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KISA VE AÇIK 

Londra, Paris, Roma, 
Berlin Arasında •.• 

1Japon tayareleri zehirli gaz atıyor 
ltalya ile lngiltere arasında, diplomatların pek çok emek· 

ler sarfederek korumağa çalışauş olduklau anlaşma binasın· 
daki sarsıntıdan sonra Alman matbuahoın logiliz siyasetine 
karşı kullandığı dil isbat etmiştir ki : Roma - 8erJin mih -
9tri sağlamJığınk bir kere daha, [ngiltere ve Frans.ı.ya karşı 
göstermek lüzumunu hissetmiştir.~ 

Sün2ü muharebesinde binlerce kişi öldü. Ricat eden Çin kuv
vetleti takviye edildi. Bir mar1andiz treni köprüden uçuruldu 

Asker arasında kolera sal2ını devam ediyor 
Hele lagiJterenin Çekoslovakya mes".'llesinde F 'ansayi kol

lamak ve orta Avrupanm müvazenesioi bozmamak için takip 
ettiği siyaset Alman siyasi mehııfilini ve nasyonal sosyalist 
ınatbuatı adımakıJh siniılendirmiştir. Bazı .\ Jman gazeteleri 
~u hususta o kadar ileri gitmiştir ki Londra, bazı logiliz 
rıcalinin sözde şahsi kanaatlaıı imiş gibi oldukçag sert söz
ler söylemeğe, söyletmeğe mecbur j' kalmıştır. 

Gerek ltalyanın ve gerek Almanyanın son onb_,ş gün 
Zarfında Londraya karşı aldıklar1 vaziyet ve cephe gö.!teri
Yor ki logiltere ile Fransanın gene son günlerde takındık· 
lara tavır ve hareket Roma ve s~rlia diplomatlaranı oir 
hayli telaşa düşürmüştür .• 

SIRRI SANLI 

Muhtelitimiz Istanbul muhte
litine tam 7 · v:ol attı 

>••• - - ---
Ankara Ist:ınbu1dan sonra Trakyayı da yendı 

lımir mubtelili düu 
bul muhtelilioi çok güzel 
bir oyundan ıonra 4 7 gibi 
b6yük bir sayı farkile yen
bleğe muvaffak oldu. Vakıa 
lstanbul takımı birçok eleman
lanadan mahrum bulunuyor-

~ du. Fakat me\"cud kuvveti 
hıhrı sayılacak kadardır. Bu-

nuo içindir ki iz.mirin gali
biyeti kıymetinden birşey 

kaybetmiyor. Bar da oyunun 
tarzı ceryanını uzun undıya 
yazacak değiliz. Fak at bil
hassa lstanbul kalecisi Meh · 

met Aliye bahr)atmak isteriz ki 
sa hattan sebt psız denecek 

- Sonu 4üncüde -

Ş ~Pghay 29 ( Radyo ) 
Çang ve san nehir civarında 
Japon ve Çin kuvve tlerinio 
kanlı çarpışmaları devam 
etmiş ve süngü muharebesi 
üç saat devam etmiştir. Her --·· 
H~yet Dumlu
pınara Gidiyor 

Yarın Dt1mlupınarda ya· 
pılacak olan 30 Ağustos za· 
fer bayramında haz1r bun 
mak üzere C H. P. İlyöo 
Kurul yardımcı üyesi Bay 
Mehmet .. Aldemir'ıo ri, aseti 
altındaki yüz elli kişilik he· 
yet bugün hususi tire ole 
Dumlupınara hareket ede· 
ceklerdir. 

hmirlilerin ötedeııberi Türk 
taıihinin kutlu bir dönüm 
nokt .. sı olan bu zafer abi
desine verdikleri kıymet ve 
ehemmiyeti bu vatani ve 
milli ziyaret ve tavafı bir ker· 
re daha lt:barüz dtirecektir. 

Filistinde vaziyet günden ~öne 2ötüleşmekte 

'"' 

. KUDÜS TE Y AHUDI MAHALLESiNDEN BiR SAHNE 
İstanbul (Hususi) - Filistinden alınan haberler11agilizlerin aldıkları pek -şiddetli tedbir

lere rağmen ora ahvalinin gittikçe kötü ve kanlı,bir safhaya gkdiğioi bildirmektedir. Bu 
haberlere nuaran İngiltere Filistindeki ask~ri kuvvetlerini bir kat ~daha takviyeye karar 
vermi!J bulunmaktadır . .... 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Mesele karı koca arasında olsaydı, anlardık! 
Tabii sizde gazetelerde okuduauz: 14 Amerikada Mini Val ~adında bir kızcağu herkesle 

hülbül gibi konuştuğu halde çok sevdiği ve saydığt babası ile karşı karşıya gelince hemen 
dili tutuluyor, ağz1ndaa bir kelime bile ç kmıyormuş! Bu hid 'se, doktorları birçok tetkik
ler, gazetecileri de pek çok dedikodulara aevketmiş! 

Mesele karı koca araa1nda olsaydı, alınmayan bir robun, bir iskarpinin, bir manton.un 
yüzii~den bir bayanın kocasını karşı dilsiz kesilmesi veya beklenilmiyen bir zamanda bas

-J;onu 4 ün~ü Sahifede -

H i ta dtan biole ı ce kişi öl · 
müştür. 

Rüc'at eden Çin ~uvveti 
arkadan yetişen ihtiyat lıuv· 
vetJerin yardımile tekrar Ja · 
ponları p6skürtmüşlerdir. 

Şangbay ~9 ( Radyo ) -
Japon tayyareleri tekrar bazı 
yerlere zehirli gaz attığı ve 

bu yüzden birçok insanların 
öldüğü tesbit edilmiştir. 

Şaoghay 29 ( Radyo ) -
Bir askeri tren Ha Han de
ı!lİ ı yolu 1' öpr üsü üzerinden 
g eçerken b erha' a edilmiştir. 

Ma· şandiıd e bulunan bir ta-

•• 
Hususi 
Muhasebede 
Tebeddülat 

Vilayet Hususi Muhasebe 
müdürlüğü teşkilatmda mü
him tebeddülat yapmıştır. 

Nafia baş sekreteri Tabir 
Akbuludunda muhasebe mü · 
dürlüğünde ki münhal şef

liklerden birisine . tayin edi 
leceği memnuoiyetle :haber 
alınmıştır. 

