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Sovyet Rıisy Balkanl rdan Vazgecmiş 
1 , 

ltNt MiLLİ 
'10DAFAA 
VEKiLiMiZ 

Bu abahki Radyo Haberleri 
ı::ı:ııııııı:ıı:ııı::ıııı:ııı:ııııııı:ıııııııııııııı::ııııııııı:ı:ıııı:ııııııııııııı:ıııııııııııı 

Lendra (Radyo) - Royter bildiriyor : Bükreş (Radyo) - Romanr,a gazeteleri, mütt~fiklerin Al-
Orta Avrupa Ye Balkanlarda iktisadiyatı abluka edebil- manyaya karşı abtuka sistemini kuvvetlendireceğine dair 

mek için. lngiltcre hükumeti büyük ve kuvvetli bir ticaret olan Londra kararlar1ndan bahsederken bu sistemin Ro-
şirketi tesisine karar vermiştir. Dün akşam Sir Hoore Si- manya için çok faydalı olabileceğioi ilave ediyorlar. 
mon'un başkaulığındc. toplanan bir laeyet bu şirketi lıur- Hong-Kong - "Havas,,taLı : lngiltere bülsfımeti yeni ku 
muş lagiliz bazinesiniu scrmayesile meydana gelmiştir. rulan Hing-Kong hükumetini tanımıştır. 
Bu büyük erm:ıyeyi bugün Lon t hüküıneti verecektir. Londra(Radyo) - Amirallık pirinç yüklü bir Yunan Ya-
Harptan sonra da yaşıyacak olan bu şirket yavaş yavaş bu parunun bu akşaın batırıldığını bildiriyor. 
sermayeyi yerme koyacaktır. Şirketin maksadı mevcu t in- Stokholm (Radyo) - · lsveç hükumeti bitaraf hveç g e-
gi\iz ve Fransız tüccarlarını zayifletmck dc:ğildir. Or. lar da milerinin şimal denizlerinde sorgusuz ve muayenesiz A l-
yine harici ticaretlerine devsm edecekler ir. Şirket yerine manlar tarafmdan batırıldığından bahisle Herlin nezdinde 
göre alışverişini peşin panı ve yrıbut mnb dele ile yapa- protestoda bulunmuştur. 

ccktır. . Brüksel - Belçika sefirleri buraya ı davet edilmişlerdir. 
Şirketiı ticaret saha ı bugün Romanya, Bulguıat n, Yu- Bunlar hariciye naurının reisliği altında bir konfeıans ak-

goslavya ve Macar stan gibi bitar f devldlerdir. ded .ceklcrdir. Bu konferansta Almanya ve ı:nüttefiklerio 
Paris dün a 1b Alman tayyaresi Ingiliz topraklarında gö- şimaldeki mücadelelerine karşı alınacak vaziyeti tesbit ede· 

rülmesi üzerine lngiliz. dafi topları harekt.:te geçmekle be- ceklerdir. 
raber bir lngiliz: avcı tayyaresi de havai 'lmıştır. 

'~~kıtra, - Milli Müdafaa 
;
1 

Gcoeral Naci Tınaz 
t •tıiyeti sebebiyle Ve

it, ~~ıifesinden istifa et
' •ili müdafaa Vekile
~ rıincan mebusu Saf-

Üç gruba ayrıl.ın düşman tayyareleri ile lngiliz tayyaresi 
U rasmda yapılan harp sonunda lngiliz tayyaresi iki Alman 
:tayyaresini düşürm ye muvaffak olmuştur. 

logiliz tayyaresi sağ ve salim krrargabınn dönmüştür. 

~tı~anın tayini yüksek 
~tiran eylemiştir. ...... ___ _ 
~-•çukta bir 
s~l>ur battı 
.._,~' - Rusçuktan tele

._ 6n sabah Tuna iskc 
. '~tı ~h•llesıni ani bir he

!l t' •pladı. Buna sebep 
"· Aı '4detii bir infilak ol-
-.~~dt •onra bu infilakın 

L ~ki Ester adh gemisi
"tt1 . 

