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BiTLERiN SOZLERI 
''Hen/ayn tevkif edilirseSudetlerin şef 
/iğini ben bizzat üzerime alacağım 

DOKTOR BENES 

Bakalım, O Zaman Benim Hakkımda da Doktor Benes Bir 
Tevkif Müzekkeresi Kesecek Mi ? .. " 

Londra 19 (A.A) - Vard da mevcud olmadığını ileri veti vücuda getir rot ğc! bt ı i vak yanın mevcud o 1usudur bayet vermiştir: Dr. Benesin daha ne kadar 
Paris Berştesgadende Hitler- sürerek plebisite muhalif bu me<..bur eden ŞfY Almanya· Bunun Dtlieesi olarak Fransa - Eger Haynlayl'ı tı. vkif mil ld t k~rarnameler isdar 
le yıptığt bir mülakatı Daily I ve müt~akıben de logilte ' e 
Mal·ı aazetesı'nde neşretmek- lunma arın" şiddetle itiraz 010 kalbine bir çivi gibi sap- edilecek olursa bizzat ben edebıl~cegw ioi görmek isterim. 

6 kendi tayyare t-. uvvelerini 
tedir. etmiş ve demiştir ki: lanan ve Sovyet Rusyan ı n aıtırmışlardır. Sü<'et Almanları nın şefliğini Baoa karşı :ia biı tevkif mü-

Hitler, Çek1erio ana yasa- - Muazzam bir hava kuv- müttdiki bulunaa Ç kos'o- Hit1er ~özlerine şöy ll" r.i - den hte edece~im . O zaman Z t' k kerf'sİ ke~er mi der cioi2? .............................................. . ............................ ~ ............................ . 
KISA VE AÇIK 

Hadiselerin Dersi: Kuvvetli 
Olmalı. 

: Çekoslovakya son günleri yaşıyor 
------------ ------.. ····· - - ----------------

Son dakikalaıın ne gibi haberler ulaştıracı-ğını kal'i bir 
surette kestirememekla beraber bu dakikada olup biten 
hadiseler karşısında Ç~k davasının bir haylı zayıfladığıoı ve 
Hitler nazariyesinin güa geçtikce taraftar kaz ndığıaı gör -
mekteyiz. 

3,5 milyon Sudet artık Ç~k boyundurui!'una tahammül etmi
yecek, istiklalleri için harb çıkatsa kan haksız dökülmiyecek 

----~~~--~----~~oo•••• .. oo 

Hitlerio so.ı jesti aleyhin ~e pek çok atıp tutan F.ansız 
gazeteleıi~de bugün Hitlerin plebist istemesini pek hakh 
bulmağa başlamalarını Almanya lebiode çok manalı bir 
alamet ve işaret sayılabilir. E .. sen bundan evvelki baş ya
zımızda Hitlerin bu meseleden de bir h ı ylt kazançlar elde 
edebileceğini iddia etmiştik ki, son gecenin hadiseleri bu 
iddiaya hak vermişlerdir. 

Çekler notaya cevab vermediler 

:- Doğrusunu söylemek lazım gelirse Hıtler bu defıa a~fl~~ 
sını hem kuvvete ve hem deplebist naıanyesı ııe a 8 

'fe milletlerin haklarına istioad ettirmiştir ki bunun karşı· 
sında pek çok Fıansız gazeteleri de ağızlarınıA ~apamak 
mecburiyeti od, kalmışlardır. Fakat bu soıı badıselerden 
alınan derş şudur : Ha klanda kabul t ttirmek ~çin hem bak 

sahibi ve hem dl.! kuv .-et sahibi olmak gerektır. 
SIRR1 SANLI 

Fuarımız bueün sona erdi 
--------••nct•• 

Y u d ve ulus içi çalı;ianlan iç )'Ürektcn 
takdir ve it brik edt·riz 

fuarımız bu yıl lzmir ve 
binterlantı için çok faydalı 
olmuş ve iktisadiyahmız üze-
rirtde mühim roller oyoamış
hr. Bu yıl Fuarımız Izmire 
ve lzmirlilere alh milyona 
yakın bir kazanç temin et· 
miştir. Bili istisna bu sene· 
ki Fuarımızı . beyenmiyen 
kimse yoktur.I Başta beledi· 

ye reısımiz Bıy Bebçet Uı 
"lduğu halde d ~ğerli Vali
mi~ Bay Fazlı 'Güleç'in bu 
himmetleti şükranla kayda 

değer. 
Fuarımızın bugün son günü 

olması hasebile bu akşam 
gayet mükellef bir ziyafet 
verilecek belediye reisi dok-

-rn'rER -GÜL ISTER AGLA 

B. LÖBRUN 

Parİ!l, 19 (Radyo) - Bu 
ıabah 10 da, başvekil B. 
Daladiye ile hariciye nazırı 

B. Bonne Londradan dö 1· 

müş Elize sa~ayında reisi
cumhur 8. Lebrünüo riyaseti 
altında nazırlar l<onseyi top

lanmıştır. 

Frar sı;r. nazırları Başveka-
letten gece yarısından son· 
ra tam saat biri ·on geçe 

çıkmışlardır. __ ............... _..... ..... ~-~~ 

tor bay Behçet Uz'la, sayın 
avukatlarımızdan bay' Münir 
tarafınd.an nutuklar söylene
cek ve çalışkan ilbayımız 
madalyalar dağıtarak fuar 
kapatılacaktır. Bütün balkı· 
mız bila istisna bu seneki 
fuarı b'ğenmiş ve takdir 
etmişt ; r, Çalışkan valimizle, 
belediye reisimizi ve fuar 
komitesini temiz ve içten do
ğan bir tekdirlel tebrik ede

rız. 

Şimdiki Apartman Dar Gelirmiş ? ! 

Saat 1.15 da tebliğ neş · 
redilmiştir. 

Paris, 19 (Radyo) - Ha· 
riciye nazırı Jor j Bonne; 
öğleden sonra, Çekoslovak· 
dra müıakereleriod4' logiliz 
ve F ıansız naı.ırlan arasında ' 

ılınan kararı bildirmiştir. 

Çekoslovakya Sefiri Ozes · 
ki, Londra alınan karara 

muttali olduktan sonra, te 
ersürüoü saklıv.amamı~ vP 
gozya şlarıle aynımışur. 

