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o ·p A LA VVEL 
Avrupa ve Amerika birle$erek bir fare bulmalidir 

Her halde kanl1 ve umumi facian1n önüne ge~mek laz1md1r. 
Aksi takdirde yaln1z Afrikada degil, bütün A vrupada ta§ taf 
üstünde kalm1yacak, A vrupan1n bütün medeniyet eserleri mah 
ve harab olaca t1r. 

Bu n1ealde bir ba~yaz1 yazan Na§yon adlt An1erikan gazetesi n1akalesini ~öyle bitiriyor : 

Alu:;solini yu1nruklarile Büyük Britanyay1 teh<lit edebilir. Fakat Birle!5ik An1erika cun1huriyetlc
rinin de i~tirakile bütün devJetler n1ü~terek bir harekette bulunacak olurlarsa o zan1an l\1usso 
Jini zevahiri kurtarmak ic;in bir uzla~n1a yolu aran1aktan ba~ka c;are bulan11yacakbr. bat1 n1e
deniyetinden ayakta kalanlan n1ahvetrnek tehlikesini ta~ivan bir harb1n önüne ge~n1ek i~in biricik 
garantin1iz bundan ibarettir. "' 

LW 

Dünyamiz 
~eni, korkun'; ve kanb lfac1-

aya sahne olacak m1? 
'-Caaeteler halyan - Habe~ tayyare filolarmm denanma-
ij:•11 ile aläkadar devletle- lar10 arkasm1 birakme.d1klar1, 
~ hergün, her saat yeni her tarafta zapilan seferber-
~arb hazirbgi ile me~gul liklerin ortaya athklan kor-
~ lar1 ve bu yolda akd- kun~ rakamlarm yamnda ba-
~ durduran müthi1 masraf- ruJm za.zif I§tg1 kadar sönük 
t 't fö.ze ald1klar1 bir anda, ve cans1z kalmtyor mu? 
~telerin siitunlar1 aras1nda Ötedenberi, Umumi har-
t tn fu cümleleri de oku- bm a~hg1 unutulmaz yara-
'!":a: : dan, b1rakbg1 unutulmaz 
~- 8ar1t1n ümidi, sava§m maternden sonra yeni ve 
~ ~~nl1k bulutlar1 arasmda umumi bir sava~m koJay bir 
t~tif bir 111k gibi kendini §ey olmad1gm1 ve buna en 
~~•roiekten geri kalmamak- ziyade gözünü a~mt§ lolanla-
~ r.„ rm mam olabilecegini ileri 
„11~arbin herkes tarafmdan sürer dururduk. hakiki har-
bi •ldcak, önüne ge~ilemez bin e§igine ayak basbgm1 
III t •a.fbada sayilmasma rag- ve ba korkun~ bogat.la§ma-
~ ttl ban§a a~1k bir kap1 bu nm arifesinde buludumuzu 
b~dugu da inkär edilemez.„ ve bir~ok memleketlerde 

Q' ne dersiniz? "harb yüzede yüz, yüzde be§ 
~tl '1 tümlelerden harb ha- yüz muhakkakbr„ diye ba· 
~~ 1klar1n1n, yüzbinlerce as- gird1klar1 bir anda bile bü-
IQ:11trin fevkedildigi, donan- yük ulus ve devletlerin tekrar 
\ t!r•n harekete getirildigi, . (So u 4 üncüde) 
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ a ~ 

Vazife §ehidi 
muallim 

ILBAYIMIZ F"AZLI GÜLE<; 
Vazifesi ugrunda ~ehint 

giden muallim Haydar dün 
ac1kh bir törenden sonra gö
müldü. Bu igren\: cinayeti, 
ba§ta ilbay1m1z, bütün §ehir 
halk1 nefretle and1 ve bir 
ögretmene el kald1rmanrn, 
siläh ~ekmenin ~irkinJiklerini 
umumi teysir . i~inde yad ve 
izah o]undu. 

KA<;AK $ARAB 
Bornovada ibrahimin evin

de inhisar memurlar1 tara
f1ndan yapilan arama neti
cesinde 400 kilo ka~ak §8-
ile 400 gram ka~ak yaprak 
tütün müsadere edilmi§tir. 

1~1 f~lf ~.„ I~ 
111„lff '""'~ ~... lli. 

lngiltere donanmasi 
~ nar~adan mürekk;J;'bir filo Yunan liman
'-t1na demirlediler. Bir a}' kadar kalacaklar 

p. -

.\ti Akdenizdeki ingiliz donanmasmdan bir ( "ünite ) 
-it 1 11~ .25 (A.A) - Akde- \ manlarmda demirliyecek ve leniyor. italya hükiimeti bu 
!'lar> ~R•hz donanmasma men- 25 birinci Te~rine kadar ora- gemi i~in hususi müsaade , 
0 ~t Zirhb, 2 u~ak gemisi Jarda kalacaklard1r. almi§br. Yunan amirelhg1 
~n„tj;kzör, ve 46 torpitodan Oiger taraftan italyan ihti- deniz askerlik hizo1etinin 14 
'°'t'iai 'R. ._b hir filo bugün No-

