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SIRA ACARLARA GELDi 
Lehistanda karışıklık çıktı ve çarpışmalar oldu 
KISA VE AÇIK Macarlar kuvvete müraceat edeceklerini bildirmekle beraber 

hududa asker v.önderdi. Macar," Leh, Çek müzakereleri durdu • • 

Şimdi de taksim işini 
f bitiremiyorlar ! 

-------------------------....... ________________________ _ 
Allah fertler gibi milletleri de düşürm ~sin, felaket uçuru 

llı11na yuvarlanan milletler de parasız, himayesiz, aciz, fakir 
•t hakir kalmış fertler gibi etraf an her türlü yardım yeri 
ile, yalnız nasihat ve teselli toplıyabiliyorla". işte Çekoslo 

Macarlar Ceklere bir nota verdi 
••kya da ilk günleri böyle teselli vetici sözler dinlediler. 
işte o kadar ... Fakat güa geçtikçe düşenin ızdırabı çoğal 
dığl gibi Çeklerin de gittikçe dertleri arlıyo v ~ artık gönül 
•lacı bir iki teseJJi sözünii de işidemez oldu'ar. Bilakb on
ları suçlu bulıınlar da fazlalaşmaktadır. 

Prag hükumeti Almanyaya, P1>loavaya, Macaristana iste
diği yerleri, SJovakyada arzu ettiğ i idare şeklini verdiği 
1•o:ıan, herkes artık bu hükiiınetio rabata kavuşacağlnı zan · 
bbetmişti. Halbuki son gelen haberler, alac•klarını alanların 

Unlarla doymaktan çok uzak olduklarını gö .termektedir. 
Almanlardan başka Po!ooyalılarla Macarlarda, bize verdi· 

giııiz azdlr, hakkımızı yiyorsunuz diye Prağ büldimetioe 
kafa tutup duruyorlar. 

Bazı Avrupah gazeteci ve diplomatlarm yt ııi iddialarına 
.bıkıhrs.a Çekoılavakya muammasının halli hadisesini bir 
tnilaaliha değil bir mütareke addetmek lazımgelecektir. Ge
lle onluın ifadelerine göre büyük ve küçük devletler bu 
tnlita;eke müddetinden istifade ederek önüne geçildiği zan 
olunan o korkunç ve kanlı facia için bazırlanmaktadarlar. 

Ne yazık emel ve fedakarlıklara değil mı ? 

SIRRI SANLI 

Maçları 

Futbol lik heyeti bu h.ıfta ı Saat 15 de Üçok · Doğan -
hpılacak olan lik maçlarının spor takımlara başlayacak ve 
hakemlerini seçmiştir. Sabah - bu maçın hakemliğini l öJ . 
leyiq ikinci takımlar. genin birinci sıoıf hakemle-

rinden B. Eut Merter idare 
Saat 9 da Ahancak - Alt ş 

edecektir. 
Spor hakem lıımail Doğan· Böıge futbol Antrenörünün 

•por. nezaretinde haftanın Sah, 
11 de Doğaospor - Üçok Çarşamba, Perşembe ve 

hakem Baha Konaralp Al· Cuma günleri antremanl ı r 
•ı11cak. yapılacaktır. Ku"iiplere ant· 

Komo. u -13 (Rarlyo)-M.ı · 
caı lana miif tit talt p!eı ine 
karşı S o vakların mukab 1 
teklıfJ. ri M4carlar kabul et· 
memişlerdir. Bu itibarla mü 
zakerelu bu akş m sac.tl8fa 
kesilmiştir. O ... h gt'lcr d~r hjl 
m !mltkctlt."•ioe döomüşler · 

dir. 

Londra 13 (R .. dyo)- Ma· 
c rların Çekosvanıo en şark 
ucunu h şkil eden H üten 
mıntakasını işgal teklifi Le -

histan Ukraoyasında kanşık· 
lıklara sebep olmuştur. Lvof
da Ukranyalı nümayişçiler 

mukabil nümayişe teşebbüs .................... 
Nakliyaatta 
yüzde elli 
Leuzııat 

Ankara 14 (Hususi)-Cum
huriyet bayre.maauzda bilu
mum nakliyatta yüzde elli 

tenzilat yapılacaktır. 

Hariciye Vekili 
......... _ ....... . 

Atamıza Arzı Tazimat 
Etti 

.. 
'· 1 

Öğleden sonra saat 13 de reman günleı i şu su .etle 
başhyabak güoün en mühim ayrılmışhr. b 1 13~(H -)-

' 

.. 
1.,7 

eden Lehli ahali ile yollarda 

• Vatşova 14 - Çekler Ma
carlara cevap vermişlerdir. 
Pudapeşteden şimdi alınan 
bir haoerde iki tren dolusu 
piyade ve suvari askıi Çek 
hududuna sevkedilmişmir·. 

Komarnu, 13 (Radyo) Bu 
sabah Çek ve Macar murah· 
has heyetleri arasınd ı gecen 
müzakerelerden sonra vazi· 
yet tekrar gerginltşmiştir. 

Çekoslovak murahhas he
yetin Macarların ilk olarak 
tekliflerini bildirmiş ve hudut 
bakkırıdaki haritaları Macar 
heyetine vermiştir. 

Budapeşte 14 - Hükumet 
bugün Çeko5lovakyaya bir 
ültimatom vermiş ve talep 

_ _._ 

Hatay 
Ermenileri 

Istanbul 13 (Hususi) - Ha
taydan kaçmış ulau Erme
niler, tekrar döıımeğe baş
lamışlerdı • 

-~ ........ ....--
futbol musabakaları lımhin Alsancak: Çarşamba !lllstan u' a u~~~---=-

Hariciye Vekılimi ı~B. Tevfik' 
ltnınmıc kulüplerinden Alsan- Üçok: Sah A k 

Moris Sovalye 
Le j on Donür 1\iadal
y~sile Ta ldif Edildi 

., D Rüştü Aras, bügün n ara· 

b dan gelmiş ve Dolmababçe ıak - Ateş11por takımlar1 Demirspor - oğanspor: \ 
ırasında yapılacak v~ bu Perşem e k 

