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KISA VE AÇIK 
• 
IngiJtere Alman siyasetini 
~~ı.m adım takip ediyor .•• 

1 Tahşidatı Lora ve Paris mehafili alika ile takib' ediyor 

Bros şehrindearpışmalar ;id~. Çekoslo'!'akya, ~stiklilini 
bozacf istekleri asla kabul etmıyecektır çıa.' birç~~ R,:-::~~~!:e"ı r~z,teteıi. olduta balde Pariıte 

A arı . erenıa Alm t f d 
Vllal'JaJI yuttaktaa IOnra llt ? anya ara ID an 

ai1aıetiai bDyDk bi lilr f mef e baıladıtı renitleme 
ımaçle kaydecliyo:.ar ~u a ve t t~liıla takibe koyuldutunu 
meti Bilir · . raze e ere fire Lonclra bıka-

k reııa, Ramea petrolları herhangi bir iktiıadi b b. 

~-:.. :::~ .... !'.:.~~;:f;::.eBo~!~!:.!:~ ~ll:dlljll •iır p:t. 
mali yardımlara alelacele ya ma .. a k ı ıçıa e!d~a gel~• 
ba raıeteleria ldclialaraaa b:kdı~ıa 1r::r v~rnıııtır. Gene 
Jıya• Almaayanın orta A nupacla bir ba=a .11g;~m•f•. baı. 
ma•aa mani olmak içia elden mıye evre11 •ç· 
aJmıı bulunmaktadır. Nihayet p r~lea btebr fedakirhtı raze 
lal il uıı ma uatı F ıaasay d 

1 D açma11nı ve bu farHtan eldea gitmeden ö La da 
raaın takibe baıladıtı yeni ıiyaıeti taklid k ace o~ : 
:;kç~ acı bir dil ile hatırlattıktan 100,: p::~~n v~::·~~ 

••luda ıuhar eclea ve edecek olaa ber badiıe 
~=k ;ır laı11Hiyet ılıtermeaini hararetle tavıiye':t!:~~ 

. b~•Laeıriyattq da aalaııJıyor ki lariltere TOrki d ÇEK TOPÇULARITOP BAŞINDA 
Pariı 18 (R•dyo)-Pe11t· ı 11an orcluıunu ıeneral Voa· 

claa bildiriliyor Almanlar aat 17 de hak~m Ahmed 
IODra ... anlar da yardım t .. k ye ea 
lerdea ildaci11· R 1 e mere arar verdiği devlet· omaaya o acıktar. 

.,,. SIRRI SANLI 

, Suad Yurtkoru'nun 
Fuar ın devamı muuu~Luı~c 1cıpuc:n ... an. ..... .,.. __ 

Çek hudatlarıaa yOz elli bin lımdi Ôıgirgia (Tr•kya) . 
aıker tabıid etmiılerdir. Bu Mlıabakalana ıoauada en 
hareket ÇekoıloYakyada he· :ada puan olaa ı•mpiyoa 
yecaa uyaadarmııhr. Bu Al-. olacaktır. Paaalarda mllıa· 

hakkındaki izahatı ı uaı •a a •-y-----= 

Din ıpor mahanirimizi 
lllakamı•cla kabul ıdea fat· 
bol ajaaı Belediye reiı ma· 
••İDİ Bay s ... d Yardkora'na• 
Faar'ıa devamı m .. cletince 
lımirde yapllacak faclbol te· 
lllulan hakkında aıa;.Claki 
lzabab vermiıtir. 

lzmir enterı aıyonal f aarı 
lllllaaıebetiyle Fudbol fecle· 
raıyoaa 27 Ataıtoı'ta baı· 
lamak lzere bir fadbol tar· 
•avaıı tertip etmfıtir. 

Bu m81abakalarıa ilkleri 
•Fuar kupuı" aamı albncla 
Jıpılıcık maçlardar. 

Şimdiye kadar T&rldye . 
faclbolaaa bihakkın temıil 

eden btaabal, Ankara ve 
lımir mabtelit:eriae ba ıeae 
bllyllk bir varlık rlıtermete 
baıJıyaa Trakya mubtelitiaia 
ittirakı ile maçlar yapılacak· 
tar. 

Faar kapa11nın maç proı· 
ramı ıa ıekilcle teaıip edil· 
mittir: 

27 Ataıtoı Cumarteıi gll· 
al lımir-Trakya ıaat 15,15 
de bakım Nuri Boıat (lı· 
tan bal). 

Ayaı ıllnde Aakara·lıtaa· 
bal ıaat 17 de bakım Ha· 
ıaa Y aaak (lımir). 

28 ıeklz Ajaıtoı Pazar 
ıllall ıaat 15,15 de Ankara 
·Trakya hakem Nari Boıat 
(lıtaabul). 

28 Ataıtoı Pazar ıllaB 
ıaat 17 ele bmir • lataabal 
bakem Ahmed Hamdi Ôz· 
ıirıia {Trakya). 

30 Ajuıtoı Salı (Zafer 
bayramı) lıtaabal • Trakya 
bakePJ lzmirclea Eıat Merter 
Apı ıtıa lzmir • Ankara 
- Sona 41acBde -

iSTER GUL iSTER !GL! 

Sekizinci lzmir Fuarı ya· 
na öjledea ıonra 17,30 da 
blylk meraıimle açılacaktır. 
Gelin gibi ılblenen ve ıon 
hızırlaldan ikmal edilmek 
&zere bulunan ba bllyilk bey· 
aelmilel mlleaaeıe. ıaatinde, 
bitin nokıanlarını ikmal et· 
mit bulunacaktır. 

T6rene aıkeri bandonun 
çalacatı iıtiklil marıile baı· 
laaacaktır. Bunu belediye 

Baykuı Ve Maymuna Benziyormuş ? ! 
Bayaa alrıam lzeri eviae dlaerkea biyllk bir hakarete utrar, kıztınlıtanclan ne yapa· 

cata•• pf1nr, ikide birde eadam a,aa11aıa karııuaa ıeçer, aıaa uzadıya çebreıiai tetkik 
eder, biraz evwel lıomıaıanaa ylzlae karıı ıöyledlti 11fab keddiıinde ılremeı, aibayet 
lloeua ıeHr. Bayaa abhr: 
Komıamaı olacak • edepıiz, bayaıız biraı evvel ewe ıelirken benim yllıllme iyice bak· 

talstaa IOara fD ılzleri ılyledi : 8aJaD ıil, bir baykata ve biraz da maymuna beaziyoraanaı !... 
Kocua ıarat dlfklal ve zayiflikte iskelete taı çıkartan karaııaın ylılae baktlktan ıonr : 
- Karacıflm, der. Hakikate• kızmakta yerden ılie kadar bıkkın var. Vay edebıiz 

lladıa vay, onda nezaket ve terbiye aamı•a biç blrt•J yokmu imiı acaba? 1 Hiç iaıaaan 
Jtblae blyle ber bakikat ılyleair mi ? 

