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büyük ·röl 
r rkiye ve Yu-
- ~slivyanındır .... ---Dut'· k id un cihan matbuatı Bel-
u hı daki konsey hakkında 

1. ralar dolusu yazılar bas
ıyor. Pariste çıkan (Pari 

~•r) dan başlıyan Belgrad 
ıe · Yı hakkında şunları 
Yor: - .. a 

J .. u konseyde en mühim 
b il Türkiye ve Yugoslavya 
e ~Yacaktır. Bunlar mev

k•htilafları bir taraf et-
a 1' Çar~lerini arayacaklar-

6rkıyenin fikri Balkan· 

t
i \te Tuna havzasındaki 80 

eiJon nüfusu olan. hüku
a 'k;r tarafından hır blok 
e· •' 1l edilerek bitaraflığı 
r l.ruyabilrnektir. Zira bura-

ıe ~uhariplerle bitarafların 
ı.:ı 11 aatleri mevzuu babıolu
,. r: Almanya Balkanları si· 
:o1.S1 .... f 

.. u uzu altına almak is-
~or. Fakat Italyanın ve 
,.?anın buradaki menfaat

'f • .._: e kendi menfaatlerini ne 
1 ~oJcttle telif edeceğini bilen 

koı · Bu hususun telifi pek 

l
ay 0lnııyacaktır. 
n T " itle ıı ız gazetelerinin bn 
selede T .. k. .. t 

İ2i b .. iik ur ıyeye gos er-
n ıı.,t L uy emniyet ve iti-

ill ondranıu Türk dostlu-
n lla verd•w. k 
si thenı . ıgı ıymet ve 

Lir ~1Yetin yeni ve parlak 
a Yanınışa~e.ıidir. Bütün dün-
111 &t'•dn gozunü diktiği Bel· 
1 neşred ko~seyiniıı yakında 

•iltik e~eg; resmi tebliğ her 
\te b •tı llleydana çıkaracak 
nu tı !•hnıiolerin plincosu-

neşır ve ilin edecektir. 

