
""""•- J ... ~· ·-.... ~~ ---------------------------------------------------------
Sahib ve baf Muharrir Ne1riyat Amiri SIRRJ SANLI 

ABONE ~ERAiTi SIRRI SANLI 
IDAREHANES1 

fzrnir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

ercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

CSi 
Seneligi 7, Älb Aybg1 4 

Lirachr, Günü Ge~mit 
Nüshalarm Beheri 

1 S Kuru,tur. 

SESIDIR ( Halk1n Sesi ) Matbaas1nda 
Basilm1fhr 

~ TINCIISENE No: 2667 23 BIRiNCI KÄNUN 1935 PAZARTESi TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

IR INGILIZ ITALYA B RBI ••. „ 

Vukuunda Türkiyenin, Yunanistanrn, lspanyanrn 
· • . Yugoslavyanrn vazryetr ne olacaktrr? 
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lladolu ajans1n1n Londradan al1b gazetelere verdigi bir teblige göre lngiltere bu hükii 
metlerden cesaret verici bir cevab alm1§t1r. Bu tekli§ Romanyava da yau1lm1§t1r 
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ltalyanlar, lngilte eyi, son Habe§ hücumlar1nda Desta ordusuna mütemadiyen lngiliz 

mamulat1ndan mitralyoz ve mühimmat yeti§tirmekle itham etmektedirler 
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Gögüs gögüse muharebe Lord Edenin 
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öylümüz 
lt mal 
dilemez 

---.-. 
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350 Italyan ölüsü, 10 tank 28 1-a, iralyoz, 
kamyon Habe§lerin eline ge~ti 

2 01§ bakanl1g1na 2etirilmesini 
In2iliz kral1 tasdik etmi1tir 

~---------··-~~--~----

BU HARBDA UCAKLAR i~ GÖREMEDi 
Dessie 21 (A.A) - Roy- : leri kuvvetlerin birbirine gir-

ter ajans1 aytarmdan: mi~ olmalarmdan ötü' ü har-
Enda - Seläsiyide iki saat- be müdahele edememekte~ 

tanberi gögüs gögüse ~id- dirler. 
detli bir muharebe cereyan Hahe~ ~evenlerinder;i söy-
etmektedtr. ltalyan tayyare- lendigine göre ltalyanlar ---·- muharebe meydanmda yerli-
f;em ber Ja yn lerden 200 ve muntazam 

k1t'alardan de 150 ölü bira-
DI§ bak&DI karak hezimete ugram1§Jar-

olmlyor dir. Bunlar arasmda bir~okta 
sübay vard1r Habe~lerin za-

~ yiab ehemmiyetsizdir. 

. BA y F AZLI GÜLE<; Adis-Ababa 20 (A.A) 
llbayamiz, Fazb Güle~ köy- Habe§ hükiimeti Aksumun 
lllüz hakkmda beyanatta elli kilometre garbmdaki O-
ll k 1· b hire mmtakasmda Enda-Se-
1 unarak demi§tir i " l ay-
tta köylülerin dakika kay- läsiye ve Desedenaki mevki-
t111eden dlledigini ve i§le· lerinde ki italyan karakol-
in arzularmm kanun yol- lari Habe§ k1t'alar1 tarafm-
~ile hemen is'af edildigini dan zabtedildigi haberini te-
de bilirsiniz, hi~ bir köy- yid etmektedir. Habe§ ordu-
Ün viläyete müracaat edib su ayni zamanda on tank, 

t §ikäyette bulunmadtgma, yirmi sekiz mitralyoz iki 
l~Yet makamida gazeteler- <;EMBERLA YN kamyon elege§irmi§lerdir. ital· 
'tl evvel §ikiyet makami Paris (Radyo} - Londra- yanlardan yedi esir almt§lar-
~llguna göre ben de böyle dan ahnan haberlere göre dir. italyanlarm zaytab ~ok 

bu"yüktür. t haberin dogru olacagmda Nevil <;emberlayn sabah 
!eddüd etmekt :yim. Eger gazetelerinde kendisine m- HABE~LER HER CEPHE-
~le bir §ey varsa dogru- giltere Di§bakanbgmm ve- DEN SALDIRIYORLAR 

-b. dogruya r,ikäyet~i köy~ rildigine dair yaz1lan haber- Liyon (Rad o) - Adis-A-
~ii beklemekteyim. leri yalanlamI§br. babadan ahnan ve resmig bir •••• „„ •••••••• „„„„„ •• „ •• „„ •••• „ •••••••••••••• „ •• „ •••• „„ •••••••• 
lmanvada 936 Olimpiyat yar1§lar1na haz1rl1k 

„ 

~ Otomohil ile saatta 248 kilometre kate
~~tek dünya rekoruuu k•rmaga m11vaffak 

•ta Alman Hans ~tok. 

1 

Almanyamo spor okulunda 1,60 irtifa1 
athyarak kadm rekorunu k1ran bir Alman 

kad1n1. 

surette tekzib olunan haber
lere göre Habe§ kuvvetleri 
Grema da , italyanlara kar§J 
büyük bir hücumdan sonra 
italyan mevkilerine dogru 
ilerlemege muvaffak olmu1-
lar ve dü§manlarm büyük za
yiat vermir,lerdir. 

Ajans Havasm verdigi di
ger bir habere göre Habe~ 
ordusu cenub kumandam 
Decas da ileri hareketine 
devam ederek Nasibu ordu
su ile irtibat peyda etmege 
muvaffak olmu§tur. 

Decas'm Havas ajansma 
vuku bulan beyanatmda 
ve bütün Habe§ kuvvetleri· 
nin Ogaden ve Cicika yakin 
larmda birle§erek genel bir 
hücum yapmaga haz11land1k
Jan ve bu kuvvetlerin ü~ 
dört ay kifayet edecek erzak 
ve mühimmata ~malik bulun· 
dugu bildirilmi§tir. 

