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Batmabarrirf 
SıRRf SANLI 

1darebane: lımirde Birinci 

Bq 'er Sokağmda 
(H lkm Sul) Matbauıııda 

Buumııtu 

Gecmıyen J•'&J y .. rı H~r.'lmea 

Rusya ve F ransada sel erberlik tecrübeleri yapıldı 
• 

Ruslar Garb Hududuna Dö t Kolordu i te Beş Yüz Tayyare Gönderdiler 

Çek orduları her i/1timale karşı tamamen hazır 
KISA VE AÇIK 

Kıyamet Kopacak mı ? 
Fugünkü gazetelerde bütün büyük Avrupa devletlerinin 

ağızlarından sulb kelimesini hiç tereddüt etmemek şartile 
yaphklara harp hazırhklaranıo müthiş tafsilatını okuyanlar 

korkulan kıyamet gününden bir haylı alametler belird ı ğioi gö· 
re cebJer ve aoJıyaceklardır. 

1 Belçika ve Hollanda hükômetleri de hucludlarında tertibat 
aldılar. Bütün büyük köpı ülere dinamit koydular. Ruslar ica
bında 24 s rı atte 3 mllyon askeri hududa !!ÖnderPç~~ l~r 

Bu kıyamet gününün, insanların kendi elleri ile hazırlan · 
mak istt:neceğioi insanın bir türlü akıl ve mu tığı I· abül 
etmek istemiyor. Fakat diyeceks!niz ki asrımızda, bilhassa 
zamanımızda akıl ve mantığıo kabul edemiyt'.Ceği neler 
o!uyor ve olmakta devam ediyor, bu da neden olmasın ? 

Ba sual kadar yerinde birşey daha olamaz .. Bununla be~ 
raber umumi harpten o kanla ve feci dersi alan ve bu fa 
ciaoın yer yüı.ünde estirdıği matem havasından eı'an kurtL.t
lamıyan a:dlıet ve hükumetlerin nasıl kendi ellerinde tuttuk 
ları bir kibrit ile evvelkinden daba çok korkunç ve yakıp 
mahvedici, Avrupayı ve belki bütün dünyayı bir enk~ z 
yığanana ve bir lcül çölüne çevirecek bu barut deposuna 
atef vereceklerdir? 
Baka ıım birçok ali netleri beliren bu meş'um kıyamttin 

gene öoüoe geçmek mümkün olacaıs mı? 

Öyle birşey olursa din kitaplannın "ruzumabşer" dedik
leri günü b.:ş on hafta içinde göra.üş olacağız . Allah kulla· 
rnn bu yeni ve korkuııç felaketten kurusun! 

SIRRI SANLI 

JdponJdr Z~hirli Gaz kullan
ediyor makta devam 

Çin tayyareler İ J ıpon tıty)'ar t·krile çarpış arak 
10 Japnn t:nyarı sinı dıisi1· , iilc·r 

Şıng ·1ay 13 ( Radyo) - ı 
Kanton civarındaki Çin as
keti karargahına ve bazı şe· 
birlere Japonlar tarofından 
zehit li gazlar tekrar ablmağa 
başlanmışbr. Gazlardan üç 
yilz kişi ölmüştür. 

Dün otuz Çin tayyaresi 

Japon umumi karagihı üze

rine giderek bombalarken 

yetişen yirmi kadar Japon 

tayyaresile yapılan hava mu· 

barebeleri neticesinde Japon· 

ların on tayyaresi dü, ilrül· . 
müştür. · ı ayyarelerdeki mü· 

Roma 11 ( Radyo ) 
Moskovadan bildiıilıyor. Sov · 
yet Rusya büLı u ndi garp 
budutl.trıoda tahşidata de· 
vam ediyor. Bu hududa iki 
gücdenbui bt- şyüz t.ıy are 
ile dö t ~olordu göoder · 
miştir. 

P ağ, 12 (Radyo) - Çe· 
ko-lovdkya kabınt>sİ, bugün 
Başvckıl Mıları Hodzaoın ri · 
y.asetınde top lanmış ve Hit 
lerio nutkuna göre alınacak 
tedbirlerı müzakere etuııştir . 

Çt k ord ) SU, h~ r ihtimal~ 

karşı lctm11mco bdıı l.rnm ı ş 

tır 

Bıüksel, 12 (Rddyo) -
Kabine, bugü.a top l .anmış ve 
uıun müddce bÜı en ruüz k.: 

redt:D SOO r a . B IÇlkdDIU bü
tün budu ılarıudd !I ıİ kd · 

bırJcı 111Jnma 1111 ve ıcobında, 

köpıülcrıo bir anda bdvaya 

uçurulmaıaa ıçın dınaınıtl cr 

koumosıuı ~ararldştıı m ı ştır. 

Budapt:şte 13 (Radyo) - · 
Rusların garp budutlaraoda 

yııpt ı ğı tabşıdat çok müh m· 
diı. Garp hududunda mu· 
vak.katcn sıvıll ..: rıu girip ç•k
masa menedilmıştir. Bu as

keı i tahşidat Romanya ve 
Lebıstaoı düşündürmeğc baş· 
l•mıştır. 

Bükreş 13 (Radyo) - Al
manya Çek topraklarına te
cavüz ettiği takdirde Frao15a 
ile Rusyanan bu tecavüze 
lakayt kalmıyacakları son 
vaziyetten anlaşılmıştır. orta 
Avıupada m«:vcut bütün 
d"vletler hazırlıklı bulun · 

Şanghay 13 (Radyo)-Çin 
askeri karargahından bildi
riliyor: maktadırlar. rettebat kaınileo yanmışllr. 
'!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~---~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'~--~~~~~!!!!!!!'!!!!!'!!'!"!!~!""'! 

iSTER GOL iSTER AGLA 
Riyakar Erkekler 

Bir sosyetede ev kadınlığından söz açıldı. Her koca birer suretle karısının faziletinden 
ve evİrJe kaı şı olan ilğisinden söz açta. Karılarını metede ed ~ bitiremediler ! Bir bay h~p 
başını sallıyor, yanı başında otuıao kırısı hakkında tek bir söz söylemiyo ~du. 

Bayanlardan biri söze atıldı ve dedi : 
- Meclisimiz de mevcud Bay .•.. hiç ağzını açmadı ve bayanı hakkında tek bir söz 

söylemedi. 
B~şka bir. bayan -şu - sözleri sarf etti : 

-~BeJki,;'."dedi. Bayın .... sevgilisi eşi hakkı=ıdı s6yliyecek pek çok sözleri ve meziyet · 
leri nrd1r, hangi birini aayıp dökeceğini bilemiyor. 

~ Sonu 4 6ac0 Sabrred~--

1 

/ 

"' 

P•ağ 13 (R . d vo) - Dacı 

den itibaren Alman hu:lutları 
kapatıl ~ıı ştır. Hudutl.ua y.ı

kın kasaba1arııı ıduui as · 

keri kuma ııdao la r a ver il· 
~işti r. 

