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••nız. Bek-

caklarını şaşırmış insanların 

adedi günden güne çoğalmış 
olmasaydı, belki Ruzveltin 
bu fikri bu kadar rüyaya 

benzeyen bir hülyadan ibaret 
sayılmazdı. Halbu ki bu 
gün sulh ve müsalemet 

aşıkları kadar harb ve kav
gaya susamış çılgın ve coş
kun ruhlar vardır. 

Hele top, tüfek, bomba, 
tank, tayyare ve zehirli gaz 
satacağım diye uğraşan her 
tarafa bumunu sokan, 
her vicdana ifale yelte-
nen ölüm fabrikaları 

acentelerinin çevirdikleri 
fırıldaklar da düşünülürse 
sulh hayalinin ne kadar za-

yıf ve rüyaya bt!nzediğini bir 
kere daha anlamış oluruz. 

Temenni ve dua edelim ki 
Ruzvelctin bu hayalini haki
kat yapmak için dünya işle-

• rioe artık karışmamağa ahd
detmiş gibi görünen Allahın 
bir yardımı dokunsun ! 

SıRRI SANLI 

·----·-~~--- .... 
nın silahlarını arttırmasın-

dan korkmaktadır. 
Yalnız Amerika reisicum· 

huru Ruzveltin bir cıhan 
sulhu kongresi toplaması 
ihtimali biraz ümidsizlikleri 
ortadan kaldırmakla bera-
her, Ruzveltin bu kararının 
tatbik sahasında ye" bul · 
ması için onun da Amerika 
reisicumhur intihabında ka-
zanmış olmasının icabettiği 
kanaatı vardır. 

Londra 27 - Almanyanın 
silahlanmasının ve ordu mev
cudunu arttırmasının başlıca 
hedefin Rusya olduğu kana
ati umumidir. 

.... 
BAŞVEKiL 

Yaşarı Öğle 
Konıiinist nıa hkcnıesi faşistleri idama 

nıahkun1 edi)·or 
- - ---4l""l'lit,_ __ 

.., . 
yeme2'ıne 

1 k d İstanbu l 27 <Özel) 
a a oy u ispanya dahili harbi 

i~tanbul, 27 - Başveldl bütün kanlı ve feci 

Amerika nota 

h met İnönü bugün Heybeli- safhalariyle devam 
adadaki köşklerine dünya etmektedir. 
süy siklet şampiyonu Yaşar Asilerin Sens.:bas · 
Erkan 1

1 kabul ederek yeme- tiyan· lrun cephesine 
ğe alıkoymuş ve kendisile yaptıkları taarruz 
uzun müddet görüşmüştür. akim kalmıştır. Hü-

Sporcu Başvekilimiz Ya- kômetçiler bazı mev-
şardan, yaptığı güreşler hak- zii muvaffakiyetler 
kında izzahat almış ve bir kazanmışlardır. 
isteği olub olmadığını sor• Biriyotu 27 (A.A) 
muştur. Dün öğleden sonra 
KARSLILARIN HEDİYESi asiler tarafından Luy-

Kars 27 (A.A) - 61 ki- se durmadan bom
bardıman edilmiştir. 

loda dünya şampiyonluğuna -
Asiler Enderlaya

seçilen kahraman güreşçimiz 
dan İmdad kuvvetleri 

Yaşar Erkan' a Kars hediyesi 
almışlar ve derhal 

olarak Olimpiyat armasını yeniden harekete geç-
taşıyan altın bir çift kol mişlerdir. 
düğmesiyle bölğemizin nefis 
tereyağından 16 kiloluk bir Hükfımetçiler ileri hatlar- tua~~ .. ··~~~~ 
teneke beyaz balın Karslılar da ellerinde buluudurduk- ft ÜÇÜDCÜ 1 

lan mevzileri terketmişler- ~ 
adlna göndezi)mesine ilbay• n n 
hkça kadar verildi. se de arkada tutmuş olduk- ~ Sahifemizde i 

00400C:~00400C:K>00000<>0aıooooooc:>e>cK>OOOC:>OCK>000400CK>OOOOOC:)OOOO ları m ev zile rde müdafaa da 1' 

R 
bulunmuşlar ve orada kal- 1 n Üçüncü sabifemiı:deki i 

- Sonu 4 ündüde -

1 ~ (Morfinle çıldıran adam) 

1 an ayır mışlardır. ı ft adlı tefrikamızı okuyunuz. 
- Sonu 4 üncüde - ~~~~ ~~a::ts 

~:;...: __ ... ...., .... .--
Geceli gündüzlü çalışmalar 
devam ediyor. Panayır çok 
mükemmel e nefis olacak 
--~~~~~~- .. oo••---------

Hergü n birbirinden güzel pavyonlar yükseliyor 
yol ışık işleri bitirilnıek üzeredir .. 

Panayuın açılmasına bir 
kaç gün kaldı. Panayırda 

geceli gündüzlü bir faaliyet 
devam etmektedir. Yangın 
yerinde yükselen panayır 

inşaatı, pavyonlar daha şim
diden cazib bir manzara gös
termekte, bir kaç gün sonra 
açılacak olan. panayırın pek 

mükemmel olacağını haber 
vermektedir. 

Kordondan panayıra uza· 
nan Vasıf Çınar caddesi 
parke olarak döşenmiştir. 

Sovyet Rusya, Mısır, Elen 
pavyonları bitmiştir. Mısır ve 
Elen pavyonları kendi milli 
mimarileri şeklinde yapılmış
tır. Mısır pavyonunun yanın
da Sümerbankıo beton pav
yonu, onun biraz ötesinde 
İnhisarların beten pavyonları 
çok gtzel bir manzara teşkil 
etmektedır. 

Vilayetler pvyonları da bir-
birinden güzel eserler halin
de yükselınektedit. 

Gazinonun önünde içinden 
renkli sular fışkıran bir ha
vuz yapılmaktadar. • 

Panayırın antresi ve ışık 
tertibatı ve tezyinatada çok 
göı alıcı bir manzara arzet· 
mektedir. 

- Sonu 4 üucüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~-----------0000~----~------~ 

Islah etmemiz lazim gelirken 
teş~'İk mi edeceğiz ? 

