
-
9 UNCU YIL No. 3491 

Perşembe 
25 AGUST03 938 

TELEFON 3503 

FİATI ( 100 ) Para 
Abone 6etleli: Seneliği (1) lira 

Şanlı 'donanmamız şehrim 
'\ -• 

lılanbul 25 (Hususi) - Başta Yavuz zırhlımız olmak üzere 
geçireceklerdir. 

KISA VE AÇIK 
• 
ispanya dramına yeni bir 
perde daha mı katılacak? 

ltalya ve Almanyanın ispanya harbını yeni ve taze kuv· 
vetlerle daha müessir bir surette devam ettirmf'ğe karar 
ver~iş olduklarına dair çıkan rivayetler Moskova, Paris, 
Lon.dra ve cumhuriyetçi ispanya siyasi mehafilleriode bir 
protesto fırtınası kaldırmıştır. Siyasi ve diplomatik ajanlar 
hep faaliyete geçerek bu hususta maliiınat ve vesaik ara
mağa ve toplamağa koyuldular. Bu haber ve rivayetl~r te
eyyüd ve tahakkuk ederse Avrupa politika ve müvazenesi 
yeniden bir sarsıntı geçirecek ve bu defa tarihJerin kaydet 
mediği lıpanyol faciasına daha çok korkunç, daha çok kanii 
bir yerde daha ilave edilmiş olacaktır. 

Pek çok hatsas insanlar orada dökülen kardeş kanının 
fecaabna karıı göıyaşı dökerlerken orada söndürülmek is· 
tenen yanrına tulumbalarla su yeıine petrol ve ben1in at 
mağa başlanırsa bütün dostları ayrı ayrı alakadar eden bu 
facianın dünya siyasetine yeniden bir buhran geçirteceğine 
biç fiipbe etmemek lazım gelecektir. 

Ne yazık, bulutlar bir türlü o bedbaht memleketin ufuk
larından dağıfamıyor. 

SIRRI SANLI 

Buv.ün Stadyumda İzmir - Kas
tamoni futbol ve güreş temsili 

takımları karşılaşıyor 
lzmir enternasyonal Fuarı· 

nı ziyaret etmek ve ayni 
zamanda lzmir sporcuları ile 
karşılaşmak· üzere Kastamoni 
bölgesi futbol ve güreş tem· 
sili takımları iki gündenberi 
ıehrimizde bulunmaktadırlar. 

Kaıtamoni kıfilesi, futbol· 
cu ve güretci olmak üzere 
25 sporcudan ve 2 idareci· 
den mürekkeptir. Kafileye 
avukat B. Euver ile müddei· 
umumi muavinlerinden Bay 
Hasan Yancı oğlu riyaset 
etmekteclirler. 

Kastamoni futbul ve gü
reşçileri hakkında kafile rei
si mubarririmize şu izahatı 
tı vermiştir : Memleket da
hilinde küçük bir ıpor seya· 
bati yapmak üzere Kasta
moniden 22 Ağustosta Çan· 
ğm, Ankara yolu ile ıeya
bata çıktık ve doğruca iz. 
mire geldik. Uk spor teması
mız burada lzmirli kardeş-
lerimizle futbol ve güreş ı 

Kastamoni Valisi 

B. AVNi DOGAN 
kısımlan üzeriede olacaktır. 

Iımirden sonra Manisa, Es· 
kişehir, Kayseri bölgeleri ile 
de temas ederek Kastamo
niye döneceğiz. 

Futbol temsili takımımız, 
Kastamoni bölgesinin; Kas· 

- Sonu 4üncüde 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Yılan Yarışı 

• • • 
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lzmire h~reket edecektir. 

Filistinde Çete Muharebeleri 
Ara b ç tcll' r i b ~ r L tobüsii bn ha va ettiler. Fi

listin in her ta• afında gccclerı sokağa 

çıknı.ik nıenedilnıi~t ı r 

lngiliz Kumandanı ihtiyat 
Kuvvet İstedi 

Kudüs 25 (Radyo)-Arap· 
larla lngilizler araunda çar
pışma mütemadiyen devam 
ediyor Arap çeteleri Kudü
sun logiliz polis müdürünü 
öldürmüşlerdir. Öıfi idarenin 
tatbikine başlanmıştır. Gece· 

)eri sokağa çıkmak menedil· 
miştir Dünkü çarpışmalarda 
lngilizlerden ve ArapJardan 
birçok kişi ölmüştür. 

Kudüs 25 (Radyo) - Ku· 
düse gelmekte olan bir oto
büs şehre beş kilometre me· 
safede atılan bomba ile oto· 
büs parçalanmıştır. 

Otobüsten iki kişi kurtul
muştur. 

Roma 25 (Radyo) - Fi· 
listinde vaziyet çok kötü b!r 
şekil almıştır. Her tarafta 
çete muharebeleri devam 
etmektedir. İngiliz kuman 
danı Kıbrıs ve Maltadan ih
tiyat kuvvet istemiştir. 

Kudüs 25 (Radyo)- Dün 

• 

, 

Kudüs civarında marşandiz 
trenini soyan ve yağma eden 
çeteler askeri kuvvetler ta-
rafından aploka edilmiş ve 
yapılan müsademede çetenin 
bir kısmı imha edilmiştir. 

---t ••• 

Geceleri: 
AtlanacRk 

Dün gece Kültürparkta, 
gece atlamaları tecrübe e· 
dllmiş ve altı paraşütçü at-

Gazetelerde okudunuz : Amerikada boğa ytlanlarını yarışa sokmuşlar, pek çok eğlenceli 
ve heyecanlı olmuı. Bakalım sıra nezaman kaplumbağa ve sümüklü böcek musabakalarına 
gelecek? Yılan yarışının bahsi zarif dillerine dolayan iki laUf bayanı konuşurlarken dinle-

lamalarda muvaffak olmuş· 
tur. 