Lo ld ra 13 ( R .tdyo ) -
R•ı .. ya ve F ran"a r'11 ~ ef~r · 

beılik ttcıübeltrİ yapılmış· 

tır. Ruslar yirmi dö. t saat 
içinde 3 milvoo asker silib 
altı ı•a al.t~ il ct>ğini tubit etli. 

Hitler nutkunu söyledi 
·-------------oıo ... ••o:> --

Kuvvetimiz sayesinde çok büyük neticeler 
elde e eceğjz başkaları a boyun e2'miy~ceeiz 

~~~~--~~~--~••00•• 

Südet kar <h şlerınıizi esa etten ku rt'l rnıak iç n biz varız dedi 

Nurenberg, 12 (R ;ıdyo) 

Bugün öğleden ıonı a saat 
18 den itibaren ( Kongr es 
Hol) u dolduran yi rr11 i hı n 

ve bina bariciude k i hopar· 
löılarda bıkliy eo ikiı u ı e ili 
bin kişi , Hitlerin gelrncs ini 
~abır!3ız1 ı kl l ba~'i yord J. Sa-

Nafia Vekili
miz Geliyor 

lstanbulda bulunan Nafia 
Ve Is ilimiz 8. Ali Çetin Ka · 
yanın bir iki gilne kadar 
Izmiıe geleceği öğrenilmiş
tir. 

at 19 da, Hitler, refakatin · 
de Nasyonal sosyalist pa rlisı 

erkanı, ltalya ve Frankist 

ispanya heyetleri vo diğer 

devletler sefirleri olduğu 

halde salona girdi. Herkes 
ayağa kalkarak Hitleri bir 
alkış tofaoile karşıladıktan 

sonra, ınuıikalar çalmağa 

başladı. Hıtler seri adımlar· 
la kürsiye gı:ldi. 

Söz~ başlıyarak, Nasyonal 
sosyetl st pa ılisınin bir tarih· 
çesini yapt.ktan ve 15 yıl 

içındt bir kefa ve bir kalb 
haliodt 6) milyonluk bir Al· 
manya vücuda geldiğini söy · 
)edikten sonra, Yabudilere 
büc&1ma başladı. 

Hitler. Almanyanın yaşa· 

mak istediğini beyanından 

sonra söz.üne devamla de· 
di ki : 

- Sonu 4 üncüde -
:.--..~~:::;..~-.ı::ı,ıı.;ıa~ııiii;;;:::==::=-:: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR - ------- .... - -------
Doğrudur 

Bir zat bize şu mektubu yazmıştır: 

"Dün gece fuarda idim. Kaç gecelerdir geze, geze doya· 
madığım bu güzel cenn~tte gene dün akşam sun'i göl 
etrafıuı dolaşırken şellaleoin karşı tanfındaki kıyı11oda iki 
vatandaşın göl kıyısına oturarak rakı şişelerini ortaya ko· 
yup içtiklerini gördüm . Doğ' usu yılı bu hali hiç beğenme· 
dim. Kültürpark bütün yurttaşların müşterek malıdır. Her 
vatandaş burada paralı ve parasız eğleomeğe bakkı vardır •. 
Fakat böyle karpuz kabuklarını y e.yarak ve gelişi güzel 
oturarak rakı içmek biraz halka karşı saygısızlık olsll ge· 
rektir. 

Benim gibi oradan geçen birkaç vatandaş bu hali beğen· 
memiş ve tenkit etmiştir. 

Böyle haller görenek olur, sonra sepetini, şişesini umuz
lıyan parteller arasıaa yayıhr ve bu yüzden bazı münase· 
betsiılikler de meydana gelir, belediyemizin dikkat nazarını 
çekmek üzere bu yazımın neşrini rica ederim." 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



"Sahife 2 ' ••lkı• •••• , 
15 EYLOl 

Bulgar basını 
------~~-----------.. ~--------------~---

~u l gar eazeteleri Selanik paktından bahse-
derken bu. anlaşmağa tekaddüm eden bazı 

hadiseleri hatırlatıyorlar ••• 
Bugünkü Dnes gazetesi ı bazı hatıralar nakletmekte· ı sefirinin de ıu sözlerini nak· 
aşm kale sütunlarında ita!- dir. Muharrir o tarihlerde letmektedir : 
anın Selinik paktı muci · Roma sefiri o!a ak bulun· Bu makalede asıl tebarüz 
ince Bulgaristanın Neuilly makta iken Sofyada komü · ettirilmek istenen nokta, 

1 

ıuab~desinin askeri abka · nistlerin Sen · Sofya kilise· paktın Bulgaristua neler 1 

undan kurtuluşunu tanıdığı- sini bir cehennem makine- kuandırdığı ciheti değil , 1. 1 

ıl bildirdiğini yazmaktadır. s:yte berhava etmeleri üze- hlyan1n bu hasnsta seneler· ı 
iazeteye göre ltalya bükü- rine hükümetinden Bufga- denberi Buigaıistanı himaye 
ıeti, Sofya sefirine Bulgar riıtan1n silah altına birkaç etmekte bulunduğudur . ı 
Saşvekilini görerek ltalyanın sınıf asker almasına muva· ·Mir gazetesi de harpten 
u husustaki muvaffakiyetini fakat etmesi içb MuHolini· sonra imzalanan muahedele· 
ildirmeai emrini vermiştir. ye başvurması emrini almış· rin ibdaı ettiği ~aksızlıklara 
talya hükümeti bundan ma- tır. halyan ba•vekili bu tek· " ve Almanyanın Versay mu· 
a Lozan muahedenamesinin lifi derhal kabul etmiş ve ahedesini yutarak siliblan-
·rakya hudutları üzerindeki hatta ltalyanın Paris ve Lo _• 
·ayri askeri mıntaka bak- ra elçiliklerine emir vererek mağa baştamasının Şark ~v 
.ındıki ahkamın ilgasını da bulundukları memleketlerin rupasındaki mağdur milletle· 
anımaktadır. Gazete, lcalya- de muvafakatlerin almaları· ri harekete getirdiğini; bu · 
ın bu jestini sitayişkirane nı bildirmiş•ir. Muuolioi ay· nun esuen devletlerin prtn· 
ıir lisanla karşılamakta ve oi gün zarfında Londra hü· sip itibariyle Streza konfe · 
Selinik paktını tanıyan ilk kümetinin Roma Sefirini de ransında antu t kald. ldarı 
ıüyük devlet ltalya olmuş· kabul ederek kendisini key· 
ur,, demektedir. fiyett~n haberdar etmiş . ve 

Etki diplomatlardan Ra· bu husustaki ltalyan noktai 
lef, bu münas~betle Slovo nazarını bildir'Diştir. Gospo · 
~aıetesine yazdığı bir ma · din Radd o gece tesadüfen 
calede 1923 senesine ait kendisiyle görüşen logil iz 

bir keyfiyetten başka birşey 
olmadığını tahlil ettikten 

sonra son Selinik paktının 

da bu prtnsip tarafından 

meydana geldiğini kaydet· 
mektt~dir. 

________________ ...... 00 ...... --------------

sovyet basını 
,Pravda" nın bir makalesinden 

Provda gazetesinin 30 A· ğa Çtkoslovakyaya taarruz 
iuıtoı tarihli nüshasının etmek tebdidiodeo bulun· 
"Beynelmilel mevzular" ıü- maktadır. 
tununda "logiltere ve Ço-

koslovakya meselesi 11 başlı
iı altında şöyle bir icmal 
intışar etmiştir ; 

"Avrupa tehlikeli günler 
yaşamaktadır. Faşist Alman
ya manevra bahanesiyle bü· 

tün memleketi seferber bir 
hale a-etirmekteair. Matbua· 
tin verdiği haberlere göre, 
15 Eyhile kadar 1.800.000 
kişi silah altında bulunmuş 
olacaktır. 

Bugün Avuşturyct • Çekos
lovak hudutlarına yeni as· 
keri kıt 'alar ve bilhassa tank 