ı-:~m ün matbaamıza bir vatandaş geldi. Mertçe açıkça 
l.!.d!I şu itirafta bulunarak kendini takdim etti: 
.. - Ben eski sabıkalılardanım. Eskiden eroin, kokain 

kaçakcılğı yapardım. Adam yaraladım. Hapiste yattım .. 
Fakat şimdi bütün bu huylarımdan vazgeçmiş, temiz ve 

namuslu bir yurddaş gibi alın terimle ekmek paramı kazan· 
mağa çalışıyorum.. Şimdilik tanıdığım, güvendiğim yok. Bet 
on para ile seyyar bir köfteci tablası yaptım. Ekmek para
sını çıkarmağa çalıştı.o.. Bırakmadılar, mani oldular.. Bu 
sefer bir simitci tablası koydum. Tepecikte bir köşecikte 
satmağa başladım. Bir memur geldi ve benim bu işime mani 
oldu .. 
Şimdi ben ne yapayım . Namusumla ekmek parası kazan

mak istiyorum bırakmıyorlar .. Tekrar kaçakçılığa başlayıp 
sabıkalılara yakışacak işler mi yapalım? .. ,, 

Bu bedbaht vatandaş bu sualin c:evabını bekliyordu. Ta
bii "hayır., dedik.. F ~na bir talih sev kile, isteyerek istemi· 
yerek sabıkah olan bu yurddaş islah hal et.ueğe lrarar ver
mişken onu binbir müşkilat çıkararak tekrar eski haline 
sevketmemiz doğru değildir. Cemiyetteki bütün kanunlar 
nizamlar, vatandaşları islib bale, doğru yola sevketmiye 
mecburdur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
§Tilkilikte Basmanede bakkal Hüseyin ve Muhiddin Necatiye: 

Bahsettiginiz derdden yarm bahsedece;iz. 

i&&ill ... ~ - - . . - ~"; ,. ·-... .. . ~ . ' 



...... j C llADrm S..I ~ 28 Ağa 

Yamanlar kızı Almanya ve ltalya evvelafiiuNYADA1 ~""~"""'" • sNeler oluyor 
- ~.!k ve Macer~ •• !:!1La~~IN can sonra canan dıyorf a,. 18 İpek çoraplı S40 

milyon bacak 'JD 
Amerikada ~enede of r Genç kız düşme~ek için 2'enç 

adamın omuzuna dayandı 
Gözlerini genç adamın göz

lerine bıraktı. Oralarda bir 

hayat kaynayordu: 
- O halde biraz evvel 

ıorduğunuz suale şimdi ce
vap veriyorum. İnsanJardan 
niçin mi kaçıyorum? Gayet 
basit .. Onlardan iğreniyorum
da ondan. 

- Fakat .• 

- Fakat sende bir insan
ıııı diyeceksin. Doğru kabul 

ediyorum. Lakin ben çok 
istirap çektim. insan kızı 

insan oğullarının verdiği is
tirapla uzun zaman yaşadı. 

Beni ölmeden öldürdüler. 

- Bunlar bir sebep teş
kil edeblir mi? 

- Daha mı istiyorsunuz? 
- Evet 

- Siz de.. Siz de onlar 
&ibisiniz. 

Bird ~n ayaia kalktı: Er· 
cümcnd yerdeki kitabı alıp 
vermek İatedi. Nermin anide 
ablarak kitabı a!dı: 

- Bakmayınız dedi. 
Genç apam farkına var· 

dırmadan parmakları araaın
dan kitabı okuyabildi. Du-

ma 'nın "La dam o kamelya" 
il idi.: 

- Bravo eiye bağırdı. De
mek ıiz de böyle eserler 
okuyorsunuz?. 

Konuıaa yalnız gözleriydi 
onun.. Şimdi de ağıayorJa. dı: 

- Beoi bu kadar hissiz 
mi zannettiniz? 

Akıam kahvealtaıının ça
linmasına yarım saat vardı. 
Yerdeki pikeyi toplayıp o· 
muzuna koyarken cevap ver
di: 

- Sorunuz?. 

Yürüyorlardı. Genç kız 

düşmemek için genç adamın 
omuzuna dayanıyordu: 

- insanlardan keı çdığlnız 
dün akşa niçin o kadar kim· 

se içinde kazaskayı oynadı
nız.? 

.... " 

- Sualimi ikinci defa ce· 

vapsız bırakıyorsunuz?. 

Nerm·n durdu hafifçe gü· 
lümsedi: 

- Çok zor birşey sordu-

nuz cevabını v"rmesem?. 

-- Sözünüzden dönecek-
misiniz?. 

- Hayır hayır biraz güç 
ama neyse.. Ben o oyunu 

y ... lnız bir kişi için oynadım. 

- Kimin?. 

Genç kız içindeki heye
canı belli etmemek için ya-

vaşça cevap vermek istedi. 

Buna rağmen sesi titreyordu: 

- Çok mütecessissiniz 
dedi. 

- Suallerimi size sordu-
ğum için ... 

Nermin 
Yutkundu: 

hafifçe kızardı, 

- Mademki arzu ediyor· 

ıunuz, dedi, spyliyeyim. O 

kimse akşam ben oyun oy
narken orada bulunu vprdu. 

Sonra tamamladı: 

- Bana mfısaade edersi· 
1 

niz değil mi?. 

- Hay bay.. Fakat ne 
zaman göıüşeceğiı?. 

- Belkide biç .. 

Ercümtndin bir söz söy· 
!emesine meydan bırakmadan 

Habeşistan ve Almanya - Italyan dostluğuna 
şöyle bir bakış ••.• 

1ıyo. 
milyon ipek çorap satı 'J'I 
İktisadi buhrana rağmeD 1 ttfl 
danberi ipek çorap .. 

Tarihte dostluğuna itimad 
edilmiyecek iki millet kay
deder: ltalya ve Almanya. 

İtalyanm yirminci asrın 
iptidai.arından beri devam 
eden 30 - 35 senelik siya
seti temamen ahdü vefa et
miyecektiı !. 

En ziyade dost olduğu 
sırada İtalya Trablusgarbı 
osmanlı hükü:netinden al· 
mıştır. Çok uzun sürmüş 
bir ittifak muahedesine rağ• 
men yine İtalya umumharpte 
Almanya ve Ayustury.& aley 
hine dönmüş ve silah çevir
miştir! 

Almanyanın da im~aladı ğı 
mukavelelerde sadık kaldı· 

ğını tarih heman kaydetme
miştir. 

Anlaşılıyor ki, bu iki mil-

Musiki 
meftunlarına 

Akord edilmemiş bir piya
no kulakları tırmalar onun 
için musiki sevenler bozuk 
ve •yi akord edilmemiş piya· 
ooları gö mek bile istemez· 
ler. Bozuk ve akordsuz 
piyanolarınızı yep yeni bir 
bale sokmak istiyorsanız 

ve)ahud biyaoo almak veya 
satmak arzusunda iseniz Al· 

ı Jet "evveJa can sonra çanan,, ı 
esasına çok sadıktır. 

Şimdi ltalya iJe Almanya 
arasında sıkı ve derin bir 
dostluk vardır; o kadar ki 
verdikleri notalar bile heman 
heman birbiıinin aynidir. 

Ne garibdir ki bu dosluk, 
İtaiya • Habeş davası saye
sinde tesis etmiştir. Halbukı , 

Habeşistanı yutmağa karar 
veren devletler arc-.sında Al
nanyada vardır. 

Almanya, müstemlekesi 
u. olan bir devlet olmaktan 
hiç bir zaman kurtulamamış· 
tır. Şarki Alrikada ki müs· 
temlekeleri kendisine kafi 
gelmiyordu. Bunun için dai· 
ma müstemleke hırsı ile 
cihan sulbunu tehdid etmiş. 