Güodüzleri rüıgAr vaziye-
dik. ~abii bunu fazla merak ve tecessüsümüze vermezsiniz. Bayanlar öyle ahenkli bir ses· ti müsait olmadığından atla· 
• 1 1 1 • ..... --------
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Saltlb, Neırl1at Amiri •• 
Batmuharrlrl 

SıRRI SANLI 
idarehane: fzmirde Birinci 

Btyler SokaiJnda 

(Halkm Sul) Ma bauıada 
Ba11lmıfbr 

Geçmtyeu J•D ren ıerllmeı 

geliyor . • 
ıze 

• it' 

• • 

ikmal edılmiştir. Şanlı· donanmamız dokuz eylülü baıirde 

Başvekilimiz 
Manevra 

Celal Bayar 
Sahasında 

Kırmızı ve mavi .J kuvvetler arasında ten1as 
başladı. l\lanevradan sonra kltaatınıız 'fun-

celi harekatına iştirak edecektir 
.- Elazıg,~ 24 [( Hususi ) - ı ~-Y_,_ d• ft • ~--- ~--"'--

Doğu ~anevraı-;rı bilfüf baş·: e IDCI tıp 
lamış bulunuyor. O k )t 

Mavi ve kırmızı kuvvetJer UfU BYI 
ara11ndaki ilk temaslar, bu· 

fgüo ,- muhtelif mevkilerde1 ' -.,~ 
başhyarak ır öğleden sonral ' 

.. sür'atle inı<işaf istidadı ka· 
zanmıştır. Manevra hareki
t.na'"-geoiş mikyasta motörize 
edilmiş ve bindirilmiş kuv · 
vetJerle hava filolarımız işti· 
rak ederek bugün buyük 

"oir faaliyet göstermişlerdir. 
"'..Bilhessa . ~ hava-.kuvvetlerimiz 
istikşaf ve muharebede 1:iü· 
yük işler görmüşlerdir. 

Elizl5 24 - Manevralara 
iştirak eden askeri kıt'ah· 
mız, manevralar sonunda 
yapılacak geçit resminden 
sonra Tunceli harekatına iş· 
tirak edecektir. 

Elazığ 25 (Hususi)- Baş
vekilimiz Celal Bayar ve da-
hiliye vekili Şükrü Kaya bu· 
güo şehrimize geldiJer Baş 
vekil manevra sabasına gi-

. decektir. 

Ankara 24 (Hususi)-Ye· 
dinci milli tıp kurultayı, bu 
sene birinci teşrinin 17 inci 
günü buradıt Sıhhat ve içti· 
mai Muavenet Vekili 8. Ah
met Hulusi Altaşın riyase· 
tinde toplanacak ve iki gün 
sürecektir. 

Amerika hariciye nazırının 
~nutkunun''yaptığı tesirler 

8 Paris (Radyo) - Ernove
fİin verdiği habere gÖre lbay 
4Holun Alınan ~evrala.!_ı~ 

hakkında ıö-fİediği nutkunda 
Alman tah telb ı birlerin ın 
en kıymetli nakliye gemisi 

olan Lozitanyayı batırma~ 

tarihçesini tekrarlamış ve 

Almanyanın bugünkü hazır· 

lıklarının da böy)e bir neti · 
ceye varmaması için Ame· 

rika hükumetinin lakayt kal· 
mıyacağını söylemiştir. 

Omliber gazetesi de bu 
nutkun büyük harpten· son·n 

Amerika Hariçiye Nazarı 
B. HULL 

raki siyasal tarihin kaydede· lerden biri olduğunu yaz· 
bileceği en mühim hadise- ı mışhr. 

me:i ..................... .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Buda dikkat nazarına 

alınırsa ••• 
imza yerine (S ... ) harfını atarak bi.ze teskere yazan bir 

karimiz diyor ki: 11 belediyenia otobüs servisi temizlik, ıiir'at 
ve saire cihetinden çok mükemm~ldir. Yalnız geçen akıam 
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~~;r ~~;;;;~de · .-·· Bir yırtıcı hayvan . Çakırcalı 
Bi M ) k - •••• - Tefrikamız Hakkında 

r e e ••• Koca bir şehri telace verdi y Eski Jandarma baıçavuşu B. Rafkı 
Ya%aıt: A. F. Tuğseven Amerikada Pitsburg lşeh · ı telefon köşküne kendini dar Toksöz tarafından gönderilen izabab 

"" - 4 - rinde hayvanat bahçesi var· atmış. Kulubeye girip üzeri· bitarafhğımıza bioaeD. biç dej'iıtirme· 

l
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cinsinden çok yırtıcı, bele bağırmağa başlamış. ---------------..---------
IİİÇ İstemezdim insana pek düşman bir vah- Sabahın üu erken fsaatın• 

·- :Nasıl davranmalı ? disinin de Fuar kapısından şi hayvan vard11 ki bu hay · da şehrin bütüu mahallele· 
- Ağır davra11mahsın. ayrılmaması seni görmek van pek nadirdir. Bu hay· rinde fabrikalar düdüklerini 
- Yalimden kaçırırsam ? arzusunda .bulunduğu anlışı· vanın bir hayvanat bahçe- çalarak ortalıkta bir fevki-
- Onun içio hiç merak fiyordu. Seni onunla görüş· sinde bulunması o bahçeye ladelik olduğuna, bir tehli-

.tme. meğe bıraktığım iyi oldu diğerleri arasında bir itibar ke zuhur ettiğini haber ver-
- Sania bu gibi şeylerde Orhan. ve hususiyet kazandırır. meğe başlamışlardır. 

acruben var mı? - Ben iyi yapmadın sa- Bu yırtıcı hayvan hükii· Polisler en modern silah· 
1 - Sayende olacak .. demek nıyorum. mezin müsaadesi ile maruf lariyle mücehhez bir halde 
ı ün onu hiç görmedin öyle - Hayır Orhan çok iyi Melvoston parkının en sapa hayvanı aramaka çıkmışlar, 
ııi ? oldu çünkü onu biraz me· bir köşesine nakledilmiştir. bir tarıritan da halkın son 

- Hayır yalnız iki arka- rağa düşürdün. Bu park öyle ufak tefek bir işarete [kadar evlerinden 
aşını gördüm. Ben yanla- - Onun meraklanıp üzül· orman değil b:r Fransız vi· çıkmamaları bildirilmiştir. 
ıadaa geçerken arkadaşına: mesini biç ish mezdim. layeti kadar geniştir. Bun· Fakat hayvan uzun zaman 

- Çok dolaşma o, bu ak- - O senin üzülmeni ister dan başka tabiatın bütün bulunamamışlar. Bir !işçi, 
ım gelmiyecek... Dediğini amma. güzelliklerinil ltoplaması do- parkın tünellerinden birinde 
ıittim. _ Ne çıkar ? layısiyle büyük bir şöhret hayvanın kül rengindeki de-

