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3o Ağustos Zafer bayramını kutlulafPTUZ 
lzmir sevinç ve neş' e içinde KISA VE AÇIK 

30 Ağustos ....... __, 

Tlrk JDilletine, dahi Atat&rkila pnlı Ttlrk kumandanları, 
.. kahra•aD MebmetçiklerİD 1ardamı ile gihterditi en İDa· 
admaa Ww ıafer maciaelidir. lO Afaatoı al'!9v bakıılı zafer 
kartalının Dumlabıaar tepelerinden kalkarak lımire doiru
Japtap tarilli uçaıu• ea ıaalı' aaıdar . 

Zafer Bayramı Ş ef ine Cumhuriyet Meydanı11da Yapılan 
Geçid Resmi Çok Alk~şlanmıştır 

.90 Apıtoı Baıkt1mutleaua emri alt.ada birleımiı Tiirk 
ord_.._., " T.ar,k milletiaiD, yedi devletin baıarladıtı, si· 
IAWaadırdif:ı •• lzerimiıe ıaldırdıj'I adedi çok, ıilibı bol 
Wr ........ _.... clalaa TOrk topr•klarıpa yan ıazle bile 
ltalrma••ta ,.... •ttircllji, Anadoluya ayak bastığını bin· 
Mr brıe plfGla• ettiii bir ıeref ve iatikam giiaiidiir. 

30 Apıtondıa 9 Eylile kadar devam eden ve kocaman 
Mr Tark ilini aklıa aJamacLıı, dilin s6yliyemiyeceii en bil · 
Jlk bi11 felAkettea ve cl&ımaa iıtiliıındaa kurtaran Tirk 
saferi, TGrkla kahramanhiını, TllrkOa cevher ve istidadını 
••lamıyanlara, bilmiyenleıe bir daha aauha1mıyıcık ıekalde 
lfıetmiı ve 10 rila 10 aırıa zıfar ve tarilaiai ııkııtırmıı 
bir ıeref •• ı ıa taaıdır Y •ı•sıa "Tor kh .kara talıbiai .. 
pulelr bir iıtikltale çeviımek harika11aı gösteren Türklia 
clalai At~ Tllrkla ı••lı kumaadaaları, Tllrkln ölmez ve 
llml1ıcek M ebaaetpkleri. 

Hitler ansııın 
teftiı~ 

SIRRI SANLI 

iıtibkimları 
çıktı 

mahafal vaziyeti tehlikeli 

Londra 30 ( Radyo ) -
Hitler mayetiadı bulut•• 
oabir reneralle ıimal hudut• 
lanada yapılmakta olan iı 
tihklmları tefti,. devam et
mektedir. Hitleria ıeçeceii 
1ollarda nakil ••11talara dar
•analmaıtar. 

Loadra -90 (R•dyo)-tHit· 
leria aa1111n yaaında birçok 
ıeaera11erle btraber iıtilı · 
•ım Ye hadutlan teftit et• 
meıi Paria ve Per1tda de· 

rlia akiıler yapmııtır. 
Siyaıl meltafal vaziyeti teh· 

likeli g6rmwtedir. .. 
Fuarımızı 

ziyaret edenler 
Fuarımııı 10 ılnde ıezen• 

leria 1ayıaı ikiyiz elli bini 
ı•ımiıtir. 

Şehrimize IOD iki ıtladı 
ıs bin kiıi relmittir 

iSTER GUL· iSTER !GLA 

30 Aiaıtos bayramı mi 
aa1ebetile erkeDdea ıelair 
baıtanbaıa alılenmit ve • 
binlerce ballı Cumhuri et 

~meydaaıa da yer almıftr". 
jlSaat ıekiıde kamaGiaa 
lakta kutlulaamata batla••• 
büyük bayram evveli bmir-

:de bulunan subaylar ve 11at 
sekiz buçukta da Valimi• 
f •ıh Glleç belediye rei.i 
Behçet Uz ve erkl•ı bl\kıl 

G. Kazım Dirik 

Trakya umum mlfettiti 
General Klzım Dlrifla bir 
kaç ıDn zarfıada ıehrimiıe 
geleceji, faan zi1aret ede·; 
cetl haber ahamıttar. 

'f avsiye Ve iltimas Meselesi 
Bu laaftald (Yedi Glln) de tllHm11 ve tavıiye) baılıklı eatere1an bir yazı okuduk. Bizim 

•• İftlrek ettliimla ba makalenin hallıası ıudar : Nasıl rlltvet alan bir adamı kanunları• 
... t•t• edene, hiç bir meziyeti olmadaa ıırf taYıiye ile bir iı tatmak iatiyenleri de' 
ca•a. k lıllkllmleri ilttiva etmelidir. 

-Bls• "''eyi ıetlreaclen daha çok taHlyeyi yaıaa meı'u1 tutulmalıdır. Çlakl tavsi
J•ıilli adamın hiç bir meziyetini anlamaclıiı halde sırf habr için aabrlar karalaya• 
ba adamlar, laem keadileriai hem de tavsiyeyi kabul etmek nezaketinde balanın arkadaı· 
Jara.. da mabcab ederler. . 

CW... tawıiye Ue mlcadele etmek llıımdır. Bir tavıiye ile her iti baıaraca;ıaı nane• 
••leria ba hallerlae : 

met kıılaya giderek lı.uman· 
danı tebrik etmiılerdir. 
Cumhuıiyet meydanında 

yapılacak olan b6ytlk t8r'!ne 
ıaat dokuzbuçukta komuta 
aıa tefti-ile batlaamıf hr. 

Teftiıtea sonra topça talla· 
ıundan tetmea Tevfik Tqaa 

•• 1 

D11mlub.ınara 
gi~enl0r 

B. ÔZBEY 
lzmir ıeaçliii ve izcileri 

baılarıada lzmir erkek lise1i 
yar direktlril M. Ôzbey ol
datu halde din aaat oadokuı· 
da baıkumudanlak meydan 

iSTER GOL ISTED !GL! l maharebeai ve zafer ıahaaı il olaa ~amlabınara hareket 
etmlıtar. 

tarafıadaa bqbuf lak meJ• 
dan mabarelteslaia taribf•· 
sini azn uzadiye ••latmıt" 
tar. Natvldartla• so•ra bb· 

, ..... ortlaaue f '~-~~ .. ~sir~~~::_~~:!!f!!ti~~~ 

Atamız -diyor;k: 
Kalbim orduya karıı takdir ve 

şükran hislerile doludur 
lalaabul, 29 ( Huıuıl ) -

Reiıicumlaur Atatllrk'je Ge· 
nel Kurmay Baılraaı Mare• 
tal Fevzi Çak1Dak ar ısında 
aıağıdaS.i telfraflar teati 
olunmaıtar. 