.............................. 
• 

gecesı 
Regaip gecesinin önü 

müıdeki P~rşembe g iioü 
akşamı yani Cuma gecesi 
olacağını say.o u· ı..sa bil· 
diririm. 

Bulgar Kralı 
Roma da 

Roma 29 (Radyo) - Bul· 
gar Krala Boris Romıya gel
di büyük merasimle istikbal 
edildi. 

bur askerden ancak ""elli kişi 
kurtu l muştur. 

Tokyo 29 (Radyo) - Çio 
askeri arasıDda zuhur eden 

kolera salğ . n halinde devam 
etmektedir. Koleradan ölen· 
)erin cuedleri toplablarak 
yakılmaktad ı r . 

Hitler, Südet hadisesinde ple
bisit istiyecekmiş 
• 

Paris (Radyo) - Berlioden 
son da~ikada gelen baber
~lere gö re Hitler Südet badi· 
sesinin bir Plebi!it ile kapa· 
dıJmasını ileri sürmek niye-

• . • 

tinde imiş. Fakat siyasal 1 
mehafıller bunun Çekler ta• 
rafından kat'iyyen kabul 
edilmiyeceği kanaatı bule
mek tedir. 

30 Ağustostan 9 Eylôle 
Yarın 30 Ağustos Zafer kııı sesi] sütünlarıada oku-

bayramıdır. Değerli muharrir mağa başlıyacaksınız. [ 30 

ve şair arkadaşımız Gönül 
Eaıere bu büyük günün se
vincini tebarüz ettiren ve 

lzmirin kurtuluşunu canlan 
dıran (30 Ağustos 9 Eylfı] 
başlıklı yurd sevgisi ile dolu , 
heyecanlı muntazam bir pi· 
yes haz.ulamıştır. 

İki perde olan bu ulusa) 
piyes, yarından itibaren [Hal-

-. e:w 

ağustostan 9 eylüle ] man-

zum piyes lzmir kurtuluşu
nun mutlu günü 9 eylüle kı· 
dar devam edecek ve size 

memleket aşkının derin he
yecanlarını yaşatacaktır : 

Bu piyes. her Türkün ve 
ber lzmirlinin seve seve oku 
yup sakhyacağı d~ğerli bir 
eserdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-------- ••H--------

Gönül isterdi ki ... · 
Ankarada yapılan ve hPmen bitmiş sayılan büyük radyo 

istasyonunun mükemmeliyeti , yapacağı neşriyatın ehemmiyeti, 
göreceği hizmetin azameti hakkında pek çok ya11lar yazdık, 
daha önce de daha pek çok dileklerde bulunduk, bütnn 
Türkiyeye ve dünyaya gür sesi ile bitabedecek bu koca· 
man ve modern istasyoııua yapılan vadlara verilen teminata 
rağmen el'an faaliyete geçmemesi son ayluda bir bıyli 
düzelmiş olın lstaobul radyosunun da ,son günlerde vapur 
vesaire düdükleri ile kul.ıkluı parçahyan panzitJere mer· 
kez olması radyonua bir memlekette yapacağı hizmeti. ya· 
ratacağı neş'e ve sevinci tıkdir edenleri müteessir ve mah• 
ıun ediyor. 

Gönül çok isterdi ki dünyanın en mükemmel radyolaraa• 
dan biri olacak olan Etimesut istasyonu hıuretkeşleriai d•·: 
ha fazla üzmeden tam manau ile işe başlamak için biraı 
daha fazla acele etsin, çabuk davransın ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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1 arihi bir dedi-kodu 
Çar Nikola s~itan oovMaiımud;a hıristiyan 
. · - olmasını teklif etmiş ! .. 
~atimerhıi gazetesinden : 1 mıyacağına kanaat getirdik· meseleyi İstanbula gönder-

, Henüz aydınlatılmamış ten sonra, bunu kökünden diği general Muraviyefe de 
bi~. nöktası.,, halletmek iıdemiştir. Çar ni- açbğını ilave etmektedir. 

uçar Nikola 1 Sultan Mah- kola, yaptıgı teklif in neza· Peyami Safa Türk inkılabı 
muda }:lristiyan olmasını tek- ketini bildiğinden Halil pa- hakkında pek az eserler ya-
Jif .etti miydi?,, şaya verdiği mektupta bun- zılmış olmasından şikayet el-

"Memleketin dini reisi de dan hiç bahsetmemiş ve sa- tiğinden, bu meselenin de 
olduğu iddia eden koca Rus dece "büyüklerin tebalarıo- aydınlatılmasını tavsiye e-
Çarı tarafından kendini bü- dan ekseriyetin dinine men- deriz. 
Ui~ M~s~ü~anların halifesi sup olmasının faydah olaca· Halil Paşanın bu teklifi 
t..l~m danının peygamber ve- ğını,, Halil paşaya hatulat- padişaha açıp açmadığı bel-
lnh ve AJlabıo gölgesi ad· mıştır. li değildir. 
ded~n padişaha hristiyanlık Rus diplomatı, çarın bu N. Meshopulos 
teklif ederken, NikoJaaın ne· ------------
ye istinat ettiğini ar1şhrmak 
icap etmez mi? ... 

Bunu Aleksandr 1 gibi 
hayalperest ve tesir altında 
kalan çar, ayni karakterde 
.olan ve hatta Fransız ihti
lalinin tesiri altında kalarak 
yakasında ihtilalci işareti ta
şıyan Selime yapmış ol!lay
dı, gelişi güzel bir teklif sa
yılabilirdi. 

Mabmudun büyük bir isli·I · 
batçı olduğu inkar olunamaz. 
Cesur ve ayni zamanda da 
mürai olan bu padişah Ye· 
niçeriler hakkındaki maksat
larını tam 18 sene gizliyebil· 
mişti. Keza 1821 Yunan ih • 
tililinde yağmanın mubah 
olduğuna dair vükela mec· 
!isinden karar alan da bu 
padişahtır. O halde çara bu 
teklifi yaptıran sebep ve 

cesaret veren saik ne idi? 
Tarihte müsbet birşey göre· 
miyoruz. Romancımız 1 Stefa· 

~ 

nos Ksenos'un romanındaki 
"Türkiyede iblis,, hakikat 
olsaydı, belki bu mesele ko
lay halledilebilirdi. 

Selinikte Atatürkün Doeduğu 
Ev Ve Türk Konsoloshanesi 
Selanik'ten yazılıyor : caktır. 