Berlin, 19 (A.A) - Al · 

man matbuatının bütün dik
kati Çekoslovak hadiseleri· 
ne çevrilmiştir. Volkiser Be· 

obahter gazetesi Çek komü· 

Fİrı" t-glı~tiıir'kcllı.kfoul- y.rh· 
~ Sonu 4 üncüde 

Çin - Japon Harbı Şiddetlendi 

Japonlar Püskürtüldü 
~-------~---•• .. ••OO•••••• 

Çinlilerin yaptı2ı gece baskmların.da Japon-
lar Çok . mühim zayiat verdılet 

Loodra (Radyo) - Çin 
kuvvetleri ber gün artan bir 
çok muvaffakiyetler temin 
etme· te ve Japonlara bir çok 
zayiat verd r.nektedirler. Ev· 
veıki gün Hsinçede yap lan 
şiddetli bir döğüşmede Ş ırk 
mahallı::s :nio bir ~ öşesinde 
toplaoaıış olan Japon \<uv
vetlerini pü kuttcniiş '. .!r ve 

şehri tamam n İ! ti rd.ıd et

mişlerdir. 

Londra (Radyo) - Y ng· 
ç :nin şi.ıı tinde Ç .; li asker 
ler JaponlHı p rişan ederc:k 
beş m •ı hiın askı::ri istihka 
mını zaptetmişler ve Japoow 
lardan birçok mühimmat al · 
mışlardır. Çin tayyareleri b ~r 
tarafta Japon donanmasına 
bombalar yağdırmalHa ve 
Japon ordusunun umumi ha· 
rekatı üzeıiode mühim tesir· 

r-----·~ 
Cam 

Adam 

1 apmaktadırlar. rıyarak birçok zaylat verdi-
er Y ·ı · · t kede-

Londra (Radyo) - Şang · ler ve mev~ı ~ra~ı e~ . 
h eyaletindeki Japonlar rek geriye çekıldıler. Şıddeth 
Ç~~lilerin gece bas\unına uğ- muharebeler devamdadır. --------===· r .. *!'WWW 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----~----~-~···· 
Halkımıza nazikane 

davranılmalıdır 
14 - 9 . 938 Tanhli S. O. imzasile aldığ&mız bir mektupta: 

ı. d' • • otobüs durmadan bindiğini bir kabahat ~.larak 
"en ISIJID 'k- b' tt,. ıoylen· Kııını isti yen bir babanın ağzını kahvede biçak açmıyordu:. .. .. w. •• .. • 

A kada larandan biri yanını sokuldu, onun dalğm dalgın duşundugünu gorünce 
sordu : 

Son Günlerde kabal etmekle beraber bunun nazı ane ı~ sure. ~ • . 
mesini ve bay şoförün hakaret etmcmesı ve ızzetınefısle 

_' Ne !-azizim, bu ne dalğınlık, bu ne düşünce ? 
_ Sorma birader ? 
- Ne oldu? 

- Sonu 4 \iocü Sabif ede -

P.ua ile bulamazsınız. Fır· ı 
satı kaçırmayınız . Mutlaka ~ 1 görünü•. !!!!IS ı 

0 namaması lazımgeldiğini ileri sürüyor. . • , b 
Mektubunu "kıymetli ve faal belediye reisimiz bııı ıhya u-

Soau 4 üncüde ~ 
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1 . Sivrisinek ır . aza NELER 
zmır Me~baları OLUYOR 1 

.~----- Kahvelerini Nerede İki Otomobil Çarpıştı İki Ağır 
Şehir tdahilindeki ısivsisi- Ü H f. f y I V 

8 DOLA 'IYORUM • .. nek menbalarıoıo kkuru, tul'?•- ç a ı arb aı ı d vr ·urette 
Y sına ve mazot dö ü mesıne Pazın gecesi saat yirmi ve aş arın an agır '" 

G .zetc satışında 
yeni rökor 

lngilterenin en çok Htaa 
gazetelerinden biri ve belki 
de en büyüğü Daily Ekıprea • 
tir. Noterlik vaaıtaıile yapı· 

Jan tetkiklerde, bu gazete
nin, Ağustos ayında herı&a 
muntazaman 2,464.170 nüs· 
ha sattığı anlaşılmııtır. ln
gilterenin diğer büyük ga
zeteleriyle yapılan bir muka• 
yesede Daily Ekspressin güa• 
de Daily Herald gazetesin
den 450.000 11 üsha, Daily 
Mail gazetesinden 950.000 
nüsha, Nevn Chronicle ga· 
zetesinden de 1.175 000 nüs· 
ha fazla sattığı meydana 
çıkmıştır. 

ehemmiyetle devam edilmek- iki de Menemenden Karşı- ve üç kişide hafif surette 
tedir. Kat'i bir mücadele ya- yakaya gelmekte olan Me- yaralanmıştır. Yazan: Gönül 6mre 

-2-

Yalnız~güreş haberlerini ze\'kle o.kuyan. müt~
kaid pehlivan, lzmirde yapılan Fınlandıya gu-
1'eşlerinden bahsederken acı bir ilaç içmiş 

gibi yüzünü buruşturuyordu ... 
1 Biltün dikkatıma rağmen nuşmaya yol açar, diye ga· 

1 
kulağıma, alakah bir konuş- zeteyi bahane ettim: 
ma çarpmıyordu... - Okumıyacaksanız, bir 

Artık yavaş yavaş, yani g·öz gezdireyim ... 
.. 
J 

yeni şiirlerden bir kaçını - Buyurun alın ! 
ı okumak bedbahthğıoa uğra· Dedi. Güler yüzü bana, 

mıi bir adam gibi sıkılmağa yapacak bir adam kanaahnı 
başladım. verdiği için kırk yıllık ahbap 

Tam: kalkmağa niyetlen· gibi sordum: 
i diğim bir sırada, sağ ilerim · ~ - Nuıl, mühim havadis-

deki masada oturanların ko- ler var mı? ... 
1 ouşmaları beni aliikalandır· _ VaJlahi, dedi, b.en daha 

dı. çok güreş yazılarını oku-
Çekelini fayrap etmiş, rum da .. 

- göğsü bağrı açık orta yaşlı Güldüm: 
bir balıkçı arkadaşına anla
tıyordu: 

- Ne yalan söyliyeyim, 
şimdiye kadar deniz, bana 
bir kötülük etmedi. Şeytan 
kulağına kurşun biç bir teh

' like geçirmedim yani... 
c Ötekisi itiraz etti: 

" - Haydi be!.. Deniz de-
diğin karıya benzer; güven 
olur mu biç ? ... 