...... SIRRI SANLI 

:ı. c;;b;;i;;t 
,_, -o-
•tba•sında Cinayet 

lstanb 1 
-o-

~~~~~~I M~U~R~A~H~H~A. SLAR HiÇBiR TESiR ALTINDA 1 mı, Tabiatin 1 
ADA V AZIFELE iNi MÜDRiKTiRLER ilbir cilvesi mi ?I 

IL--~:_.S~~~ 
" aten" diyor ki: "Finlindiya müttefikimiz olmadığı geçtiğini, ;:a~başımda pat· 

2ibi ovyet u ya da dücmanımız deg"' ildir. Fakat Finlerin ıadığmı, gördüm, işittim, bir 
':t def asında. da ağır surette 

zafe 1 bizi zaferimız, mag"' lôbiyeti bizim nıağlôbiyetimiz yaralandım, bu kadar, dizle-
rimin kuvvetini keıen, beni 

de ektir.,, bir elektrık ceryanına tutu!
muş gibi sarsan, böyle hır 

Al a tayyareleri son . günlerde han21 cephede olursa sademe ue titrediğimi, kork-
tuğumu hatırlamıyorum. 

hücum etmelerile firar yolunu tutmaları bir oluyor. Şimdi artık evler, köşkler, osu barakalar, danlar bir pamuk 

ibi yadan ge irilen fırka da h ·ç bir jc;: 2öremedi atıcının tokmağıle havalara 
':t uçurulan pamuk yığınları 

Paris (Radyo) - "Maten,, gazetesi, Finlilerin son zafe- zayiat verdirmek suretile püskürtülmüştür. hişe ve nakliyat gibi etrafa yığılıyor her yer 
rine dair yaıdiği bir makalede diyor ki: "Bu kahraman intizamı yoluna sokulmamıştır. . hırduhaş oluyordu. 
millete meftun olmamak elden gelmiyor. Finlandiya mütte· Bir giinde onu mütecaviz tren kct.ıvasını~. v~lrna geJmesı Şimdi artık gecenin meş-
fıkimiz olmadığı gibi Sovyetler de düşmanımız değildir. sevkiyat işinin kötülüğünü gödermege k_af~dır. . um karanlığını şu acı Ye yü-

F k t t k . d·ı · t b k k d. k . F. )" d. Paris (Radyo) - Almanya Belegrad goruşmelerı esnasın- l d 1 a a a ıp e ı en sıyase e a ara ıyor ı, uı an ıya- . d .• 1 • . . rekler parçalıyan ses er o -
f · b. · f • • F' ıA d' v J" b' · b. · da kendı· aleybı·nde bir cereyan viıcu e getırı memesı açın nın za erı ızım za erımız lll an ıyanın mag u ıyetı u:ım · k d d 

v lA b. t• · d k ı ' '-t bütün diploması vasıtalarını seferber bır hale so muştu . uru yor u : 
mag u ıye ımız eme o acaıı; ır. hh 1 •f 1 · · k · · ~ d _ Aman bittim, Allabım, · d ) " Fakat orada toplanan mura as ar vazı e ermı ço ıyı mu · 

Parıs (Ra yo - Gazeteler, Balkanlılar Belgradda yap· .k ld kI b hı·" bı'r faı· desi olmıyacagw ı mubak- sen beni kurtar, . ~ . . . rı o u annd.an uııun r 
tıkları ~onseyde ~ı.nlan~ıyan.ın ş~nun bunun tesır ve esaretı kaktır. . .... Can kurtaran yok mu? 
altına gırmemek ıçın goterdıkleı mukavemet ve kahraman- Paris (Radyo) _ Son güj)erde Alman tayyarecilerinin ..... Allabaşkına şu yavru-
hktan kafi derecede bir ders alacakları]muhakktır mealinde gerek şimal denizinde ve gerek garp cephesmde yaptıkları ma elinizi uzatın, 
makal~ler yazıyorlar. v v _ • • • bücıımlarda rakipleriyle karşılaşmağı göze alamıyarak daima ..... Anneciğim neredesin? 

Parı!l (Radyo) - Soguga mutehammıl dıye Fın cephe· firrr yolunu aramaktan ve mücadele kabul etmeden kaç- ..... Aman babacığımın ba-
sine gönderilen Sibiryalı bir fırka da birşey yapamıyarak maktan başka birşey yapmamaktadırlar. şı ezildi, onu kurtarın, 

•.... Allah için olsun ba-