" Yeni Türkiytnin yaratı- Bu bina tam bir Türk stili 
cısı Kamil Atatürkün doğ- olacak ve 3 milyon drehmiye 
duğu tarihi evin etrafını çıkacaktır. Ankara Bayın-
açm ak ve "Apostolos Pav· dırhk bakanlığı proje ve 
los,, caddesini genişletmek planını tasdik etmiştir. 
maksadile, Selanik beledi· Atatürkün evine gelince, 
yesi beş evi istiklik ederek eski şekli bozulmadan tamir 
yıkmağa karar vermiştir. 
Keza bu civarda büyük mik- edilecek ve bu işe yakında 

başlanacakhr. 
yasta güzelleştirme işleri 
vücvda getirilecektir. Bun· Yukarıda bahsedilen beş 
lara ilaveten Türkiye bükfı· ev ve mağazanın hedminden 
meti tarafından satın alın- sonra, Apostolos Pavlos cad· 
mış olan evlerle dükkanların desinin eni iki mislini yani 
hemdi devam etmektedir. 23 metreyi bulacaktır. Bun-
Türkiye bu emlaki 3,000,000 lardan maada açılacak olan 
drahmiye satın ahnmıştır. Bu arsalar park haline konacak 
arsa üzerine inşa edilecek ve belediye bütçesinden 3 
olan Türk konsoloshanesinin milyon drahmiye yakın bir 
temeli on gün sonra abla- para sarfedilecektir. 

~~------~••no .. -----~~~-
• 
izdivaçta 

l\1illiyet Değiştirme 
merakı 

İngiliz ledilerirıdçn Jan 
Margaret Ellenboref dokuz 
defa evlenen, fakat ber de· 
fasında bir başka milliyetli 
erkeğe varan garib tabiath 
kadındır. Bu kadının d<>kuz 
düğününün dokuzu da ayrı 

bir memleketin bükümet 
merkezinde yapılmıştır. İlk 
defa bir lngilizle, sonra bir 
Bdvveralı Almanla, daha 

ıoünyada 
Ne kadar 
Demiryolu var! 

Dünyadaki demiryollarının 
uzunluğu 1840 senesinde 
7 ,679 kilometre idi. Nil ve 
Ren nehirlerinin mecmu u· 
zunlukları kadar. 

Yirmi sene sonra bu ye
kun 108,000 kilometreye çık· 
mıştır. Bu mesafe dünya mu
hitinin iki buçuk mislidir. 

Maamafih dini taassobun 
kendi işlerine engel olduğu· 
nu gören padişahın hristi
yanlığı kabul edecegine da· 
ir şayialar deveran ediyordu. 
Rns diplomatlarından Tati· 
yef bu husustaki eserinde 
diyor ki : "Yeniçeriler fetva 
ile tepelendikten sonra, Mah
mud geniş bir nefes almış 
sa da, fetvasız hiç bir iş gö
remiyordu. Emin hendesi o· 
lan Topal Husrev paşa vası
tasiyle ulema ile pazarlık 
yapmak mecburiyeti, dine 
karşı bu!lumetini artmyor ve 
ıslihatına karşı çıkarılan 
müşkilat aııabiyetini ateşli· 
yordu. Kanstantiniyeoin ilk 
imparatoru da Rusya ile 
mücadelede belunduğu bir 
sırada hristiyanlığı kabule 
karar vermişti. 

c sonra bir Yunanlı, bir Ar
navud, bir ltalyan, bir Suri· 
yeli, bir Arap, bir Türk ve 

Tekrar yirmi sene f sonra 
yani 1888 de 372.000 kilo-
metreye varmıştır. Bu mik
tar ise dünya ile ay arasın
daki mesafenin iki mislidir. 
1920 senesinde 1. 160.0GO ki-

Mahmud cezri işleri sever· 
di. Muhammedin şeriatı al· 
tında asri bir devlet kurula-

, bir çöl bedevisi ile evlen-

Piyano ve 
piyanola 

-.::." 

Peşin, taksitle ve kira ile 
piyano ve piyanola almak 
istiyenler Halimağa çarşısın· 
da Korleti mağazasında 
(Mehmet Özge)) e müraca-
atları. 3-3 

kilometre, yani hattıüstüva 

tulünün 29 mislidir. 1935 te 
1.~29.460 kilometreyi yani 
güneşle dünya araSJndaki 
mesafenin 28 de birini bul-
muştur. 

ıİngilterede bir 
aşk faciası 

lngilterede, gözü karar-
~*:A::i:=*:*********ı~*:fc1c*****~:t)f mış aşıklardan biri, çok sev· 

~ -·Clhamra Telefon ~ diği bir genç kızl• son defa tC C,;i ~ )t vals oynadıktan sonra, "Ev-
fC 25 73 Mı lenelim!,, teklifine karşı, ha-* idaresince Mllli Kütüpane Sineması )t yır cevabı ile karşılaşır kar-~ 
4'C O )f şılaşmaz tabancasını çekmiş 
.cBUG N 938 - 939 Sezonunun ilk açıhş Haftası şerefine)t ve zavallı kızi vurduktan 
; . Fransızca sözlü 2 büyük filim birden )t sonra, polise giderek teslim 
« Dehakar Fransız artisti HARY BAUR )t olmuştur. 

~ ~ Kızıl Deniz Esrarı =·-------
~ - ye dünyanın patinaj şampiyonu SONIA HENi ile ~ Göc 
4(- · Robert Taylor'un tehlikeli rakibi addolunan Mı 

4C TY RONE POWER tarafından yaratılan ıaheser ~ ' 
~ Kar Topu ~ ,. DEVRİM Kitabevi sayın 
fC )t müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
.C . ~ Ayrıca : Dünya fudbol finali maçı... )t teveccühden dükamnı Kemer 

t(Seanslar: 5- 8 de Kızıl deniz, 3,30-6,30-9,30 kar topu)+ altı caddesinde 44 No nakil 
JC~'.f:f~~~:f~~:f~~:ı;~;w;~~~ı:f:f~:W:~:w; ~ etmiştir. Fiyatlar wutedildir. 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Her Sene İkiz Doğu

ran 11 Çoçuklu 
Kadın 

Çakırcalı 
Tef rikanıız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu B. Rıfkı 
Toksöz tarafından gönderilen izahatı 
bitarafhğımıza bioaeo. biç değiştirme
den aynen naklediyoruz: 

-17 -
ltalyaoının Polonya sahilin

de Zoni isminde bir köylü 
kadın daima ikiz çocuk do-

--------~~---- .. ---------
yahu bukadar janda.rma var-

ğurmaktadır. Bugün yirmi 
beş yaşında olduğu halde 
on bir çocuk anası bulunan 
köylü kadın 17 yaşında ev
lenmiştir. Çocuklarınd ın son 
beş tanesi iki defa ikiz, bir 
defa da tek olmak üzere 
28 ay zarfında doğmuştur. 