'iı .. ~•n deposunun oıteş 
ll)adgreııildi. İnfilak Ro
Pt1, aı:ı dca işi dilmiştir. 
)oktbatınıştır. insanca 
o .... \lr. Yalnız makinist 
"qltı ~ 

, ~r yaralıdır. 

GU 

Yakınd Cen ete B nzıyecek 

\ .... __ 
~di de sıra Belediye reisimiz işbaşında 

s~d~ı~re geldi 
~~\ (R.adyo) - Alman
)\~ \lsusta sıkıntı için

. ı,llıektedir. Bu müoa-
1dtı, ~•deni olan bütün 

t tritiHyor. 

Şehrin her tarafında im r 
faaliyeti hummalı b:r şekilde 
devam etmektedir. Yangın 

yerleri baştan başa yeşillere 
böründü, şimdi buralarda 
baykuşların yerine bülbüller 
ötmektedir. 

A.lman imparatora Ru• Çarını Nasıl Aldattı? 

~d~f·--------------~------------------------~-----
t11 •ne bu sandıkların içind külçe ve sikke ve 

· )o,~ '1tın tozu halinde bu!uauyor. Buğüo, tekrar 
İ~j~ ~· .• tarn on yedi yıldır ki bu mühim ser~e~ 
lı)or 1bı11de yatan geminin enkazı arasında hızı 

• lt4
1 
·b· Deniz böyle büyük bir altın yekununu 

'.t. ıı d ! onu deaizia haris boğazından çıkara
'l d 
~'t:lııçlar bu serveti çıkarmağa azmeden ve bize 
')t

1 
"eren kimselere yardım etmeliyiz ve onlar

' tt~,t~ lnükafat almalıyız.Haydi arkadaşlar, baydı 
I• ~~, d 
~;,"' tr•lt' artık mavi renge börünmüştü. Deniz sakin 

~1 ~ ,~''.Hepimiz kamaralarımıza gidip soy~nduk . 
dtn· bıseierimizi giydik. iş başına geldık. ilk 

t '' •t• . d k D .. 'ld .. ı11en ben ve Koıtlelo ol u . enızın 
. )otdu~l\l11dan iki arkadaş su içinde birbirim!zi 

· ,h._İai · ~aınaafih ellerimizi ayırmıyorduk. Denız-
' t )l de rnütebarrik bulunuyor. 
~ ''d'"k \ "'n. u çe o da yürüyordu. Yahud uyuyordu. 

'-'1-r ~llYnrdu. Bir bayii dolaştık. Denizin dibin
lt~tik "•tünde saatlarca yürüdük, sağa gittik, 
~\ ~llİ.ı A.radık, araştırdık, Nihayet Hemşayrin 
~ "llk, 
't~tlli ıanki sinesine ıakladıiı defineyi kap

or~arnıış gibi yDzllstl yatmıt Ye içine 

Eşrefpaşadaki Cumhuriyet 
kuruluğunun birnn e vel ı s
lahı için yüzlerce amele ça
lışmaktadır. Burada yüzelli 

basamaklı ve on metre gctıİ§· 
liğinde yapılmakta olan mu
azzam mermer merdiven de 
ikmal edilmek üzeredir. 

Bugün sabahleyin belediye 
reisimiz Dı. Beçet lJz koru
luğu ve şeh"r dahil ndeki 
imar işlerini kontrol etmiştir. 

--ıWllPJllllll- Jllllt:lllD 'l!lllmm ---

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 
aıııın:mıııı ıruıııı ıı:uJD 

Her Yurddaşa 
İzmirin ve karşıyakanın bir 
çok çarşı ve sokakları bele
diyemiz tarafından ağaclan
dmlıyor. Bu büyük himmeti 
tamamlamak, gerek şehrin 
güzelleşmesine ve gerek ken· 
di mağaza, dükkan ve evi
nin öniindeld yeşillikten is-
tifade etmek her yurttaşın 
kendi mağaza, dükkan ve 
evinin önüne rastlıyan ağaç-
ları kuvvetlendirmek için 
bakması ve diplerine bir 
miktar gübre atması çok iyi 
bir yardım olur. Herşt yi be
lediyeden beklememelidir. 

