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lngilterenin filosu manevralara başladı 
KISA VE AÇIK Fransızlar- Almanlara karşı mukabil emniyet tertibatı aldılar 

Fransız gazetelerinin hücumu! 
__________________ .. _ .... _ . _______________ _ 

Fransız gazeteleri. Alman manevraları haberlerinden sonraAl-
İn2ilizler ,, Fransızların Hazırlanması Haklıdır" Diyorlar 

~~~....,--~~~....,--~~~~-~~-oo .... ••oo~~-~--~-~~~~-~~~ 
lbanyanın müstahkem mevkileri biı kat daha takviye etmek için 
pek büyük faaliyet gösterdiği hakkında bütün dünya gaze· 
telerinde çıkan yazılar karşısında adamakılh hiddetlenel'ek 
ateş püskürüyorlar bu hususta en ileri giden ( Larepüblik ) 
gazetesi AlmaoJara bazı hadiseleri hatırlatarak akıl dersi 
~ermek istiyor. . 

Fransız askeri vazife başında 
Bu gazete diyor kh "Almanya berşeyl kendisi için müm· 

küıı başkaları için gayri müınk JD addediyor. Almanya la
gilterenio umumi harbe girmek istemiyeceğini zannedecek 
kadar gaflet göstermiştir. Almanya Amerikanın gemilerini 
bıtırdığı, evlatlarını Okyanusun kocaman dalgaları altına 
gömdüğü bir anda bile Amecikaoıa nıüdahr.le etmekten 
aciz olduğunu zaoned.ecek kadar bir hayalperestlik hasta
lığına tutulmuştu 

Bugün de logiltereoin ha· p istcmemesiui 1 .,giltereoio ha p. 
ten veya şundan bu ıdao korktuğuna atfetmek safl ığında 
bul Jouyor. 11 

Bu hücumlara karşı Alman matbuatı da Paris gudelerioe 
rahmet okumamakta ve kalem bombardımanına daha az 
olmiyan bir şiddetle devam etmektedir. 

iki tarafm gazeteleri böyle neşriyat düellosunda bulunup 
dururken ikı hükômetin arasını kim bulacak? Bahusus ki 
•ra bul nak istiyenler de arada sırada son günlerde olduğu 
gibi. tariz ve hücum mermilerine hedeflık va~ifesioi gö
riirlerae •.• 

SIRRI SANLI 

Hindistanda Karışıklık 
••na••~-~~~~~~ 

ve umun1i grev iJaa edirdi 
... ........... . . . 

·~ . 
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FRANSIZ BAŞKUM~NDANI BiR MANEVRADA 
mektedir. 

Paris 7 (Radyo)-Dün ge
ce nazırlar mecıisi fevkalade 
bir toplantı yapmış ve mu
allim askerlerin vazife l>a· 
şına çağrılmasına karar ve· 
rilmiştır . 

birler almışlar. 
Havas ajansı, bu tedb'r· .. 

lerin, Frauız topraklunun 
müdafaasına matuf bulund;:
ğuou ve Fraasıuıu. tecavüz 
emeli beslememekte olduğu· 

~ nu yazıyor. -

11\GLIZLERIN 35 BiN TONLL K NELSON L.IRHLISI 
Paris, 7 (Radyo) - Har· 

b iye nezareti Strazburg, 
Meç, Verdon, Befor ve Epi· 
tal hududlarında geniş ted· 

Berlin, 6 (AA) - D.N.B. 
ajansı Fransız ihtiyatlarının 

silah altına çağrılmış olduğuna Londra 7 (Radyo)- logil- mışhr Alman hudutlarında 

terenin anavatan filosu şi· sıkı bir tarassut devam et· 1 - Sonu 4üncüde -

iSTER GUL iSTER AGLf 

mal denizinde atmış harp 
gewisi ile büyü:.C manevrala
ra başlamıştır ~anevralar 

bıriocı teşrinin nibayt:tine 
kadar d .. vam t-dt'cektır. Filo 
!lefırı vaııyete girmiştir. 

Ll)udı d 1 7 ( t(adyo) - Al
m.ao bududıarında mütema 
diyen devam etmekte olan 
tahkimat ve askeri nakliyat 
do layisile Fıaosız bükii..oe· 

lince alına~ askeri eaıoiyet 

tertib:ıtı tamamen tatbik 
edilmek üzerec'ir. Fransanın 
aldığı tedbirler logiliz hükfı· 
me.tıoio tam tasvibini kazan· 
mıştır. 

Paris 7 (Radyo) . - Fran· 
sız ordularında görülen lü· 
züm üzerine izin kaldırıl· 
mışhr. Almanlara karşı mu· 
kabil emniyet tertibatı alın· 

Karı Koca Birbirlerine Sayi'ılı Davranmalıdır 
Kadınlar aleminde büyük kıymeti olduğu söylenen meşhur ses.siz sinema artisti V alanti· 

b~nın ~lümünün yıl dönümü geçenlerde tes'ıd edilmiş ve mezarına dünyanın her tarafrndan 
g?odenlen kadın çelenleri konulmuştur. Bunların içinde en ziyade dikkat nazarını çeken 
b1r Zenci kadınının çelenğile s .. Hzburklu bir madamın çelenği imiş, bu havadisi gazetede 
okuyan bir bay ka11sana : 

- Hakikaten bu adam çok müstesna rol yapardı. 
Surat düşkünü karuı dudaklarını büzerek ,u cevabı vermiş: 
- Evet. Amma bizim gibi bayanlarıa rolünü değil, sizin gibi maymun iştahlı erkeklerin 

taklidinde muvaffak olurdu. 
Buna karşılık kocasıda şu mukabeleden kendisini alamamış : 
- O, bir maymun mukallidi olsaydı. senin gibi bayanları taklid ederdi. Halbuki Valan· 

tina oyunlarındı daimi aslan taklidini yapmayı kendisine yakıştlrdığa için daima benim gibi 
e~keklerin rolüoii .~z"ar~ne ~lmıştır. Demişti~. Bund!ln fevkalade hiddetlenen bayan açmış 
•gzını, yummuş gozunu. Nıbayet su bardagının başında paUamasile iş neticelenmiştir. 