1 
yat filosundan bir kravazö- aydan 19 aya ~1kar1lmasm1 

e o · · - rün de Korfo a eimesi bek- teklif etmi§tir.j 

ltalyada süel tetbirler 
-------------OO••OO--------------

1901 den 1914 e kadar olanlar silah alt1na 
~agr1l1yor. Siyah göm ekliler orduya al1nacak 

. ,.. „ . 1 

Napoliden Habesistana yeniden ( 10) bin asker ve pek ~ek mikdarda harb levazimi gön
derilmesi Cenevrede endi§e uyand1rm1§tlr 

Roma, 25 (A.A) - Dünki 
kabine toplanbsmda bir ta
k1m süel ve gönetsel tedbir
ler ahnm•§br. 

olan resmi teblig mutedilce
dir. ingilizler icab eden ka
rarlarm t'~ok acele etmeksi
zin, fakat pek te gecikmesi-

Biitün Ha be§liler siläh altma ahmyor 
Bunlarm önemlis1 1901 : zin uluslar sosyetesince alin-

1914 dögumlularm da yeni- • masma azmetmi§lerdir. 
den muayeneye tabi tutul- ingiliz hükumetinin yeni 
mas1d1r. Siyah gömlekliler koou§malara Cenevreden ba~ 
te§kiläbm da ordu kadrosuna ka bir yerde giri§megi kabul 
ahnmakta ve Milis sübaylar1 etmesi imkäns1z görünüyor . 
ordu ihtiyat sübaylan dere- Bay Lavalin zecri tedbir-
cesine ahnmaktad1r. lerin basit bir tak1m ekono-

Cenevre, 20 (A.A) - in- mik tedbirlere inhisar ettiril-
giliz ~evenlerinde söylendi- mesini teklif ettigi yalanlan-
gme göre italyan kabinesi- m1§llr. 
nin dünkü doplanbsma aid ingiliz ~evenlerinde kanaat 

§Udnr ki taki takib olunan 
usule yakmda bir degi~iklik 
has1l olacak ve bunun tefer
rüab bugün Laval ile Eden 
arasmda tedkik olunacakhr. 

Roma ( Radyo ) - Lond 
rada ~1kan Niyus Kronikl 
gazetesinin Adis Ababadan 
ald1g1 bir habere göre italya 
ile Habe§istan arasmda bir 
harb t;1kbg1 takdirde, Habe~ 
ordusunu idare eden kuman 
danlarm ilk hedefi ltalyan 
Somalisine bir akm yapmak 
suretile italyan kuvvetlerinin 

[ Sonu 4 üncüde ] 

-ÖNEMLI TELGRAFLAR
~ (100) ingiliz tayyaresi 1 
~ emir bekliyor. 
~ !talyaya kar§I tedbirler. 

~ Italyay1 biz kurtard1k, 1 
~ §imdi bize kaf a tutuyor. 
ft (80,000) Habe§ mahku- 1 
~ mu cephede. D 
: (250,000) Ki§ilik ordu : 

~ ile hücum ! ! n Yugoslav,a tayyare mo- ft 
~ toru ahy&r. i 
~ „ Ban~ ümitleri suya dü- ft 

