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Geçmiye11 yut vaıı ~erilınu 

G __ O_R~U~S~E~LEB __ D __ URDU 
~iman orduları bugün Çek toprak-la-r-ına • 

gırece 

1<ısA vE Açı1< Çekoslovakyada 20 JIŞından 60 yaşına kadar olanlar asker 
flarbı, r alnız Almanya İlan ça2"rıldı. Pcaida devle: mü ~sseseleri askeri muhafaza altınd 

· Edebilirmiş ! ------------------------~--~----H .. • .. --------~------------------------~ 
• ç,k?s!ovakya hadiselerinin aldığı son şekil f raosız ga . 
.. t1tlerını acı acı söylenmeğe sevketmiştir. BuoJarın başında 
e en "L t ·· 

cekoslovakva f eltiket arefesinde ' . . en ransı1ao., gazetes-i son günler de bu Çek mesc· 
9,~nde gö_r~len d~ğişiklikler hakkında şu acı feryadı basıyor: 
_Mussolını vaktıJe Sudetlere Çeklerin idaresinde bir muh· 

•rıyet verilmesini istemişti. Fakat bugün buou kafi görm\· 1 
Dr, O halde ltalya fikrini değiştirmiştir . 
. Y aktife lagiliz Başvekili Çemberlayin de plebisit ale\ihtarı 
Dı'" .. d F 7 Unuyor u. akat şimdi bu:ıa razı oluyor. O halde logıl. :e de fikrini değiştirmiştir. Evvelce muhtariyt:t sevdasını 
:~en Henla~n de bugün Südetlerle meskuıı toprakların 
Rru~ao. ~ogruya Almanyaya ilbalunı arzu ediyor. O halde 
da fıkrını değiştirmiştir. Fransa ela fikrini değiştirmeğe 
tcbur kalmıştır ki bugüa F, ansız umumi efkarında da 
tbisit lehinde de bir ceryan başlamıştır. Demek oluyor b i 
:ı~u .ku~tarmak için birçok devletler fik ır po!itiknlarıoı 
·gıştırmışlcrdir. Bu hesapla harbı · eğe · isterse · yalnıı 
lınanya ılaa edebilecektir. ,, 

Diğer Fransız gazeteleri de Almanyanın onbeş gün zar-
'da elde ettiği muvaffakiyetleri itiraf ederken Berline 
•asa ve lngilterenin de şeref ve haysiyetini kıracak ha~ 
etlerden çekinmesini tavsiye etmektedirler. 

AJman t · · · A gaze eıer1 ıse lmanyanın Çeklere karşı sert dav-
tlmasını mazur göıterecek bir takım hadiseler zikretmekte 
bunların faiJlerioio bazı düşüncesiz Çek gençleri oldu· 

au söyliyerek bütün günah ve mes'uliyetini onların omuz· 
ına yiikletmektedirler. 

lugiliz gazetelerine gelince : Bunlardan bazları "Plebisit 
t~eleainin hallide Çeko!Slovakya muammasını çözmeğe 
ıfı gelmiyecektir, Çünkü bu memleketi Almanyaya karşı 
r lcoridor giOi kullanmağı düşünen Sovyet Rusyanın bu 
anına karşı bugüa Almanyada Rusyaya karşı Çekoslo · 
kyayı ayni su. etle bir koridor halinde istimal etmeğe 
lrar vermiş görünmektedir,, mütaleasını serdediyorlar ... 
Itılyan matbuatı ve radyolarının neşriyatına bakıl11sa dün· 
)'ı kurtarmak için ltılyan noktai nazarını kabul etmekten 
ılta bir çare kalmıyor muş! 
Htrkeı herşeyi kendi tarafına yonttuğu şu zamanda ba 
haı diplomatlar bu işiıı içinden nasıl çıkab : leceklerdir? 

SIRRI SANLI 

B. D~LADIYE 

Paris,-24l(Radyo) - Prağ~ 
dan bildiriliyor : 

Cumburreisi Benes neşret
tiği bir beyannamede 20 
yaştan 60 yaşın• kadar olan-

~ 

~ovyet Rusya Polonyaya 
şiddetli bir nota verdi 
~koslovakyaya tecavüz ettiği takdirde [tus 
~rduları L~histan topraklarına girecektir 
~b orduları Prağa gitmek üzere emir bekliyor 
ir1oskova 24 (Radyo) - : Paris 24 (Radyo) - Mos- lonya hükumeti endişe içiıı-
ı hariciye müsteşan dün kovadan bildiriliyor : Evvel de,Jir. 
onya büyük elçisini davet ki gecedeaberi Polonya hu· Varşova 22 ( Radyo ) -
rek müstacel işaretli bir dudnoa iki yüz bin Rus as· Bugün payitahtta 150 bin 
a vermiştir. Notada şayet keri sevkedilaıiştir. Polonya k~şinin. iştiraki ile büyük bir 
İstan ordusunun Çekos- hududuna trenler mühimmat oukmayış y~pıldı.. Çe~oslo

va yaya duşmanca bucuoı-
kya hudutlarıl'a girdiği ve asker taşımaktadır. I Jd N- . ı"lerı· 

..ıı· ar o u. umayışç n 
~urde Rus ordusunda Leh Varşova 24 ( Radyo ) - (K h ı B ) d" bay a ro sun enes ıye • 

prıklarına gireceğini kat'i Rusyanın verdiği notaya bu k d ki · t"ld' · 
t t b'ld" · . B k d ır ı an ış ı ı . 
~ e te ı ırmııhr. u not dakikaya a ar cevap veril- ·Eski muharipler (Çeklerle 
lonya, Almınya, Romanya memiştir. Yalnız kabine top· harp için bir işaret bekli· 
ltalyada derin akisler lanmış ve geç vakte kadar yoruz.. Pıag üzerine yürü· 

l IDışbr. görüşme devam etmiştir. Po- mek isteriz) diye bağırdilar. ·t _________________________________ ;.... __ ___ 

~TER GÜL iSTER AGLA 
Fikirlerde Karışıklık ! 

•rburg da bir mahkeme, elmaslı yüzünün değerini tesbisbit için işi ebeli vukufa havale 
~ layin edilen mutabassıslar yüzüğü tedkik ederler. içle inden biri : 

Bu yüzük. Der. Rehin için ü üz frank eder. 

ları askere davet etmiştir. 
Roma 24 - Alman ordusu 

bugün öğleden sonra Çekos· 
lovakya topıaklarına girecek 
ve Südetlerio me11kün bulun
duğu araziyi işgal edecektir. 

Var şova 24 ( Radyo ) -
Çekoslovakya Lehlerin ikinci 
'?_Otasıoa da c vap vermemiş· 
ur. Man~vradao donen bulun 
kıtalar Çek hududuna sevk 
edilmiş ve asker emir bek· 
lemektedir. Vaziyet çok va· 
himdir. 