Tu•• rk _ Sovyet şımdaki merteği kaldırın. ve bunun gibi insan çıl • 
dutan feci ve matemli seı· 

Ticaret mUzakerelerl 
-o-

Istanbul - Sovyet birliği 
ile yeni ticaret müzakerele
rine başlamak üzereyiz. 

Şehrimizdeki Sovyet tica
ret mümessilleri; tüccarları· 
mızla temas eclerek, bu hu· 
susta izahat alıyorlar: 

Heyelan 
Sinekli mevkiindeki he

yelan, nisbeten hafiflemiştir. 
Bilhassa Sinekli deresinde 
Vezir ve Osmanağa ana su 
borularının geçtiği sabada 
heyelan tamamen durmuş 
gibidir. 

ler ve çığlıklar .. , 
Ben cebimde bulunan bir 

küçük elektrik fenerini bet, 
on dakika evvel içinde ha· 
lunduğumuz ve şimdi bir yı· 
ğan enkaz haline gelen bana 

çevirdim. 
Gazeteci Sedat merak ve 

heyecanla sordu : 
- Demek sizin ban arka

daşınız köylü dayı kolunuzu 
tutup çekmeseydi, siz de o 
enkaz altında can verecek
tiniz öyle mi? 

Tütün tüccarı Adilin mi· 
safiri tastik etti : 

- Tabii değil mi? 
(Devamı yarın) 

riyet u - Dün Cumhu-
ı Va 

1 
matbaasında çalışan 

it hen ~ Mehmet, kendisini se
t- ta Psız olarak işinden çı-

ıa K ~ KON Yi Beyanname 
Dağltırken yakalandı 
lstanbul - Erzurum lise· 

Son taarruz da püskürtüldü 
Ankar, 2 (Hususi) - Stokholmden bildirildiğine göre 

diln Sovyetler tarafından Kareliye yeni bir taarruz yapıl
mıştır. Bu yeni taarruz şimdiye kadar görülmemiş kudret
tedir. Hücum yapılan mukabele karşısında akim kalmııtır. 
Sovyetlerin :zayiatı henüz malum değildir. 

rnıak . . At ıstıyen makine şefi 
nıan Dı'lı· ,. "'l" d 

jBug·· 3cü toplantısını yaptı 
Belgrad - Balkan antan- 8. Şükrü Saraçoğlu Yunan sinden kovulmuş Nihad 

ce · men ı o um er~-
•ıtıd e yaralamıştır. 

y -:. er sa sı tıları 
ı· durmadı 

ra:nk~ra, 2 (Hususi) - Za· 
Ye a dun sabah iki şiddetli 
kör .. sarsıntısı olmuştur. Kap
S Yun de 20 ev yıkılmıştır. 
t'u şehrınde yardım işini bi-
ırerek d r'k av etetmiş olan Ame· 

1 ~kah doktor Spata Zara fe
tit h etzedelerine beş yüz lira 
c crrü etmiştir. 

-.. Ş;rkikarahisar 2 (Hususi) 
b' aat 17,30 da zararsız 
ır sarsıntısı olmuştur. 
Alk?kara, 2 (Hususi) - Ev

vc ı .. N.k d . gun ı sarda biri şid-

letlı ve diğeri orta şiddetli 
0 aıak ·· · d d. uzere ıki zelzele kay· 

e ıhniştir. Aynı gün Ço-
ru~da da orta şiddette bir 
:ı:ckzele olmuşsa da hasar 
Yo tur. 

Selinik, 2 (Radyo) - Dün 
~el• Katrinde sabaha kadar 

zelzele vuk b 
lialk he ~ . olmuştur. 

' yecan ıçınde geceyi 
çadırlarla hük ~ . . 
ett'... umetın tahsıs 

ıaı vagonlarda geçirmiştir. 

tı konseyi, öğleden sonra sa· başvekili ile görüşmelerinde 
at on sekizde Romanya ha· Türkiye ve Yunanistan ara-
riciye n&zırı B. Gafenko'nun sında görüş ve maksad ay· 
riyasetinde toplanmıştır. niyetini, Balkan devletlerinin 

Bu içtimada, İngiltere ve bu sulhçu siyaseti, Almanya· 
Fransanın Yunanistanla Ro- nın hattı hareket i ile bir te-
manyaya verdikleri garanti zad teşkil etmektedir. Alman-
ve Türkiyenin İngiltere ve lar konferans etrafında bir 
Fransa ile akdettiği itilifna- tehdit havasi yaratmak isti-
meler konuşulmuş ve izahat yorlar. Bu Alman tehditleri, 
alınmıştır. bilhassa Fransa ve lngiltere 