Sen de ey okuyucum böyle nezaketsiz karı kocanın şu ball~rine : 

iSTER GULISTER AGLA 

------------••••••OOH•• .. -------------

J cip on yada kıtlık var 
Japon maliyesinde para sıkıntısı başladı Çinde 
ecnebi devletlerin zararı sekiz yüz milvondur 
Ç1nliler Japonlara karşı ihtilal çıkardı. Jap >nyada f elak~t d~vam Ja 

Hanlrnv 7 (Radyo)-Man· nebi sermayesinin döıtte bi-
seng civaruıda Peki ı Han ridir. 
kov d emiryolunun müdafa~· Bu zararın ikiyüz milyon 
sında J.1ponfar tarafından Amerikaya ve dörtyüz mil· 
kullanılııa bin beşyüz Çınli ,. yonu~da lngiltereve aittir. 
askeri japonlara karşı isyan :Moskova 7 ( Radyo ) -
e!mişt ı r. ~Çinden gelen haberlere göre 

Kanton 7 ( A. A) Çin ga- l Çin deki Japon ordusu çok 
zetelerinin o ş iya t ı a göre azalmış ve Japon maliyuind' 
Çin japon barbı münasebe- para sıkıntısı çekildiği anla-

_..,...,_ .... • • şılmıştır. Çindeki Uapon or• 

SıhhQt Veliki 
İstanbulda 

htanbul. 7 ( Hususi ) -
Sıhhat Vekili Dr. Hulusi 
Alataş lstanbulda toplanacak 
kongreye iştirak etmek:üzere 
bugiin şehrimbe gelmiştir: l 

. 
tile ecnebi devletler Çinde 

du~uda köylerden zorla temin 
edild i ği buğday ve arpa ile 
geçiıımekteöir. Japonyada 
erzak kıthğı baş göstermiştir. 

Tokyo 7 (A.A)- Japooya
Dın merkezinden ieçen tay· 
fun geceleyin Hili şehrinde 
yaDgın çıkarmış ve iki bin 
ev yanmıştır. Birçok ölii var· 

sekiz yüz milyon Amerikan 
dolarlık zarara uğramışlar· 
dır. Bu yekun Çindeki ec· 

dır. Tayfun japooyanın şi· 

mali garbisine doğru ilerle

: mektedir. 
.. .......... Bl ... ~'§Dt~&~WCG~§m*fFF:liElmliE:= ............. mı;;! .... WW. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kırk kişi bir otobüste imiş?! 

Dün bir arkadaşımız anlıttı: 
"Pazar günü biraz bava almak üzere Karşıyakaya kadar 

gittim. lzmire döneceğim zaman iskeleye gelince vapur 
baraket etti. vakıt ve saat cetveline bakt m, öteki vapurun 
kalkmasına bir saat var. Hemen otobllse atladım, ketki 

- Sonu 4 üncüde -
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- 2 - Kansızlık Nasıl OLUYOR 1 ey U e 
idaresiz ellerde bulunduğu için:Tedavi Edilir? 

Yüzlerine bulaQtırdılar 1 .~!~sızh~ın kara ciğer ve . 
• • .. '.C' •• • .zaıfı.de alakası çoktur. Bu· 

Bu makalemde eskı sıJah ı uydurmadır, musademe yerı- ı nu burada tıbben tarif et· 
arkadaşım bay Rtfkıya hitap ne ne seksen zeybek gelmiş· mek çok güçtür. Kara ciğe-
ediyorum : tir ve nede 13 bezdirme ve rin kanın, kırmızı küreyva · 

Aziz yurddaş, alhDış üç adet fü~enkten hnın azalıp artması üzerinde 
Evveli ıize halisane ihtar başka cephane ve erzak mühim bir rolü olduğunu bil-

edeyim: Bütün sayın oku· gönderilmemiştir. Zaten oı a· meliyiz. Zaten karaciğer vü· 
yucular önünde kapı yoldaş· da mevcud kuvvet kafi idi, cüdün tam manasiyle bir fab· 
hğı yapt ğın bir silah arka· yalnız idaresiz ellerde bulun· rik sıdır. Vücudun pek çok 

d d . fiziyo)ojik zevaifiyle şiddet· 
daşını tenkid ederken biraz uğu için a. üsa emeyı yüz- 1 le alakadard1r. 
da onun benliğini ve askeri )erine bulaştırdılar ve üç döıt Binaenaleyh kansızlara ka-
şeref ve haysiyetini gözünün şakiye fırsat yaratılarak işi f raciğer yemelerini tavsiye e· 
önüne getirmek lazımdı. Bu neticesiz bıraktılar. deriz . Karaciğeri ya ızgara 
suretle kaleminize daha ada· Sabaha karşı Çakırcalı, veyahut başlama şeklinde yi· 

I letkirane bir ceryan vermiş müsademe mahal nin garp yeceksioiz. Yahnız karaciğer 
. olur ve daba mantiki ve tarafındaki tepeleri tutup yemekle pek büyük kansız · 
'nezihane yazmış olurdun. damda muhasara altında bu· hkları sür'atle tedavi etmek 
] O vakit bende de ve oku· lunan şakilere karşı: "Çakır- mümkündür. 

yanlarda da bir tesir bırak· cah efe geldi, hepinizi kur· Bundan başka şüphesiz süt 
mış olurdun. Bir mecliste bir taracaktır, teslim olmay1D 11 yoğurt yeşil sebze ve mey 
yurddaşın birşey söylerken diye bağırdığı zaman onlar valar da çok iyidir. Et pir-

i hemen onun sözlerini bir da damdan "teslim o!mayız,. zolası veya cızbız da pek zi · 
1 ı~mar gibi yüzüne vurarak diye cevap v~rmesi üzerine yade şayan• tavsiyedir. 

14 Sen arkadaş yalan ösyliyor· tfred arasında başlıyan te· Kansızhğm tedavisinda gü · 
ı sun!,. Dersen bu bitap çok Jaş ve heyecan attı, bunu neşin tesiri çoktur. Güneş 
ağır olur. Bu gibi hareket- görünce yanıma on üç je n ziyasının cild üzerinde husu-
lere ne ehlak ve ne de iç· darma alarak Çakırcahnıo le getirdiği bir takım mühim 
· . tesirler iJe kanın kuvvetlen· ı hmaıyat riza gösterir. Şimdi önünü kumek üzere kısım-

gelelim diğer meselelere : diği eskiden malumdur. 
külliden 200 metre ay11Jdım Binaenaleyh zayıf ve kan · 

Bozcayaka müsademesi ve dere içine inerek pusuya sız olanlara d~niz kenarla· 
iki gece bir gündüz sürmüş· yatırdım ve ertesi sabah er- nnda plajlarda kum ve gü· 
tür. Şöyle ki : kenden müsademe başladı , neş banyoları y~pmaları pek 

Birincisi : Birinci mülazim kuşluk vaktine kadar devam ziyade tavsiye olunur. 