Laval yenil 
BirJmtihan 
Ge~irecak 

BAY LAVAL 
Paris (Radyo) - Bütün 

Frans1z gazeteleri bu aym 
yirmi yedinci Cuma gunu 
Frans1z ba§ ve dt§ bakana 
Frans1z parlementosunda 
kendisi i~in terletici bir im· 
tihau mahiyetinde olabilecek 
knvvetli imtihanlar kar§tsm
da kalacagm1 yazmaktad1r· 
lar. Ba§ta sosyalist partisi 

Paris (Radyo} - Londra- : bukanlngma getirilmesine si
dan ahnan haberlere göre yasal ~evenlerde ve bilhassa 
ingilize Kral be§ini Jorj ln-1 Cenevrede büyük önem ve-

KRAL JORJ 
gilterenin uluslar sösyetesi 
ba§ delegesi Lord Edeni ka
bul edere.< d1§ bakanbgm1 
kendisine tevdi ebni§tir. 
HER T ARAFT A BÜYÜK 
EMEMMiYET VERiLiYOR 

Paris (Radyo) - Uzun bir 
müddettenheri Milletler sos
yetesinde italyaya kar§• ve 
zorlama tedbirlerinde büyük 
bir §iddet gösteren Lord 
Edenin ingiltere Da§ i~ler 

8 ~ ~·1 ~~ 

BAY EDEN 
rilmekte ve bu intihaple ln
gilterenin zecri tedbirler 
ir,inde teblikeye dü~en nüfu· 
zunu kurtarmaga karar ver
mi-§ suretinde telakki olun· 
maktad1r. 
~~ [•] [•J 

lngiliz hükümeti~ 
•• „ 

italyanlar1n bir sald1r111na 
kar11 Akdeniz hükumetlerin
den cesaret verici cevab ald1 

Londra 21 (A.A) - Bu
dan tasrih edildigine göre 
ingiltere mümessilleri cezri 
tetbirlerin tatbiki yüzünden 
ingiliz filosuna bir taarurz 
olursa derhal yard1m etmege 
amade olub olmad1g1m an· 
lamak i-;in bu aym sekizinde 
Akdeniz fi)olar1 Türkiye, 

·~......_,......."""'"'-...r...~"""'""'~""""""'~ 

ba§kaDJ Leon Biom oldugu 
galde sol cenaha mensub 
bir~ok saylavlarm hücumuna 
ugrayacagam ve bu par)e
mento toplanbsm1n ~ok f1r
tmah olacag1 iddia olunuyor. 

Yugoslavya, Yunanistan ve 
ispanya nezdinde te§ebbü
satta buluomu§ ve cesaret 
verici cevap almi§br. Akde
oizde lngiliz filosunun ugra
yacag1 her hangi bir taarru-

( So u 4 üncüde) 

A~1k konu§ma 
11Bagr1yao1k bir mühadil" 

imzah zata 
(Hükumetimizdeo bu adili· 

ne hareketi da bekliyemez 
miyiz?) Ba§hkh yaz1mz ya
r1nki uusham1zda ~1kacakbr. 
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Amerikada haydutluk 

gazeteciyi öldürdüler 
Bir Konsolos 
Cumurresi 
Oldu •• 

•• Mussolini ve Fa§izm 
.;-a~izn1 hakk1nda ~imdiye kadar yapdan tah-

! lillerin en muvaf f akiyetlisi 

VAZAN: DOKTOR FINER 

~1uss9liniye göre onun emrile nJilyonlarca 
insan inanmaga, itaata ve dögü~

mege haz1r bulnnmaktad1r 
Y orulmadan, b1kmadan Mussolini de dahil oldugu 

er hususta daima kadir ve halde bir~ok ltalyanlarm 
mh ya,ablmas1 ~art olan kendi kendilerinel sorduklari 

1\J mücadele ruhunu gc~ici bir sual ki cevab1 hakikaten 
1r humma nöbeti sanmak gü~tür. Onun da herzaman 
\tad1r. Bunun belki iyi yer· firini i~gal eden ~ey kendi 
.. ri vardu, fakat §iddete, pendine ayakta durabilecek 
0 tarasa yol a~mak ihtimal- bir sistem bularak idaieci 
:'ri, teblikeleri de gözden bir sm1f yaratmak meselesi-
~ak tutulmamahd1r. Millet· dir. <;ünkü bu münakibin 
rin mukadderabn1 ak1I ve fikrince fa§izm lenizm gibi 

':anbk yerine ihtirasm idare müstakar bir sistem degildir. 
> tigini tarih bize bir ~ok <;ünkü fa~izm muvuzzah bir 
lisallerle göstermiyor mu? mefkiiraden ilham alan 
jl balde fa~izm ayni vren- prensiplerle de bagh degil-
pi idame ettircn bir idare dir. Ayni zamanda Mussolini 
arak mütaläa cdilmek Jä- nin rejimi "ieareci bir smaf,, 

hD geliyor. yetimesini te§vik edecek in-
Ayni zamanda fJUras1 da siyetinin ne§Ünemasma da 
füimdir. Müstcsna bir ferd- müsaid degildir. 

. ·ki vitalizmin kendiliginden Son tahlil olarak doktor 
nd1man verebilmesi neka- Finer fa~izmi bir §ahsi dik
•r mümkün ve matlubsa, 
eha az dinamik olan kütle
„ arasanda da bu vitalizm 
seriya sun'i bir §ekilde 

,.ame olunan bir heyecan 
~regesine iner ki bu haki-
ten fena bir 1eydir. Fa1ist 

tJenammn yüksek bir de-
1:ei hararette nasal muha-
1fa edildigi hakk1nda ~ok 
,jeresan 1eyler yazan mu-
•rir bu devlettaparhgm, 

• Iekser heyecanlara ta
& eden bir aksülämele 
fban gidip gitmiyecegini 
cduktan sonra Sinyor Mus-
ininin canhlag1, hayaliyeti 
{kmda hi~ 'üphe caiz ol
d1g1 söyleniyor. 
~u arada doktur Finer, 

'. \or Mussolininin ~ok gü-
1 ~ bir portresini yap1yor. 

"k §ayam dikkat bir §Bh
~t olan Du~enin bir em-
1 milyonlar~ insanan "inan 

• fga, itaate ve dügü§mege 
1ir oldugu " söyliyor. 
·~ocuklar bile '' Mussolini 

zaman dogru ~ söyler, 
~ru hareket eder „ diye 

· 11dmlmaktad1rlar. 
il), bir iläh meselasidir. 