Sea de ey olrayacam ba kocıaıa •ezıket ve terbiye aamıaa karaııaıa yllzDne karıı fır· 
.. thfl ba llılere ve 1aytııızlaflaa bak da : 

reiıınin açıl1ş nutku, ıayaa 
baıvekilia ce\ a ~i autaklara 
takib edecektir. 

Baı~elril 1aat 18 de Fua· 
rın kapıııaclaki korcleli11 
keaecek ve davetliler, bat· 
vekilin ı ef•kd tlerinde KIH· 
tlirparka rirecek fuar mil· 
eı1e1elerini ziyaret edecek· 
lerdir. Oa beı dakikalık bir 
aralıktan aonra fuarın biltlln 
kiıeleri açdacak ve ziyaret· 
çiler fuara tireceklerdir. 

Ayni ıece ıaıt 22 de Fuar 
aabasında mehtap rilenceleri 
1apılacakhr. 

Fuarın paraıut kulesinden, 
ıua'i 16lden ablacak bava 
fiıekleri, yapılacak elektirik 
oyunlarile fuar nardan bir 
gece bayatı yaııyıcak ve 
geceaia saat ikiıine kadar 
halk ıealikleri devam ede
cektir. 

•• 
Halif aks f 9tifa 

Etmedi 

Loadra 19 - Locl Halifaık 
••• iatlfa ettljl laakku..t. çı· 

BiR ALMAN MAKlNELISI MEVZiDE 
Haari kumanda etmektedir. \ meli aeferberlik ha11rlaiı 

Budapeıte 19 (Radyo) - derhal J•pmlf ve badatlarda 
Perağdan bildiriliyor Almaa mutekabil vaziyeti allnııtar. 

--· -· -- · • - • .. u ... ..ı.....Rlıklana IOllUDUa 

ikt• d V kil• Budapeıte 19 (Radyo) -
188 e 1 Alman ve Çek badaclaaclalri 

Geldi yeni tahtldatı Loadra ve 
Pariı meh •fili çok yakı•clu 

lktiıad Vekilimiz B. Şakir 
Keıebir, refakatlerinde ıayın 
refikaları ve kalemi mahıu ı 
mQdllril B. Fettah lrtem bu· 
lundaiu halde halde dün 
akıam saat 18,30 ela, Afyoa 
ekıpreıine batlaaan baıuıi 

- Sona 4 llacllde -

alika ile takip etmektedir. 
Prag, 18 (Radyo) - Çe· 

koılovalrya kabiaeıi, baılla 
Baıvekil Milan Hodzanıa 
riya1etiade toplaamıı ve ana 
mlzakerelerde balaaarak, 
Slldet Almaalaraaıa, yeald• 
takıadıklara vazi1etl tetkik 

- Sona 4 incide -
•• 

Sayın Baıveki
limiz Aramızda 

Sayıa Baıvekillmiı CeW 
Bayar beraberinde kalem 
mabıaa mlldllrl ve yaYeri Ye 
bazı zevat oldata halde b· 
mir vaparile ıelmlfler •• 
vali Fazla G&leç belediye 
reiıi Behçet Uı •• ıe•eral· 
lerimizle binlerce ballr.. tara· 
landın parlak bir ıDfette 
karıılıamıılarclar. 

Bay Celal Bayar Faan 
açarken bir ılylev verecek· 
tir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR ________ .... _______ _ 
Menba suları ucuz satılmalıdır 

Bir okuyucumuz ı•ıal ıuyanaa evlere teıllm at•ıbet 
kuruıa ıataldıjını idarebanemize bildirmiıtir. HalkUDm mea• 
ba ıuyuaa ahıtarmak içia yapılan propajaadalana yala11 
bazı inıaalara yaramuı clojru olamaz. Baaa Atanlar da 
bilir lır ki biraz ucuz ıatap fazla ciro yapmak ıaretile api 
kira gene temin etmek mlimklindDr. 

Bundan dolayı hem halkımızın meafaata ve hem de kea· 
di ticaretleri bıkımındaa bu ıaları ucaıa ıatmaia çabımak 
bir vazifedir . 
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C ftafkaa 

lJNYADA 
NELER 

OLUYOR? 

Türkiye ziraatı 
imkanları ve 

için. ink~şaiktorun Maslhatıarıl 
proıelerı 

ÇakıTcalı 
Tefrikamız Hakkında 

9 Ağustos tarihli "The meyvalar, ıebzeler, yumurt'!niz Banyosunu 
deri, zeytin yağı, hayvanlarl acak ve ya pamı
dan istihsal olunan madde P 

B Rıfkı 
Eski Jandarma başçavuş~ : t 

Times Di Taymiss,, io Tür-

Biber, Hardal İle kiye (için neşrettiği 40 sa· 
Evlendı hifefik büyük ilavede Ziraat 

meselesi ve ehemmiyeti sık 
Genç kızın biri mektebde sık mevzuubab olmakta ve 

pek haıarı imiş. Arkadaşla· yukarıdaki başlıkla bir de 
1
• her y~de olduj'u gibi, yazı bulunmaktadır. Bu yazı· 

Da da urğun bir isim tak· ı yı aynen alıyoruz : 
11lar: Bıber .. gel zaman git K 1. r- k' . . • ema ıst ur ıyenın taca· 

b~;an: genlç kız mektebi ret politikas1nı, Türkiyenin 
1i;r~ı, ;.~ ~~~cek çağa gel- kendisinden mal alanlardan 

Ö 
• ed~I ı~ı ır gençle baş mal alması şeklinde ifade 

z e ı mış y · · · · • · enı ısmının edebiliriz. Bu fana siyaset 
anı kocasının adının ı L • h . ne 0 • ondra beynelmilel para ve 
~gu~u..ıa rmın edersiniz?.. iktiaad konferansından beri 
ızB ıoy ıyMe 1~ :H Türkiyenin aktetmekte oldu· 

ayan arı ardal ı • Ki' . * * · gu mng anlaşmalarının da 

t ·ı· G • esasını teşkil etmektedir. Bu 
ngı ız azetelerinı·n ·· T k gun, ür iye ile lngiltere 

Merakı arasında böyle bir anlaşma 
Londradaki postacıların mevcuttur. Fazla oluak ge· 

epsi bıyıklarını traş etmek- rek bundan evvel lf apılan 
edirler. Son r günlerde, pos- gerek bu defa aktedilen 
a idaresinin en ihtiyar ve anlaşmalara Eksport Credıts 
ençliğindenberi sakalını kes- Guarantee Department (ih-
emiı olan müvezzii teka· racat kredileri tekeffül da· 

de sevkedilince, gazeteler iresi) ile imzalanmış milli 
oıtanede kaç tane sakallı ablaşmalarda merbut bulu· 

memur bulunduj'unu araştır- nuyor ki buolarda da mal 
ışlar ve nihayet topu topu ile ödeme şartları vardır. 