Laz Mustafa ağa damın alt etti. Bundan mada kansızlığın 
tarafında ve benim ild mel· (Arkası var) sebeplerioide tetkik etmek 
re kadar solumda idi, henüz -ıae::ae-ı::!El~EaB- ve bu sebepleri ortadan ref· 
gelmemişti, yorğun bir halde A ) t J k etmekte iuap eder. Sebebi 
selim verdi ve "Müslüman- Ce e S& 1 1 tedavi en esaslı bir tedavi 

lar düğününüz mü var.,?Dedi. Lokanta sayılır. 
Ayaklar1ndaa çok muzdarip ........ Wllll••••• .. . 

olduğunu ifade etti, aradan Başturak Kestelli caddesi Büyük Harbin 
yarım saat geçer ~geçmez 8 6 No lokanta devren 
damın mazğalından atılan satılık. Talipler ayni cadde- Gemi Zayiatı 
hain bir kurşunla sağ kaşı de 43 noda meskürat bayii 1914 den 1918 yılma ka · 
üzerinden derince bir yara Envere müracaat 4~6 dar batan gemilerin touila· 
aldı VP. titriyerek ruhunu tes- __ ...... ___ ~ tosu (7,830,856) d1r. Bu mik-

lim etti. o snada beni ten- Satılık ev tardan 1,159,ooo tonu tica· 
kit eden Rıfkı çavuşu çağtr· ret gemilerine, 71,765 toDu-
dım, üzerinde 13 beyaz me· Karşıyaka Fadıl bey sok. da bahkçı teknelerine aittir. 
cidiyesile, kordelasız bir bahçeli iki odah no. 35 ev Gene denizaltı gemileri 6 
kıt'a iftihar madalyasını ken· satılıktır Çangır çarşısı no.29 milyon 692,640, ton torpil· 
disine teslim ettim, acaba 0 kah\'ecİ Mustafaya; müra· fer 681,692 ton, torpito ve 
zabit ben değil mi idim ? caat. 4 6 kravezörler 448,339 ton tay-
R f ~.,.;;,;,-.;.l!l!lm~ -~- l d k b 8000 ı kı çavuş lütfen hatırasını yure er e ta ri en ton · 
bir yoklasınlar. Halbuki bu Satılıktır luk gemi batırmışlardır . 
zat "damın üst tarafında cf· • •• 

Kereste bıçkı fabrikası ( • radı teftiş ederken damdaki zmır 
k mırabıt ·çarşısı numara 43 

ıa iJere bir kurşun attığını 
ve mukabil olarak o taraftan Kordela, planya, rende, Lokantası 
gelen bir kurşunla Mustafa delik, makap daire ma te· 

v h d ferrüat devren satılıktır. aganın şe i düştüğünü ya· _. __ ::o.;.;-''.-. -:.~iie:Ei3 
zıyorı Hakikatten nekadar 
uzak. Soara takip kuman· 
danı Rıfkı çavuşun babası 
merhum Ahmet bey Öde· 

• 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
miştten 500 fişenkle 80 ok· Leyli - Nıbari kız erkek 
ka ekmek ve yardımcı ola· orta ve lise için talebe kayt 
rak silahlı seksen kada; da edilmektedir. 
ıeybek gönderdiğini ileri ilk okul için leyli talebe 
!Ürüyor. Bunlar külliyyen dahi alınır. 6-15 

'**~**********:~*~~******~*~ 
1 Elhamra Telefon ~ 

1 c 2573 = 
j 'f ldaresinee M ı lli Kütüpane Sineması ~ 
j C BUGÜN Senenin en çok beğenilmiş olan Fransızca )t 
I C sözlü fevkalade 2 film birden )t 

' f Herkesin Kadını ~ 

Birinci kordondaki Süley· 
maı:ı lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettilr. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namiyle anılan 

ve memu~·in kooperatifinin 
tabliye ettiği bina ya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uygun olmakla beraber ferah 
h lokantamız muhterem müş· 
terilerimize gece gündüz 
açıktır . 

Merhum Lokantacı 

Süleyman Katibi 
M. Ç~YL.\K 

FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
' Baş rollerde: VICTOR TRANCEN - VERA KOREN )t 

i Meş'um Gemı" ; ŞEHİR TİYATROSU 
C ,. - BU AK.5AM 
' Baş rol~rde: OSKAR HOMOLKA · RAY MILLA1'' D )f Saat 21,30 da 

l
':DIKf'.'AT: . Fiatlerimiz ucuzladı. Alt kat loca 200, Hu- ~ Süt kardeşler 

su~i Si>, balkon 40, birinci 30, ikinci 25 cumartesi M K d · 3 ll d 
günü 1 de talebe sean&1nda talebe 15 kuruş )+ ome l er e 

·~' ~~~:W:=J~:W:~~~~:f:~~!f:ı:W:~~~~:J.-:f Türkçeye çeviren: l. Gılib 

Girdiği evde uyuya 
kalan hıt sız 

Londrada, hırsızın biri bir 
eve girmiş, yükte hafif 1 pa· 
hada ağır ne bulduysa ceb · 
lerine indirirken, ev sahibi 
çıkagelmi ş , bunu gören hırsız 
hemeo karyolanıuın altında 
sinmiştir. 

Maksadı, ev sahibinin uyu
masını bekliyerek bir fırsatı
nı bulup kaçmaktır. Halbuki, 
kendisi gafil avlanarak ol· 
duğu )'e rde uyuyakalmış, üs
telik te horlamaya başlayın· 
ca, ev sahibi meseleyi anla· 
mış , hemen pohse haber ver· 
miş, ve amatöı hırsı z soluğu 

karakolda almıştır. 

A n1eri ka nva ri 
Bir Rekor 

Bir Amerikan muharriri bir 
kitapçı ile mühim bir bahse 
girişmiştir. 