: l·tebesindedir. Bunu da 
' 1 
1
ece §ahsiyeti sayesin~e 

tatörlük olarak kabul edi-
yor ve diyor ki: "Fa§ast sis
temi bir debaya istinaf edi
yorki bunun üfulile o ~da 
.sönmek . tehlikesini göstere
hilir.„ 

Bütün ibtimaller de onun 
bu sözlerini takviye edecek 
bir mahiyet arzctmektedir. 
Buna ragmen Avrupada son 
günleri11 tarihi öyle ibtimal
lerin aksi~i meydana koy
mu,tur ki böyle bir i§te umu
mi bir telmih her halde ~ok 
cesaretli bir hareket olur. 

Felsefesinden maada Fa-
§izmin daba müsbet sahalar 
üzerindeki muvafff akiyetle
rine gelince, doktor Finer, 
bu sistemin ysni müesseseler 
yeni ekm1omik sistemler, ye
ni te§kiJät ve usüller yatat
mad1g1 ve yahud bunlarm 
gözle görülmiyecek kadar 
ufak tefek ~eyler oldugu ka
naatindedir. 

Fa§izm hakkmda §imdiye 
kadar yapilan tahlillerin en 
muvaffakiyetlisi sayalan bu 
eseri fngilizce bilenlere as
hndan okumalar1m· tavsiye 
ederiz. 

Yarmki nüsham1zda Mus
solininin "ben nas1l adam1m?11 

ba§hkh kendi kaleminden 
~1kma bir yaz1yi okuyacak
sm1z. 