2 sakallı mlivezzi buf amişler- Tür ki yede vasi ziraat im· 
dir. kanları vardır. 

*** Türkiyede vasi ziraat im· 
)0,000 Liralık Köpek kanları vardır. Memleketin 
. ~ lngiliz lirası def er coğrafi durumu, gerek iklim 
>ıçılen, meıhur harika köpek gerekse toprak şartlarının 
)ene, ihtiyarlıktan ölmüştür. çeşidi, balkın çahşkanlığı 
Kafasında insan beyni ta- ve nihayet emsalsiz bir mu· 
ıyaa Dene) diye anılan bu vaffakıyetle başarılmış ya. 
~öpek lngilizce, Hollandaca kın inkilip Te ilerleme ha· 
~ran11zca ve Almanca veri· reketleri, planlı ve metodJu 
en emirlere itaat etmekte bir yurüyüş takip ederek 
1 metr! .!.!'lll ...... ıtlraw« 'ınu ~ xAA."""lcir gıu•ıyc· ~e aıeıu-
ıffakiyet kazanmakla ma- mum ham maddeler ihraç 
ııftu. eden mühim bir merkez 

huliae geleceği hakkındaki 

ılurat dağı kok 
ümitleri haklı gösterir. 

Atatür! Ziraat Hak
kında Ne Diyor? 

1 

kömürü 

ler ve kereste olarak müta cak Çocuklar 

f d gönderılen ııab• ı 
Toksöz tara an ~n b' değiıtirme· 
bitaraflığımıza bıoaeo ıç 
den aynen naklediyoruz: 

-9-lea olunabilir. Türk yünler ki yaşından aşağı volan 
ve tiftikleii de Ingiliz ku-uklar tombul ve saglam 
maş f abrikalar1 nezdind~ olsalar deniz kenarında 
kıymettar mallardandar. ıize girerek banyo yap-

---------:~:..-7-;--::ç:a:;~;-;;üfrezelerini timdi yo· 
Halbuki vali paca burada d 

Büyük millet meclisininmalı. Bu gibi çocukları 
son açılaş nutkunda Cumhur ıiz banyosu lazım geli • 
reiıi Atatürk memleketin zi· sa deniz suyu~ahp!güneş
raat politikası hakkında be- iyice 1 - 2 saat ısıttıktan 
yanatta bulunmuşlHdar. Mü- \fa evde yapmalıdır. Ci." 
şarünileyh ziraatı, Türkiye · veremi, k~rın v~_re~ı, 
sınai politikasının istinad nek hastalıgı, muzmın 
edeceği esaı olarak tavsif ·sak hastalığı, kalb; has
buyurmuşlardır. Kendilerin- ğı olan çocuklar ve bir 
den. s?nra söz söyliyen Baş· t~ok z~yı!v~lan çocuklar, 
vekıl ıse Avrupa piyasaları· ıze gırdıgı zam~n çok 
nın ihtiyaç gösterecekleri yen çocuklar denız ban· 
ham maddeleri Türkiyenin ıu yakmamalıdır. Bunların 
bu piyasaların talep edecek~ ricinde her çocuk deniz 
leri şekil ve evsafta yetiş- ııyosu yapabilir. 

" ·ı la çıkar ım. 
vaziyetimizi ve mevkim\ıı Göreyim şeni\ 
tabii bilmez. Zabıtan ve efrada çok ıe· 

Müsademe mahalline ve lamlar ve cenabı haktan ıe· 
bize hakim olan tepeler düş· refli muvaffakiyetler bek· 
maolar tarafındın tutulacak 

1 d leriz \} . 
olursa bütün efradımız a e· 20 Mart 320 cuma ım~a 
re içerisine ineceğimiz bir b" başı Ahmet Sıtkı Ôdemış 
emri tabiidir. ın · - 'ne timdi artık bu emır uzerı 

Buradaki yüzbaşı Süley· b' diyeceğimiz kalmadı. 
man ağaya bu noktaları et· ~:tta yüzbaşı Tatar Süley· 
rafile söyledimse de bir türlü man ağa bile ya!la be Rıfkı 
anlatamadım. becerdin şimdi güzel . oldu 

Bununla beraber burada diyerek taadir bile ~ttı'. He· 
mevcut efradın dün sabahtan men gelen ekmeklerı hır~·-
beri aç ve ıuıuz ve cepha· ekmegv i dörde taksım 

tirmek azminde olduğunu • 
bildirmiştir. 10 yaşında ki 

d. ye . l . 
neleri de yok gibi ır. ederek ve fişeklerı o mı· 

Hemen icrayı icabına lü· yanlara vermekte iken, ova· 

-Sonu yarın-
........ ········ 

Dünyada ne 
kadar telef on 

var? 
l 929senesinde şimali Ame

rikadaki telefon makinesi sa
yısı, bütün dünya telefon 
adedinin yüzde 65,4 dünü 
teşkil ediyordu. 1938 de ise 
bu nisbet yüzde 55,9a düş· 
müştür. 1929da Avrupadaki 
makineler, dünya mevcudu· 
nun ~üzde 28,2 si iken şimdi, 
bu nısbet le yüzde 36,4 de 
yükselmiştir. 
makıneai Almanyadadır. Sa-
yısı 3,270,000 dir. ikincilik 
lngilterededir. lşliyen telefon 
makinesi 2,551,000dir. Üçün
cülük Fransadadır, dördüncü 
Rusya ve sırasile lsveç, Ital· 
ya, lsviçre! ve Danimarka 
gelmektedir. 