Zoni'nin kocası karısından 
ancak beş yaş büyüktür. Ve 
zengin bir emlak sahibidir. 

İçinden 2,500 Liral ı k 
İnci Çıkan İstiridye 

[ngilterede boğazını seven 
lngilizden biri 25 kuruşluk 

istridye almış, eve gelmiş. 

Bunlara iştiha ile mideye 
indirirken, bir tanesini yuta· 
mamış, merak etmiş açmış, 

içinden 26 tane inci çıkmış. 
25 kuruş ile 2500 liralık inci 
kazanan logiliz, bunlardan 
karısına bir yüzük, kendi· 
sine de bir kravat iğnesi 

yaptırmış. 

2,5 Saatte 30 Kilonıet
re Yüzen l{ız 

Çekoslovak harbiye nazı· 
rının kızı Bayan Mileno Maç· 
nikova, Cenevre gölünde 30 
kilometre yüzrrıüş, ve bu 
mesafeyi 2,5 saatte katet
miştir. 

••• 
İki Kalbli 
Bir Köylü 

Avuıtralyanın Pert şehri 
hastanesinde muntazam su· 
rette işleyen iki kalbi bulu
nan bir köylü müşahade al
tına alınmıştır. 

Rontgen ile yapılan mua· 
ayenelerde göğsünün sağ ta· 
rafında büyükçe bir kalb ve 
sol tarafında da daha küçük 
bir kalp bulunduğu tahak· 
kuk etmiştir. 

Sidney üniversitesi öldük· 
ten sonra kalblerinin üniver· 
siteye aid olması şartile köy
lüye 30 bin dolar teklif et
mişse de köylü bu parayı 
ve bu teklifi reddetmiştir. 

••• 
Daktilo 
Aranıyor! 

Fuarda Türk - lngiliz Çini 
Şömineler pavyonunda çalış· 
mak üzere bir bayan dakti· 
loya ihtiyaç vardır. Mezkur 
pavyona müracaat. 6 -6 

•• 
~ Hergece 
\~~.~~l. İmirz Enter-
\-, ~1 nasyonal 

-- ""fi' F . d uar tıyatrosun a 

Halk operet~· 
temsilleri 

Büyük Orkestra Bale Revü 
Varyete 

Her gece operet tem 
sillcri değişir 

mış da iki üç kişiyi tutamadı 
(Sen kimsin) efe ben ya

bancıyımdır hemen~ öteden 
Ahmet çavuş bağırır. 

Efe erkek isen yaralı ku-
şa silah atılmaz ( o zabit 
senin bildiğin zabitlerden 
değil o zabit Yunan muha
besinde zabit olmuştur ) 
der. 

O vakit Çakırcalı mülazı
mın yere düşmüş Yunan 
gra tüfengini muayene eder 
hiç atılmamış olduğunu gö
rünce ölen sen biç tüf engi 
atmadın mı dıye so.rar mü
lazım da hayır efe hiç atma
dım der. 

Sonra mülazımın luverve-
rini ve saatını ve parasını 

alarak bırakır, sonra Ahmet 
çavuşun yanına gelir ülen 
sen nerelisin1 vazifen nedir 
sormasile ·çavuş ben Tireli· 
yim Ahmet çavuş derler fa· 
kat askerlikte çavuş idim 
burada çavu' diyorlar, ben 
nefer oğlu neferim der ev· 
velce Ahmet •çavuş Rum e
linden gelirken sapı gümüşlü 
bir karadağlı tabancam var· 
dı. 

Onu ahr ve saah da alır: 
biçarenin kesesinde alh ku
ruştan ibaret olan parayı 
alır, dağa doğru yani bizim 
müsademe ettiğimiz kuleye 
doğru çakmağa başlar ve 
Çakırcah bu zabit ve çavuşla 
yirmi dakika kadar uğraşır 

bunlann yanından firar eden· 
ler geriye dönüpte bir iki 
kurşun atmadıklarına hayret 
buradan kaçan pomak Ali 
onbaşının bana gelipte söy-

· ledıkleri doğru imiş. 

'i'( emekten sonra bir müd· 
det istirahat etmek için kah
vede oturmakta iken müsa
demeden firar eden bütün 
efreda kahvehanede ahp 
tutmakta ve ehaliden de 
bazıları yahu bu kadar da 
jandarma var imiş te iki üç 
kişiye tutamadılar vurama
dılar, zeybekler amma da 
cesurmuşlar ki velhasıl her· 
kes birer türlü söz söyle· 
diklerinden ben orada fena 
halde müteessir olarak sıkıl
dım hemen ayağa kalkarak 
jandarmalara hitaben görü-

yormusunuz eh ali ~neler söy
liyorl~r işte bize bu zillet 
bu kepazelik • içinde yaşa
maktan ise gidip ölmek ve l 
yuhut bu şakileri bulup öl
dürmek bu uğurda ölmeğe 
ve böyle müsademelere de 
ari firari irtikap etmemek 
ve namuskarane memlekete 
devlete sıtkı sedakatle biz· 
met etmek fedayi ve na· 
muslu kim varsa şu tarafa 
gelsin dediğimde heman on 
iki efrat gösterdiğim yere 
geldiler. 

Evvelce Ödemişte binbaşı 
belediye vesaireden al1Dan 
tulumbacı pabuçları tüfekleri 
muntazam ofanlardaıı fışck· 
ler dahi fazla ola lardan 
velhasıl bizim fedayi on ıki 

neferin mümkün mertebe 
noksanlauoı ikmal ederek 
ve Adagümeden hayvanımı 

dahi getirterek akşam üzeri 
Taşderesine doğru hareket 
eltim. 