anml§br. Fakat Mussoli
t) kim istihlif edecektir. 
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Öl~ü üzerine son · sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
Jar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

~~~~~~~~~~~~~~oo++oo~~~~~~~~~~~~~--- Istanbul (Özel) - Londra• 
dan bildirildigine göre Güba 
hükümetinin eski Paris sefiri 
bay Barrt Güba memleke-

0, bütÜlt memleketin dogrulugunu müdafaa 
ediyordu. Bu hareketini, ona hayatile ödettiler 

tine Cumurresi se~ilmi§tir. Nevyorkta ~ok okunan ve 
sevilen bir mecmua vard1: 
Amerika. Bunun sahibi Val-
ter Ligget isminde namuslu 
ve cesür gazeteci idi. Ame-
rika mecmuasmm ba§hca he
defi, Amerikada dal budak 
salml§ bir vaziyette olan 
haydutluk ve §akavetle mü
cadele idi. 

Haydutlugun Amerikada 
bu!derece cü:etkär olmasmm 
sebebi, politikac1lardan gör
dügü yüzdür. Kanundan ka
~an, karanhklarda mesken 
tutan §eka\ et geni§ bir §C· 
bekededir. Politikac1 bu §e
bekeyi tutarsa, onun yerin
den istifade eder. 

1 

Bu suretle politikac1nan 1 
se~ilmesine mukabil ~akiler 
de, §hkavetlerine devam et
mek imkän1m elde etmi§ 
olurlar. 

Valter Ligget i§te bu kar
§1hk1 mevki alm1§ ve mü§te
rek menfeat bagayle birle§· 

. mi§ olan :~ebeke ile müca
delo ediyordu. 

Bu §Cbekeise onu her ne 
pahasma olursa olsun sustur
maga karar vermi§ti. Bir 
gün söyle bir mektub alda: 

" Size, §U banka ~ekini 
gönderiyoruz. Lüzumsuz bir 
mücadele ile kendinizi yor
maktan farig olunuz ve bir 
gün, morgun soguk mermer-

Almanyanzn f alz 
936 Y1l1 Neler Getirecek Ve 

· Neler Gösterec~k ? 
---------------

Aln1anya 1 n:J5 y1hnda bir ~eref ve ~au arka-
s1ndan ko~mak istiyeeektir 

--------~-~---0000~~~---------~ 

( l)ünkü Sa yu.lan Devan1 ) 
Mart ay1 alhnc1 dairede 

bulunuyor. Y edinci dairenin 
ilk noktasma yakla§1yor. Bu 
seyyare gösteriyor ki Al
manyanan i~ yüzündeki da
hili mücadeleler henüz bit
memi§tir Fikir uyu§amamaz
bg1 devam ediyor. Bu sey
yarenin tazyiklerinden dogan 
korkular hüküm sürüyor. 
Askeri kuvvet daima asabi
yet i~inde; huylarmm degi§-
mesi devamda. Bu kuvvet 
her zaman hükiimete häkim 
olmaktadar. Hükumete kar§I 
tasavvur edilen darbelerden 
aldabc1 bädiselerden, gizli 
plänlardan mütevellit vak'a
lar idare etrafmda bir~ok de
gi§meler doguracakbr. Fakat 
bütün bunlar häkim ordunun 
yard1mma dayanarak bütün 
uygunsuzluklara 01 tadan ata
cakhr. 

1 

Zuhal y1ld1z1 Alman mu
kadderatmda fena yerle§mi~ · 
tir Netekim bu yild1z bir ~ok 
Avrupa meselelerinde hep 
böyledir. Bu ydd1z, Mart ile 
Nisamn birle§tigi anda, ulu
sun §efi ( Hitler ) hakkmda 
oldugu gibi Alman ulusu 
i~inde her türlü tehlikeler 
tevlid eder. Netekim bu an
da dabili kan§1khklarda bek
lenebiJir. Yani Mart aymm 
sonunda ve Nisamn ilk gün-

Unutn11yal11n ki 
Zekät ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuna vere
cegiz. Bu kuruma vermek
le onunla ortak oJan K1-
z1lay ve Y etimler kurum
larma da hizmet etmi§ 
olacag1z. 

lerinde Almanyada Hitler 
aleybinde Alman milleti aley
hinde ayaklanmalar umulur. 

Nisan ayi dünyay1 galyan ~ 

da gösteriyor. Öyleki bu 
ayda bir ~ok yerlerde ihti
läller, bo~nudsuzluklnr, kanh 
~arp1§malar, bazi kimseler 
taralmdan hädiseler beklene 
bilir. 

Halgm Sesi -Aynen ter
cüme ettigimiz bu son f1kra 
ile bay Jorj Mo§orinin umu
mig bir habtan ma? Bir sui
kastan ma? Dünyanm bir 
tarafmda ba§ gösterecek 
yeni bir sava§tan·m1 bahset
mek istedigini. ortahg1 sara
cak yeni lir endi§eyi mi 
söyledigini anhyamad1k. Bu 
fakraden dogru bir mana 
~1karamad1k. 

Bundan sonra Balik burcu 
dokuzuncu deireye giriyor. 
Bu giri§ istenilen §eylerin 
olacag1m bildiriyor. Bir ta-
raftan da Almanyanm da§ 
siyasasmm düzelmesini ve 
bu siyasadan dogacak fay
dalan anlabyor. 

Bahk burcu onbirinci dai-
reye girince fevkaläde ku v
vetli dostlar tcmin ettigi gibi 
iyi kom~uluklara da aykara 
olmad1gm1 bildmyor. Fakat 
bu daireye bir de Ceza bur
cunun girmesi vard1r ki bu 
gui§ Alman ulusuna bir ec
nebi hücumu gösteriyor. 

Hulasa Alman mukarrerab 
fena degildir. Fenna teselli 
ve süel idarede mes'ud inki" 
§af beklenebilir. Dahili ho§
nutsuzluklara ragmen bu sene 
Almanya i~in i§ ve gayret 
senesidir. 
Y arm ingilterenin fah ba~

byacak. 

leri üzerinde kahb1 kinlen
dirmekten ise Avrupaya gi
dib güzel bir seyahat ya-
pm1z. 11 

Valter Ligget ertesi gün 
mecmuasanda bu mektubu ve 
y1rhp par~a par~a ettigi ~e
kin par~alara ayralm1§ res
mini ne§ret!i ve ne§riyah, 
yine ayni §iddetle yapmak
tad vazge~medi. 

Böylece aradan bir müd-
det daba ge~mi§, bir k1zla 
baba, gazeteciler aleyhine 
bir dava a~tiler, bu dava 
mürettepti. Bunlar gazeteci
y1 manen öldürmek 1~m 
onun hususi hayabm te§hir 
etmek ve bu hayalln kok-
mu§ bir §CY oldugunu efkär1 
umumiyeye telkin etmek is
tediler. iddialarmm bo~lugu 
ve garazkärhkJan ~ar~abuk 
meydana ~1kb. Ve Amerika 
mecmuas1, bir defa daha, 
Amerikanm kirJi ~ama§1tla
r1m ortaya döktü. 

Bir gece yaras1 idi. Gaze
teci Ligget mecmuasmdan 
evine drniyordu. Ancele ace
le yörürken ör..ünde Hr oto