••• 

Ada m 
Sckuanada Serowc köylü
ioden Senau 140 yaşında 
,uğuou iddia etmektedir. 
~diye kadar 14 kadınla 
eenmiştir. En küçüğü 16 
ymda, en büyüğü de 70 
y.ında olmak üzere bir 
çt çocuğu olmuştur. Senau 
Bıtuana Krah Hamanın ba· 
baı ile ayni tarihte 1827 de 
dğmuştur. Senau 20 sene· 
dcıberi kördür. Eakat diğer 
uzıvları tamamile sağlamdır, 
keıdiside caoluiır, diridir. 
Kendisini muayene eden 
1 , • 

' ___ .. _ ..... _ 
lik olduğunu, binaenal~yb 

daha epeyce seneler yaşı ya· 
cağını sğylemiştir. ihtiyarın 
dişlerinden bir kaçı düşmüş· 
tür. Saçları beyazlanmıştır. 

••• 
İn2ilizlerde 

~1ürebbiyenin Mevkii 

tüf buyurulması babında] nın ortasında altı camuı. ko· 
diyerek ve imza dahi ederek şulmuş ve başında tahmıoen 
mazrufen bir süvari ile acele seksan kişi olarak bi r kala 
Öd~mişe gönderdim. Gene balık geliyor. 
ayni günde ve üç saat zar· Yanımdaki ehalideo bazı· 
fında acele olarak şu cevabı larına bu nedir, ne ~lu~or! 
aldım! Diye sordum, ne begennıı· 

(Oğlum bu husustaki fl~· niz kaymakamın em~ile B~· 
rioiz muvafık, ve çok dog· demiye nahiyesindekı eıkı· 
rudur. den kalma ağızdan dolma 

Fakat bir kere kayma· eski topları bize ge.tirm~kte 
kamdan vilayete yazılmış olduklarını ıöyledıklerıode 
şimdi vilayetin. ~ani va~i pa· hayretler içinde kaldu~ı. . 
şanın bu emrını tatbık et· Yanımdakilere dedım kı: 
mek yani kırksekiz saah bek· Be mllbarek adam hiç dil· 
lemek mecburidir. şünmedinmi ki bu eski top· 

Bu kırksekiz ıaatten e_vvel lı rı düz o~ada camuzlarla 
r.\~11•0 ••t• ııcur-cmıyen mu· 

ceğim. sademe yerine nasıl çıkarı· 
Vazifeyi ve kumandayı lacak. 

ben ele alacağım. 
Şimdilik acele olarak ef. Hayvanların bile çıkama· 

rada ıeksan kıye ekmek dığı bir yere bu toplar naaıl 
d çıkar? 

ve beşyüz fişek gön eriyo· Ve bunlar nereye konula· 
rum? cak ve bu topları naıal ve 

Bizzat gittik mevcut efra· kimler atacak bunların ba· 
dm cümlesine bu ekmekleri 

rutları nerede ve mermileri 
taksim et ! ve size hakim Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

nkarapalas direktörlüğü 
e S. Bonnici ve mahdumu Gi 
it ban No. 48 den alınız. 

ş Tonu 22 liradır. 

Umumiyet itibarile Türki· 
yenin zirai iıtihsalitı vasıf 
itibarile çok yüksektir. Türk 
tütünü, Türk üzümleri, Türk 
incirleri, tiftik fındık, ceviz, 
palamut ve Tür ki yede istih • 
sal oJunan bilcümle babubat 
piyasalarında çok iyi tanımış 
ve sevilmiştir. 

8. Haydar Ali 
Yeşilırmak 

Bir lagiliz ailesi yaşayııın
da ber suretle f edakirhğa 
katlanır, fakat küçük çocuk 
için mürebbiyeden vazgeç· 
meye tahammül edemez. 
Çünkü çocuğun büyük insan
ların hayatını yaşaması bir 
İngiliz ailesi için mümkün 

naul ve ne gibi ıeyler ola-
olan tepeleri tahtı emniyet~ cak velhasıl bunları düıün-
almak için Birgiden Çerkes dükçe divane olmak bir ıey 
Hüseyin çavuş_ müfrezesi 
Kaymakçıdan Ali onbaşı değil ... 

ı --- - -E!!:!iJ-
Satılıktır 

Kereste bıçkı fabrikası 
' aarabıt çarşısı numara 43 

Kordeli, planya, rende, 
lelik, makap daire ma te· 
errüat devren satıhktır. 

Türkiyenin, lngilterenin 
istihlakine arzedebileceği baş
lıca isrihsalat; buğday, arpa 
hayvan · yemi, yaş ve kuru 
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' Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Warka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
narkanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

.. i daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

1: 28 Liraya 
ı liğer marka bisikletlerimiz bulunduğunu ve her çeşid bi· 
ı siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera· 
ıende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. ı 8~ 

Beş ay evvel Ankara yük
sek daktiloğraf kursuna tah
sil için giden lzmir erkek 
lisesi talebelerinden ve lzmi-

müfrezesi merkezde Mehmet 

·rimizin yetiştirdiği genç spor· değildir. icabında hizmetçi 
cularımızdan bay Haydar Ali ve aşcıdan vazgeçilir, fakat 

Zıngal 
Yeşilırmak (pek iyi) derece- mürebbiyeden asla... Fırınlanmış Kayınlum 
de diploma alarak Izmirimize ........................... Satış Yeri 

.:!e.:.:!~ş!. __ l!EiB i O O K J O R J Kerestecil~r, Hilal ~e-

satlllk Ev ı Salih Sonad ı reste tıcaretanesı 

Tepecik . Kağıdhane cad
desi Eşrepaşa hastahanesi 
karşısında 150 nolu dükkin 
arkasında iki ev satılıktır 
ayni dükkina müracaat. 

4-1 

rr~~~ ··~~li\l 

~ Ka_ı:şıyaka ~ 

~ O_zel ~ 

ı ı Yerli, Avrupa kontrplak, 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· : kaplamalar çok ucuz 

ı ı hklar mütehassısı ı satılır 

'ı ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı -------
1 

ı Her gün öğleden sonra ı O 
ı Telefon: 3315 t (il -e- o ;;:• .......................... ~ ı:r w 

c == ... 
'"'O &. Dl ?\ 

A ~•=:'o 
ranıyor ~ :c ..... ~ \. 

İyi tahsil görmüş gayet :::! ~ a ~ 
Daktilo 

e Ara ve Hk Okulu ı ! 
~ Açıldı ~ 
~ Kayıt ve kabul 25 ağustos ~ 

seri ve eski hurufatı iyi bil .. p;-

mesi şarttır ~ ~ ~ S: 
Talipler her gün öğleden :_. ~ I» [ 

sonra Birinci ~ noterliğe mü ~ n:l -. 2.. 
er AJ ~ 
;· ~ ?\ 

~ perşembeden başlar U racaat 

~~Jl:;t:a .. ~~J;;.t.;::ill~ -----------

Satılık 
Lokanta 
Başturak Kestelli cadde· 

si 8 6 No lokanta devren 
satılık. Talipler ayni cadde· 
de 43 noda meskürat bayii 

Göc 
' DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccübden dükaoını Kemer 
alh caddesinde 44 No nakil 
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(Arkası yar) 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerioizi Kavaflar çarşmnda 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 __ :EE.m ___ _ 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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COCUK SAY 
Zenci Hikayeleri :Kirpl kendisini 

~ıskanc Arslan? düşmandan na-
' • sıl korur? 