1 ~ §Uyor. i 
1 

i 
11 
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Sahife 2 

Okyanuslarz 
ilk a§an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 
~~~~~~~------~~~----
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Kumandan: - Herkes vazifesi ba~1na ! 
diye bag1rd1. 

Dalmak mecburiyetinde 
idik. Uzakta gördügümüz 
ltarb sefinesi, mubaiazas1 al
hndaki sefinelcrden ikisinin 
bir anda müthi§ birer infiläk
Okyanoslarm dibinc iniver
mesi üzenne vaziyeti ~abuk 
kavrad1. Ve bizim tarafa 
mc.rmi yagdirmaga ba~lad1. 

i~in garibi, nakliye sefine
lerinden birisi de muavin 
kruvazörlerden olmas1 idi. 
Y olda top ate§ine ba§lamt§b. 

Bir müddet deniz dibinde 
bekledik. F akat yol abyor
dttk. 

Bir 1ahtelbahir kumanda-
1u i~in böyle bir vaziyette 
yapacak en iyi i§, hädise ye 
rinden mümkün olan süratle 
rinden uzakla~makbr. Biz de 
böy e yap1yorduk. Fakat u
zakla§mam1za ragmen mer
milerin arkas1 kesilmemi§ 
ve bilahis yerimizin adam 
akdh tesbit edildigi anlard1k. 

Bir merminin su altmda 
8ize isabeti. her an muhak
kak demeti. 

Bir tahtelbahirle Okyanos 
lara ~1kan, yüzlcrce harb 
gemisile C'kscri defalar gayri 
müaid ~artlar altmda harbe 
karar veren bizlerin ölümden 
korkumuz yoktu. Ölmek i~in 
yela ~tkmt§ idHc. Bir mermi, 
ltir infiJäk, bir kaza ile ha
yabm1z sonuna Yarabilirdi. 

F akat Lie.rktu~umuz büs
bütün b~ka idi. Tahtelbakir 
her hangi kü~ük bir isabatle 
veya bir kaza ile hareket 
edemiyecek bir hale gclir 
Ye biz de denizlcr alti•da 
havas1zl1ktaa bunalarak öl
•ek, hem de ölümlcrin en 
uzun ve 1Y.brabhs1 ile ölmek 
idi. 

Bir dereceye geldi ki 
mevkiimiz en mü§kül bir de
reccyc geldi; harb sesiaesi 
ile muavin ltiravazor arbk tam 
üst taraflar1m1za gelmi~ti. 

Hatta el bombalar1 atmakta 
idiler. 

Kumandan ~ 
- Her iki motora da stop! 

Emrini verdi. 
Ve bu emir bizi kurtard1. 

<;ünkü motorlar durunca hi
zim deni zaltmda vaziyetimiz 
daha emin olur. 

Tehlike üzerine daha de
rinlere inmi§tik. 

Fakat tehlikc henüz baki 

idi. Glenizler dibinde bu su
retle nekadar kalabilirdik?. 

Bir müddet sonra pervane 
sesleri uzakla§maga ba~la
mt§b, Biz §imdi bomba veya 
mermi gürültülerinden kur
tnlmu§tuk. F akat henüz de
niz yüzüne ~1kmak mümkün 
degildi. 

Uzun denecek bir müddet 
daha deniz altmda kalmakl~
be1·aber hafif seyrile de 
pervane sesJerinin geldigi 
istikametin aksi tarafa yol 
ahyerduk. 

Kurtulu§a dogru gitmekte 
oldugumuzu sand1g1m1z bir 
sirada, m.üthi§ bir sademc 
oldu; hemen hepimiz de bu 
sademe tesirile ileri dogru 
yerc dü§tük. 

ICumandan hayret Te 1zd1-
rapla : 

- Gene Be var?. diyc 
bagud1. 

- Bir yere ~arpbk sa
myorum. 

- Ne derinliltte bulunuyo
ruz? 

- 32 metre dcrinliginde 
- Herkes vazifeye. Rahne 

nerende ise ko!junuz, sa.lan 
bo!jaltmaga ba§laym1zf 

Kumandan, umum ~e~lan
h tt ve tela§a ragmen soguk 
kanhbg1m muhafaza ediyor· 
du. Bu da bizim i~in bir 
mazheriyet demckti. 

( Arkas1 var ) 

Türkku§u 
i~in haz1rl1k 
istanbul, - istaabulda a~1-

lacak Türkku§U ii;in hazarhk
lara ba~lanmak üzeredir. Sov
yet uzmanlarile aläkadarlar 
tarafmdan yap1lan aramalar 
sonunda istanhulda Kay1§da
g1 ile Küi;ük\:ekmecede So
guksu namile maruf olan yer 
u~u~lar f~in ~ok münasib 
görülmüftir. 

Yunanistana 
(ielecek ingiliz Harb 

Gen1ileri 
Atina ( Özel ) - Büyük, 

kü~ük 50 ingiliz harb gemisi 
bu hafta Korfuya!gelecektir. 
Genei sava~tanberi ilk defa 
olarak ingiliz donanmasma 
bir de hastane gemisi · ~ refa
kat edecektir. 
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Mümessili )t: 
Soa ~evirdigi ~ok güzel filmlerle bazen perdenin ha- „ 

kiki bülbülü unvamm kazanan : ~ 
l\1ARTA EGERT >+ 

i Mevsimin ilk büyük filmi ~· 
Ayr1ca: Paramouot dünya havadisleri >+ 
Seans saatleri: Hergün 15, 17, 19, 21,15 te )t 1 Cumartesi 13,15 talebe seans1, Pazar 13 te ba§lar. >+ 

{C 6euleri sinemada11 sonra ber tarafa otobüs vard1r. )+ 
~~:i,~„~·~~~·'F~! 

( Halkm Scsi ) 
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Bir medyumun hatirati ~· f SEN FIKRAL 
§ 
c::: • 
t=im1111n~•••"' 

in2ilterede ruhlarla muhaberesi büyük bir 
uyand1rm11t1r 

Nede~o~~ 
heyecan ve alaka 

Annem ag1r surette hasta
lanm1§tl. bir gün, 1906 tari
hinde, evimizden 30 mil 
uzakta bulunan bir köyde 
geceyi ge~!rmege mecbur 
kaldim. 0 gece, birdenbire 
fevkaJäde §eyler oluyormU§ 