Muharrir 50,000 kelimelik 
bir roman yazacağını ve bu 
romanda 11 E,, barftnİ kullan· 
mıyacağını söylemiştir. Ki· 
tapçının buna muvaffak ola
mıyacağını söylemesi üzerine 
bahse tuuuşmuşlard1r . 

Aradan 47 gün geçmiştir. 
Muharrir şimdiye kadar 37 
bin kelime yazmıştır. Hiç bi· 
rinde de "E,, harfi yoktur. 

Şoförlükte yaş tahdidi 
lazım mıdır ? 

Londrada yaşlı taksi şo 
förlerinden birinin kaza yap· 
ması üzerine, bir anket açıl· 
mış, ve şoförlükte yaş tah-

didi lazım gelip gelmediğini 
araştırılmış, böyle bir kaide· 
nin !üzümü olmadığı ve Lond-

ra piyasasında 83 yaşlarında 
şimdiye kadar tek bir kaza 
yapmamış olan bir şoförün 
çalıştığı anlaştlmıştır. 

ÖJü masal söyler mi? 
logilterede Bövninjanda 

aktö. ün biri, (Ölü masal söy· 
lemez) piyeınn1 oynarken 
kalp sektesinden ölmüştür. 

•"ntW §'TJTlW r -= 

Göc 
' DEVRiM Kitabevi say1n 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden düki~ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedilf!ir. 

Yalnız 2 lira 
Halka kolaylık olmak üzere 

(2) liraya piyano akord edi· 
lir. 

Halimağa çarsısında Kor· 
letiye müracaat. 

3-3 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kasından aldığım üç hisse 
senedi mukabiJi ödediğim 

16 · 4 • 938 tarih ve 25141 
fiş numarasile otuz Jirqhk 
makbuzumu zayi ettim. Hük
mü olmadığı il.in olunur. 

iz.mir Tütün han No. 819 
Hatip Z. Riza 

(3244) 5- 6- 7 

iki Perdehk Vatani 
Piyes 

Yazan: Gönül •mre 

-8-

İkinci perde 
Birinci tablo ... 

[Sahne·: Bir köy meydanı.. Solda bir çeıme ve çeımeyi 
gölgeleyen büyük bir çınar ağacı .. 

Ta uzaklarda, başları dumanlara bürünmüş dajlar gö· 
rünmektedir.] 

"Perde açıldığı zaman sahne boştur. 

C:: Bir müddet • güzel bir sesin hazin bir beteyle çağırdığı 
Türkü işidiUr: 11 

TÜRKÜ 
Rüzgar deli esmek ister, 
Sular yolun kesmek ,ister .. 
Zorlu yollar erkek ister 
Delikanlım, delil<anhm .. 

Yoluau değişmeksizin, 
Hergün ilerliyor izin • 
Zorluğu yenecek dizin 
Delikanlım, delikanlım ... 

Bu dağların ardı dağlar, 
Sahipsizdir yeşil bağlar .. 
Sana yakın bir müjdem var 
Delikanlım, delikanhm ... 

"Türkü bitmiştir. Biraz sonra 3 ıhtiyar 
başında oturup dertleşirler ... ,, 

kadın çeşmenin 

EMiNE KADIN 

- Y ar1n da kadınların cepheye akıoı var; 
Gün doğmadan çıkacak hazırlanan kağailer ... 
Günler kısa, yol uzun .. kağoiler ağır ağır, 
Durmadan aşacaklar: dağ, orman, dere, bayar ..• 
Kalpleri, c 0 phelerin hasreti dolduracak, 
Geç kalmanın korkusu yüzleri solduracak ... 
Gidenlerin çoğu kız, çocuk denecek kadar, 
Nilemeli talisiz yurdun ihtiyacı var •. 
Tanri yardımcı bize ... 

FATMA KADIN 

"Muhtarın karısı .. 701ik mert bir Türk anasıd&r:., 
- Bugüo sıra onların.. Yarın da hepimize, 
Gelecektir bu nöbet .. 

EMiNE KADIN 
- Elbet.. Elbet. 
Kızımız, kızanımız dövüşürken ıperde, 
Layık mı dır oturmak bize bu serin yerde? 

FATMA KADIN 
"Müteessir:" 

- Oturduğumuz var mı? .. Ştrudi iş bitti ancak, 
Biz olmasak bir sürü işleri bin yapacal ? .. 

:...... Arkası var -
-----------iiiiiii-----------
Muzun İçinde 

Saklanan 
Servet 

Varşovada şoförün 

sokakta yaya giderken 

biri 

bir 

muz bulmuş, almış, ağzı su· 

lan~rak soymağa başlamış. 

Bir de ne baksın içinde tam 

1200 lira değeriode Alman 

markı .. 

Markın muzun içinden 

meyvası ahnarak, -_muz şek· 

linde bükülmüş ve yerleşti-

rilmiştir. Kabuklann da ye · 

niden _bir birine bitiştirilmiş 

olduğu · anlaşılmıştır. 

Markların, kaçakçılar ta· 

rafından Alman yadan kaçı· 

nldığı - ve V arşovada kay· 
bolduğu tahmin edilmekle· 
dir. 

Dıvar altında 
kaldılar 

Seydiköyünde Beldağ ma· 
hallesinde Ramazan oğlu 

Alinin evinin dıvarı kazaen 

çö &müş ve üç kiıi altında 

kalmışlardır. Y t!tiıen köylü -

ler bunları kurtarmış ve üç 

şahıstan Oımanıa sağ ba· 
cağı kırılmış ve yüzünden de 

ağır yualanmıştır. Ojğerle

rinin yaralan niıbeten ha· 
fiftir bu üç felaketzede has· 
tabaneye getirilmiştir. 

Arastada 
Şen n1a kas gömlek 

ateJyesinde 
En ucuz, şık, nefiı bay· 

raklar ve g6mleklerh:ı her 
çeıidi yağma ediliyor. 1 · t 



Mizah 

Sayfası· 

Bana Hile 
Dudaklarin nar gibi, 
Çok ııteşin var gibi; 
için mi fazla yanmıı 
Aşkla yananlar gibi! 

Dolaşalım; kır, bayır, 
Demeden evei bayır; 
Yaklaşıyor gönüller 
Y ıDdıkça cayır cayıı ! 