Cu1Dbur Reiıi 
Ke1HI Atallrk 

Dolmababce 

rak Hat 18 ele bltirlWL 
Bu meı'ud ıtl•ID Jd A 

nimi •• rap.laia ·-
miiaaıebetile Camliaıl1•t • 

- Soaa 4 hclde -

2_4 s 938 ele Baılı1•• •e 
Ba9bakaa Sayıa Celil Ba· 
yenD iıtlrak buyarduklara 
erda manevrası çok istifadeli 
•• deierli ıafbalarla llç ı&a 
devam ettirilmit ve : 6 8 938 
glnll on alta yıl evvel J•tat · 
bianıa 26 8 938 b&ylk zafer 
arifeaini emlrleıi altaada id · 
rak edealerler1e bhlikte ve 
yllraek ihtiaularla hahrlıya · ı ............................... 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDlll ------- .... _______ _ 
Orta oyuna 

Halkevleriade karagöılla çok rıi~t ı• .. .ı. Jlal•t.=·, 
halk içinden 1etiıen aa•'atklrlara karıı pıterdiii alAa 
canlı bir ifadeıidw. 

Tilrk halk zeklıanan y.ırattıjı iace nBkte1ert, ıallllml hl
mihleri ve nezih ıakalar bıdiıelere UJ(UD "bir t•kihl• 
kip eden karag6z, ılpheaiı ki çok orljiul ~' tiptir • 

Bu tipin yaaıada ilk Tib k tiyatroıaaaa eıa11aı "'idi 
eden (orta oyaaa) aan da mllaha Mr yen ••+• 

Ôyle ıaaıyoruz ki: relecek ,.u., için faarımazda (.-la 
oyunu) geceleri tertip edilclifl takdirde, htm eıld Wı Tlrlı 
Hn 'ata caalanmıf, beaa efe lıallumıaa .cnkH geceler ,....._ 
mıı olacaktır. 

HALKIN SESi llillII SESIDill 
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lô·t. l l Ralkaa Jul J 50 A~USTOS 

Fuar hikayesi: t. 1 • • • 
Fuar Cınnıtindı 

Doktorun ıaslhatleril' DflNYADA : 30 Aiustostan NELER ~ 
Bir Melek ••• 
Yazan: A. F. Tuğseven 

-7-

Burun içindeki 1 OLUYOR 1 9 eylule 
Çıbanlar 

1 
Burunun içinde bulunan AmcrikaJı Bir \ T aJinin . . ... 

küçük kıllara koparmak su- K urnazl ğı lkı Perdelık Vatanı 

Çocuk değilsen çocukları din-1 

lemek m~cburiyetindesin 
- Nede bitmez işlerin ı - B.izim. le. ge.zm.ez.mi.sin.? 

retile veyahud diğer her 
hangi bir ıebeble burun iç 
ve dışında meydana gelen 
çıbanlar hakkında son dere· 
ce dikkatla hareket etmek 

Amerikada Monticello şeb· 
rinin valisi kadınların Şort 

denilen kısa bir donlarla so· 
kakta dolaştıklarına bir tür-

var ağabey. 
- Onun işi biç bitmez 

Necli. 
- Sen de bir bayat ada-

1aı olda seni de görürüm 
ozaman. 

- Ha yabadan şikayetçi· 
misin ağabey ? 

- Hay1r yavrum onu de· 
mek iıtemiyoıum. Bir erkek 
evlendimi bütün neş'esini 
çocuklarına terkeder ve ken · 
di neş' esini çocuklarında 
görür. 

Ya kadınlar ağabey ? 
- Kadınlar da böyledir. 
- Ben de evlenince senin 

gibimi olacağım acaba ? 
Belki. 

- Hah hah baba!. 
- Neden güldüailz bay 

Orhan? 
- Senin çocukc.ı sorğu · 

laruıa ırülilyorum. Ağabeyioi 
sanki evlenmezden evvel ta· 
nımıyordua. 

- Fakat o zamanlar böyl~ 
değildi. 

- Benim bildığim, bileli 
hep o. 

- Gördüamü ağabey ? 
Ce•ap ver bay Orhan. 

- Ben çocuk deiilim. 
- Çocuk değilıen çocuk· 

laıı dinlemek mecburiyetin
deıın. 

- Bıa•o Necla çıkış, çıkış. 
- Ağabeyime dün akşam-

ki meael,yi anlı talım mı ? 
- Anlat. 
- Dialiyecek misin ağa-

bey? 
. . . . . . 

- ister dinle, ister dinle
me Ben anlatayorum. .,, 

~ .. 
Dün gece fuarda B. Orha· 

nın gösterdiği kız benim 
mektep arkadaşımdı küçük
lüğümüz de ehemmiythiz 
biı meıclec'en, b'rbirimize 
küsmüştük fakat dün akşam, 
bay Oıbanın batrı için onun· 
la barışmak mecburiyetinde 
kaldım. O annesile beraber 
inhisarlar pavyonuna girer
ken, ben bay Oıbandan ay· 
raldım; ve arkalarından git
tim. Pavyonlarından geçer
ken baıımla gülerek selim 
verdim. O: 

Gel artık büyüdük kav· 
ğa etmeyiz. 

Yanına gidince samimi· 
yetle omuzlarımı sıkarken, 

iÖzleri bile yaşarmıştı ben, 
anneıi ve o üçümüz birlikte 
biraz dolaştaktan sonra be
raber gezmemiz için müsa
ade aldı. Annesinin yanın· 

dan ayrılar, ayrılmaz ilk sö· 
züm bir rorğu oldu. 

- Sevim, dedim.. dün 
akşamk yaaında\ci delikanlı 
kimdi? 

Oda gülerek sordu : 
- Hangi delikanlı Nedi? 
- Hani daner salıncakta 

boynuna sarıldığın delikanlı. 
- Kardeşimi yoksa bi ine 

mi btnzettin Necla? Hem 
sen bunu kendiliğioden sor· 
mıyorsun, seni bir teşvik 

eden var. Lüt~en bana ıöyle 
kim soruyor yoksa kard(• 
şimle aranızda birşey mi 
var? 

- Ne olacak canım ? 
- Ne olmaz, oda genç 

ıen de. 
Neler düıünyorsun Se· 

vim. 
Gülüm Necla söyle, 

niçin ıordun ? 
-· Ben sormuyorum. Bay 

Orhan sol'uyor. 

- Bay Orhan mı ?! 
- Evet. 
- Eyvah ona yalancı çık· 

tım. 