' ağır ve zenit topçu kuvvet· 

leri sevkedilmektedir. Faşist 
gazeteler ise, Almanyanın 

Çekoslovak hükuınetiyle Sü-
• det Almanlar partisi ara· 

11ndaki "ihtilaf,, ın halline 

1 faal bir surette müdah2le 
• edeceğinden ısrarla babstt · 

mektedir. Çekoslovakyada 
iıe Henlayncıların tahrikçili
ği artmakta ve bun)ar Çe

l koslovak hü~ ümetinin çok 
ileri varan müsamahalarını 

, anudane bir surette reddet · 
mektedirler, Tabiri aharla, 

c faşist Almanya açıktan açı· 

Rünsimel''ın teşebbüsleri 

henüz hiç bir müsbet nttice 
vermemiştir. Londrada ise 

hadisatın ink1şalından dolayı 
bir dehşet hükümfermandır. 
Bu sebepten Berlindeki in-
giliz sefırinin izahat vermek 
üzere Loadraya edilmesi de 

bin tesadüf eseri değildir. 
Saymoo'un geçenlerde bari· 
ci siyaset meselesi hakkın· 

da söylediği nutuk da biç 
şüphediZ lngiliz kabinesinin 

dehşet ı çerisinde bulundu· 
ğunu ve merkezi Avrupada 
ki hidisa tın inkişafına ziye · 
d esile bir alika gösterdi ğini 

ihsas etmiştir. _ ... , .... ...,_...._ 
"' 

Bir Kötürüm 
1 1 SaatLk Bir Bisiklet 

Turu Yaptı 
Eli ile iştettiği üç tekerlekli 

bis iklet, Londradan Brigh· 

tona 12 saatte gidemiyece· 
ği id,fia ed;J <! n l ö ü üm bir 
lugil.z. , bu w1.s .. f ... yı 11 ıı a .. t 
50 dakikada katederek, or· 
taya konan elli lirayı kazan
mıştır. 

~******~****~*:~*~*~******~~ 
I= Elhamra Telefon~ = 2573 ~ ,... u. 
ıi( ldaresinee Mılli Kütüpane Sinemasa M 
eılC BUGÜN Herkesin bo~una gidecek Fransızca sözlü )t 
rtc iki büyük film birden )t 

.= Pariste Buluşalım = = Başrolferdt : KLODETTE KOLBER T - MEL VYOR ~ 
tc DOUGLAS - ROBERT YOUNG )f 

ıl Mr. Moto ~ 
4C Esrarengiz Adanı H 

•ı~ Bıtronerde: PETER LORRE - VIRGlNIA FIELD ~ 
'tC . Dünyanın en büyük heyecan filmi )t 
~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~ 

Paket kağıtla
rına neler 
yazılıyor 

... 

Pariste büyük birdavatç 
mağaza11ndan birisi sattığı 
eşyayı sardığı kağıtlar şun· 

ları bastırmıştır. 

logifterede majeste kra.lı 

ordusundaki erlerin mibfer· 
lerini tencere makamıııda 

kullandıklarını ve mihferlerin 
kenarında kalan yağlan saç
larımızı besler diyerek yıka 
madan baılarına geçirdikle
rini biliyor muydunuz? 

Almanyada itik saçan bi
sikletlerin icad edildiğinden 
ve bunların birçok kazalara 
mani olduğundan haberiniz 
var mı. 

Nevyorkta büyük bir olıel 
de yalnız mutfak eıyasından 
teşekbül etmek üzere en şık 
banyo elbisesi yapmak için 
bir müsabaka açılmış olduğu 
nu iıittiaiz mi. 

__....,_ 

Tirol Köylüleri 
Ve Servet 

Tirolda Ziler köyünde bir 
kaç köylü dere boyunda ge· 
zerken bir büyük çanta bul
dular açtılar şaşak•ldılar. 

Çantada birçok tahvilat 
altın bir tabaka ile altın bir 
ağızlık nama muharrer 3000 
lngiliz liralık bir de çek 
vard:. 

Köylüler çantayı zabıtaya 

teslim ettiler. Ertesi güoü 
çantanın sahibi zengin bir 
logiliz çantasına kavuştu ve 
bu dürüst köylülere 300 la · 
giliz liruı verdi. 

FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR TİY ATR03U 

BU AKŞAM 
Saat 21,30 da 

Çam Sakızı 
Komedi 3 Perde 

f ı · ' ; ı ye çeviren: 1. Galip 

DflNY~~tER behrenk boğazı 
OLUYOR? yüzerek geciliyor 

28 Yaşındaki Koca- "XJ---'------
sından l)a vac ı Olan 

7 a lük Kadın 
Cizvit papası bu tehlikeli te-

73 lük bir kadın 28 yaşın
daki kocasını , ihmal, evine 
bakmamak iddiasıle ma'bke. 
meye vermiş, 11 1936 da ev· 
lendikten ve paralarımı ye · 
dikten birkaç ay sonra beni 
terkelli , bir daha evine dön· 
medi ,, demiştir. 

şebbüs için hazırlanıyor 
Bernar Hobar isminde bir Asyadan Amerikaya ieçe

* • • 
Beynelmilel fırıncılar 

kongrf si 
Londra toplanan kırk ikin

ci beynelmilel fıruı cılar kong
reıiode logilterede senede 
80 milyon logiliz liralık ek
mek yendiği beyan olun· 
muştur. .. ,,. 
Oğlunun hoca olduğu 

mel<tept~ okuyan 
k dın 

Meksikada, üniversile~in 

birinci sınıfında bulunan bir 
kadın, oğlunun lngilizce pro
fuö• ü bu l un'1uğu kura da 
girmektedi· . işin tuhafı, evde 
annesine çok muti olan p o · 
fesör, ders esnasında oou 
her talebeden daha fazla 
azarlamakta, başlamaktadır. 

* • • 
Zevki için l 00 kişi 

öldüren hastab.ı kıc ı 
"Hayatımda sırf zevkim 

ıçin 100 den fazla insan öl· 
dürdüm,, dıyen sa bık bir ln
giliz hastabakıcısı 81 yaşın· 

da olduğu halde ölmüştür. 

Cizvit papası "buzlar rahi · 
bi " ismile şöhret kazanmış· 

tır. Ömrünü arzın en şimal 
noktumda geçiren bu papas 

geçenlerde çok müşkül ve 
sıkıntılı bi r seyahat yapmış· 
tır. 

Hober beraberinde sekiz 
kişi alarak hayvan derisin
den yapılmış bir kayığa bin· 
miş ve Alaskadan hareket 
ederek nehrin boğazını geç
miştir . 

Papaz bu surttle tarihten 
evvelki devirlerde yaşıyan 

iosanların iptidai kayıklarile 

Bir Amerikalı- ' 
nın iddiası! 
Bir Amerikan muharı iri 

bir kitapçı ile mühim bir 
bahse girişmiştir. 

Muharrir 50,000 kelimelik 
bir roman yazacağını ve bu 
romanda " E,, harfini kullan · 
mıyacağını ıöylemi~tir. 

Kitapçının buna muvaffak 
olmiyacağını söylemesi üze
rine bahse tutuşmuşlardır. 

Aradan 47 gün geçmi~i~ 
Muharrir şimdiye kadar 37 
bin kelime yazm ıştır. Hiç 
birinde de "En harfi yoktur. 

Bakalım meslektaşımız 

bu gaı ip iddiasını kazanabi· 
lectk mi? 

········- ········ 
Dünyanın en 
rüzga.-lı yeri 
Dünyanın en rüzgarlı yeri 

kutbu şimali mıntakasıJJda 

Commoovealtb körfezindedir. 

1902 senesinde bir hasta
nede çalışırken, 15 sene zar
fında 31 kişiyi kasden ze
birliyerek ö ıdürdüğü için ta· 
ammüden öldürme suçile 
mabkemey~ verilen hastaoa 
kıcınıo deli olduğu aolaşıla · 

rak serbest bırakılmıştır. 
Buodiln otuz sene evvel Burada 22 aylık bir zamao 

Kambriçin en iyi hastaba· da e~eo rüzgarın az.ımi sür' · 
ati 360 metre ile 400 metre kıcısı dıy~ telakki edilen bu 