- Bu sözü işittikten son· - Hiç. Böyle deli gibi kazanmıştır. risini farkederek diğerlerine 
a gene oralarda dolaştın mı? olur yaptığın işide bilmez· Fakat on sene kadar olu- haber vermiş, tünel dört ta-

- Dolaşıp ne yapacaktım? sin. yor ki parka ne bir avcı rafandan kuşatılmıştır. 
ıen onun için Fuara gidi- - Ben yaptığım işi bil- girmiş, ne de hiç bir şeyine Polislerden birisi tünele 
ordum. miyor muyum? dokunulmuştur. yaklaşarak hP..yvanm üzerine 

- Toy çocuk. - Hemen, hemen şaşır- Zaten bu yırtıcı hayvan °0 beş el ateş etmiştir. Hay-
- Neden toy olayım ca· mak üzeresin. da Yel<>yston bahçesine ge· vanın kuvvetine bakan ki 

ım, sen olaydın ne yapar- _ Hah hah baha.... tiriiı..&:•z eyvel de 0 ormanda vücudu kalbura döndüğii 
lan ? - Şen görünmek iste. _Yakalanmı~tı. halde tünelden sür'atle dı · 

- Biraz daha dolaşırdim. - Her zaman şenim. Son günlerde havaların şarıya fırlrmış, etrafına sa-
- Boş dolaımak. - Evet eski hallerini tak· çok sıcak gitmesinden mi· ranlara saldırmışbr. Bereket 
- Boı dolaşmak değil lit etmek istiyorsun. Sana eir nedir, hayvanda bir ti- venin hayvanat bahçesi mu-

)rban iyi biliyormusun onun acımağa başladım Oı ban. tizlik, bir hareket görülme- hafızlarından birisi onune 
;ouarda olmadığını ve arka- - Acınacak hale geldimi ğe başlamış. rBir gece par· atılarak hayvanın iki gözü-
Jaıı onun tarafından gönde· mi ? kın muazzam demirlerini nün arasına ateş etmiş öl-
ilmediğini. • _ Yavaa, yava•. Bo··yle 1 k d f dürmüştür. Bu suretle bütün ., ., zor ıyara ışarıya ırlamış· 

- Ne bileyim beo çok devam edersen seni seven· şehir halkını tehlike ve en· 
lolaıtım göremedim. Ieri ağlatmağa başlarsın. tır. dişeden kurtarmıştır. 

- Şu halde ıea de bu Sabahın saat altısında şeb. Bu karkun hayvan 1.80 

k 
- Daha iyi ya. O da rin şarkına doğru uzayan v ı v d 

ıam Fuara gider ona gö- beni seviyor bana acardı 8!ı'1 r ıgın a imiş. hususi villalar mahallesinin 
ünmeden takip edersin. ağlar. 

Beraber gitsek olmaz z sokaklarında dolışmağa baş-
ı? 

Peki işlerimizi erken 
itirip erken, erken gideriz. 
ikin ben çok duramam .. 
en de biliyorsun, hastam 

- Afiyetler dilerim. 

*** 
DÖRDÜNCÜ GÜN 

- Orhan hakikaten o kız 
eni vevmiş. 

- Neden anladın? 
- Sen farkında değilsin 

mma ben hiç bir hareketini 
özden kaçırmadım. 
- Ne gibi? 
- O Fuara gelirgelmez 

iç bir tarafa bakmadan 
oğru senin her gece otur· 
uğun gazinoya gitti. Orada 
eni göremeyince pek müte
ssir olduğunu yüzünden 
nladım. 

Fuarı dolaştıktan sonra iki 
rkadaıını ayrı, ayrı istika· 
etlere göndermesi ve ken· 

- annetmem o ağlasın. lamıı. 
- Ben ümid ediyorum. Böyle korkunç hayvanlara 
- Belki ... Fakat bukadar ancak Roşoz dağlarında 

üzerine düşme sevdiğini an· rastlanabilir. Hnun için ma-
layınca naza çeker. halleden ilk geçen bir sütçü 

- Ne olursa olıun onu sabahın bu saatında bir vah· 
seviyorum. Bu akıam herhal- şi hayvan kafası görür gör-
de görüşeceğim. mez afallamış, her şeyını 

(Arkası var) yol üıtünde bırakarak bir 
fili~~~ ··~~Jliiô'I k 111 M aç adım ötede bulunan bir ! Ka_ı:şıyaka ~ 

~ Ozel .! 
; Ana ve İlk Okulu ı 
ı Açıldı ~ 
~ Kayıt ve kabul 25 ağustos ~ 
~ perşembeden başlar ~ 
~~lli;;.t:ilM ~~~.,!J 

Devren satılık 
dükkan 

Büyük Leblebici hanında 
tütüncü dükkanı deyreo sa· 
tıhktır. Arzu eden içindeki
ne müracaat. 4-5 

•• • 
lzmir 
Lokantası 

ı--~------................ .-...... ~~ ... =-ı=ııı::-:======:r== • . 

Birinci Kordondaki Süley· 
man lokantası namil' maruf 
lokantayı bunlan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz. 
mir lokantası tesmiye ettik 
bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namile anılan 
ve memurin kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uyğun olmakla:beraber ferahla 
lokantamız muhterem müş
terilerimize gece gündüz 

---ı•~· •• 
Paris Para 
Borsası 
Paris 23 - Borsa siyasi 

ve sosyal vaziyetin inkişafını 
soğuk kanlılıkla takip ediyor. 
lugiliz lirası sabah 178,55 
franga aranmakta iken iken 
sonra 178,45 franga dü2müş · 
tür. Resmi seansta 178,40 
dan 178,36 ya gerilemiştir . 
Evvelki klotur 178,55 di. 
Dört şubattanberi lzgiliz 
lirası bukadar aşağı inme
mişti. 