Almanyanın yirminci asır 

iptidalarinda gözüne kestir
diği yeni müstemleke Mene
lığin yurbu, Habeşistan idi. 
O zaman nafiz bir adam 
olan Maksimliyen Harden 
1911: 

" Mısuı İngilterenin, Fası 
Fıansanın ve Habeşistanı da 

kitab neşredilmiş ve Avrupa• 
yı bir barbten kurtakmak 
için yarı şimali Afr kanın 
Almanya, lngiltere, Fransa 
devletleri nasında esaslı ve 
hududları ~muayyen nüfuz 
mıntakalarına ayrılmasına, 

yar i şöy lece paylaşı lmasına 

lüzum olduğunn ısbata çalış
mıştır. 

Almanyanın Habeşistanı 
zabtı meselesi, ancak umumi 
harbin zuhuru yüzünden geri 
kalmıştır. 

Umumi harbten sonra Al · 
manya tamamen müstemle· 
kesiz kalmışt ır. Bugünkü 
müstemleke iht iyacı dünden 
çok fazladır. Şu halde, ağ
zmı sulandımış ve sulandır· 
makta oluan bir yerin ltal
yaya ilhakına Almanya nedeıı 
yard m etti?. 

Almanları iyi bilenler bu 
suale cevab olarak diyorlar ki: 

- Sonu 4 üncüde ----.. -~ 
KA~I MEKDTUBLARI 

l\1emleket hastanesi 

60 milyon çift arttı. da 
Fiatler ucuzladı. 1929 rtP 

5 dolar eden bir çift ço 
bugün 1 dolar 66 dır. ıb• 

Çorap fabrikalarında ç dit· 
şan amele sayısı 5,000 or 
Fabrikaların 193S te kal•>.• 
ları 213 milyon dolardı. 1• 

· k · - · J yad•• mcrı a ıpegı apon ~ 

Jındığından Japonya da 
işte çok kar ediyor. 

Garip bir post~ ri· 
• eP O 

Dünyanın en garıp,, tioi• 
jinal postanesi ArJaP r•~ 
tam cenubu ile Ateş toP i'' 
atasındaki Magellan bO 
zın dadır. ,. bİ' 

Bu ·postane rnadeP• toP-
fıçıdır, bir zincirle ~te: b'i' 
rak kayalarından bırın pot •• lanmıştır' Her geçen de' 
bu fıçıya bir sandal g&o ,~· 
rir ve fıçıya bırakılan o:ı 
topları aldırır. ...il• 

b -tüP ..-
Bu fıçı po!.tane u . 1•' 

letlerin bimayesinded~r . .,ii•' 
sis edildi edileli biçbır ~tor 
timal yapılmamış, ~e ,çıP 
lara kimse el sürrnenııŞı pfl 

"' her jol 
adresler 

lımir Memleket bastane-
Almanv.mın nüfuzu altına okumamış ve 
koyacak yeni bir ınuabedcye sini gndiğim zaman göğ .. üm mektupları alıp 

h gu•urla ka hard ı. Her taraf· Jüzum var ,, diye mü im ve iriştirmiştir. 
tctn intizam ve temizlik ta · . ..,.....,.,..,,.,.,..,,..,..,..,.,..,.~ d•~' K a}serden mulhem oldJğu """ Sı 

anlaşılan bir yazıyı neşret- şıyo du. Doktorlar, henşeriler baş hemşıre b yan . "e te' 
hasta bakıcı la rdan, hademe- bütün hastaların sevgı b •• 1110· 

mişti. .. 
lere kad r bütün hastalar veccühünü kazanlJllŞ 

sancakla Mes'udiye cadd'!- 1913 de de "Almanyanın 

h h Çok memnunlar. Hastaların dug~ udur J,f 
sinde (49) numarah eve mü- arb değil, ci an siyaseti,, · fa ıoP 
racaat ediniz. ünvanı altında imzasız bir bu kadar ihtimamla bak ılı· O , ta okul ınezun 