mobil durdu. l~inde iki ki§i 
~1kh. Bun1ardan biri gazete
cinin ar kasma ge~ti. Elinde 
tuttugu tabancanm namlusu
nu gazetecinin iki küregi 
arasma dayarken öteki adam 
dt ona: 

- Buyurua, diyordu; sizin
le §Öyle bir ak§am gezintisi 
yapah. 

V alter Ligget bunun ne 
demek oldugunu biliyordu. 
~ ... hir da~mda bir hendek 
doldurmaktansa dü~man1erile 
dögü§erek olmegi tercih etti 
Esasen kendisi ~ok kuvvetli 
bir .~damd1„ Birden bire egil
di. Onündekini bir tekme ile 
yere yuvarlad1. Arkadakini 
de bir yumrukta tepeledi. Fa-
kat herifler ~abuk davrand1-
lar. Gazetecinin elinde bir 
§apka ve bir tabancadan ba§
ka bir §ey b1rakm1yarak fi
rar etmege muvaffak oldu-

1 ar. 
Valter Ligget hädiseden, 

Y eni reis aleyhinde büyük 
bir cereyan vard1r. Bir ihti
lälden korkulyor. Bu ihtiläle 
kar§l t~dbirler ahnml§hr. 

Suikasde 
Ugr1yan 

Gazcteci öldü 
Hong Koog (Radyo) - Bu

ranm en önde geien gazete
Ierinden birinm ba§ muhar
riri olan baya Lay Komoti 
bundan birka~ gün önce bir 
suikasd neticesinde yaralan-
m&§b. Ba§ mubarrir vücudu
na giren kur§unlarm tesirile 
ölmü§tÜr. 

polis müdüriyetine avdet et
tigi zaman §U mukabeleyi 
gördü: 

-" Muhakkak ki o ak§am 
sarho§lunuz. Barda kavga 
ettiniz. Yoksa, bir §ehrin 
i~inde, sizin anlathgm1z §e· 
kildc bir hädise olamaz. 

Valter Ligget'e §U sözleri 
söyliyerek polis müdürünün 
yanmdan ayrJlda: 

- Bir gün gelir seninle 
de hesapla§ITJZ. 

Aradan ~ok ge~memi§ti. 
Valter Ligget sene ba§l mü
nasibetile kü~ük yavrusunu 
ve kar1sm1 beraberinde ala
rak bir oyuncak~1 magazasa· 
na gitmi§ti . 

<;ocugunun ve kendisinin 
kucaklar1 paketlerle dolu 
oldugu halde evine dönerken 
nereden abld1ga bilinmiyen 
bir ka~ el siläh cesur gaze
t~ciyi kar1smm ve yavrusn
nun gole1·i önünde yC're ser
di v _ Amerikan haydutlu
guna kar~1 pervas1zca müca
dele a~an bu k1ymetli cesur 
adam insan dünyasmm en 
hür denilen bir memleketin
de muazzam polis kuvvetle
rinin gözü önünde haydut· 
lukla mücadele etmesinin 
mükäfabm haya\ile ödedi. 

•••••••••••• „ ••••••••.• „ •• „ •••••••••••. „ ......... . 

~· 

IZMIR MÜFTÜLÜGÜ „. •C>••-~--
13.54 Senci hict·iyesinin 

Sadakai F1t1r Cetveli 

1354 1 ÄLÄ 
1 Kuru§ 

BUGDAY 16 

Un 26 

Arpa 21 

<;ekir. üzüm 100 

Razaki üzüm 78 

Siyah üzüm 25 

Bayram 
CUl\·IA 

V. 

> 

ORTA 3 üncü nevi 1 
Kuru§ Kuru§ 

14 

19 

18 

78 52 

65 39 

26 
... 

Namaz1 
s. J). 
8 10 

• k . 
• c Ahmet ve As1m büyük elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 

TELEFON 2042 

K11hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbnmz. Yerli mah her ~e§id ~uläkiden ~ifte provab, temiz masraf, mükemmel 
diki1 12 liradan 16 liraya kadar 11marlama elbise yapahr. L_..EVHAMIZA DIKKAT EDINIZ, 
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il~h~*~~*~~ Karpyakada l~~,,~N amra el. ~ · Kirabk ev ~ 
idaresl

.nde M1.ll"'1 Ku··tu··phane . 2573 ~ Kar§iyakab. korkdonunda i <;ok °'vilen, kahkahal!~.:l~NPoorges Milton'un en • 
smemas1 0:: benzin tulum asmm ar§tsm- ~ son ve en güzel filmi 

---~H~l~k------------------- w ~27 ~m~h 3k~~ ~ • 
a 1m1z1n en ~ok s~vdigi, her filmde alk1tlad1g1 lt kirahkhr. Elektirik, su ve ~ PARA KRALi MJLTON 1• 

JOAN l{RA VFORD - l{LARK GABLE ve " havahaz1 mevcuttur. Banyosu ; . 
ROBERT .L\IONTGOMERY ii ~avagaza ile 1smmaktadir. ~:~Frans1zlar1n n1e~bur C0~1MTE OBLIGADO. 

evkine, ne§esine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir filmde tekrar bulu~tular it l~ini ~ö~mek ':e pazarhk et: ~.; operetinden iktibas cdilen büyük ~ark1h „„ 

K e l k G l A:" mek 1shyenlerm kar~1smdak1 tel t1 &g 

l ra. l o·· n u·· )t benzin bayii ~ay Aliye mü- ~ K 0 M E D 1 II 
)t racaat etmeler1. 1-5 ~ . . . d l d b„ ük II 
)+ ffr~-":-.:.-:.~ :.-.::..~~~:::~----~~· ~ Bu film; P.ar1sm me§hur mo a saray arm a ve uy . S 

Fransizca sözlü büyük komedi >+ +i A v d d• J + ~ barlarinda ~evrildiginden en son moda tuvaletle~ te~htr 1 
P t J ld • En ' son dünya )+ t•l gtz 8 IY e ~ edildig~ ?ib~ ~~r-~s eglence ~ayatmm ~~ p~ris. k~bar • 

1 Ayr1ca: aramun urna a. havadisleri » ~· V .d · . . h . • ~ älemtmn u; yuzu de canh bir surette goster1lmt§bf 
Ve Berlin senfonik orkestras1 tarafmdan >+ i+J e nlI enIZI ?znla- + ~ A y R 1 c A : • 

MA Vi TUNA » ~:j da~ ~e,nl~k y~t~ek :i ~ F 0 I{ ~ ( Dünya havadisleri) ~ 
"-"-"""'"""""""""""""""""'""'"~~ ~ ~ '~~ 1stty ot san1z · t+~ :• M • k • ( Miki ile King Kong ) 

SEANS SAA TLARI )+ fi+J Hi~ tereddüd etmeden t+ ~ 1 l kar§1 kar~1ya 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ r!1 Kem~ralt~nd~ Barut hana f!1 ~ -( SEANS SAATLARI )-
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ r.~ sokag1 ko~esmde (' ~ 
Pazar: 13 te ba§lar. )(. t ALAQEHIR l ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Ak§amlan sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardu: ).(. .! l} · :; ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanslara fl 
)+ • lokantasma ko~unuz t ( ~ Pazar 13 te iläve seanslar vard1r. r!J 

~'1t'!C'1t'lt'lt)!ClCU:\t'lt'lt'lt:\C~~:\C:\C~'l=~~~'lt:llC'6C~'lt:Jl."f.:\C,.C'1t~'lt~ ~~=~·~,,.,.~ ~~~ ..... -.~ ~~~~~~~~~8~~~~~~M~~~S~E~S 