Tayyarelerden . 
Rahatsız Olan 

Kuşlar 
Peru hükuıneti, Pasifik 

Okyanusunda kain olup ken
disine aid bulunan bazı ada -
ların üzerinde tayyare uçu· 
şuou menetmiştir. Bu yasa· 
ğın esbabı mucibesi, tayya
releria uçmasile adaların 

Merhum Lokantacı kıymetten düşmekte olması· 

O••rıu••gv u••nden .• dar. Filvaki bu adalar mH-

açıktır. iz mir Tecim Lisesi Direk-
Süleyma11 ın Katibi 

yarlarca kuşun meskenidir. 
Lise, Q,ta kısmı ve Akşam kurslarını kayıt ve kabul M. ÇAYLAK B ~aılamııtır. .., u kuşların ldsliği Guano 

Her üç kıaım için ibrazı lazım olan vesikalar: H denilen kıymetli tabii bir 
1 - Tahsil belgesi. er gece gübredır. Tayyare sesinden 

Şu caniler.i iki ateş aras111a 
alalım bir ikisini 2"ebertiriz 
M üsademe mahaHine ha

kim olan tepelerin şark ta
rafında şakiler ve garp ta
rafında bizimkiler olduklarını 
o vakıt anladım ve güneşte 

doğmakta idi . 
Yattığım yerde aşağı de

reden Ödemişli süvari Ali 
çavuş s~zcayaka köyüne 
doğru gitmekte olduğunu 

gördüm ve bağırdım buraya 
gel Bozcayaka köyün yolun
da ve üst tarafında bir çeş· 
me var bu çeşmenin yanmda 
iki nefer lgördüm bunlara 
bağırdım ve buraya geliniz 
diye,~velhasıl öteden beriden 
bir on kişi kadar~ jandarma
yı yattığım yerde top'adım. 

Ve yukarıda müsademe el'an 
devam ediyor ve yanımdaki 
efrada müsademeyi göstere
rek filvaki cümlemiz periıan 
berbat bir baideyiz. 

Allah aşkına va• kuvveti 
ele alarak. arka taraftan şa· 
kilerin bulunduğunu tepeye 
gidelim. 

Şu cınileri : iki ateş altına 
alalım inşallah bir ikikişi ge-

ber tiriz diye cümleten gitmeğe 
başladık mevki bize bir sa
at kat kadar bir mesafede 
ise de biz tabii yorgun yürü
yüşle üç saatte varabildik 
ve hemen karşımıza Balyan· 
bolu nahiyesi müdürü ismini 
hatırlayamadığım binbaşı bey 
Rıfkı çavuş geliyor!) 

Diye bağırdı. 
Şimdi ben müdürü gördü

ğümde:dehşetli surette hay
rette kaldım. 

Çünkü evvelce g6rdüğüm 
biobaşıoın buluoduğu tepe· 
lerden bu tepelere gelinceye 
kapar uzun müddet ister, 
ara yerlerde geniş ve uıun 
ve derin dereler vardır. "' Bu 
hayret içinde giderken bin
başımızla karşılaştık biçare 
adam hayvan üzerinde hasta 
biıden beter bitkin bir halde 
beni görür görmez, Rıfkı 

çavuş oğlum eşkiyalar şu 

taşderesine doğru gittiler, 
sen arkadaşlarınla arkaların
dan git emrini vermesile 
(Binbaşım allah bilir! 

Bir adım atmığa iktida
rım yok, tüfengimi bile nefer) 
getiriyor dediğimde ( öyle 
ise kuvveti olan birkaç ne
fer ver ben gideyim bari ) 
dedi. 

Ve sende bu yoldan aşağı 
dama doğru git, rast geldi
ğin yaralılara aşağı köye 
gönder ölmüş olanları da 

hemen oralara münasip gör· 
düğün yere gömdürerek 
Adagümeye in emrini verdi. 
Yanımdaki efradın yüzle· 

rine baktım hemen sekizi 
dokuzu birden ayrılaran bin· 
başı beyle beraber taşdere· 
sine doğru gittiler. 

8 Temmuz 938 t b v .. 
3450 numara h t sında 
haydi ulan seni mıllete ba· 
ğışladım diyerek gittıler ve 
toprak damın içine girdiler 
ve yarım saat kadar kaldı
lar. 

Çakucah bağırdı çolağ~mı 
elimden aldılar dedi, çolağın 
üzerını soydular ve dağa 
doğru gittiler biri de bizim 
binbaşaların bulunduklara köy 
ve eşkiya takibini idare et
tikleri köye getirdiler binbaıı 
beyler bir bahçede eileni
yorlarmış haber verdiler bu 
felaketlere sebep lolan ma· 
hutlar sallana sallana yanı· 
mıza geldiler yüzlerinde zerre 
k.tdar tesir eseri yoktu alel
usul bir geçmiş ola dediler • 

Yahu bir kerre iosaf ede· 
lim mülazım Mustafa efendi 
gece sabaha karıı yaralandı 
ve köye indirildi, binbaıı 
ise o gece sabaha kartı Ada· 
gide üzerinden müsademe 
mahalline bakim olan tepede 
bulunarak bizim bozulduğu· 
muzu görüyor ve bağırıyor· 

du. 
( Arkası var) 

Satılık 
Lokanta 
Başturak Kestelli cadde

si 8 6 No lokanta devren 
satıhk. Talipler ayni cadde· 
de 43 noda meskürat bayii 
envere müracaat 6-6 

G,. 
. oc 

' DEVRİM Kitabevi sayın 
müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden düki~ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedilcHr. 

-~--~--
Daktilo 
Aranıyor! 
Fuarda Türk - lngiliz Çini 

Şömineler pavyonunda çalıı
mak üzere bir bayan dakti· 
loya ihtiyaç vardır.~l Mezkur 
pavyona müracaat. 3-6 

2 - Nufus Hüviyet cüzdanı İzmir Enter- kuşlar ürküp adalan teı ket· 
3 - Sıhhat raporu ve aşı b,lgesi. tikleri için Peru hükumeti İzmir Vilayet 
4 - 6 adet 4,5 x 6 boyunda fotoğraf. nasyonal de böyle bir karar almıya 

Daimi Encü-
Kabul şartları : mecbur olmuştur. menı•nden •. 
A 

Fuar tiyatrosunda • • • 
- Lise kısmını 17 den 21 yaşına kadar Orta okul 1 ff Jk . t• J k D 15 • Ağustos • 938 Pazartesi gunu eksiltmesi yapılaca· 

reıun arı veya lise müdavimleri. a opere \ a emsey ğı iJaa edilen (18032) lira (47) kuruş keşif bedelli lzmir -
B. - Orta Kasma 12 - 17 yaşandı iJk okul mezunları T b temsl•IJerı• Ve Çocukları or alı şosesinin esaslı tamirine talip zuhur etmec1iğ•nd.-n 

reya orta okul müdavimleri. C - Akşam kurslarına. m~zkfır iş bir ay müddetle pazarhğa konulmuştur 
]. - 12 - 16 yaşına kadar ilk okul mezunları. Bliyük Oıkestra Bale Revü Eski dünya boks şampi- isteklilerin 2490 sayılı kanun hükumlerine göre azı lı .s 