Bir iki gün dolaştıktan .. 
sonra bir gece Mendegüme 
köyüne geldiğimde şu hava
disi işittik: 

lzmirden alay kumandanı 
Ahmet bey Ödemiıe gelmiı 
müsademede bulunan zıbi· 
tanla bütün efradı toplayıp 

müsademe mahalliııel gelmiı 
ve müsaoemede mevcut bu
lunan ehaliyi dabi celbetmiş 
ve tahkikata baılamış me- . 
seli filan zabit nerede bulu· 
nurdu. 

Ne vazife görüyordu ça· 
vuş ve onbaşı efradın her 
birisini birer birer soruyor 
tahkikat neticesinde kimisini 
bağlatıvermiş kimisini de dö· 
verek rezili tam ediyormuş 
ve kimisini de hapishaneye 
gönderiyormuş. 

(Arkaıı var) 
m=E!!ll~-E!!!l~- -

Bir manifatu-
.., 

racı çıragı 

aranıyor 
15-16 Yaşlarda ilk mektebi 

görmelidır. bir Türk gencine 
ihtiyaç vardır. 

Odun pazarında saraçlar 
C. No 2 M. Salih 

3-3 

• 
lzmir Tecim Lisesi Direk· 

törlüğünden : 
Lise, Orta kısmı ve Akşam kurslarına kayıt ve kabul 

başlamıştır. 
Her üç kısım için ibrazı lazım olan vesikalar: 
1 - Tahsil belgesi. 
2 - N ufus Hüviyet cüzdanı 
3 - Sıhhat raporu ve aşı b~lgesi. 
4 - 6 adet 4,5 X 6 boyunda fotoğraf. 
Kabul şartları : 
A - Lise kısmına 17 den 21 yaşına kadar Orta okul 

mezunları veya lise müdavimleri. 
B. - Orta Kısma 12 - 17 yaşında ilk okul mezunları 

! 
veya orta okul müdavimleri. 

C - Akşam kurslarına. 
1. - 12 - 16 yaşına kadar ilk okul mezunları. 
2. - 16 - 45 yaşlDa kadar Ulus okulları mezunları ve· 

ya ilk okul üçüncü sınıfını bilirmiş olanlar kabul edilirler. 
25 -- 28 (3114) 
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~ nın 

Sazından, 
Sözünden 

FUAR İÇİN UCUZLUK 

Efenin sözü efece· olur 

-
Fuarımız çok güzel oldu 

Çiftçinin Nasihati Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer Allah için dosdoğrusunu 
söylemek lazımgelirse, büyük 
bir sevinç ve kıvançla~bağı· 
rabiliriz: Bu yıl lzmir enter· 
basyonal fuarı çok güzel, 
çok mükemmel ·ve çok zen
gin olmuştur) 

Bu fuar lzmirin~ pek çok 
harap ve viran yerlerini 
mamure ve gülistan haline 
soktu. Bunu kimse inkir 
edemez, eden de olsa onu 
kimse dinlemez. Yalnız bi
zim efece esnaf kardeşleri
mize vereceğimiz bir öğüt 
vardır: 

mak için bir karar vermiş, 
bir proğram dizmiştir. 

Bunun için esnafımız da 
millet ve hükiiınetiınizin şe
refini çoğaltacak, maksadını 
kolaylaştıracak bir surette 
çalışcnağa can atmafıd1r.~ 

Efe 
·······•111111•••····· 

O yaşta 
Resmi bir ziyafette, bir 

genç kız ihtiyar bir bilginin 
yanında oturuyordu. 

Bir aralık ihtiyara sordu, 
Ne iş görürsünüz efen-

• dim. 
Bu fuarın lzmire geleceği 

yolcu ve ziyaretçilerden en 
ziyade faydalanacak esnafı
mız olacaktır. Onun için hü
kumetin, belediyen in verdiği 
nas hatlar, yaptığı kanunlar, 
dağıttığı talimatnamelere gö· 
re davranarak gelen mısa
firlere karşı faıla açıkgöz
lüğü bir tarafa bırakarak 
onJan memnun etmflğe, fon
lara, her yıl lzmire koşacak 
bir surette muamele yapmi
ğa çahşmalıyıı. 

Artık öğrendik ve anla
dık ki lzmir fuarı yalnız lz
ınirin lf r fuara değil J fakat 
bütün yurdumuzun yüzünü 

Kimya çalışırım. 
Kız pek şaştı: 

- Bu yaşta mı? .. •Ben 
kimya ı geçen sene bitirdim! 

Bir Değil 
Bayan kırk yıllık hizmet

çisini fena halde başladı. 
Bay kadlDa acıdı : 
- Ne yapalım nedi, sen 

de ben de bu derdi çeke· 
ceği:ı.: 

Kadın omuz silkti : 
- Ben sizinle bir değilm, 

dedi, ben istersem çıkıp g.
derim! 

•• 
Uzüntü 

ağartacak ve Türkiyede ya- Seksen ya11ndaki hasis: 
palan berşeyin, atılan her -- Öleceğime çok canım 
ilerleme hareketinin koca- stkılıyor. 
ınan bir imtih :Jn odası ola· Dedi, sordular: 
caktar J - Neden? 

Hüküınetimiz bu işi, başka - Servetim yarım milyon· 
milletlerin kıskanacağı bir dan bir milyona çıkmadan 
şekilde başarmak, tamamla- öleceğim. 

OOooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooaooooooacıoo 

Güzel Gözler Müsabakası 

• 

.. 

• 

Bir akıllı çiftçi varmış . 
1-lem de pek ihtiyarmış . 

Bir gün çiftci hastalanır 
Çocuklarını çağmr, 

"ÖJeceğim, ihtiyarım. 
Bahçede bir hazine var i 
Kazarsanın altın çıkar. 11 

Üç gün sonra çiftçi ölür. 

Ah o güzel 
Kumral saçlara vardı 
Kalbi göğsüne dardı 
Sevdası beni sardı 
Ah o güzel o güzel. 

Boydan hoş be.li ince 
Çapkın çapkln gülünce 
Yalvarttı gündüz gece 
Ah o güzel o güzel.. 

En büyük kusuru naz 
Her telden çald1rdı saz 
Ne kadar söylesem az 
Ah o gü1.el o güzel.. 

R. K. 

Caka 
Yırtık pırtık elbiseli adam, 

iyi giyinmiş adamın yolunu 
kesti : 

- Bay, Allah rızası için .. 
- Yine mi sadaka, ver· 

mem. 

- Yok bayım sadaka İs· 

temiyorum. Şu sırtınızdaki 
elbiseyi birkaç dakika için 

bana verinde giyeyim; arka· 
daşlarıma calia satacağım! 