Zira bazı yerlefin g üzelim 
fidanların kuruduğu ve bo
zulduğu görülüyor. 

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir -m.w - ___ .. ___ _ 

Moskova - Sovyet büyük şurası dün a!:<şam saat on se
kizde toplandı. Siyasi mahfillerin zannettiğine göre bu 

toplantıda Avrupa işleri konuşuldu. Fakat kararlar gizli 
tutuldu. 

AL N PROPAÖANDASIN-
DAN BiR NÜMl:JNE DAHA 
Roma-Londrada çıkan Niyus Kronikl gazetesinin "Bal-

kanlar Almanyanın kapuaudur,, başlıklı makalesi burada 
hayretle karşılanmıştır . 

Gazete makalesine şöyle devamediyor: Almanlar Balkan- · 
larda kuvvetli bir surette oiyasi ve iktisadi nafiz oluyor. 
Hususile Romanya teşebbüsleri kuvvetlidir. Romanyada bu 
Alman politikasına sükutle bakıyor. Bu sebepten bizim de 
Balkanlar mücadelesinde en kuvvetli tesirlerimizi göster· 
meliyiz. Bugün elimizde bulunan oyun kartı, şimal devlet
leri nezdindeki karttan daha luymetJidir. Zira şarkta bizim 
ve müttefiklerimizin kuvvetli bir ordusu mevcuttur. Bu or
du ve paramızla Balkanları elde tutmak lazımdır. 

INGILIZ KABiNE iNDE 
TADiLAT 

Londra - lngilterede kabine değişikliği gece tahakkuk 
et miştir. Milli müdafaa kordinasyon nazırı Lord Çetfeld 
istifa etmiştir. 

Harp devresinde Çörçil, Çemberlaynden sonra ikinci bir 
başvekil gibi logilterenin mukadderatı üzerinde icrayi hük
medecektir. 

AM SY A SU iÇiNDE 
Ankara - Amasya şehri büyük bir tehlike içindedir. 

Yeşilırmak nehrmin suları dün ve bugün de yükselmekte 
devam etmiştir. 

Amasya ile civar vilayet ve kazalar arasında da müna
kale kesilmiştir. 

6 
BEYANNAME 

isan Cumartesi Vila
yetimizde Çocuk Yazımı 

Günüdür 
Bu sayım 7 den 16 yaşına kadar olan okula gitsin 

gitmesin tahsil çağındaki çocukların miktarlarmı doğru 
olarak öğrenmek mab sadÜe yapılmaktadır. Bunun için : 

1 - Yazım günü evlerde izahat verebilecek bir kim· 
senin bulundurulması, 

2 - Yazım için kapınıza gelacek memurun soraca
ğı şeylere doğruca ve tezce cevap verilmesi, 

3 - Yazımda aşağıda göıterilen yaşlardaki çocuk
ların yazdırılmau lazımdır. 
Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve 

doğru cevap vermeyen vatandaşlar bu işlere müzaha
ret göstermeyen mahalle mümessilleri ve vazifelerini 
vtrilen emirlere göre yapmayan Yazım memurları hak
kında 1554 No. lu kanuna göre beş liradan 25 liraya 
kadar para ve iki aya kadar hapis cezası verilecektir. 

Sayın Izmirlilere duyurum. 
Izmir Valisi · 

Miladi Rumi Yaş 
ETHEM AYKUT 

Miladi Rumi Yaş 
1933 1349 7 1928 1344 12 
1932 1348 8 1927 1343 13 
1931 1347 9 1926 1342 14 
1930 1346 10 1925 1341 15 
1929 1345 11 1924 1340 16 

-o..r-~--=-- -
.. a...-· ~-- .. ~ ... - - .... ıc. ıı. ... ~ • 

NAFIAVEKILI 

lstaobul - Nafia Vekili
miz General Ali Fuad Ce
b~soy, bugün Ankaraya ha
reket etmiştir. ------+-• ............ __ 

Zi aat Vekili· 
nin Mühim Bıt~ 
Konuşması 

Ankara - Ziraat Vekili· 
miz B. Muhlis Erkmen, rad· 
yoda Türk çiftçisiyle bir ko-
nuşına yapm,ştır. 