Londra - Balkan konfe- ile akdettiği tedafüi . itt~fak 
d

.. ·ık h k t• Almanların hoşuna gıtmıyen 

adında birisi, bazı yerlerede 
beyannameler dağıtırken ya· 
kalanmışbr. 

Nihadın ecnebi şahıslara 
alet olduğu anlaşılmıştır. 

Bu adam fen fakültesi ile 
Istanbul Jis~si talebesine biz-
zat beyanname v~rirken y~
kalanmış ve adlıy eye verıl-
miştir. 

Garp 
Ceuhesinde ransının un ı are e ı T·· k. k d 

B ık k d 
ur ıyeye arşı ır. 

a an antanh pa tının e- Belgrad 3 (Radyo) _ Bal· Paris _ Son 24 saat zar· 
vamlılığını teyid etme~ ol- kan konseyi bugün sabahJe- fında garp cephesinde Ren 
muştu.r ve pakt otomatik ~- yin Romanya hariciye nazırı nehri mıota~asında mitral-
tomatık olarak 1947 sene~ı- Bay Gafenko'nun riyasetinde yöz ve top ateşi taati edil-
n~. kadar d~v.a~ edecektır: üçüncü toplantısını yapmıştır. 1 miştir. 
~un sabahkı ıç.tımaın.ven m~- ııı••••• .. ı••ı•• .. ıı•ı••ı••ı••ı•ı .. ıııııııııııııııııııı 
hım kararı budur Dıger mu- ••••••• •• •••• • •• •• •• • •• ff 
zakereler şekle ait olmuştur. i!Alman imParatoru Rus Ça-:. .. .. 

Londra - Atinada çıkan U asıl aldattı U 
Katemerini gazetesi B. Şük- ff rJDI 0 n 
rü Saraçoğlunun şu mülaka- ı: imparatorun da başını kimler yedi ? .. 
tını neşrediyor : ff Herkese heyretteu parmak ısırtacak, bu çok meraklı ft 

"Bulgaristan her ne kadar U ve çok istifadeli eseri Pazartesi (Halkın Sesi) nde .. 
Balkan antantına dahil de- U tefrikaya başhyoruz. U tt . . b ••• 
ğilse de Balkonlarda sulhun \.+ Bunu her dıplomat, her zabıt, her asker, er emnı- U 
muhafazası için bizim yolu- U yet imir ve memuru ve her vatandaş okumalıdır. Bu .. ff 
muza muvazi bir yol takip 1 :ı eserde herkes için alınacak ibret dersleri vardır. • 
edecektir.,, 1 ııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııı ııııı 

Londra 2 (Radyo) - Bütün gece şiddetle devam eden 
muharebeden sonra Finler Sovyetlerin Mannerhaym hattına 
karşı yeni hücumlarını püskürtmüşlerdir, 

Helsinki - Finlandiya cumhurreisi dünkü toplantısında 
ezcümle şunları söylemiştir: SoYyet şefleri Fin milletini bo
yundurukları altına alacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. 

Fin milJeti haklarını müdafaa ederken ve belşevizmin 
garbe doğru yayılmasına mani olurken gösterdiği maneYi 
kuvvet ve f edakirhk zihniyeti ile dünyaya büyüklüğiinü iı· 
bat etmiştir. 

ln2iliz ve Fransız Parlimen· 
toları Birleşiyor 

Paris (Radyo) - Fransız • lngiliz işbirliğini bir kat da
ha takviye edecek çok mühim kararlar alınmıştır. 

AlakadarJarca söylendiğine göre, İngiliz ve Fraasız Par
lamentoları bundan sonra birleşecektir. Bu karar gerek 
Londra ve gerekse Pariste büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştır, 

Alman mühimmat depoları 
ateş mi aldı 

Paris - Zigfrit hattı civarında bugün evvela müthiı 
bir infilak duyulmuş ve biraz sonra da bir yangın çıkmıştır. 

Bunu müteakip iki infilak daha işitilmiştir. 
Alman mühimmat depolarının ateş almış olması kuv

vetle muhtemeldir. 



SAH 2 

-*-
dan 

Neler Bekll· 
yoı-sunuz, Ne 
ler Umuyor-

-...J""W~I 