tehlikeli kadın, her ay mun· arasında o larak besapl•n · 
tazaman dö ı t hastasını öl· mıştır. Saatte 160, 170.ndre 
dürmüş, ktndıl4!riDe bakhğı sür'atte rüzgar estiği ekseri 
hastaların yanın ~a fazla ka· ya gÖıülegeleo şeylerden 
larak daha fazla para almak dir. 

1 -·-hevesi e, iJiçlarıoı aeğiştir· • ! 
0>iş, hastal ı klarını uzatmışh . ı Jngilterede İn· 
-~-E!!!'.:~--

Damızlık cil'in tab'ı 
Taze 5akız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
ırağazasında bul&1r. 

İzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley· 

muı lokanta sı namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye etlik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve nemiyle anılan 

ve memu in kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler hef keuye 
uygun olmakla beraber ferah 
lı lokantamız muhterem müş · 
terilerimize gc ce gündüz 
açıkhr. 

Merhum Lokantacı 
Süleyman Katibi 

M. ÇAYL4K 

hakkında 
logilterede incili Oksford, 

Cambrigde üoiversiteleı i mal
baalarile K.ing matbaacısın 

dan başka kimse basamaz 
Tabı hakkı yalnız bu üç 
matbaaya verilmiştir. Aksi 
halde· incili basmak istiyen· 
ler, çok şiddetli • bir surette 
ceza landır ıJ maktadırlar. 

Yılan zehirin
den fayda! 
Bazı hallerde yılan zehiri 

f ı ydalıdır. Hurnsi surette 
yetiştirilen yılanların zehir · 
leri alınarak tıbbi ist bz ı rat· 
ta kullauilır. 

Son asırda tıb işlerinde 
çok büyük faydalar temin 
eden yılan zehiri birçok has
talıklar için şifa olmuş, bir 
çok mikroplara karşı:da pan· 

zehir olarak kullaaılmııttr. 

bileceklerini ispat etmek ia· 
temiştir. 

Papazın seyahati bir haf
h sürmüş ve yolcular çok 
ızdırap çekmişlerdir. Çünkli 
papaz bu seyahat için üç 
günlük yiyecek almııh . Üç 
günden sonra undalda aç· 
lık ve susuzluk baılamııtır. 

Üç gün papasın geri gel
medigini gören Amerikan 
hükiiıneti bir üardım heyeti 

göndermiş ve bu heyet pa· 
pa:ı.la arkadaş'arını muhak· 
kak bir ölümden kurtar· 

mıştır.~ 

SokolNe 
Demektir? 

"Soko1 11 un asıl mana11 
şahin demektir. Çekoslovak· 
yada terbiyevi ve sportif 
mahiyette kurulmuı olan 
bir teşkilata verilen isimdir. 
Bu t eşek küll c:r v t iz ası So · 
kol diye anılırlar. Her altı 
senede bir Prağda topla:ıan 
muazzam SokaJJar cemiye· 
t inde dünyanın her tarafına 
yayılmış olan iza toplanır. 

Çekoslovakyada şimdi bir 
milyondan fazla SıJkol va r • 

dır. 
Sokol cemiyeti bundan 75 

sene evvel, Garibilldıoio ltal· 
yayı istilası üzerine kurul· 
muş, ve bu hareketin baıh· 
ca gayesi Avusturyadan kur
tularak Çek istiklilini illn 
dm ekti. 

Sok ol (galibarda) kırmızı 
gpmlek giyı!ı ler. 

İnv.ilterede 
Başhakimlik 
log ltereoin baş hikimi, 

lııg iltcreoin en yükıek ıima
Jarıocıan biri sayılır. Makamı 
Lord Ş tnsölyeden soora re· 
l r. Bırçok adli makamların 

reisidir. Ve bütün baldm'e • 
rin başıdır. Memuıiyetinden 

az!i ercak p1 lamı cto ve 
Ava'Jl kamarasında yepıla · 
cak müşteu:k beyan~tl .ı, lu al 
tarafından viki olabilir. 

logilterede :bışbakimlik 
mevkii alnız protistanlara 
tahsis edilmemiştir. Bir y,. 
hudi veya bir katolik te bu 
mevkie gelebilir. 

İnanılmıyacak 
Bir Tesadüf 
logilizin biri, futbol maçı 

seyrederken kalp sekte.in· 
den ölmüş. I,in garibi, bu 
tarihten iki sene evvel, ayni 
günde, ayni futbol maçında, 
ölen adamın kudeıi de fut· 
bol seyrederken kalp dur· 
masından ölmüştü. 

• 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıbari kız erkek • 

orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

Uk okul için leyli talebe 
dahi alınır. 10-15 
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, . . ... ENB 
Hakkımızda neler 

Yeni Türkiye büyük adımlarla k ndisioe, birkaç asır süren 
ve bügün masallara karışmış buluna bir d tr2'ınlık devresinden 
sonra yeni, parlak Ufuklar açan bir· stikbale doğzu yürüyor 

L'İodependance Roumanie 1 

gazetesi Yeni Türkiye başlı· 
ğı altanda neşrettiği bir ya· 
zıda ezcümle şöyle diyor. 

11 
Birkaç yıl içinde Türk 

devleti medeni meo.ıleketler 
seviyesine yükseldi. itidal ve 
düşünce ile yapılan düşüoce
ile yapılan yenilikler saye
sinde, Türk milletinin bayatı 
kökünden değiştirildi. Öace, 
maddi ve manevi sefalete 
terkedilmiş olan milli bünye· 
ye, şimdi münevver bir ye· 
nilik 'ı.a11ası hakim. işte Ke
malis rejim. 

Zamauımı zll Trr'. iyesi, çok 
baldı olırak böyle anıld ğı 
gibi, ileride de bu adı taşı• 
yacaktu. 

Kemalist rt'jimio tatbikatı 
nelerdu? Bunlar sayılmaz. 
Mem'e1t"etini A lİ bir ka ·ar 
ile yenl kuun büyük' ştı:fın 
tesiri, milli _hayatın her saf• 
basındıa görülüyor. Siyasal 
ve ekoaomik alanda, kültür 
ve sanat hayatında bu yeni
leştıreo İradenin izi vardır. 

Bu harekatın tesirleri bu
glin ta·mamen görülüyor. 

Türkiye, ken<lisini Avrupa 
memle'ketl ri -ııeviyesine yilk
ıelten yeni bir - bayat yaşı · 

yor. Y ~ni teşkilat, bir taraf 
tan içeride emniyet ve inti· 
zamı t-emin ediyor, diğer ta · 
liEEB~ lll!lla. • :H:il' ":e;: ~~ 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

ANKARANIN ~lR MERARIM E · NASIN A. GÖRÜI\Ü~Ü 
'raftan da itidal ile takip ı nın esası Türkiy,.t'ir. 

olunan bir beycelmiJel tesa- 1 Büyük harpten önce, Av 

rıüd s iyaseti barış iç.in Tür- I rupanın "hasta adam1 .. oları 
kiyeyi en mübim bir unsur 1 bir millet için bu netice çok 
olarak götteriyor. Türkiyenin büyük ve çok güzeldir. 

bu sabadaki rolü ve emni- Türldyeninl 1 kalkınmasını 
yeti bize şu teşbihi ilham yakından takip edenler bu· 
ediyor. nun ehemmiyet:ni daha iyi 

Türkiye, bugün bütün Bal- takdir ederler. Her sabada 
kan memleketlerinin teş~ il ablan adımlar, vesikalar ve 
ettikleri büyük barış sabası · istatistikler He sabittir. 
~~~~~~-~-- ... ~~~~~~~~~~-
lranda 
Telsizcilik 
Mektebi açıldı 