Sokulda bana biraz, 
Yaparak tıir parça naı; 
Seni öyle koklayım, 
Bütün kış bütün bir yaz! 

Gözlerin ışığile; 
Görürsem seni bile. 
Kollarımda uyurken 
Yaparsın bana bil~! --

Sebebi 
Kızın günde kaç saat 

piyano çalıyor. 
- Seldz .saat. Ha!ta ben 

buan zorlayıp on saat çal
dınyorum. 

- Evet amma bıkacak, 
ıoara hiç çalmıyacak. 

- iyi ya işte .. 

Kendi dilile 
Riyaziyeci nişanlısına bir 

llıektup yazdı: 

'
1 Sizi yarın, bugün sevdi· 

diğimden yfiz kerre fazla 
_ ıevect>ğim. 

Hayahmı sizin haya tınıda 
taksim edeceğim neticede 
bir teasüp husule gelecek 
bunu cebirle de olsa halle· 
deceğiml 

Korkmuyor 
musun? 

Tefeci söyledi ~ 

- Ayda yüzde 9 faizle 
para verirdim. 

- Allabtan da kor kmu · 
liôrmuaun ? 

- AJlahtan mı o yukarı
dan bakacağı için 9 ıu 6 
tibi gÖtür. 

Güzel Gözler 

f tl•lkın h•I ) 

Kolayı Var :Hesap Meselesi: 
Hizmetçi hanımına şikayet Öğretmen iki lo\< o ıno · 

Pençeredeo 
bakan kız etti : tif A ve B ayni yol ü!tünde 

- Ben, sa'onun büyük yol alıyorlar . A saatte 100, Anneme: çekiştirdin 
Pençereden bakan kız 

Yolunu değiştirdin ] 

Peoçereden b!lkan kız 

halısını aüpürmekteo bıkhm, B saatte 50 kilometre yol 
bu iş bana çok güç geJiyor. alıyor . A , B oin 1 kıJo aı e tre 

- Peki amma ne yapayım? arkasındadır. Acaba oekadar 
- Bir elektirik süpürgw esi 1 

1 

uman sonra A 8 ye y e tişe · 
alınız , kolayca süpüreyim. cek ? 

- Param yok. 
Gelip g eçene bakma , 
Pcrıç ereden çok sarkma 
S a ksı f iJaa bırakma 
P coçe·redenl bakan kız 

- Hizmetçı düsündü : 
- Para bulmanın kolayı 

var. 
- Nasıl? 

- Halıyı satınız ! 

Daha İyi 
Kötü bir piyes seyreden 

münekkit, tiyatro müdürüne 
söyledı: , 

- Böyle piyesleri oynaya · 
cağımız zaman birincı per 
deden değil, son perdeden 
başlayıp ~irinci perdt ye doğ· 
ru oynarsanız daha eyi ola· 
cak. 

Bayan, benimle danse· 
der misın ? 

- Ederim amma, tango 
çalması.u ı bekliyelim; fokstrot 
r.ımba gibi hafif danalar ba
na yakışmaz. Geçea de ak· 
rabamdan biri öldü de .. 

Evet 
Ne düşünüyorsun ? 
Hiç. 
Demek dersini düşün· 

müyorsuo ? 
- Onu düşünüyorum!. 

İmkan Yok 
- Yeni hizmetçinizcle öte

kiler gibi bir günde kaçarsa. 
- imkan yok. 
- Neye, çok eyi, senden 

çok mu memnun ? 
- Orasını bilmem, fakat 

dosdoğru vapurla memleke· 
tinden geldi. Memleketine 
gitmek için tekrar vapura 
binmesi lazım. Vapurda biı 

hafta sonra kalkıyor. 

Müsabakası 

l 

' ,ı 

Talebe - A 1 kilometre 
yaptığı zaman B 500 metre 

yapıyor. A B ye yttişmek 
için aradaki mesaf yi al ığı 

zaman B bu yolun yarısı ka· 
dar yol ;ılıyor . Binaenaleyh 

A hiç bir vakit B ye yeti
şemez! 

Yakalama 
- DdiJeri nasıl yaka· 

lar lar ? 
- Biraz ali ı k , b iraz du· 

dak boyası_. birazda per· 
man, nt ld .. 

Oyun 
Ne oynuyorsunuz? 

Korsancılık. 

Neye kur,a çekiyor
sunuz? 

Korsan gemisine kirli bir 
bayrak uacağız da mendi

lini kim verecek diye kur 'a 
çekiyoruz. 

Ya! .. 
Bir gün gelecek ki, 

yeryüzü yok olacak. 

- Peki o zaman köy yü· 
zünde bulunan tayyareler 
nereye inecekler. 

Gecikme 
Nere ye gidiyorsun? 
Canımın istediği yere. 

Ne zaman geleceksin? 
Canımın istediği zaman 

- Amma daha Iazh ge
cikme .• 

Gü ne s kadar güzelseu 
Barıa ne o lu ı• 2'Üıel !eo? .. 
Ke şke başıma düşsen 

Pe1J çereden baka o kız --·-
İçki 

Hasta doğtora gitti . Dok
tor muayene etti, başını sal· 
ladı : 

-- Aolıyamıyorum 
içkid . n olacal< .. 

dedi, 

T e krar dinledi, tekrar dü · 
şüodü, tekrar başıaı salladı : 

- Anlıyamıyorum, içkiden 
olacak ... 

Hasta ceketini giydi : 

Öyle ise bugün gideyim 
de ayık olduğunuz bir gün 
geleyim! .. 

Hatıra 
Deniz kenarında karısımn 

fotoğrafını alıyordu. Kadın : 
- Ne iyi , dedi , bunlar 

birer güzel batıra . 
Erkek düşündü : 
- Evet, hakkın var. Bil· 

bassa annenin. Bir hafta ya

nımızda kaldık tan sonra gi· 
derken, aldığım fotoğrafı 
ne güzel batara. 

Deha 
Aceba deha irsi midir 

dersin? 
- Bilmem benim çocuk

larJm yok ki ... 