Bahkçı cevap verdi: 
- Karıya benzer amma, 

idare etmesini bilene; biıim 
ı.:ı.:.-:n=a'•uq~~ :ı=ul\-reli alay 
etti: 

• - Bu martavalları git de 
baıkaJarına anlat! .. Senin ne 

: luhbık olduğunu biJmezmi
, yiru ben? Daha .'?'eçende ka . 
• rıdao yediğin dayağın yüzün· 

de var bel... 
Balıkçı, kendini pek mü

dafaa edemedi; anlaşılan za· 
mane kocaJarındandı, sözü 

ı fÖylece değiştiriverdi: 
- Bilirmisin Murat, ben 

balık dönüılerinde yaya yü. 
riimeği çok severim. 

Amma yanımda kafa den
gi bir arkadaş' bulunmalı ... 

Sor.ra ilave etti: 

- Bu dinçliğimi, biraz da 
yaya } ü üır eğe borçluyum .. 

Arkadaşı gene takıldı: 
~ • - Tevekkeli değil.. Tanri 

Hna, "yürü kulum!,, demiş 
! 

1 
0 1 ıcak ki her ıaman işlerin 
yolunda gidiyor senin ..• 

Gülüştüler .. 
ı Birden, karşıda tavla oy

nıyanların sesi] yükseldi: 
- Ne sana, ne bana .. ka· 

bulmü ? .. 
- Öyle şey olur mu ya

hu! 
Ben oyuou bitiriyorum .. 
Sağdaki, elinde sal:adığı 

1 zarı uzunlamasına ath. Se-
4 yirciJerin bazıları bir ağızdan 
4 bağırdılar: 
t o·· t 'h r - Oı ÇI ar .... 
4 Oyuııu alınca , beriki , 
i - ı " 1 • d eg ence.: yer erın e kabarık 
1 
hesap pusulası ile karşılaş. 

4.!DIŞ bir adam şaşkınlığı için· 
'~e tavlayı kapadı. Ve kalk· 

- Anlaşılan sizin de peh
livanlığınız var .. Kalbiniz öy
le ,österiyor ... 

Kendisi df! güldü: 
- Euse kulak yerinde 

amma bizden geçti artık: 
ve aulatmağa başladı: 

- Ben daha çok bizim"i· 
lerio, yabancı takımlarla yap· 
tıkları müsabakaları heye
canla takip ederim. 

Bu gibi güreşleri bizimki· 
ler kazandığı zaman, gayri 

yecek 'kada~ ~f çok. ;k~r, ö;fi_ 
me gelene ballandıra ballan· 
dıra aıılatırım .. 

Birden aklına gelmişti, an· 
lattı: 

- Bılirmisin beyim, geçen
de fuarda Fiolandyahlarla 
yapılan güreş canımı bir hay
liı sıktı... Çüoki adamları 
"aman lzmire kadar zahmet 
edip gelin.. Ve aJlab rizası 
için bizi yenin!,, demişiz gi
bi on sene memleketlerinde 
ve bütün dünyada aralıksız 
şampiyonluk kazanmış çok 
mt= şhur ve idmandan yana 
safi sinir kesilmiş pehlivan· 
farla gerek yaş ve gerekse 
gösteriş ~bakımından çok 
geııç ve f u klı çocuklarımızı 
çıkarıp bile bile Jad«.:s gibi 
birkaç mağlubiyeti satın al· 
dılar .. Bereket ki, Aokarada 
bunlara karşı kazandığımız 
miUi muvaffakiyetle bazı de
ğerli pehlivenlarımız lzmir
de de aslan la gi~ i güJcşl· 
rek yüzümüzü agarttılar. Gü
reşleri balland•ra ballandıra 
anlatmayı ustalıkla beceren 
Sait çelebi bile işin: içinden 
çıkamıyara~ sa 'ı nede görüa
memeğe mecbur kaldı. 

(Arkası var) 

Manisci 
Oteli 

pılırken Güzelyalı ile Balço- nemen belediyesine kayıtlı Hadise hakkında yaptığı-
va aruındaki kiremit ocak- 22 numaralı otomobil Saltın mız tahkikata göre kaza 
larının yaptığı göllerde ma- köyü önünde Karşıyakadan sür'atle gitmek ve gitkatsiz · 
alesef sivrisinek ordularanın Menemene gelmekte olan lik yüzünden olmuştur. Her 
yetiştigi görülmüştür. Şehrin Menemen belediyesine ya- iki otomobilin ön kısımhrı 
içi sayılacak bir yer olan zıh olan 21 numaralı kaptı karap olmuş ve çerçeve ve 
buralarda kiremit, tuğlır ya· kaçta ile şiddetle çarpışma camları parçalanmıştır. Yara-
pacağız diye sıhhatı umumi- ve 2l numa rah otomobil lılar derhal hastahaneye kal· 
ye bozulmaktad r . Ehemroi· içinde bulunan Menemenli darılmış ve tah\dkata zabıta 
yelle merciinio nazarı dikka· Halil oğlu Mıhmud ile ş~rif ve müddeiumumilik vaziyet 
tini celbederiz. 1 oğlu Mehmet ağızlarından etmiştir . 
0;!~:::n;ar:;- -B-ı-·s_i_k_l_e_i~-b-in_e_n_ 

Dün Seydiköyüode aile 

geçimsizliği yüzünden yeşil bı·r horoz 
mahallede oturan Hüseyin 
Kara namında bir şahıs bal· 
dızı Cevairio başına nalın 

vurmak suret le kafasını yar· 
mıştır. Suçlu derhal j.odar· 
mamız tarafından yakalan
mıştır. 