Vekil, Avrupa harbinden 
de bahsederek harp ıona
nun kestirilemiyeceğini an
latmış, bu sebeple toprak 
mahsullerinin kıymet itibari
le daha yükseleceğini izah 
etmiş, pamuk, bakla, noh11d 
fasulye, susam, keten toba
mu, buğday, arpa ve yulaf 
fiatlerinde görülen yükselif· 
leri rakama istinad ederek 
izah etmiştir. 

- Türk çiftçileriyle ltir 
görüşme yapacağımı aayın 
başvekilimize söyledim. Baı
vekilimiz, altı ay e•Yel tle· ., 
dikleri gibi (ekebildikleri ka
dar eksinler, bir takım k6-
tü ruhlar fena sözlerle on
ların mesaisine mani olmak 
isterlerse katiyyen ehemmi· 
yet vermiY,erek, aöai))Jeri 
rahat, İ§lerine bakıınlar." ---Sovyet Rusya 1 

Balkanlardan · 
Vazgeçmiı 

Londra - Havas ajaasİD
dan: "Taymis., gazeteainia 
lstanbul muhabiri, Sovyet 
Rusyanın vaziyetini tetkik 
ediyor ve ıa mlitaleayi y&· 
rütüyor: 

[ Devamı 2 inci sayfada ] 



SAMIFE 2 (Halkın ••81) 
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Gala tasar• 
Takımları 

A•rl Fallar: Salen 
aııencelerl ? 

-'4 -

Taılı Fallar 
-o-

712-lyi kullanmasını bil
•-4itin ıeyi dilıkü•lük r6s-

t•••· 
715-Sana yar olmıyacak 

kamaa bailan••· 

114-Katlıaa ıeYriai an
lama. 

715-Atıaı tırıs yürilt•e· 
tlaa d6rt nal~ l..oştarma. 

716- Biadiiin hayYaaı 

t•J•n• keaarında otlat. 

71 f-Seoden sada~a iıti-

1•• fakire bir ıey sorma. 

Manalı Ma il er 
711-feker tabakta durmaz, 

G6nll uzakta d11raaz, 
Bead•n niçin kaçarııo, 
SeYeD uzakta durmaz! 

719-Ar dedim, l'llneı dedim. 
Azacık ıcyle dedi•. 
Sana b• rlzelıikle, 
Kelay çıkar eı dedim! 

7._Kı, oldu, man,.al ister. 
laınacak dal ister, 
Evleneceğim amma, 
Aldıiım kız, mal ister! 

721-Şmub içtim elinden, 
Neler ~ektim elinden. 
Yıktın benim kalbimi; 
Çakerttin temelinden! 

Yeni Emniyet 
Müdürümüz ---Yazlf••ln• ••tladı 

-oo-
.l!: 

Emniyet müdürlUğüne tayin 
edilen B Said . Özer buıün 
sabahleyin müdüriyet maka
mına gelerek..ıvazifesine baş

lamıştır. 

On iki sene evvel lzmirde 
zabıta Amiri olarak çalışmıı, 
terbiyeli, nazik Ye çok kıy
metli bir zattır. 

Yeni vazifesinde mavaffa
lnyetler dileriz. 

Türk Kadını 
Cumaovasmda •Yeni köyde 

BcJulu Ahmet kızı S n:·Akide 
adında-ubir Tfi'·k kadını ebe
sız ve kiır.sesiz iki yavru 
doğurrnu ,tuı Yavruları"' ken
diliınic ııhhatı mJkemmeldir. 

zıbıti haberleri 
lkiçeşmeHk keatelli cad · 

sinde Rafet kızı·40 y.ıt şında 

Hafiı.e hkender oğıu lbrnhim 
vç Huan oğlu lsmaile ha 
karet ettiğinden yakalan-
mııtır. 