Paris 24 (Radyo) - Çem· 
berlayn teminat almadan Loo· 

B. BONNE 

dr•Ya dönerse Çekoslevak· 
yaııırı tezavüze ağrıyacağı 

mub•kkakhr. 

A\nıan, Macar, Lehistan 
ordularının hepsinin bir anda 
Çek bududlarına girecekleri 
kuvvetle tahmin edilmekte· 
dir. 

Pariı 24 ( Radyo )- Gö • 
desberg görüımelerinia dur-.. 

B. ÇEMBERLYAN 

çok gergin bir 
hr. 

şekil almış· 

Loodra 24 ( Radyo ) 
Çemberlayin mütemadiyen 
telefonla Londra ile temas 
etmektedir. 

Hitler} logiliz Başvekiline 

lazım<Telcn teminatını verdiği 
içio görüşmeler durmuştur. 

Çemberlayin bugünJ teminat 
verilmezse derhal tayyare ile 
Loodraya dönecektir. 

Paris, 23 (Radyo) - J-Iit· 

ler Alman kıt'alarıom derba 
14 kilometre derinliğind 
Südet mıotakasına sokulmas 
talebini dün akşam Çember 
lanle görüşürken sarahati 
ileri sürmüştfir. 

Hitleriu Çekoılovakyanı 
tam ve kat'i olarak taksi 
mine yol açmak istediği an• 
laşılma ktadır. 

Budapeşte, 23 (Radyo) 
Büyük harpten beri Buda 
peştede yapılan en büyü 
oümayis bugün cereyan et 
miştir. Kahramanlar meyda 
omda yıp1lan bu nümayiş 

yüz binden fazla kimse işti 

rak etmiş ve Çekoslovaky 
Macarlarının ana vata iltıba 
kını istemişlerdir. 

Loudra 24 ( Radyo ) 
Çemberlayu'ıo riyasetind 
öğleden sonra yapılaca 
Nazırlar toplantısına Fran 
sız Baıvekili ile Hariciy 
Nazırının da bulunması muh 
temeldir. 

Berlin, 23 (Radyo) - ~ü 

- Sonu 4 üncilde -

HALKIN SESi HAKKIN SE8iDiR 
--~~--------~- .... --------------~ 

vapurlarında kay-Körfez 
bol an ve unudulan eşya 

hemen bulunuyor 
Karşıyaka vapurlarının birinde evvelki gün ıapkasını unu· 

tan bir arkadaşımız, matbaaya gelip biıe haber verdi. Ken· 
disile birlikte Konak iskelesi baı memuruna gittik ve me· 
seleyi anlattık. Bay memur n~zaketle: 

- Merak etmeyin şapka kaybolmamııtır, bir defa Pasa· 
port iskelesinden soralım. 

. Dedi. Telefonu açh, şapkanın renıini söyledi, hemen bi· 
ze dönerek nezaketle: 

- Bayım, dedi. Tarif ettiiiniz şapka Pasaport iskelesi 
baş memurluğunda imiş oradan alınız. Kendisine teıekkilr 
ettik ve Pasaporttan ıapkayı aldık. 

Bay bış memurun ve diğer taraftaki memarunl bu neza· 
ket ve gösterdiklari kolaylık bizi çok mütabassıı etti. e., 
direktör bay Haşmet Dülgeye de t.öyle vazife sever me· 
murlar kullandığından ve vapurlardaki intizamdan dolayı 
takdirlerimizi sunarız. 



Sahife 2 .... ' ...... . 
iz mir Şeker Hastlı-2-ına· İli~ 

ltalyan 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM~~-· 

Dr. Scbnetz ismindoir 
Alman doktorunun ter Mussolİnİ 
hastalığını tedavi için bıu . • Ası· la"' ne 
ğu yeni bir usuJ, bütün ın · 

r aı ihi bir mabedin ay
nioi yaptır an milyarder 

6mre 

6 

ya tebabet aleminin fea· 
iade dikkatini celbetmi•. 

Südet meselesi, ltalyan ı 
basını tarafından kemali dik· 
ka ve hararetle takip edil-

Bu adam azılı bir katil ve al
çak bir aşker kaçağı idi 

- Harbı umumi sıraların· : Mütekait komser •w 

mektedir. Gazeteler, Alman 
mdalibatının hakkını teslim 

Avusturya Gratz'daki'ık 
üniversitesi ıeririyatına e· 
mur doktor, bakırla bir rd· 

1 

deyi cüzi bir mıktardı n· 
jensiyon yapmakla masflı 
olan "insuiin,, tedavisfren 
alınan ueticeyi bulmul tu 

1 
eden sansasyonel bışlıklıula, 

HiıJer'in nutkunun vakur ve 
sarih olduğunu, ltalyanın 

daima Alman noktai nazamu 
takip ettiğini ve edeceğini 
yazmaktadırlar. 

mürekkep Südet putiıi ile 
Prağ hükumeti .arasındaki 

itilafın meydana getirdiği 
vaziyet, Romanın mes'ul 

mebafilinde kemali dikkatle 
ve büyük bir sükunetle takip 
edilmektedir. 

ltalya Henlayn'ın ekallı· 
yetlerin otonomisini talep 
etmekle beraber bunların 
Çekoslovak devleti•e adi· 
yetleri meselesini hiçbir za
man münakaşa saha11na koy· 
mamış olan Karlsb•d meta· 
Jibatına , Berlin. Ror:na politi· 
b:ası mucibince, e"veldenberi 
olduğu gibi şimdi de kat'i 
surette taraftardır. 

Amerika milyarderlerinden 
George Battey ward bundan 
birkaç sene evvel ltalyaya 
yapmış olduğu bir seya'ıatte 
V eafa mabedini pek beğen· 
mişti. ltalyadan ayrılmadan 

evvel milyarder bu mabedin 
maket ni ve fotoğraflarını, 
plinlarını almıştı. Memleke· 
tine döner dönmez V eata 
mabedinin bir eşini iqa et· 
tirmiştir. Mabedin eşı Ala• 
bama hükumeti d. halinde 
Birmingham yakinindeki Sba· 
de3 dağlarında kurulmuştur. 

d 'd• B" .. 1 sıgara· 
a ı ı. ır gun, karakolda sından bir nefes alarak: 

oturuyordum. Birden içeriye - AnJat • 1 . acagım, ace e et-
•arııın b1r adam girdi. Ka· meyin ! ... 
pıyı kapadıktan sonra ma- Dedi ve devam etti: 
•anın ucuna kadar gelip ya· 
va!lt sesle ba 1 .. - Kadını ve çocuğu göz-

T na şun arı ıoy· r d .. k- w ledi: ıyor um; çun u aradıgımız 

"Aylardır arayıp bula
madığnnz katil ve asker ka· 
çağı Arapkirli ( .... ) dün gece 
( .... ) mahallesindeki evine 
gelmiştir; evi basarsanız mu
hakkak yakalıyacaluıaız ... 

