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Hududlarda kanlı başladı çarpışmalar 
................................................................... 

Çekler Alman hududunu geçerek istihkamları 
KISA VE AÇIK 

• 
işler karışıyor ! makineli tülenk ateşine tuttula 

Son gelen haberler mübalegalı değiHerse, zuhuru bildiren ------ - --------- .. ·····------------- -----
1 çek hududlarmdaki büyük köprüler berhava edildi. Benes' ıoa hadiseler tahakkuk ederlerse dünyayı yalnız başına 

laltüst eden Çek - Südet meselui bir kat, bir kat değil, 
birkaç ka.t daha karışacak, çatallaşacak demekdır. 

Çeklenn pek çok itimad ettikleri Beoesio istifası, Çekos 
lovakyaaın Sovyet Rusyadan imdad isttm~~i, Romaoyaoıo 
Ruı ~ıkerle_rini topraklarından her hangi bir şekilde geç· 
melerıne muuade ctmiyeceği haberleri bu mesele ile pek 
yakından alakadar olınıyan devletleri bile telaş ve endişeye 
sokabilir. 

' İstifası bekleniyor. Çek kabinesi sabaha kadar içtimaları 
devam etti. Eden'e 2öre Sudet meselesinin halli ile Alman m 
talibatı bitm:yecektir. Çekler Ruslardan yardım istedi fak 

Sonra eski logiliz başvekili bay Edeni o "Hitlerin Südet 
m~ıele~inin hallinden sonra da istekleri bitmiyecektir.,, Me 
ahadekı yazısı ehemmiyetle dikkat naza r ı çekebılecek bir 

Romenler topraklarından Rus askerini v.eçirmiyecekler 

mahiyettedir. Bütüo bı.1olar gösteriyor ki Ç !k · Südet mese
le1i yalnız Çekoslovakya ile Almanya arasında kalacak bir 
ibti iftan ibaret değildir. Bunun için diyebilir'z ki: işler <T İt · 
tikçe karışmakta ve çatallaşınaktadır. 

SIRRI SANLI 

İnönü kampına daveti üzerine 
Başvekilimizin Türk hava ku--:. 
rumu başkanına verdiği cevap 

Türk Havacı gençl'~inin 
nuıl çahştılrlar1nı yerintle 
ırörmek benim için büvük 
hir zevk ve kıvanç olacaktır. 
folerin icabı, beni çok mü-
tehuıiı eden davetinize ica-

bete imkan vermt>di. Teşek 
kürlerimi bildirir v~ deR"erli 
havacı srençlere selamlarımla 
muvaffakıyet temennilerimin 
iblağını saygılarımla rica e· 

HENLA.YN 

Berlio, 21 (A.A) - D.N.B. 
Ajansı Alman - Çek hudu
dunda iki hadise olduğunu 

bildirmektedir. 

Saat 3 te Sidenberg civa
rında Almanyaya iltica et
"1ek istiyen bir grubu takip 
ederek Alman topraklarına 
giren bir Çek jandarma 
müfrezesile Alman hudud 
muh&fızları arasında bir mü · 
sademe olmuş ve 17 Alman 
hudud muhafızı yaralanmış · 
tır. 

Saat 4.30 da Schmiedeberg 
de Çek kuvvetlerile ünifor
malı ve !

0

lahlı Südet asker · 
leri arasında cereyan eden 
bir müsademeden sonra Al· 
man topraklarına iltica eden 
bu Südetler arkanndan ve 
Alman toprakları istikame
tinde mıtralyöz ateşi aşıl · 

mıştır. 

Prağ 20 (A.A) - Tideve 
Novini gazetesi Fransız in· 
giliz müzakerelerinden bah
sederek diyor ki : lagiliz ve 
ve Fransız devlet adamları 1 derim. Başvekil 

~~"'!!""~~~"'!"'---~------------------ -----~~----------------~~~~~ 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Olan Şeylerden ? 

lstanbulda Hahcıoğlunda bir havravı tamir ettirirken 12 metre yüksekliğindeki iskeleler 
Ozerine çıkan 67 yaılarında ihtiyar Yako oğlu Avramın muvazenesini kaybederek aşağıya 
d&ıtütünii ve bu ani sakutten düıerken burnu saçağa rasladıiından biraz sıyr1ldığı ve 
lceadiıine birıey olmadığı lstanbul gazetelerinde okunmuştur. 
Yapıda çalışanlar telaşla hemen Avramın etrafını almışlar ve kendisinin gülerek yerden 

kalktığını görünce ve biç bir yerine zırar olmadığını anlayınca şaşırmışlardır. Avram isti· 
fini bozmadaa ıu sözleri söylemiştir : 

- Niye ıaımyorsunuz be ? Göğe yaklaştığımı ı;?Ören İsa bena bir tekme vurdu, bereket 

1 

•ersin bizim Musa yetişti de altıma bir kaba döşek serdi, kurtuldum. 
Demiı ve 'baıına toplananları bir hayli güldürmüıtür. 
Sen ele ey okuyucum, böyle foci bir vaziyette de latife etmekten kendini alamıyan bu 

ibtiyana ıu haline : 

iSTER GULISTER AGLA 
- • r -. -

l 

MiLLETLER CE\11YETI MODERN BiNASI 

ist~t'ilderi kadar görüşsünler 
kendi mukadderatımız hak· 
kında nihai kararı vermek 
gene bize aittir. Dünyada 

••• 
Kuşadası 
Kermesi 

22 Eylül Perşembeden baı
lıyarak 24 Eylül Cumartesi 
akşamına kadar devam ede
cek olan Kuşadas1 kermesi 
için bergün saat sekizde Al-
sancaktan Selçuğa vasıta 

bulunacağından bütün vatan· 
daşların bu fırsattan istifa· 
de ederek yurdu:nuıun bu 
güzel parçasını görmeleri 
tavsiye olunur. 

hmir C.H.P. Başkanlığı ................. 
Nafia 
Vekilimiz 
Geliyor 

Nrfia Vekili Ali Çetinka· 
ya bugün tehrimize gelecek 
ve merasimle karıdaaacak· 
tar. 

Sayın vekilimiz bilhassa 
lzmir ve Aydın mıntakasın· 
daki ıu itlerini tetkik ede· 

41ir. 

biç bir devlet bize plebisiti 
cebren kabul ettiremez mem· 
lcketimizin tamamiyetini mü-

;dafaa dmek bakkmdan vaz · 
geçmiyoruz . 