_ ..... ., ....... 1) • -

Sebebi anlaşı .. 
lamıyan bir 

cinayet 
Pulatlı (Hususi) -- Burada 

sebebi meçhul bir cinayet 
işlenmiştir. Salmanlı çiftliğin· 
de Ankaranın eski pulis UJÜ

dürü Dilaverin kardeşi Saf· 
fd tabanca ile öldürülmüş· 

F ransanın en eski fuarı, Japon an kası Edenilen bu 
Tonon şehrindeki Kret fuı- horozun üç metre uzunlu· 
radır. Bu fuar yüzlerce se· ğunda kuyruğu vardır ve 
nedenberi dücyanın birçok dünyada en az bulunan bir 
garibelerini görmüş, bir çok cins olduğu gibi, her iklicn-
acaip vakalarına şait olmuş· de da yaşayamaz .. 
tur. Fakat g~çenlerde bu Bu horoz ta eskidevirler· 
fuara bir borozcu gelmiştir. denberi ] FJaponyada Sln'at· 
Bütün öınrüoü ho oz yetiş · karlara ilbam me\Zuu ol· 

· muştur. Bunua resmi, eski tirmegv e, horoz cinslerini ıs· 
resimlerde ve sedeflerin üzelah etmeğe vakfetmiş olan 

bu adam, bugü:1 yer "yüzü· rinde görülür. Pavyonda ho-
nün her cioste, en nadir ho· rozun o güzel kuyruğunu 

d muhafaza etmek için hususi rozlarını f elinde bulun ur· 
bir kafes yakılmıştır. Horoz 

maktadır. Bunlardan başka 
halka gösterilmek üzere ka-

yetiştirdiği horozlara cam· fesinden çıkarılırken kuyru· 

Amerika Ç1plakların1n 
Kongresi 

Amerikan çıplaklar cemi
yetinin san kongresi, bu ıeoe 
Danimarkada, ı<op~nhagen· 
de toplanmış. Çıplak iza, 
dişleri takardaya takırdaya, 
vücudları zangır zangır titri
yeren, konuş ıcaklerını ko· 
nuşmu~lar. Hatipler dünya 
kadıolarının böyle çırılçıplak 
sere serpe gczmelerinı dava
larının lehinde bir hüccet 
olarak selamlamışlardır. -···. 
Bir Yüzüğün 
Kıymeti Ne 

.:~- . r .. :ıı ...... ""..1......J-.-ywva\ır 

ği henüz anlaşılamamıştır. 

KAdardır! baılıkta öğretmektedir. He· YJU\Y. hizmetciler tonlamak · 
tir ·Kİ, tiu fıoroz pav.yoada Stratfort polis mahkemesi 
bisikletle dolaşmakta ve her ~~ üzeri elmasla bir yüzüğün 

Aslan Ehlileş
tirilebilir mi? 

kesi hayrette bırakmakta- Kaşta Bir kıymetini takdir edememiş, 
dır. Fakat hatk bu horozun işi eblivukufa havale etmi•· 

Ko··yıu··yu·· ., yaptığı türlü marifetlerden tir. Gelen miltehassıı, yiizü • 
ziyade pavyonda teşhir edil· •• ğü evirip çevirdikten sonra: 

Yırtıcı hayvanların şahı mekte olan bır Japon horo OJdürdÜler - Bu yüzük, demiı, rebia 
addedilen ulana bir müreb- zunu seyretmektedir. için üç yüz fıank eder. 
bi tarafından muhtelif oyun· 1EaB.-.asSE::E-- Kaş (Hususi) - Kazamı-
lar yaptmldığını at cambaz . f zın Kalkaa nahiyesinin Kı- - imal eden sekiz yüz 
hanelerinde görmüşsünüzdür. zmir nık köyünde bir ölüm badi· frank ister. 
Fakat aslan bu vaziyetlerde sesi oldu. Kmıklı lpir oğlu - Kuyumcuya götürürse-
korkunun tesiri altındadır. Lok an tası Halil, ÇeJtikci Hasan adın· niz bin yedi yüz f,ank kıy-
V 'I ' 1 · k·· k d me't takdir eder. erı en emır erı uçü ya- Birinci kordondaki Süley- a birİ!Iİ tarafından 15 ye· 
şıodanberi çok dayak yediği mao lokantası namile maruf r indeo b çakJa y~rafanaıak - Taksitle alacaklılara 
ve yıldıgv ı için kerhen ya ·ı ld iki bin iki yüz f, anktan aca-

p · lokantayı bundan bir sene suretı e ö örüldü. Katil ya· " 
maktadır. Hakikatte kedi J . . kalanmıştır. ğı verilmemelidir. 
köpek gibi ehliJeşaıiş deg~ il~ evve ısmıni değiştirerek iz· Şimdi mahkeme, bu ra-
d . B ı b b mir lokantası tesmiye ettik. • ....... mımı ....... . 

ır. ununa era er bir 1n. G • 8• kamların hu,gisiri kıtbuı e· 
gilizin iddiasına inanılacak Bugün ayni lokanta lzmirin arıp IF Yarış dec,.ğini düşünüp duruyor· 
oJursa karekter sahibi bir ideli kahve namiyle anılan j L d 

· k f on rada, şc.hrin kalaba· rr aş. adamın asi bl'Jd t' · ve memu ın ooperati inin anı e ı ş ırmesı lık ve seyrüseferi güç olan ........ _ •••••••• 
mümkünd- N t k' b tahliye ettiği binaya nakle- p k d 
tın cvind:r.ser~:stım se~b::~ dilmiştir. Fiatler her kest-ye noktasındın, Sandey Ekspres e1mU l&D el 
dolaşın, sofrasında k uygun olmakla beraber ferah gazetesinin bulunduğu yere k 

yema kadar olan sahada ayni ev- ~e er çıkar yiyen, hatta geceleri odasın· lı lokantamız muhterem müş· ~ 
da yatan bir aslan vardır. safta, fakat biri hızlı bir alet, P k t h 1 •b k' teriJerimize gece gündüz b' d b. k amu o um arınıns a ı-
lngiliz 1Slanı bir haftalık açıktır. ır e ısi Jetli araşında yelerinden Ksiloz tienilea bir 
iken almış, südJe besliyerek Merhum Lokantacı musabaka yapılmıştır. Mak· nevi şeker iatibaal edilir. Fa-
büyütmüştür. Şimdi en sadık Süleyman Katibi sat, bu kalabalık sahada kat bu, şeker kamışı veya 
dostu odur. ı M. ÇAYLAK hangisinin daha evvel mlv- pancar şekerinden da'ııa tatlı . 
le*:A:=*:A::i::A:~:A::A::A:~~*:~****=*~=**.,..,.*u ud yere geleceğini tesbittir. değildir. 
tc ""-"- "' Neticede bi ikletli bu musa- .... .......,,,....~~ ...... .....,..,...~ 
~ Elr'-amra Telefon tt b.akayı 6 dakikada ~5 sani- dakika 34 saniyede, hızlı 
n n 2573 n yedt-, atlet 7 dal<ika 40 sa· giden taksi de 10 dakikada 