Varyete yonu Jak Demsy, çocukları· cakları teminat ve vesaiki lizimelerile 22 - Eylul • 938 Per· 
2. - 16 - 45 yaşına kadar Ulus okulları mezunları ve- k 1 ki d k 

Her gece OI)eret t nın açmaca arın an or- şembe gününe kadar lzmir vilayeti daimi encümenine Pa· 
ya ilk okul üçüncü sınıfını bilirml• olanlar kabul edilirler. · em ., karak, Nevyorktan Salt (La· zartesi ve Perşembe günleri öğleden evvei baş vurmaları 

~-L :--·------ ~-~5-U :3~1~14~)~~~~s=il=lc~r=i~d=c~ğ~iş~·i=r~~~~k~c~C~it~y·~e~g~b~·t;ür~m=ü~ş:tü=r~.~~~ilano~nur. ~16~ 
~-~ .... ~ 

M 
• 
~a 

Q 
kışt 

fi 
beıı 
~iri -be 

~~~ 
J, t 
hn' 
hr~ 

.. 

... 

... 

deı 
Oç~ 
to 
~i 

~ .. 
~~ 



f 

...... s C R.ık1a Seıl) 25 ACUSTOS 

Mizah 
FUAR İÇİN UCUZLUK 

1 

•ayfası · 

~--=~----~~=-----------~~--------~--------------------------------~------------------~-~-
Deyişler , Anlamış ı Mahkôm Deyişler 

Yollara güzel sardı. 
Yolları güzel sardı. 
Sevgile yaralanan, 
içimi bir ~ı sardı. 

Yum uşak pamuk bir el. 
Yumuşak pamuk bir el. 
içimin sızııını,;; 
Dindiren p ımuk bir el. 

O eller pek sicaktır. 
O eller pek sıcaklar. 
O ıüzelin bakışı, 
Bir su gibi berraktır. 

z. 

Tembel 

v. 

~ Oturmuşlar, kocalarını çe-
ıştiriyorlardı. 

b ~epsi. de, erkeklerinin ten· 
b~lhklerınden şikayetçiyd;, 
ı>ıti dedi ki : 
L - Hiç birinizin kocasr, 

t imki kadar tembel de
lildi~... ~enimki öyle tem· 
tldır kı mesela bana kızıp 

t, tokat vurduğu zaman ü· 
•enir, elini açmaz, yuaı'ruk 
htiml . . 

Yar.ışta 
Bir bay güzel bir aha ya

;111da du r an binicisine yak· 
•ttı: 

- Siz ata binersiniz am· 

~·· ded;, bir logiliz ahnı, 
ır Arap atından ayırdede· 

~ezsiniz. 
Binici bay baktı: 
- Ya siz? 
- Ben derhal ayardede-

~İaı, 

· Bir köpek bulmuştu, po
lis karakoluna götürdü : 

- Bu köpeği buldum, de· 
di herhalde bir bayanın kö · 
peğidir. 

- Bir bayanın köpeği ol· 
duğunu nasıl anladınız? 

- Her mağazanm önün
de bir kere durup camekan· 
lara bakıyor. 

Tarih 
- Oğlum 1908 de ne ol· 

du? 
- Hürriyet ilan edildi 

efendim. 
- Peki, 1918 de oo oldu? 
- Hürriyet ilan edildi 10 

sene oldu. 

Bayramda 
{ki kişi kapıyı çaldılar. 
- Bayram bahşişimizi al ·B 

mıya geldik! 
- Siz kimsiniz tanımıyo· 

rum. 
- Bu mahallede gecele~i 

evlere girip hırsızlık eden• 
ler biziz. 

Görmiyecek 
- Salamon yanağın kı· 

zarmış .. 
- Evet, bir tokat yedim. 
- Kimden? İsmini sor· 

madın mı? 
- Bir daha yüzünü göı-

miyeceğim bır adamın ne 
diye smini sorayım. 

Dolapta 
- Nasıl ay1rdedersiniz? Trenin kalkmasına on da· 
Maryüs aerh.J söze karştı kikal vardı. 

•e dedi ki: Bay Ali, valizlerini getiren 
- Çok kolay: Telaffuz otelin garsonuna: 

•e şivelerinden! - Oğlum, dedi, git bak 

Japonca bakalım, odamda bir küçük 
sarı çal!ta uoutmuşmuyum? 

Japonca ~şıpkaya Mişoça Garson, koşarak gitti ve 
derler. iki şapkay" : Mimiş· tam tren kalkarken geldi: .c-: 

Oçadır. Üç Eşapka: Mimimi· - Evet efendim, unut· 
loç •dır. Dör·şapka :Mimimi- muşsunuz ... 
~İföçadır ... Bir şapka mağ ti - Nende? 

~~~~OCOOOOJO~~!ooooao 
Güzel Gözler Müsabakası .. 

\ 

1 No. - 19 -

Reis maznuna sordu : 
Bundan evvel mahkum 

oldun mu? 
- Hayır bay reis hiç 

mahkum olmadım, (sonra 
birdenbire sözüaü geri aldı) 
şey efendim, afedersiniz, bi 
kere ölüme mabküm oldum 
amma, o zaman pek küçük 
tüm, çocuktum . 

- Anla!Dadım, çocukken 
mahkeme huzuruna ve ölü· 
me mi mab~üın otlu , ? 

- Hayır bay ı ei!, meı h· 
kemeye değıl, doktor buzu· 
runa çıktım ... 

Çaresi 
Ben bir kuroazlı diişün

düm ... ikizleri mektebe yaz · 
dıracağım amma, birinin pa · 
rasını verecegim. 

- Nasıl olur? 
- Birini sabları, biri11i öğ· 

leden sonra göndereceğim ! 

Güçlük 
Dilenci söyıedi;j 

- Bizim meslek pek ko· 
lay değildir. Bir kere beş 
on lisan bilmek icabeder. 

- Beş on lisan bilmek mi? 
- Evet, her lisanda, te-

şekkür ederim, demeyi öğ· 
renmezsek, iş yapamayız .. 

Olamaz 
- Büyüdüğün zaman sana 

kızımı vereceğim. 