Ncvyork, 21 (A.~) -
Nevyork Times gazetesinin 
BerJinden istihbarına göre 
Berliadeki Sovyet elçiliğin

den bir Alman - Çekoslovak 

EDEN 
harbi takdirine [Sovyetleri 
nasıl bir hattıhareket ittib 
edeceği sorulmuı buna c 

- Sonu 4 üncüde -

Fuarımız Dünakşam 

Dün akşam Fuar1mızın 
sonuncu gecesi olduğundan 

halkımızın hücumu pek fazla 

idi. Fiıekler atıldı, halk hem 
mahzun ve hem de ncş'e 

içinde son geceyi yaşıyordu. 
OJdukca kalabalık vardı. 
saat yirmi de Fuar gazino · 
sunda Fuara iştirak eden 
ekıpozenlar şerefine reis 
Dr. bay Behçet Uz tarafın · 

dan bir veda ziyafeti veril 
miı, ziyafet geç vakite ka 
dar çok samimi ve çok ej 
lenceli devam etmiıtir. 

Ziyafette kıymetli Valimi 
Bay Fazh Giileç komutanlar 
şanlı donanmamızın yiikse 
komutanı, banka direktir 
leri, iz.mirde bulunan lktisa 
vekaleti ve diğer veklletle 
daire tefleri pavyon mlmea 

- Sonu 4&nc&de ~ 

HALKIN SES! HAKKIN SESiDiR .. .. .. _______ _ 
Onceden yevmiyesini bildir 

meden işçi kullanmak 
doğru değildir 

lzmirde f!Cnebi bir kumpanya Türk amelesini atelyeıi•de 
çalıştırıyor 1 dokuz giin için işçileri angaje ediyor, ancedea 
yevmiyeyi söylemiyor, hafta sonunda beıap ıörirkea Tlrk 
itçilerinin yevmiyesini atmiıer kur111taa laeaap ederek Yeri• 



""Sahife 2 

iz mir 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM ... 
Yazan: Gönül Emre 

-3-

Garsonun ,, güle 2üle" sini beş 
f kaııusla .ödeyerek ayrıldım .•• 
C' Acı birlilaç içmiş gibi yü- ı Uyafanmak için ikide bir 

zllnii bürüştürdü. Neş'esini rengini değiştiren havuzun 
lkaçırdıkça pişman olmuştum göz alıcı sularma bakıyor· 

amma it itten geçmişti.. dum. 
Neden sonu: biıimkiJe,. Bir arahk dalmışım .. 

yenildiği zaman ağzımı bı- Az sonra kulağımın dibin-
çak açmaz .. Lafının edilme- de horuldayan bir nargile 
ıiıe bile dayanamadım. sesile başımı sağa çevirdim. 

Tesadüf, yanımda biri yük- Yaşlı bir adam baş ucum-
.ek sesle böyle bir yazıyı daki masada nargile tufur-

yaDI. bı' · k'I · "fd.kl ' datıyordu. Aksi gibi rüzgar, 
zım ı erın yenı ı e-

r .10.1 
8 

.. J t b" ı hiç hoşlanmadığım nargile .. a an ır yazıyı - OKU· d 1 .. _ 
1 

.. b uman arını yuzucne savuru-
muı o sa ne uzatırsın e . . 
tb" d ? y .

1 
• 1 • 

1 
c yor, benı rahatsız edıyordu. 

1ra er.·· enı mış er ışte ... ,,6 Gerçi başka bir masaya 
-der ve gazeteyi elinden çe· kalkabilirdim, fakat aklıma 
ker, alırım... bu yaşlı adamla konuşmak 

Biraz durdu ve iJave etti: geldiği için, yalnız sandal-
- Güreş iyi şeydir be- yaa.ı biraz geri çekmekle 

. ' yım.... iktifa ettim .. . 
Hafi.de· eski günleri ha- Fakat ıüzgar inat! etmiş, 

tırbyn1arın mana11 vardı. dumanlan hep bana ( doğru 
Türkün , damarlarındaki ufliyordu. 

mertliğin ana kaynağını, can
la ifadeıini bu mütekait peh· 
livanıa hatıralar yaşatanlyü
z8nde okumak mümkündü .. 

Ke•disini sevdiği bir mev
zu Ozeriade biraz• daha ko· 
naıturmak için tekrar sor
dum: 

- Siz, güreşi çoktan mı 
bıraktınız? 

~n ensesini kaşıyarak: 
- Jleı, alh yıl oluyor, 

dedi. 
Ve ilive etti: 
- Şimdi de dedikodusunu 

yapara&c avunuyoruz ... 
V•kıt ~f"çıyordu .. 
Bir ~eatlık zaman.n yarat

tığı ahb .. pı ıkfa mütekait peb. 
~iv ana "a11aha: umarla dı k !,, 
dedim ve garsonuo " güle 
g&Je ,, sini beş kuruşla öde
yerek ayrıldım ... 

* * • 

(Arkası var) 

Hamiş: 

Muharririmiz Gönül Emre 
lzmir kabvelerini dolaşmakla 
birçok yurddaşları görmek
tedir. ~ayın vatanda~larımız· 
dan heyacanh ve ibret ve· 
rici! hatıralara bulunanlar 
var bu hatıraların gazete· 
rni:r.de neşrini arzu ediyor· 
larsa bize bir mektup ile 
hangi kahvehanede ve hangi 
saatte bulunacaklannı lütfen 
bildirsinler. 

Mubarririmiz bu yurddaş
ları memnuniyet ile gidip bu
lacak ve hatıralarını tesbit 
ederek ( Halkın Sesi ) nde 
yazacaktır. 

Amerikada Sa
kız Çi2"neme 

Modası 
Vakıt, gecenin dokuzu.. Amerikan ticaret odalara 
BHmahanede, yüksekteki birliği tarafından bazı !anan 

büyük lkabvedeyim.. bir istatistik geçen sene 6 
Geniz ağızlı, geveze bir milyar paket sakız sarfolun-

lkm le.I J 

Meslek 
()kullarına 
Girme İçin Derece 
Ka,·dı KH ldırıldı 

J 

~nkara - ilk, orta, lise · 
lerden mezun olan ge11 çler 
daha yüksek bir okula gir
mek için okul tarafından 
açılan musabaka imtihanla
rında bazı kayıtlara tabi 
tutulmaktadır. 

Orta okul tahsilini tamam· 
!ayıp da bir san'at ve ticaret 
yahut diğer bir meslek oku · 
Iuna leyli olarak girmek isti
yecekleri vakit ilk iş olarak 
iyi veya pek iyi derecedede 
orta okulu bitirme mecburi· 
yeti ileri sürülmekte r\ir. 

Bakanlık bu durumu. dik· 
kate alarak önümüzdeki se
neder.. itibaren musabaka 
imtihanına girmek istiyen 
gençlerden derece a rama 
usulünü kaldıracaktır. Oku· 
lu bitiren ve mezun olan 
gençler bu imtihana derece 
kaydına tabi tutulmadan gi· 
reb lecek!erdir. 
Öğretmen okulu san'at ve 

ticaret okulları askeri okul· 
lar diğer leyli müesseseler 
mu sa o aka imtibaolaranı ya
parken yalnız sağlık bak!· 
mından okula alınmaları 

mümkün olmıyun talebeleri 
musabaka imtihanına sokmı-
yacaklardır. Orta, iyi pek 
iyi derecede mezun olan 
talebeler uzu ettikleri tak· 
dirde bu imtihanlar hiçbir 
kayda tabi olmadan alınabi
leceklerdir. 