AşçıbaşıMarka:S. Ferid 
Makarnalar 

ECZACIBAŞ1 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zind( lik 
Gençlik 

B<ı '- şrder 

Me. kez depo: 
Şifa Eczanesi 

Selaoik sergisinden birincilik - _ ~liiiB--~ 
madalyasını kazanmıştır.. . O F h • ( k ..................... _.... . r. a rı şı 

i O OK J O R i 1 l1mı• Memleket Hastanesi 

f Salih Sonad JI R~6"~~K~·N. _vE 
ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta- ı Elktrık teda ' ısı yapılır 
ı !ıklar müt~bassısı ı ikinci Beyler So. No. 29 

ı ikinci Beyler ıokalc No. 81 ı ~ l FFON: 2542 

ı Her gün öğleden sonra ı ---•---
: TPtefon: 3315 ı Murat dag"' ı kok .......................... 

Damızlık kömürü 
Taze Sakız baklası, sebze Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

1 
_____ 

1 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 1 

K O P O- · N 1 N • 30 • •e Avrupa cinslerini arayanlar 
Oe hisar önünde Meram tohum 

•••--•-•••••••----------• mağazasında bulur. 

Ankara palas direktörlüğü 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız . 

Tonu 22 liradır. 

7 ETLOL ~ 

fU AR İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamhk cihetinden ber 
marlranın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d ı ba ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğum.ı ve h r çeşid bi· 
s;klet ve teferruat ları da peşiıı ve taksitle t o p tan ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerirniıe müjdeleriz. 

Ad res: BalcıJurda Arap han ı ya f1 tr. (Lt No. 183 

HALiT SEYFEDDıN ÖZl<ILIÇ 
~.,....:ı auı;.-...--....,..__...--- --- --
ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 
tenli, Suo'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolaylıkla 

boyar. 
Solmaz ve iç çamaşırları 

boyarnaz. 

15 Kuruşla 

4ooeram 
ağırlığında h er kumaşm em· 
niyetle rengini de ğiştirebilir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapıhr. 

9 Eyliil Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\ Cİidinizi bozmayacak en 

Büze! tıra ş b ıç a g·ı :>yoVfl-
LllXtJS 

NV VA LUX LI ~ BIÇAı4LARI T I RAŞ 

MERAl{L ILARININ HEPSİNİ t--'EMNUN 
ETT] • E.ılR HE RE ~UL LA N/NIZ ! .. 

1)( POSU ~enıcraltı Horokol kor~ısındo 
N~ 80 MAZHAR ÖNGÖR 

=====.:ı.:ı...ı;.=~ ....... -- -.~~,=--=~---------

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
terinizi IKavaflar çarş1s1Dda 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf ~utahassıı 

---~---Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

<:ilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 
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• Sahife 4 

muk Alıyor 
lımirde bulunan Macar 

iktisat Nezareti fpamuk ofis 
müşaviri dün pamuk tacirle· 
rimizle görüşmek fiatler üze
rinde tetkikat yapmıştır. Fi
atlerde uyuşulursa bu yıl 
Macaristan bizden pek çok 
pamuk alacaktır. 

Bir yaralama 
Çeşmeden lzmire gelmek

: te olan 20 sayılı otomobil 
, elektrik fabrika11 yanlarında 

1 ı yol üzerinde lbrahim oğlu 
J Mustaf ının yük arabasına 

1 ı çarpmış ve arabacıyı yara
' lamıştır. 

: ~Sailık Şahadet 
nameleri 

f Walin 

Hatay kabinesi kuruldu 
Abdurrahman Melek Başvekil Oldu 

Antakya 7 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor ilk H tay kabinesini 
teşkile bugüne kadar Hatay valiliğ ini yapmakta olan doktor A bdürrahm•n Melek memur 
edilmiştir. Başvekil bugün PJt clis karşısına çıkarak ye i kabineyi te.kdi cn edecek ve be · 
yannamesini okuyacaktır. Doktor Abdürrrahman Melek kabineyi şu sureti! teşkil etmiştir. 

Başvekil dahiliye, hariciye, mudıfaa nezar etlerini bizzat üzerine almışlardır adliye nezare· 
tine Cemil Yuıtman iktisat, maliye güaırük nezaretleıioe Cemal Baki, nafia ve ziraat ne· 
zaretlerine Kemal Alper, maarif ve sıhhat nezaretlerine Ahmet Fai ı< Türkmendir. 

Fransa Hariciye Nazırı Kimlerle Görüştü 
Paris 7 (Radyo) - Hariciyü Nazırı Banne lngiliz büyük elçisini kabul ettikten sonra 

Romanyanın Paris elçisini, Fransanıo Vaşigtoo büyük elçisini ve keza Fıansanıo Belgrad 
elçisi ile Fas valisi umumisi general Noguesle görüşmüştür. 

İngiliz Müstemleke Nazırı İstanbulda 

7 EYLÜL 

Koşu sahasıı1da zeybeklerimiz 
çok alkışlandı 

Dün lzmirde bulunan Ber· 
gama, Ödemiş, Dıkili efe ve 

oyuncuları saat 16da Kızıl· 

çuUuda koşu alanında yap-

tıkları muhtelif oyunlarla 
lzmirlilere güzel bir gün ya-

şatm ışlardır . Ödemişin tek 
zeybek oyunları gene efele-

rin çaldığı saz ile filme ahn· 
m1ş ve bunu kalkan ve kü· 
çük kızlarıo oyunlara takip 
etmiştir. Bundan sonra, Ber· 

gama t felerioin oynadığı, 
Tiki, Arpazlı, Dağla ve Gü
vende oyunları ile kalkan ve 

ok atma hareketleri filme 
aJ ı nmıthr. 