· · M t f Ateşıpor·. Cuma ve kendi sarayın~giderek, Atalür e 
nıaçın hikemliğını us a a 
Ş ı_ kt sa basın da yapa c::•;k~tı~r'!!!. ~~~~·~r~zı!'!!!!!!!ta!!!!!z!!!!!i!!!!!m!!!!!a!!!!!t !!!!!e!"!!t!!!!!m!!!!!i!!!!!ş t!!!!!ir!!!!!. !!!'!!"!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

-~~e~n~·;•l~ya~p~a~c~a~ı~r·~!!!!"'!!'!~~~~!!!'!!!~~~--

18TER GÜL ISTER AGLA 
Pis Sandı2"ımız Fare Derileri Güzel 

Ellerin Süsü Oldu 
f l · d 'l · · · e yaradığı ve bunlardan gayet 

Amerikada tarlalara zarar yapan are erln erı eıınıo ış . . . . . , . . k 
latif ve da anıklı eldivenler yapdd1ğıoı keşfeden açıkbözü ... bm flknuı bır tacıre açar, ıl ı 

y • · • d' v • •• ülür Şimdi Amerika [tarlalarında bu hayvanlara ~ 
ttcrübe ç.ok verı~lı bır sondu11ç ~e~ 'r go leminde en ziyade moda olan fare derilerinden 
•vlıyao bınlerce ıasan var ır. a ın ar a ·ı 1 . . 
Yapdmateldivenler her tarafta harıl, hanl satılmakta ve atel, elere mı yon arca sıpauş ve-

lerinin kabul edilmediai tsık 
caat e'deceğini bildirmiştir. 

Pıağ 14 - Macar notası 
bura siyesi mahfilinde bt"ye
canla karşılanmıştır. 

Berlin 12 ( Ö.R ) - Çe-
• 7TF 

8. Mardam 
Pariste 

kos1ovakyanın yeni hariciye 
nazı01 ile Alman h.ıriciye na· 
zırı arasında~ ya pıl .. n müza
kereler bir [anlaşma ile ne· 
ticelenmiştir. AaldŞ na mucı • 
hince artık plebi~ite :lü um 
kalmamış~ır 

Y, ni hudutlar iki devlet 
arasında uyuşularak tesbit 
edilecek ve mübadele esas
larL tayin oluoacaktır. Aa'aı · 
ma üzerine Berlindeki bey · 
m'Jel komisyonda mesaisine 
nihayet vı:rmiştir. ---... --.. -
Mareşalımız 

lstanbulda 

Jstaobul 14 (Hususi)- Er· 
kanı h 1 rbiye umumiye reisi 
Mareş.tlımız Fevzi Çıkmak 
Trakyadan şehrimize döıı· 
müştür. ... 
Arpa Ve Ya
pağı Stan

dardizasyonu 
İhraçların kootrola tabi tu• 

tulması ve staodar edilmesi 
karaılaştmlan arpalanmızla 
yapığılarımız için lktiut Ve• 

Paris - Suriye Başveıiri kaletiace birer nizamname 
CemH Mardam beynelmilel projesi bazulanmış ve hu pro· 
vaziyetin iyilt şmesi üze ine 1' elu şehrimiz Ticaret ve Sa· 
memleketine dönmekten vaz • , 

P nayi odasına geh:ııııtır. 
geçmiş ve Cenevred~n a· · t 'h 
rise dönmüştür. Cemıl Mar- Arpa ve yapağı tıcare 1 • 

dam Suriye muahedesioe racatiyle meşgul olan tüccar· 

ki k addeler üzerin- lar odada toplanarak proje· 
e ı:.:ne ce m k • ı l 
de ransız arıcı . F H . 'ye erkanile \ yi konuşaca muta ea arını 

müzakerelere başlamıştır. tespit eeeceklerdır. 
..:ı ........ sm:.. ... :u~.=-~~~şz·~afMll'~o;:ıtz:w~~----............... . 

KALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~~~~~·· .. 

Bir • 
rıca 

Aldığımız birçok mektuplarda: 

K ka vapur kişelerinio sabab\ara çok kalabalık oldu
arşıya .• d 0 ğu ve bazın bozuk para bulunmadığı bu ~uz en va~uru. 

kaçırıldığl ve bazı işçi ve memurların · vaktinde v~z1fcle~ı 
başına yetişemedikleri ve buna bir çı~e bulunması rıca edı· 
liyor. Bun:ı bir imkia yaratılmasını kışe ve baş bay me-

rilmektedir . b" l · yarayacagw lna ve pis 
Sende ey okuyucum, farelerin b~r gün olupta oy e ışe Bu Eransız artistinin mef

murlardan rica ederiz." 

ııudığımız derilerin zarif ellere takılacag&Da tunları bu haber 



• • 
~Salıief 2 ' ..... ..,ı , 

• • •• 
lzvestıyaya gore lzmir 

14 Birin~ 

Ahlak 
Kahvelerini Çekoslovakyanın parçalanma-
1 DOLAŞIYORUM .. • sı sulhu kurtarmış değil, yeni 

bir barba yol açmıştır 

ve 
muaşerettid 

Öğrencilerime öğütlerim .. 10 - f 

Yazan: Gönül Emre 

- 23 -

Haydi koca moruk bize afi 
söker mi? Yakarım alimallah 

- lnanırmııın beyim! Şim · kurtarayım derken sol kolu-
di sana anlatacağım hikaye- muz elden gitti.. Amma 
yi hatırladıkça içerler, du- doğrusunu istersen kabahat 
rurum.. Neyse~ aptallığıma bende .. Neyine gerek başka:. 
doymayayım .. Zati eezasını· farını işine karışmak ... 
da çektim ya... Tek kollu adamın benzi 

Tek kollu adam arhk lafı sapsan olmuştu. Bu işe fena 
uzatıyordu. halde içerlediği belli idi .. 

' Kısa kesmesi için: Hakkı da yok değildi. 
·- Benim iıim var .. Çabuk Dedim ki: 

anlat da gideyim... - Canım böyle şeyler 
Gnetcci dediğin de biraz olur .. Sen eyHk yapmak is· 

aabnsız adamdır !.. tedio başına aksi gibi fela · 
Dedim. ket geldi .. Mamafi gene ey-
Pekiy beyim.. Sıkın da· liğin boşuna gitmedi de· 

nlma.. mfk ... 
Diye söze şöyle~ başladı: Kızdı: 
- Bundan takriben beş - Ne g\bi? 

seoe oldu.. Bir gün şöyle - Ne gibi olacak.. Eğer 
bir kafayı duaıanlayayım di- sen herif tabancayı çekerken 
ye, meyhanelerden birine müdahele etmeseydin belki 
gittim. öteki adamı vuracaktı .. 
Doğrusunu istenen elime Bu suretle bir bayat kur· 

biç ummadık bir yerden ke· tarmış olduo, fena mı? 