11 ısunuz? 
(Salon Eğlenceleri) _,_ 

75 - K•ıurlannı söyliyen 
arkadaılanna darı ima. 

76 - Çalıımakta deYaaı 
edersen bir ıiia çok meıh•r 
bir adam olabilirsiniz. 

77 - Gürtiltll Ye patırh
•ıa ıetirdiiill eYden bere
ket durmadan çıkar. 

71 - Sevilmek istiyorsen 
sevmeyi sevgini göıtermeği 
öiren •. 

79 - Elinde para bulun
dakça d01tlarının çokluiu 
ile iftihar etme. 

80 - aaşkalar1nın kadın
lan ile meııal olanlar kendi 
ellerindeki kadını kaybeder
ler. 

81 - Hayabnızda herşeyi 
siyah görmek sinirlerinizi 
llaıta etmekten batka bir 
ıeye yaramaz. 

82 - Hayatınızda çok ıü· 
zel g&nler l'Örecekıiniz .. 

83 - Biraz kır hayasına 
ihtiyacımz vardır. Küçilk bir 
laafa tebdili fırsatını kaçır
mayınız. 

14 - Ona buna blylkUlk 
satmak i.tiyenlerin, bergftn 
biraz tlaha ktlçlld6klerini, 
alelh karp fllllnç Ye ma1-
kara olduklarını unutmayı
nız. 

85 - Unutmayınız ki bu 
fani diinyada dilımez kalk
maz yalnız bir Allah vardır. 

86 - Yeni tanıdığınız 
dostlara kalbinizi açmayıcız, 
hatti eskilerine bile ... 

87 - Güaeş bir gün si· 
2ia için doğacak evinizi, 
gönlüntizü nurlara boğacak· 
tır. 

81 - Kendilerine hiki:n 
olmıyanlır insanlara değil, 
eYlerindeki küçük kedilere 
bile hnküm edemel. 

89 - Ayagınız altına kar
pai kabap koymak istiyenler 

Yar, dikkatlı, ihtiyatlı hare
ket ediniz. 

(DeYamı var) 
~--..-.---

EY 1 TELGAAFIN 
BiR YAZ~SI 

Londra 2 (Kadye) - Dey· 
li T ell'raf pzetesi, yakı11 
şark huıusi muhabirinin Tür
kiyeye dair bir makaleıini 

neıretmittir. 

Gazete bu . makalesinde, 
Türkiyenin yeni tatbik ede
ceği pmilli 3 iktisadi koruma 
kanununa temas ederek bu 
kanunun Türkiyenin! emni
yetini her noktadan koru-

f mak~ için~kabul edilmiş ol· 
duğunu, Tilrkiyenin haliha
zır dltnya:vaziyeti kartısın

da sözünü, )aahhüdünü ye
rine retirmek husaıandaki 

azmini:,bir _kerre daha röı
terdiğini yazıyor ve diyor ki: 

"TDrkiye bu,. kanunla ih-

racatı artırmak, ith&litı ta -
zi• et•ek, ihtikira tama
mea maai olmak emelinde· 
.lir. Ve b11na muvaffak ola
coktır. 

Tirk erd•s11nun ço~ mü· 
kemmel teclıi.1 edi1•İf, iyi 
giyc!irilmiş, iyi beslenen bü
yilk bir kuyyet olduğunu yaz· 
maktadır. 

Ve sözüne Cumhurreisi 
lnönü hakkında şu cBmle 
ile nilaayet vermektedir: 

"lo6n6nün, laer l'ittiği"yer
de undan bir seYgİ teza
hlirü ile karıılan•ası Tiirk 
miJJetinin kalbinde ne bfty6k 
yer tuttuğuna bariz bir mi· 
saldir." --------· ·-----------

BALKAN MESELESi NASIL 
HALLEDILECIC? 

Belgrad - Konıey ilk ince aalkaa deYletleri araıı•daki 
ibtilifi hal için çahıacakhr. lunun için de ilk önce orta
dan toprak alma iddia11nı kaldırmak ilk iıi olacaktır. au 
da harp sonuna kadar deYam edecektir. Romanyadan da 
bitaraf bir Taziyet •larak imtiyazları, o suretle teYaun et
tirmeai istenecektir. Bu bitaraflık meselenin esas Ye mer
kezi olacaktır. 

Balkanlılar harp harici kalmak için Balkanlılar taraafın
dan bir bitaraf blok 'tetkiline çalışacaklardır ki bu suretle 
lıkandinavya hükümetlerine de güzel bir örnek olacaktır. 

Dr. Klodyos•nvazifeıineimiş? 