.11 gece de toplandı 
•tılübede çocuklar! 
lllneleri dedi ki : 
Qir aAralan masah var!,, 

\ 

~ocuklar korku ile, 

ı Bir dakika eşinden : 
Geliyordu genç kızın 

Gece, gündüz peşinden! 

Kirpi Avrupamn ba21 yer
lerile Afıikada ve Asyada 
da yaşıyan kemirici b ir hay
van dır ve domuz gibı bo
mu rdanır. 

Sı ı hı ı da muhtelif boyda 
dikenier vardır. Hayvan bu 
dikenleri sayesinde kendıni 

düşmanlarJDdan muhafaza 
eder. Di.işmanı çok tebHkeli 

olan dikenler uzunları değil 

dir. Uzunluğu 12: 25 santi · 

metre olanları daha fenadır. 
Bu hayvana hücum ediıd i ği 

Şanlı 

Çocuklar, 

Ordumuzun Temin Ettıği Sulh 
Ve Sökün Sayesinde 

Yakmda Hatayda intihabat şanlı ordumuzun idare temin ettiğ i sulh ve süküo sayesinde 
büyük bir intizam ve adalet dahilinde yapılacaktır . Bize bu günleri gösteren Büyük Şefi. 
mizle kahraman ordıımuza burçlu olduğumuz minnet ve şükrak ödevini hiçbir zaman aklı
mızdan çıkarmaruahyız. .ıeldi bir aa göz göze! 

~llııeleri başladı, 

Hayretle karşıladı 
Herkes bu garip hali! 
Artık vahşi hayvana 
Ahşmışh a'tıali! 

zaman, kirpinin ilk hareketi 
burnunu muhafafa etmek
tir. Çünki kirpinin en can 

alacak ydri burundur. H ay 

van düşmaıı ı görünce diken· 

!erini kabartır ve adeta müt 
hiş bir hayvan şeklini ahr. 
Sazan aç bir kaplan veya 
sirtlan kirpi üzerine saldmr, 
fakat bu yırtıcı hayvanlar 
bile kirpiyi ele geçiremez. 
Bu dikenli kirpinin üzerine 
hücum eden hayvanın etine 
batar ve o zaman kirpinin 
sırtından koparak düşmanın 
üzerinde kahr ve fena yara 
açar. 

~~~~~~~~~-~~~~~oo~•.oo~~~~~~~~~~~~~~ 

0nra, böylece söze : 
iltifat ediyordu Pervane niçin ~ Resimde Mesa-1 İki kardeş 

liiyük (Sudan) çölünde 
~•hıi bir Arslan vardı!. 

kadar "orkunçtu ki : 
~erkesi parçalardı! 

Genç kız arkadaşıoa 
Fakat artık büyüdü :~ 
Geldi yirmi yaşına! 

lamba 
da 

etrafın- f eyi Nasıl 
dolaşır ? Görürüz ? 

" rok kimsenin başını 
~leşlere yakmıştl : 
roldeki zencileri 
~ençesine takmıştı! 

Birgün, bir z: nci kıu 
Qu sahraya düşmüştü! 
~ırtJanJarla, kaptanlar 
~trafına üşmüştü ! 

~~planlar bu genç kızı 
•yeceklı:ri zaman. 

~eydana çıkıverdı 
Uyük, müthiş bir arslan. 

8irden bire bağırdı 
~tskin. korkunç sesiyle! 
•ğıttı kaplanları 

() sivri pen çesile ! 

l<tçınca hep hayvanlar, 
.\alan kızı kapmadı! 
Oturdu karşısında : 
Ona birşey- yapmadı! 

l\ıı, eve gelmek için, 
g~ş~ü uzun yollara! 

onup baktı : Geliyor 
~rslan da peşi suaf 

~uyruğunu salhyor, 
1(1Pkı bir kedi gibi! 
ııa oyun yapıyor, 1 

Ne tuhaf şey yarabbi! 

Zenci kızı alıştı 
~~yvana yavaş yavaş ! 
kı saat içinde 
Olmuştular arkadaş! 

Sıcak Sudan çölünde 
'(anım alev aleve, 
.\rılanla zenci kızı 

Evlendi zenci k121 

G~nç bir adama vardı! 
Kocasile beraber 
Hergün geıiyorlardı. 

Genç kız artık neş'eye, 
Eğlenceye dalmıştı! 
Fakat zavallı aslan 
Bir generda kalmıştı .. 

Gelecek felaketin 
Farkında değildi kız! 

Eo nihayet ne yaptı, 
Kıskanç arslan bakınız : 

Genç kızın kocasını 
Tenha bir yerde tuttu : 
Parçaladı güzelce 
İz b1rakmadan yuttuuuu! ... 

Necdet Rüştü 

Dünyanın En 
Yaşlı Aiacı 
Dünya yüzünün en yaşlı 

ağacı, Cenubi Hindistanda, 
Seylia adasında mevcud 
olan ve Bo adı verilen ağaç
hr ki Buddanın, bu ağacın 
gölgesinde kemal derecesini 
buluncaya kadar tefekkürle 
vakıt geçirdiği iddıa olunur. 
Gene iddıaya oezaran bu 
ağaç miladdan 288 sene ev· 
vel dikilmiştir. Meksikada da 
bir selvi vardır ki (6000) se· 
nelik ol<iuğu söylenir. Maa 
mafih Kaliforoiyada 2500 
seneden fazla yaşlı ağaçlar 
çoktur. 

Güzel Gözler Müsabakası 

Pervaneler, neden ışık ya
nın dan ayrılmıyor ve onun 
etrafında dolaşmaktan vaz
geçmiyorlar. Bu dolaşmak 
ooa::bahalıya mal oluyor. 
Çünkü ekserya ışığa ça pıp 

ölüyor. ~akat o gene, bir 
vazife imiş gibi, mütemadi
yen lambanın etrafında dö · 
nüyor. lhtımal pervane ışığa 

koşuyor. Son zamanlarda bu 
kabil hayvanl ıar hakkınd :ı 
yapılan tetKiklere ba kılırsa , 

hayvanları, biri karanlıktan 

aydınlığa, diğeri aydınlıktan 

karanhğa giden hayvanlar 
diye ikiye ayırırlar. Ne bat· 
larda da ayni şey görülür. 
lşığa döoen nebatlar vardır , 

ışıktan kaçan nebatlar var 
dır. 

Bir biber gibi tetkik eder· 
sek görü üz ki, o da ışığa 

doğru koşar. 

Hayvanlarıo d iğe r bazı 

şeylere karşı da ayni hare
ketleri yapt ı ğı görülür. Me
sela bazısı sıca '.dan kaçar, 
bazısı kokud an kaçar. Bazı 
insanlar da pervanelere ben· 
zerler : Daima güneş ararlar. 
Bazıları da, haşarat gibi, 
gölged,en hoşlanırlar. ___ EiB __ _ 

, Dr. Demir Ali 
KAMÇ!OüLU 

Cilt T enasü] hastalıkla

ra elektrik tedavisi 
Izmir • Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

Geldi nihayet eve! Dr. Fahri Işık 
Ahali korku ile lzmir Memleket Hastanesi 
Gözlerini açtılar! Rontken Müteba•sı 1 

liepsi bağ1raraktan ı•----------... ----•-ı ____ 
1 

RONTKEN VE 
Bir tarafa kaçtılar. 1 Elktrik' teda' isi yapılır K O P O N No. • 14 • ikinci Beyler So. No. 29 
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Bir resme veya bir fotoğ· 
rafa bak.tığımız zaman de· 
rinliğini, &ıza klığıoı, yalunlı

ğını, eşyanın birbirine olan 

mesafesini görebiliriz. Birşey 
gördüğümüz zaman o şeyin 

resmi gözümüzün bebeğ i 

üzerine tecessüm eder. Nasıl 

bir fotoğraf camına, hariçte
ki şey aksederse, öylece gö • 
zümüzüa bebegioede gördü-

ğ ü•nüz şey akseder . Fakat 
biz bu resmi izah ederek 
ooua uzunluğunu, derinliğini 

tayin ederiz. Birşeyin fotoğ

rafını görmekle aslın ı gör

mek arasında göz iti barile 
büyük bir fark yoktur. Her 
iki balde de dimağ göıbe · 
beği 6zerine düz bir şekilde 
tersim etmiş bir resim üze· 
rinde faaliyete g eçer. Sazan 
derinliği ve uzunluğu gör
mek hususunda iki gözle 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan başerat düş
manı " Fyosan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 
küçük çocukları biç rahat
sız etmeden kullanıldığı 
için her cins sinek ilaçla· 
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
haratDeposu) 
undan arayınız . 

iki kız kardeş, bir bahçe
de oynıyorlardı. Biri koştıp 
annelerine vard.1: 

"Anne, bahçe pek fena,, 
"Neden kızım?,, 
" Bir çok güller var. Lakin 

uçlari diken ile dofo.,, 
Sonra öteki kardeşi ko· 

şup geld i: 
..Anne, ne güzel bahçe!., 
" Neler var kızım?,, 
"D ikenlerin üstü güllerle 

dolu . ., . 
Annel ri, iki çocuğu ara-

sındaki farka hayret etti. 
~~~~.....;;..; 