Bu adamın verdiği haber, 
çok mühimdi, hakikaten biz, 
Arapkirli ( .... ) yı harıll harıl 
arıyorduk. Bu herif, kadın 
erkak birçok vatandaşların 
kanına girmiş azılı bir katil 
ve alçak bir asker kaçağı 
idi. 

Haber veren adamın ıce
le hlviyetini teıbit ettikten 
H~ra, yanıma açıkgöz polis· 
lerımden birini alarak soluğu 
tarif edilen evde aldım. Fa· 
kat kapıyı bize biraç geç 
açtılar. 

içeri girdik ani bukını
mıı, evdekileri fena halde 
korkuttu. 

. Evdekiler dediğim, orta 
yaıh bir kadınla on onbeş 
J•tlanada bir çocuktan iba· 
retti. 

Zaten evde küçük bir 
ıeydi.. Bir hamlede odalar1, 
tayan aralığını, her yeri araş
t1rdık .. 

Fakat bıyret .. biç bir şey, 
•• ufak bir ip ucu bile bu· 
lamadık. 

adam muhakkak evin için
deydi .. Binaenaleyh telaşla
nan ev sahipleri, ne kadar 
saklasalar gene adamın gizli 
bulunduğu yere göz atmak
tan ke1Jdilerini alamıyacak· 
lardı. 

Nitekim, dediğim de oldu. 
t>ir aralık çocuğun solda· 

~i odaya firari nazarlar at
tığını gördüm. birşey belli 
etmeden tekrar bu odaya 
girdim.. Birde, duvarlarda, 
şüpheyi davet edecek biç 
birşey yoktu.. Demin uzun 
boylu araştırdığımız büyü· 
cek dolabın kanat arı b1rak· 
tığımız gibi açıktı . 

Bu boş dolabı bir daha 
gözden g~çirdim .. Artık şu· 
na kat'i olarak karar ver· 
miıtim: 

( Arkası var) -----
Hamıv: 

Mubauirirui, Ooauı Emre, 
l:rmir kahvelerini dolaşmakta 
ve bir çok yurddaşlarla gö· 
rilşmektedir. Sayın vatan· 
daşlarımızdan heyecanlı : ve 
ibret verici hatıraları bulu
nanlar varsa ve hu hatırala
rın gazetemizde neşrini arzu 
ediyorlarsa, bize bir mek
tupla hangi kahvede hangi 
saatte bulunduklarını lütfen 

Canım fena halde sıkıl- biidirsinler. 

mıtb.J Muharririmiz, yurddaşları 
Derhal, malum tedbire gidip bulacak ve hatıralarını 

bAf vurdum: Yani evdekileri memnuniyetle "Halkın Sesi,, 
mlnıbrdım. Nafile .. ne yazacaktır. 
Kadın iki göıü iki çeşme 

atlıyor ve "bize iftira! eden· 
ı.r, •ilahtan bulsunler ! ... 

11 
Za yİ 

Diye sızlanıyordu. Aklı s1ra İzmir Esnaf ve ahali ban· 
biıi mandepseye bastırmak kasından aldığım 328 numa· 
İ•tiyordu.. Jı nısıf 500 liralık muvakkat 

Mumaileyhe göre, kauki 
müvazeneyi muhafaza een 
bakırdır. Bununla tedavi !i · 
len şeker hastalığı mü~tia 
ları tamamen iyile~mekteir
ı~r. Tedavi edilenler siıdi 
istedikleri kadar şek~ıve ' 
şekerli ve nişastalı made · 
ler yemekte oldukları klde 
hastalık tekrarlamamıştır 

Bütün dünyada milyonu
ca şeker hastalığına müp~Ja 
adam vardır. Yalnız logi:e
rede 250,000 kişi bu hasa· 
lıktan muzdariptir. Bir çqu 
İosulin tedavİ!İne muktelir 
değildir. 

Bü (hususta, hükumetin 
resmi organı olan "İnforma· 
zione Diplomatica,, 9 Ey'ul 
tarihli nüshasında aşağıdaki 
yazıyı neşretmiştir : 

uçekoslovakyada yaşıyan 

üç buçuk milyon Almandan 

Londranın en 
eski gazetesi 

hangisidir? 
1937 tarihinde Dai)y te

lcg aph ile birlt ş"nc:iye kadar 
Lond r anın eıı eski gazeteı6i 

Morning Postlu. 1772 yılanın 

Ameı ikada da milyonlaca 
İnsan şeker hastalığıncan 
izdirap çekiyorlar. Alrran 
dt>ktorunun bulduğu ıaç 
şimdi hem lugilterede, hem 
de Şikagoda Hille laborafu· 
varlarında tetkik edilmekte· 
dir. 

1 ikinci teşrininde Henry Bate 
tarafından çıkarılmıştı. O za· 
manlar Morning Pest ant 
Daily advertişer adını taşı· 

yordu. 

Şeker hastalığını tedavi 
için bulunan ve gayet ucuz 
olan ilacın mükemmel oldll· 
ğuna kanaat getiril;rse, bü
tün beşeriyet için büyük bir l 
hizmet yapılmıs olacaktır. ....... 

Gazeteler neye · 
yarar? 

Pariste garip b"r vak'a 
olmuştur. Bir akşam kalaba · 
hk içinde bir gaz .~teci ihti· 
yar bir adama hitaben: 

- Müıyö! bir gaz'?te ali 
ha vadişleri okursu~! 

Diye bağmr. 
Adam cevap verir: 

Gazeteye ihtiyacım 
yok ... Radyom var... Hava· 
disleri her akşam b ana verir. 

Bunun üzerine gazeteci 
çocuk şu cevabı yerleştirir: 

- Peki ama radyo ile 
icabında paket yapamazsı 
DiZ ki. .. 

ilk sahibi tarafından bu 
şekilde 1780 yılına kadar 
neşredildi . 

Sonra mües,islerin varis· 
ferine intikal etti, en niha· 
yet 1795 yılında 600 logiliz 
lirası mukahiliade Peter ant 
Daniel Sturat kardeşlere sa· 
tıldı ve bunu takip ede1 
142 yal içinde de muhtelif 
t'eğişiklikler R"eçirdikten soO· 
ra nihayet Daily T elegr1Ph 
ile bir leştir. 