~:i:>t.:i::~ ~ :k';J şına çok sev ndin. Bilhassa M. B. ,-
~~~.lt.X.lt 1C-* :Jt:t".lt >ıf. 1ı\ll11 ıllllı !llllıırttU!lı ·liıA ıllllıı 11.ılıı lıı.illllıu~ı ılııııllnıı i i JJ ılıılı•Jtıtı,ıılıııltıdl 

B Elhamra Tel. e ı Şimdiye ksadu İz'm~ı deRgö ülmKemiş müthiş bir 

tC 2573 )t ~ 
~ İdaresinde Milli Kütüphane sınema-ıı )+ -

G .~, 
Kültil ' P • +( BUGÜN MAT iNELER DEN ITIBARE N )+ i.j Ars ıulusal 9 e yHil panayırı münasebetile ~ 

bir kuş gibi sekerek çam
ların arrsından kayboldu. 

t( Zafer bayramı ve sinemamızın 936-37 mevsimi ilk açıl· )(. .sı ta bütün dünyaca tanınmış büyük p 
- Hayır.. Biraz evvelki "" u. .... ~ ' 

'T\ ması şerefine büyük program " ~ 
ıözlerinizle bu kitap bir te- 1' 1 -Bütün fzmir halkının büyük sabırsızlık ve heyecanla?İ 4J_ Klukefsı· sı·rkı· , 
zad teşkil ediyor da.. Ma- *** '" " ~,, f 
demki bir İstirap kızısınız?. Yamanlar kampında hayat t( bekledıği Türkün şebametini tarihe altın karf lerle yaz- )} .: f 

JJdırdıg-ı kabramaolık diyarı Montıö zafe rinden cvel ve sonra Panayırın resmi küşadından it ibaren : f 
V d d ı · 1 d büsbütün başkadır. Orası n • f 
k e 

00 

an ° aöyı ınsan ar an hastalarla deg-il bir senenin jS Ç A N A K K A L E ~ Kluk fsİ Sirki to .. 111 I 
açıyorsunuz?. yJeyse niçin n ~ O ,. 

yine böyle kitaplar okumak- yorgunluğunu gidermek için «Türkçe söılü hadisat filmi - Çanakkale rle yapılan merasim Husu i t n nle Köstenceye ve o radan 60~ S 
ta devam ediyorsunuz?. Bu gelenlerle doludur. Günler ~ 2 - Venedık arsıulusal fılm müsabakasında birinciliği hususi bi r TürA vupurile İzm irt: gelecektır. I 
sualime cezap istemiyorum. hissedilmeden geçer. Sabah· t( ihraz ederek Volbi kupasını kazanan » f 
Kabvealtıya çok az bir za· tan oğleye kadar olan va- = y A R A L J K U Ş » ~ Klukefsİ Sirkİd t .... ubteli~ 
mao kaldı. Hem a•agwıya ener kitte herkes bir şeyle meş- ~..:~ 40 b .. - k d 'b t 1 100 a e ... ı. d 

T Paula Vessely Reji Villi Forst u_ @ uyu vapur an 1 a re 0 up ,..•r 
hem de size birkaç sual so- guldur. Kimisi rom3n okur, u O"' ~ vahşi havva n, 4 tan beheri 12 tonlu fil, sslanlar, el•" 
rarım. Müsaade edersiniz kimisi tavla oynar, bazılarıda ?\ Fiatlar: 30, 40, 50, üO kuruştur ~ h · bay~aplar H ~ {. lanla r, ayıJa r, maymunlar vesaır va şı 
değil mi?. çadırlarının önüde toplanarak +( Seanslar: 3. 5. 7. akşamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )+ ('l mürekkeptir. 

Nermin tereddüt içindeydi. dereden tepeden konuşurlar. ~ talebe matinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )+ ı'iJllll'!lllllllfll / 
N«>den sonra cevap verebildi: (Arkası var) t,l~::W:'S::W:::W:~~~::W:~~~~JJ::l~ F~~~~JJC~)/:~ ~ .,,....~nsı• 71!1!ı ;m.... ;,..,.....-""bıı"" 
------~----.:.._ ______ ..:._ ________ __.:. ____ ~----~~~--~~~~----~--~~~~~~_.:._~__:~-..:......:~~----~~----------------~foOdl .9 
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Kalın bir erkek sesi 

iki çevik hareketle pencereye 
tırmıındı, bu sırada parma
ğındaki yüzüğün elmasile 
kestiği cam, pencerenin içine 
düştü .• 

Bu yerden artık odenın 

içine gitmek artık gün bir 
iş değildi. Z. R. elini bu kı· 
rıkten içeri sokarak pençe· 
renin iki kanadını da açtı 
ve i ;eriye atladı. 

Dııarıda haydudlarla zabı· 
ta arumda ıilih teatiıi 

birşeyler söylüyordu 
devam ediyordu. Fakat 
bu, dedektifi şimdilik biç 
alakadar etmiyeu bir şeydi! 
Bütün dikk· tini, içinde bu
lunduğu bu oda celbediyordu. 

Odada derin bir sükünet 
büküm sürüyor ve bilhassa 
bunu n·ühüm buluyordu. 

"Çelik sinirli kadın,, oaa. 
nın kapısına yaklaştı ve gö· 
zünü anahtar delikine koya· 
rak dııarıyı tetkike baıladı. 

Dışarıdaki sofada da "hiç · 

bir canlı rmabluk olmad ığı olmak üzere burP..da bir te· dışarıda polilslerle harb ed' - Şef esasen tele tıııitt•~,ı' 
b d d · ld v 1 f d b d k aşag- ı yukarı izah e! d•f ""-' gi i u a a ınsan o ugunu e on a e var eme ti. yo uz. 1 J .,.. 

k k b d Z R b b 1 numaralı gizli k.sP ., ... ,Pe .. ı' 
gösterecek üçü ir iz e . . ütün dikkatini sar- - C imi ne pa aya o ursa bar o:ı d• o' .. 
göremedi. fede:ek dinle,..eğe başladı. olsun bu lacağım ve akşam· dan ko rkunç . bur• . 1'p' 

K d b k b. d.kk f d d l t' ~ · F k t oluyorken · efrı er•1 ,,,,,• apı an üyü 1r ı at Tele on n sert ve kalın bir an evve ge arecegım. a a uha\f . b"'r 
ve ihtiyatla dışarı) a çıktı. ses: n ereye getireceğim? Numa- rup telefon ııı ·yor ~lı O',-

ması da gösteri b.,J&JO 
Bir telefon teli nazarı dikka- - Vaziyet cidden müş- ra 12 ve mi? . "e ~ 
t . · lb t ' B' k" d d küllür, diyordu. Bütün gay· - Eveti Çünkü on dakı· da kolay eııııo ı' 
ını ce e tı. ır oşe e e k k d 1•1. I I 1 bir yol vardır. fa1'•t. t#' 

bir paravana vardı. Parava- retime rağmen C:m Molkeyi aya a ar po ı ıs er e o an Z R Sessiı 
11 

d•P aıa' 
nanın arkasında Ve ku··çu-k b 1 d muharebe bitec.ektir. Eg-er · · ·dorll ıı. J1 

u a mA ım. adıml~rla korı öıOd"d' i'e' 
bir masacık üzeri11de bir te- Diğer ve daha sert ve geld iğin vakit muharebenin d .. u Y et t 

raflarına ogr r ıO rO''" 
lefon makinesi göze çarpı- daha sert ve amircesi cevab hala devam ettiniği görürsen, rada bir ıner~e bU tJ1:,,,pr_ 
yoı du. verdi: seni 9 numaralı gizli kapıda vardı. Niyetı şıti' ~-· 

Z. R. bir an bile vakit - Sen korkak ve hece- beklerim. merdivenden ~ur•d.• "i'" 
kaybetmeden telefonun mik- ripsh: bir adamsın, dedi. Muhavere burada bitli. Ve idi. Fakat ta~ ii1' b•' 
rofonunn aldı ve kulağına Eğer bu akşama kadar Cim Z. R. de telefon mikrofonu· ne iJişen k~~ etti· ur"'" 
götürdü. Molkeyi bana ölü veya diri nu yerine bıraktı. Detektif, m rakını tahrı tar de 50.ııst".. 

Kahn bir erkek sesi bir teslim etmezseniz, halin her- şimdi bu binanm gizli yerle· Evvela an~b t)ed•· ~,~-': 
şeyler söyliyordu. Bunlar bad olacaktır ! rini öğrenmek ihtiyacında idi. içerisini g~ı~ir ıellı ~·f' 
Z. R. ye değil, belki de çete l Sana yardımcı göndermek Bu binada da şüpheler 15 ihtiyatla ve bı~t ede~e dJ· 
reısıoe söylenen sözlerdi. de istiyordum amma, müm- numaralı binada oldu~u gibi mamağa g~Y;riye t' 
Şübbeıiz ay.U hat Uzerjnde kün değil. Çünkü burada gizli karar yerleri vardı. yı açb ve ıç 



---------- ' ............... 
:s~~aatıamamaaaaas · 
m TA yy ARE sineması TE\i~?N m 1 

s euGON a 
~ ~ ~ Birinci büyük proğram ~ 
~ ~' 

l ~ D narlı - Cim Londos [f>j M ~ E Arasındaki heyecanlı maç E 
' ~ Ayrıce iki şaheser filim ~ 

~ 1 - Paris hayatı ~ ' 
~ Fransızca sözlü ve şarkıh ~ 
~ Maks Derly ve Conchita Montenegro ~ 
~ m 
~ 2 - Güldüren gözler ~ 
~ Ghırley Temple (Şirley Templ) ~ 
~ Büyüklerin küçüklerin sevdikleri altı yaşındaki yıldızın a 
~ çok nefis bir filmi [t 

lln d•ıb b• b• • t!J FIATLAR: 30 40 50 KURUSTUR ~ 
11ı ı er ın ır cılve yapı ~mam~~~r!l~~~~.=~~~~~~~EE~&ES 
:~-Çık k k k ~M~~~~~ i~~a~~~ 
""4te1aJeri11ıi . s!lçı arşıma çı ıyor ~ _ • ~ 

-2-

-~il t zı boyle uzak· ı Bu Fransızcamı ilerletmek " D kk t ~ 
~.~ okuıturarak bir demenin ne demek olduğu- r1:i.1 ..., azarı l a e~ 
•"'1t Y~varladık. Ak- nu anlarsın .. Bu cümle o va- ~ . m 2 ve 20 kcmprimelık a"'lııelaılıırda 