Asyada ilk hususi telsiz 
mektebi tesis eden Iran ol

fmuştur. M~ktep 23 Ağustos " 
ta açılmıştır. 8LJraya- yüksek 

Dünyanın 
En Soğuk 
Mı o takası 

-Dünyanın en soğuk yeri, 
sanıldığı gibi Kutbu şimali 

Jdeğildir;-:_,sibery-;d-;n 6400 
•kilometre mesafede olan ve 
• J .ıkustun şimali şarn isinde 
•bulunan Verboyansktir. 

bu bakımdan öyle ı•• İsal 

ler sayabil iyoruz ki herkesin 
takdirine la y ıktır . Daha yu 
k arıda , lü rk terekkisinin 
Kültür sah asında da n ı üşa• 
bede edilebil~ce ğ ni t.Ö )' lem ış 
idik. F i ı bakika, da l': a gtç n 
g ün, Türkiye alf ct b t' sİoin t .t · 

mameıı liti n~ e~tiril iığ i. in 
oou ı cu y ı lı nı i d ı a< d •ned ı m ı ? 

1937 Yıl ı sonunda, Tü k 
tarihi korıgı esind~. Tü kiye 
nin millttler c . mİclsı r ca ki 
vaııf .,. s ın~ ı şa ret etrn ıştir. 

l~te bu ıı un p r eı ıipler i : 
"Türk t d ib ·, umu i tarih 
çer çev ı s i içc-rı s nde mühim 
mevki i şgal ed~n bir kültür. 
Tü ı k h cır s •, b t yaz ırktan ve 
Br. chycepba l'dir Türkiyetiin 
bugün!. Ü efendileri, en e!l~İ 

t ültür kaynağı nı k ı r.rn 1 arın 

abfadı olup, ı k itı bariyle 
bunlardandılar . • 

Orta Asya, Türk arkının 

bt:şiği olup Akdeniz havası· 
dıo doğu sabili Türk mede
niyetinin ocağıdır. Orta Av· 
rupa kültürü ve eski Ame· 
rika kültürü kuvvetlerini ve 
bayatiyctletini b f p bu kök· 
ten al rn ı şiardır., 

Türk ilmi, bu suretle bü· 
tün millcti rı emeğinden do· 
ğan neticeleri teshil etmiştir. 

Yeol Türkiye büyük adım· 
,.lar ile kendisine, birkaç anr .. 
•süren ve:bugün masallara 
lkarışmış Cbuluoan bir yuku 
,;;; durgunluk "' devresinden 
·~ayeni, . parlak ufuklar , 

r açan "•bi;-fstikbale doğru• - -yürüyor. t .. hsH :gören gençler aho · 

Jmakfadır. l.ii senelik olan 

. bu mektepte_ talebenin oku· 

· rıması y~mes~ ~e yatma_, ı ma· 
sarifi kamılen bük fi. nete ait 
oldu.klan başka her ay 300 

( ...... ö.öfiöii····-·i:S. Ferid 
: Salih Sooad i E c z Acı s A ş r 

--
~ı~-----
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.!riyal maaş alacaklardır. Mek ı. 