Eskilikte ikinci yalnı$ in· 
gilterenin değil fakat bütün 
dünyanın en kudretli gaze · 
tesi olan "Tbe Times,, dir. 
1785 Tarihinde LoncJ011 uni · 
versal register gibi cJZUn bir 
isim altında çıkmış, sonra 
bugünkü adını alm•Ştır. ................... 
Yeni Fransı~ 

Kruvazörü 

: İskenderun 
Artık Türktür 

Elefteron Vima gazetesin· 
den: 

Beyoğluodan yazılıyor: "Is· 
kenderun sancağı şimdi 
artık Türktür. Yakın Şırkın 
coğrafyasına yeni bir devlet 
daha ilave edilmiştir: ı<e · 
malistliğile birlikte Sancak. 

Sa11cak meselesi Türkiye 
için oldukça eskidir. 1919 
danberi bu mesele mevcut· 
tu , Binaenaley Türkiye hü · 
k• D" eti Eranklen Buyon an· 
ı-şınasına istinaden de San
cak rejimine müdahale ede· 
bilirdi. Sancağa şimdi Ha· 
tay adı verilm:ştir. Anadolu· 
daki Yunan devrinden evvel 

ya,ıyan Hititlerle bu katanın 
alakası olduğu için bu nam 
verilmi7tir. ........ ~ 

Mabedio inşası onb t ay 
sürmüştür. Yüz eUi amele 
çalışmışlar. 

Şimdı bu mabedde ikamet 
eylemekte olan milyerder 

~ mabedde modern konfor te· 
sisatı vücude getirmiştir. 

Mabedin civarında tıpkı 

Akd eniz biçiminde bir göl 
yapılmıştır. Milyarder !geçen 
ay yıldönümüaü bu mabedde 
tes'id etmiştir. 

*** 
finlandivalı bir nıual-

J 

li nıin ktzı A vr up.ı gü-
zeJlik kraliçesi oldu 

Kopenhagda teı lib edilen 
güzellik müsabakası bir çok 
maceralardan sonra nihayete 
ermiştir. Avrup.t güzellik 
kraliçeliğini Finlandiya güze
li Sirko Salone kazanmışlar. 
Bir köy hocasının kızı olan 
938 Avrupa güzellik lnali
çesi bütün hayatında yüıiine 
kat'iyyen makyaj yapmadı· 
ğını s&ylemektedir. Sarışın 
vo mavi srözlüdür. y aıı an· 
cak yirmiyi bulmuştur . 

K V • •ı Bu müsabakaya girişinin an erıcı er sebebini de şöyle izah edi· 

C • t• yor: 
emıye 1 "-Memleketimde güzellik 

Cenubi Afrika hükumeti müsabakaları kadınlar için 
bir "Kın vericiler cemiyeti,, atletizm müsabakalar1 olarak 
ne malik dünyanın yegane telakki ediliyor. Ben her ne 
memleketidir. Bu cemiyetin kadar atlet değilsem de bu 
üyelerinin sayısı 500 dür. müsabakaya iştirak ettim. 

• • • Kazanacağımı biç beklemi· 

Balıkesirde Bir yordum" demiıtir. 

C• t Koyunu en çok 
ınaye 

Balıkesir (Hususi) - iv- olan memleket 
rindi'nin Yağlalar köyünden D ':ioyada koyunun en çok 
odacı Mustafa adında birinin bu 'u , duğu yer Ayu!lralya· 
yanında çobanlık eden 18 dır. Burada 113 milyon, ko· Araşhrmalara tekrar baı- hisse senedimi kaybettim. 

..... ladık. Ben, karşıdaki odayı Yenisini alac2ğ.mdan eskisi · 
araıbnyor görünürken, bir nin h ükrn\i olmadığı ilin o-
yandan da kadını ve çocuğu lunur. 
riıliyordam... Hurdavat ç ıla ı da 24 . U'llarada 

Dayanamadım, sordum: M. Cevd-=t Morah 
N ·b·? - e gı ı. ... 22-23 - 24 (3477) 

İncir İmalatha
nesinden Ateş 

Çıktı 

Fransı zların Rişliyö adın . 
daki 35000 tonluk iki büyük 
kruvazörleri Yakında Brest 

limanında denize indirilerek 
filoya iltib•k ettirilecektir. 

Fransız kalabalık aileler 
birliği bu gea:ıiye "vatfiz ana,, 
olacak kadının kendi birlik
lerinden seçilmesini bahriye 
neuretinden istemişlerdir. 

yaşlarında Yusufun gene yun, Hindistanda 98 milyon 
Yağlılar köyünden Emine keçi ve koyun :vardır. Ar· 
ait tarlaya koyunlarını sok · jantin ve Uruguayda 55 
ması yüzilnden aralarında milyon, Amerikada da 52 
gavğa olmuş ve kanlı bir milyondan fazla koyun bu· 
şekilde neticelenmiştir. lunur. 

~****~**~~~~:~*~*~*~***~ 
U Ef hamra Telefon ~ 
1 lda e · M' llA K··t - s· 

25 73 ; M r sınee ı ı u upane ıneması w 

tC BUGON . . . . . >t 
yenı sınem:ı mevsımının yeni ve ilk büyük )t 

ji filmi ve muhteşem program )t 
; 1 Peter Lorre { Mr. Moto ) ve Victor Mac . Lıglen >t 
4C tarafından emsalsiz bir surette oynanmış ! 
« Vicdan Azabı ; 

i Franıızca sözlü büyik bisai ve içtimai film )t 
2 - lngiliz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyareti )t 
'J - lzmır 9 Eylul bayramı ve fuar filmi )t 
4 - Ankara 19 Mayıs gençlik bayramı ~ 
S Tirkçe izahlı foka jurnal )t 

aslar: 2 - 5 - 8 de )t ,. 

Dün sabahleyin saat on 
buçukta Müteferrika kara· 
kolu karşısında ki incir ima· 

Jithanesinde yanğm çıkmış · 
sa da itfaiyemiz yetiçerek 
söndürmüştür. 

Manisa 
Oteli 

İzn1irin Temiz Ucuz 
Oteli 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsiye ederiz 
Keçeciler Lale sineması 

___ $ __ _ 

Satılık tütüncü 
Dükkanı 

Bu kavgada Yusuf taban· Cenubi Amerikada 35 mil-
cayla Emini ağır bir surette yon, Yeni Zelindada 29 mil· 
yaraladıktan sonra kışm ış ve yon, lngilterede 17, Çiade 
yakalanamamıştır. Yaralı 15, Iranda 14 buçuk, Türki· 
Emin çok geçmeden ölmüş· yede, 10,75 milyon kuyu:ı 
tür. vardır. 

)Jasnıabaoe istasyonu kar- •*-*jt~~~:a~:at~ı*lt*~*:l:~~*~~
şıı•nda 6 No Ju tütüncü dük fC F k d )1. 
k•nı devren sahlak. Taliplerin B' uar apan l ,.,. 
içindekine müracaatları. '" 

6-ı tc F k t . • d v ~ 
~ ---- tc a a yenı sınema 02uyor ~ 
Devren satılık = Kültürparkın en güzel yerinde gazinonun karıııında .c 

kahvehane = Kültürpark Sineması : 
Basmahane Fe vri Paşa 

bulvara 13 1 no. kahve mo · 
bilyesile devren satılıktır. 

müracaat. 