İngilterede 
Kaç Kişi 
Çalışıyor? 

logilterede iş ve işci me
selesinden bahsedilince her· 
kes işsiz amele miktarını 

işitmeye, 2 milyon, hazan da 
2,5 milyon deme({e alışmış· 

tır. Buna mukabil İogiltere
de kaç amelenin çalışmakta 

olduğunu biliyor musunuz? 
logilterede çalışan amele

nin mikdara tıpkı iş!iZ ka · 
laolarıbki gibi güoün vaziye· 
tine tabidir. Bununla bera
ber 1937 yılanda yapılan bir 
istatistiğe göre; takriben 18 
milyon kişidir. Bunların 11 
milyon altıyüz elli dokuz bi · 
ni sigortalıdır . 

Hatayda Bütün Hapisler 
Salıverilecek 

Antakya - Millet Mecli· 1 

since verilen takrirler arasın· 
da, Hatay müs~akil devleti· 

nin kuruluşu şerefine bir affı 
umumi kanunu çıkarılmasını 
talep eden bir takrir de 
vardır. 

Meclis bu takriri ittifakla 
tasvip etmiş ve kanunun çı · 

karılmasını hükumete bırak · 
mıştı. Adliye Vekaletimiz 

der hal faaliyete geçerek bu 
kanuna esas teşkil edeeek 
tetkikatını yapmağa boyul
mnş ve bitirmek üzere bu
lunmuştur. 

Sureti mahsusada öğren· 

diğimize göre af kanunu çok 
gerı iş olacak ve batta bazı 
şartlar altında ağır cezalı 

mahkômlar bile bundan isti
fade edeceklerdir. 
Şu kadar ki, bu ağır ce · 

zah mahkfıiDlar afla ıyrb~st 

bırakılacaklar, fakat fimabat 
her hangi bir suç iılerse ayni 
cezayı tekrar giymiş olacak
lardır. 

Adliye Vekaleti affın esas· 
lı o •ma•ını temin maksadile 
Türkiye ve Avrupanın bir 
çok yerl<riode bt.ıgüne kad r 
çıkarılmış umumi af kanun· 
larıoı da tetkik eylemiş bu· 
lunmaktadır. 

Fransa, Suriye Arasında 
Ger2!nlik 

Şam (Hususi) - Burada 
yeni bir vaziy .: t yoktur, Her· 
kes Paristeo dönen füi komi

ser Kont Martelin Şama gel· 
mesini beklemektedir. Çün· 
kü mu ~hedenin akdindenberi 
Fran!a · Suriye müna.:1 : bata 

ve müzak~rah hakkında biç 
bir zaman bugünkü kadar 
ketumiyet görül memiştir. Ef· 

ka r ı umumiye, 
Şam ziyareti 
ketumiyet zail 
edilmektedir. 

a li komiserin 
ile belki bu 
olacağı ümit 

Elehram gazetesi, son bir 
nushasıoda Paris mahreçli 
şu haberi neşretmiştir : 

"Siyasi mabafil, Suriye 
Başvekilinin burada bulu o· 
ınası mü" asebetile Fransa -

Suriye münasebatı üzerinde 
bir gerginlik has 1 olduğu 

endişesini ızhar etmekte ve 

geçen Temmuz ayında Tür
kiye ile Fransa aruın fa ya· 
pılan anlaşmanın bunda 

müessir olduğuna iddia ey
lemektedir. Gene bu mebafil, 
Fransanın Hatayı Türkiyeye 
terketmiş olduğuou ileri sü · 
rüyor.,, 

Kont Strog Cebelidüruzda 
bir teftiş seyahatine çık-

mıştır. 

Güzellik Ve : Ayakkabı ne 
Bostan vakıt yapıldl? 

Bir hpanyol bahçıvanı Ho· Eski insanlardan kafan 
livudda yeni bir klinik açtı : eserlerden anlaşıldığına göre 
Büyük, asri bir bostan kur- 1 ayakkabının 2000 yıllık bir 
kurdu. mazisi vardır. Eski Yunanh-

Bostanla sinema artistliği lar. zamanında kullanıldığı 
gibi eski Iran ve eski Roma

nin arasında ne münasebet 
var demeyiniz 

Bostanan sahibi diyor ki: 
- Güzellik müıtabzaratı-

na salatahk, karpuz suyu 
karıştırmak batıdır. Meyva 
ve sebze özsularnn doğru

dan doğruya aşılamak la · 
zımdır. Bunun için de gii· 
zelleşmek iştiyenler bol mey· 
va ve sebze yemelidir. 

Bostanan mü~terisi gün 
geçtikçe artıyormuş!.. 

da da kullamlıyordu. Fakat 
o zaman bayağı deriden ya-
pılmış bir çarık şeklinde 
idi. 

f ple bağlanırdı Evvela ira· 
niler, bilahare de Romalılar 
ip bağ yerine düğme kulla-
ndılar. Ayakkabınan eskiden 
beri kullanılmakta otmasıoa 
mukabil bildiğimiz şekle gi· 
rişi, bilhassa topuk kısmımn 
çıkışı nisbeten yenidir ve 14 
üacü asırda başlar. Çizme 
ise 15 inci asarda görüa · 
rııüştür. 

• boparlör kart sesile bağı- duğunu gösteriyor." 
'lyo 1!1111!1 ~ - EE~ IE2EIBDlll r: Amerikada çiğaenilen sa· 

İzmir 
Lokantası 

Dünyanın En 
Küçük Motörü lzmir vilaye-

"Benim· of san s~ni; bir gül kız değildir. Bal ve şeke , le 
gibi okıar. sararım." işba haline getirilen kauçuk-

"Sararım, sararım, sara- tan yapılır. Amerikada sakız 
rım .... " çiğnemenin bu suretle çoğa· 

Tesadüfe balon ki, ben de hşı Sütüa sarfıyatının azal· 
bu sıralarda sohbeti sardıra- masına gebeb olmuştur. Çün-
c.k birini arıyordum. Fakat kÜ s _ kız çiğı iycnl l r bi h S'a 
nafile; dakikı!ar boşuna ge- az sigara içmiye çalışan tir-
çiyordu. ya kilerdir. 

~*~****~*~***~=~***~*******~ 
~ Elhamra Telefon ~ 
~ 2573 = 
~ ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması ~ 

tC BUGÜN eşi ve emsal~ pek nadir görülen Fransızca )t 
~ ıözlü 2 ba ı ikulade güzel film birden ~ 

te Kızıl Rahi ~ >t 
~ Başrollerde: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- = 
t( fından vücuda getiril en aşk ve ihtiras )t 

Birinci kordondaki Süley· 
men lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve nemiyle anılan 

ve memu. in kooperatifınin 
tahliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uygun olmakla beraber ferah 

1ı lokantamız muhterem müş · 

terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
Süleyman Katibi 

M. ÇAYLAK 

Dünyanın en gküçün elek
tirik motörü bir fındık bü · 
yüklüğündedir, ve bütün bir 
evin ışıklarını temin t>diyor. 
Bir Amerikalı tarafından ya· 
palmıştır. 