1 Çorakkapı ga1iler cad
desinde Hüseyin karısı 27 
yaşında Bahriye Ye lbrabim 

karısı 24 yaşında Hahııa€. 
biliıebep HGdaverdi ku:ı 15 

yaşında Hayriyeye bal..aret 
ettiklerinden yakalanmı~lar
dır. 

~Çorakkapı Gazibulvarında 
Süleyman oğlu 328 Hüseyin 
karısı Ayşenin kapuyu geç 
açtığından kızarak dövdii· 
ğünden yakalanmıştır. 

ROMADA ÇIKAN "LA TRl
BUNA" GAZETESi ŞUN

LARI YAZIYOR : ___ ...... ___ _ 
lnglltere ve Fran•anın Ta•avvurları Hakkınlla 

TlrklJ•d• llarl 8UrUlen Mltallalar 
~------~ .... ~--~---

lıtanbul - Hem beynelmilel ve hem balkanların yaziyetini 
tetkik etmekte olan Tan gazetesi, müttefiklerin Ortaşarkta 
harp ihdas etmelerinin bu b61gedeki memleketlerin meıafa
atlerile gayri kabili telif o!duiunu yazmaktadır. Gazete, 
bütün memleketler içia yeıine arzunun barbden wıak kal
mak olduğuna, binaenale.yh buaa silrüklenmek isteme.likle
rini ilave etmektedir. 

Türkiyeye gelince, başveki in samimi ve kıt'i ıurette ~er
diği izahat bu memleketin sulh ıiyasetinin devam niyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Fransa ve Ingilterenin d .. şmanlarına Yakın ve Ortaşark
ta darbe indirebihnel\!rİ için birçok bitaraf memleketleri 
aşmaları lazım gel-li2'inden ve bunların da harbe aürüklen· 
m .ğ• iste~edıklerinden bu havalide bir cephe açr.:ıak te
şel büsünün kolayca tahakkuk edcmiyeceii aşikir i'Örün~ 
meldedir. - ----...... ____ _ 

!tlahim Rac~yo Haberleri 
Stokbolm - lsveç hükümeti Fialandyaya gidea i"ÖnülJii-

lerin adedile ölenler ve yaralananlar için bir cebel neş-
retmiıtir. 

Helsinki - Maarif nazırı beyanatında b11luaar•k: mem
leket harpten çıktığı için mekteplerin bu sene intizamını 
{emin edemiyeceğini söylenıiştir. 

1Jerlin - Alman baş kurzıaı:ıdanı cepheyi cleiil aıkeri tef . 
H\e g:tti. Düıı birinci hattın teftişini bitirdi. 

Uç•a - Jurıaale d'ltalra i&ıeteıini11 Londra ••~abiri 
1unlur1 bildiriyer: 

"Taymis gaıetui, larilteıe her acele lıarekete m11hahftir. 
Umumi harpteki hataların tekrarlanmasını iatemiyor. Ial'il
tere Balkan meselesinde Almanyaya doıt i6rü.oen bitaraf
larm dü tüodükleri ve gizli kararlarını anlamak ister. Bal
kan ard•ki sefirlerini bunun için Londraya çağırmiştır. Al
manyanu B~lkanlardaki nüfuzu hakkında bir mukayese ya
pacaktır. Bu, Balkan devJetıeriaiıı aralarındaki birliği neden I 
kuyvetlendirmediklerine dair bir fıkir edinmek ve büyük 
hücumunu ondan ıonra ve o ahvale göre yapmağı karar
laştıracaktır" diye yazıyor. 

Roma - Tribona gazetesinin öğrendiğine göre Pol Rey
no kabineyi teşkil ettikten sonra Fransa ile Italyamn arası 
dlzelmeğe başlıyacaktır. 

SoYyet Rusya 
Balkanlardan 
Vazgeçmiş 

-Baıtarafı linci "ıahifede-

Tlrk ma~fillerinde;olduiu 
gibi lalkan •ahfillerinde de 

harbin şimdilik cenubi şarki 
Anupaıına teımil edilemi
yecegı kanaati hakimdir. 
lira müttefiklerin Tiirkiye 

ile anlaşmas ı , Romanyaya 
teminatı ve Yaoanictanın it 
tiraki iktısad(olarak Balkan
larda sulhun idameıi' şart 

kılınmıştır. Milttefikler Bal
kanlarda bir tehlikenin ken-

dilcri tarafından gelmiyece· 
ğini temin etmişlerdir. 