B AÇILIYOR tt 
'" Mükemmel koltuk - en ıon sistem makine - rahat ve ;; 
K geniş salon • dünyanın en büyük fiJimlcri • büyük » 

sür iriıller... Görülmedik dekorasyon... )1. 



~~ No. aı;~~ 

~b 1 EJ" 

24 ETL0[ 

------~L__~~------~c~·~=·~··~ı:·:·~,---------------------------------:----::::-----::--::4 

S. Fericl 1938 altıncı cil 
f>ltyr,.amı programı 

1) - 1932 Yılanda ilk ~ _ Dilimizin geniş var· : da toplanan ikinci Türk ta · : ğu ve öomüzdeki ders yıla 
Türk Dil kurultayının top· hklanoı bdlmak üzere yapı· rih Kongresine tebliğ ~olun- kitap:rrın bu terimler geçi-
landığı 26 Eyli'ıl günü, Dil ' lan fe yapılma~ ta olan a- mak suretiyle bir kat d!ha rildiği gil, yeni ders yıla 
bayramı olarak, bundan ön· raştırıııalann verimi, yanhz kuvvetlend i ği ; için de c(rafya, kozmoğraf · 
ceki yıllarda olduğu gibi, bu Türk Dili lehçelerini aydın- d _ y aıı ve konuşma ya, tarih,etnoğraya, filoıofi 
yıl da "iürk Dili kurumu ü- latmak\a kalmıyarak, bütün dillerinin elden geldiği kadar ve psıkcı>ji, edebiyat, hu · 
yeleri, Halkevleri, gazeteler kültür dillerini ve genel dil b irbirine yaklaştırılması ve kuk terideri karşılıklarının 
ve yu duo bütün dil sever- bilbisini ilgilendirecek yük- yazılarımızıa halkça kolay- da hazırlamakta bulunmuş 
leri arasında kutlanacaktır. sek bir '\ıuluşa, yani bütün !ıkla anla şılması yoluadaki olduğu. 

2) - 26 Eylfıl 938 Pazar- yer yüzü dillerinin kültürel 

1 

çalışmalar da iJeri götii rüle- 6) Htk:a bitap eden söy · 
teai günü saat 18 de Anka- varlıklarının ana kaynağı il· rek, ilk ve orta öğretim ders lev, koahans, şiir ve yazı· 
ra ve İstanbul radyolart Is- kel Türk dili olduğunu oıta· I kitapla ı ıodaki te ri:nlerin kar· larda tlen geldiği kadar 
tanbıd Radyo merkezinde ya çıkaran "Güneş - Dil şılıklara da ortaya konmağa herkesiıı an'ıyab ieceği açık, 

f 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Cav,,, Se)·lan ve Hindi 
ya ça _yla rı, taze ı] ha 
nıur adaçavıkakao 

. ' . b., · Bahseder 
ısnırto. enzın ~ 

--~--~~----- ~ lVlerkez depo: 
AşçıbaşıMarka Şifa Eczanesi 

Makarnalar 3!31--·---:..--
Peşin ve 

ile birleştirilecek ve Türk Dil teoresine varlığ ı; ı b o şlamı ş g eçen d ı! rs yı 'ıııda sade, dikgüo, pü üzsÜ7. ve 

Kurumu adına radyo ile bir c - Türk tarih tezinin bu · la rda n met~mat ı k, fizik, güzel bi ~ürkçe kul 'aoılma- En şık, ve Pn ucut elbiıe-
ıöylev verilecektir. k d G 1 k ' 1 c ktır K f ııada öz ar eşı " üneş - Dil,, I m ı anik, kimya, biyoloj ·, zo· ~una ça şı a a · · Jerioizi ava .ar ora • şı 

Taksit 

3) - Halkevleri, kendi teorisinin 19J6 da uçuncü oloj ı , botan ik, jeol o j ı ders · 7) - Bu program, Cüm· (35) No da 
bölgelerinin durumuna göre Türk Dil Kurııltayıoca ka- l ferin e ai t dö t b"nden fazla buriyet :-1 ılk P .utısi Genel 

,... ı:_. J_) z. 1 aövlev saetından önce veya bul edi ldiği gıbi, 1947 de 1 terim karşılıkları bütün löğ sekretelıği ile Basıo G, nel - ' -
sonra toklanblar yaparak dil Bükreşc~ toplao•n .. arsıulusal 1 retınen lerle ders kitabı y.1 . direktölüğüna , Ankara ve KaA zım 
bayramını kutlıyacaklar, dil preistorık erneolOJt ve antro- zanlara br ~ şür 1:nliode dağı İstaobu rad)o\ırı ile Ana· 

üzerine konferanslar söylev- poloji kongresiyle Istanbul - 1 tılarak düşünc e leri soruldu dolu A.aosıoa bildırilmiş t ir. ş •• d ' 
lcr vermek, şiirler okutmak - ---------------••••OD .. •••• angu er e 
yollu tezabürlerde buluna· Mı k ilik A •k h d e ı U •.. Selanik sergisinden birincilik yaptırıoız . 
caklardtr. s a - m e rr a ..... -ı madalyasını kazanmışbr... Birinci Sınıf MutahaHll 

Saat 18 de radyosu olan ı-mBB-SB~--- _,, _ _. .. ______ _ 
Halkevleri radyo ile verile· d d k k l D • Al• 1 

} 

;:t ~7::~·:::~ı~;d:.~plu ola- un a co an l carpışma; Or.KAM~~..1~u ) H~~~,~~~~c~~r 
Halkevlerinde bu bayram l J ' l l :ih renasü) hastalıkla- Okusun 

gününde verilen konferans ı Fakat bu çaf pışma karıncalar arasında oluyor n etektrik tedavisi 
ve söylevlerin birer kopyesi ı · 
Türk:Dil Kuumu gıenel Son günlerde Amerikan 1 larca kırmızı karınca grup· : geçen eev karınca arın iız~-

alimleri, T eksas mıntakas·na j far halinde Amerikanın mah · rine saldırm_akta.dır. . . sekreterliğine gönderil t cek· \ H ı d dıye 
doğru akın etmeğe baş•· telif mmtakalarından cenup aşar at a errlın e şım 

tir. mışlardır. Çünkü orada h!- hududlarına doğru yürimiye kadar bu derece büyük ve 
4) - Türkiye gazeteleri rikulade bir hadise seyrede· başh m•ştır. kanlı bir muharebe kayde-