.. r~~ıkıni~ti. ~olar ki~ Margariti elde etmek ~ lzn1ir 6 ncı A.rsıulusal Fuvarına ıştirak ~ 

"lr .. ;" ç "tılar. 1 abu ben manasına geliyordu ~ d J ki-'\ · } · ~ 
k..~"dan o 1 .- N . 1 kk ··· k··ıAb ~ e .. ece { re am sever pavvon sahıp erıne: • 
~ ··· n ar > u e ıse a ta e ver u a " 

tet b· • de yürüdüm.. babamla binbir müuakaşadan CI Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve ıi 

bulul'lur 

Ambalaj ve Monııprimelerin 

üzerinde halisl i ğin timsali ~, ırınci Kordonda sonra dediğimi yaptırdım.. ~ E!ekfrik işlerini temiz, 'VC ucuz bir şekilde yaptırmak a 
'

11lu bir eve girdi· Bana ayda 200 lira verecek- e ayni zamanda nıeofaatmızı gözetm~k istiyorsanız: ~ olan ~ markasını arayınız. 
a. lç~I lerdi .. Ben bu para ile Mar- ~ ~ALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET 8 
'\ttet •eBUyURUN garitin evinde yiyip içip ya- a E Vl1'4~~ NiYAZi ?~AN ve arkadaşlarına lütfen E ------------- - - --------
. '-. S. dehşet içinde şayacaktım. . ~ muracaat edersınız ... TELEFON 3855 t'1 
tt rııın g k d M · - ~ ri e d enç a ın argarıte bu kararımı soy- ~~~~~~ ıı .. ~.. .. ıı , 11.. .. P. .. ,. , 

\ cltıaa •vet etmesin mi? lediğim zaman bütün aile l~~~,.-s~~~~~~~E~~~ ~~~~~~~~~~~~t!] 
~ ~Gııduın kaldım... çok sevindi.. Bana derhal ~~:lt:ıt:=*~~:lt::t:ıt:::t:ıt:lt:ıt::ıt:::t:lt:)t lt::il :>1.~\ 
. ~~ ı,iu• . ~ilahın bu denize bakan bir bekar odası ~ D O K T O R ;. 
ti~ Old ıdı. Çıldıra- hazırladılar. * » 
o d U111 D- .. b' Od d d .. e. . · uşun ır a a a ceviz gaydurop- tC A K ) T » ;:-··o vaktin zan- lar, kesme karyolalar, sedef t( • ema onay ~ 
L! te ":ardalığının da ~akamalı kütüphaneler, aba- lıC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ \ 
"'it k rkinı vardı. JOrlar ... Her şey her şey fC h 1 ki ~ 
~ •dını elde etmek vardı. tC asta ı ar mütehassısı )t 
a..., •arını yoğunu ilk geceyi geç vakite ka- tC Basmahane istasyonu karşısmdaki Dibek sokak başın-1 

~' , lbuvaffak ola· dar içtik eğlendik. Nihayet tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
"- ı, yatmak zamana geldi Marga- akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
•~e~ : daveti nimet rit beni odama götiirdii.. Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleıı sair ~ 
~tlk t~hal içeri dal- _ Nasıl beyendin mi? tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1J 
. 'tki bır. nıisafir per· Dedi. Gözlerinin içine l~ra yapılmasına ce\ az 2örülen Pnomotoraks muayene- ,. 
~ ~aa· bı~ aile dostu baktım.. ~ sınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 Mı 

~I 11111••fir ettiler - İçinde sen olmadıktan t( >+ ' 
Or.a.._ Ut1d11lar •. Frasızc.a +c:n:~~~~~~~~~~~~:r:~~,.ı 'l.L-....... lc sonra neye yarar.. tiana 

iL ~- •• T.u. su firen- zindan gibi geliri Dedim.. n 
~ te~~1111 • anlamakta Çapkm kız gülümsedi.. il : 

Si'tl(a tdını.. - Sabret oda olacak.. 1 

~ 'l.t, I ILERLETTlK Bak şu kapıyı göriiyorm~:-
~~·~~~ığı. ile~letmiş- Bir gün - gelecek o kapı da 
~1 aıleyı ziya· açılacak( Dedi. 
'1,t~ or~urn. Sarışın H k k ' d ) ••rıt b· . . a i aten~o amda geçm~I 

'PaYor ınkbır cıl· bir kapı vardı. Bu kapı ya-
l..~. Çık1 • açı saçık omdaki odaya açılyordu. O 
~t11ıtor fakat elini odada Margarit yatıyordu .. 
~lıt.,, >"ordu. Yarab· ( Arkası var) • 
..... ._. ~ktı y . 
,.. "'Ilı d Dl. emış 
~ •d· Gnkkinda ak· 

1Yord 1\0,d um. Margaı it 
~ d ~llda, Bucada, 
~ltrı: 8 bir çok 

' 11..ı ~ ııı tanıştım .. 
~-~•t 1 tab . k. . . oy , vıs ı ıçı-

Çı1~nuvor • d ansedi
~.,. •'ilca b' ~ t., 8u ır hayat 

"'. o kıııd hayat o va
~ bitirıa 111~ cazip gel

'-İtli .. ~6zelyıı.lıda-
~ dlckt' Y erniş çar-

1 belli ının l'ao sı-
4\d ... _ Pek rok ·· .. 
~ "'~ k ... uıu-

~lbd," endi hayatım 
ı ~'ı b11111 •e itimden 
l~ '

1d, '1111ttım. >t... otur k 
' ""' ._ nıa .. ev· 

. \~ '•ıııu::ı•rda yiyip, "'•k da tavuklar 
d\ '( ,111~İç hoşuma ~~ltıd ıs Çarıısın-

'la~ d,r: her türlü 
1 ~ G •nlatınak :._.. lli . 

dtıttli hl sattım. 
'L~ltııı fıatık fiatı 

~..._._, ~lQı Verdim. 
L., L.t P '- edinı ki: 
' .~ .,. llaııca . 

' 11\ord nıı ıler
\..-. . ,, .. 

0 'da ecne-
~ ie .1"da Panıi

ti1or111111 de-

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Da rüli rf an 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
İlk kısırnları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço
cukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

hayata ve Orta okul tabsi· 
Jine hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci sınıfından başlar. 

Her iki kısma öğrenci 
kaydına 1 Eyliil tarihinden 
itibaren başlanacaktır . 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Telefon : 2914 

•• 
Uç bayan 
aranıyor 

Fuarda satış işini idere 
edebilecek üç bayana ihti
yaç vardır. Taliblerin matba· 
amıza sabah dokuzdan on 
ikiye kadar mllracaatları. 

. 1-3 

Zengin kişesi 
Türk HaYa Kurunıu 

İ. Na On 
Zenıin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişcsi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

Doktor • 

M. Şevki Uğur 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hastalannı 
her sabah saat d ... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi ~uayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 
varı karıısında 36 numarala muayenehanesinda. 

[ Akciğer, karaciğer, kan haıtalıklan kangızlık, zayiflik, 
kalb· haıtabkları, mide, barsak -ve böbrek hutalıklan J. 

Biçki yurdu Ruhsar Hüsnü 
•• • 

muessesesı 
Yurdumuz iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle iftigal 

eder ve bir senede terzilik diploması verir. Birinci ıımftaa 
mezun olanlar Kültür bakanhğıncada tasdik edilerek anu 
ettikleri yerde yurd açabilirler. ikinci sınıf batbikıt ıınıfıdır. 
Bu sınıfa devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik tekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine derslerile Silka ve Fosfor boyaları ve 
kadife kabartma dersleride gösterilir. Yurdumuza devam 
eden bayanlar sanatın bütnn inceliklerini öğrenmekle bera
ber kendi elile kendi zevkine göre az masrafla cihazlarım 
karyola takımlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Her sene yapılan musabakalarda altın madalya kazanan 
yurdumuz: geçen sene 9 Eyliil panayırında Halk Partili pav· 
yonuuda da yapılan musabakada birinciliği kazanarak nati 
mükafat olmıştır .. 

ADRES 
Karataş tramvağ 

biçki yurdu. 
caddesi numara 332 Ruhıar Hllın& 

Milracaat öğyele kadar 

Büyük tübü 15 kuruş 

M. Depo S. Ferid eczacıbaşı 
ŞİFA ECZANESi 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında HÜkümet karş.sında numara " 

:.. ··- ··Hiç bir. -yerde şubesi: yoktuı: _ __-:. __ 



açılaeak olan 
fuarın açılma merasimine ri· 
yaset etmek üzere başbaka
nımız ismet lnönünün yakın
da şehrimizi ıereflendireceği 
haber ahnmıştır. Bütün İz
mir halkı başbakanımıu par
lak bir şekilde karşılamak 
için büyük hazırlıklar yap
maktadır. 

FUARDA MISIR MÜMESStLl 

Cftalkıa S••• ı 

Rus - Japon gerginliği 
bir harb doğuracak mı? 