- Neden? 
- Dün akşam için fuara 

gelemiyeceğimi söylemiştim. 

(Arkası var) 

········-········ 
Denizaltılarla 
Posta Nakli· 
yatı Yapılıyor 

İspanya cumhuriyet hukü· 
meti, denizalh gemileri ile 
posta servisine baş'amıştır 
ve ilk seferde de bin mek · 
tuh nakletmiştir. ........................... 
i DOKTOR ! 

lazımdır. Buralardaki çıban· ili tahammül edemediği, bu 
ların sür'atle mikrob kapmak hususta bir emirname çı· 
ihtimalleri vardır. Bu mik- karsa sözünün tatulmıyaca· 

robların başhcası yılancık ğını kestirdiği içio, gazete-
mikrobudur. Bu uııdaki f •· fere şgyle bir ilan göJder· 
neleri koparmak pis ellerle mış : 
çıbanı karıştırmak ve yahut 
cerahatini sıkmak gibi teh 
likeli hareketlerden sakını· 

nız. Buralardan yılancık mik
robunun girip lenfa yollarile 
kana ka·ışarak dımağda 

(menenjit) yaptığı çok göıül
müştür. Buralarda küçük ve· 
yadut büyücek görülen ta· 
nelere daha çıkarken bir 
miktar tentürdiyod sürmek 
lazımdır. Oadan sonra alkol· 
lii sıcak parsıman He cera
hat toplanmadan çıbanı iyi ı 

etmc-ğe çalış nahdır. Çıban 

tam seyrioi takib ettiği za· 
man ise gene çok t' miz 
pauımanlarla temizlemek, 
pansıman yapmak lazımdır. 
Çibıalar gerek yüıde ve ge
rekse vücudun bat ka kııım · 
larında ıık sık görülüyorsa 
o zaman çıbandan mikrob 
alıp ışı yapmak lazımdır. 

Bu suretle vücuda muafiyet 
temin edilebilir. _, ______ ,.._~ 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, makap daire ma te
ferrüat devren satılıktır. - - ..... ----EESE'l 
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

"Ha~er verildiğine göre, 
olgunluk çağlDa yetişmiş, 

yaşı da genç kızlık devresi· 
ni çoktan aşmış olan kadın· 

lar şort denilen pınt.onollar· 

dan çok boşlanmaktadırlar." 
İlan tesirioi göştermiş, in ti· 
şarandau iki saat sonra ş ~

birde şort giyen tek bir ka· 
dına rastlanmamıştır. 

* .. . 
~00 bin l<ilometre )'Ol 

) uru yen posta 
müvezzii 

1904 de posta müvezıili

ğine giren bir Amerikalı bu-

güne kadar 200 bin kilomet
miştir. Müvezzi, memur bu· 

Junduğu nahiyenin hududla • 
randan ula dışarıya çikma
mıştır. 

* * ,,. 

Sözünün dakikası beş 
yüz dolar eden kadın 

Amerikan Cumhurreisi Ro · 
osevelt'in karısı umumi yer· 

lerde nadir söz söyJiyen, fa· 
kat söylediği zaman da pek 

çok para alan bir kadındır. 

Bir müddet evvel 6 dakika· 

lık bir konferans vermiş ve 

bunun için (3000) dolar al· 
mışhr. 

Her gece 
Jmirz Enter-
nasvon :ı l 

.J 

Fuar tiyatrosunda 

Halk operet·. 
temsilleri 

Büyük Oıkestra Bale 
Varyete 

Revü 

: Salih Sonad ı Selanik sergisinden birincilik 
ı ı madalyasını kazanmıştır... silleri değişir 

Her gece operet tem 

ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ıı il**~~*='t*~~ ı~~=-=*~:k1t='t ~~ltX:X:lc~ 
ı laklar müttbassısı t( Vı • • • - Necla, dedi .. yalnız mı 

geziyonun. ı: ikinci Beyler sokak No. 81 :ı tc ıyana sergısı 
Her gün öğleden sonra tC 

- Biraz gezip gideceğim .. ı Telefon: 3315 ı tC 

;;:~tt*********i;*-;**~;;;;;;;; B 11 - 17 Ey liil 1938 = Elh Telefon ~ tC Teknik sergisi 18 E)· lfıle l<adar 
! amra 2573 tt t( devan1 eder. 
'" n tC Türk, Bulgar, Yugoslav ve Macar trenleri ile Alman 
='t idaresince MıJJi Kütüpane Sineması )t ~ şümendiferferi, Tuna nehri :ve Akdeniz vapur:arile 

=BUGÜN 938 . 939 Sezonunun ilk açılış Haftası şerefine~ tC tayyare seferleri tarifelerinde mühım tenzilat~ 
" Fransızca sözlü 2 büyük filim birden )t t( Pasaport va sergi kartla ·ının ibrazında viı:e muame· >+ 
jS Debakir Fransız artisti HARY BAUR )t = lesi parasız yapılar. Macar transit vizesi sergt kartinlD >+ 
4( K ( D • E )t tC ibrazında hudutta yapılır. )+ 
tc iZi enız Srarı >f « Fazla tafsilat ve iki lira mukabilinde sergi kart al· )t 
4C Ve dünyanın patinaj şampiyonu SONIA HENi ile ~ tC mak için WIENER MESSE A. G' Vienne Vll idaresi· M 
t( Robert Taylor'un tehlikeli rakibi addolunan )t +c ne veya mahalli müınessilleri bulunan G a l.ıtasarayında ~ 
tC TYRONE POWER tarafından yaratalan taheser Jıt tc TATTA seyahat acenteliğine ve Galatada rıhtım cad · ~ 
t( K T )t tc desinde 42 No. lı Kefeli hanında HANS WAL TER )t 
4C .. ar . ~pU ~ ~ FEUSTEL'e (posta kutusu ~436) v~ya Karak~yde. Köp · >+ 1 
~ Ayraca : Duaya fudbol fınıh maçt... )t f( rübaşıoda VVAGHNS Lıts KOOK A . şı ı ketıoe ~ 
t(Seanılar: 5 8 de Kızıl deniz, 3,30-6,30-9,30 kat topu)t .C _ müracaatlara. )+ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ı!Ff:~~~~ ~ -~~~~~~~~'~:*~~~~~~~~~~~~ ~-

Piyes 
Yazan: Gönül Emre 

1 -

Birinci Perde 
[ Sahne } lzmir köylerinden birinin evi.. yerde, ayı ve 

kurd postları var .. karşı dıvara bir tüfenk asılmışt ı r . Sağda 
sedir .. sedirin üzerindeki yatakta, seksenlik ihtiyar Sarı 
bacı uyumaktadır. Solğun hır akşam güneşi, açık pen• 
cereden içeri vuruyor. Zaman zam:>n yatakta uyuyan hasta• 
nın iniltıleri işildilmektedir ... ) 

"Perde açılırken sahne boştur. Biraz sonra Sarıbacıauı 
15 yaşındaki kızı Akgül, yavaş yavaş girer. 