: ldaresinee Mılli Kütüpm Sineması ~ ..::::~~=..!,:,~~ cıcı!:!:!:~~cıc:-cıcı 
= BUGÜN e~i ve emsali pek nadir görülen Fransızca ~ İzmir Defterdarlığından : . = sözlü 2 ha· ikulide güzel film birden )t icar no: Lira 

f( Kızıl Rahi ,:J = 390 Şehitler mahallesi y .-Jı sokak 3 tajaucnuah Ev. 100 
t( )f 391 Hükünet Avlusunda Bilioumaralı Büfe. 361 
tı( Başrollerde: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- \t 392 Bornova ikinci Kü rt oğlu sokak 2 numaralı ev 81 
tı( fından vücuda getirihn aşk ve ilıtiras >+ 393 Karşıyaka Bostanlı mekttp sokak 125 No:lu dükkla 12 ,ti, gitti. . 

* .,,. 

İzrnirin Temiz l rcuz 
OteJi 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsiye ederiz 
Keçeciler Lale sineması 

karşısı No 76 
12-2 SALiH 

t( s · ı K 1 ,. 394 Halkapınar Kağ.th.ıne c.d 282 NQ: lu ev 20 = erserı er 18 1 )f 395 0JmaniyP. Cd. IS N J. lu Dükkü.ı 4 - 6 hissesi 30 
t( Boranın uontuJmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve >+ 396 Buca Sulh sokak 3 tajnuaıaralı dükkan 24 • 

a Biraz ötede orta yaşlı, iri 
i ım bir adam, gazete oku·• 
ı'Ordu. Bir arahk gazeteyi 
j .nısanın üzerine bıraktı. Ko· 
c 

aur. 

. 

t( RAIMU tarafından yaratıJan nefis bir 'fıJm tt Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

Kseanslar: 5-8 serseriler kralı 3 30-6 30-9 30 k 1 h' Mı açık artırma usulile Miizayedeye konulmuştur. ihalesi 
I .C . · ' ' ızı ra 'PH 29 - 9 - 938 tarihinde Perşembe günü saat 15 dt!dir. Ta-

41( Fıatlaı: 25-30--40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. )t lipJerio Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 13 - 9 . 938 
"~~ ~:J..J:•~~~~~!f=~~~:W::f:=F~ı=F~=Ff'~~~ (3367) 

..... .. r"" ,......,. .-............... -



....... J 

Mizah 

Sayfası· 

Meşhur Kredi Milyarderin 
Beyanatı??? Yeni 

Dün Kredi Milyarder be· 
yecanla ve pürtelaş idare· 
banem1ze geldi, yazıhanede 

bir aşağı bir yukarı dolaşır· 
ken monşer. dedi: 
~ Artık bizim Ankara 

1eyabıti tahakkuk etti, adam 
larıma emir verdim, seyt hat 
bavelluını haıulıyorla•, vak
tim dar, dakikalaıım sayı

haar. 
Kendileıine sorduk : 
- Ziyaret sebeblerinizi 

anlayabilir miyiı 8. Mılyar
der? 

Şu cev .. bı vermek lütfün· 
de buluadul.,!. 

- Çoktanberi annemi gör· 
medim, onu ziyaret edece· 
jim, ıoarada birçok görüle
cek önemli işlerim var. 

Bundan sonra milyarderi
miz, sözlerine devamla : 

( ... ) Şirketinde benin bir 
rakibim var, l:u zat betimle 
çokca mtşğ'ul oluyor, zabıta · 

ya baıvu. dum1 yakında vazi
feainden alıp başka bir işe 
atacaklar ... 

Milyarder hiddetli görünü
yordu, guinmeıini artırdı, 

ıonra birden bira döndü, ak· 

Ticaret Odaın ve bir kaçd a 
bankacı arkadaşlarıma derin 
teşekkürlerimi su:ıuyo run . 
Yakında büyük bir şölen 
hazırlayoru[JJ , villam :fa bir 
balo verdikten sonra hareket 
edeceğim. 

Ankarada bulu1Jd~ğu1l 
günlerde yeniden madenler 
hakkında Vekaletle temau 
geçeceğim, bu arada Evkaf 
umum mil dürü ile de gö rü . 
şeceğim. Bu yıl ramazanda 
bütün Türkiye camilerine 
dağıtılmak üzere (2500) balı 
umarladım, bundan başka 
mioarelerede birer radyo 
kurdurmak fikrindeyim . 

Mizah mubarri rimiz ken 
disinden sordu : 

- Karşıyaka ile Ko!lak 
aras:n uzatacağınız köp •ü 
hakkındaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyİ7. ? ! 

"Evet,, dedi : 
- Bu henüz p oj e halin· 

dedir, Ankaradan avdetinde 
tafsilatını anlatacakmış! Ma 
amafih Amerika Cumburtfisi 
B. Ruzvelte yazmış, kendi
sine bir mü1 e ı dis grubu 
göndermesini rica etmiş miş! 

Sonra şu sözleri söyledi ve 
beyanatına son verdi : 

- Karaosman oğlu kanın· 
da 28 numarada terzi Bay 
Mehmet Yumuk elbiselerimin 
bir kısmını teslim dti , iki 
güne kadar da seyahat elbi · 
selerimi bitirecektir. Bu terzi 
ben1 memnun bıraktı. Bu be. 
cerıkli Türk terzisini takdir 
için keaıdisioe bi lirahk gibi 
küçük bir çek göoderdim. 
Bir milyarderi memnun et 
menin ne demek olduğu r u 
siz de takdir buyurursunuz ... 

MiZAHÇI 

Olabilir 
lana birıey gelmiş gibi dav · S.ı.f adamdı . Bir oğlu duo . 
randı, elini yanağına dayadı yaya gelmişti , tebrik etti ler 
ıu ıözleri ıöyledi : - Ab, dedi, Allabtao bir 

- Birkaç müesseseye ve şey istemem, oğlum benden 
bunların başında un f .. brika· akıllı ol5uo. 
tötleri, otomobil acenteleri, - Olabilir, dediler. Aksi · 
Millet Pazarı, Üıüın Kuıumu, ne esasen imkaıı yoktur! 
-~~oooooooamoooooooom~moooooooooooooo~ooaooo~ 
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Güzel Gözler Müsabakası 
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Kopon . 
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CİldıİlİZİ bozmayacak en . 
Süze/ tıraş bıç a g· ı _ · lfOIJll-
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NüVA LUXU~ BIÇA~LARI TIRA~ 

ME RAHL ILARI NIN HEPSİN İ r•EMNUN 

E TTl • BiR HE RE ~ULL A NINIZ !. . 