İzvestia gazete!İnİn hususi 
muhabirinin Cenevreden te· 
lefonla verdiği bir haberde 
ezcümle şöyle denilmtektedir: 

11 Çemberlay1nın Bergtesga· 

deb' e ya.ptığı birinci seya
hati hakkında haber alınınca 
buradaki siyasi mehafilcle 

oir yeis ve şaşlnnhk hisse
dilmiş ve mütearrız önünde 
gösterilen müthiş müsama

halardan sıkılarak biribirleri
nin gözlerine bakmaktan çe· 

kinmişlerken, bugün bu sıkıl
ganlık tamamiyle ortadan 
kalkmıştır. 

Milletler cemiyeti mehafi
lioin büyük bir ekseriyeti, 
dörtler konferansının çağı· 

rılmasını barış için yapılan 

diplomatik mücadelenin en 

büyük bir muvaffakıyeti ola
rak kabul etme\ı.tedir. 

Çekoslovakyadan artık hiç 
kimse bahsetmez oldu. Çün· 
kü Çekoslovakya kendini 
fetJaya muvafakat gösterme
miş ve Münihte de bunun 
resmi bir merasimi yapıla-

caktır. Başlıcau şu ki, arbk 
harp olmıyacak ve barıı 
kurtarılmış olacak. Lakin bu· 
nun ne baha.sına olacağına 
ehemmiyet verilmemektedir. 

Dörtler konferansıoın yalnız 

Çekos1ovakyayı teslim ve 
mütearrızların en had işta
hasını tatmin etmek değil, 

hatta hakiki bir harbin bü
tün esaslarını bile kurmuş 

olacağına biç kimse ehem
miyet vermemekte, bilakis 
bu koDferaı sın aynı zaman
da diğer mühim bir mesele)İ 
yani İspanya meselesini de 
halledebileceği hakkında sa
dalar yükselmektedir. Hiç 
şüphe yok ki, bu meselenin 
de Çekoslovak meselesinin 
ballediliş tarzından bambaş· 
ka bir şekilde "halledilmesi,, 
ni biç kimse aklına bile 
getirmiyor. 

Dörtler konferansının ça· 
ğmlması Fransaoın hayati 
me'nfaatleri noktai nazarın
dan ne demek olduğunu 

Cenevrede ancak çok az 
kimseler idrak etmektedir. 

lepir bir para geçirmiştim. Acı acı güldü: ------------~---------E:3 ~--~--------------
Neyse, bizim ehvanlarla şiy· - Ya bizim kolu kim 
le bir kafayı tütsülemeye ödeyecek ... 
başladık.. - Dedik a .•. Bu gibi şey-

Tam iıin racunlu bir za- ler olagandar ... 
manında yanıbaşımızda.ki ma· M Bi~şey demedi, boynunu ı Operatör B. Fahrinin kalp 

' \ • ı JlliluıaJ üzerindetyapiığı ameliyat çok 
bizım kaynananın zı;;ıfısı~d~n ... -·--~-- aleminde münakaşa mevzuu 
kurtulalım derken burada DOKTOR 1 olmuştur. On saniye ölü ka-
b•şka bir türlüsüne çatmış- lan bir uzvun yeniden ha. 
dık... Herifler: Tevfik Lütem yata kavuşması ve bu çok 

- Yakar1m valJabı? zor ameliyatın birCbuçuk da· 
-Haydi koca moruk bize MERKEl HASTANESi kikada yapılması takdir ve 

afi sökermi? Kulak, Burun, Boğaz dikkate şayandır 
- Yakarım alimallah!· Mütehassısı muayenehane 2ci N••f • 
Deyip hırlaşıyorlardı.. Beyler Numan zade U US ışJerİ 
ihtiyar olanı tabancaya sokak N o 5 ) • d • 

davrandı. Ta mumma bas· H yo 008 gır 1 
· er gün öğleden sonra 

mışsuı gibi yerimden fula- ---s--- . Nüfus işlerinin direktör 
dım ve adamcağızın koluna A b FE 

yapıştım. şçı aşı Marka 1 o 
Ötekisi, bulduğu fısattan M k O.. en ...... 

istifade tüymüştü... a arnalar ıg ~ ~ 
S~ain moruk.. Bana içer- o DJ ~ 

lesin mi ? .. iş içerlemekle ~ e- =:- g-: \ 
kalsaydı öpüp başıma ko- .... ~ N:Cı» ;• [2i 1~ ~ '.'.'.~·,·;· ~' 
yardım . Fakat herif: • g _JJ._~~ 

S · :; cı - enmısin hasmımı ka- ~ 

Tıbbın 
Bir Mucizesi 

çıran.. AJ sana! Z ~ ~ SC 
Deyip tabancasını boşalt- 9 ~ Al [ 

masın mı?. . Jı-1. en ... 2.. 
Can acı.sile üzerine atıl· .. ~ tT- ~ ı 

mak istedim, fakat tuttular. ~· Dı;- ~ 
Oadan sonrasını da bilmiyo- ..,, I» e 

•• 
ı Fıstık Uzüm 

Fidanları 
Vilayet zıraat müdürlüğü 

mevveü ve meyvesiz bircok 
TT<l•U a~uu..ıaa. ı~ıu u;ı u"uaı. 

almaktadır. Geçen yıl Gazi 
ayıntaptan fıstık fidanlarile 
Aokaradan armut fidanları 
getirtmiş ve dağ köylülerine 
dağıtmıştı, bu fidanların 
hepsi de tutmuştur ve üç 
sene sonra mahsül alınacak
tır. 