Anasının başucuna giderek bir· müddet duı ur .. pençere
den; dışarıya, sönen güneşin ışıklarına bakar. 

Sonra kenarda durao bir yastığın üzerine oturarak bıııoı 
elleri arasına alıp uzun uzun düşünmeğe başlar. 

Sayıklar gibi k~ndi kendine : 11 

AKGÜL 
- Her gü ıı kara bir haber, dövüyor kalbimizi; 
Her hün bir parça daha kırıyor düşman bizi. 
Yurdun yeğid bir çocuğu can veriyor siperde, 
Ka' ağlıyor analar, bacılar gerilerde ... 
Bu sabah, köyde gene esti bir acı süzgar : 
Gün yanarken kavğaya gidecek son kalanlar .. 
Arktık sonu nulacak bilmiyorum bu işin, 
Bu ardı kesilmiyeo aralıksız gidişin ... 

" Susar.. Sarıbacı uyanır. Akgülün söylediklerini duyma· 
mıştır. Ağır ağır doğrulmak istiyerek Akgüle ıulenir : ., 

SARIBACI 
- Bir yudum su ver bana!. .. 

AKGÜL 
"işitmemiştir,, 

- Birşey mi dedin ana ? .. 
SARI BACI 

- Bir yudu su .. 
AKGÜL 

..Kalkar, maşrabayı doldurup verirken,, 
- Terlisin anacığtm, çok içme azcık içl.. 

SARIBACI 
- Kızım, hasta olanlar dayanabilir mi hiç ? .. 

"Hepsini içer 11 

Nileyim yanıyorum, 
Her yanımda bir parça ahş var sanıyorum ... 

"Maşrapayı verirken sorar : 11 

Kızım, Recep geldimi tarlaya gideliden ? 
AKGÜL 

- Gelmedi anacığım, onu bekliyorum ben .• 
SARIBACI 

"Akgülün solğun yüzüne bakarak:,, 
- Fakat yüzüıı sapsarı .. bir şeynin mi var 
Neden gözlerin böyle yorğun gibi ışıksız ? .. 

AKGÜL 
Bir şeyim yok ana .. 

SARI BACI 

ki kız? 

Ktzım, hasta halimde üz-::ı :.:d !n söyle bana, 
Bugün gene neyin var ? 
Bak sana yalvarıyor son dern le . bir ihtiyar .. 
Akgülüm üzme, beni!.. 

AKGÜL 
"Çok müteessir:,, 

- Bilinin saklayamam ana, kalbimdekini. 
Bugün gene işittim kara kara haberler: 
Elimizd~n gidiyor memleket birer birer .. 
Yurt, son kalanları da çağırıyor savaıa; 
Artık köyler erkeksiz kalacak baştan başa .. 

SARIBACI 
- Bu milletin alnını yaz~nlar, kara yazdı, 
Sevinçlerimi(mi çok, dertlerimiz mi azdı? .. 
Fakat g.ım yeme kızım, ümit kesme tanrıdan, 
Yurdumuz kurtulacak buna inan!... 
Evet, cenge gidecek en son eıkeğimiz d~; 
Evet, savaşaçığız zorlu düımanla biz de, 
Fakat boğac:tk onu sel olan kanlarımız ... 
Yeter ağlama artık, yeter delimis'n kız ? ... 

Göc , 
DEVRiM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 

tev eccübden dü~arını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedilc.'ir. 

- Arkası var 

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankara palas direktörlOğü 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den ahnıı. 

Tonu 22 liradır. 

-
1 
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Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu o. Rıfıu 
Toksöz tarafından gönderilen izabatı 
bitarafhğımıza bioaeo. hiç değiştirme 
den aynen naklediyoruz: 

- 18 -":":'.'--------------. .. - --------Oç ırün üç gece ba2ın atrafın
da aç susuz dola,tım 

Kimi.sini de takdir ediyor· za ediyorum b, n bu kadar 
muş bu havadisi işittiğimde! fedakar hizmetime mükafat 
çok memnun oldum böyle 
olursa zabitanın ve ef, adın 
ikide birde va;dfelerini terk 
ederek kaçmalarına nihayet 
verilirde böyle rezalete mey· 
dan kalmaz diye sevindim 
erteıi günü alessabah Men· 
degüme kariyesine geldim 
oraya acele bir süvari geldi 
ve alay kumandanından ba
na hitaben acele bir mektup 
olduğunu ve evrakın üzerin
de saat ve dakika yanldığı 
ve zarfı imzhyuak iade 
edilmes· ve saatı ve dakika· 
ıında yazılmasını bildiril· 
mittir. 

Mektubu açtım ve zarfı 
imzalıyarak gönderdim. Ev· 
rakın muhteviyata bugün 
ma.İ'yetinle acele kazaya ge· 
liı~iz. 

Beni aldı bir evham, işit
tiğimiz havadis gibi 2ceba 
beni de diğerleri gibi haka· 
ret ve döğmek veyahut hap
setmek gibi şeyleri h:ıkkım · 
da reva görür ise diye dü
fÜne dütüne o gece ne ye
mek ne uyku gözüme gir
mıyor. 

"Ertesi sabah biz başka bir 
köye gittik alessabah oraya· 
da bir süvari geldi. Ayni 
(emirle imza ettik pekiy bu
gün g~J:yorum ) dedim ve 
doğruca Ada6İJ .!ye vardım. 

Arkadaşlanma ( ben Yalnız 

Ödemişe gideyim ne havadis 
olduğunu göreyim lüzüm gö
rülürse size yazarım veyahut 
kendim geliriru siz burada 
bekleyiniz ) 

Dedim. 
Ben de akşam üzeri ken-

dime mahsus eşyalar1mı ala
rali hayvanıma binerek Öde· 
miş yoluna çıktım. 

Geç vakıt Ödemişe gel· 
dim ve mezar başı mahalle 
sinde reji kolcu başısı ka
yıkçı oğlu mulla Hüseyin 
derJer pek sevdiğim bir ar· 
kadaşım vardır. Kapusuna 
git•im kapıyı çaldım. Ken· 
diıi karşıma çıktı ( geçmiş 
olsun arkadaşım büyük te h · 
likeler geçirdik buyurun) di 
ye beni içeriye aldı. 