26 ve 27 Eyli'ıl sayılarında, ceklerdir. İndiya, Utab, Oıegao ve dilmemiştir. Hayvanat mu-
gündelik olmıyan mecmua- Amerik:i Birleşik devlet· Kanada gibi hinlerce kilo· tahauıılarının fikrine göre, 
larda bu tarihlerden sonraki )erinin ~gatp hududlariyle, metrelik mesafeden Teksas bu muharebede nihai zaferi 
ilk nüshalarında dil bayra- Meksikanın şimal vilay ~~le- mıntakasına akın akın gelen kırmızı karıncalar kaıaoa-
mıaı kuthyacaklar, Türkiye· rinde bu gün şiddetli bir kırmızı karıncalar hududu caktır. 
de dil ralışmaları üzerine b "' . b l .,. karınca mu , reı.;esı aş a • --

yazılar yazacaklardır. mıştar. Bu muhrrebe Amcri· Af rikada Otorn o bil Yolu 
Gazete ve mecmuaların kanın kırmızı karınctları ile 

Dil bayramı yazıları bulunan Meksikauın sıyab dev ka . Afcika kıtası şimalden ce· \ 
say~larındaa birer tanesi de rıncalan arasında cereyan aıba doğru baştaobaşa oto 

mobil yolu ile techiz edile- 1 ayrıc• Türk Dıt kurumu ge · etmept dı' 
e r. cektir. Fransa hükumeti ken· nel sekrcterliiine gönderi · Dev Karıı.ca denen Mek · 

lecektir. sika karıncalar1Ddan büyük dine aid yerlerin hissesine 
k düşen kısmının inşası ıçın 

5) - Bütün kutlama ve bir kütle hududtaa aşarı şimdiden lazım gelen bazır-
tezahüılerde başlıca şu nok- Amerikaya gt.çmiş V\: kır· Jıgı y•Pmıştır. Belçika kon-

çoktanberi düşünüldüğü bal 
de bala tasavvurdadır. 

Buna mukabil Cezayir -
Ümid burnu otomobil bolu 
pek yakında tahakkuk ede
çektiı. -·-
Kteutzer Sotaların tebarüz ettirilmesiae mızı karıncalara taarruz et · gosundıl Costermanville şeh-

çalışılacaktır: miştir. rinde toplanacak Afrika dev- f 
a - Ulu Önder Atatürk' Şimdi Amerika - M ;ksika letleri ~onferansında da yo- na 8 nedir? 

ün kendi kutsai eli ile kur· hudutta ında kanlı bir çar- luo Cenubi Afıikaya isabet Meşbur Almao bestekarı 
duğu ve koruduğu Tüık dil kısma olmaktadır. Öncede:1 edecek kısmı hakkında ka· Baetboven tarafından bes 
Kurumunun alta yıla doldu - dev ka· ıncaların bu savaşta rar verilecektir. telenmış olan bir sooattır. 

1 b - b. galip g- eleceg·i zannedildiydi. Bu yol tamam olduktan Bestekar bu eserini, 183lde 
rao çalışma arı, erguo ıraz 1 Cenevrede ölen tanınmış 
d b · ı· k ·ı 1 k Fakat bu gün bu kanaat sonra şima i Afrikada Ak-

a a genış ıyere 1 er eme · Fransız viyolonisti Kreutzere 
ld denişmiştir. Çünkü milyon· deniı sahilindeki Cezayirdeo 

te 
0 

ugu; ''- 1•tbaf etmişti. Eser, ilk def.. 00000000000000000000000000 0000000ooooooooooooooooooooo cenubi Aftlllada Hind ve 

M•• b k Atlas Okyaııusfarının birleş· olarak Viyanada 1803 selle-Güzel Gözler ~ usa a ası tiği noktadaki ümid burnu- sinde piyanod.ı B ~ efbo11 .. aio 
refakatile viyo'oni"t B·idg~t na doğrudan doğruya oto-
ovver tarafından ç.ahnmıştı. 

mobil ile gitmek mümkün Bestekar, eserinin bu derece 
olacaktır. mükemmt l i y~tlt!- ç .. lı:.masın· 

Yolun hepsi Şöyle dursun dan dolayi ziyadesil~I mem· 
yalnız Fransız müstemlekele- oun olarak, beıslesini bu vi-
rioe tesadüf eden kısmı . 

yolooiıttc ithaf etmiştı. 
bile düoyanın en uzun Fakat iki sene sonra Knut· 
otomobil hattını \eıkil ede- zer Sonatanın notası çıktığı 
cektir. zaman, üzerinde "Kreutzere 

Şöyle ki yol Cecayirden ithaf olunur" ibaresini gö-
başladıktan sonra Kano üze- renler hayret ve şaşkınlık 
rinden Sabrayıkcbiri geçe· 

1 -

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

SllllEIEE--~--=--

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haataneıi 

Rontken Müt- M "' ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda ~ isi yapılı r 
ikinci Beyler So. No. 29 

. ~ ı ~FON: 2542 __ a::all ___ IE&J 
Belediye nizamnamesine 

uyğun nakliye arabalan 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAlK ŞİMŞEK ........................... 
i OOITOR i 
i Salih Sonad i 
i Cild, Saç ve ıübrevi hasta- ı 
ı lıklar müt4!ha1111ı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
• Telefon: 3315 ı :. ...................... .. 

Damızlık 
Taze Sakız baklua, sene 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
mağaıaıında bulur. 

Cİ!dİ!IİZİ bozmayacak en : 1yov11-
9üzeı tıraş bıçağı LtJXllS 

cek ve Çad gölünüo cenu- içinde kalmışlardı. 
bundaki Fort Lancy'de niba- Bir Kadın Elek-
yet bulacaktır. iki aradaki •• 

1..-----, ------ı Kopon No - 42 -

mesafe beş bin kilometredir. tirikle OldÜ 
Buradan da cenuba doğru ( ) 65 
temdid idilerek Kongo hu- Balıkesir Hususi -
dudunda Bangassu'da niha- Yaşında Kamile adında bir 
yet bulacaktır. Su kasım iki kadın sokaktan geçerken 
bin kilometreye yakın ola- yorulmuş, bir elektirik dire· 
caktır. ğine tutuomuıtur. Kadınca-

Burada Befçikaya aid ğız birdenbire niye uğradı· 
Kongo ile lngiliz lmpara· ğını bilmemiş, kuvvvetli bir 
torluğuaa dahil Cenubu Af· elektirik cereyanına tutul· 
rikada yapılacak yolun İmli- muştur. Kadın bayğın bir 
dadı ile birleşecektir. Kahi- halde hastahaneye götürülür· 

NtNA LLJ.XlJS BIÇA~LARI 'Tl.R~Ş 
MfRAMLILARININ HEPSiNi 

ETTİ • BİR HE RE 
MEMNUN 

~UlLANINIZ ! .. 