- Alamem ki. 
- Neden? 
- Biz de aile arasında 

evlenilir. Babam annemle, 
büyük annem büyük babam· 
la, yengem dayımla evlen· 
mişler .. 

Ne olacak 
Karısından ayrılmak isti

yen erkek yaz gününde ad· 
liyeye müracaat etti: 

- Davanız dediler, birkaç 
ay sonra görü'ecek! 

- Neden? 
- Yaz tatili var .. 
- Ya birkaç ay içinde 

karı koca barışıverir de ay
rılmaktan vazg~çenek ne 
olacak? 

Ala 
- Karıcığım, baloya ge· 

çen seneki elbiselerinle git
mezsin diye düşüudüm. 

- iyi düşünmüşsün koca· 
cığım .. 

- Onun için, yalnız bir 
kişilik bilet aldım ! 

•• 
Oğrenilir 

Yabancı, kapıdan girdi: 
- İstihbarat bürosu ne· 

rede? 
Suale mubatab kalan kızdı: 
- Bana mı soruyorsunuz, 

böyle şeyler istihbarat büro· 
suodan öğrenilir. 

Daktilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görmüş gayet 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi şarttır 

Talipler her gün öğleden 
sonra Birinci noterliğe mü 

Yaramı sardı gitti. 
Yaramı sardı gitti. 
Kahkahayla gülerek, 
Yolları yardı gitti. 

Bütün dünyaca tanınmış 

Gün ağardı tepeden. 
Gün ağardı tepeden 
Beni yalnız bıraktı, 
Se"gilim bilmem neden? 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

Akşem oldu göründü. 
Akşam oldu göründü. 
Güzel, pınar başında, 
Gözlerime büründü. 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğunu ve her çeşid bi
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle to;>tao ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize nıüj !eleriz. 

z. v. ----·-- Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. 18~ 

H . • ?f 
angımız ..•. HALiT SEYFEDDiN ÖZKll.JÇ 

- wzw cı s 
Nuri tavla oynıyordu. Bir 

aralık arkadaşına sordu : 
- Kaç k a çayız? 

Ucuzluk böyl~ olur 
- iki iki .. 
- H,ı ngicnİ1. iki?! .. 

Dedikodu 

Amerikada olduğu ka· 
dar Türkiyenin her tara· 
fıoda umumi rağbetini 

kazanmış olan başerat düş· 

Ayşe ile Fatma yolun or· manı 11
Fyosan,, ilacı koku-

tasından yürüyorlardı. Ayşe suz ve gebe kadınlar ile 
anlatıyordu : küçük çocukları biç rahat-

- Zebrayı da biç beğen- sız etmeden kullanıldığı 
miyorum, manasız bir kadın; için her cins sinek iliçla-
ne konuşması konuşma, ne rından üstündür. 
giyinmesi giyinme... Müşterilerine fevkalade 

Bu sırada arkalarından ge· bir cemile olmak üzere 
len bir otomobil çarptı her bu defa büyük bir feda-
ikisi de otomobilin altında karlık yaparak 1 litrelik 
kaldı, Ayşe devam etti : ambalajı 75, yarım litrelik 

- Dedim ye, onun kadar ambalajı 40 ve 4 litrelik 
tatsız tuzsuz bir kadın daha ambalajları 225 kuruıa in· 
görmedim. dirmiştir. 

.._.--~-----liii!'!!i!ii=: 

Murat dağı kok (9 Eylül Ba-

k .. ·· ·· harat Deposu) omuru 
undan arayınız. 

-- ~ ------m.!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!! 
Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

Aokarapalas direktörlüğü 
ve S. Bonoici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 
Zıngal 

........................... 
ı O O K J O R ı Fmolaomış Kay~nlar•n 
ı ı Satış Y erı 

i Salih Sonad i Kerestecil~r, Hilal ~e-
ı C

'ld s .. b . b ı reste tıcaretanesı 
ı , aç ve ıu reva asta-

ı lıklar müt~bassısı ı Yerli, Avrupa kontrplak, 

ı ikinci Beyler soka1< No. 81 ı kaplamalar çok ucuz 

ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastaneıi 

Rontkeo Mütc a "ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik tt d l i~i yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

l ~ L EFON: 2542 ------l!EZ!!:l 
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

satılır 1 --------

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 

Kordela, planya, rende, 
delik, makap daire ma te
f errüat devren sablıktır. 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahasaıı -------· Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler So . 
No. : SS Telefon : 3479 __ aE3!!1 ___ _ 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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Maliye Vekale
nin 'famimi 
Maliye Vekileti, lzmir en

ternasyonal fuarı dolayisile 
harişten gelecek yolcuların 
üzerlerinde 25 Türk lirasın
dan fazla nekadar para var-
H hepsini ithal edebilmeleri 
ve avdetlerinde bundan sar
fedilmiyen k1S1m 25 liradan 
fazla olsa dahi ihracına mü
saade edilmesini karırlaşhr
mıştır. 

•• 
Uzüm Borsası 

Üzüm mahsulümüz bugün 
saat onbir de borsaya arze· 
dilmiş ve piyasa açılmıştır. 
Bu seneki üzüm rekoltesi 
75 bin ton tahmin edilmek-
tedir. 

• 

Toprak altında 
Kaldı 

Sülüklü gölü civaranda B. 
Hamzanın ta~ocağında çalan 
Vanlı Ahmet oğlu Şükrü ka • 

lın bir toprak tabakasının üzeri
ne çökmesi yü:r.ünden toprak 
aJbnda kalmış, ayni ocakta 
çalışın arkadaşlarının seri 
tedbiri sayesinde kurtarıl· 
mııtır. 

Su Tasile Başı
nı Yardılar 

Kemerde Akşam sokağın· 
da lzmirli Mehmet ile Fatma 
ve Mediha, bir yemek me · 
ıele,inden Bartanh Vasviyeyi 
au tası ile baıından yarala· 
mıılarcbr. 

---···~--
Yeni İtalyan 

Sefiri 
lstanbul, 24 (Hususi) -

Italyan1n Ankara sefaretine 
tayin edilmiı olan Ditepo, 
bugün buraya geldi. 

General Seyfi 
Emekli Oldu 

Ankara, 25 ( Hususi ) -
Orman koruma genel komu· 
tanı general Seyfi sıhhi ah· 
valinden dolayı emekliye 
sevkedilmiıtir. 