Bundan sonra cirid oyun· 
ları başlamış, sabada yetmit 
atlı üç grup halinde oyna· 
mıılardır. Oyun çok heye
canlı olmuş, fakat baugı ta
rafın daha heyecanla oyna· 
dığı anlaşılamamıştır. Çunkü 

atlar ve biniciler o kadar 
coşkun bir hale gelmişlerdi 
ki onları:zaptetmek mümkün 
olmamıştır. Trib6nlercİeki 
halk bu oyunları heyecınla 
seyretmiş ve birçok defalar 
şiddetle alkışlamııtır. .. -----------------~~-----

\' a b 1 ncı Dil Me -elesi 

Fransızca Öqrenmek ve 
nuşmak istiyenler 

ko· 

Bir mektepte yedi ıe\ciı 1 «F , a nsız ,: a konuşalım» 
lstanbul, 7 (Hususi) - logilterenin müstemleke nazırı Malkolm Makdo :ıald burüa tay· yıl okuduk arı birçok gramer Adı ile bir küçük müki· 

yare ile Londradan şehrimize geldi yarın Kalküteye hareket edecektir. kaid elerini ezberledikleri ve leme kitabı kaleme almıt 

J Yapancı memleketlere şı- ç k k b • • d l p ek çok kelimeler bildılderi her gencin alabi lmesi için 6 
• had.:toame ile gönderilecek e a l n es l n e top an tı halde birkaç sözü b r araya kuruş fiyatla satılığa çıkar-
; her çeşid yaş ve kuru mey- gt:li ı e rek küçücek bir mü- mıştır. Mektrplerimizde bun· 
• veleria ve diger toprak mah· ••OO•• kaleme mevzuunu idare ede- dan böyle ecnebi dili ted-

ı: sülleri uğlık şabadetnameıe- Tu klı.fler kabul edı·lmezse kuvvete .. miyen, bir kitapçıdan bir ris er.ım,ken koouşm•ğ• 
l rinin ziraat direktörlü~ünce '- m ura- kitap almasını , beceremiyen büyük bir ehemmiyet verile-

' t ;~rilmcsi muvafık görülmüş· caat etmeee karar verildi pek ~ok gençlerimize raslı- ceğioden öğrenciler bundan 

1 ur. yoruz" pek çok fayda görebilecek· 

B• Prağ 7 (Radyo) - Reisicumhur Benesin riyasetinde toplanan nazırlar meclisi mühim Bu acınacak hal ve vazi· !erdir. 
i lr Ç81pl,m8 kararlar vermiş ve toplantıdan sonra neşredilen tebliğ fevkalade mühimdir. Sudetlere ya· yet karş ısında büyük bir Bu 32 sa)falık küçük kita-
t Dün gece saat! yarımda pılacak yeni teklifler tak 'i olarak tesbit edilmiştir. teessüre kapılan bat muhar· ba, 150 - 200 sayfalık ko· 

Alsancaktan Konağa gelmek· Prağ hükumetinin tavizlerde daha ileri gidemiyeceğini alenen söylemiştir. Şimdi bilin· ririmiz g-erek birçok seneler caman muhavere kitaplaranın 
I te olan belediyenin 418 nu· mesi lazım gelen bir nokta vana o da gizli mükale~elcrde her halde kendilerine mufas- mekttplerde yaptığı Fran· müoderecatını -faydasız ve 

1 
maralı trambosu şehir gazi- !sal olarak bitirilmiş olan bu teklifleri Sudet Almanlannın kabut edip etmiyecekleridir. Ka· sızcaD muallimligin verdigi kullanılmıyan cümleler atıl-
oosu önünde duracağı sırada bul ederlerse Avrupa bir uzlaşmanın arefesinde bulunuyor demektir. Kabul etmezlerse tecrübelerdeo ve gerek bu mak suretile· sıkıştırmak 

1 
ı arkasından hızla gelen Ber- kuvvete muracaata yol açılmış olacaktır. Maamafih tekliflerin kabul adileceği muhtemel- hususta celbettiği sayısız ko- mümkün olmuştur. Bu kitabı 

1 
1 gama 17 sayılı tenezzüh oto· dir, yarın vaziyet aydınlanacaktır. nuşma kitaplarındaa istifade doğrudan doğruya (Halkın 
; mobilile çarpışmışlar. Her iki Perağ 7 (Radyo) - Alillan Südetleri Çekoslovakyaoın yeni tekliflerini reddetmiştir. ederek mektepliler ve bir Sesi) idarehaneıinden yalnız 
araba zedelenmiş ise de yol· Vaziyette tehlike görünmeğe başlamıştır. ecnebi dili öğrenmeğe karar (5) kuruş mukabilinde alabi· 

"culara birşey olmamışhr. • 0000 vermiş gençler ıçıo. . lirsiniz. 

: f~.~~~ .. ~:.!~!!~~ ~:::::~~:::!- ·~=l~~=ıı::k:~r'Gü~:;!~~~:°'z Fr8a~~!! ı~.~i~err-!-~-.nz_!_!._~_uı_h_.~-ı~-~k-~-~~ 
~rin adedi 450 bini bulmuştur. so••zterı• d ••ıd•• d•• Son zamanlarda Almanya dair Hıva11 ajansı tarafından birleri kendine karıı tevcih 
ı H Ak aşını o ur u Türkiye gül y ğlarına önem yapılan tebliğ hakkında aşa- edilmiş bir tehdid suretinde 
I • SOY Hariciye Vekilimiz Tevfik htaabul 6 (Hususi) - Bu vermeğe başlamıştır. 937 de ğıdaki tebliği neşretmekle- telakki edemez. Binaenaleyh 

1 ı Sıylavlarımızdan bay Ham- Rüştü Aras lstanbula hare- gün San yerde yine bir cina- onsekiz bin mark deg" erinde d" F b" hidisahn icabettirdig" i çerçe· 
ır: raosanın ızim garb 

di Aksoy dün lstanbuldan kelinden biraz evvel gaze · yet oldu. 15 kuruş yüzünden yüz kilo gül yağı alınmışken veyi aşan bütüo tedb.tleri 
< k " k k hududlarımızda tevessül et· şehrimize gelmişlerdir. tecileri kabul ederek beya- çı •n muoa aşa avgaya bu sene buJ mikdar beşyüı Fransa geri alına fena et 
4 z• natta bulunmuş ve ezcümle müncer olmuş, balıkçı ibra· kiloyu bulacakhr. Alman ta· tiği tedbirler şayani hayret- mez. 
1 ıraal bim, arkadaşı Şükrüyü bi· cirleri Türk:. gül yag"larını tir. Hususiyle ki bu babtaki •• demiştir ki : -
(T • 1 • 

• l ayın erı 
! Buroava mücadele istasyo-
nu namzet memurlarından 

2B. lbrahim Kepsutlunun a
r saleti ziraat vekaletince tas · 
ştik edilmiştir. 