görmemizin de yardımı olur. 
Gözümüzün biri eşyanın bir 
tarafını devrederek görür, 
diğeıi öteki tarafını devre 4 

de rek g örür. Bu suretle gör· 
düğümüz şeyin derinliğini ve 
uzunluğunu görür. 

Maamafih düz bir resme 
baktığımız zaman da gene 
mesafeyi görmekte kusur 
etmeyiz. Binaenaleyh iki 
gözle görmek faideli olmakla 
beraber, bir gözde bu işi 

görebilir. 

böyle olur 
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Meclisi 
Bugün Son Toplantısını 

Yapacaktır 
Vilayet umumi meclis dün 

saat on Fıekizde fevkalade 
toplantaıının ikinci celsesini 
akdetmiıtir. Bu toplanbda 
Nafia encümeninin hazırla
mış olduğu turistık yollar 
projesi ile büdce encümeni
nin, yol ve saire inşası için 

istikraz akdi hususunda vi
layete salahiyet vedlmesi 
hakkındaki mazbatası ve 
daha bazı meseleler görü· 
şülerek kabul edilmiıtir. 

Tristik yollara beş yüzbin 
lira ayrılmıştır. Buca da bir 
çocuk provatoryomu açıla· 
cakhr. Vilayete istikraz için 
selibiyet te verilmiştir. 

ViJiyet umumi meclisi, bu 
gün saat on birde fevkala
de toplanhsının son celsesi· 
ni akdedecek ve mesaisini 
sona erdirecektir. .................. 
Zafer 
Bayramı 
30 Ağustos zafer bayra

mının proğramı hazulanmış

br. Bayram günü sabahleyin 
kumandan tebrikleri kabul 
edecek ve 9,30da Atatürkün 
heykeli anünde büyük bir 
tören yapdacak ve ordumuz 
da pırlak bir geçit resmi 
yapacaktır. 

Kışladan yirmi bir pare 
top ahlacak ve ıöylevler 
hoparlör teshatile neşredile
cektir. Geceleyin büyük bir 
fener alayı tertip edilecek 
fuarda zafer bayramı gecesi 
yııınıcakhr. 

Beyni 
Parçalandı 
Salihliden gelmekte olan 

ve şoför Eaverin idaresinde
ki Salihli belediyesinde mu
kayyet 2 numaralı kamyon, 
Halkabıaar civarında Bınar 
baıından Bilal oğlu Rama • 
zanı çarparak altına almış 
ve zavallının beyni parçala
narak feci surette öldürmüş· 
tür tahkikat devam etmek
tedir. _....,.. .. 
Ahırlar 
Kapatıldı 
Şehir dahilinde mevcut 

ahırlar1a kaldırdması hakkın· 
da belediyece verilmiş olan 
müddet dün bitmiş ve Bas· 
mahaaeye kadar olan bütün 
a!urlarıa kapatılmasına baş· 
lanmııtır. 

Pazar Günü 
Seferlere Başlıyacaklar 

Efes ve Sur vapurlarının 
teslim ve tesellftm muamelesi 
yapllmış, her iki vapur bo· 
yanmak ve ambalajları sö
külmek üzere tersaneye gö · 
türülmüştür. Temizlik ve 
boyanmaları yetiştirilebilirse 
yeni vapurlar, pazar guo u 
lzmir - Karşıyaka seferlerine 
başlayacaklardır. 