········1111111········ 

Ticaretimiz 
Gün geçtikçe ilerliyor 

Amerika birleşik hükfı · 

metlerile _Türkiye arasında 
yapılmakta olan ticaret an
laşmasının birkaç güne ka
dar sona erecrği ve karşı· 

laklı döviz~ esası dahilinde 
iş gö ült ceği isteDmektedir. 
Bu anlaşmadan sonra ticare· 
timiz bir kat daha inkişaf 
yoluna girmiş bulunacaktır. 

· - ......... ---~~!'!!!!!'!!!"' ____ 4= C:::::::•-'-' 
--~ 

iı Daimi Encümeninden : ! Boranın Serseriler Krah ; 
t( unntulmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve " Berjı?am a - Kınık yolu üzerindeki menfezlerin tamiri 1563 
tC RAIMU tarafından yaratılan nefis bir fılm ~ lira 50 kuruş açın tutarı ile ve 15 gün müddetle açık ek · 
4(5 J 5 u. siltweye koou\duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hüküm· 
~ eans ar: -8 serseriler kralı 3 30-6,30-9,30 kızıl rahipM !erine göre hazırlıyacakları teminatla rile ile birlikte 29 9 938 
4'ıC Fiatla•: 25-30--40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. )fı Perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine başvur· 

"~·~~~:ff:r::ı;:w::w:~ı~!.J .!!: . ..!1..:'~!.' .. -- - - - - - (3375) • • - • ·' • r -.: , -· ... ·- -

tinde basılan 
eserler 

Şimdiye kadar lzmirde ba· 
sılan kitaptarın listeleri ha
zırlanmış ve kültür direktör-
lügüne verilmiştir. Bunlar sı
raya konduktan sonra cum · 
huriyetin onbeşinci yıl dönü-
münde Ankarada açılacak 
sergide gösterilecektir. Eser 
sahip lerinin eserleri hakkında 
ma lfı cnat vermesi istenmek
tedir. 

Manisa 
Oteli 

İzınirin 'T'en1iz Lk uz 
. Oteli 

Doş banyo sıhhi kodor 
mevcut lzmir halkaoa 

tavsiye ederiz 
K fçeciler Lal e sineması 

karşısı No 76 
12-3 SALiH 

21 EYLOL 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
· İsviçre bank -darı altın

larını s ı klıyorlar 
lııviçre milli bankasının 

altın ihtiyat akçeleri Alp iı
tihkamlarında husuıi surette 
yapılmış olan gizli kasalara 
taşınmıştır. 

Zurichteki bankalarc'an bi
ri de, müsellah kuvvetlerle, 
Cenevradeki mahzenine 300 
milyon Türk lirası değerin

deki altın ve diğer tevdiatı 
yollamıştır. 

* * • 
İngilterede senede 1000 

kız kayboluyor 
lngilterede senede bin ka

dar kız kaybolmaktadır. Skot 
land Y ard, kaybolma vakı· 
larının seneden seneye art· 
masından dolayı hakla bir 
endişeye düşmüştür. 

Bu kızlardan birkaç yüzü 
her sene vHyete artisti ün· 
vanile logiltereden kaçml· 
maktadır. Bu kızların bad
dı zatında, cenu't>i Amerika 
ve Avrupadaki beyaz ka~ıo 
ticareti yapanların oyuncağı 

olduğuna ihtimal vektedir. 
Kızlardan bir çoğu, aile· 

lerıle kavga ederek kaçıp 
gitmektedirler. Bazıla11nın· 
da aşkda sukutu hayale ui· 
ramaktan mütevellid bir ha
yal kmklığı ile başka ıebir
lere gidip çalıştıkları tahmin 
olunmaktadır. - ···-·...--
Sekiz atlı ara

balar 
Tren, otobüs, otomobilden 

önce, şehirler arasında sekiz 
atlı büyük arabalar işl~ · di. 

Almanya bu arab t .. . : ye• 
niden ibya etti. 

Baviera, Saksonya ve P•· 
latmoda seyyahlar, ağaçlıklı, 
güzel görülü yollarda sekis 
at koşulu büyük arabalarla 
seyahat ediyorlar. 

Arabaların karoseriıi eski 
zamanlardaki gibidir, ancak 
iç tarafları modern yapıl· 
mıştır. Rahat koltuklar, elek
trik ve tekerleklerde liıtik 
var. 

Dünyanın En 
Uzun Tüneli 
ltalya ile lsviçreyi birbir.i · 

ne bağlı yan Simplon tüneli· 
dir. Uzonluğu takriben 20 
kilometredir. ltalyadaki Ap · 
penine tüneli takriben 18 
buçuk kilometredir.[lOadan 
sonra Sengotar tüneli gelir. 

Deve kuşunun 
sür'ati 

Deve kuşunun dairevi bir 
şekilde koşmak gibi bu~a
laca bir adeti olmasa, ea 
süratli atlar bile bu hayvana 
yetişeoıezler. 

Zenci ter de Be
yazlar Gibi 
Kızarırlar 

Zenciler de bey• insan· 
lar gibi teessürün sevkile 
kızarularsa da, renklerinin 
siyah olmasından dolayı bel1i 
olmaz. Bu kırmızılık ancak 
hususi aletlerle meydana 
çıkar. 
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Mühim bir mesele: 
/eri yerin üstünde 

şehir
mi yoksa 

yapmalıdır? .. 

Yeni 

altında mı 

. 

S. Feri 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

klo idrik ( Tuzruhu ) 
Sülfürik ( Zaçyağı ) 
Nitrik ( Kezzap) asit

Ameri kada Meksiko şehrinde toplanan kongrede bu mese- ler. Kaynak nıumu. 
le uzun münakaşalara sebeb olmuştur. Iiurilizler yerin altında A-b"""'-r.l"'"''=k 
Amerikalılar da bahçeli evler !yapılmasını muvafık görmüştür şçı aşı ar 8 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahş~der 

Merkez depo: 

Müstakb~I şehirle.' ve bi- j rin esas kısmı yeraltmda ol· I nemaları, iFm CLÜts•eşeleri, 1 Jar1 vurma~ için derinlere Makarnalar 
nalar bu gun Amerıkad.ı ve , malıdır. Şehir halkı bu sa- labo atuvarları mürıhası·an nüfuz edebılecek bomb1larııı 