VIPOSU Yıenıerollı Hora kol kar s ısın do 

MAZHAR VNGÖR N-80 
•• • .lAAo-A . ._..._~ ... ______ .ı__.L__~-------~~~----------------~.._--



•hra poliı enıtitlatlade 
•a.llıita ibbeaı lrur1ana 

komiaer muavini 
Çetie, Gaai, Rem

~.._ Aol, Kiıım, Hik· 
8ffc devam edecektir. 

Pazar ılla& Ankara
eelrlerdir. 

iye Reisi
Teftiıi 

...... relaimiı Dr. Bay 
Ua dla Karııyaka 

Jnaaile, belediyenin 
a tulaatanı teftiı 

eresspor 
• • 
ımıze 

"•18 Mendre11por ta· 
alr,.m ıabrimize 

yana Alaaacak ata-
... ilkleri ıampiyoaa 

lllNIDOrla mllılm bir mi· 
J•pacaktar. llllıaba-
1 bir ehemmiyet 

•tlMll MendreHpor 
seleceii için maçın 

ftpllaiae intizar edi· 

Müdürü 
!!!!Jılı•*- ıeael clirektiSrli 

Gladlz lzmir 
Japmalrta ol· 

. ..... ,i Wtlrmiı ve 
.. .,,. si tir. Ora· 
~iıllteele•ldea aoara 

..... llEtir. 

ask esi 
si arı 

mıza diSa· 
mıı bu ayın 

bmirde kala· 
tarafında 

...... mllaa~de 
ıt:l'~•u pazar· 

araya mlte
ııiılMı-•ıden ayra· 

• 
pıyan-

ekildi 
piyaaıoya 

JO içla 20 
aki Plülipı 
lauzuruada 
ı~~rad10· 

1587 ··
........ ka· 

•• ,u.,1ı. 

.......... ' 
• 

,SON DAllKA 

Çember/ay Jöndü 
•• • 
Oileden sonra lngiliz kabin~si toplanacak 

Paria 24 (Radyo) - Götetberg deki Havas ajansı mubalri bildiriyor: 
D&a geç valut Alman devlet reisi Hitler lngiliz Baıvekihe Alman mutalebatını ihtiva 

eden ikinci mektubunu vermiştir. 
Dlin akıam telgrafla çağrılan Çembelay'ain hususi kitibilaareket etmemesini ikinci bir 

telgrafla !>ildirilmiıtir. 
ikinci mektubu okuyan Çemberlayin Loadraya dönmek k rarını vermiştir. Çemberlayin 

bu Hbab Hat s.~o da Götesbergden tayyare ile kalkmıı v 9,SOde Londraya varmıştır. 
Derhal Ç-,mberlay;n Sir Con Saymon, Sir Samuel Hor veLort Halifak11 davet ederek 

onlara vaziyet hakkında etrafh malümat verecektir. Ôğleaa ıonra da lngiliz kabinesi 
toplanacakhr. 

Fransız Hududları Y enide11 f ahkim Edildi 
P.ris, 23 (Ra~yo) - Re11 bn.1lisiade Fraıuız b11du'1ları enidea tahkim ve takviye 

edilmiştir. 

Harbiye nezareti; bududlardaki zabitan ve efradın, son bir emrin viiraduaa kadar kat
İyen vazifeleri baıından ayr1lmamalarını bildirmııtir. 

Çekoslovakva orduları 
Südet şehirler!ni tamameıı işğal etti 

Pariı (Radyo) - Henüz teeyyüt olunmıyaa bir habere göre Çekoslovak orduları Siidet· 
lerin meıküa bulundkğu bütün , , birleri askeri iıg•l altına amışhr. 

Bu haber Berlinde bir bomba tesiri yapmııtır. 

~ ' .. 
Şemsi Hakikat 1\•""" ~ reısı 
, oşya p ango~uı,~~kildi 

Şemsi Hakikat Ucuıh•lt 102' Pııema 
sergiıinin bedava eşya piyan· 171.'-7 G&mlell 
goıu üçnacü Noter eliyle ~ Şezlonı 
çekilmiıtir, ikramiyeler ve )7732 Bebek 
kazanan aamaralar ıunlardır. 7183 Kolonya 

Numara Cinıi 10579 Pudra 
10902 Buz dolabı Frigidaire 14244 Kravat 

7349 Radyo 14041 Mendil 
13709 Bisiklet 7217 Eıarp 
15356 Çay takımı 18057 Havla 
3217 Pike yorıaa 11734 Abajur 

12613 Battaniye 17377 ipek çorap 
6274 Bornoz 2198 Krem ---------- .. 

Vilayetin 
Tebliği 

1 - Önümüzdeki Bilinci 
teırin i'cinci Pazar giinl le· 

çimleri y~pılacak olan lzmir 
Şehir meclisi izaıının adedi, 1 
(937 yılanda ıebir ~ıaırlara 
içine alınan lncira~ı semti l 
de da bil olduğu bJlde) 935 j 
yıla Nüfus tabriı in'e tabak· I 
kuk eden umumi Jüfus mik· 1 
tarı esas tutular_. 1580 aa • 
y la Belediye Ka-ununun 21, 
22 ve 154 dün~ maddele· 1 
riue te vfıkan tiıbit edilmiş · 
tir. 1 

Görü1meler 
Durdii 
-Baıtarafı biriacide

detlet mıntakaııada vaziyet 
gittikçe fenalaııyor. 

Halk, Hitlere telı·..a
çekmekte ve İmdad dilemek
tedir. 

Berlin, 23 (Radyo) - Çek 
hükumeti, bududlarda pd· 
detli tedbirler almııtar. 

Berlia, 23 (Radyo) -
Pragdan haber veriliyor: 

Devlet mileHetelerile bl· 
tün baakalar, aıkeai kuvvet· 
lerin mubafazaaı altıada bu
lunuyor. 

Siyasi kulüpler, komünist eazeteler kapatıldı 1 

Praı, 23 (Radyo) - Hilkümet, bütln aiyHi kul&plerle komiinill gazeteleri bir emirle 
bpımııbr. 

2 - Bu es-il göre lzmir 
şehri müatebis>leri Otuz dört 
Karııyaka f!beıiaia münte· 
bipleri dörtlza intihap ede· 
cekler ve Şebır m•cliıi otuz 
aekiz üyeden ibaret bulana· 
caktır. 

Parit. 23 l(Radyo) - Al· 
man ordulara, Slcletlerle 
meıkün olan yerleri l11al 
için, bu gece harekete ıeldi. 

Japonlar zehirli gazlar atıyor 
Şanghay 23 (Radyo) - Japon donanma11, Y•ngçe nehri boyunda Çiu şehirlerini bom· 

bardıman etmekte ve Japon tayyareluini11 Diyançe havalhindeki Çin kıtaatına zehirli 
bombalar yajdırmaja devam etmektedir. 