Bu karar karşısında Fin
lindij a hardiaden sonra 

Sovyet' Rusyanan da yeni bir 
harbe gireceği zannedilmi· 

yor. Bundanr.başka Polonya 
ve ~ Finliadiyaya nisbetle 
Balkanlarda müttefik ordu-
Jarın taarruza uğrayanlara 

yardımları çabuk v~ kolay 
olacaktır. Ayni zamanda 

Türkler Balkanları herhanği 
bir hücuma karşı himaye 
etmetı taahhtld eylemişler-
4.ir. 

Taymiı şunu'da)live .. ede
rek ılSıiine nihayet-veriyor: 

"Tiirkiye Italyanın Balkan
lardaki hareketini [dikkatle 

gözetiyor. Balkan yarım ada

sına ltalyan nüfozunun tesi-

rioin ~erecesini takip ediyor 
ve bu gibi hereklerle müca

deleyi göze aldırmıştır. 

---Fener bahçe ye Gai' 
ray futbolcuları ba a 
Bandırma ekapre•iyl• 
'fe Altınortla takıml 
karıılaımak l.1ere t• 
releceklerdir. 

Milli kime maçlarıad 
das edildiii aamaod 
mlintazaman bu maçlar' 
tirak eden iki takımı 
liler pek iyi bildikleri 
bu h111uıta bir t•Y ıl 
ii aait adediyora.1. 
Galatasaray •e Feaer 
nin reçen •enelere ai 
bu sene çok da~a k 
olduklarııaı alylemek bit 
fedir. 

Son ıeneler sarfıacll 
mevsim ıonunda takı 
şu yeya bu ıebeptea 
birçok oyuncular k•1 
ıiyah beyaılılar bu ıefJf 
mali caiıı: olmayan k• 
lice ye ıenç bir ekip 
.zaraaı arz etmektedirlel• 
hap, lbr~him ye S 
iltihakı ile Altaylılar ·" 
sizdir ki daba kuyveP 
takım çıkarmak 
bulacaklardır. 

. Altınorduya ıelinc" 
ekibimiz;n en namdar 
cuıu milli futbolcu 
Altınordulular da Al~f 
ıaman zaman deterli 
cularını kaybetmek •'" 
ziyetlerle karşılatm•I 

Fener Ye Galataıar•~ 
şı bu ekibimiı.in mu 
yetli oyunlar çıkarmıtl 
ma yarittir ve dol• 
galibiyet bekle••k 
mızdır. 

---7»-Sa dolu, kova dolu, 
Güzelim Anadolu!.. 
Her bucağı cennettir. 
Nar oldu, ayva oldu. 

İyi bilgiler 
lzmir dersiam vaizi Lütful 

Jab B. Doğanın "iyi bilgiler,t 
namındaki büyük eıeriu 2 inci 
tabı iliveli olarak bastırıl
mı,tır. 

Sofya - Berlindea telefonlanıyor: Gazeteler yeni tipte '" 
bir Alman topondan bahis ve resmini de neşrediyor. Bu V EBO LI D 
top vaıoadadır. Almanya baş kumandanlığı sırası gelince ı 

Denizli mebusu B. 

Dr. Fahri Işık 
bu topu kullanacaktır, diyorlar. -oo-

--= TT'5 -· -· C'Rlô ... Su Tasfiye Cihazları 

Samanlı DenizlideD, 
mebusu Dr. Muıt•f• 
su Ödemişten, CüJO 

lDlir Memleket Hutanui 
Roatken Mütebaaıaı 

llentkenv••l•lıtrii twlaoi• 
'apılır ıkiaci Be; 'er So 
No. 29 TELEFON 2542 

Satış yerleri: Kemeraltında 
Devrim, Mektepli, Ahed 
Etiman. Hisar önünde Ege 
kütüphaneleridir. D.6-3 