Yemek teklif etmiş ise de 
(canım hiç birşey istemiyor) 
diyerek alay kumandanının 
vaziyetinden bahis açtım ve 
beni acele i ıtediğini söyle· 
dim. 

Ve korkuyorum bana da 
bekaret ederse çünkü bütün 
ebali içinde görüyorlar bili 
yorlar ki oosekiz yirmi kilo 
metreden şakileri ben sora 
sora mezkur bağa götürdüm 
ve üç gün üç geçe ne uyku 
ne ekmek ne su gece gün· 
düz bağın etrafında su do· 
labına koşulmuş hayvan gibi 
dolsıtım. 

Ve eşldyaluın geldiğinde 
ıabıtan ve efradın cümlesi 
fırar ettiklerinde ben bağın 

_ _.h .... e._.ildiode usu_yu uhaf -

beklerken mücazat gÖleyim 
buna tahammül edemem 
doğru Istanbula firar ede · 
ceğim dediğimde sen ço· 
cuk musun senin orada , hi:ı.
metJerini ve edindiğin feda
karhklannı biz burada işi
diyorduk. 

Kumandan geld ğindenberi 
ben gece gündüz hükumetin 
içiode bulunuyordum bütfin 
memurunun ve ehalinin dil
lerinde seni takdir ediyorlar 
ve evvelce de m·avaff akiyet
lerini söyliyorlar, zanneder· 
s~m kumandan da takdi! 
ediyor sen bir kerre pede
rine git ondan daha fazla 
m.alumat alırsın çocukluğu 
bırak haydi şimdi pederinize 
git diyerek beni bir derece 
karaumdao vazgeçiriyordu 
ben hayvanına güzelce ba· 
karım hemen seo git pedere 
dedi beo gene seni bekler 
ve hayvanın takımlarını a ma 
eğer gelmezsem iş güzel ol· 
duğunu anlar gelirsem hay· 
va ı:ı ımı alır giderim ) diye 
oradan çıktım babamın bu· 
lunduğu eve vardım hizmetçi 
nefer Rıf ı bey geldi dedi 
(oğlum nerdesin) dedi, ben 
keyfiyeti anlattım. Hükumete 
g.ttim kapı önünde alayımız 
kumandanından gürcü Ah· 
met bey ve pederim otur
makta idi. 

O aslanım hoş geldin 
dedi. 

Meseleyi ttrafi!e anlattım 

emrederseniı. vazifeme gide· 
yim şu zillet ve intikamımı 
alayım dedim olamaz dedi. 
Ve bundan böyle sen eşkıya 
takibine gitmıyeceksin ben 
emretmedikçe, seni ben lz
oıire götüreceğim dedi haydi 
istirahat et ve arkadaşlarını 
buraya yaz da gelsinler em· 
rioi verdi ve iki güo sonra 
kumandan beni bmire gö 
türdü mesele işte burada 
bitti. 

Bilahare alay kumandanı 

meseleyi tahkikat evraklarını 
divanı barba vermiş çünki 
kumandan Ödemişten iki 
jandarma çavuşlarını vesair 
t>ilemediğim kimseleri mah
fuzen lzmire göudermiş epiy 
müddet ordudan kaçtıktan 
sonra Ödemişe banal divanı 
baı pten davetiye geldi, bir 
gün evvel lzmire geldim ve 
o gece pederime 5ordum 
işittiğime göre bütün mesu· 
Jiyeti size yükletmişler ve 
beni~de dıvanıharba çağ1rdı
lar şimdi meselel hakikatımı 
söyleyim ne dersiniz dedi
dediğimde oğlum ben müd· 
deti hayatımda biç kimsenin 
aleyhine ne söz söyledim 
ne de b alem yüıüttüm, sen 
böyle söyle gecenin ıon de· 
rece karanlığı ve ehalinin 
içerimizde bulunmasıl ne ol · 

duğumuzu bilemedim bir ka
rışbk ve perişan olduk de· 
mekten ba~a bir ıey sii.Yle· 

Belcika basını FUAR UCUZLUK 

' 1 

Yugoslavya Bul2aristana Baı..- · 
kan Antantının kapılarını açtı 

"L'indep:ndance Belge,. 

1

. nada kararlaşhrılan ve Yu· 
gdzetesindeo : nanistan, Yugoslavyayı., Tür-

Belgrad mektubu · kiye ve Romanyayı birbir-
(Hususi muhabirimh:d n) ledyle birleştiren Balkan an· 

- ~2 AğJJsıos, Bdgrad - 24 tantı Pa'. tı11da bu meselenin 
Kanunusani 1934 • de Bel· ha1li yolu bulunmaya çalışıl· 
gradda Yugojlavya • Bulg l· mışh. 
ristan dostluk pıktıoıa iw- Yugo!lavya o zamandan· 
zasından sonra Balkan we- beri asli iki Ba ~kan devit. ti 
selesinin hal lice doğru bu· 

1 
olan Bulgaristanla A 1 nnut · 

nuo kat 'i bir ınt rhale oldu· 
1 
luğun ıltibak t tmediği bir 

nu söyle niştik . Evv.:-la 1934 formii lün soa bir karar ol · 
senesinin 9 Şubatında Ati· 

1 mıyacağı ı kabul etmişti. 
~ ~ - Yugoslavya Çar Boris ve 
me fenalık edenler alla htan Kral Aleksandır 'ın müteka· 
bulırl ar d ·mektt- b ıyr el.te ' 
kaldım . 

bil ziy.ıretleriyle büyük dev, 
letl r tar. fıodan uzuo za-

Eıtesi güoü saatiod~ lımir man teşdid v ~ İ!Fs-nar edil-
askeıi divanıharbioe gittim miş bulunan niza lı iki millet 
bini içer iye çağırdılar gi·dim arasındaki yakınlaşma kapı· 
rtis topçu kaymakamı idi )arı açıldıktan sonradır ki 
reis bir sandalya gö·ürmele· l 934 şubatında Balkan pak· 
rini söyledi götü dür, reis A 
evrakın okuomasıoı {mreW. tına Hıibak etmişti. Kral -

l~ksandı 1

10 siyasetini idame 
Namusun üzerine döğru söy· 

e ' tiren ve naib Prens Po\'ün 
liyt c ı:: ğioe ye ınin edcrmisİ:l B 
dedi, ederim d t d ·m. 

itimadını kazanmış olan . 