. ._._ -......... -"""'-~"'"-""'-"-'-~ ..... --"""' 

bay Ramazanın aldığı tedbir
ler sayesinde yoluna girdi
ğini memnuniyetle öğrendik. -
Peşin ve 

Taksit. ile 
En şık, ve en ucuz elbise-

1 lerinizi Kavaflar çarşısında 
(35) No da 

T E·.R Z i 
.!> 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

rum .. Çünkü gözlerimi açtı- :!1 a_ : .;,. 
ğım zaman kendimi basta- ~ ~ = 
h d b ı--3 c:ı i 

•
1
ne e uldum... Selanik sergisinden birincilik E: ~ ~ 5 

Birinci Sınıf Mutabassıı ---- _,__, ___ 
ı 

şte beyim • - 1 B' · · d ~ 8 ııı;-ooy e.. ırını ma alyasanı kazanmıştır... >..._ J; ı» 8 

~~:Jt*:t~:Jt:a::a::t:Jt:t**ı*******:t:*:Jt~>t" ~ a ; t 

•• i 
Yüksek Zevata Oncedeı 
madan Takdim Caiz 

Eğer, hane sahibi veya 
müştert k bir tanıdık tara· 
fından sorulduktan sonra 
tan ı tılmanıza muvafakat et· 
miş bir bayana takdim edi
lecek olursanız hemen koca· 

smada kendinizi takdim et· 
tiı mek lazım gelir. Buna pep 
dikkat etmelidir. Bu, ancak 
resmi mevki, tanışılan kadı
dıa kocasından pek yüksek 
olan zatler müstesna olabi· 
lirler. 

Bu gibi hallerde kadının 
kocası bir yol bularak ken
dini o zata takdiom ettir-

mekte acele etmemeli ve 
bölelikle o zatı bu zorluktan 
kurtarmalıdır. 

Son derece mecbur olma· 
dıkca erkeklere kendini ka
dmlar vasıtasile takdim et· 
\irmemelidir. Hele büyük zat 
fara sorulmadan bir kadının 
a aya girmesile kendini tak· 
dim ettirmek kadar çirkin 
bir hareket yoktur. Bununla 

beraber bir bayan takdim 
olunduğunaz zaman hane 
sahibine veya o, yokken ka· 
danın kocasını tanıyan müş· 

terek bir bildiğiniz \"arsa ona 
baş vurarak kadının kocasına 

.. • • • 1 •• - L.&.! . --il • illlıııll 

ya 1nız çok sıkişık kalındığı 
zaman ev sahibinin tavassu
tunu rica etmelidir. Doğru· 
dan doğruya adını söyliye· 
rek kendini takdim etmeğe 
bile bazt yerlerde içi o veril· 
miştir. Büyük balolarda, bir 
çok zatların davetli bulundu· 
ğu bir müsamere de rast 
gele bazan her vakit görüş-

mek istenmiye 
bir arada bul, 
şeylerdendir. s; 
pek gururlu ve 
mek aekadar ne 
ise, bu gibi fırs 
fadeye koşmak 
rastlanması v 
müoasebat içti 

nulması ibti 
zatlara takdim 
acele etmekte 
Her iki taraf i 
yen zatları birö 
etmekten sakın 

Mesela: Adet 
leri, gö. üşleri 
naatları birbiri 
düşünmeden bi 
hrmamahdır. 

Yüksek resm 
olan zatlann k 
but biznt ke 
den izin alm 
kimseyi takdi 
Bir de genç kı 
hususunda ço~ 
düşüobeli davı 

d1r. Yalnız ~ 
subayların soı 

dimi caizdir. 
ve düşürnedcn 
tanımamış ve 
.,,_J~ .. a lDkdiaı 

değildir. Eğe 
takdim de bir ı 
miyen zatlar ol 
münasip bir 
kimseyi takdi 
yim ? Y ahud fi 
bayanı tanımali 
arzu buyurur O: 
retinde sorulma 

Ürolog Operatör 

DOKTOR 
: Ege Ki 

Fuat Soyer 
Bö1. rek mesane prostat 

idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlaranı yapar. 

Bilumum oku 
miş ve satışa 
Her aradığ1Dız 
rını buJacs ksın 

2 nci Beyler NLJmanzade No 5 •uew.u 
~~-~~~:!Bal 

D~. Fahri Işık S. ~ 
lzmır Memleket Hastanesi 

Rontken Müte!'la ~• ı EJC Z A C 
RONTKE.N VE Kuvvet ~ 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

TELEFON: 2542 

Dr. Demir Ali 

Sıhha 

Zinde 
Genç) = = ~g- ~ « Elhamra Telefon = ,,.,..s,_-,.,,,....,~,.,,- , 

.c . 2573 >t Kiralık 

KAMÇIOuLU 

Gih Tenasül hastalıkla ·- Bahşec 

tC ldaresınee Mılfi Kütüpane Sineması )t = Müjde ... Mü jJc ... MüJ'Jc ~ Haı_ı Ve Otel . 
fC · " Eskı Mabk ·· ·· d tC Geçen sen.e şeke~ ~ayramında bütün lzmiti kabk .. hadan ~ Ö40er ağa han~~= ot~J~ui:.ı ~ 
,. kırıp geçıren bızım mahut üç kahramanlar ARŞAK » ra veriJ .. cektir Jçind kik h-
.C PALABIYIKY AN ve kumpanyası tarafından ~ veci ye mürac~at. 3.: 5 

« 3 Ahbab çavuşlar eğleniyor~ __ ...,...., __ _ 
ıi Türkçe •özlü kahkaha tufanı komedi şaheseri : Kirahk Otel 
fC S ı · 3 5 H Keçecilerde 76 Sa. Mani. eans ar: - - 7 - 9 da 

sa ve A\..hisar oteli kira a 
~leşhur 1\RTİ 

No. : 55 Telefon : 3479 1 8 C. 

n elektril< tedavisi Merkez 
lımir - Birinci beyler So. ş•f r 

"*:i::Jt::Jt::Jt***~~ ı ~:a::1t:1t:a:~ :1: :a::Jt 
~ Kültür Park Sinem 
t( 
t( 
H 
t( 
t( 
H 
+( 

Kibar bctlkın sineması olacJktır. 

Ailevi ve içtimai fıliınler gösterecektir. 
Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz e 
istirahat için aranılan t:kmil evsafı haiz ol 
Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı o 
Güzellik V'! zarafet abidesi olacaktır. 