Y,enıeroltı Horokol karş ı s ında 

N~ 80 MAZHAR ÖNGOH 
VlPOSU 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, ipekli, Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karııık kumaşları kolıylıkla 

boyar. 
Solmaı ve iç çamaşırları 

boya'llaz:. 

15 Kuruşla 
Evlenmeden evvel size maıimden bahsetmek iıtcriın. 
Ş i mdilik ona lüzum yok, aytılac ağımız u mao mahke

mede söylersiniz. 
4oogrıim 

O Zaman 
Altmış yaşıod.ıki bo:on, 

Tuhaf Şey 
Sarboı, devriye gezen po

lisin kar111ına çıktı : 

ağırlığında her kumaşın em· 
niyetle rengini değiştirebilir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapılır. 
oıı sekizinde bir genç kızla 
evlenecekti. 

- Ne yapıyorsun baron 
dediler, sen yetmit yaşını 
geldiğin zaman, o ancak yir
mi sekizinde olacak. 

- Bay poliı k arıı1'ı kal
dırımı bana gö tyıir misiniz? 

Poliı elile kaıııki kaldın· 
mı gö ıterdi. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3 82 

Baron oınuz: silkti : 

- Ne zaran var, ben o 
zaman ondan ayrılır, on se· 
ldz yaş • oda bir başkasile ev
le ı irim. 

Hoşlanmam 
l ayyareci söyledi : 

- Tayzare öyle bir şey
dir ki, Pariste kabvealtı e· 

debilirsin. Öyle yemeğini 
Moskovada bersin. Akaam 
yemeği ni de Pekinde ... 

Muhatabı düşündü : 
- Tayyare hiş hoşuma 

gitmedi, dedi, ben değişik 

yerlerde yamek yemekten 
hoşlanmam. 

•• 
Ozür 

Otomobil şehir haricinde 
birini ezmişti. 

Polisler gelmişti: 

- Neye ezdin? 
- Yolun tam ortasında 

yatmış uyuyordu. 
- Klaksiyoo çalmadın 

mı? 

- Uyandırmamak için çal
madım! 

-----=-=wn.-

Sarboı düıündü : 
- Tuhaf şey, dedi, ayni 

suali orad~ sorduğum zaman 
da bana bu kaldırımı gös· 
termişti. 

Beniın Gibi 
Arabadaki çocuk, moto

sikletin sepetindeki adamı 
gördü. Arabayı iten anesioe 
bıktı; 

- Anne buda benim gibi 
yürüyemiyorda mı, araba ile 
g.!zdiriyorlu. 

Yalan 
Ben evde yokken ya· 

ramulık yapnıısın ?I 
- Kim söyiedı? 
- Küçük parmağım. 
- Yalan, oda seninle be 

raber gitmişti. Beııiın yara· 
mazlık yapıp yapmadığımı 

nereden bilece~ ? ... 

Kime Kaişı? 
Hoppa bir kıı: hutaıan

mıştı, bab sı do \. t ...ı ra telefon 
etti : 

- K•zım basta! 
- N ~ıi var? 
- Zaf.J 
Doktor sordu : 
- Kime karıı? .. -

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğuo nakliye arabaları 

Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAiK ŞiMŞEK 

---~---
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

Peşin ve :r· .... Öôiiör· .... 1 
Taksit ile f Salih Sonad i 

En şık, ve en ucuz elbise- ı Cild, Saç ve zührevi basta- ı 

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

'TERZİ 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci SIDlf 

ı lıklar mühbassısı ı 
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 ı Selinik sergisinden birincilik 
ı Her rün öğleden sonra ı madalyasını kazanmııtır ... 

ı Telefon: 3315 ı ·- - --•••••••• .................. Dr. Fahri Işık 
Damızlık lımir Memleket Haıtaneai 

Taze Sakız baklHı, ıebıe Rontken Mütel:ıa ıu ı 
çiçek, •iaç tohumları, yerli RONTKEN VE 

ve Avrupa cinslerini arayanlar Elktrik teda' isi yapılır 
hisar 6oünde Meram tohum ikinci Beyler So. No. 29 

~~ - · -•--:===== 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOULU 

Gilt Tenasül hastalıkta
n elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

~2iii!!ZiE-~ - --

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
G~nçlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
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Valimiz 
Teftişte 

Valimiz bay Fnh Güleç, 
Beri'•ma, Foça, Menemen 
•• Dikili kazalarında bele
diye 1eçimi işlerini gözden 
ıeçirerek ıehrimize dönmüı 
din Kemalpaşaya gitmiıtir. 

Gelenler 
Gidenler 
Malatya saylavı B. Hilmi, 

Kaıtımoai sayla" B. Sımi, 
Çanakkale aaylavı Dr. Bay 
Maıtıf•, Aakara saylavı B. 
Ahmet Hulüıi ve 8. Eşref 
Demirel Manisa saylavı 8. 
Tabir ıebrimize gelmişlerdir. 

lzmir Hylavı Bay Rahmi 
Gllken Berğamaya, Erzurum 
nyla•ı Ba. Nakiye ve Trab· 
ıoa ıayJa•ı Bn. Seniha lstan· 
bala 8'itmiılerdir. 

Yağmurlar 
Bazı yerlerde zararlı 
ve bazı yerlerde fay

dalı o)nıuştur 
Yağan Y•imurlar yüzde 

otuz dtreceaiade sergileri 
ıılatmıthr. Bazı yerlerdeki 
aerri örtllleri iıe yaramııtır. 
Serıi buluamıyaa diğer mın· 
takalarda yağmurun fayd111 
hile olduğa ıöyleamektedir. 
Y alaız ha•alar oJdukça ae· 
ri•lemiıtir. 