Paris - Bura gazeteleri Alman iJdısad mildürtl doktor 

Klodyoı'un ltalya seyahatinden muraö ltalyanıa lalkanlar
daki Alman alikuiyle ilıili olduğunu ve ltalyayı 1'u bapta 
ikna vazifesiyle de •emur bulunduğunu ya~ıyorlar ve diyor
lar ki: 

" Doktor Almanya hesabına Jtalyanın Romanya nezdinde 
petrol meselesinde müeasir olmasım ve ltalyaLın redettiii 
vagonların verilmesini temin eylemesi hususlarına <la me
murdur.,, 

Siyasi bir harp başlı)'Or ! 
Cenubi şarki memleketleri ilk maddeler ve bil

hassa petrol ile pek zengindir. Almuya Ruıyadaa iıe bu· 
radan ihtiyaçlarını daha kolay temin edebilir. Eğer bu 
mümkün olmazsa iktisadi muharebe ıiddetlenecektir. işte 

Açık Muhabere bunun içindir ki iki muharip taraf Belgradda siyasi bir 
harp rekabetine baılaır.:ışbr, 

Okuyucumuz Bay 1. Neş'et ---------
Piltmek'e: 

"Aıri salon eğlenceleri" Amerikada 400 kişi dondu 
Vaşington - Amerikada bugüne kadar soğuktan ölen

lerin sayısı 400 dlr. 

fal fıkralannı gazetemizden, 
satırların sık olmasından kes· 
menin 'zor oldugull'CI yazıyor, 
her hkra.tan sonra biç ol
mauc bir satır boş:uk bı- § 
rakmamızı istiyorsunuz. 

"Asri salon eğlenceleri"ni 
istenilen bilyüklükte kiğıt 
veya m6kavvalara kopya da 
ede bilirıiniz. 

Mamafih arzunuza yerine 
geOrmefe çahpğiz. 

' 3 ' , ..__ --1·--··-----ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

ÇoktAnberi hasretini çektiğimiı en ıen, en sevimli 
Fransız sanatkirı MAURICE CHEV ALIER 

Tarafından bari ·alı bir güzellikte ibda edilen 

T ZAK 

lnıilterede -HU• .. mlarına karfı 
lngilterede Dahiliye Neza

retinin teşebbllsll ile tayya· 
re hilc•mlarına karıı hayvan
vanları korumak için icap 
eden tedbirleri kararlaştır
mak li.ıere milli bir komite 
teıkil edilmiıtir. Komite hay-
wan sahipl~rinden bu mah • 
lukları k•rumak için dilıün
dDkleri tafsilitb plinları sor-
muştur. Tramvay. sütçülük 
yilk arabacıları gibi cemi-
yetler ellerindeki atları na· 
sıl muhafaza edeceklerini 
şimdiden bildirmişlerdir. 

Tek bir köpek, kedi, ka
narya veya papaiaa beıli

yen evlerde bu hayYanlann 
nasıl korunacakları hakkın· 
da bir talimatname hazır-

la nmııtır. !u maksadla Lon
drada bütün hayvanat tes· 
cil edilmektedir. Komite her 
ıokaia bir muhafız: memur 
tayin edecektir. lu memur 
hayvan sahiplerine yaralana 
cak hayvanlann nasıl teda· 
vi edileceklerini göstermek 
ve kaydolacak hayvanları 
bulmak ıuretile yardım e
decektir. ---Fevkellll• hallerde 

lhr•••t v•zlyetl 
icra Vekilleri Heyeti, f ın • 

dık, y••urta, çekirdeksiz 
üıii•, pala•ut ilaracatının 
mlrakebesine dair olan ni
zamnamelere memleket için
de ve dııında harp hali se
ferberlik ve seferberliğe ha-
zırlık Yeya tabii afetler gibi 
mücbir sebebler altında bu 
niza•ne•elertle yazılı tole
rans hadlerini iki misline 
kadar arttır•ak Ye a•balaja 
ml1teallik hükimlerin tatbi-
kinde hal icaplarına göre 
karar almak hususunda Ti
caret Vekiletine salahiyet 
veren birer madde eklenae
sini kabul etmiıtir. 

Karm•k•mlar ar•sınd• 
Erdek kaymakaaı B. F e· 

ridua Canıtez Kalecik kay
•aka•lıiına, lmroz kayma
kamı Ihsan Aıak Erde)t kay