Sıhhiyede . 
Bergama hastanesi eski 

doktoru Haşim Lütfi Trakya 
ııtma mücadelesi doktorlu· 
.. ua a ta in edilmi tir. 

( Ralkta Seıl t 

. . 
"·~ . ' 
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Bu vahşet' 
' 

Bir canavar kendisine emanet edilen kızı 
kirlettikten sonra öldürdü ve cesedi yaktı 

Antalya 17 (Hususi) - Antalyanın Karabayır köyünde Kamile ad1nda bir kız feci su
rette öldürülmüştür. Kamile babası Ramazanın Antalyaya gitmesi üzerine komşuları lısmai
Jin evine gitmiş, lsmail genç kıza tasalJôt etmiş ve karısını da tehdit ederek bu şeniğ 
hareketini gizli tutmuştur. 

Kimilenio babası kızını Antalyaya çağırmış, genç kız öküz alıp şehre giderken İsmail 
onu takip etmiş, yolda bir daha tecavüz ettikten sonra Kamileyi öldürmüş, sonra da yak
tığı bir ateşte kül oluncaya kadar yakm ıtır. 

lsmail yakalanarak adliyeye teslim edilmiş ve ağırcezada mahkemesine başlanmışbr. 
Katilin bu hareketi umumi nefreti uyandırmışhr . 

Musolini sahillerdeki istihkamları gezdi 
Paris, 18 (Radyo) - ltalya Başvekili Mussolini, bu sabah, erkenden bir bombardıman 

tayyaresine binmiş ve ltalyanın muhtelif sahillerini gezdikten sonra, Pantelarya adasında 
yapılmakta olan istihkamları tetkik etmek üzere mezkür adaya inmiştir. 

Fransız frangı düşürülmiyecek 
Paris 19 (Radyo) - Fransız frangı cJüşürülmiyecek ve kambyoya kontrol konmı· 

yacaktır. 

Polonyada Yağmur Felaketi 
Varşova, 18 (Radyo) - Polonyaoın her tarafına şiddetli yağmurlar yağmağa başlamıştır. 
Bazı mıntakalarda seylaplar olmuş ve mühim zararlar husule gelmiştiı. 

• 
In~iltereye Gemi Siparis Veriyoruz 

İstanbul, 18 (Hususi) -- logiliz gazetelerin yazdığına göre, Bahri heyetimiz hem İogil· 
tereye sipariş edeceğimiz harp gemileri ve hem de Çanakkalenin tahkimi için vereceği 
siparişleri tesbit eylemektedirler. 

Ingiliz gazeteleri, yüz bahriye subayımızın Ingilİz bahriyesinde staj için bir sene kala· 
caklarını da ilave etmektedirler. 

Alamanyada İşçi Buhranı 
Berlin, 18 (Radyo) - istihkam inşaah için yüzbinlerce işçi kullanılmasl ve ihtiyatlar1n 

silah altına alınması Almanyada işçi fıkdanına sebeb olmuştur. 

Japon 397 milyonluk istikraz çıkarıyor 
Tokyo 18 (A.A.) - Domei Ajansının resmen bildirdiğine göre hükümet 937 milyon 

yenlik bir Çin - Japon anlaşmazhğı istikrazı çıkaracaktır. 

Filistinde son • 
vazıyet 

Suikastlar devamda. Napl11s şehri muhasarada 
Kudüs 18 (Radyo) - Bugün Filistinin birçok yerlerinde suikast yapılmışllr. Kanlı hadi

seler devam etmektedir. 
Çeteler Nablus şehrini muhasara altına almışlardır. Vaziyet çok tehlikeli bir şekil almış· 

br. Katliamdan korkuluyor. 

Uçan~ada Su yerine Kan Akıyor 
Tokyo 18 (Radyo) - Uçang havalisinde Japonlarla Çinliler arasında kanla ve süngü 

muharebeleri biitün şiddetile devam etmektedir. Her iki taraftan zayiat çok fazladır. 

Maliye heyeti lzmire gelecek 
lstanbul 18 (Hususi) - Maktu vergiye raph icabeden küçük sanayi erbabını tesbit ede

cek olan komisyon bugün faaliyete geçti. 
Şikayetleri dinlemekte olan maliye heyeti bir iki güne kedar lzmire giderek ayni mevzu 

üzerinde tetkikat yapacakbr. 

Edirne Yarın Şanlı Ordumuza Kavuşacak 
Edirne, 19 (Hususi) - Edirne yarın sevgili ve kahraman ordumuza kavuşacaktır. Çok 

zengin bir istikbaı programı baz1rlanmışhr. Şehir baştan başa donanmış ve büyük cadde· 
lerde taklar kurulmuştur. Yarın büyük bir geçit resmi yapılacaktır. Edirneliler bayramlarını 
sabaha kadar kutlulayacaktır. 

Dört devlet arasında hava paktı mı? 
Berlin 19 (Radyo) - Fransa hava nezareti erkanı harbiye reisiJGeneral Vilmen, Hitlerin 

nezdinden ayrıldıktan sonra Karınhale gitmiş ve Feld Mareıal Göriagio verdiği ziyafette 
bulunmuştur. Bertin siyasi mebafili. bu seyahate büyük ehemmiyet atfetmektedir. 

Söylendiğine göre, bu seyahat, lngiltere, Fransa, Almanya ve ltalya arasında mutasav· 
ver hava paktını kolaylaştlracaktır. 

~--~------~----------...... aa ...... --~--------------..,_ __ __ 

-ikti~at vekili ı Ahmet Kaba- ı 
-Baştarafı birincide

vagonla şehrimize gelmiştir. 
Vekili hamil olan tren 

cayı yarala
dılar 

Kara taşta sahil park gazi· 
nosunda lzmirli Faik Nur· 
bant, bir alacak meselesin
den gazino müsteciri Torba· 
hlı B. Ahmed Kabacayı ta· 
banca kurşunile sağ ayağın· 
dan yaralamış, suçlu tutul· 

Yapıcıoğlu 
Dün gece halk partisi Ya

pıcıoğlu mahfelinde gençler 
birliği tarafından bir konser 
verilmiş ve öğretmen B. 
Hakkı Süha taraf1ndan ede
bi ve içtimai bir müsahabe 
yapılmıştir. 

Çemberlayn 
Londra 18 (Radyo)- Baş

vekil Sir Nevit Çemberliyn 
bugün Dovning Strette bari· 
ciye nazırı Lord Halifaksı 

19 ACUSTOS 

Benim gözümle hadiseler 

Tahminimde aldanmamışım!. 
Son günlerde bana bir 

illet ariz oldu : Caddelerden, 
yollardan gelip geçe:ılerin 
böyle nereye gittiklerini; ne 
iş gördüklerini merak etme· 
ğe başladım. Bunlar hakkın
da kendi kendime kat'i hü · 
kümler veriyorum. 