Şifa Eczanesi 

Peşin ve 
Taksit 

diğeır memleketlerde görül- yede tayyarelerin ani hü· şehrin yeraltındak ~ısında icad edilmesi tabii olacağı· 
düğü veçbile bulutları yara· cumlanndan masun olurlar. bulunacaktır. nı da ilave etmiştir. 
~ak .bir irti~ada olarak yerin Ayni zamanda otomab l Bu gibi mü s h'S 1 r ve Bu zata gör~ ios !nlar mü . 
uze~ınd~ mı, yahud tayyare ve diğu münakale vasıtala- bin<ıla s~dJ geçmez tertiba· temadi surette yer alt•oda 
teblıkesınden dolayı maden rı iç;n yeralhnda birçok yo~- tı haiz o';c~klar, suo'i v .. sı · sun'i ziya ve sua'i bava ile 
o~aklan gibi yerin içinde lar yapılacağından yer üze- lalarla tenvir edilecı:kler ve yaşıyamazlar . Amerikalı'ar 
mı yapılmal dır? rindeki yollardaki bir türlü mibaoiki cihazlar ile bava · hava tehJikelerioin men bala· 

rını kurutmak en isabetli 
Meksiko şehrinde toplanan ball~dilemiyen kalaba1ık me · landırıl.icaklardır. Her adım 

·ıı ı t~dbir o1acağını söylem i şler· on et erarası şehircilik ve selesi de ortadan kalkmış başına saatte 35 kadem 
binıcılık · kongresinde bu olacaktır. mikkabı taze hava temin dir. 

l İngilizler Avnıp .1Iı ba'kh · 
ıoese e uzun uzadıya müna . Bu medeniyet asrında ma· edilecektir. rı 

1 
dalına tel:ılikecle bulun· 

kaşa edilmiştir. Şehircilik demki fen tayyareciliği te· Şebirl~rin yer altında in· duklarından bu k ıtacla müs· 
~onglresine bütün dünya karnül tttirerek beşeriyet şası çok pab1ll ya mal doo_''at· takbel şehirlerin yer altında 
mem ek etleri ve babuses için dehşet ve felaket ha· caktı •. Zam nımız: a 

- 1 k yapılması zaruri bulunduğu· 
yuiSse medeniyet sahibi o· ı:ırlamıştır. Buna karşı biz de derl'İryolu hattı geç bilec"!k 
ı.Dlar bu .. yu .. k hı'r k b I t- il . nu Ameıikahlaıra ka . şı n Ü ala a ile a ne f~noı'n kudrett e 1ü 1 r surette yapı an une oın 

· k b • n 8 6 daha etmişlerdir. 
işhra etmişlerdir. Kongre· nar ak kendimizi koruyac 1k ayak yani 30 santimt. tre mu· Çok yüksek bino)<>r.n İn· 
de 437 murahhu hazır bu· melce ve meskeni erimizi yer rabbaı 1000 İngilız lira ıcıa d f .ı 1 1 ş~sına ~vaının ay :ıa ı o up 
Junmuştur. Bunlardan yarısı altında yapmalıyız." mal olduğuna göre y~r al. olınayacağı hakkında da 
r•ai 237 murahhas logiliz logiliz mühendisi yer al· tında şehirlerin neye mal o. kongrede bir çok münaka· 
fDJharatorfuğu, Fransa, Ame· tında bina edilecek şehirle· lacağı hesap edilebilir. Fa· şalar yapılmıftır. Amerikada· 
rika ve Isveçten gönderil- rin ahali!ini güneşten ve ha- kat yeraltı şehirlerin temin ki milli evcilik cemiyeti rei· 
111iştir. Kongreye gelen aza· vadan istifade ettirmak için edecekleri birçok istifadeler si Voodbu y yüksek binala-
sı en çok heyeti murahhasa güneş kuleleri, • sun'i güneş ioşa masarifini telakki ede- rın inşası sevdasın don vaz-
lngilteredir. Bu heyetin re- ziyası, bava tecridi gibi ter· cektir. Mesela yalnız Londra· geçilmesini tavsiye etmiştir. 
isi bulunan logiltere sıhbıye tibahu nasıl vücude getiril- da yoliardaki izdihamın se· Bu gibi binalar elevatörler 
nezareti şehir plancılık dai- mesi lazım geldiği hakkrnda beb olduğu teebbürden kay· gibi çok iyi bakumaga muh · 
resi şefi Mister Pepler kon~ da mufassal bir projeyi kon bedılen para senede 20 mil- taç olduğundan bakma m'l· 
greye reis intihap edilmiş· greye vermiştir. yon logiliz Jirası tutuyor. sarıfi binaom yüksek oima· 
tir. p d logilizler mbstakbel şeb:,. sıodan beklenen tasarrufu fOj .. ye göre yer altın a 

Müstakbel yeni şehirlerin binlerce otomobili istiab e· lerin yer altında yapılmasını imha etmekte olduğunu söy· 
yeralhnde yapılması tezini decek gau jların ve muaz· müdafaa etmelerine karşı !emiştir. 
en ziyade lngiliz heyet mü- za'= hastanelerin ve büyük Amerikan şe11ircileri yeni logilizler sayfiye usulinde 
dafa etmiştir. Bu h yetin garların da yapılması lazım· şe birlerin de yer yüzünde !:>abçeli ve tek ailenin yaşa· 

Yapılmasın~ ısrarla iltizam m ına mab•us ku··çu"'k evle· azasından Poo~e şehri bele· dır. as " 
diye mühendisi Goodacre Yer altındaki şebirin üs· etmişlerdir. Ameri .a, müs- r1nin çoğalmasını ve apartı· 

h takbel barblerir, sahaların- man usulünün azalmasını e-
bava ücumlanna karşı şe · tü boş olmıyacaktır. Burada 
bir halklarını layıkile muha· da tabii ve tehlikesiz ah· dan çok uzakta bulunaca· hemmiyetle müdafaa etmiş-

. . ğından Amerikan şebircileri- lerdir. 
fkaözatsıbıçkılo ye'nbi ş~birl1etrin ~albd'e kullanılacak evler, sa· nin noktai na:1.arıarı kendi F. 

s e e er gı i yerın a ın- ır ıoalar, bahçeler ve park· 
hesapLmoa doğru çok doğ- Al d 

da yapırması zaruri bulundu- Iar yapıracaktır. Fakat şeb · rudur. manya 8 
ğunu sö lenıiştir. rin esas n.üess:se)· ri, 'a · i, 

' Vaşingtondaki şehircilik k d 
Bu zat okuduğu raporda 01üzeleri, fabrikaları, depo· diresi direktörü İldher yeni 8Ç ra yo var 

demiştir ki : "Yeni şehirle - ları, bankaları, tiyatroları si · f d 
~oo~m~~oom~oaoooooo~m~oo~m~oooo~oo~moo 

Güzel Gözler Müsabakası 

l ..... K .. o_p_o_n __ l _No - 39 -

şehirlerin altında olması boz- Alman bükücneti tara rn a 
gunculuk düşüoeesinden ileri neşredıleo bir istatistikten 
geldiğini söylemiştir. Şehir· anlaşıldığına göre Almany.ı 
ler yeraltıoda ne kadar de· da 9,5000,000 radyo abonesi 
rinde yapılırsa yapılsın bun· mevcuddur. 
oooooooooo~momoooooooooooo~oooooooooooooooooooooom 

• 
lzmir De.fterdarlıimdan : 

Satış ııo: 

1410 Birinci Tepecik Sürmeli sokak 84 yeni 80 
taj numaralı 91, 74 M. M. arsa 

1411 ikinci karantina Türk oğ. sokak 55 ta j .. u 
maralt ahşap ev dam halinded ir 

1413 Salhane M. Duygu sokak 24 t~ j numaralı ev 

20 24 hissesi şayıan 
1414 Köprü mahallesi kayalık sol.tak 25 taj nu 

maralı ev 
1416 Güzelyalı Reşadiye sokak 1 taj numaralı 

Lira k. 