Meseleyi etrafile söt le ba· Stoy Jd :no viç bu tarihi va:ıi · 
ı f ~yi · rn e balelerle - ikmal 

kalım dedı ve önüme bir 
etmek şerefine ve 11 Balkan· 

bardak su getirdiler. Ben de 
meseleyi olduğu gibi taın ~m Lır Balkarılırındır,, ibaresini 
üç buçuk saatta anlata bil- realiteye çıkaran z •t olmuş· 
dim. tur. 

Reis aferin oğlum büyük Bulgar • Yugoslavya me· 
hizmetler etmişsin inşallah selesinin halli ile birinci 
mükafatını görürsüu ve he· merhale aşıldı. B. Stoyadi 
yetçe hizmetini takdir edaiz noviç bulgaristanın Balkan 
haydi oğlum git emrini verdi antaohna girmesi yo lunda 
beode çıkıpı gittim artık bu tesadüf edebileceği maniala· 
hususta kimler mesul ,',ve rı kald1rmak hususunda sıı· 
kimler ceza gördüler bile· bı r la çalışmağa başladı. 
n. em bildiğim Ödemişten Üç seneden beri Balkan· 
Ahmet çavuş lzLDir bapisha · )a rda yeni bir hava esdiği 

nesinde ustra ile kendisini hıkkmd a ki f ikrimizi, fırsat 
boğazından kesti ve öldü düştükçe tekrarrJa çok bak-
birisi de çifçi lbrabim onbaşı h olduğumuz görünüyor. Dün 
mahldiın oldu, müddetini ik· bu:1ların olmasıaa inanmak 
mal etlerek çıkh ve jtadar- istemiyeoler, ~adiselerin bed · 
madan tart edildiğinden ahati karşısında bugün her 
Ödemişte bir satıcıhk et- türlü tefsirden azade bir ş~-
mekte idi şimdi bi ı mem... . kilde taDlm~k mebburiyetio· 

···Son- de kalmışlardır . 
~OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOc~~oooooooooooooooo~~~oo~ 

Güzel Gözler Müsabakası 

.. 

" 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
1 

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

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz buluaduğunu v..:. h .. r ç~şid bi
siklet ve teferruat l arı da peşin ve taksitle loptan ve pera· 
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerim iz.! ıııi j :leleriz. 

Adres: Ra lcılnrda Arap h~1 nı yanı n<l.ı No. 18~ 

HALiT SEYFl: Düı N ()ZKILIÇ 

Ucuzl~k böyl-2 olur 
Amer;kada olduğu ka· 

dar Ti.irkiyenin her tara
fında umumi rağbeti ni 
kazanmış o lan başerat düş 
manı "Fyosan11 ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

b üçük çocukları b iç rahat
sız etmeden kuJlaoJldığı 

için her cins sinek iliçla
rındiln 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-~ 
harat Deposu) 
undan arayınız. 

Zıngal ı Peşin ve 
Taksit ile 

Fır1nlanmış KayınLırın 

Satış Yeri 

Keresteciler, HiJaJ Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılar 

----- - -=aı!ıl eE3 

~;re; -""351m~ - ~~ 

Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütı::.n~ ... , ı 
RONTKEN VE 

Eo şıl..·, ve en ucuz elbise· 

lerinizi IKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptı rınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 ___ .. __ 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

L...İ h Tenasül hastalıkla· 
rı elektrik tedavisi . 

lzmir • Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

liBliiiB -~---

ı s. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder -
1 

Elktrik teda' isi ya pılı r Merkez depo: 
1 No. - 23 - ikinci Beyler So. No. 29 . 

Şifa Eczanes· • 'l ElEFON: 2542 
KOP ON 
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, Mülakata 
y ai"mur y aedı 

f Evvelki gün Ege bölgesi-
nin muhtelif yerlerine bol 
yağmurlar düşmüştür. Bilhas· 
ıa Manisa, Nazilli Ye Aydın 
iıtikimetine düşen yağ'mur 
fazlacadar. 

Gümrük 
Kaçakçılığı 

Evvelki gün Basmane is· 
tasyonu önünde gümrük ka· 
çağı ipekli kumaşl1r sattığı 
görülen Suriye tabaah Ha
lepli Mustafa oğlu Mehmed, 
ipeklı kumaşlarla birlikte 
tutulmuş, adliyeye sevkediJ
miştir. 

Orman yangını 
Geçen gün Karaburun ka· 

zasının Bozköyü civarında, 
köyün bir kilometre mesafe· 
•inde ryangın çıkarak bir 
miktar kuru ot yanmı, ve 
söndürüfmOştür. 

Karısını 
Yaraladı 
Kemalpaıa kazaıının Ula· 

cak köyünde Ali Silliln iı
minde bir adam, elli yışın· 
daki eşi Bn. Emineyi dipçik
le yaralamı~tır. Hadise ye
rinde yapılan incelemede, 
Ali SOliinOn eıini istediği 
kadınlarla iıe gitmemesin
den m6teessiren dipçikle ba
tından yaraladığı anlatılmış· 
br. 

Nafiada T yin 
Tekirdağ üçüncü aınıf Na· 

fia mllbendiılerinden Ali 
Rıza 40 lira maaıla lzmir 
Vilayet Nafia mllbendiıliğine 
tayin edilmiştir. 

Budak gitti 
Jandarma iç ilçe takım ko

mutanı teymeo Budaka bir 
ay mezuniyet vuiJmiştir. Bay 
Budak mezuniyetini Gazian
tepte geçirecektir. 

Bugün 
Ankara - İzmir - İsta n
bul - 'f rakya Arasında 

Maçlar Yaoılacak 
Bugün Alsanca stadyomun· 

da Fuar kupasının son mu· 
sabakaları yapılacaktır. Saat 
15,15 de Trakya· lstanbulla 
karşılaşacak, saat 17 de iz· 
mir - Ankara araaında ha· 
kem Ahmet Ôzgirginin ida· 
resinde turnavaoın son mu· 
sabakuı yapılacaktır. Bu 
muubakanın gaJibi Fuar ku· 
p11ını alacaktır. 

Mersine gitti 
Gümrük ve inhisarlar müs-

teıarı Adil Okuldaş dün 
Mersine gitmiştir. ---..··---
Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiyat 

6531 Üı.üm 8,75-15,50 
505 incir 9,50-10,50 
150 Bakla 4,175-
12Sb. Pamuk 41, 

90k. Palamut310, 
200 Badem 200, 

C llalkı• Se•I ) 

.S o N·_ DA K i· K :· i~ 
1,- • • • • .... 
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Macar Kral Naibine Suikasd YaJJıldı 
Budapeıte, 29 (Radyo) - Macaristan Kral naibi Amiral Horti; re~ikası ve refakatinde

ki zevat Berliu sey~batind~n dönmüştür. 
Budapeşte, 29 (Radyo) - Amiral Horti, sarayına gittikten bir saat sonra saray içinde 

bir bemba patlamıştir. Kimlerin yaralandıkları bakkında hiç bir haber sızmamıştır. 
Zabıta; bombanın, kimler tarafından konduğunu anlamak üzere geniş tertibat almıştır. 