LLL>O....-~&..A.<L--
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COCUK SAYFA~SI .. 
Fukarayı 
Seviniz 

Cii'ıne yavrum, arkadaşın 
Salime! 

kirli çocuk diye onu incitme! 
Fqkaranın boynu bükük olur-

kılpçiğini 
muş, 

sızlatmaİmı bu 
duruı? 

Bir i,çidir belki o ;; un pederi, 
lakin düş6n, . onlar en çok 

çalışın; 
Bizi besler İfçileria elleri! 
F u\raradır zenginleri doyuran! 

Belki onun babuı dı ölmüştü. 
'\' lraladır mini mini yürr ği; 
Babanı da alır ölüm m~ltği 

Fakirleri küçük görür, ezersen: 
Allahın da sonra senden yük 

süaür. 
'\'etimi eri ı cizleri seversen 
Eınin ol ki: mükifatıa bü-

yü tür. 
(P) 

········-········ 
Balıklar Niçin 
Boiulmazlar? 

Ôyleya mademki biz suya 
Kİrlace boğulup ölüyoruz? o 
halde deniilerde:yaşıyan ba· 
lsldar nasJI oluyorda boğul
lllayorlar? biJmiyoruzki bü
Uln hayvanlar yaşamak için 
havaya muhtaçtırlar. Hava· 
dan ald~klırı şeyde müvel · 
lidühuza denilen bir gazdır. 
Eğer hayvanlar bu gazı bu· 
lamazlarsa ölürler. Bir ada
mın ı u içi11de boğulması de· 
ınek su alhnd.ı muht .. ç ol· 
duğ11 kıdu m-:v .. liüdü hım
ı.a yok demek değildir. Ha· 
vada yaşayan hayvanlar bu 
guı ciğt r~etİ vasıtaslyle te
neffüs ederler. 

Ciğerli hayvanlara deniz· 
deki mOvellüdü hamila az 
gelir. Hılbvki b111kların ci · 
ğeı leri yoktur. C•ğer yerine 
galşime denilen hususi bir 
cihazları vardır. Bu cihaz o 
auretle yapılmıştır ki sudaki 
nılivelıüdü hımıayı çıkarır ve 
balığın ~yaıamuına yardım 
eder. Bu sebeple ba'ıklar su 
içinde yaşarlar. Fakat bal k 
her hangi bir ubeple deniz
den müvellildü hamzayı ala-

l nıazsa ölür. 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

* -

ı 

1 
1 

1 

Spor 

Spor, çocuklarımızı ve gençlerimizi hem. kuvvetlendirir 
ve hem de ~üıelleştirir. Yavrular her vakıt ıdmaa yapınız. 

Köle ile Aslan 
Eski Romada efendisinden 

pek çok zulüm gören bir 
köle bir gün kaçtı. Gec~leri 
yürüyerek dağlarda sı~ b.ir 
ormana girdi, orada bır ıo 
vardı içine git ip Y th. 

Uykvsundan bir arslan ba· 
ğumasile uyandı. Burası ars 
lanın ini idi. Şüphesiz "ö'e 
çok kormuştu Lakin arslan 
üstüne hücum etmedi. Za
vallı hayvanın büyük acı ı 
va·dı. Yaralı köpek 5ibi ba
ğmyor, ayağını gösteriyordu. 

Köle arslanın ayağını eline 
aldı ne olmuş diye bakte gör 
düki koca bir diken batmış 
köle dikeni birden çekip çı · 
kardı. Arslan acıdvn kur· 

tuldu. 
Arslan 0 kadar memnun· 

nediyorlardı. Fakat ne oldu 
biliyor musunuz1 

Arslan, köleyi öldürecek'. 
yerde, kölenin önüae gelince 

yere yattı, ve onun ellerioi 
yalamağa başladı. Köle de 

arslanın yelelerini okşamığa 

başladı. Aslanın, ooun o ;ı;a · 

man yoldaşı idL Aıslao, kö· 

leyi göıünce, yırtıcılığı unut

tu. Kendi ayağından dikeni 

çıkaran eli öpmeğe başladı. 
Halk, hayret içinde kaldı. 

Sonra köle, halka: 

"Dünyada benim tek bir 
dostum var. o da benden 

tarafa,, dedi ve mağarada 
aslana nasıl r.utgeldiğioi, 

dikeni nasıl çıkardığıns, bir 
çok günler birlikte nasıl ya · 
şadıklarını anlattı. 

Halk, bu sözleri işidince 
içleriaden biri: "köleyi) azat 

edin!,, Dedi. Diğer biri: "as· 

lanı da azat edin!,, Diye ba
ğırdı. 

ikisini birden azat ettiler. 
~Birçok seneler, berabe;-ıne: 
sut yaşadılar. 

iki~ keçi 
Paracık bir köprüde 
iki inatçı• keçi 
- Birı er, biri dişi -
Buluştu gide gide : 
"Geri çekil, geçeyim f . ,, 
"Sen geri çekil, beyim!.,, 

Kavğaya girişerek 

Keçileı dövüştüler, 

Sd içine düştüler .. 
Mascıllar bize örnek: 
Çünkü aramızda var 
Böyle huysuz çecu\da• ! 

A. U. 

kırık şemsiye 
Şernsiyenizin sapı kırı:ır3a 

buou ö 1ce bir zamkla yapış· 

tırın soora ince bir t~lle bağ

l.ıyıo bezinde ufak bir delik 

veya yırtık olursa içerden 
bir bez dikerek orasını ka-

ptyın. lçiodeki t1:Jler rğ il
mişııe onu annenize babanı· 

u düzeltiıirı. 

Su üstünde mi 
daha iyi duya
rız, karada mı? 

Biliyoruz ki ses havada 
muhtelif boyda dalgalardan 

ibarıttir. Bu dalgalar rast

geldikleri şeylere çarparak 
lurılır. o .. .,ı .. J.ı5 .. ı ........... . 
kayaları çarpırsa, bava dal-

gaları da yc'da rastieldikleri 
manilere çarparak karılır. 

Karada ses dalgalart evlere, 
ağaçlara, birçok manilere 

çarpmaksızın ilerliyemez De

nizde veya gölde ise, hiçbir 

aıania çaı pmaksızın gidebilir. 

Onun için deniz üzerinde 
daha uzak mesafeden i~ide
biliriz. 