hissile uyand1m, etraf1ma 
bak1nd1m. 

Kar§1mda büyük~e bir da
irc §eklidne bir ziya, bu zi
yanm i~inde bariz bir §ekil
de annemi gördüm. <;ehresi 
birka~ sene daha gen~ gö
rünüyordu. Yüzünde s1hat
s1zhk alämeti kalmamI§h. 

Bu hayal bir iki saniye 
sonra kay1b oldu. Y ataktan 
~n~rad1m. Bir kibrit yakbm. 
Seata bakbm, sabah saat 
ikiyi birka~ dakida ge~iyor
du. T ekrar yatag1ma yatbm 
ve derin bir uyukuya daldim. 
Ertesi sabah uyand1g1m za
man biraderimden §U tegraf1 
ald1m: "Annem bu sabah 
saat ilcide vefat etti, 
F ena haldem üteessir oldum 
Annemin, ölür ölmez bana 
gelerek ya§ad1gm bildirdigi, 
ve ruhlardan geien baber
lerrin dogru olmas1 läz1m 
geldigi kanaatine dü§tüm. 
Annem §imdi yirmi sene 
evvelki gen~ ve güzel olmu§ 
tu. Bütün dünya 1zd1rabm1 
dünyaya terkettigi vücudile 
beraber arkada.b1rakm1§b. 

YiRMi AL Tl GECE 
iNTiZAR 

0 günden itibaren bu me
seleyi daha ziyade tamika 
karar verdim. Ölmü§ anne
lerile temasa gelmek istiyen 
diger iki k1z karde§e tesa
düf ettim. Bu arkada§lanm· 
dan birisinin ad1 (Florans), 
digerinki (Nelli) idi. 

Hafif bir masa sahn ald1k 
ve her gün muntazam i~ti
malar yaparak ruhlarla mu
habereyi tesise karar verdik 
her gece toplamr, masanm 
üz~zine ellerimizi hafifce kor, 
ve rühlan beklerdik. F akat 
hi~bir §ey olmazd1. Masa, 
her vak1tki gibi cans1z ve 
hareketsiz duruyordu. Yirmi 
alb gece bu tecrübeyi tek
ettik . 

Yirmi yedinci gece, Nel
linin cesareti kmld1 ve ma
saya oturmaktan imtina etti. 
Bir kitab ald1, odanm bir 
kö§esine ~ekildi. Biz iki k1z 
tecrübemize devam cttik. 

Bu gece ma „aya oturduk
daktan iki dakika sonra, 
masa a~ag1, yukari oynama
ga ba§led1; biraz sonra an
nem ve Floransm validesi 
bizimle temasa geldiler. Bu
nun üzerin Nelli1de masaya 
oturdu ve biz muntazamen 
i~timalanm1za devam ettik. 

Annelerimizle bir müddet 
görü!jtükten sonra [Feda] 
isminde yeni hir ruh geldi 
ve bize, benim e cdad1mdan 
biri oldugunu bildirdi. F eda 
büyük babamla Hindistanda 
evlenmi§ ve ilk ~ocugunu 
dünyaya getirirken on ya§m
da vefat etmi~ bir kadmd1. 
Bu hädise 1800 tarihinde 
olmu§tu. 

FEDA BANA NELER 
SÖYLEDi 

F eda bana, dogdugumdan 
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beri beni takib ettigini ve 
böyüyünce benim vasatamla 
dünya ile tamasa gelmek 
maksad1m takib ettigini 
söyledi. 

Ü ~ arkada§ biz her gece 
masamn ba§ma ge~er, i~ti-
Jar1m1za devem ederdik. Ruh 
larla temas1m1zdan, hergün 
kü hayabm1z i~in bize reh-

P.!;!11 
lbullf 

M1s1rda 
«Harb ihtin1ali yüzde 
be~ yüzdür » deniliyor 

Pariste ~1kan intransigeant 
gatesinin Habe§istan özel 
aytan Portsaidden yaz1yor: 

"Portsaid harb ge~idinin 

ilk merhalesidir. Cenevrede 
henüz ümid besliye dursun
lar, harbi burada herkes mu
hakkak sayiyor. 

Herhangi bir kimseye sual 
sorga lüzum yok. Vapurda> 
kahvede ve sokakta, bu ka
naat bagira bagira izhar 
ediliyor. Harbin patlamas1 
ihtimali yüzde be§ yüzdür. 
V e bunu söyliyenler de ~ok 
hakh. 

Ben, bu sözlerle iktifa et· 
memek ve daha sarih malu
mat edinmek istedim. 

Vaziyeti iyi haber almas1-
na müsaid birisine §U saali 
sor.lum: 

- Harbin önüne ge~ile
miyecegm1 neden 
ediyorsunuz? 

tahmin 

Muhatab1m omuzlarm1 silkti: 
- Neden mi tahmin edi

yorum? dedi, dinleyin size 
rakam söyliyecegim. Bu ra„ 
kamlar son derece dogrudur, 
bizzat kontrolünden gc~mi~
tir. 

Buradan, Masavaya gitmek 
üzere 130,000 italyan askeri 
ge~ti. Sübaylar1 ve Mussoli
ninin ogullarile damad1 gibi 
ileri gel\:n kimseleri bu ra
kama ithal etmiyorum. 

Mecmuu, 200,000 :efradla 
bir milyar franga yakm k1y
mette malzeme, italyanlarm 
burada yapbklan yak1lacak 
maddeler mukaveleleri haf
tada 10,000 ingiliz lirahkbr. 

Karata~ Bi<;ki Yurdu 
hoya i~leri n1uallin1i 

8ay Ne§'et 
Karata§ Bi~ki Yurdu binas1 

i~inde bir kadm te.-zihanesi 
' a~ml§hr. Bu terzihaneye gü

zel bir isim hulana bedava 
bir rup dikecektir. Yalmz 
a'r1lan terzihane ~ok zarif ve 

güüel elbiseler dikecegi i~in 
bulunacak isimde o nisbette 
güzel olmas1 §atbr. Bulaca
gm1z isimleri matbaam1za 
gönderiniz. Bir hafta sonra 
yap1lacak se~imde begenile
cek isim reklämle beraber 
gazetemizde ilän edilecektir. 
Kazanan rupu diktirmek üze 
re terzihaneye müracaat ede 
bilir. 

Bu terzihanede elbiseler 
gelinlikler dikilmekle silfa 
ve boya fosfor ve kadife 