137 61 

50 00 

30 00 

40 00 

ev 125 00 
1419 Göıtepe şahin sokak 31 taj numaralı dük-

kan 1~0 00 
1420 Güzelyalı zeytinlik sokak 3 taj numarala dam 

1424 

1425 

ve arsa 
Birinci Karataş Tramvay caddesinde 65 ve 67 
taj numaralı ev dükkanın 12 · 240 hissesi 
şayıan 

Birinci karantina demir sokak 17 numaralı 
ev 

1427 köprü kayahk sokak 29 taj numaralı 1737 

290 00 

129 96 

60 00 

ada 17 parsel No.lu ev 46 56 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 9 938 taribindea 

itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile müıayecieye 
konulmuştur. Hıalesi 29 · 9 338 tarihinde puşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdiirlüiüne müraca· 
atlara. _113J.B\ · 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

_,lm!!lım_ ----
Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastanui 

Rootkeo Müt::."l.ı. •ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

l ELEFON: 2542 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:jLU 

Cil·t Tenasül hastalıkla
rt elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

ile 
En şık, ve en ucuz elbise· 

lerinizi Kavaflar çaı şısıoda 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahas!t! 

IE.:al!! --~~~ - -

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAİK ŞİMŞEK 
........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta· ı 
: lıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün ,öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3.315 ı .......................... 

ı ~lDamızlık 
-Taze ... ~akı'Z:baklası;Sebıe 
..;Çiçek, ığaç·~· tohumlul, -yerli 
veıA vrupa- cinslerini arayanlar 
"'hisar· ö-Oiiii"de _Meram tohum 

n ağazasındalbulur~ 

I • , , , 

Ctldımzı bozmayacak en 

Büze/ tıraş bıç a g· ı : IJIOVIJ-
LtJ X tJS 

NVVA LUXLl5 BtÇA~LARI T IH~~ 

ME RAH ILARI NIN HEPSiNi MEMNUN 
~ULLA NINIZ !. , 

()(POSU 
ETT] • 

Memeraltı 

N~80 

f>IR HE RE 

Harakol karşısında 

MAZHAR 



'Salıife il 

Gelenlar, 
Gidenl~r 

Manisa mebusu B. Turgut 
fürkoğlu Kemalpaşaden, Er· 
turum mebmuB~ Fıit:- Ko: 
:Üli -mebusu B. Sabri'"';'e B~ 
)elib Yargı, Aydın mebusu 
~. Nazmi Topçuoğlu htan· 
>uldan Ş'ebrimize-fgelmişler·f.• 
!ir. Izmir [fuaram gö;mek 
here lstanbuldan gelen Mı
nr kral ailesinden Prenses 
Ulviye fdün lzmir vapurule 
lstaabula gitmiştir.~ 

Tramvay 
Kazası 

Karataşta Şehid Fahred
dıo polis karakolu önünde 
lO numarala traomvay vat
mam Salaiıiddin, idareainde
lu tramvayı, yolun bir tara
fından diğer tarafına geç
ım~k istiyeo Mehmet oğlu 
hammal Raşide çarptırmış 
ve yaralanmasına sebebiyet 
verdığinden zabıtaca tutul
muştur. 

Yarası başından olan ve 
burnundan kan gelen Raşit 
hastaneye kald1r1lmışt1r. 

Bir çarpışma 
ve yaralanma 

Menemen_" kaptıkaçhların· 
dan biri ile 22 sayılı tenez· 
züh otomobili evvelki akşam 
Balatçık köyü yanlarında 
çupışmışlardır. Üç kişi ha
fifçe yaralandığından hasta· 
haneye kaldmlmışhr. Tahki
kat netieesinda 23 numaralı 
llaphkaçhi dikkatsizlik etmiş 
ve otomobile çarpmış oldu-
ğundan şoförü sorguya çe· 
kilmiştir. 

Donanmamız 
Limanımızdan 
Ayrıldı 

Şanlı donaomamıı, bu sa
bah limanımızdan Ege sula
rına, müşterek talim ve ter-
biye hareketlerine çıkmıştır. 
Donanmamız, bu hareket· 

lerden sonra tekrar limanı
mıza dönecek v.e bir kaç 
gün kalarak ay sonlarında 
lstanbula dönecektir. 

Saylavla ı ız 
Kıymetli saylavlarımızdan 

bayan Benal Nevzad ve bay 
Kamil Dursun, bay Sadittin, 
bay Rahmi Gök en dün şeb · 
rimizin bazı yerlerini g~zmiş
ler ve etütler yapmışlardır. 
Bu meyanda Halkevini, işçi 
birliğini gezerek çalışmışlar, 
bundan başka Berğama, Kı· 
nık ve dikiliye ·giderek köy· 
lüferle konuşmüşlar ve derd
lerioi diolemışlerdir. Bugün 
de Bayındır ve Torbalıya 
giderek tetkiklerine devam 
edeceklerinden ,, kendilerine 
muvaffakiyetler ve 'bayırlı 
seyahatler temenni ederiz. 

Bay Fehmi 
gidiyor 

Aydıa battı baş tevziat 
işleri baş dir .. ktör muavini 
bay Fehmi Öoel Sivas Erzu· 
rum hattı baş müdür mua
vinliğine atanmıştır. 

ZENGiN OLMAK 
nur. 

• 

Aim mane r 
Manevra arda 12 hükômetio subayları vardır 

Konigsberg 21 (A.A) - Birinci Alman ordu•uoun sonbahar manevraları Şarki Prusyada 
başlamıştır. Manevralarda kara ordusu kumandanı general Brauchıtsck ile birlikte Italya, 
Macar, J,panya, lsveç, lsviçre, Türk, Bulgar, Yunan, Danimarka ve Fillandiyalı birçok 
subaylar de hazar bulunmaktadır. 

Suriye Kabinesi İstifa Etti 
Berut, 21 (Radyo) - Trandan gelen bir bab~re göre Suriye kabin esi istifa etmiştir. 