Şaarbay 23 (Radyo)-Sinan ile Senji havaliıinde ıiddetli muharebeler ceryan etmektedir. 

Amerikada tayfun 
Yüzlerce kişi öldü ve havadan binlerce kilo 

köpek balığı yağmıştır 
Nevyork 24 (Radyo) - DiDk& tayfun çok zararlar yapmııhr. Tayfun deaixde dört va· 

para te11 çevirmiı ylzlerce kayık havaya uçmaı beş yüz kişi ölm&ş ve bine yakın İ•••• 
yaralaamıı ve aahildeki kimilen evlerin tavanları uçmuıtur. Maddi zarar aekiz milyoadan 
fazladır. 

Nevyork 24 (Radyo) - Tayfaa-laa yarım ıaat ıonra karaya h ıvadan köpek balıklara 
yajmııtar. 

Bu deniz caaavarları ıopılarla öldiiriilmüıtilr. Yağan bılak1ar binlerce kilodur. 

ispanyada' kanlı muharebeler 
Paria 23 (Radyo) - Fraakiıtler, cumhuriyetçilerin zaptettikleri yerleri iıtirdat için biUlt• 

ka••etlerile hlicuma bıılamı lardır. 
ıki ılndeaberi Siyeradölamara ceplıeaiade devam eden muharebe çok kanla olmuştur. 

Ba muharebeye 241iecli ltalyaa fırkası da iıtirik etmiıtir. 

Kananın 22 inci medde· 
sine tevJifaa keyfiyetin ilk 
çıkacak gazeteleri niiıhasın · 
da ilaatna himmet buyrulma· 
ıını rica ederim. 

Sayrılar. 
lzmir V aliıi 
Fazla G&leç 
••• 

Seçim işleri 
i'Belediye ıeçimi Birinci 

tıtriaia ikinci Pa11ır ıünü 

f apalacağıadan intihap eacli · 
meni kararile büttin defter· 
ler mahalleleri dağıtılmıı ve 
aıılmıştır. Halkımız da bu yıl 
belediye 1eçimine karıı bir 
ilji vardır. Defterlerde isim· 
lerini anyanlar pek çoktur. 
29 Eyliilde partini• merkez 
binasında bir toplanta yıpıla· 
cık ve namzedler te1bit olu· 
•ıcaktır. .-

Son relen haberler; Jlı
lerce tayyare motlrise edil· 
mit Alman Alma• luta•t..•• 
Münibten geçerek Çekoalo· 
vakya hadadlanaa dojra 
ilerlemeğe baıladıi••ı bildir· 
mektedir 

S&detlerle muk.. olu 
yerlerin iııaliae Jara '-t
laaacaktar . . ..... _ ........ 
Bir Toul t 
Din Orta okullar •e U •· 

ler direktörleri Klltlr dırek· 
tBrlljiinde bir .,içtima Jap • 
mıılar öjrencilerin okullara 
mDracaat dura.Dlaranı tetkik 
etmiılerdir. 

Türk Maarif 
Cemiyeti iki 
Okul Açıyor 

Atraık Vapuru Mersin Hattında Çalışacak Maskeli yangın 
lstaabal, 23 (Ha1usi) - Atraık npııruaua tecrllbeleri b11güıı yapılmıştır. Yeni vıPUru· 

ş,hrim;z TOrk maarif ce• 
miyeti lzJJirde bir ana •• 
ilk okul açmat• karar ver· 
miıtir. Ana mektebi yapıl· 
mak Dzere Karantinada ka· 
rakol yokaıanda ki Mauur 
zade konağı ha11rlaaau1br. 
Bu okula kabul edilecek ço
cuklar ilk okullara kabul 
edilmiyen yedi J•flDdaki 
kiiçiikler 0Jacakt1r. tik oku· 
lun birinci aıaıfıaa da hır 
yaıtaki çocuklar ahaacakbr. 

maz, 1akında Mer1in hattına seferlere baılıyacaktır. tatbikatı 
~---------··-~------~-------

lı.mire Gelen 
SaylavJarımız 

Faşistlerin 
Tezahüratı 

Bugün 1&bahleyin Hat 10 u rlada da h&kümet ve civannda 
feda kir itfaiyemiz tarafın· 

Hırsızlık dan maıkeıi yanrın tatbikata 

1 k._ yapalmıı itfaiyemiz pek bii-Maııi•aı• kıymetli uylavı Roma, 24 (Radyo) - tal· Urla noteri B•Y Ha 111 

1 1 b Yllk muvaffakiyet göıter· B. Refik Şe.ket nce ve To· yanın lıer yanında ve bilbas· Urahn evine meçltu bir ır-
miıtir. 

kat uylavı B. Hüsnü Kotay aa Trabluıgaı p ile bütün ıız girmit ve yü• küsür lira· •• 
ve Kastomoai 1&ylavı Bay faşiıtleria iıtirakiyle tezahü· ıını çalmıştır. Hıraız şiddetle Hikmet OztÜrk 
Sami ıehrimlze gelmişlerdir. rat vapılacaktar. aranmaktad11. 

.................. ..0 ................ 4 ............................................. . 

ister Gül ister Ağla 
Bir Tlccar - Sekiz yüz. 
Kayamcu - 1700. 

- Baıtarafı 1 inci Sahıfede -

Afyonkarahi1&r gar müdiir 
muavini kıymetli şimendifer· 
cilerimizden Hikme Ôıt&rk 
din ıebrimize relmiıtir. 

İkinci Kaptan 
O··ıdu·· 

Açılacak ba okullar İçİll 
değerli ve kaclrıtli &iret· 
menler aeçilmittir. Mu•affa· 
kiyetler dileriz. 

Borsa 
Haberleri 

Bir baıka mutabau11 - Takıitle alacaklılara iki bin iki yiiz franktan aşıyıya verilme· 
meli•ir. 

Matalea11nda balunurlar. Mahkeme heyeti hangiıini kabul edeceiini bir türlü kararlaı· ...... 
Çu•al Ciaai Fi1at 

Fruıız bandar•lı Patria 11817 Oılm 8 - 18 
vapurunda anbara dliıerek ı 1213 lacir S • 16 

• Sea .. ., oka1acam bu ehli•ukufun kıymet takdirine : 

iSTER GULISTER !GLA 
DET 

yaralanan ikiaci kaptan BaJ 7000 Buiday 4,875 • S 
Brötaa dlln Fran11z huta· 8000 Arpa 3,567 • 3,575 
haaeıinde aidatı yaradan mi· t 1000 Nobud 6,25 
teeHiren &lm&ıt&r. 1 6258 Pamuk 40,25 - 40,50 

Ahn 