kabartm<Jdan karyola tak1m
lar1 ve sun'i ~i~ekler de ya
p1maktad1r. 

berlik eden malümak ahrd1k 
Bir ka~ ay evvel, vefat 

etmi§ bütün sevdiklerimizle 
muhabere ettik. 

Bütün kaybettiklerimizi tek 
rar yamm1zda görmek, on-
larm havas1 i~inde ya§amak 
bize saadet veriyordu. 

( Arkas1 var) 

Vehip pa§an111 
Yapt1rd1g1 
Siperler 

Londrada pkan Deyli He
raldm Habe§ ordusunun ce
cenu b eephesine gönderdigi 
muhabiri Barber bir telgra
fmda §U maliimab veriyor: 

Habe§liler harbe k1smen 
haz1rlanm1§ k1smen de ha
z1rlanmam1§ vaziyettedirler. 
F akat §Uras1 muhakk ki her 
Habe§li italyanlara mukave
met i~in hayabm fedaya 
amade bulunuyor. Cenub 
cebhesini gezdim. Cephe
nin her tarafmda Habe§lile
ri zaferden emin buldum. 
Cephenin Cerlogubi k1smm
da gayet derin siper yapd
mt§hr. Bu siperleri yapbran 
eski Osmanlt !pa~as1 V ehib 
P'l§ad1r. 

~imdiye kadar Habe§liler 
siper harbini bilmiyorlard1. 
Bunlarm harb usulü k1li~ ve 
süngüyle dü§man üzerine hü 
cum ederek gögüs görüse 
bogu§makb. 

Yunanda1t da 
Habe~ ordusuna yaz1l- 1 

n1ak istivenler varm1s! 
~ . 

Habe§istemn Ankara i§gü
deri Ato Berhas Markos 
Atinadaki Habe§ fahri kon
solosiJe görü~mek üzere bu 
gün Yunanistanda bir~ok 
Y unanhlarm gönüllü olarak 
Habe§istana gitmek istedik
leri anla~1ld1gmdan Ato Mar· 
kos Atinada bu mcsele ile 
de me§gul olacakbr. 
• 
Iskenderiye 
B~konsolosun1uz 

istanbul ( Özel ) - isken 
deriye Ba§konsolosluguna ta 
yin edilan eski N evyork Ba§ 
konsolosu Basri Ankaradan 

Erzincanh Hac1 I:tte 
bir yerde vali iken, 
man hülromet konaSt11• 

se, sofalarda birikeO 1 

sahiplerini gördük~e, 
güler, "ne de ~okmu~!· 
~okmul.u diye söyleJJl 

Biri merak edip, 
sebebini sormu~. Pal' 

- Kar§imda ne zal!> 
labahk görsem, Deli ß 
f1kras1 habr1ma gelir · 

Dedikten sonra §UO 

letmi§ : 
Deli Bekir, k1§JD g• 

guk bir gününde, ra. 
zarmdaki meyhanele~• 
rinde kafay1 iyice tütsil 
ten sonra kalkar, ~ 
pkar. Bütün halk, so 
evlerine, dükkänlar1n• 
Jip kapanml§ oldukla . 
Deli Bekir ortada 
göremeyince, avaz1 
kadar, ü~ kere : 

· - Bre teresler ! · 
Diye nara atar. D• 

f1rhyana ! . 
Deli Bekir, o zaID 

lara bak1p : 
- Ne de ~okmu§!· 

~okmu§ ! . Der. ----·-1936 Nob 
mükatat 

Stokholm [Özel] _. 
te tesekkül etmi~ b 
"Sovyet dostlar1„ ca 
Rus 01§ bakam Lit 
193~ Nobel sulh mük 
namzet olarak göste 
usovyet dostlari„ ce 
s1k s1k konferanslar 
ederek Litvinof lehincl 
paganda yapmaia kar 
mi§br.I 

Bulgarla 
italyaya gönii. 
gidecekler 011 

Bazi Bulgarlar1n l 
ordusunu gönüllü ola. 
z1lmak istediklerini ls 
gazeteleri yazmaktadi 

BayanZe~. 
Amerikan1n ulyel„ ö 

sitesinden gazetecili 
pedegoji tahsiJini mu\' 
yetle bitiren KafkasY' 
neral Süleymanm k1i1 
Zekiye memleketimiie 
mü~tür . 

Bayan Zekiye 
lik yapacakbr. 
yetler dileriz. 

Di~ Doktortl 

H. Tahsin 

Bugün iki büyük filimle 
iLK PR06RAM 

Sokaklarda Alt1n 
Albert Prejean - Daniel Darieuss - Baron fiJsill 

büyük §ark1b komedileri 

ASK CICEKIJERI . 
Ba§tanba~a dans - muzik - güzellik ve a§k fil~'l 

yüzlerce güzel kiz ve mini minilerin revil 

DIKl{AT: 
Fiat!arda t.enzilät yap1lm1§br· 

30, balkon 4:0, hususi .50 kur~ 



Sabife .3 ( Ha.lkm Seai } 

Eczacrba~l Siileyman 
Fe rid lzmirlilere 

.......... 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

Bahar 
Alttn damlas1 
Y asen1in 
Unutma beni 
Senin i~in 
Ful 

Dalva 
.; 

Manulya 
isimlerile yap1hr. 

Taklitleriai almamak i~io 

Fen•d isim vc etike-
' tine dik!<at 

edioiz. 

M. DEPO 

• 
Ve lzmir-e retenlere müjde 

izmirin cenneti ve yegäne aile bab~esi Bahribaba Park 
Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne§esini bir kat daha 
aitirmak i~i~ liüyük bir fedakärbg1 daha göze alm1§br : 

Methur radyo okuyucusu Bayan Faliire'yi ve Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm•.!I yüksek saz beyetioi getirmi§tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fabire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me1har l\'liteller 
ve ne,e yaratan sabneler y1ld1z1 Bayao kü~ük Semiban1n 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 
~~~11111''111ill"1~~·~11111~,: ~·~·~ll'!~fll"lq~IP·lll~l';'l~';'l~Jl~f~lfl';lfli;llJ!;ll r+ + ~~ill.:rdlb~~J.:d • •' liboilli:'dl1~111i~IJO~~li1111dh,..11Ulou1illl11•dllliiidli111illh1n1illhu1llll11ullllo1i:llh1o11lllli:;od ... „ 