makamlıjına, Çumra kay
makamı Feyzi Conrer Ku
yullaiıar kaymakamlığına, Il
gın kaymakamı Aliettin 
Özgelen Turgutlu kaya.a· 
kamlığına, Turıutlu kayma
kamı Selihattin Kıpçak dör
diacl ıınıf emaiyet mldir
llğüne tayin elunmuılardır. 

Noterler 
Nizamnamesi yaplldı 
Yeni noter kanunu muci· 

biuce hazırlanması icabeden 
noterler nizamnaqıesi ta· 
m~mlanmıştır. Nizamname 
tetkik edilm.ek üzere bugün-
lerde Devlet Şurasına veri· 
lecekrir. 

Gazetemize gösterdiğiniz Nefis ıarkılı - FraDS'ZCa srzlü - diğer m6bim röllerde 
alikaya teşekllllr ederiz. Ericb Van Stroheim - Marie Dea - P. RENOIK fla,..D 

• Aprıca metro Jurna.da ~n ıon HARP haberleri Milli Piyango Seanslar: her giin 2.45 - 5 - 7,15 • 9,31cla bqlar Temiz bir ev hizmetçisi 
Biletleri eskiden oldağu Cumartesi ve pazar ll.30cla zem Halk ıeanslara aranıyor, l.teklilerin Torbalı 

riMı aym on birinde detil, I Poıta kutaıu 3 e tahriren 
1ediiinde çekileceğinden ... TA yy ARE si müracaata. 3-1 
yın müıterilerimin ona göre Elb• 
davranarak biletlerini kite- Bugünden itibaren meYSimiu 2 fi mini birden .taktim eder ıse yaptır• 
mbil6a a1ıdta 11tap etme· 1 ATMA Cbarles Boyer d J 
lerini sağılartmızla hatırlatı· • P. R. Villm ma 8D evve 
n.1. Kemeralbalıi ka,.... 2 • MORENA LARA Hükümet karıısında tiic-

kol ittisalinde 67nu· ear terzi Mehmed Zekl'nin 
maralı (Zengin kite) I (lmpcrio Arjentina) Aynca : EKLER Jurnalda son hldisat en zarif ve en matin lr.umaı-

b ·· 5- Seanslar: Atmaca 2-5,30-9 da Morenaklara 4-7.30da larını bir gör. 
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Zabıta 
Haberleri 

IFinle ~e ve 
landiyaya 
bir bakış 

ı 
ı 
ı bon 

iı.E.1+~ .. 
kıaa .... 

Alsancak Şehitler Yadi
gar ıokağında Selman oilu 
Kaya Yavaşçı sebepsiz ola
rak Hüıeyin oğlu Hakkı 
Akçalının baıından bir haf
tada ğeçer derecede hamal 
çengeli ile yaraladıklanndan 
yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka Sipor kulli
bilnde Osman oğlu amele 
Mehmed Saver ve Ahmet 
Aydan bir anahtar mesele· 
sinden İsmail oğla amele 
Selim Ekicinin başından bir 
haftada geçer derecede taş 
çekicile yaraladıklarından 
yakalanmışlardır. 
IÇorakkapı Gaziler cadde

sinde lzmirli 187 no. kam
yon şoförü Murat oğlu Ke
rim NuraJev, yaya kaldırım
dan sol tarafa geçmek iste
yeb Osman oğlu AbduUahın 
5 yaşındaki kızı Şükrana 
çarparak sol bacağından ya
raladığı haber alınmış ve 
yaralı derhal memleket has· 
tanesine sevk edilerek suç· 
lu yakalanmış tahkikata C. 
M. U. muavini Ethem el 
koymuştur. 
§Turanda Turyağ fabrikası 
aıhanesinde Turyağ fabrika
sında aşçı dükkanında yatar 
Şerif oğlu Mehmed Başkü
lekçi aşçı Ahmet oğlu Mela
medin dükkanda bulanma
dığı sırada odada bulunan 
bir takım müstamel elbiseyi 
alarak kaçtığı şikayet edil
miş ve suçlu Basmahane ci
varında yakalanarak suçunu 
itirafla elbiseleri ıattıj'ı yer
den istirdat edilerek tahki
kata başlanmıştır, 

Vilayet mecllsl 
Viliyet umumi meclisi 

iaümüzdeki Perıe•bel rü
nü başlıyacaktır. Mülhakat
taki meclis Azalarına dave
tiyeler göndermiştir. -- -Tapuda Taylnler 