~~~~~~~~~~~ .. oo .. ~~~~~~~~~~~ 

Moskova Japonyayı 
Protesto Etti 

Jaoon tayyareleri 
Rus hududlarında 

İstanbul 27 (Özel) - Pecadore adalan· lstanbul, 27 (Özel) - iki J pon tayya-
nın Japon bahriye makamı tarfından ( Te· yaresi Sovyet bu~udunu 15 ki lometre ka . 
rek ) Sovyet vapuru- un tevkifi ve tayfala- dar tecavüz etmişlerdir. Bu ~on hadise hu-
rına sui muamele yapılması Moskovada dun mıntakasında vukua gelmiş t i r . Sovyet 
asabiyet uyandırmıştır. konso)o"luğu bu hadiseyi protecıto etm i ştir. 

Sovvet bükümeti bu münasebetle Tok· yoya şiddetli bir prot~stoda bulunmuştur. 1 

Fuann Mısır hük ümeti u· 
mum müdür ve mümessili 
Ahmed Sıddık pazar ~ünü 
lstanbuldan şehrimize ğele· 
cektir. Mısır pavyonunu ha
zırlamakta olan Mısır heyeti 
dün belediyede doktor Beh
çet Uzu ziyaret etmiştir. 

oo :>oOOOOOOOOOOOO ooooooooocooooocoooooooooo ooooooooocoooooaoo~ooooooooOOOO<Y-'OOOOOO 

Avni Doğan _Manisa valisi oldu 11 oanya ihtilali ' 
Ankara 27 - ~abık lzmir parti başkanı ve: Yozgat say- - Baştarafı 1 incide - ı 

RANSEYMAN BÜROSU 
Fuar için geçen sene ol

duğu gibi bu sene de pa· 
saport karşısındaki Türkofis 
binasmm alt kab ranseyman 
bürosu ittihaz edilmiştir. 

Iiikmet Türk 
şehrimize eeldi 

Kültür bakanlığı kültür 
heyeti azasından Hikmet 
Türk ıehrimize gelmi~tir. 
Hikmet Türk bu sene orta 
mekteplerle liseleri olan te· 
hacüm karşısında ihtiyacı 
karşılayacak tedbiı lcri ted
birleri tesbit edecek ona 
göre fazla mektep açılacak· 
hr. Orta mekteplerle liseler· 
de, kız enstitüsü ve tic .. ret 

" 
lisesinde kaydükabül mua· 
meJeJerine devam edilmekte
dir Tehacüm pek fazladır. 

Selanik fuarı 
6 eyJiılde Selanikte açıla

cak olan Arsıulusa i Selanik 
fuarına Türkofis müdürlüğü 

tarafından Ege mahsuller:n
den zengin bir kollcksiyoo 
hazırlamaktadır. 
•• 
Uzüm fiatleri 

Dünkü sayımızda üzüm 
fiatlerinin yük!Jelmekte ol
duğunu kaydetmittik. Bun
dan sonra fıatler yeniden 
bir kuruş daha tereffü et
miştir. 

Un fabrikası 
Belediye •Jn fabrikası un· 

cu Mümin, icar edilmiştir. 

İtalyan 
kontenjanı 
Ankaradan şebrirniz Tür· 

kofis müdürlüğüne gelen bir 
telgrafta Türkiye-ltalya an
leşmasına bağlı takas listesi
ne buğdayan da ilave edil
miş olduğu bildirilmektedir. 

1r:s::r-11~~ ··~~ııı 

~ Görünüz ~ 
n HÜKÜMET CADDESi n 
~ ŞEMSi HAKIK"'T ~ 

11 Ucu~l1!~ ; 

a!~~~!~~.?,! aid ! 
her aradığınız mah ve her ~ 

ı malın bir . çok çeşidlerini ~ 
P1 bulursunuz. Ayni zamanda 1' 
i yorulp_>adan aldanmadan ı 
P1 pazarlıksız ve muhayyer ~ 
~ ahrıını1.. "" i 
...... :a;+;agt;c .. g+;aa;t#~ 

lavı Avni Doğan 'ın Manisa val i l i ği ne, Sa b ı k Balıkesi r parti Her ikı tara f ta çok faz· ı 
baş~enı Lütfü Kııds ı gC:2'ün Yogat Hdil ğine tayin cdi:me- la ölü vermişlerdir. Asi tay· 
leri kararla~mı ştır. P\;k yakında iu p t.den muamdeleıi 
tekemmül edecektir. 