llW~ 

~ Saglam midesi olm1yamn &~ 
f:J Hayah <;:ürük hir temcl üstündedi.-. f!1 
1+1 Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. [~1 
[•l Bunuda: [~~ 
~ ~ 

S F .d 4: .f . Hükumet r? Kemeralt1nda -Ala§ehir ~-~j • en yl 8 eCZ8DeSJ s1ras1 [~] . eL 

--------- r1 Lokantas1nda ::~ 
- · w f!i Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri '•l 

liavat1n1n k1ymetini bilenler [•] ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- [•] 

26 EYLÜL 

IDRAR TAHLILI 
Kimyager Abdüsselim Ak 

günlü Laboratuvan 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaji 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi • 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rede 'feakilll 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve ~ 
tahlilleri KÜR~ enstitüsüode S1.~ai„ ve made~. t~blilleri ~~ 
rine ~alt§an K1myager A. Akgunlu her tahhb b1zzat kendl 
si yapmakta oldugu gibi saym etibbantn gösterdikleri lldll 

lüzerine hususi arafhrmalar da yapmaktad1r. 
Laboratuvar bergün sabab yedidea 

gece ona kadar a~tkbr 
T elcfon: 2205 

.7 ~ fakiyetini de kazanm1~hr. [•] 
S1lahabmn esas1 oJan midelerini bozmamak i~in ft) Adres: Barut Ham Sokagl Kö,esinde ~ .iiii;;;..--.... -...oiiiiiii-..i.liiiiiii.-.-...iliO.öio...-

midenin yard1mc1s1 olan di,Ierini 8 ,1~! 

RADY01 'IN r.,~lll!~":"~"~~, ... -.~ ~·„'1IOJ':'l~'„"'p~q„~q.i;ii·~~"„"''~'ill:;:'ll~·r·1 .b d i§ macun u l1.a11i~~li1u1d ...... lb1iill!liiOilll111iillb.;1otlh1U1~1lo • .iiOl11111i!llh~b111dl"iool!h1111tl !Wflibdllh1111llb111idlu.dtfl1„,i1111„.111::. -

Gripin gülla~lar1n1 

Ye kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan A henk 
het" zaman kurtaracak 

4li„ evleriode ve yanlarmda bulundurmagi ihmal etmezler! 
~ 

r--~~„„„„„.„„„„„„~~-=-=-~ 

~ Stnede 4:81 den fazla terzi yeti~tirmekle 1 
iftihar eden i 

ärata1 Bi~ki Yurdu Ruhsar 1 
Hüsnii Müessesesi n 

Bir senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm-1 
'-f bir mlesseseclir. Bir bayan bir sene sonunda kendi i 
~lcine göre karyola tak1mlar1na var1ncaya kadar hem : 
tillazlar1n1 haz1rbyacak ve bem de terzilik san'at101 ögren- 1' 
'-it olacakbr. i 
L Düny.a clurduk~ ya,ay1cak olan bu san'at bilezigini ! 