' Mücadele istasyonunda üc
~retle çalışan asistan B. Ce-
1mal yirmi lira maaşh müca-
2dele teknisiyenliğine tayin 
ı:edilmiş ve gene mücadele 
cistasyonunda çalışması veka
ı;ietçe rLÜLasip görülmüştür. 

:Genrral Seyfi 
r Gü~ı ük muhafaza umum 
tkomutanı Gl!neral Seyfi Is· 
5tanbuldan şehrimize gelmiş· 
Ctir. 

c y· . . 
~ ~caretımız 
~ Inkişafta 
' Türkiye ile yabancı mem
~eketlcr arasındaki iktisadi .. 
Cf)erde bu son yılJRrda ve 
(ı>ilbassa bu sene pek çok 
Cnkişaf vardır. Başta logil
[.ere ve Amerika olmak üzere 
l!\lmanya ve ltalya ile olan f icar i münasebetleri aı tırmış · 
~ ır. Gelecek yıl için şimdi· 
~len almanyanın Türkiyeye 
'ıiparişlerde bulunduğu anla· 

lıılmıştır. Bu yıl hububat, 
ıürklük deriler ve kurum 

' 'nadcni de alınacaktır. 

Hatay, istiklalin bir teme
li sayılın Millet Meclisine 
kavuştu. 

Türkiye ve Fransanın Ha· 
tayda mesai teşrikinin ve 
Türk, Fransız askerlerinin 
Halayda vücutlarının ne ka· 
dar faydalı olduğu göıüldü. 

Atatürk Türkiyesi, Tuna· 
dan Hinde kadar 100 mil -
yonluk dost kitle!li ortasında 
bir sulh ve ilerleme adası 

halindedir. . ......... .,__ 

Lort Halif aks 
riyaset edecek 

Londra 7 (A.A) - Diplo
matik mehafil milletler ce· 
miyeti konseyine iştirak ede· 
cek olan logiliz heyetine 
bizzat hariciye nazırı Lo, t 
Halifaks'in riyaset edeceği 
keyfiyetine büyük bir ehem
miyet vermektedir. 

ılrak'ın 
Al manyaya 
Si arişi 

Kahire 6 (Radyo) - Bağ· 
dadtan bildirildiğine göre 
Irak hükumeti Almanyaya 
mühim miktarda silah ve 
radyo cihazları sipariş etmiş -

' tir. 

çakla muhtelif yerlerinden Bulgar yağlarından üstün tebliğ ayni zamanda umumi f ırlDCll&r 
yaralamıştır. Şükrünün sıhhi bulmaktadır. vaziyette hissedilir bir seJib 
vaziyeti ümidsizdir. Hastane- M eseri bulunduğunu da yaz· 
ye kaldırılmış, cani yakalan Üşerrefi maktadır. 

Hancılar Sucular 
Okusun 

mışhr. K d 1 Alma"ya Her kim olursa 
Gaziantep'de açır ı ar olsun kendi müdıfaasıdı te· 

Çukurçeşmede oturan yo· min etmek için icabeden 
Manevralar ğurtcu Ali, Recep kızı 12 tedbirlere tev .. ssül etmek 

yaşındaki Müşerrefi kaçırdı- yolundaki hakkına asla itiraz y 8p8C8k ğından zabıtaca tahkikata etmemiştir. Bittabi Maginot 
lstanbul, 6 (Hususi) •girişilmiştir. h~ttı da böyledir. Almanya 

Elazığ • Denim manevrala· lzm 1 r Askerlik da her ihtimale karşı koy-
rını bıtiren kahraman ordu· mak için ayni bak b ı ileıi 
muz, yakında Gaziantep ha· Şu besinden : sürebileceğinden garb budu. 
valisinde de manevralar ya- d d ·· · ı "d f d 
pacabt.r. Bu manevular için Harp okuluna g irecek:erio un a mum ı sı mu a aa te -

giriş mu·· dd' etl~ ... rı' 15 Ey'ıu" l~ birlerioe tevuül eylem ' şti r. muhtelif noktalarda tecew• -
kadar temdid edilmiştir . Is· Nasıl Almaoya Fransanııı ib · Belediye nizamnamesine 

müe başlanmıştır. 

Erzurumda 
Zelzele 

Erzurum 7 (Hususi) Ojn 
sabah şimalden cenuba doğ
ru bir yer sarsıntısı olmuş· 
tur. Zayiat yoktur. 

Esrar 
Cemal oğlu Halil adında 

biri Gaziler mahallesinde 
esrar sararken yakalanmış· 
tır. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi 
9703 Üzüm 
l 097 incir 

Fiyat 
8 18 
7 14,50 

teklilerin bu müddete kadar tiyat tedbirlerini kendisine uyğun nakliye arabalan 
evraklarının tekemmiilü için karşı doğrudan doğıuya bir Çivici hamam sakarya okulu 
şimdiden şubeye müracaatla· tehdid mahiyetinde tefsir et· karşısında No. 36 
rı ilan olunur. miyorsa Fransa dahi Alman· FAIKŞIMŞEK 

İzmir şaıİıpi- ···H·;ik~·;··g;;i··h~kk~·;··;;~;.;; .. 
yon oldu 

Fuar tiyatrosunda Pazar· 
tesi akşamı altı böl~e ara· 
11nda başlayan Garbi Ana· 
dolu Greko Romen güreş 
birinciliklerinin dömifinal ve 
finali dün akfam yap.ldı. 

Bu güreşleri lzmir takımı 
kaıanarak, garbi Anadolu 
şampiyonu oldu. 

ikinciliği Antalya, üçüncü
lüğü Afyon, Aydın ve Kon
ya da müsavi puvanla dör
dliocü olmuşlardır. 

- Baştarafı 1 incide -

binmez olaydım. O ne kalabalık, o ne rabatsızhk. Sıralar 
doldu taştı. iki kişilik yerlere üçer kişi oturtuldu. Bundan 
başka ortada ve arkade iğne atacak yer kalmadı. 
Yanında bile iki kişi vardı tahminen kırk kiti idi eskiden 

Mersinlide kontrol yapılırdı. O da kalkmış. Öyle bir halde 
lzmire geldik ki?J .. 

Halkın Sesi: 
Bir otobüs için kırk kişi çok fazladır, uıun mesafeli yol

larda ayak üzerinde kalmak çok zahmetli olur, bunu yap· 
mamalıdır. 

HALKIN SESj HAKKIN SESiDiR 