;tebTbTtirenler beş s-;.;-e hi
.küın.;tin- gö:1t~ec~ğ·ı y~rl~r L 
de çalışmaya mecburdu .;:; 
~Ira-; bül<ümeÜ~i;lelsize 
bu kadar eh~mmiyet ve rme · 
sinin sebebi memleketin çok 
geniş, dağlık ve çöilük ol 
masından dolayı en uyguo 
muhabere vasıtasının telsiz 
olmasıdır. 

•••• •••uwııı••••tt•• 
• 
lfJas Eden 

Amiral 
Yuoao ordusuada amiral · 

hk etmiş ve eski Sırp ordu 
sunda da yarb ylğa kadar 
yükselmiş olao bir logiliz 30 
sene evvel bir iflas hükmü 
neticesiode borçlu olduğu 
1618 lcıgil iz liralık borcunu 
son güalerde, faizi ve diğer 
masrafları da dahil olmak 
üzere bir rnisli fdzlasile ö :fe 
mişti ·. Fakat ad~mcağızın 

çile~i daha dol n ı n · ~ o imalı 
ki, ele binde ikinci bir il as 
davası daha aç .laıışhr. 

Denizci ibtıyar : 
--. ilk borcumda;-kurtul
dum ya ... Ne beis var, bu 

ikincisini de- öderiz: · demek:
ttdir. 

: Cild, Saç ve zührevi basta : K lJ vv~t Şu ı u bu 
! tıklar mütehassısı ı 
: [kinci Beyler soka1< No. 81 : 

: Her gün öğleden sonra ı 
~ T ~ıefon : 3315 : .......................... 

Aşçıbaşı.~arka 

Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını : kazanmıştır .. . 
~ .._.._ ~ !i4!'311..__..._ 

Or. Demir Ali 
KAMÇIO'-'LU 

:iJ.t Tena~ıil hastalıklet
rı elektrik tedavisi 
lzınir • Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

Sıhhat 
Zind~lik 

Gençlik 

Merk e z depo: 
Şifa Ecı".ı J: esi 
~--~~---

Peşln ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
terinizi l Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

r E t< Z 1 

Kazım 
Şangüder'e 

yapt ranız . 

Birinci Sınıf Mutabassıı 

~-------... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müt · .,. ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik tcda' isi yapılı ~ 
ikinci Beyler So. No. 29 

TELEFON: 2542 

FUAR İÇİN UCUZLUK 

Büttin dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosik le t ve bi~ i k Jetleri sağlamlık c ib d inden her 
maı lraoın fevk inde old uğu ve f ı at ları da her mağazadan 

daba ucuz ve d igi wizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bıdkletleri cı.: iz · buluoduiuı:ıo vt h r ç şid bi
s ı k l tt ve teferr uat lara da peşin ve tak!itle t l. ptan ve pera
keode satışa ba ş lad ı ğımızı sayı o müşteri leıim i ı e n.ii jdel~riz. 

Ad res: L3alcıJ urda Arap har~ ı ya llP d., 1\'o. 183 

BALlT ~E' FLD tJ ,N ÖZKILIÇ - - -- -.....,,..,_ 

Kurnuş Boyaları 
P amuklu, Yün lü, ipekli, Ke ~aı:ıiiK.Çi'ii§~li'.ilil~~~ 

tenli, 5un'i ip ek ve her cın!I ~ 
karış ı k kumaşları kol .. yl ı kla 

boya r. 
Solmaz ve iç çamaş • r ları 

boyal'JlaZ. 

15 Kuruşla 

4ooırram 
ağırlığında her kumaşın em
niyetle rengini değiştirebi lir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

vapıhr. 

9 Eylôl ·Baharat Dekos_u ·_ 
TELEFON: 388:& 

Cıidinizi boznıayacak en 
9üzeı tıraş bıça g·ı : J,Joıı11-

L1J XIJS 

NVVA LUXL.1 5 BIÇA ,,:LARJ T J RAŞ 

MERAUL ILARININ HEPSİN İ MEMNUN 
ET Ti • f>İR HE RE ~ULL AN I N IZ ! .. 

DEPOSU Yıemeroltı Horokol kar~ıs ındo 
N'Z 80 MAZHAR ÖNGVR 

Belediye nizamnamesine 
ı1uyğun nakliye -·-arabalar1 
"Çivici hama;-s;karya-okul~
karşısında No. 36 

FAiK ŞİMŞEK 
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Sahife 4 

öy Postaları 
Dahiliye vekiletiDden ge· 

len bir tamimde köy posta• 
farının en kısa bir zamanda 
tanzimi için köy bütçelerine 
absisat iJivesi lbildiriJmiştir. 

Her köyde haftada asgari 
bir posta uğnyacak ve her 
köyün bir posta çantası bu· 
unarak köy muhtuı veya 

köy katibi tarafından ida~e 
edilecektir. 

•• 
Sonbahar At 

Yarışları 
Sonbahar at yarışları hazar· 

Jıklarına başlanmıştır. 18, 25 
ve 2 llkteşrin tarihlerinde 
üç koşu yapılması kararlaş· 
brılmıştır. .......... _ 
azarlıksız Sa
tış Başlıyor 
Ankara, lstanbul ve lımir 

de '1 Pazarhksız satış,. kanu · 
nunun tatbikine Ilk~eşrin 
birinci Cumartesi günü baş· 
lıyacaktır. Buna dair talimat
name çıktı. ViJayet ve bele· 
diyenın bu kanunu harfi 
heıfıne tatbik edebilmesi 
için her türlü hazırlıkları 
yapmıştır. 

Seyyı r satıcılar bundan 
hariçtir. Fakat bütün gıda 
maddesi 1ataa dükkanlarla, 
aebzeciJer etiket kullanmak 
mecburiyetinde kalacaktır. .. 
Dairelerin 
Çalışma 
Saatleri 

VHiyet ve diğer resmi da· 
irelerde çalışma saatleri per· 
tembedea itibaren sabahları 
9 12, öğleden sonra 13,30 • 
17,30 kadar tubit edilmiştir. 

Orta okul 
ihtiyacı 

Bu yıl lzmirde otta okul 
ihtiyacı şiddetlendiğinden ve 
mevcut olcullar talebeyi iı· 
tiap edemiyeceğinden bu yıl 
orta okul için baş] vuran ta· 
lebeye Karşıyaka, Buca ve 
Burnova orta okullarında 
çifte tedrisat yapılması düşü· 
nülmektedir. · 

Bu meyanda Gazi okulun · 
da açılacak ve yarım gün 
tedrisat yapacak orta okul 
ıubelerinde okutturulmalar1 
kararlaştmlmıştır. Bu suretle 
gazi okulunda öğleye kadar 
orta okul, öğdeden sonra 
ilk okul faaliyete gececektir. 