Tahkikat gizli tutulmaktad11. 

Macaristanda manevralar başlıyor 
Belgrad 30 ( Radyo ) - Macaristanda sür'ati~ silihlanmağa devam ediyoı. Yakında 

yapılacak manevralar hakkındaki hazırlık hitam bulmuştur. Manevralar dolayisilc 
iki sınıf asker ıilih altına alınmıştır. 

Deniz Alpleri Hududunda Bir Hadise 
Paris 30 (Radyo) - Deniz alpleri hududundaki Fransız çiftlik sahiplerine ltalyan komu

tanı tarafından verilen bir emirde çiftlik ve toprakların 48 saat saat zarfında terkedilmesi 
ve edemediği takdirde askeri kuvvetler tarafından işgal edileceği bildirilmiştir. Bu haber 
Fransanın her taraiında heyecan uyandırmıştır. 

Ç!nde Kanlı Muharebeler Devam Ediyor 
Şangbay, 29 (Radyo) - (Y angçe) nehri sahillerinde beş yüz bin kişilik bir Çin - Japon 

kuvvtti harbe başlamıştır. Muharebe. kanh bir safhaya giımiş ve Çioli 'erin şidd~tli muka· 
vemetine rağmen Japonların lehine bir cereyan almıştır. 

İspanya Kralı Tekrar Tahta Çağrılıyor 
Londra, 29 (A.A) - Deyli Herald gazetesinin Ball muhabiri bildiriyor : 
Franko, Frankiıt orduları muıaff~r olcfogu zam1a l•pıoya kralını tekrar tabto çıkmağa 

davd etmiştir. Bu davet Alfo:ısu bir korkuluk olmık üıere davet edecektir. 
Söylendiğine göre kral Fıanko tarafından ileri ıürillen şartlar altında lspany.ıya dön

mek htediği cevabını bildirmiştir. 

Mısırda Bir Kilyon Kişi Asker Oluyor 
Londra 29 (Radyo) - Mısır bükfıaıeti mecburi askerlik usulünü tatbike karar vermiıtir. 

Askere alınacakların bir milyon kişiyi tutacağı tahmin edilaıektedir. 

lngilterenin Berlin sefiri Londraya 2eldi 
Londra 30 (Radyo) - Londraya davet edilen Bertin sefii Sir Nevil Henderson tayyare 

ila Londraya gelmif ve derhal BaşvekiJ ile hariciye nazarı tarafından kabul edilerek a-eç 
vakte kadar görüşmüşlerdir. ) 

Bu görüşmeye ehemmiyet atfedilmektedir. 
--------------00 .... 00-------------

Terfi Eden 
Generaller 

lstanbul, 30 ( Hususi ) 
Tetfi eden ordu erkanı ko· 
mutan, ıubay ve mensupları, 
bugün yeni rütbelerini ikti· 
up etmiılerdir. 

Tümgeneral M. Kemal Do· 
ğan korgeneralllğa, tuğge

neral Recep tümgeneralhğa, 
tuğ amiral M. Ali tümgene
rallığa, Cemal Erman, Barem 

dördüncü derrceden üçüncü 
dereceye Tuggeneral lsmail 
Hakkı Aogul tümgenerallığa 

tuğgeneral Sabri tümgene
ralhğa, tuğgenerallığa Ab · 
duJlab lümg·eneraJlığ'a, tuğ· 

generallığa Hasan Bahri 
tümgenerallığa, Rıfat Taşkın 

barem üçüncü derec ~den 
ikinci dereceye, piyade al
bayı Şükrü tuğgeneraıhğa, 
topçu albayı lsmail tuğge
neralhğa, kurmay albayı Ri· 
fat tuğgeneraJlığa terfi et· 
mişlerdir. 

Fuarda 
Kuşadası ilÜDÜ 

Beynelmilel lzmir fuarında 
on yedi Eylfılde yapılacak 

olan Kuşadaşı günü için ha· 
zırhklara başlanmıştır. Ada· 
lalar fuarda f zmirliJere boş 
bir gün geçirtmek için bü
tün gayretlerile çalışmakta· 
dnJar. Yapılın programa gö· 
re bu günde Kuşadası zey · 
bekleri milli oyunlar oynı · 
yacak ve Ada gençleri de 
bando muzik takımlariJe gü · 
zel havalar çalacaldar ve 
kulübün temsil kolu da bi:r 
tem•il verecektir 

Bü~~ğümüz jFransız ordusu 
Başvekılı kabul buyur-, manevralara 

dular b ) d 
lstanbul 30 (Hususi)-Dün 8Ş 8 1 

geldiğini bildirdiğim Başvekil Paris, (Radyo) - Fransız 
bay Celil Bayar Dolmabab- ordusu bugün büyük manev-
çe:ıe giderek büyük şefimiz ralara başlamıştır. 
Atatürke tazimlerini bildir- Maviler (Beunson) köprü· 
miş ve doğu manevraları süoü tutmuştur. 

hakkında izahat vermişlerdir. itimatname-
Silah ve 
Mühimmat 
Siparişi 
Londra 30 (Radyo)-Lond· 

rada bulunan Emir Sout 

sini verdi 
Aokara 29 (AA) - : ltal· 

yanın yeni Ankara büyük 
elçisi Ottavio de Peppo bu
gün cumhur başkanı Atatür
ke itimatnamesini takdim et
miştir. 

Arabistan hesabına mühim • 

mikdarda silah ve mühim- Ineiltere Dün-
mat sipariş etmiştir. 

Südet Meselesi 
Gecikirse 

Moskova, 29 (A.A) - Ec
nebi memleketlerden gelen 
bazı haberlerde Almanya 

hükumetinin Varşova, Bel· 
grad ve Bükreş hükumetle· 
rine Südetler meselesi daha 
çok geciktiği takdirde Al· 

manyaaın Südet Almanları

nın menfaatini nazarı itiba
re alarak şiddetle müdafaa 
etmek mecburiyetinde kala
cağını haber verdiği bildiril
mektedir. 

yanın En Kuv
vetli Devleti 

Oluyor 
Londra 30 (Radyo) - Io~ 

giJtere de silahlanma işi bü · 
tün sür'atile devam etmek-
tedir. Fafrikalar her ay iki 
binden fazla tayyare yap· 
maktadır. fogiltere iki sene 
sonra tayyare ve ~donanma· 
ıile dünyanın en kuvvetli 
devleti olacaktır. Ayni za
manda bir harp vukuunda 
Londra şehri üç saatta tah· 
Jiye edilebilmesi için bütün 
tcrtibatlarda aJınmışt r. 