E ,~ Z ~ ~::! 8A~1 l 
F~ 1-1 Ri~r_ 1$ •. IC 

' . ····:. . . ' 

I 

izmi'r Memleket .Hastanesi Rontken Müt ehassm . . . ~ ), .~\ ~1tr • erl ! 
11! ! 11, l\!·1 · KOLONY A ' ) 

• 1 \ 

l . ... :-·.:·! 
·. .•. Her nevi RONTK EN muayeneleCi · ·i~ „~ 

:Y ,, . . ve Elektrik teda vileri • " :.. . · ~: \.<~~ 

~. ' 

Cl 
1 t 

Üzerine koku voktur. 
..; 

Sin1diye kadar da 
yap1lan1an11~hr 

VE 

Esanslar1 
••• "; • • .;;- • '··. ~ : ·/' •• • • , > • ;· -~,:~·1. 

Yürüyemiyen ve bilha55a RA$1TIK ~.ocuklara Ultra-Viole 

tatb ik ve Rontkef! ~le KEt tedavileri yapiltr • 

lki 11ci Be}' le r S okak fmn kaq1s1 No. 25 Telefon 25·\2 

----. _----_:- -·-----· ____ J7,,_~ 

..., .... 
l:S ..... 
= ..... 
a 

Bahar, Altm damlas1, 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Y asemin, Muhabbet \:i~egi, 

Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim· 
lerile yapihr. f Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerine gösterdikle~i 
B · · 1· t 11.t ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden enzer 1s1n1 1 a { 1 - . h 1. f. V 1 · ·i · t' 

, 
. . gectnI§ a 1s ve gay ~t ne 1s tereyag ar1 getm mI§ 1r. 

ler1n1 ahp bo~ para Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
vern1ey1n1z. gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 §Üphesizdir. iki~e§melik 

Caddesinde 
CA N. 

T 
E 

epo: S. Ferit ~ifa eczanesi 

badav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA TIN l\1JHVERI 

~hatin tnihveri nc.5'edir inan 
~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
'eyi bulur, bugün her insan 

liksel» den «Bill ur» dan «l{abada y1» dan 
bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehemmi· 
t~nler ne§elenmek i~in yalmz bu ü~ ra~1y1 kullamrlar. 

Tootan ve oerakende satt~ yerleri hükun1et 
kar~as1nda 

• • sevim pastanesi l{ÜTÜPHANESiNl)E 
En son model elektrik cep 

c:.ekercilerde 12-14 No. Iarda ramba ve pilleri ve k1rtasiye-v • • ye aid zengin ~e§idler, tu-
41:.ekerci ALi GALIP n1ücsscseleridir hafiye e§yalan, her nevi ve 
Y en taz ! ~ikulata, ~eker ve 
~*'*ltl\:lbtl\:*:lc:lcltl\:l\:!~$ctcl\:l\:1c1cltl\:lt1c~>f §ekerlemeler bulunur. 
t( .C Gazete mecua ve ayni za-

R 

M 
E z 
H 
M 
E 

z 

E 
K 

1 
f( D Q K T Q R :7JC manda kiloluk käg1t dahi 

D 
~ bulunur: Kemeralb A K T lt Bayrm i~in son model teb- Hükiimet • em 008 Y » rik kartlar1m1z geldi. 3 kuru§ Kar11s1nda 

T 

:H Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n M-s~~~~~:~~~~~S 
SAN BASRI FABRl.KASJ tC hastahklar 111ütehass1s1 >+II A eu H.AFTA 

~ Basmahane istasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ba§m· ~ ~~A S R J S J N E M A da~ 
Sarraflar kar~1s1 No. 13 f( da 30 say1b e: ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ Dünyanin Sekizinci harikasi sayilan 

+c ak§am saat 6~ya kadar bastalar1m kabul eder. )+ .. .. . 

lli1zda faaliyet ba~lad1. Y erli \:Ulakisi Halkapmar ku 
·~ diki§ birlikte 1 provab 10 lira - Nezaket Halka 

i( Müracaat eden hastalara yap1Imas1 läz1mgclen sair )t ~ BUYUK FILl\1 
« tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ IJ K • .V 
+c lara yap1Jmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f> ~ ing-ft ong 
+( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 » iJ 
+c >+ i] Ba!ltan ba§a Türk~e sözlü harikalar harikas1 
-+C~~::\C'1C:Y:::\C::\C~'1C~~~i::\C~~~l$~J$~'1t'F1c ~ Ayrica: 

Bugün 1 HARR vv EBA UR 

izmirde ilk defa büyük 1 SYMONE SiMON 1 

A h b • ! Temsil edilen ve bu senenin en büyük muvaffakiyetini [• rap mu are es1 ~ kazanan film 

~öl saVa$lari 1 Siyah Gözler I · 
Frans1z fiJmi ile 

Provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 

~:d:~~ma,Iarindan kazmir 2 provab 21 lira, 3 provah ha berleri 
~ tden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda Komik, Jurnal ve saire.„ ßl!nlarm hepsi bugün ~·.~ Fiatlarda 25 ve 15 
~ -~ay>:_or, ..• ~.~nto, palto ve p_a_rd_ü_süJ_· _er_ e_n _e_h_ve_n_ v_e _._ __ _.._~L&.----L._~~·a.u-..~-..LJL...31a..a..&ll.._._.._...._ __ ...... ~-'--------Z-a_m-.::...yo~k_t_ur_. _____ _ __ ku_r_u_§t_u_r. _ _ _______ _ 
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· C.H.P. Yard1m 
Komitesinin 
Verdig Temiz Ve 

Serefli Besah 

F ransayi !tenkid :;Ineiliz Yunan-:a • 

C. H •. P Merkez Yard1m 
komiteai evvelki gün llbay 
F azh Gnle~ ba1kanbgmda 
toplancb. Yirmi dört kitiden 
mürekkeb olan komite bir 

--------~ 

Bazi Alman ve lngiliz gazete-
leri F rans1zlara hücum ediyor 

-----------------·oooo • 
FRANSIZLAR CEV AB VERDI 

1 ay i~inde top1anan yard1m Paris (Radyo)- Fransnsiz niyor. 
paralannm blin~usunu ince- 1. "k 1 "f d · Bu nasibab verenler dü-
ledi. Halk1m1z1n kimsesiz, po di ac1 arJnm • a es1ne 

go„re Bazi i ·1· ve Alman cünmiyorlarm1 ki Fransamn yoksul ve öksüzlere kar11 ngi 12 "' 
i gösterdigi §afkatfi alika bü- gazeteleri Frans1z hüküme- cögrafi.durumu münasebetile 

yük daygalarla karttlanm•t· tinin son günlerdeki teenni yapt1acak umumig bir ~arpl§· 