~ Kız talebenin fazlası da orta 
okullar için kiralanacak ülkü 

~ okutunda açılacak sınlfJara 
: verilecektir. Bu suretle idare 
, ettirilecektir. 
• 
~ ....... 
·Sol böğründen 

1 
: yaralamış 

1 Evvelki gece Tirede dört 
' eylül mahallesinde ikinci de· 
, re sokağında oturan Kadir 
, oğlu Süleyman, Tireli Çaku 
, Ali tarafıodan bıçakJa sol 
• kolundan böğründen ağır su· 
1 rette yaralanmıştır. Yarala 
~ baatabane e kaldırılmıı, ıuç-

i llallıcıa Seıl ) 13 EYLOL 

Balkanlı misafirlerimiz Ber
gamaya gittiler 

Dün geJdiklerinı yazdıği · bulunduktan sonra huıuıi 
mıı balkanların değerli dok- trenle Efese giderek Selçuk 
torların dan müteşekkil bulu· harabelerini ziyaret etmişler-

K ara den ı•z de harb /ı·manı ııanetibbaheyetinde89ecaebi dir., .• k 1 
51 T .. k d kt d E este, gayet ıyı arşı•· ve ur o oru var ar • • 

ı k f'I Ak'l M ht b nan doktorlara, tayıo edılea 

k
a ı)ekye t kıt d' u ar aş- mı'hmındarlar tarafından iza· Sofya 13 (Radyo) - Romanya hükuneti Karadeniz sahilinde; Maniadan 17 kilometre 

1 
an 1 e me e 1r. 

şimalde Kasul denizinde bir barb limanı inşasmı kararlaştırmıştır. inşaata başlanmıştır. Mı'.,afı'rler şerefı'ne du"n hat v~rilmiştir. 

Almanva Çek Hükômetine Bir 
•• 
Ultimatom Verecek 

Londra 13 (Radyo) - Berlinden altoan bir haberde Almanya Çekoslovakya hükumetine 
verilmek üzere bir ültimatom hazırlamıştır. Ültimatomun bugün hariciye nezaretine ver· ı
mesi muhtemeldir. 

Avro a trenleri sıkı bir kontrol altında 
lstanbul 13 (Hususi) - Avrupa trenleri son güalnrde lııtanbula iki saat tehirle gelmeğe 

başlamlşhr. Bunun esbabı Almanya ile Çekoslovakyaya giren ve çıkan trenler çok kısa 
bir kontrol a)hna almasıdır. 

Balkan ovunlarında 
lstanbul, 12 (Hususi) - Be!gradda dünkü Balkan oyunları müsabakasında Yugoslavlar 

birinci, Yunanlılar ikinci, Rumenler üçüncü geldiler, Türk ekibi yedi puanla dördüocü Ar· 
navutlar beşincidirle ... Yü!uek atla111dı bir seksenle üçüııcü g~ldi:. Sekiz yüz metrede 
Galip dördijncü oldu. 

Milin odan nekadar Yahudi çıkarı,acak 
Roma 12 (Radyo) - Miliooda yerleşmiş bulunup ta son ltalyan ırk kanunu mucibince 

alb altı ay içinde bu şehri terke mecbur edilen Yahudilerin sayısı beş bindir. 
- ---------0000----------

Mes'ut 
Nişanlanma 

Dikkat Edelim ' Vekiller 
Günahtır ! Ankarada 

"Yeni Asır,, arkadaşımızlD ' 
baş muharriri bay lsmail 
Hakkının kızı bayan Türkia 
ile doktor Kemalettin oğlu 
iktisaı vekaleti ihracııt kont
rolu bay Melibin nişan töreni 
geçen pazar günO bay lsma-
i) Hakkının ikinci kordon· 
daki evinde yapılmıştır. Bu 
uygun çıfte sonsuz saadetler 
dileriz. 

Köylerin Kal
kınma işleri 
Hükumetimiz, köy işlerini 

yeni baştan düzeltmek için 
bir proje hazırlamış ve yeni 
bazı hükümler ilave etmiş· 
lir. Köy işlerinde kuUanıla · 
cak adamların istihkakları, 
proğramlan köy işleriode 

lazım olan para; ayniyat ve 
bütçe tutarları; Köy namına 
alınacak malların p2ras>; 
vadesi gelen borçlar; istikraz 
taksit ve faizleri; sigoı ta 
ve verği masrafları, köy 
adamlarının yetiştirilmesine 
ilişik kurs masrafları ve sair 
umulmaz müteferrik masraf · 
lar, köy bütçesinin bazırlau · 
ması ve diğer işler, köy se 
çimlc ı i içıo yeni hükômler 
konmuştur. 

Bu sabahleyin Karşıyaka 

Mersinlisinin demiryolu ge
çitinden bir araba geçerken 
kazaen aha ayağı iki ı ayın 

arasına sıkışmış ve derhal 
ayağı kurtarılmak üzere ça· 
hşıluken Karşıyakadan ha· 
vali katarının gelmekte ol · 
duğunu gören zavallı arabacı 
beygirini ölümden kurtarmak 
için elli metre kadar ileri 
koşmuş ve trenin durması 

için makiniste işaret etmiştir. 
Makinist işareti aldırmamış 

ve lokemotif bütün hızıle ata 
çarparak 
mıştır. 

ayağını parçala· 

İlkokullar 
15 Eylülden itibaren şeb· 

rimizdeki ilk okullarda tale
be kayıd ve kabulüne baş· 
lanacaktır. Okbllarda şimdi· 
den haıırlıklar yapılmıştır. 

Bir Genç 
Kayboldu 
Kulanın Gölde k öyiinden 

17 yaşlarında Hü!eyin Orak 
adında bir genç ortadan 
kaybolmuştur. Bu geoç ba · 
basına darılmış ve kaçmış 

bir daha d11 bulunamamıştır. 
Zabıta aramaktad:r. 

l\'lüo~r Nuriddin İstanbul 

lstanbul, 12 (Hususi) 
Milli Müdafaa Vekili Gene· 

ra) Kazım Özalp, lktisad ve· 
kili B. Şakir Kesebir ve ma · 

liye Vekili B. Fuad Ağralı, 

dün akşam buradan Ankara· 

ya hareket etmişler ve bu· 
gün oraya varmışlardır. 

••••••••amm••••• .. • 

Türkiye- ltalya 
ticareti 

Yakında Ankarada 1 ürki· 
ye· ltalya ticaret ve klering 

anlaşmaJarı müzakeresine baş 

)anacaktır. lta)ya ile ticaret 
yapan firmaların mütaleaJan 
tesbit edilmektedir. 