Türk-Yunan 
Müzakereleri 
Iıtanbul 24 (Hususi) -

Türk - Yunan ticaret müza
kerelerine Eylulde Atinada 
baılanacaktır. ........ _ ........ 

•• 
Olüm 
•• 
Ustüvanesi 
Fuara gidenler mutlaka 

motosikletle havada uçan 
Bay Ahmet Gökalpin heye
canb numaralarını görmelidir. 

Sinema 
Meftunların ·1 

Müjde 
(Elbamra) 1938 • 1939 mev· 

ıiminin açıht haftası şerefine 

iki muazzam film ile işe baş· 
byor en güzel ve en kudretli 
artistlerin canlandırdıkları 
bu iki filmden başka dünya 
futbol final maçını da bu ilk 
L.ta. ... _.t.-.1. -=-----1. -·-

' llalkl• s .. ı , 

1 okyo 1 ayyare Faciası 
İki Tayyare Çarpışarak 

14 Ölü 200 
Parçalandı 

Yaralı Var 
Tokyo, 24 (Radyo) - iki talim tayyaresi bir fabrika üzerinde müsademe etmişler ve 

alevler içinde düşmüşlerdir. Tayyareden birisi bir fabrikanın avlusuna düşmüştür. Benzin 
deposu patlamış, alevler civar binalara sirayet etmiştir. 1 O ölü ve 200 yaralı vardır. 

Diğer tayyare bir evin üzerinde eziJmiştir. Pilot ve yolcusu derhal ölmüşlerdir. Evin 
içindekiler mucize nevinden kurtulmuşlardır . 

Bu iki kaza ve yangın kurbanlarının yekunu 14 ölü ve 200 yaralıdır. 

Macaristanın Silahlanması Almanları 
Hayrete Düşürdü 

Berlin, 24 (Radyo) - Macaristanın komşulariyle sila'ıılanma müsavatını kabul mahiye
tinde olarak küçük antant ile Macaristan arasında haul olan anlaşma Alman siyasi mah· 
fellerini hayrete düıürmüştür. Bunlar neticenin bu kadar sü ratle tah,kkukunu beklemi· 
yorlardı . 

Alinan milleti endişe içinde 
Paris 24 (Radyo) - Berlinden gelen haberlere göre Almanya ahalisi bu memleketin 

siyasi ve askeri mahiyette hazırlıklarından gittikçe artan bir endişe içindedir. 
Südet akalliyeti meselesinden dolayı Çekoslovakya ile çıkabilecek bir ihtilafın mevzii 

kalmasına umumi efkar ibtimal vermemektedir. 
Prag 23 (A.A) - Ceteka ajansı Alman kıtaJaranın Bohemyanın şimalinde manevra ha· 

reketlerinde bulunduklarına dair bazı Brno ve Prag Çekoslovak gazetelerinin verdikleri 
haberleri yalanlıımaUadır. 

Yeni Nikel Kuruşlar Tadil Edildi 
Ankara, 25 (Hususi) Maliye Vekaleti nikel bir kuruşlukları kenarları dantelli olarak 

tadilen bastırılmıştır. Bu paralar bir Eyini de tedavüle çıkarılacaktır. 

Hatay meclisi iki eylülde açılacak 
Istanbul 25 - Halaydan bildiriliyor: Hatay mebusan meclisi 2 eylül cuma günü büyük 

merasimle açılacaktır. Ve bu büyük günün şerefine sabahlara kadar bayram yapılacaktır. 

Gazete Kağıdcılığı Kooperatifi 
Ankara 24 (Hususi) - Gazete kağıtçılığı kooperatifi için ihtisad vekaletiyle matbuat 

umum müdürlüğü arasında temaslara başlanmıştır. 
Kooperatifin esasları kurulmakta ve nizamnamesi hazırlanmaktadır. 

Osman sevdiği kızı ve anasını yaraladı 
Istanbal 24 (Hususi) - Beylerbeyinde Osmao adında bir deniz amelesi, evvelce bera· 

ber yaşadığı Seniha adında 16 yaşlar1nda güzel bir kızcağızı sekiz yerinden yaralamış, Se· 
nihanın yanında bulunmakta olan annesine de hücum ederek Bn. Sultanı iki yerinden ya· 
ralamıştır. 

Suçlu bu kanlı sahneyi yarattıktan sonra zabıtaca yakalanmıştır. 
• 

Kemaha Trenler lşlemeee Başladı 
Ankara, 25 (Hususi) - Dün ilk şimendifer Kemaha varmış ve halk sabahlara kad.ar 

bayre yaptı. · 

Aslan Çoban rakibini beş dakikada yendi 
lstanbul 24 (Hususi) - Macar güreşçileri ile yapılan ikinci karşılaşmamızda beş defa 

galip, dört defa da mağlup olduk. 
Çoban Mehmet, rakibi Mıcar güreşçisini beş dakikada tuşla yendi 

Her İki Taraftan Tayyareler Düşürüldü 
Paris, 24 (Radyo) - ltalyan Tayyarelerinden mürekkep 62 parçalık bir hava filosu, bu

gün cumhuriyetçi ispanya hava kuvvetleriyle çarpışmıştır. 
Frankistler, ltalyan tayyarelerin, cumhuriyetçi ispanya tayyarelerinden 17 siai düıürd ilk· 

lerini iddia ediyorlar. 
Paris, 24 (Radyo) - Cumhuriyetçi İspanya karargahından : 

Bugün bava kuvvetlerimizle Frankist tayyareler arasında vu 1<uagelen hava muharebe· 
sinde on altı dü~mın tayyaresi düşürdük. Biz, yalnız bir tayyare kaybettik. 

Ademi müdahele komitesine lüzüm kalmadı 
Londra 24 (Radyo) - Rus sefarethanesi mebafili, Frankonun son cevabi notasındanl 

sonra, ademi müdahele komitesinin mevcudiyetine lüzüm olmadığı kanaatini izaaretmek
tedir. 