Jandarma Tu2 Harf İnkilabı 
G il • Istanbul, 29 (Hususi) -ener& eri Harf inkılabanıo onuncu yıl -
Ankara, 30 ( Hususi ) - dönümü münasebetile bura-

Jandarma albaylarından da :ınlnlibın büyüklüğünü 
Remzi Bcrgüzen, O.sman ve verdiği neticeleri göste· 
Nuri Sarol tug generallığa ren mühim bir sergi açıl -
terfi etmi§lerdir. mııtar. 

-----· 

30 A~USTOS 

Atamız Diyor ki: 
Baştarafı 1 incide -

dusu mensupları başta ben 
olmak üzere yüksek 
başbuğlarına kalplerinden 
coşan sonsuz heyecan ve 
saygılarla metbu sarsılmaz 
bağlılıklarını arzetmekle ni
hayetsiz ıeref duyarız. 

FEVZi ÇAKMAK 
MHeşal F. Çakmak 

Genel Kurmay Başkanı 
Elazıg 

Ordumuzun yüksek ve h er 
vakıt olduğu gibi milletin 
emniyetine cidden layik kıy
met ve kudretle dolu ma · 
nevrasının çok istifadeli saf· 
halar göstererek bittiğiai 
bildiren telğrafınızı aldım. 

Bu2ün zafer 
bayramıdır 
-Baştarafı birincide

danıodan 21 pare top atıla· 
caktır. Geceleyin büyük bir 
fenerEalayı tertip edilece~ tir. 

••• 
Bir tayyare filomuz resmi 

geçit esnasında çok mahi. a
ne uçuşlar yap:nışlardır. 

* • • 
Fener alayı kışla meydanın-
dan 20 30da hareket· edect k 
Kordon, Gündoğdu, Fuar 
Basmahane istasyonuna ka· 
dar gidecek Kemeraltı cad
dEsinden geriye dönecektir. 

Bu gece ordu evinde bay· 
ram şerefine bir balo da ve-. 
rilecek ve bayram sabahlara 
kadar devam edecf!ktir. 

-~ 

Belçika Kralı 
Romaya gi

diyor 
Brüksel 29 (Radyo)-Bel

çika kralı Leopolt, hviçre 
yolile Romaya hareket et· 
mek üzeredir. 

Kralın , Romada kıç gün 
kalacağı belli değildir. 

Ha~kevinde 
Konser 

Akşam saat 21 de evi· 
miz salonunda bir konser 
veı ilecek ve bu konseri 
Halkevinin lımirin 18 muh · 
telif yerlerine kurduğu ho
parlör tesiaatile bütün halka 
dinletilecek ve Evimiz bah · 
çesi de umuma açık bulun · 
durul•caktır. 

İngilterede 
Arıcılı2ın 
Terakkisi 

İngilterede 25 bin arıcının 
işlettiği 80 bin kovandan se· 
nede 1,500 ton bal elde! e
dilmektedir. Buna ilave ola
rak hariçten 3,500 ton bal 
ithal olunmaktadır. Bu su · 
retle İngiltere senede (5) 
bin ton bal yemektedir. 80 
bin kovanda (40GO) miJyon 
arı beslemektedir. 

• 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıbari 

orta ve lise için 
edilmektedir. 

ilk okul için 
dahi alınır. 

kız erkek 
talebe kayt 

leyli talebe 
1-15 

ı 
Türk ordusunun y rattıiı 

zaferin bu yıl dönümO gün· 
lerinde k lbim orduya kartı 

takdir ve şükran biıleriyle 
doludur. Sizin ve tercümanı 

olduğuauz aziz silih rk • 
daşlarımın hakkımda göster-

dikleri samimi ve asil duy · 
gular o günlerdeki h br la· 

rımı canlandırdı , heyecanla
rımı artırdı . 

Başta siz olduğunuz h I · 
de cümlenize candan ıevgi 

ve saygılarımı unar, şimdi
ye kadar olduğu gibi sonra 

da daima ar tan kutlu başa· 
rtlar diler im. 

KE MAL ATATÜRK 

Necmiyeyi 
Yaraladı 
Dün akşam ıa t dokuz 

raddele , inde Tepecikte Ar· 
mut sokağında umumhaneci 
Safiye nin •evinde sermaye 
Necmiye do .tu tarafından 
kaşı üzerinden kiremitle ğır 
surettt.t yaralanmıştır. 

Yaralı derhal hastahane· 
ye kaldmlmış suçlu pulisi· 
miz tarafından yakalonıp ad· 
liyeye teslim edilmiştir. 

Verv.i 
Muafiyeti 

Bağ\.ılar, ... babçevanlar ıi· 
raat işlerinde ve bahçelerde 
çalışanlar hakkındaki kazanç 
vergisi maafiyeti hakkında 
Maliye Vekiletin~en ıehri· 
miı Defterdarlığın a bır ta· 
mim gelmişti r. Bu gibiler 
kazanç vergisinden istisna 
edilmiş lerdir. 

Güzel alı pa-
zarı acınacak 

bir halde 
Dört beş haftadanberi Gü· 

zelyaJı paza rındaki ucuzluk 
bu hafta birdenbire değişmiş 
ve b erşey pahalı satılmıştır. 

lhtikarm tekra r baş göster
mesi kontrolün gevşediği ve 
ibınal edildiği anlaşılıyor hal· 
kımızın her zaman dertle. ile 
çok yakından a lakadar olan 
sayın b Plediye reisimizia 
< bPmmiyttle nazarı dikkat
leri ni c c l be d ~·i z . - ... _,..,_._ 

Gülen 
Ve A~lıyan 
Feylesof 

Gelip geçıı İJ feylesofların 
en yüzü güleni Domocrıtoı
dur. Zengin bir ailenin ço· 
cağu idi. insanların abdalh· 
ğına güldüğü için kendisine 
gülen feylosof derlerdi; Ağ· 
Jıyan feylesof t a Heraklittir. 
O da insanların abdalhğına 
acırdı 

Demir Madeni 
olmıyan bir 
memleket 

Biliyor musunuz ki dünya· 
nın en şimal mıntakasında 
qturan E9kimoların mcmle· 
ketinde demir madeni yok
tur. Eskimolular, kendilerine 
lazım olan demiri, gökten 
d~ şen "haceri semavi" de· 
diğimiz madeni blokları eri
terek istihsal ederler. 