Manisa köy 
çocukları 

Şehrimizde tetkikte bulu· 
nan çavuş öğretmenler k unu 

müdavimleri başlarında Ma
nisa maarif müdürü bay 
Rauf loan olduğu halde tet· 

kiklerini bitirerek dün akşam 
Manisaya dönmüşlerdir. -·-
Kaçak Balık 
Avlıyanlar 
Çeşmede, Gooi adası cİ· 

Şehrimizde Muallimleri varında (Paraskevi) motörile 

Musiki san 'atkirlanmızdan G ı• balık avlamakta olan Yani, 
Bay Münir Nuriddin şehri· e ımyor Yorgi ve Disafiyas adlarında 
mize gelmiştir. Bu akşamdan htanbuldan şehrimize ge· üç Yunanlı yakalanmış, av· 
itibaren arkadaşlaıile birlikte Jeceğini öğrendiğimiz öğret· ladıklan balıklarla birlikte 
Fuar gazinosunda konserle· menler gurubunun bu yıl Çeşme [müddeiumumiliğine 
rine başlıyacaktar. gelmesi tehir etmiştir. teslim edilmiştir . 

.................... 0 ................ , ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

Kansının ne cins mal olduğunu bilen bay bu hitap üzerine kulağını kabarttı, kendisine 
bitap eden bayana dön.,rek : 

- Bır vo, dedi. Çok güzel keşfettiniz Bayan ? Oııu göklere çıkaracek birçok meziyet
leri var amma korkuyorum bulutlardan nem kapar ve sonra elimden uçuverir ! 

Bu zarif ima üzerine odayı bir kahkaha tufanı doldurdu, bütün erkekler elini vurarak 
[ bu cevabı af kışladılar . 

Sen de ey okuyucum, bu lastikli cevaba . 

ER AGLA 

" Balkanlı doktorlar dün ak-
öğ)e 67.eri viiiyt.t makamı şam Efeden avdetle beledi· 
tarafmdan Şehir gazinosunda ye reisinin fuar gazinosunda 
mükellef bir ziyafet verilmiş verdiği ziyafette bulunmuı-
ve mesleki basbihallerde bu· lar ve parti parti fuarı gez· 
lunulmuş, nutuklar söylen· mişlerdir.. Kıymetli misafir· 
miştir. terimiz bu sabah otomobil· 

Misafirler ziyafeti mütea· lerle Bergamaya ve orada 
kip şehirde kısa bir gezinti Akropolu ve Eskülapı ziya· 
yapmışlar ve fuan ziyarette ret etm şlerdir. 

Hitle~nut~ünu Piyango 
1 so ledı 

-Baştarafı birincide

Südet Almanları da alla
bıo yarattığı ins.ınlardır. Hiç 
bır zaman esir olamazlar. 

Çeko.lovakyadaki Alman· 
tara karşı tatbik oluna.o taz· 
yıklar, saklanamıyacak de
recede aşikardır. Çekoslo
vakyayı himaye edenler ne 
yapsalar bu hakikatı örte· 
mezler. 

Südet Almanları, kendi 
kendilerini kurtaramazlarsa, 
biz varız ve onJan kurtara· 
cağız. 

Pıağ hükumeti, bu halin 
devam edeceğini zannedi
yorsa aldandığıoı haber ver· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Dc!miştir. 

Hitler, müteakiben Alman 
askeri haurhldarıodan uzun· 
uzadıya bahsederek dedi ki: 

- Ordumuz, son derece 
kuvvetlidir. 17 bin istibki · 
mımız vardır. Silahlarımız 

mebzüldür. Bütün bu tedbir· 
leri, su bun muhafazası için 
aldık. A lmaoya, çok kuvvet· 
h ve namağluptur. Bundan 
dolayı korkumuz yoktur. Si· 
ze söz veriyorum. 

Hıtler, bundan soora ltal · 
yadan da bahsetti 'fe aut· 
kuna şu cümlelerle nihayet 
verdi : 

- Koogremizin sona er· 
di ği bu dakikada size haber 
vereyim ki, kuvvttimiz sa · 
yesinde çok büyük neticeler 
elde edeceğiz. Buradan yer· 
terinize dönerken, baş nız 
dik olsun Ve bilm t lisiniz ki, 
Almuya hiç bir zaman baş· 
kalarına boyun eğmiyecektir. 

Londra, 12 (Radyo) -
Başvekil Çemberlayn, dahi· 
Jiye nazın Sir Samue) Hoar, 
Maliye N nm Sir Con Si· 
[l]On ve hariciye nazırı lord 
Halifaks, baş vekalet daire· 
sinde toplanmışlar ve Hıtle· 

rin nutkunu dinlemişlerdir. 

"' 
Borsa 
Haberleri 

Dünkü "Halkın Ses ,, od~ 
birinci ve ikinci gün çıkan 

büyük ikramiy-:Jerin numa• 
ralarını neşretmiştik. Bugün 
de 200, 100, 50 ve 10,000 
lira mükafat kazanan sayı
lan koyuyoruz : 

İkiyüz Jira kazananlar 
106 1728 5013 6391 

6808 8107 8380 11120 
11369 12509 15031 16438 
20815 20983 21882 23097 
23992 27481 28005 29997 
30241 31565 34342 36126 
36592 39711 iki yüz lira ka · 
zandılar. 

l üz 
4'.?0 

2495 
465 J 

3723 
30041 
20177 
10212 
31532 
22305 
18909 
35179 
23593 

lira kazı.inanlar 
1167 143 1 2457 
3120 3909 4419 
5651 6399 8698 

14160 19822 24052 
37313 8920 15740 
24190 31332 37332 
15757 20718 24757 
38814 13193 17499 
27376 33636 39421 
192l7 22534 27896 
39729 13485 19551 
27957 35633. 

50 Lira Kazananlar 
4702 27 22 20797 
8229 18791 35980 8229 
7146 31409 7l6~ 4924 

31767 11557 14416 26471 
366 208l4 35962 

10000 lir alık büyük 
mükafat 

8643 9056 34374 18116 
17530 26948 20006 24738 

906 165 12153 38938 
13619 16290 37740 2373 
5524 5086 3692 29434 

37581 12509 34927 5865 
4901 846 21644 31462 

23149 2469 26105 603 
11444 10386 22088 35467 
38034 22958 33439 5771 

1 O 008 Liralık mlikif at 
29848 Numaraya isabet et· 
miştir. 

Zayi 
Askeri tekaüt maaşına ait 

zat maaş resmi senedimi 
zayi ettim. Y f!nisini alaca-

Çuval Cinsi Fiyat ğıından eskisinin hükmü ol· 
18819 Üzüm 8, -17,50 madığı i1an olunur. 

1796 incir 7, - 16, Çeşme - Refika Soykan 
400t. Z. yağı 33,55-33,75 (3352) 

0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000 
• 
lzmir Vilayeti MuhasPbei 

Hususiye Müdürlüiünden : 
18 - 9 • 938 Günü başlayacak ve 3 hilfta devam ed~c k 

· olan at koşuları münasebetiyle koşu mahallinde bulunan 
büfe idarei hu!lusiye tarafından kiraya verilecektir. 

Kirasına talip olanların her gün Muhaıebei hususiye mil· . . 51) 