Yoksa 
izzeti düğüne götürdük . 

Gelini pek beğendi : 
- Baba büyüdüğüm za

man benim de böyle geli · 
nim o]acak mı? 

- Tabii... Amma uslu 
durmak şartile, eğer uslu 
durmak şartile, eğer uslu 

durursan sana da böyle gü· 
zel bir gelin alırız. 

izzet biraz düşündü, ge· 
linin yüzüne yakından baktı, 

so:ıra, gene babasının yanı
na geldi : 

- Baba, gelin böyle her 
zaman güzel midir? Yoksa 
bu elbiselerini çıkarar mı? .. 

Hararet 
Derece düştü demek 

, ................................. ! ....... , 

1 
ne demektir? 

K o:P o N 1 No. - 22 - - Kırıldı veya bozuldu, 

----••••-•••••-- çivisi de çıkh demektir? .. 

:.·' 

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

d•ha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz buluoduğunu ve h ~ r çeşid bi
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
kende sahşa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. 183 
HALiT SEYFE9DıN ÖZKILIÇ 

Ucuzluk böyle olur 
Bir agaç'ığa gömülür; 
Çocukları koşuşarak 

Bahçedeki taşı toprak 

Yapar gibi çalışırlar; 
Ne aJtın var, ne mangır .. 
Fakat maksad ne bilioir 
Ki; çalışmak hazinedir. 

1. A. 

Anlaşmak 
Sarışın kız, 

sordu: 

- Nişaolıola 

esmer kıza 

nasılsın? 

- Ayrılmayı istiyorum. 
- Ya o? 
- O da ayrılmayı istıyor. 
- Ne iyi, ilk defa anla· 

şa bilmişsiniz! 

Amerikada olduğu ka· 
--- ---~·---- Pl 
dar Türkiyenin her tara-;.ı 

fında umumi rağbetini~ 
kazanmış olan haşerat -~:.ı 
ma~-"Fyosan,, _.!!.a~~ k~_ku:_ 

-suz ve gebe- kadınlar ile 

küçük çocukları biç rahat· 
sız etmeden kullabıldığı 
için her cins sinek ilaçla
rından üstündür.: 

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

(9 Eylül Ba-: 
harat Deposu) Murat dağı kok 

kömürü undan ara Y~· __ -·~--'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıi!!ll!!!!!!'!!!!!!!! 

Z - - -, : Peşin ve Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ahkarapalas direktörlüğü 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi ınga Taksit ile 
rit ban No. 48 den ahnız. Fmnlanmış Kayınlar'" 

Tonu 22 liradır. Satış Yeri 

........................... Keresteciler, Hilal Ke-
i O O K J O R i reste ticaretanesi 
ı • ı Yerli, Avrupa kontrplak, 
ı Salıh Sonad ı kaplamalar çok ucuz 

ı Cild Saç ve ıührevi hasta· ı sablır , --~--EE31!1 ı lıklar mütehassısı ı -
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 ı O 
: Her gün öğleden sonra : §- g er· 
ı Telefon: 331 S ı C:: ' ' "I .......................... ~ ~ = ?\ rr 

Satılıktır ~ • e: ~ ~ .. ~~ \ :: ~ı a [ Kereste bıçkı fabrikası 
mırabıt ç.uşıst numara 43 

Kordela, planya, rende, 
delik, ınakap daire ma te
ferrü at devren satılıktır. 
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Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Sela.nik sergisinden birincilik 
-~ad alyasıuı-kazaumışttr ... 
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Dr. Fahri Işık 
b:mir Memleket Hastanesi 

Rontken Müteha•l'M 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

TELEFON: 2542 

En şık , ve en ucuz elbise

lerinizi kKavaflar çarşıslnda] 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 ---liiil---Dr. Demir Ali 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder l __ 
Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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mli-2ifıU 
Tarım Kredi 
Koo~~~;.~iİleri • • 

T aruq kredi kooperatifleri 
j>irlikler~nia ödOaç alma ve 
~erm~ itlerile para , yatırma 

1ve diğer bütün itlf r:nde ya · 
J>dacak ıenet, rapor, muka
•elename kağıtlarile resmi 
ıdairelere verecekleri dilekçe
)er damga resminden muaf 
olduğuna göre, bu birliklerin 
kendi teıekküllerinin mabi · 
yeti icabı olarak yaptıklara 
bütün muameleler dolayısile 
tanzimi lizımgelen evrakın 
da damga resminden muaf 
tutulması icap etmektedir. 

Kesekağıtları 
Matbu kiğıtlardaa kese· 

kiğıdı yapılamıyacağı bak: 
kıadaki kanun bazı memur
lar tarafından yanlış tefsir 
olunmuıtur. 

Kanun gazete ve mecmu· 
alardaa kesekiğıdı yapılma· 
ıını menetmemiştir. 

Doğu manevraları bitli 
Yarın Elazıeda büyük resmi 2eçid var 

lstanbul, 29 (Hususi) -- Doğu manevralara sona ermiştir. Manevralar çok muva 'fakıyet· 
li neticeler vermiş ve bilhassa çetin arazide iki taraf süvarileriuin yapmış olduklara taar
ruzlar çok azametli ve muhteşem olmuştur. Manevraya iştirak eden kıt 'at yarın Elazığda 
büyük bir geçit resmi yapacaktır. 

Kocatepede Göz bebeğimiz Atatürk büyük 
saygı ve şükranla anıldı 

Afyon 29 (Hususi) - On altı yıl önce büyük kurtancımız Atatürküa K'lcatepeden : 
Ordular ileri ....... 
Kumandasını vererek tarihin seyrini değiştirdikleri kutsal mevki onbiolerce halk tara-

fıcdan ıiy:uetle coşkun tezahüratta bulunmuş, Büyük Atamız sevgi saygı ve şükranla 
anılmıştır. 

ispanyada harp vaziyeti 
Paris (Radyo) - Franko karargahında bulunan Hıvu muhabiri bildiriyor: 
Madrit cephesinde tam bir sükuaet vardır. Ebrede nasyol8listlerio hücumları devam et-

mektedir. Bati bir surette devam eden bu taarruzlere hükümetçiler mukavemet etmek· 
tedirler. 