Öğrermen 
Tahinleri 

Erkek liıeai Tü kçe öğrd· 
meni Şakir Candoğan Ka • 
rataı orta okulu Türkçe öğ· 
retmenliğine, O aiversite kim· 
ya mezunlarından hayan Me
llbat Kız liıeai kimya ıtaj· 
yerJiğine, Karataı orta oku 
lu tarih • coğraf,a öğretme· 
•i Sıtkı Eral Uıak orta okul 
mlldllr maa•inliğine ve tarih 
• coğrafya muallimliğine, Ka 
rataı oıta okulu Türkçe öğ· 
retmeni Nuri Koldaı erkek 
liıesi Tllrlrçe öğretmenliğine 
Afyon liıesi logilizce öğret· 
meni Emine Leman Kardış 
oıta okulu lngilizce öğret· 
meDliiine, Buca orta okulu 
riyaziye yardımcı öğretmeni 
Ba. Fikret Akdura Karataş 
orta okulu riyaziye öğret· 
mealitine tayin edilmiştir. 

Hava Postaları 
Cumaovası yolcu tayyare

leri iıtaayoauna telefon uza· 
blmıthr. Telıiz istaayoaua da 
yakında İfJiyecektir. Cuma· 
09a11 bava iduyoau asfalt 
yapslacak ve ilkbaharda mun · 
tazaman ıeferler baıhyıcak· 
tar. 

Altı yerde ihtiyat bava 
iıtaıyoau yap lacak ve bura· 
larda bir de banğar meyda
na getirilerek • tehlikenin 
anü ahnmıı bulunaca~br. 

Abdülkadir 
Okyay 

Kütahya jandarma okulu 
komutanı muavinliğiae tayin 
edilen jandarma binba1111 
Abdtllkadir Okyay tehrimize 
relmiıtir. Hoıgeldin deriz. 

N OLMAK 

, llatk • S••' t 

.. . . ..,,/"' ..: · . .:-~· .. . . S O N :-;·,, .b A K İ K A 
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Budapeştede bir • • 
mıtıng 

Halk kahrolsun Benes diye bağırdı 
Budapeıte 20 (R ,dyo) -· Kalabahk bir halk kütlesi krahn sarayı ile Almanya ve ltalya 

sefarethaneleri önünde tezahüratlar yapmışlar ve kahrolsun Be:ıes diye bağrıımıılardır. 
Bilahara Çek sefarethanesine hücum vaziyeti alnıdığı pulisçe görülmüı ve sefarethane pu· 
Jis kordonu altına ahnmıştır. 

Harp Halinde Kadınlar Askere Alınacak 
Bükreş, (Radyo) - Bulgar kadınlaranıa harp halinde mecburi vatan bizaıetlerioe tabi 

olJukları hakkındaki kararname kral Karol tarafandan imza edilmiştir. 

Alman lktisad Nazırı Ankaraya Geliyor 
Berlin, 19 (R~dyo) - Alman ekoaomi nazm dü 'I Ankaraya hareket etmiştir. Bu seya · 

bat Türk hükumetinin resmi bir davati neticesidir. 

Elli bin Mat!ar mültecisi Macar 
topraklarına geçti 

Budapeşte 20 (A.A.) - Çekoslovakyada elli bin kadar Macu mültecisi Macar toprak
lanaa geçmiştir. 

İlticalar de .. am ediyor bunların ara.sın da o . dudan kaçan birçok Slovak, Polonyalı, ve 
Alman vardır. 

Marmara da fırtına 
----------· 0000----------

Vapurlar batmak tehlikesi geçirdiler 
lstanbul 20 (Hususi) - lstanbuldan Bandı , maya gitmekte olan Bursa ve Tayyar vapur

ları Marmara denizinde fırt.naya tutularak güçlükle İmrah aduına iltica etmiılerdir. Her 
iki vapur batmak tehlikesi geçirmişlerdir. Yalnız Bursa vapurunun güvertesinde bulunan 
karpuzcu Mehaıedi dalgalar alıp götürmüştür. 

Musolini Y oeoslavya topraklarına girdi 
Belgrad 70 (AA.) - Italyan Başvekili Muıolini Triyeste civarında yaptığı sey•hat es

nasında dün saat 1 lde ilk defa olarak Yogoslavya topraklarına girmiş ve oobeş dakik'\ 
postumla Pjaninada cıvarında kalmııt11. 

Bir askeri müfrezemize selim resmini yapmışhr. MusoHoinin bu ziyareti dostça bir ha· 
reketinden baıka bir şey değildir. 

Karısını boğarak öldürdü 
Mersin 19 (Hususi) - Mersinin Yacnpar köyüaden Durmuş oğlu Muhittin yirmi yaşında 

karııı Cenneti kıskançhk yüzünden evveli başını yarmış ve soora da iple boğarak öl· 
dürmüıtür. 

Katil cinayeti itiraf etmiı ve tevkif edilmiştir. 

Yahudiler Südet bölgelerinden kaçıyorlar 
Pıag 20 (Radyo) - Y ı1 hudiler 'n Südet AJmın bölgelerinden firuları devam ediyor ve 

bölgelerden gelen bütün trenler kaçak Yahudilerle doludur bu bölgelerin birçok yerlerinde 
mağazalar kı pah dır. 

Belçikadan serbest mürür hakkı istenmez 
Brüksel 20 (Radyo) - Belçika bük ümeti bir beyanname neırederek Belçika herkesle 

dost fakat hür olcnak istiyor. Belçika barışın lehine bütüıı kuvvetini kullaaacakhr. Fakat 
k~ndisinden·seroest mü •ür hakkı istenmez ve bunu ihlal edecekler olursa Belçika her 
türlü vaziyeti ş:md iden gözüne almııhr. 

Pazarlıksız satış izahnamesi 
Ankara (Husuıti) - Pazarhks z satıı hakkında ıktisat vekildince uzun bir izahname 

h uı r Lındı, i g lı bulunan vi layetlere gönderilecektir. 

Ankara radyosu yakında başlıyor 
Ankara (Hususi) - Cuma günü Ankarada yeni radyo tecrübeleri yapıldı, netice çok 

iyi çıktı. 