Yeni kabineyi kimin kuracağı be:ıüz mallı D değildir. 
~----------------------...... 00 ...... _______________________ ~ 

Hududiardci carpışmalar 
' -Baştarafı birincide

vaoen Sovyetlerin Çekoslo· 
vaky ile bağlılığı Fransanın 
ayni bağlılığı göstermesine 
mütevakkıf olduğu bildiril 
mişdir. 

Varşova 21 (Radyo)-Çek 
hükümetioin Polonya hudu 
dunu kapaması üzerine Po
lonya gönüllü müfrezeleri 
hududu işgal etmişlerdir. 

Cenevre (Radyo) - ... Bay 
Edenin makalesi milletler 
cemiyeti muhitinde çok he· 
yecan verici tesirler uyan
dırmıştır. 

Paris (Radyo)-Yaloız Sü· 
detlerin bulunduğu yerlerde 
değil Almanyanın ve Alman
ların bulunduğu yabancı yer· 
ferde yaşayanların A iman 
gençlerinin Henlayna telrg· 
rafJar çekerek 2önüllü ya
zılmak istediklerini bildir
mişlerdir. 

Prag 21 (Radyo) - Örfi 
idare bü Un Südet mıotaka-

ıııJarıoda ilan: edilmıştir. Ve 
bu mlntakalarda yirmi bin 
kişilik bir Çek kuvveti bu· 
lunmaktadır. 

Londra 20 (A.A) - Prag 
hükümeti bugün yaptığı top
lantıda Londra ve Pariste 

geçmek istiyen herhangi bir 
devlet kuvvetlerine şiddetle 
mümaneat eyliyeceğioi bil
dirdiğine bakılırsa, Çekoslo
vakya müttefiklerinin yardı
mından tamamiJe mahrum 
kalmıştır. 

Londra, 20 ( Radyo ) -
Sabık Hariciye Nazırı Eden 
bir makalesinde diyor ki : 

"Nevil Çemberlayn Südet · 
ferle meskün olan yerlerin 
Almanyaya geçmesıne riza 
göstermekle Alr.uanyayı tat· 

1 
Nevyork 21 ( Radyo ) -

Amerika gazetelerinin ekse
risi Çekoslovakya toprakla· 
rından bir kısmını terket-
mesi yolunda yapılan F ran· 
sız logiliz kararını şiddetle 

tenkit etmektedir. 
H erald gazetesi diyor ki 

iki büyük demokras Çekos
lo va' ayı l alnız idam sah· 
pasma götürmekle kalma
mışbr ona kendi kendisini 
öldürmesi emrini de vermiş· 
le rdi r 
Yaloız Daily gazetesi baş-

ka bir lisan da kullanıyor ve 

min edeceğini zannediyorsa 
hmamen ldaınıyor. Zir:ı AJ
manyanıo matalibah çoktur 
ve bu kadarla bitmiyecektir.,, diyor ki eğer logiltere ve 

Katovıçe 21 (A.A) - Çe- Fransa harbe gitmiş de olsa· 
koslovak hükumeti Polonya 1 rdı bütün Çeko.slovakya 
ile hududu kapamış ve hu- sıl muharebe sahası olacak-
dut üzerinde ınlinak Jah h galip her kim çıksaydı da 
menetmiş, ve bu mıntakayı oralarda tek bir adam kal· 
askeri idareye devretmiştir. mıyacaktır. 

~------------~••no .. --------~~~-
Fuar Piyangosunda Kaza

nan Nu aralar 
Dün gece lzmir enternasyo 

nal fuarı piyangoları bir heyet 
huzurunda çekilmiş ve kaza
naa numaraları aşağıya ya-
zıyoruz. 

22269 22688. 
Kültürparka Senelik 
Duhuliye Kazananlar 

550783 550782 550781 5507801 
550779 550778 550777 550776 

~cıc:lyo 550115 550114 241158 2411s11 
241756 241755 241754 241753 1 

devamlı bir telefon tema 1 770723 no ya 1241752 24 751 241750 241749 
tesis etmiştir. Bu temas ak· • 137053 137052 137051 1370511 
şama kadar devam etmiştir. Arsa 137050 137049 137048 1370471 

Prag 21 (Radyo) - Dün I 137046 137045 646556 646555

1 
gece reisicumhur Ben esi 1 538804 O. Y 8 646554 646553 646552 
riyasetinde toplanan nazarlar ~1 k J 1646551 646550 646549 646548

1 sabaha kadar içtimalarına ecmua a zanan 3 r 1646547 609622 609621 609620 
d~vam etmiştir. Bu toplantı- 758230 460563 7647 434777 60q619 609618 609617 609616 1 

ya ehemmiyet veriliyor. 332918 601480 l 69641 747237 609615 609614 609613 531757 1 

PıClg, 20 (Radyo) - Hü Yerli G azete Kazana n 531756 531755 531754 531753 
kü .nd hududlarda asb:e ı i N ala r 1 531752 531751 531750 531749 

'b - ı s- 1 d - . u nıa r c: , 3 9 t~~tı at a ~ıştır . oy eo ı~ıne 653140 65'H39 653138 653137 5.31748 308361 308360 308 5 
g~re, bugfiod~n bazı kop · 6531 36 211211 211210 211 209 308358 308357 308356 308355 
ıuıc c oınamıtlerle havaya 211208 211207 308j54 308353 308352 141183 
uçurulmuştur. 141182 141181 

Loodr a 2 1 (R dyc )- B Ş 345~20 345219· . 141180 141179 141178 141177 
vekil Nevil Çemberlayin tay· Ista nbuJ Gazetesı 141ı76 141175 141174 6558Gl 
yare ile bu sabah Goderber- Kazananlar 655800 655799 655798 655797 
ge hareket etmiş t ir. Başve· 608494 608493 608492 608491 I 96 95 94 93 
kil hava istasyonunda biz- 608490 403517 403516 403515 1 92 215229 215228 215227 
zat Hitler tarafından karşı- 403514 403513 345222 345221

1
215226 215225 215224 215223 

)anacak ve derhal göıüşme- 345218 22272 22271 22270
1
215222 215221 215220. 

lere devam edecektir. ' .... 

Roma 21 - Çekoslovakya 1 Bir Bira Yüzünden Cina vet 
Rusyaya muracaat ederek · d V d 
yardım istemiştir. Boşnak Süleyman Halili Altı Yerın en ur u 

Geç vakite kadar Mos· Dün gece saat ikide fu - : biçakla Halilin üzerin~ hü-
kovadan bir cevap almıyan ardaki Ankara birahanesine cum ederek altı yerınden 
Çekler endişeye düşmüşler . sar hoş olarak giden Tepe- yaralaruak suretile vücudunu 

d dkt~ oturur Boşnak Süley· delik deşik ederek kaçmış· ir. k d 
Rusyanın neL cevap vere· man oniki buçuk kuruş bir sa da her an üyanı uran 

ceği henüz malum degildir. bira meselesinden dolGyı bi- zabıtamız derhal vak'a ma-
Ancak, Romanya hükumeti r1hanede çalışan 30 yaşında halline yetişerek cinayete va-
nin Ç ekoslovakyaya yardım Selim oğlu Halil ile kavga ziyet etmiş ve kaçan caniyi 
için Rumen topraklarından etmiş ve Süleyman taşıdığı hemen yakalamıştır. 