• 
29 AÔUSTOS 

Zafer bayramı 
Kahraman ordunun zafer 

reaıııi geçidi, yarın Cumhu · 
riytt meydanında askeri kuv
vetlerimizin iıtirakile, büyük 
merasimle yapılacak ve za· 
fer bayramı şenliklnri her 
seneden daha mu'ııteşem o· 
lacakhr. 

Cumhuriyet meydanında 
askeri ve mülki erkan için 
tribünler hazırlanmıştır. Za
fer bayramı gecesi fuarda 
büyük şenli~ler ve mehtap 
eğlenceleri yapılacak, eğlen-

Alman 

celer ıehrin muhtelif yerle· 

rinde ıabaha kadar devam 
edecektir. 

Yarın ordu evinde zafer 
bayramı ıerefine bir balo 
verilecek tir. 

Ayni g ce saat 21 de or

du menıupla rı tarafıadaa 

fener alayı y•pılacaktır. 

Zafer bayramı müaasebe
tile bugün öğleden itibaren 

bütün resmi ve husuıi mtl· 
esseseler kapanacaktır. 

basını 
------------------0000-----------------

1 Çekoslovakya işinde lngiltere-
1 yi taraf eirlikle itham ediyor 

Paris ( Radyo ) - Bugün ı tung diyor ki : logiliz topla-
(düo) çı'. an Alman gazete· rı ve altınlara Çekleri him•ye 
leri Cumartesi günü lngil· etmektedir. 
tere dah liye nazırı Sir Con Sir Con Saymona bukadar 
Saymon tarafından irad edi- kat'i konuşmak cesaretini 
len nutku uzua uzadıya tef- veren· iki gün evvelki Ame· 
sir ederek diyorlar ki: rikan Cuınhurreisi Ruzvelt 

'f aksitle Mal 
Alanlar 

Hükumet kuvvetleri ölmeği ricata tercih etmektedir. 
Bu sabah 10 tayyare Barseloo üzerinden uçarak birçok 

lngiltere Çekoslovakya · ve hariciye nazm CoraeJJ 
bombalar atmışlardır. 10 öfü ve Südet hadisesinde tarafkir· Hull'ia·nutuklatJdır.rSöılerile 

birçok yaralılar vardır. • lik yapmıştır. Berliner Zei· yazısın~ nihayet nr.;.ektedir. 

Hazineden takıitle mal ıa · 
tıa almıı olanların borçları
ma 1 S aeaelik yeni ve uz ua 
takıitlere batlandıiı malum· 
dur. 

Halep hristiyanları ltalyan tabasınagiriyorlar E b. memı;ketlerdeki Al-
Haıep 29 (Radyo) - H•lepteki bristiy•nlar ltalyanlar tabiiyetine girmek için Italya kon- CD e 1 

ıoloıluğ~na müracaat etm~ş!erdir. . manların konaresi 
Bu muracaat ltalya harıcıye nezarehne bildirilmiştir. ltalyan olacak bristyanların adedi G 

Borçlulara, 1 Eylulde ilk 
takıit borçlarını ödemek il· 
zere defterdarlık milli emli ~ 
mlldllrlOt& tarafıadan tebli
iat yapılmııhr. 3 Eylôle ka· 
dar borçlarını vermiyenler 
hakkında tahıili emval ka
nuaunun tatbik edilecektir. 

Elektirik 
Ucuzladı 

Elektirik kilovat tarifesi 
on dört kuruı otuz paraya 
indirilmiı ve tarife Nafia 
Vekaletine gönderilmiştir. 

-· 
Hoparlörler 
Şehrin umumi meydaııla

nnda yapılmakta olan on 
ıekiz hoparlör tesisatı ikmal 
edilmiştir. Yarın cumhuriyet 
meydanında söylenecek nu· 
tuklar hoparlörlerle neşre· 
dilecek tir. 

~·~ 

İkiyüz bini 
buldu 

Diin pazar olmak müna
ıebetile fuarda göriUmemiş 
bir k•lab•lık mevcuttu fuarı 
ziyaret edenlerin adedi bu· 
ı&ne kadar ikiyüz bini bul
muıtur. ........ _ ....... . 

incir piyasala
rı açıldı 

lacir piyasaları bugün bor
aada meraaimle açılmış mev· 
cut 6000 çunl incir satıl
mııtır. 

beş bine yakındır. 

Hatayın yeni devlet reisi 
Yarın Ha tayda Bayram Vardır 

htaabul 29 (Hususi) - Antakyedan bildiriliyor: 
Yarın meclis ilk toplantısını yapacaktır. Bu toplantıdan so .ıra devlet reisliğine Tayfur 

Kökmen ve Başvekalete de Abdürrahman Melek getirilecektir. Bu hususta bütün tertibat 
ahnmııtır. 

latanbul 29 (Huıuıi) - Antakyadan bildiriliyor: 
30 Ağuıtoı zafer bayramı şerefine yaun Hatayın her yerinde büyük şenlikler yapılacak 

ve bayram aabahlara kadar devam edecektir. 

------------------~--~ ...... oo .... ••----------------~ ·~---

Başvekilimiz 
İstanbulda 

Istanbul ~9 ( Huıuıi ) 
Doğu manevralarında hazır 

bulunan Başvekilimiz 8. Ce· 
lal Bayar bugün lstanbula 

dönmüş ve Haydarpaşa iJ· 
taayonuada hararetle istikbal 
edilmiştir. 

Dünyada Spor 
Hareketleri 
Pariı, ( Radyo ) - Dün 

Sto~ holmda Alman • lsveç 
atletizim maçı yapılmıştır. 
Almanlar 100 sayıya karşı 
110 sayı ile galip gelmiş· 
)erdir. 

Fransa - Almanya yüzme 
muıabakalarını Almanlar 15 
e karşı 18 puvanla kazan
mışlardır. Kadıular arasında 

ki muaabakaları da Almanlar 

Ankara 
Radyosu 

Tecrübelerine Bas'adı 14 puvanla kazanmışlardır. 

Ankara, 29 (Husus; ) - Diyaç kr" VÜ• 
Ankara radyo istasyonunda •• 

Kömürde 
ihtikar 

Kömür alh kuruşa satıh· 
yor. Kışlar başlarsa kömürün 
fiatlanması muhakkaktar. 

Şehrin içindeki depofarda 
milyonlarca kilo stok kömür 
olduğu resmi kayıdlardan 
anlaşılmıştır. Bu vaziyet kar
şısında kömür işinde ihtikar 
yapıldığı muhakkaktır. Şim
diden alakadarlar tarafından 
tertibat alınarak ihtikarın 
önüne geçilmesi lazımdır. 