l
~h1aqza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 

Talebe kavd1na ba~lanm1~tir. i 
"-~---..:„„„„„„ ..... „„~ktll!S~~ ..... ~ 

Güzel Hisar 
Mefrutat magazas1 

MEHMET KAVUKCU 

• 

iz111ir Y olbedesteni No 19 
ti~~t•1aia, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
d,1'"lik, ve karyola tülleri, krem ye,il, estor ve has1r per
t,'ti'r, Perdelik ve kan'apelik kadife kreton, more ve fan
~ lcu111a,Iar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 

l tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
~ ~ban, kanape, sofra mu,ambalarmm enva1. Bronz ve ce
'-"h 0 rnizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarlD 
~t~)if hoylan. ~ezl~g sandalye bezleri, kanepecilige aid 
"-.~enie ve mefru1ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
l.-..:"1• rrtagazam1zda sablmaktadir. 

~~~ 
DOKTOR 

A. Kemal Tonay 
Rakteri)'Olog ve bula~1k, salg1n 

Q hastahklar 1nütehassff1 
da '~•b.ane istasyonu kar11smdaki Dibek sokak ba110-
•lct. sayilJ ev ve moayenehanesinde sabah saat 8 den 
'1~ 8atlt 6 ya kadar hastalar1n1 kabul eder. » 

~~•caat eden bat:alara yap1lmas1 läz1mgelen sair )f. 
1-r, t •e ndkroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ 
•illd:'Plhnas1na cewaz görülen Pnomotoraks muayene-

...... --. lll11Jatazaman yap1hr. Telefon: 4115 

Abengin mucidi 
SÜLEYMAN SUAD 

(Ahenk) in ön ve arkadan 
görünütü 

Gen~ ve kudretli san'atkärlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~algdar1n 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbg101 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Abenk) i aga~tan yapm11 olmakla beraber vßcude 
getirdigi yenilikler ve bususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe:1ir madeni ses katmaga muvaffak olm111tur. 

izmirde de taammnm etmege ba1hyan {Ahenk) i görmek 
ve aJmak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

(~emsi Hakikat) m U ) k S • • de 
Konak kar,1s10daki CUZ U erglSID 
göre bilirler .. 

HUSE:YIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, temiz, lüks 

ev esvas1n1 burada bulabilirsiniz. 
~~ 

Bir def a ~yaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1ZM1 R 

Yüksel Kabaday1 Billur 
l,te bütün lzmir ve mülhakabn1a seve seve i~ip doya

mad1it rak1lar bunlard1r. 

I~n bilir, bilen i~er. 

ikt1sad1n 
caresi bulundu 

lstanbuldan geien müte
bass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne,in ve havanm s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan feyleri yeni tekline ge
tirmek i~in bütün düfünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu ifte eski
ciligin yenicilikten fark1m 
~ünkü barap:oimu' bir elbise, 
,apka, yün, ipek, iplik ku
maflann ablmas1 düfünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeralbnda 8 
numarada Istanbul lstim bo
yahanesinde bulunmas1 ikb
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odasi tak1mlann1 izmir pana
ytrmda 128-129 numarada 
ve ismet pa,a bulvai:mda 41 
numarah mobilya me1herin de 
sablmak üzere te§hir etmek· 
tedir. 

f1nn 
Tepecikte A~laalar soka

gmda Hiläl mevkiinde laa
mam ittisalindeki 28 nu•a
rah fmn kiralahkbr. Halk1a 

§Sesi gazetesine 
olunur. 

müracaat 

1-15 

T 
E 

R 
z 

M 
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K 
1 

M 
E 
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Kemeralb 
Hükumet 

Kar,1s1nda 

Kara 
ejder 

Neler yapt1? 

Ve daha Mobilyaya k1ymet veren 
zevabn görmeleri kifidir. Neler yapacakm11? ========:::z== =- Bunu yakmda ~ögreneceksiaiz 

Sanh sancag1m1z1 ~ere
file 1nütenasib aln1ak 
ve takn1ak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa· 
rab dükkända 

BAYRAK(:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 cla 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari1 kabul edilir. Azäm1 ko
la bk österilir. 

Turkuvaz ban 
Bütün konf orlarnu 
ikm<il ederek bu 
aksamdan itibaren 

~ 

a<;1lm1~ttr 
Mubterem halk11mz1n sa

b1rs1zhkla beklemekte olcluk 
lar1 ve uzun zamaodan beru 
mahrum kald1klar1 gece ej'
lencelerine bu akpmdan iti
baren kavu1mu,larchr. 

Müessesemiz pek büyük 
f edakirhklan gö~e alarak 