21 EYLÜL 
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Futbol lik heyetinin kararları 
Futbol ajanı Bay Suad Demirspor deleğesinia ikin-

Y urdkoru'nun başkan lığında ci takım çıkaramıyacağıaı 

toplanan Futbol lik hey'eti söylediğinden Demi:spor 2 
aşağıdaki kararları almış· inci lakıml r fikistüründen 
lardır. çıkarılmıştır. 

9 - Birinciteşrin · 938 de 1 - Fikistürde yapılacağı 
yapılacak müsabaka! ran •a· 

gösterilen 2-Eirinciteşrin 938 at ve hakemleri aşagıycı çı · 
deki: 

karılmıştır. 
Demirspor - Doğanspor 

Ateşspor - Yamanlaupor 
AJsancak - Üçok 

Maçları ayni tarihe rastla
yan belediye intihabı dola
y~siyle tehir edilmiştir. Bu 
maçtarın icrası fi küstür mu · 
cibince birinci devrecin so · 
nuna bırakılmıştır. 

Demirspor-Üçok saat 13 
de hakem B. Hasan Yanık 
(Alsancak). 

Alsancak-Yamanlar saat 
15 de Hakem B. Mustafa 
Balöz (Üçok). 

Alsaocak-Yamanlar ikin· 
ci takımları saat 11 de J.la • 
kem Mustafa Şenkal (Üçok). 

Fuar Dünak,am Kapandı 
- Baştarafı 1 incide -

silleri ve mümtaz davetliler 
gurubu bulunmuşlardır. Şö · 
len .esnasında reis fuarın 
kap J nış nutkunu veciz bır 
ifade ile söylemiş ve nutku· 
na mukabele edilmiştir. Dip· 
loma ve mada lya kazananla
ra madalyalar dağıtılmış tam 

gece yarası fevka lade şevk 

ve şadı içinde p iyango çe· 
kilerek neticesi hoparlö rlar-

la ilia edilmiştir. Değerli 

belediye reisimizin nutkun
d an bülasaten baz ı parçalar: 

Muhterem Yurddaşlar; 

Hepimiz bir rada çok 
neş'eli günler yaşadık. Bu 
gece kapatıyoruz. Herşeyden 
önce büyük bir memnuni
yetle 1938 Fuarı bu yıl umu· 

mi güzellik, cazibe bakımın· 
dan olduğu kadar ziyaretçi· 
lerin a rtması ile de bizi 
memnun eden neticeler ve:r· 
miştir. 

Biray ö J CC kıymetli Baş· 

baka:nımız Fuarı açtıkları sı · 
rada bu kurumun yanhz 
lzmire ait bir eser degil Ke
malist rej iminin ekonomi 

sahasında attığı büyük ve 
enerj ik adamları göstermeğe 
matuf bir kıymd ve önemi 
taşıdığını söylemişlerdi Mo · 

dern Türkiyede meydana 
getirilen eserlerı memleket 
içine ve dışına bu büyük ve 
fay dalı kurumun lzmirde 
bulunması tarihi, iktisadi ve 
medeni bir varlığa sahip 
olan lzmir şehri ve hioter
lantı için yüksek bir kazrınç 

uluslar ve firmaların işti

rakinde de bu çoğalmanın 

her sene arttığını tebarüz 
ettirmiştir. 

Bundan sonra fuarın lzmir 
iktisadi yatına olan f aydala
rını söylemiş 939 fuarı için 

de: •• biz her sene olduğu 

gibi bu sene de vad edece

ğiz ki 1939 lzmir fuarı bu
günden cazibeli mükemmel 
ve randımanlı olacaktır.,, de-

miştir. Sonra " lzmir fuarı 
bir ih tiyaçtır. ,, Diyerek bir 
çok sözı er söylemiş o rdu ve 

donanmaya şükr ol rıoı sun· 
muş ve gelecek yıl fuarı içia 
şimdiden hazırlanıldığını ileri 

sürmüş, yollar kanunundan 
bahsetmiş, fuara en güzel 

i~tirak eden firmalar hak
kında takdirkar ıöz:ler söy
lemiş ve iştirak eden yeıli 

ve yabancı firmatara t~şek
kür etmiş, elindeki kadehi 
kaldırarak: 

"Kadehimi Türk milletinin 
saadet ve refahına, en bü· 
yüğümüz ve en sevgilimiz 
Atatürk'ün saadet ve afiyeti· 
ne kaldırıyorum . ,, 

Diyerek sözlerine son ver
miştir. 

Kıymetli ve !evgili Avu· 
katlanmızdan Bay Münir de 

çok güzel bir nutuk söyle· 
mişler, en sonra Valimiz, 
kendisine mahsus yüksek 
eda ve parlak sözleriyle çok 
veciz bir nutuk söylemiıler, 

ve soora madalyalar dağıtıl
mıştır. --ve sevinç vesilesi teşkil et· f 

mektedir. raDenizyo· 
-lile Gelenler V e bu arada imar bakı

mından büyük faydalar te · 
min edildiği ve yedi senedir Fuarın devamı müddetınce 
tetricen tekamüle yürüdü· kara ve deniz yolile gelen 
ğünü kısaca rakamlarla söy· ziyaretçilerin yekunu 187,359 
lemiş ve Fuarı ziyaret eden· za varmıştır. Yabancı ülke· 
lerden bahsetmiş ve lzmiıe lerden gelenler de 14 820 yi 
gelen ziyaretçilerle yabancı bulmuştur. 

....•..•...................... ......•.......... .. .. 
Halkın Sesi hakkın ses----

- Baştarafı 1 incide -

yor ve üç günlük paralarını da kesiyor, alıkonulan paranın 
işler bitince verileceğini ileri sürüyor. Am~le .k~dıolar~aa 
birkaçı matbaamıze baş vurdu, biz yevmıyemızın atmışer 
kuruştan olduğunu bilseydik katiyye~ işlemezd.ik, daha 
fazlıı yevmiye veren bir müessesede ış alırdık dıyo,)ar. Ba 
şirket haksızlık y~pmışhr. Önceden p~zar!•k. e~~ed~n ve 
yevmiyelerinin milcdarırn bildirmeden Turk ışçılerı~ı çaıı~tl~
mak doğru değildir. Amele snlanmaktadar, b~ şırket ışçı
lerin parasını tamam vermeli veyahut az para ıle çahıtıra
caksa önceden pazarlık ederek almalıdır. 

BALKI SESi HAKKI~ SESiDiR 
wg, 
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