Manalı bir tevkif 
Londra, 27 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin bildirdi

ğine göre son zamanlarda Moskovaya davet edilmiş olan 
Sovyetler birliğinin Londra ateşemilteri Moskovoda tevkif 
edilmiştir. 

Tayyarelere ad konma 
fstanbul 27 - Halkın tebenüleri!e 31 tayyare sipariş 

edilmişt'r. Tayyarelere Ilkteşrin sonunda ad konma mera· 
simi yapılacaktır. 

Askeri terfi listesi Pazar 
günü 11 eşredilecek 

lstanbut 27 (Özel) - Asketi terfi listesi Pazar ){Ünü ne· 
şir ve tebliğ edilecektir. Genel kurmay ikinci reis general 
Asım, general Selim, Galib ve Kerameddin birer derece 
terfi edecektir. Albay s~yfi ve doktor Hafız Emin gene· 
rallığa terfi e<lecektir. 

Dil kurultayında dört alim 
tezini söldi 

İstanbul 27 - Dil kurultayının dünkü celsesinde de bü· 
yük ilmi tezler ileriye sürülmüştür. Dün dört alim teılerioi 
izah etmişlerdir. 

Komisyonla.da ayrıca çalışmalarına devam etmektedirler. 

Almanyanın bolşevizme karşı 
açtı2ı mücadelenin hayranıyım 

Peşte '.L 7 - Macar kralı naibi amiral Horti Hitlerle yap· 
tığa mülakattan sonra şu beyanatta bulunmu-;tur: 

- "Almanyanın bolşevizme karşı müdafaası hakkında 
Hitlerin büyük eserinin hayranıyım. Almanya Bolşevikleş

scydi; Avrupa medeniyeti mahvolurdu. Kendi benliğinden 
vazgeçecek bir Avrupa tasavvur edebilir misiniz? 

t1orti'nin Hitler'le göıü~melerinde }a lnız bu mesele üze· 
.:rinde fikir teDtisile iktifa edilmiyerek daha esaslı ve şu· 

mullü bir iş bia·ıiğinin takarrür ettiğini ilave ediyor 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:>OOOOOCOO 

l\lühin1 bir ista tistik 

Piyasamızda 147 buçuk mil
yon liralık evrakı nakliye var 

Yeni ufak paralar l~ nıiJyon 115 bin 
lira değerindedir .. 

Merkez banluası tarafından ! 25 kuruş g;1müş, 68,000 li-
çıkarılan istatistiklere göre, rahle 10 kuruşluk nikel ufak-
162 milyon olan evrakı nak· lık vardır. 100 kur uşluk gü· 
diyemizden bilfi.I tedavülde müş paralar 8 milyoıı dur. 
bulunanların mıktarı 147,5 Piyasada eski ufaklıklar 
milyon aadardır. 7 milyon 805,0QO lira, yeniler 

Bundan baş· a piyasada 12 D'ilyon 115 lira değerin· 
2 milyon 853.000 liralık 25 dedir. 
kuruşluk nikel, 1 bilyon 
994,000 liralık on kuruşluk 
bronz, 1 milyo 447,000 lira
lık beş kuruşluk, ~95,000 
liralık yüz para, 200 
bin liralık bir kuruşluk ııi· 

kel, 343 bin 296 bin liralık 
10 para nikel, iki milyon 
29,• 00 lirahk 10 para nikel, 
iki milyon liralık 50 kuruş

luk gümü~, iki milyon liralık 

Feci bir kam· 
yon kazas 
Bandırmadan S:.1sığ·rlığa 

giden bir l<amyon bir köp
ıüden geçerken köprü çök· 
müş, kamyon devrilmiş yol
culardan biri ölmü~ üç. kişide 
yaralanmıştır. 

yareler Luz'a beyannameler 

atarak geceden evvel teslim 
olmazlarsa şehrin yakı laca-

ğını h ldirmişlerdir. Gece 
olduğu halde berb durmaanış, 
bilakis ça r pı şmalar ayni şi<l· 
d etle devam etmiştir . 

Dün sal;ah frun cephesin
de şafakla Leraber asi tay

yare!er şiddetli bir hücumJa 
bulunmuşlardır. Altı saat 

süren şiddetli bir muhare· 
beden son. a asiler münhezim 
o'arak kaçmışlar ve 200 den 
fazla ölü bırakmışlardır. 

AMERİKANIN NOTASI 
Vaşington 27 - Amerika 

Birleşik Jevletleri ispanyaya 
bir nota vermişlardir. Bu no· 
tada lıükiimet hakiki bir ab· 

luka ilan edip bunu tatbik 
etmediği takdirde Aameri· 
kanın asilerin kontrölü altın-

da bulunan limanların Aıne
rikan ticaret gemilerıne ka
pah bulunmasam kabul etmi
yece~ini bildirmektedir. 

Barselon, 27 - Katalon
yanın muhtelif şehirlerinde 
ihtilalc ıleri muhakeme ede
cek olan halk mahkemeleri 
işe başlamışlardır. Halk mah 

kemeleri faşist hareketine 
iştirak etmiş ve silah sakla· 
mış olmakla ittiham edilen 
krallık taraftarı mebuslardan 
Kasimir idama mahkum et· 
miş tir. F.:ışist bir talebede 
idama mahkum olmuşt ur. 

A!manya 
Italya 

ve 

- Baş tarafı 2 incide -

" Habeşistan devleti orta
dan kalktıktan ve ltalyaya 
ilhak edildikten sonra me· 
sele A lmanlarca basitlen
miş tir 11 

" Habeşistanı Almanyaya 
ilhak ctmdc, burıdan sonra 
beynelmilel bir iş değil , fa. 
kat bir Italyan • Alman mes 
elesidir. Bu iş belki sulhan 
balledihr. Almanya Tunus ve 
Cezair in ltalyaya ilhakını 

ko aylaşhrınak suret ile Ha· 
be şista nı ta\ iz olarak al ır; 

yahud... l ngiltere ve Fransa 
ile uzlaşa rak Habeşi.stanı 

k endise mal eder. ltalyanlar 
Alınanlar için, bir yudum r u
dur Ve Almanlar sırtlarında 
yumurt köfe .. i olduğunu da 
hiçbir kimseye temin etme· 
mitlerdir! ,. 