.. •••••••• .. ••••••••o•••••••••••••• .. • , .. •••••• .. •••••••••••••••••••••••••• ........ 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

- Bızim kıza bir talip çıktl. 
- A iki göıüm;müjıle desene. 
- Valua bu bir mürüvvettir, fakat benim şimdiki oturduğum apartımandaa daha büyiik 

bir aparhman mağa kudretim de var mı bakalım ? 
- Canım ne müa1Sebet, o:ılarda bir köşede olurlar, giderler. 
- Hayar dostum, ıimdiki ıpartıman ancak karı koca bizim kavğamıza bile dar geliyor, 

sonra dört kiti olunca onlar ne yapacak ? 
Sen de ey okuyqcum, şu adamın evlenmeyi bir feliket saymasına : 

iSTER GULISTER AGLA 

20 EYLOL 

Japonya Aleyhine z~cri 
Tedbirler 

Cenevre, 20 (Hususi) - ı kabul eylemiıtir. 
Uluslar sosyetesi dün öğle· Ahnan karara g&re, Ja· 
den sonra saat 17,30 da ponyaya mllracaat edilerek, 
toplanmıtbr. uluslar ıoıyeteei nizamname• 

Bu toplantıd1t Çin murah sinin t I inci ve 12 inci mad· 
hası Velingto ku, Jıponyaya delerine mutavaat ctmul 
karşı zecı i tedbirler ahuma· bildirilecektir. Japonya ~a 
ıını istemiıhr. .. . . ihtarı red edene, uluslar 

Konsey bunun uzerıne gız· 
1• b' ı kd t · •osyeteai, ha kında zecri ı 11 ce se a e mış ve u-
zun müzakerelerden ıonra tedbirlerin tatbikine karar 
Çin murabbasının talebini 1 verecektir. 
----------:JO----------
Nereden Uçurulduğu Belli 
Olmıyan Bir Kuş lzmire Ve 
Ayaiı da Matbaamıza Ge~di 
Deg-irmendere nabiyesin· • milimetre kutrunda bır bal· 

• Ü den Mustafa oğlu Mehmet ka vardır. zerinde ıu nu· 
Ali Tufan adında bir bay mara (G 544,879) (Rosa 111 

dün matbaamıza başvurmuş en · germen•) ve fU yazılar 
ve getirdiği Kocabaş kuşu· vard1r. 
ııun ayağını gösteımiştir. Bu kuıun Anupanın ban• 
Kuşun ayağında gümüştr.n gi şehrinden uçurulduğu belli 
beş milimetre ve i'<i buçuk olmamıştır. 
~~~----------- ------------
Çekoslovakya :Generallerimiz 
Son Günlerini 

Yaşıyor 
- Baştarafı 1 incide -

lan mektup1arın fotoj'rafJa · 
rını neıretmektedir. 

Preğın batb hareketinin 
Çekoslovak devleti ile Al· 
man milleti arasınc.'a resmen 
ayrılık yaptığı ve buna bi
naen Alman halkının arhk 
bu devletle aidiyetini fesih 
etmekte bulunduğunu kay· 
dedi yor ve diyor ki : 1919 
Çekoılovakyası tasfiye edil-
miştir. Prağ baylara vukat 
bazsrlarlarsa onları zorla doğ· 
ru yola sevketmelidir. 

Volkiıer Beobabter yazı· 
yor : 

Çekoslovakya ~yüzündt n 
umumi bir hup zobur ettiği 
takdirde asil kan hiçbir va
kit bu kadar haksız yere 
dökülmüş olmıyacakhr. Mün · 
bas1ran üç buçuk milyon 
Almanı Çek buyunduruğuna 
tahammüle mecbur etmek 
maksadiyle logilizleı, Fran· 
sızlar, Italyanlır ve Almın· 
lar gibi büyük ve kıymetli 
milletlerin birbirlerini öldür· 
mtğe mecbur kalıcaklarını 
düşünmek çok ağır bir ffy
dir. 

Pariı 20 - la ·iliz Baıve· 
kili B. Çemberlayo'ın bugün 
Almanyaya gitmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Prağ :?O (AA) - Bütün 
Çekoslovak matbuatı plebisit 
veya Südet mıntakalannın 

Almanyaya terki fikrini şid
detle itiraz etmekt,dir. 

Berline gitt11er 
lstanbul, 19 (Husuıi) -

Alman ordusunun yıpıcaiı 
büyük manevralı da bu1ua • 
mık üzere ordu müfettişi 
orgeneral izzetin Çalıtlar'Ja 
General Ali 1 Fuad buglln 
Semplon ekspreaile Berliae 
gitmiılerdir. 

Maliye Vekili 
Parise Gitti 
lsanbul 20 - Maliye Ve· 

kili 8. Fuat Agralı ted viıi 
için Parise gitmiıtir. 

Kızılay 
Gardenpartisi 

teh :r edildi 
lzmir kıxılay cemiyetinden: 
Cemiyetimiz tarafından 

20 - 9 - 938 g( c~ıi fau 
gazinosunda verilmui mu· 
karrer gardenparti (Havanıa 
yağışh ve serin gitmeai yll • 
zünden) tehir edilmiıtir. 

• A 

ilan 
lzmir Şe~ir Mecliıinin 1938 

yılı intihabına ail ve Belediye 
kanununa göre hazırlana• 
tsami defteıleri bu güod . D 

itibaren h!r m .. halleDİn Be· 
lcd:y.: ı: ıntala bi a . ına asıl· 
m şt ı r, 

K.ıLuou .. 36 ıncı m•dde· 
ıine tevfikan defterler 26 
Eylul 1938 Pazartesi ı&ni 
saat 18 e kadar asıla kala· 
caktır. it r. z için bu mllddet 
zarfında Belediye Merkez 
intihap Encllmenine istida 
ile mllracaat o)uamaıı rica 

Pariı (Radyo) - Yugos· o!ua~'°'u""'r •.• ~= 
lavya umumi vaziyeti dikkat intizaren tam bir sii ünctle 
nazarından kaçırmamı kla hareket etmeii kararlaıtar· 
beraber ahv•lin inkişafına mııhr . .............................. . ................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baıtarafı 1 incide -

yurmuıtur ve lüks aal&il vasıtalarına kavuıturmuıtur. Baraya 
ıeçilen 'JOför ve biletçilerin de halkımıza kartı aaziklne 
'davranmalarının teminini yalvarıyorum.,. Demektedir. 
- Şoför ve biletçilerin göstermeğe m'cbur oldukloı aeza· 
ket kadar yolcuların da talimatnamelere riayet etmek mec· 
buriyetiade olduklarını bak ve ballikat namına tealim •• 
itiraf etmek gerektir ... 

BA.LKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

lınız 
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