: 

Sabah mı hovu
muz daha uzun 

·? . dur, gece mı.~_; 
Gece yatağa-girerken bo·i 

yumuzua, sabahleyin kalkdı-1 

ğımız zamandan dah'\ kısal 
olc&bilec ğiui belki bilm · z · 

sioiz, öyle ise siz~ ha ~er 
verelim ki geceleyi~~.':.. 
muz, sabahki boyumuzdan 

pek az m ktarda kısadır. 
Bunun !'it: b bi de şudur. 

idiki sevincinden yüzünü gö · 
zünü "öleye sürüyürdu. Son· 
ra bunlu dost oldular, inde 
berab~ yaşıyorlardı. Arslan 
bir gün yiyecek aramağa çı~
mışb oralarda dolaşan hır 
müfrue Roma asketi költ.
yi göıüp yakaladılar. Hcı hal· 
de kaçak bir köledir Roma· 
ya götürelim dediler. Kanun 
kaçak kölelere (Arslanla sa
vaş) cezası veriyordu. .Eski milli kıy af etlerimizden 

Tayin olunan güode halk, 
bu kölenin arslanla güreşini 
görmek üzere büyük (savaş 
meydanı) ne toplandılar. Ev
veli köleyi getirdiler. Sonra 
arslan sıçrayarak geldi. 

H:ç şüphesiz. halk, arslanın 
köle üstüne atılarak onu 

• parça parça edeceğıni zan· 
........................... 
i O O 1 T O~R i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıührevi basta- ı 
ı laklar mütehassısı ı 

••--------• 1 ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
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ı Her gün öğleden sonra j u avrular güzel bir müsamere veriyorlar ve eski zey-

Çalışkan kızlar 

Genç ~azlar çalışırlarsa o millet her yöadeo yükselir. 
Zira bir mütt fekkirimiz: 
"Bir ulusua ilerleme ayarı, kadınlarının kültür ve tubiye

deki ilerleme baraketleriıe ölçülü iür.,, 
Ü.!miştir. 

~oo~~~ooooooooc:oooo~oo~«OOOOOOOO>OOOOOOCOOOO~~ 

Gül toplıyan bir genç kız 
< 

Kızlarımız çalıştrsı-o ~~millet ~yükseli!_·_:._~ak·şu';bıyanın~ 
•ğülle;-;;;sındaki du-;~ negüzeldir. 6 ';tll 
0000000000000000~00000000 000000000000000000000 

Cumhuriyet 
Eski mahkem;- öııüııde 96 

numarada b~rber bıy Recebin 
Cuaıburiyet Kişesi 25 od ter
tibin her keşid esinde bir çok 
vatandaşları zeDginliğia saade
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 

Kişesi 

keşide de "30060,, numara ile 
25000 lirayı bay Selaheddin 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mehmede 
ve birçok ufak ikramiyeler 
vermekle müşterilerine karşı 
ugurlu ı iıe olduğunu ispat et
miş olduğundan bun.ıan böyle 
saadetine kavuşmak istiyen vatandaşlara bu ugurlu Cu.m
hurjyet Kişeıinden birer devamlı . bilet almalarını tavaıye 
ederiz. 

Lira Numara 
50~00 24937 Üçüocü Bay Seyfi 

12000 21043 Dördüncü Bay Veli 

12000 15209 Beşioci Bay V4:hbi 

1cooo 29848 
" 

Bay Ali 

25000 30060 Altıncı Bay Selibeddin 

15000 31436 ,, B. Süleymaıı ve Mehmet 

1000 31447 " 
Berber Şevket 

1000 5060 " 
Bay manav Nuri 

1000 13436 " 
Oıtaklar 

1000 1(436 ,, Berber Hüseyin 

1000 1843~ " 
Patikci Hasan 

1000 21060 " 
Celil 

1000 11390 " 
Cako 

'.U606 Kundracı Kadri 
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Kızılay proğra .. 
mı Hazırlandı 

Kızılay haftası perşembe 
günü meruimle açılacaktır. 
Haftanın nihayetinde saat l 6 
da yalılardan gelecek Kız Li
sesi, Kız Enstitüsü, Erkek 
sanat okulu öirencileri Halk-
evi önüne gelecekler, kendi· 
leriai orada bekliyecek olan 
ukeri mızıka ile beraber 
Atatürk ınıtının bulunduğu 

Cumhuriyet meydanına ge
lecelderdir. 

Burada istiklal Marşı ile 
terene baılanacak, gençliğin 
minnt t ve tükranını ifade bir 
çelenk konduktan sonra söy· 
levler verilecektir. 

Sinemalarda 
tekayyüdat 
Belediyece lımirdeki si

nemaların sık sık teftiş edil
mesi tekorrür etmiştir. Kü
çük yaştaki çocukların si· 
nemalara kabul edilmemesine 
dikkat edilecek ve seans 
aaatları birkaç güne kadar 
tesbit olunacaktır. Her se
ans arasında yarım saatlık 
bir istirahat olacaktır . Seans· 
lar sonunda içerde kimse 
bırakılmayacak ve · çerdeki 
hava değiştirilecektir. Duhu
l ye fiyıatları da ucuzlatıla
caktır. 

Ohull ..... ..1.-
Bu yıl lzmirdeki orta okul

lara çok hllcum olduğundan 
zorlllık çekilmekte ve yurt 
çocuklarının yer bulamamak
ta oldukları ve yavaş, yavaş 
hepsinin imkan derecesinde 
yerleştirilmelerine çalışıldığı 
öirenilmiıtir. 

Köy Eğitmen .. 
ler Kursundan 

Çıkanlar 
On aydınberi okutturul

makta olan köy eğitmenler 
kuraundan 62 erkek ve 27 
kadın diploma almışlardır. 
bunlar Bergama ve Ödemiş 
kazalarında ki köy okullarına 
atanmışlard1r 

Eiitnıenler köylude yeni
likler yaratacaklar, muasır 
k6yt61ük benliği hakikaten 
yerine sarfedilecek bir ça· 
hıma olmuştur. Nekadar 
ovünülse yetidir. Mezunlar 
dün 11bab Pınarbaşın oku· 
luada açık bir münakaşayı 
iıtirak etmişlerdir. Konu köy 
çalıımalarına aiddi. Baş mü· 
fettiş değerli terbiyecilerimiz
den bay Hikmet Türk ve 
k&ltür direktörü bay Ali 
Rıza Özkurt lzmir eğilıncn 
müfettişleri ve baş öğret
menleri de bu münakaşada 

hazır bulunmuşlardır. 