...................................................... 
1 Elhamra sinemasında i 
S Bugiia matinelerden itibaren ı 
ısıtıa lzmiri soaıuz neşe ve kahkaha tufanına boğacak, se-ı 
S DeDİD en b&yük komedi şabeıeri, İşte dünyanın en ıöh- ı 

f:::~ı~~- LOREL - HARDI i 
ırarafındaa en ıon olarak yaratılan ve bugüne kadar gö- ı 
ırılmemit derecede güldürücü sahnelerle dolu olan emsalsiz ı 
ı bir Komedi Harikası ı 

1 ZAFER DONUŞi.i !' 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ ı 
ı A1nca: Milli Şefimizin doğu Anadolu seyahatleri ve se· ı 
ımalara hilkmeden kartalların filmi. Metro jurnalde: dünya-: 
ının en son harp haberleri, - Seanslar: hergün 1.30 3.3oı 
ı S.30 7.30 9.30 da baılar, cumartesi ve pazar 1 l,30da ve: 
ı hafta arasında her gün l.30 da ucuz halk seansları vardır.: ı ·p;::;j ...................................................... ~~ r. 
r:r;;;;;;+s;;-;;;~~-~r-;~·.f~=-1 · <$ ~ J / -11L> L' 
: FRED ASTER GINGER ltOGERS ı </<f ff (. -
SGiiti iki büylik san'atkiran yarattıdığı eıine ve emsaline ı d ~ 
ı ender tesadüf edilen bir şaheser ı <...l\.J', tJ. 
i BUYUK DA S f 0 

ı Atk· ihtiras - Sefahat - Sevm~k ve Sevilmek ihtiyacı - ı 
ı sevilen erkeğin fedakirlığı ı 
ı Ayrıca EKLR JURNAL No.8son d ~nya hadisatı ı 
ı Oyun saat!arı: 3 5 7 ve 9,15 de başlar ı ...................................................... 150 1 000 LiRA 
Milli Piy&D'(O Biletlerinizi (SAADET) Kişe~inden Alınız 

Çorakkapu Polla merkezi kaııııı No. 864 Hasan l 'ahaiD ÔadeıTelefoa3497 

Her cihetden f aideli olan 
VEBOLİD cihazlarımızı kul
lanınız. 

Tediyede kolaylık. 
Beş senelik garanti. 
Vebolid Mağzası : Saman 

iskelesi Mimar Kemalittin 
Cad. No. 15 ... Tel. 2365 
Telgraf Vebolid P. K. 72 

Merkez bankası mOf 
rinden 8. Halit Soo°' 
karadan şehrimize ıc 

dır. .1' 
Muğla .. belediye r 

İskender Alp Muil•Y' 
kara hukuk fakültesi 
ti B. Nıhat Ankar•1

1 

miştir. 

' Alman imparatoru Ru• Çarını Naaıl Aldattı· 

girecek hiç bir açık geçit bırakmamııtı. Bu d? 
mezı:rının her tarafını dolaştık, aradık, taradı 
cek bir yol bulamadık. 

Gerçi bazı açık kapılara rast geldik, 
bizi asıl hed.'?fimiz olan kumandan salonuna i' 
mezlerdi. Gemi kısmen de çamura aapla11d~ 
kumandan kamarasının ıeçitleri toprak altıas • 

işaretle konuşabilmek için fenerlerimizi ~ 
yine bir yol bulamadık. Bu çelik tDrb' 
Jerek definenin bulunduğu höcreye girecek 
mak için muhtaç olduğumuz alit ve ede••tl 
için yüze çıkacağım işaretini verdik.,, 

Fırtına Yine Başladı 
lngiliz daJgıçı Oliver burada bet daki~' 

süküt etti, piposuna tütün koydu, san fitili•~ 
ğına ateşledi, piposunu yakarak çubuğunu •~ 
tarafının dudakları arasında olduğu halde 
başladı: .--! 

''Ben ve Kostello denizalbmızın rövert 
itmız zaman Kostello kaptana remiyi bd 
'f• ıemiaia Yaziyetini anlattı. 