br. ile hareket etmesini tenkid mada ilk darbe ve hamleye 
Bu blän~oya göre bir ayda ederek Milletler cemiyetine Fransa maruz kalacakbr, ve 

, 17172 lira 55 kurut toplan- olan bagbbiJn1n zafa ugra- bu ne i~in yapdacak ? Ne-
m11br. Bu para hay1r cemi- d1g1n1 ileri sürüyorlar. Aca- güsü kurtannak i~inmi? Bi· 
yetlerine dajiblmitbr. Bu ba Fransadan bir günde zim bu suvalimize onlar 
hayirb itlerde önayak olan- ordusunu seferber etmek ve " Uluslar sosyetesinin 1ere-
larin himmet ve gayretleri gene bir günde donanmas1n1 fini kurtarmak i~in " ceva· 

. varolsun. harekete getirmek mi iste- b1n1 vermektedirler. 

:Uray1nbiremri m m m m m m e 
Kamyon ve otomobillerin 

banlara kabul edilmemesi 
1~1n banc1lara uraybktan 
emir verilmittir. 

lskin 
• Memurlan 

Bakanlar kararile iskän 
itlerinde ücretli memur kul

~ lanilm1yacakbr. Eger fazla 
memura ibtiya~ varsa Veki
letten izin ahnma11 bildiril
mi1tir. 

Manisada 
Atatürk 
Heykeli 

Manisa llbayi Atatürkün 
yapilacak olan beykeli hak
k1nda uzman Giribel ile gö· 

1 riitmüt ve bu heykelin ~ok 
güzel ve büyük Atan1n 1e
refile münasib olmas1 1arbn1 

l bildirmittir. 

~ Yunan vauuru 
i kurtanlamad1 

<;akaJ burnunda kuma 
oturan lbonya adh Yunan 

1 vapuru genüz kurtardama· 
.1 mitbr. Kurtarmak i\:iD lstan-

buldan daha kuvvetli remor· 
kör aranmitbr. 

350000 liral1k 
Afyon ihra~ 
Edilecek •• 

Faiz ve dividant mukabili 
olmak üzere lstaubul elek
tirk 1irketinin 350 bin lirahk 
afyon ihra~ edebilmesi Ba-

2 kanlar beyetince kararla§b· 
j rdmitbr. 

• Ka~ak~1lan 
• 
1 Haber verenler 

Hükiimet ka~ak~1bgm men 
ve takib! hakk1ndaki kanu
nun mubbirlere verilece ikra· 

• ramiye nisbetJerine aid olan 
60 1nc1 maddenin tefsirini 
Kamutaydan istiyecektir. 

B. S. ~evkete 
G~mi1olsun 
Abeak matbaas11ahibi bay 

Siileyman ~evketin ugrad1gi 
araba bza11 neticesiri de al
cbti hafif yaradan dolayi 
kudili• ~ olaan deriz. 

Harb olacak mi? 
----------------oooo.---------------

Frans1z 2azeteleri durumu ~ok 
nazik görüyorlar 

•• 
INGILIZ ARKADA~ ARIYOR 

Paris (Radyo) - Ba1ta Tao bir ~ok Paria gazeteleri ln
gilterenin bir lngiliz - ltalyan harbmda Türikiye de dahil 
oldugu halde Akdeniz hükümetlerinin nas1l bir yol takib 
edeceklerini sorduktan sorduktan sonra Dit 1iyasas1n1 Lord 
Edenin eline vermesine büyük bir ehemmiyet vermekte ve 
Fzansan1n dit ve 1iyasas1n1n ~ok nazik bir safbada bulun
dugunu itiraf etmekten ~ekinmemektedirler. 

Harba Devam 
0000--

Bar11 suya dü,tükden sonra 
ltalya buna karar vermi1tir 
Londra 20 ( A. A ) - Aktam gazeteleri ltalyan1n harba 

devama kat'iyen azmetmit oldugunu yazmakta ve Romadan 
ald1klar1 bir haberi netretmektedirler. Bu habere göre Mus
solininin bir yeis hareketinde bulundugu takdirde bususi 
bir meclis toplamak i~in bir plan haz1rlanmu1br. 

Habe1e yardim 
'ffMM' f • 

lngilizler mütemadiyen silih 
cephane 2önderiyorlar 

Lion (Radyo) - Roma gazetelerinin manah tefsirlerle 
verdikleri malümata göze son günlerde Ras Desta ordusuna 
lngiliz mamulihndan pek ~ok miktarda mitraliyöz ve mü
himmat logiliz SomalisininlGena mevkiinden gönderilmittir. 

Bu silih ve mühimmabn italyan tayyarelerinin hücumun
dan korunmas1 i~in geceleyin ve develer sirbnda yapil
maktad1r. 

Bombal1 bir 
Posta paketi 

Belgrad - Pragdan bil
diriliyor: 

Köprü mahkemesi bir ca-
susluk davas1 gördü. ~ u~lu 
Tedoard Pop Stayndir. Su
~u da bir posta paketi al
m11 olmas1d1r. Bu pakette 
bir bomba ~1km11tir. Kar1s1 
paketi a~arken bomba pat
lam11 ve kar1 yaralanm11br. 
Mahkeme neticesinde bunun 
Almanlar taranndan intikam 
kastile gönderildiji kanaab 
hull olmu1tur. 

[•] 

: Yugoslavyada 
Parli 
Gürültüleri 

Belgrad ( Özel ) - Parti 
gürültüleri devam ediyor, 
ufak tefek partilerden mada 
batbca iki parti vard1r ki 
bütün dilekler bu iki parti
nin anla1abilmesinde olmak
la beraber bir türlü yoluna 
girmiyor. Radikal partisi, 
yani H1rvatlar1D 1aki Ma~ek 
partiai. Bu iki partinin bir
leterek bir muhtelit kabine 
te1kili i~in intihaplara bera- f 
ber girmelerine ~latahyor. 

dan üssübahri 
·istememit 

Lonra 21 (A.A) lngiltere-
nin Yunanistana bir 5nota 
vererek Cirid ile Nevaronun 
üssübahri olarak kullamb 
kullanilm1yacagm1 ve :vuna-
nistan1n icab1nda Akdeniz· 
deki fngiJiz harb gemilkrine 
bahri müzaherette bulunub 
bulunm1yacagm1 sord&Jguna 
dair Atina gazetelerinin yaz
d1g1 haberlerin esass1z oldagu 
Londrada beyan !edilmek-
tedir. „ 
Habe1 tayya
releri de i1e 

ba1lad1 
Belgrad - Baristsn ltele

fon: Malen gazetesin harb 
aytannm bildirdigine göre 
Ha be1Ier Kak alle 1imalinde 
büyük bir ltalyan ketif ko
luna bir gece bask1n1 yap-
mi1br. Y edi ltalyan öldür
m ü1tilr. Sabahleyin Habet 
tayyaresinin yapbg1 ketife 
göre ak1amki müsademede 
bir~ek ltälyan yarahlarmm 
ta11nd1gm1 görmüttür. 

Mussolin u~ak 
yapanlarla 
konu1uyor 

Belgrad (Özel) -- Romadan 
telefon: Ba1vekil bay Musso
lini ltalyada U\:ak yapan en 
büyük fabrikac1lar1 kabul 
ederek harbin devam ettigi 
takdirde memleketin muhte~ 
oldugu u~aklarm yapilmas1 