Meseli biraz önümde dal· 
ğın, düşünceli yürüyen şu 
zat muhakkak bir memurdur . 
Aylığı ihtiyaçlarına kafi gel
memiştir. Bir ahbabından ay 
başında iade etmek üzere 
borç para istemeğ·e gidiyor· 
dur. 
Şu kalın enseli, şiş göbekli 

dolğun vücudlu adamı gör· 
dünüz mü? işte bu kasapbr. 
Bir et meselesi için mezba · 
haya gittiği apaşikar .. 

Vapur iskelesinde; eski 
çarşaf g!bi bir şey geymiş 
olan bu ihtiyar kadın acaba 
kim?. Buldum. Bu; Karşıya· 
kadaki gelini ile kavğa et• 
meğe giden yaman bir kay· 
nanadn. Güzelim Karşıyaka · 
ya kinle, öfke ile bakma
sından belli . 

işte sekmeğe benziyen bir 
yürüyüşle bana doğru gelen 
san elbiseli çapkın kız!. Her· 
cai bir büketi andıran bu 

genç kız; Favorili bir gençle 
sözleşmiıtir. Sinemaya gide 
ceklerdir. Artistlere bel 
Simon Simone baydır. Onnn 
gibi olmak en birinci eme· 
lidir. 

Çelik gibi bacakları; kısa 
kollu gömleği ile bızh, hızlı 
yürüyen şu şapkasız gence 
bakınız. Bu futbolcudur. Son 
maçı düşünmektedir. Bütün 
gayesi kaptan olmakttr. 

Karşıdaki orta yaşh ada· 
mın baıında yeıil bir ıapka 
var. Demek muradına ermiı. 
Acaba muradı ne idi. Ha ! 
Anladım. Bu Bay - uzun za· 
mandanberi bin bir tuvaletle 
kendisini soyup sovana çevi· 
ren para celladı karısından 
boşanmayı düşünüyormuş. 

Şu birkaç giln içinde de 
eşinden ayrılmış. Bu bidise· 
yi herkese anlatmak için 
başına yeşil bir şıpka koy· 
muş .. 

Bi· aı ötede denize, engin· 
lere dalan şu ince, zayif 
genç de her halde tairdir. 
işte elinde bir de katıksız 
kuru simit var. Demek doğ· 
r u tah ıııin etmişim Şıirmiı ... 

Ş . KAVAK 
------------iiiiii---------------

Bir lacıa 
Çeşme ılıcasında bir emekli 
muallim torunlarını kurtarır

ken kendisi boğuldu 
lzmirin Değirmendağı ma· 

hallesinde oturan mütekait 
öğretmen SSyaşmda B. Halil 
Derinsu, yanında torunları 

Saadet ve Süheyla olduğu 

halde Çeşme ılıcasına istira
hat etmeğe gitmiş; evvelki 
akşam, ılıcanın Yıldızburnu 

dir. 
Fakat her ikisi yüzmek 

bilmediklerinden boğulmak 
tehlikesi göstermesi üzerine 
dedeleri kurtarmak üzere 
imdatlarına koşarken fenalak 
gelmiş ve zavalh ihtiyar bo· 
ğulmuştur sahilden yetişen· 
ler Saadet ve Süheylayı kur· 

önünde iki kızı denize girmiş tarmışlardır. 8. Halilin cese· 
ve banyo almak istemişler- di denizden çıkarılmıştır. 

Snad Yurtkoru Alman 
- Baştarafı 1 incide -

vat olduğu takdirde gol a · 
verajı nazara ahnacaktır. 

Büyük bir isabetle bu 
maçların gerek misafirleri· 
mizin ve gerekse halkımızın 
ucuza seyredebilmeleri için 
bilaistisna tribün herkese 
40 saha 25 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

lzmir mubteliti bu çetin 
ve yorucu müsabakalardan 
sonra 4 Eylfıl Pazar günü 
Mısır şampiyonu Nasyonal 
takımı ile bir maç yapacak· 
tir. Nasyonal takımı 937 ve 
938 senelerinde arka arkaya 
Mısır şampiyonluğunu ka· 
zanmış çok kuvvetli bir ekip· 
tir. Burada muhtelitimizle 
yapacağı maçlara şimdiden 
büyük bir ehemmiyet kazan· 
mışhr. 

Büyük fedakirhklar la ge
tirilecek olan bu takımın Iz
mirde yapacağı maç için tri· 
bün fiatlerinde cüz'i bir yük
seliş kayd edilecektir. Tribün 
herkese 50 saha 25 kuruş. 

Ankara, lstaobul ve Trak
ya muhtelit takımları 25 A· 
ğustos Perşembe günü şeb· 
rimize geleceklerdir. Ertesi 
günü istirahatla geçirecek 

'fahşidatı 
- Baştarafı 1 incide -

eylemiştir. 
Çekoslov•kya resmi me· 

hafıli; azhklaruı tatmin edil· 
diği kanaatini beslemekle 
beraber, icap ederse biıaz 

daha fedakarlık yapabilece· 
ğhıi ve fakat, Çekoslovak· 
yanın istiklaline halel vere· 
cek metalebahn hiçbir za· 
man kabul edilemiyeceğini 
beyan eylemektedir. 

Prağ, 18 (Radyo) - Bu· 
gün, Bros şehrinde bazı hi· 
diseler olmuştur. 

Südet Almanları, kendile· 
rioden olan belediye reisini 
makamına oturtmak için beş 
bin kişilik bir ihtifal yap· 
mışlard1r. Bu esnada, Çek
lerle zabıta müdahale etmiı 
ve iki taraf araıında çıkan 
arbedede, otuz kişi yaralan
mışhr. 
... _,...,,_~ ~~~~ 

türk heykeline çelenk koya· 
caklardır. 

Fudbol federasyonumuzun 
yardımı ile yorulmak bilme· 
yf'o Bay Suad Yurdkoru'aun 
himmeti ile çoktanberi gö· 
remediğimiz mühhn maçlara 
Hhne olacağız. Keadiıhıi 
burada takdir etmeji bir 

Basmahane istasyonuna ge
lince vali B. Fazlı Güleç, 
belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
komutanlarımız Vekili selim· 
lamışlardır. Vekil. karşıh· 
yanların batırlaranı sormuş· 

tur. Basbahanede toplanan 
halkın ve parti işçileri birli· 
ği mensuplarının atkışları 
arasında lzmirpalas oteline 
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