Yağmurlar 
durdu yapılmakta olan tesisat Sona zoru battı 

ermiıtir. istasyon tecrübele· Roma 29 (Radyo) - Ce- Ankara 29 ( Hususi ) -
rine devam ediyor. belüttarik boğazı civarında Niğde, Bor \' e Ulukışlaya 
Yeni istasyon vasıtasiyle ya· Frangist donanması tarafın- yağan yağmurlar bugün dur · 
pılaa neşriyat tecrübelerinde dan ığır surette yaralanan muştur. SuJar1D yaptığı zarar-
ses gayet net ve parazitsiz Diyaç kravüzorü batmıştır. lar tesbit edilmektedir. ~ 
olarak duyulmuştur. Ankara p T • verdiği bir kararda şimdi· 
radyo iıtasyonu, Balkanların OSt& eVZl&tl lik büyük şehirlrrde moto-
en güzel ve en büyük iıtas· 1 lstanbul, 29 (Hususi) - sikle~ ve bisikletletlerle pos 
yonu olmuştur. Posta ve telgraf idaresinin ta tevziatı yapılacaktır. 

••••••••••••••••••••O•••• ............ ~ ............ •••••••••••••••••••••••••••••••••· 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -
kın yapan cadaloz bir kaynananın damadına dilini yuttur ması mümkün olan hadiselerden 
sayılabilirdi. Fakat bir kızın babas ı ile konuşmaması bir bayii garip degil mi? Eğer zama-A fİDB ne kızlara istedikleri gençleri almak için eskiden olduğu gibi ana ve babala · ının müsaade · 
lerine lüzum görselerdi, belki bu kıza da babası sevdiği genci vermed iği için onunla ko · 

A teşemİz nuımak istemiyor ihtimalini de düşünürdük . 
Atina ticaret ateşemiz B. O halde bu hadiseye ne miai vermeli sualine de vereceğimiz cevap şu olabilir .. Bu ha-

1 Naci Atay, fuarda tetkikat le, bu hadiseye: iSTER Gu·· L ISTED AGLA 
yapmak üzere bugün Is tan. n 
huldıa erimize e mi tir~. _ _:_~------... -----------------------------

Nazi olmtyan Alman değildir 
Paris ( Radyo ) - Bugün nimsemesi lazımdır. Nazi 

(dün) Berlinde ecnebi meru · olmiyan Almın deiildir. 
le ketlerde ki Almanların vazi · Dahıliye naz1rı beyaaahna 
yetini konuşmak üzere bir ilaveten dedi ki! Bir mliaa· 
kongre toplanmıştır. sebetle bir ecnebi diplomat 

Toplantıya hariciye nazm 
Fon Veu•alth riyaset etmiş· 
tir. Toplantıda hazar bulu
nan dahiliye Nazırı doktor 
Fritz söz alarak ezcümle 
demiştir ki : 

benden nazi olmiyaa Alman· 
ları memleketimize kabul 
edip etmiyeceiimizi ve bun
ların vaziyetleri ne olabile· 
ceğini ıormuıtu. C vaben 
dedim ki, nazi olmıyan bız· 
den değildir. Binaenaleyh ba 

Bir Almanın Alman ola- kabil kimseleri istedilcleriae 
bilmesi için Hitleriu rejimi bırakıyoruz cevabında bu· 
olan naziliği sevmesi ve be· lundum. 

Muhteliıimiz 
litin~ tam 

lstanbul muhte-
7 gol attı 

-Baştarafı birincide
kadar vaki bir behane ile 
çekilmiş sporculuk ruhuna 
kat 'iyyen muhaliftir. Hem 
dört gol yedikten sonra bu 
haıeketi pek y. raizdi. Ha-

kem Ahmet Öıgirgin oyunu 
çok güzel idare etti diyemi
yece ğiz. Fakat oyunun ne· 
ticesine müessir bir hareketi 

göı ülınediğini l«aydetmek bir 
vazifedir. Hakem ·muhakkak 
her hareketi görebilen bir 
kimse değildir. Nitekim 
Ankara - Trakya maçınıida · 
re eden lstanbulun birinci 
sınıf hakemlerinden Nuri 
Bosut de Tıakyalıların An· 
kara kalesine giren golu gör
memiş ve gol uymamıştır. 

M.:hmet Ali hakeme sinir
lenip sabadan ç kilmemiştir. 
Hiç beklemediği bir vaziyet· 
te yediği dört go!uo tesirile 
bu hareketi yapmış olsa ge
rektir. 

Bu oyunun ilk devresi 4 1 
lzmir lehine bi'miştir. (,.inci 
devre her iki taraf üç .. r gol 
yaparak vaziyeti 7 4 yapmış · 

!ardır. Muhtelitirnizi bu güzel 
galibiyetinden dolayı tebrik 
ederiz. 

Bu maştan evvel oynanan 
Trakya - Ankara maçı T
rakvahlar 5 1 kaybettiler. 

Trakyalılar iki penaltı ka· 
çırdılar. Gene Trakyahlar 
enerji ile oynıyorlar. Teknik 
noksandır. Fakat böyle ça· 
hııhrsa muhakkak ki çok 
muvaff Jk olacaklar. 

Ank.ua takımı m .. hitimiz 
de çok iyi tesir bırakmııhr 
tebrık ederiz. 

A. ÖZGÜR - ... ··-·--
Bir Reklam 

Usulü 
Paris'teki talebe -mahaHe

si olan Kartiye Liten'de bir 
otelci yeai bir pınıiyoıa a
su)U bulmuştur. Bir g6n için 
:18 frank, ikinci güa için 16 
frank 20 santim para alıyor· 
muı. Bu suretle orada bir 
gün kalan bir adam, bir da
ha çıkamıyormuş. Bir Fran· 
sız gazt teai bu adama ıayle 
le bir akıl öğretiyor : 

"Bunun daha iyiıi ilin 
vermektir, diyor. Onbrı gOa 
kalan- ilk sekiz günde her 
gün 50 şer fıank verecekıi· 
niz, müteakip günlerde biç 
birşey vermeyin, hatta ye· 
meniz içmenizde benden ol· 
sua ,, De diyor. 

Her ne kadar yevmiye 2S 
franga gelir •ma ilk bakııta 
intan aldanır. 