.................... 0 ................ , ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

dikilmiıti. Biri ortaya şu fikri attı : 
- Bu yılan yarışını görmek hem heyecanlı ve hem de çok zevkli birşey olacak. 
Diğeri itiraı etmek istedi : 
- Ayol bu soğuk hayvanlar1n yarııları belki heyecanh olabilir, fakat bunun zevki ne

resinde ? 
- Güneşin ışığın onların derisine vurduğu zaman kimbilir nekadar boş ve güzel renk· 

Jer peyda edecektir. Belki o renklerden müstesna kumaş örnekleri çıkaranlarda olacaktır. 
işin işine müstesna kumaş örneği girince itiraz eden bayan arkadaşının fikir ve iddia· 

sını kabul etti. 
Ah ne olur şu kadınlar, modanın olduğu gibi akıl ve mantığın da sesini böyle çabucak 

işidip kabul ediverseler ... Benim de kadınların ne oldukluını bilmez gibi şöyle safca bir 
dilekte bulunmaklığıma ey okuyucum sen de: 
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25 At;USTOS 

Muhacirlerin 
Kazanç Vergileri Hakkında 

Maliye vekaleti iskan ka· dirde yutlandmldığı takvim 
nununun 37 inci maddesin· ydının baıından bıılıyarak 
deki kazanç vergisi muafi· üç yıl kazanç verıiıinden 
yetinin mebdei hakkında bir muaf tutulması lizım gelir. 
t&mim yapmıştır. Ayni ıuretle hizmet erbabı 

Beyanname usulile veya vaziyetinde bulunan veya 
iştigal ettiği mahalin gayri gnndelik gayrı rsafi kazanç 

üzerinden vergiye tabi olan 
safi iradı üzerinden vergiye bir muhacirin de birinci mın· 
tabi bir itle iştigal eden bir takada yerleştirildiği mali 
muhacirin birinci mıntakaya yılın sonundan baılıyarak 
iskan edilmiş olduğu takdir- beş yıl ve ikinci mıntakada 
de yerleştirildiği takvim yı · yerleştirildiği mali yılın ba· 
l ınıu sonundan başlıyarak şından başlıyarak üç yıl ka· 
beş yıl ve ikinci mıntakaya zaoç vergisinden istiınaaı 
iskan edilmiş olduğ!J tak· icap eder. 

iiiii1~--------------------

Bugüo Stadyumda Maç Var 
-Baştarafı birincide

tamonispor, Çamspor, İaebo· 
lu ve Abana nahiyesi spor 
kulüplerinin seçme futbolcu· 
)arından müteşekkildir. Bu 
turne için bir kaç aydanbe
ri hazırlanmakla beraber, 
lzmir ile boy ölçüşmek iddi · 
asında deyiliz. Ancak~güreş 
temasında vaziyet böyle de
yiJdir. !Kastamonİoİıl öteden 
beri güreşçi yetiştiren mu
hitinde, valimiz Bay Avni 
Doğan'ın himmetile güreı 
faaJliyeti oldukça hızlanmış· 
tır. Netekim bu çalışmanın 
iyi neticelerini geçenlerde 
Ankarada Atatürk Kubası 
için yapılan Türkiye- serbest 
güreş birinciliklerinden al· 
mış lbuJunuyoruz. 
Güreş takımımız bu turne 

için de hazırlanmıştır. Güreş· 
çilerimiz içinde kuvvetli ve 
tekniği oldukça ilerlemiş 
elemanlar vardır. Bunlardan 
bilhassa 66 kiloda Nurittine 
güvenebiliriz. Bu çocuk si· 
zin 66 şampiyonunuz ve ayni 
zamanda Atatürk kupası bu 
siklet şampiyonu Feridunu 
Ankarada kolaylıkla yen· 
mişti. Ağır sikletimiz Murat 
Mert de ayni müsabakalarda 
Türkiye üçüncülüğünü ka· 
zandı. 
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bizi buraya büyük bir kar· 
deşlik havası içinde lzmirli· 
lerle yapacağımız spor te-
maslarından istifade etmek 
için gönderdi. 

Daha gelişimiz dakikaaın· 
da lzmirli sporcuların ve 
idarecilerinin göJterdikleri 

samimiyetle kardeılikten 
pek memnun kaldık. Bundan 
dölayı teşekkürlerimi suna· 
rım. · 

Kastamoni • h:mir gilreı 
müsabakalara bu glin Stad· 
yumda saat 16 da ba~lıaacak 
ve 17.30 da da- temıili fut· J 
bol müsabaka11 yapılacaktır. 

Duhiliye Tribün her kea 
için (25) kuruştur. ........ _ ........ 
Bükreşte 
Bir Tayyare 
Düıtü 
Bükreş, 24 (Radyo) - Bir 

mektep tayyare1i düımilı ve 
düşerken bir elektrik kab
losunu kopardığlndan Bük
reş zülmet içinde kaldı. 

900 Bin 
Amerikan 
Felakete 

Kadını 
maruz 

Bütün buna rağmen, spor Amerikan doktorlar birli· 
faaliyetlerinde bizden eski ğinin fikirlerini neıreden 
olan lzmirli kardeşlerimizle mecmuaya göre elyum Ame· 
yapacağımız bu temaslar rikada görüş haaıaaını kay· 
daha çok onlarla tanışmış betmek tehlikesine maruz 
olmak ve güzel lzmiri ve dokuz yüz bia kadın vardır. 
bilhassa Enternasyonal Fua· Bunlar, zayıflamak için faz· 
rı görmek fırsatını elde et· la miktarda ilaç alarak sıh· 
mek için tensip edilmiştir. hatlerini bozıııuş olaa biça• 
Valimiz Bay Avni Doğan, relerdir. .............................. . ..................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
beklediğim halde bir otobüse binmek nasip 
den geçen otobüsler arasında içi bomboş 
halde şoför bir türlü durmak istemedi.,, 

olmadı. Önüm· 
olanlar oldufa 

Fuara işliyen otobüslerin halkı oraya yetiştirmek ve ora
dan çabucak konağa vardırmak için gösterdikleri sür•at ve 
intizam hakikaten takdire layıktır. Yalnız bazan bir yolcu· 
nun beklediği farkına varılmadan bir durakta tevekkuf et· 
memesi servisin iotizamsızlığmdan ziyade şoförün kayıtsız· 
lığı ve dikkatsizliği eseri olsa gerektir. 

Şoförlerin de buna dikkat ederek kimsenin şikayetine 
mahal vermemeleri vazifeleri icabıd1r. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR · 

İzmir vilayeti muhasebei hu· 
susiye müdürlüğünden: 

Türistik yollar hakkındaki 3477 sayıb kanun ahkamına 
tevfikan şehir dahilinde işlemekte bulunan bil'umum kara 
ve deniz veniti nakliye yolcu biletlerine 9 eylül 938 tari· 
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