hakk1nda konu1mu1tur. ----'1Gir---
Habe1lerin 
Yerlilerle 
Müsademesi 
Belgrad Asmar l Radyo • 

sundan: 
Evvt> lki gün Takaze vadi

sinde Dessienin 85 kilometre 
uzagmda Habe1 düzgüo as
kerlerile italyan silihm1 ta11-
yan yerliler arasmda bir mü
sademe olmu1tur. Müsademe 
bir saat sürmüt ve neticede 
äsiler Asuya ka1m11hr. Pek 
~ok telefat b1rakm11btbr. Ha
betlerin dahi telefab vardir. 
isyan edenler ltalyan propa
gandasma memur müslüman
Jard1r. -----··-----Almanyada 
Yahudi 
Mallar1? 

Istanbul ( Özel ) - Fran-
11zca Tao gazetesi tefr ~ ttigi 
bir makale ile Almanyada 
kalan Y ahudi mallar1nm be
sab1n1n tesviyesi i~in torstlar 
kuruldugunu, bu torstlann 
bu mallar1 uc&za satacalda
nn1 bildirmektedir. 

~Belediyece 
Ricalanm1iz 
Kabul e<lildi f akat 
Kar11yaka01n Mitat pa1a 

caddesinin ehemmiyetinden, 
bu caddenin kald1r1mlar1n10 
bozuklugundan bahs ile ge
~enlerde bir ka~ söz yazm11-
bk. Belediyenin bunu göz 
önüne alad1g1m bizde sevin~ 
gözüle görmütdük. Görmü1-
dük ki belediye oraya iki 
amele koymu1, kald1r1mlann1 
yam1yordu. Bu yamalar mü
nasebetile baz1 kenar kald1-
r1mlar1 dahi düzeltiliyordu. 
Bir gün oradan ge~en bir 
yazan1m1z durmu1, bu yama
cdarlD itini seyretmit ve ken
dilerine demit di: 

- Usta bizim bildigimiz 
kaldmmm alb kum ile dol
durulur. Siz ise yagh bir 
toprakla dolduruyor ve biraz 
da ba1tao savma yap1yorsu
nuz. Eger size k~m yerine 
ucuz olur diye toprak veri
yorlarsa siz de läz1mgelen
lere söyleyin, yaz1kbr. Bu 
para millet paras1d1r. 

Bu sözün ustamn kulag1-
na girip girmedigini bilme
yiz. Y almz bildigimiz bir 1ey 
varsa yap1lan yamalar yag
murdan ~ökmü§tÜr, o yolda
ki gölcükler ~ogalmitbr. Be
lediyemizden yap1Ian bu 
hatamn düzeltilmesini dileriz. 

Yunan - Bulgar 
Dostlugu 

Sofya ( Özel ) - Yunan 
gazeteleri gibi Bulgar gaze
teleri dahi bir dostluktan bir 
ittifaktan bahsederken Ro
men gazeteieri de bunun gü
nün meselesi oldugunu, bu 
iki ulus arasmda böyle bir 
ittifak1n yafayam1yac1n1, Bul
garlarla Yunanblar arasinda 
tarihi bir busumet oldugunu 
söylemektedirler. 

Japon 
Müfrezesi 

~longollara hücun1 etti 
Londra (Radyo)- Man~uri 

ve Mongoilstan hududunda 
kanh hadiseler oldu. Bet 
mitralyözle mücehhez bir Ja-
Japon müfrezesi bir Mongol 
karakolunu ~evirdi. Moogol
ler bir ka~ yarah ve ölü 
vererek ~ekildiler. Bu teca
vüz büyük beyecan uyand1rdi. 

Yeni polis 
K1yafetleri 
Nas1l olacak? 

Ankara - Emniyct Umu
miye Müdürlügü yeni polis 
k1yafetleri hakk1ndaki tetkik 
lerini bugünlerde bitirecek
tir. Yeni elbiselerde ceket 
ve pantolon ayni renkte ola
cak, yakada polis itaretleri 
olarak sulh ve müsalemeti 
temsiren zeytin dah buluna
cakbr. 

Yu~oslavya 
1\vrupaya bir süel 
heyet gönderiyor 

Belgrad (Özel) - Avrupa
da tedkikatta bulunmak 
üzere bir askeri heyetin 
gönderilmesine karar veril
mi§tir. Bu heyet F ransa, ls
panya ve lngiltereye gide
cektir. Heyet yalmz kara za
bitlerinden degil, kara, deniz, 
ve hava zabitlerinden aaü
rekkep olacakbr. 

Spor 
• • • „ 

Dünkü lik ma~· 
lar1n1n neticesi 

IIk yan1malar ~arkspor 
Bornova kulübleri ara11nda 
yapilmlfbr. Ahmet Özgergi• 
nin. idaresindeki bu kar11lat• 
mada Bomova gen~leri 4-2 
galib gelmi~tir. 

lkinci ma~1 Altay-Demir
spor yapm11br. Bunlar1n ha· 
kemi lzmirspordan bay Sabri 
idi. 

Altay - Demirspor iki ma~ 
yapb. Altay 8-1 galib geldi. 
Bundan sonra da K. S. K. • 
Gözteke arasmdaki ma~1 hi· 
kem s1fatile bay Retad idare 
etti. Bu ma~ta bayli dedi 
kodu oldu.I 

Birinci devrede Göztepe 
2-3 ile kazand1. ikinci!devre 
ise K.S.K. Göztepeye karfl 
1-6 ile galib geldi. 

Feshedilen 
Ticaret 
Anla1mas1 
Hükümetimizle lsve~ ve 

isvi~re ve ara11ndaki ticaret 
uzla1mas1 feshedilmi1tir. 11· 
ve~ ve lsvi~re ile yeni bir 
ticaret uzla1mas1 yapilmaat 
etraf1nda mllzakerelere bat• 
lanm•tbr. 

Yeni icad 
Bir makine 

Ankarada Albndai mabal• 
lesinin 10 numarab eade ota• 
ran Rifat Ertan adb birili 
kömürsllz ve aair murafs11 
i1liyen bir makine ihtire et
mif, Ankaran1n ge\:it yerle· 
rine asbiJ varakalarla halk• 
ay1n yirmi dokuzuncu gilnl 
bu makineyi görmek üzere 
evine devet etmittir. 

Bir Köylü 
Kudurdu 
Ku duz köpen taraf 111 

dan 1s1r1hg1 halde 
bunu gizlen1i~ 

Denizl: - Ac1payam ka" 
zasmda Dedeycl köyünd• 
ibrahim, bundan kirk gilll 
evvel bir kuduz köpek tara" 
f mdan 1smld1g1 halde buolJ 
gizlemif, tedavi ettirmemitti· 
lbrahimde son zamanda ku" 
duz alametleri görülmüt •• 
kendisi mü§ahede alhna allll 
m11br. Kurtar1lam1yan lbr•" 
him kudurarak feci bir fe-' 
kilde ölmüttür. 

Alb nüfustan ibaret oll' 
ailesi efrach tedavi i~n b· 
mir kuduz tedavihancsill• 
gönderilmittir. 

Gene bu köyde bir ioe1' 
ile bir koyun da kuduz kl" 
pek taranndan 1s1rilm111a clt 
köylü tarafmdan itlif edil" 
mitlerdir. 

lngiliz 
Hükumeti 
- Ba1taraf1 1 incide - • 

zu kar11lamak üzere her iki 
taraf ~a ahnacak tetbirleriJI 
müessirligini art1rmak i~ill 
noktai nazar teatilerine de'" 
vam olun maktad1r. Ro111all'" 
ya keyfiyetten ancak Balkall 
pakbn1 imza itmit de•I~ 
11ffatile haberdar edibnitti'' 