Ojkili fapu sicil memuru 
Niyazi Özkana Eskişehir 
kadastro fen mc111urluiuna, 
tayin edilmişlerdir.: 

Belen ler, l!Hllen ler 
Şehrimiz Iran ceneral ko -

solosu bay Hüseyin Chods 
Ankaraya gitmiıtir. lı ban
kası lzmir şubesi ikinci mü
dürü B. Sait lstanbula git
miıtir. ----Kahve ve • çay 

Kahve ve cay ticaretiyle 
iıtigal eden tüccarlar dün 
ticaret müdürl6ğiinde top
lanarak kurulacak kahve ve 
çay ithalatçıları birliği mev· 
zau etrafında görilımüşler

dir. --Arpa ihracatı 
menedildi 

lzmir ihracatçılan birliği, 
hükumetin gösterdiği lüzum 
llzeriae htanbulda olduğa 
gibi lzmirde de arpa ihraca
tını meneden bir karar itti
haz etmiştir. Bu karar bü
tiln alakadarlara tebliğ edil-
miştir. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontkeİı Mütehuaııı 
Rontkenvaelektrik tedaoif 

yapılır ıkinci Seıler So 
No. 29 TE'9EFON2542 

YAZAN: 
-25-

B11ralarda hırsızlık 
duyulmamış: ve görülm 
tir. Her evin kapısı apa 
tır. Dükkanlar kapab 
içinde sahibi yoksa kap 
bir levha asar. Yol her' 
Ye açıkta birşey satan 
tablasının veya köfe ve 
tinin başından ayrıldığı 

ilk 

man eşyasını şehir beled' 
ıinin gösterdiği muayyen 
de bırakır, işini gör 
gider. 

2 Şu 
Yug0 

liaric" 
dı1da 
•eyind 
kırarl 
zaferi 

Kon 
llıuva 

ttlphe İcabında bir çocuk d 
olsa köfenin üstündeki 
levhasına bakar, aldıit 
yanın parasım yene açı 

bırakılan ve içinde bo 
paralar bulunan kutuya a 
üstüni1 alır, gider. 

laltisar 
ı,, k 
lantı 
llıatıı 

Av 
llıaıiı Köylüler ekseriyetle • 

peynir ve yağ yaparak 
tarlar. Artık bu memleke 
süt, peynir ve yağlarını 
sormayınız.. O kadar le . 
yağlı ve kokuludur ki tar 

niyet 
hu lcoıı 
lıiaa m 
bir 

imkin yoktur. 
Bizim Anadolunun b 

mıntakaları gibi bu melll 
kette dokumacılık ta 
,:iyade ileri gitmiştir. Av 
dan gelen bir çok tüccar 
ıver yer, köy köy ıezerl 
bu dokumaları alırlar. 

Dokumalar yol, yol çiı 
ve aralannda parlak ip 
atkılar bulunduğu için ç 
zarif olduğundan Anapa 
ve Aaerikanın bazı bil 
şehirlerinde moda hilkm 
ıirmiştir. 

Halil Raıitli 
Kaybettik 

lzmirde gazetecilik ve 
bacılık ileminde pek ca 
hamlelerle bilyilk bir Tar 
yaratau gazeteci ye •at 
arkadaşımız bay Halil Ka 
bu sabah saat i,30 da ye 
etmiştir. 
Matemzcde ailesine sami 

taziyetlerimizi sunarız. 

Çanakkale 
--oo-

Vapu runda ltlr hldl 
lzmirin Tepecik mahaU~ 

ıinin Nizam sokağında 1'! 
numarala evde oturup Hütl' 
yin oğlu Şevki Kuleli adıol 
taııyan bir çocuk Çanakk~ 
vaporuna lostromo CelP' 
tarafından alındığını, vap•t' 
da hizmet eder~ 
beş on para kazanmak iıt~ 
diğini, fakat üçüncil kapt•" 
nıa kendisine fena muaaa~ 
ederek Kutadasına çıkarıa
dığını söylemiş ve tabkikai' 
başlanmııtır. 

Kömür dereli ---Bazı kömürcülerin ıattıls" 
lan fena kömürlerden hallrlıf 
tikiyeti çoğalmıştır. Beledi" 
yemizin kömüre 6 kuıtıl 
narh koyması üzerine bd 
kömllrcüler ıu, toprak fi 

taş koyduklan yetmi~r~ 
gibi şimdicle ç"ok mlk~ 
marsık çıktıj'ı şikiyet edil' 
mektedir. Ehemmiyetle ~ 
lediyemizin nazandikk• 
celbıderiz. 
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