28 Ağaı 

Akhisarda bu sene tütün 
vaziyeti çok iyi 

b .. t . e yet-
Akhisar - Bu yıl Akhi· 

sar tütünleri çok nefis ye· 
tişmiştir. Zeriyat miktara ge· 

çen yıllara nisbetle çok faz
ladır. Mesela 935 yıla tütün 
zeriyatı 47 bin dönüm mik· 

tarında olduğu halde bu yıl· 
lık zeriyatı 82 bin dönürııdür. 
Yapılan tahminlere ve tes· 

bitlet e göre 5 milyon kilo 
tütün elde edilecektir. Tü-
tün zeriyahnın böyle fazla 

yacı aş gos ermış v .. 
miyeler yükselmiştir. Bu : .. 
tünün maliyet fiatuıın pa t 
lıya mal olmasını intaç 

e .. 

mektedir. da 
Bundan evvelki yıll•' 

bir kargı tülünün kıroı•ll 
1 d. . .. kurut 

top aması, ızmesı uç kO" 
olduğu halde bu ytl 7.8 
ruş arasındadır. ahef 

Bütün kumpanyaların ek 
memurları Akhisara gele~. 
tütünleri tesbit etmekte ıt" 

olması yüzünden amele ihti· ı~r. __,affJ 
OOOODOOOOOOCOC'OOOCOOOCOCOCOO OOOOOO:x>OO~ 

26 Yaşında 
bir genç 

15 ()ünden beri orta
da rı kav bo 1 d u ., 

Alsa c kta Ş ~t aret ·n bey 
cad ct~ siodt. 86 rıumaı al ı evde 
oturan 26 y ... şlarında Fuat 
oğlu Mur,ta E nver adında 
bir g<!11 Ç 15 günden beri 
oı tadan k aybolınuş~ur. Mus· 
tafa Eover bütün a raştlrma· 

la ra rağmen bulunmamı ştır. 

G~ncin nki bt tinden endişe 

eden a ilesi dö t bitarafa baş 
vurmuş , g encin Naz ı ll iye 

g itmesi ihtim.:lini düşünerek 

oraya telgraf çekm iş oradan 
da menfi cevab almı ~ tır. 

Dün matbaalJlııa gelen 
gaib gencin zavallı annesi 
ağlıyarak derd yanmakta 
oğlunun bir kazaya kurban 
gitmesinden korkmakta ve 
çocuğunu bulanı memnun 
edeceğini vadetmekte idi. 

Almııvanın 
Silahlal'lması 
-Baştarafı 1 incide-
Bu itibarla Stalioin Rus 

ordusuna hitaben neşrettı ği 
beyanname Paris ve Londra 
da çok derin akisler yapmış
t r. Stalin bu beyannamede 
diyor ki: 

- Arkadaşlar! Kat'i ka· 

İngiliz kralı. 
~tinad.a çok coşkUdı 
bır sekıl<le ka rşılnll 

") krala 
Atina 27 - lngiliz k 

&ekizinci Edvard burada ç;_ 
hcraretli bir şekilde ~~rtik' 
lanm ıştır. Hiç bir resJJll 

15 
1 

b al meı e~imi yapılma[JJa•:~i 
ı. - teroı11 

rağm t:n balKın gos ı:.k• 
büyük hey~can ve sP~ 
üzer ine kral İngıliz sefıı~)ıı 
bantsinin balkonundan b• 
se l amlam ış tır. .1,-

Atina kazdeleri bu ıı ğıJ 
retten Yunan ist aoın duydı.ı "
büyük sevıncı kaydddle 

tedid er. 

Panavır 
"""' ·de Baştarafı 1 incı bri-

Panayır dolayisile . •1~,,e 
mize gelecek on bıP ... io 

· · te .... yolcunun stirahatlerını bil' 
için şimdiden tertıbat. ' fi 

O ı aıın° maktadır. te , g I dit' 
lokantalarda da be ~tı,,O~ 
kontrolunu ar ttırmış ve 
haurlıklaıa başlaPlll1ştır· ,a-· 

Bütün İzmir fevkalade ı0•f 
J • ~ k yakl•t 
erı yaşamaga ço 

bulun4l) or. d' 
ArabYabU 1 

• 
mücadele~~,r 

Kudüs 27 - Arab d•• 
peşrt 

leri bir beyanname oc1· 
h "b.., . rek şiddet ve ta rı . 1..,,,ı . "b t verı ..; 

delesıne nı aye cilt•• 
. . . A b gre" ttt 
ıstenmıştır. ra calı•~ 
Pazar günü işe başlıya~ 

rarlar verecek günlerin are· 
fesinde bulunuyoruz. Her da· 
k i a için hayatınızı fedaya 
amade bulunmalısınız. Gerçi 
bundan hiç şübhem yoktur. 
Düşma r. larımız yerlerini al
mış lardır Binaenaleyh siz de 
ona göre tedbilerinizi 
alınız. 

---- 1 tJ Deniz yol da •• ,-•• il 
1 işletme oıu 

Stalinin bu beyannamesi, 
gerek Pariste ve gerek Lon· 
drada derin akisler yapmış· 
tır. Paris siyasal mahafili. 
Staliniu bu beyannamesini 
Alman yanın askeri tedbir le
rine karşı bir mukabele ma
hiyetinde telakki c iiliyor. 

Paris 17 (A.A) - iç işleri 
bakanı M. Delboş dün ak
şam Polonya, Çekoslovak ve 
Romanya Yugoslavya elçile· 
rini kabul etm iştir. Bu ziya
ı etlerin Alman yanın askerlik 
müddetini arttırmasile alaka
d ar olduğu zannedilmektedir. 

Bıçakları alındı 
Amele Salih ve Eşrefpa

şada Şevketin üıerirıde bı· 

çak görüldüğünden zabıtaca 
müsadere olu ıımuştur. 

Posta ve tel2-
ra f ücretlerin

de tenzilat 
A lta ty!uld t> n itibaren pos· 

ta havale ve tt>lgraf ücret• 
lerinde teuıi l ath yeri taı ife· 
leı in tatbikine başlanacaktır. 

lügv ünden : ıo••1 
p..rsıd ~ 

1 - Bu sene etdle 
İzmir fuarını zi••aret old''~ 
. 1 k layhk ~·· ısteyen ere o 
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üzere İstanbuldan .. 11. lı'" 
• 11UP" "' 

tos 936 pazartesı b ah gilO it 
karak 1 eylfıl 936 5 b~ •• 
t k olall o" 
· mire gel ece k bıJlo" i'' 
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tine tnhsis oJuoar~ ol"",, 
ki · teın111 e ve yeme erı ge' f' 

cağı gibi vapuru doi'" ı' 
- d"" d g-rudaP 'iti gun uz o ti•' 

kara ile irtibatı şa ,,1ıtıf· 
11

t 
tastyle te :uİD olusıS 936 r'dı' 

O - usto9 • e ~ 2 - 3 ag Jıo>'' ıl' .. .. 1 t buıdaP . .,,p jt 
gunu s an desı•ı " 
lecek olan \(ar•b tile "~ ,.ef' 

f .. 8 se e ı, O• 
ru uar mun lo>'.. 1ıt•" 
ddaya 01absu5 
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"Onra 3 eylül 9 fst•" 
g .. ·u·n·u· saat 16 da lı ,.. ., .,. 
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hare ket e ec y•t"" v 
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yemek yıme . 61' ; 
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