Tecavüz 
lkiçrımelikte Molla ıoka

iında bayan Havva bu so
kakta bir kira evi ararken 
kendisini tenıyan Muharrem 

r Ye Sermet kadına bir ev gös· 
termişler ve " Boştur baka· 

c lını ,, d iyerek kadını içeri 
~ ıokmuşlar ve tecavüze baş
Y, lamıılardır. Bu iki şahıs hak-

kında takibat yapılacaktır 

( .... ~ ..•.... 
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F iliStin"in Sonu tve•OJacak 
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Araplar İngilizlere İhtarda Bulundular 
Fevkalade Komiser Kudüse Döndü 

Kudüs, 14 - Fılistioin h ~r tarafında asayiş•izlik başlamış ve asilerle lagiliı kuvvetleri 
arasında kanlı çarpışmalar bütün şiddetile devam etmektedir. 

Kudüs 14 (Radyo) - Asiler logiliz kuvvetlerinin Filistinden çekilmesini istemişler ve 
ayni zamandı badema Yahudilerin işlerine karışmamalarını ihtar etmişlerdir. 

Kudüs 14 - Fılistin fevkalade komiseri tayyare ile bugün Kudüse geldi. 

Yahudiler badema müessese açamıyacaklar 
Roma 13 (Radyo) - Koı porasyon nezareti, bundan sonra mües!lese açmak istiyecek 

olan Yahudilere ruhsatname verilmemesini, bütün vilayetlere tamim eylemiştir. 

Arnavut elçisi Atatürke itimatnam esini verdi 
Ankara 14 (A.A) - Arnavutluğun yeni Ankara elçisi B. Asaf caculi cumhur başkanı 

Atatürke itimatoamesioi takdim etmiştir. 

İspanyada ne kadar ltalyan öldü 
Kadis 14 (Radyo) - ltalyan göııüllülerini hamil vapurla r yarınl Napoliye mütevecc' hao. 

hareket edeceklerdir. 
ltalyan askerleri N apolide bizzıt kral ve impara~or Viktor Emanoel ve Mu !Olini tara · 

fından karşılanacaktır. 
Roma 13 (Radyo) - ispanya harbinin bidayetiaden beri Franko cepbesio~e harp etmiş 

olan kırk bin ltalyanın, 12 bin 547 kişi kaybettikleri anlaşılmıştır. 

Mısırda Hazırlanıyor 
Kabire 14 ( Radyo ) - Hükumet gördüğü lüzum üzerine yakın bir zamanda ikmal 

edilmek üzere der bal silahlanma karar vermiş ve hava kuvvetlerinin takviyesine 
başlanmıştır. 

Sofyada Mühim Bir Araştırma Yapıldı 
Sofya 14 (Radyo) - Nazır mecli!lioin karariJe dündenberi 

'& - .ı:. Arashrma bugün hitam bulacak ve hal" serbest 
cıktır. 

Sofya içinde araştırma devam 
olacak ve dükkanlar açıla-

İngilterede askeri faaliyet 
Londra 14 (Radyo) - logilterenio her yerinde defterler açılmış ve askerlik çağında bu · 

lunanlar şimdiden müracaatla bu defterlere isimlerini kaydettirmeğe başlamışlardır. Bundan 
maksat ihtiyaç lüzümünda isimlerini yazdıranlar derhıl davetsiz orduya iltihak edecek
lerdir. 

Çekler de Yahudileri istemiyorlar 
Prıg 13 (A.A) ...:.. Marodni Listy gazetesi, 0 Evimizde kendimiz hakim olacağ z., başlıklı 

bir yazısında Y ahudHere ihtarda bulunmakta, "Azmimiz onlarınkinden daha kuvvetlidir. Ve 
misafirperverliğimizi devamda imtina etmediğimiz mümkündür,, demektedir. 

Yurdumuzda Yapılan Belediye Seçimi 
Ankara 14 ( Hususi ) - Memleketimizde 62 si vilayet 368 kaza ve 92 nahiye 23 köy 

belediyesi olmak üzere 544 yerde beleöiye intihabı yapılmış bu yerlerde oturan 4,000,000 
kişi olup bunlardan intıhap hakkını haiz bulunan 1,386,000 kişinin burada 80-90 oı inti· 
bıbata iştirak etmişlerdir. 

Aokarada 42,851 Müntehipten40,000 ni, Istanbulda 328,000 Müntehipten 270,000 ni iz· 
mirde 53,439 müotebipden40,000 ni intihaba iştirak etmiştir. intihap memleketin her tarafın 
da bir hafta da ve ayni zamanda büyük bir sükfıa ve intizam içinde yapılmıştır. 

Münhal 
Meb'usluklar 

Ankara 13 (Huıusi)-Mün· 
bal meb'usluklara bugünler· 
d e namzedler gö ,teriftceği 

z !n ı: o l u rı uyo ·. 

Kudüste bir 
cinayet 

Kudüs 13 (~.A) - Arap 
müdafaa partisi ve Kudüs 
belediye meclisi azasından 
Hasan Sıtkı Dacana Kudüs· 
t en Hayfaya giderken ıü · 
velverle öldürülmüştür. - ···-.. --
Emel Kişesi 
Emelinize nail o~mak i :; teı · 

seniz T. H . K . Piyango 
bıletlerinizi Emel kişesinden 

alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 651 
Necmi Atıl 1 

Zabıtamız 

"Fare" Cevadı l 
yakaladı 

Kahveci ve tütün bayii 
lbrabimin kilidini kırmak su · 
retile içeride bulunan birçok 

sigara ve bir depodanda eş· 
ya çalan Jabıkalı kerubuo
dan 11 Fare Cevad ,, olduğu 

Kemeraltı polis komıeri Az · 
mi Derelinin tiddetli arama 
ve takibi neticesinde anla
şılmıştır. 

Hırsız Fare Cevad çaldığı 
eşyalarla birlikte adliyeye tes 
liw edilmiştir. __ '° ..._ 

Hiç Yokt n 
Hakaret 

Dün Bazı Ha
valeler Geldi 
Şimdiye kadar maaş almı· 

yan Ticae r t Lisesi ve sair 

ertik okullarının havaleleri 

dün defterdarlığa geldiğinden 

bu gün maaşlarım alacakla· 
rı haber alınmıştır. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiyta 

17395 Üzüm 8 18 
1504 İncir 6,50 17 
140 Arpa 3,687 375 

66 f 4sulya 7,50 
37 Susam ~ 5,25 

933 Bakla 4 
389 Pamuk 35 41,25 

Keçecilerde bayan Gülü- rette bulundukları anlıştlın 

zar ve Vesilenin odasına se· ı Mehmet ve Fatma nezaret 
bepsiz olarak gidip baka- altına alınmışlardır . 

14 Birinci Teırin 

Birkaç Hcıtıra 

İzmir idadisi Ve Lisesi 
~~-------------0000~---------------y azan: Sırrı Sanlı 4-

İzmir İdadisini Kaybettiiimiz 
Zaman 

İzmirin çok acı ve her Tür· 
kün yüreğinde unulmaz. ya· 
ralar ı çan işgal badiselerin · 
den sonra lzmirede geçen 
elemli vak'alar arasında 

fzmir idadisi binasının müteca
vizler tarafından yunan ı dliye 

da:resi yapılman k2d.u lzmir· 
liJeri derin bir yeis ve ma te · 
teme düşüren bir ş :?Y daha 
hı tırlamıyorum . 

lzmiri o vakit işgal eden· 
l. .. rle bu gün hüküıneti ara· 

mizsında teessüs eden ve gün 
geçtikçe sağlamlaşan dost· 
luk bağlan ortada iken o 

unudulmaz tekrar faciayı vazi 
sahne'.eder g ibi canlandırmayı 

uygun bulmuyorum. 

Ooun içindir ki o dramın 

o korkunç perdelerini tekrar 
okumaktan ise ;yalnız onun 

seyredenler üzeriode yaptığı 
acıklı te essürlerden bahse· 

ederek geçmeği daha muva· 
fık buluyo ı um: 

lzmirlilerin lz mir Hadisine 
verdikleri ehemmiyeti, bes
ledikleri sonsuz muhabbet 
ve bığlıhğı bütün lzmir ve 

komşu vilayet ve kıszaların 

gençlerini okutan, yetiştiren 

ve bilhassa onlara ulusal ül · 
künün, hürriyet aşkının, yurd 

~evgi-ini n ne olduğuou · bil· 
bassa bu gibi kelimeleri ağız 
lara almanın bir cinayet sa-

yıldığı zamanlarda bile- öğ · 
reten bu taliıD, terbiye oca
ğının elden gittiği, gasbedil · 

diği gün anlamıştım. O gün, 
pek çok lzınir gençleri, iz · 
mir avukatları, lzmir mual
limleri işgal zamanında çı
kardığımız. ( S dayı Hak ) 
gazetesi idarehanesine gi· 

rip çıkanların zabıta tara· 
fından takip edildiklerini 
unutmuş görünüyorlardı. O 
gün hiç bir şey, biç bir teh
like düşünmeden matbaamız 
yürekleri parçalanan gençler 
tarafından mütemadiyen zi· 
yıret ediliyor ve mütemadi

yen bize .. 
Buçok çirkin' ve bar· 

barca hareket için bir ıey 
yazmayacak mısınız? Buna 
karşı susacaksınız? Gibi su· 
al yağmu • u altında bırakılı
yorduk. 

Bu badise ka• şısında ciğer·) 
paresini kaybetmiş bir anne 
gibi ağlıyan gençler de vardı. 

Bunun üzeıine matbuat 
sansö rlüğüne müracaat ede· 
re k bu mesele hakkında bir 
şey yaz~ak mecburiyeti ol
duğunu ve hmi liler in bu 
darbe karşısında çok derin 
bir elem ve matem içinde 
ka ld~klarmı söyledim. 

Ayni zamanda kuvvetli 
bir g•zeted olan matbuat 
müdürü bay Ruda :bana ıu 
cevabı verm · şti: 

_ Hükumetimiz bmirlilere 
daha mükemmel bir idadi 

açacaktır. 

- . . . 
- Neden su.tun, yokH 

bu suretle yumak işine gel

miyor mu? 
- Karşımda lımir matbu· 

atının müdürü müsyo (Roda) 
mı yoksa eskiden beri tanı· 
dığım kuvvetli bir gazeteci 
ve mütefekkir bir kalem ıa· 
bibi (Roda} mı vardır.? Söz 
söylemeden ö oce bunu dü
şündüğümden alelacele cenp 
veremedim. 

( Arkaıı var) 
- .... 

Ankaraya gi
d~cek izciler 
Oı h şir.ci Cumhuriyet bay· 

ramın da Ankarada buluna 
cak olan ve bu ayın-yjrminci 

günü lzmirden hareket ede· 
cek olan Lise ve Oıta okul · 

lar izcilerinin hazırlıkları bi
tirildiği haber alınmıştır. 
Şehrimizden gidecek o•ao 
izcilerin ikiyüz kişi olac a ğı 

tahmin edilmektedir. 

Gidenler 
Kütahya aaylavı B. Meh · 

met Suner, Yunan general 

konsolosu B. Emil Ankaraya, 
Trabzon saylavı B. Sırrı Day 
lstanbula gitmiştir. 

Zam görmüşler 
San'atlar okulu ya i t 

törü Bay Sabri ile B y H•} · 
darın ücretlerine Kültür ba • 
kanlığınca beşH lira zam e· 
dilmiştir. 
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İsmetpaşa Bulvarında 

Onbeş senedenberi lzınirimiz de lastik keynakcılığıle iıtt· 

gıl eden mutıbassıs Bıy Fikri Ta:1rıkut mü~ssese ve ~atel
yesiai son sistem otoın ... tik ve beş bin lira kıymetindeki 
makiaelerile modern bir şekle koydı1ğu11u h1ber aldık. 

lımir ve civarının ve bava! yolları nın seaelerdenberi 
lastiklerine muvaffakiyetle kaynak yapan bu müe11e1eye 
muvaffakiyetler temenni eder ve bılkımızada tavsiye ederiz. 