Beyoglundak! barlar1n en 
mümtaz artistlerini„ ge inne
ge muvaffak olmuttur. 

Muazzam varyetemiz g6räl
e1teclir. 



Sahüe 4 
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Dil Bayram1 f 
Devrim taribimizin en i 

büyük, en 1erefli, en sanb i 1 

( Halkm Seai 1 

Tren 
Y oldan ge~en 

bir sayfas1d1r. Bunsuz in- : 

luläb1m1z, dilsiz bir insana : 8. Muhlis Erkmen Giresonda 
beziyecekti. f d 

1 
bir kamyonu Türk ulusun Giridde 

Cireson 25 (A.A) - ~ebrimizde incelemeleJine evam 
Türk devrimini yüzde devam etmekte bulunan Tarua Bakan1 Bay Munlis Erkmen 

sekseni Tükr~e olm1yan 1 k f d k 'h 

Vaziye~ gittik~e par~alad1 dil bayraJlll 
kötüle~tnekte Dün sabah saat 8,30 da 26 Eylül birinci Tilrk bugün T ecim ve Endüstri odasma gelere ID 1 1 racat~1-sözlerle anlatmaga, övün-

lart ve k1nc1larile ü~ saat kadar görü1müttür. 
mege ve öpege kalk11- : Fmd1k fiatlarmm ucuzlugundaki sebebleri. fiatlann yük-

Atina, (Özel) - Elefteros fzmirden Aydma hareket rultaymm topland1g1 tari 
Antrepos gazetesinin Girid- eden Aydm treni Gaziemir gündür. Türk i~in 26 

lerle kar11lanacak gülün~ • h kk d · 1 I d b i mak her yerde gülümse~ : setmesi, ahnmas1 gerekli görülen tedbirler ve öretmenlerin den ahb 11e1rettigi bir mek- istasyonunda bir kazay~ se- dil bayramt olarak 
tuba göre orada Cumhuri- beb olmulltur. Nakliye kam· edilmittir. Dil iti biltün • fiatlara müessir olan durumlar1 a iu a 1nce eme er e u-

birtey olurdu. : „ • k · · 'kl 
G-1" . • lunmucz ve 'f ecim ve Endustr1 odas1 bat amnrn 1stabsb ere 

u un~ b1r hal daha • " . · d" k t ld V 

yet~ilerle Kralc1larm müna- yonu yoldan ge~erken tren rt k b . . ld nn i 
k „ d l l . „ d k . . d SUD 0 a Ir 1§1 0 u.-a1a ve muca e e er1 gun en amyona ~arpm•f ve 1~m e „ . 

i pev .lm ve fmd1k f1atlarmm Dl~ID u1ere ucuz sa 1 1gm1 
varsa o da: .. d' l' k t J t 

Türkiyede yaiayib da a~1k~a bildiren sözlerm1 m 1yere no a m1, 1r. •• •• 
güne korkun~ ve ate1li bir ki olculardan ü~ kiti ag1r 26 ~ylul dil ~ayrami 

fb · kt d ' B k • y l K lzm1r Halkevmde de 

~n~k ~urduna olan sevg~- i' Bay Karahan Ankaraya dondu 
1101 Turk~eden ba1ka b1r - - · · B K h A 
dil il 1 v k lk Ankara 25 (A A) Sovyet buyuk el~1s1 . ara an n-

e an atmaga a 11an- : . . 
lana maskarabgidir. : karaya gelm11br. 

•.• „ .• ~s1!!!~~U B. Recep Peker Ankarada 
G•• ••1 h Ankara 25 (A.A) - C. H. p. Genei sekreteri R. Peker onu 1rs1z1m1 bugün 1ehrimize dönmü,, istasyonda bakanlarla, saylavlar 
•erdanl1k h1r- ve parti ileri gelenleri ve d:sthr1 taraf1ndan kar11lanm1tbr. 

a u kta yen1 bir ilkokul 
SIZI m1? §B 

Pirede garib, gülünc bir 
lunazhk vakas1 olmu1tur. 
lir tiirlü kendisine bir koca 
bula1111yan ihtiyar ve oldukca 
HDgin bir k1z bir hizmet~isi 
ile kil~ük bir evde ya11y()r
lard1. Bir gece ihtiyar mad
mazel maltalleyi ayaga kal
thraa feryatlarla yatagJDdan 
firlam11 ve {hars1z var) diye 
ba;um1ya koyulmu1tu. 

Evine bi~ füpbesiz bir h1r 
sazbk maksadi ile girmit ol
duk~a gen~ ve yak111kh bir 
lurs1z yakay1 ele verecegini 
aalay1nca hemen ihtiyar k1-
ZlB 6nünde diz ~ökerek iläm 
•tka ba1lar: 

- Ben buraya h1rs1zhk 
etmege gelmedim, sizi ~ok 
aevdi;im i~in sizin elinizi is
•eie geldim. 

- Böyle bir1ey gece ya
r1a1 ve kimseye haber ver
••den mi yap1J1r? 

- Beni red etmemeniz 
i~in böyle bir emrivaki yap
•ak istedim. 
Ba 1on sözler üzerine ya1h 

luz biraz yumufarsa da biraz 
•••el basdan seslerle yeti1en 
„Iis delikanbmn üzerini yok 
lar ve ceblerinde ibtiyar k1-
ZID ~·k k1ymetli bir gerdan
hj'la1 bulunca hirs1z1 yakala· 
yap karakola sörüklerler. ----„·----

lzmirde 
Bir Sarab Fabrikas1 

Y aptlmas1 ~1uhten1el 
lnhiurlar idaresinin T ekir

claflndaki 1arap fabrikasm1n 
istihsaläb ihtiyaca kifi gel
mediji takdirde f nhisarlar 
idaresi bag m10takalar1nm 

'=" ~ ...... lt;" 
Eil - bWI ~ 

daha a~1ld1 
U1ak 25 (A.A) - <;ocuk ~oklugu yüzünden ge~en y1l 

iehrimiz ilk okullannm birinci kurlarmda yar1m gün ders 
yap1byordu. Bu yil yeni bir ilk okul daha a~1ld1g1 i~in ya
nm günlzk okumaya lüzum kalmam1§br. 

Ögrendijimize göre il~e merkezindeki alb ayhk okullar
da bu yil ge~en y1ldan 300 f azlasile 2107 ~ocuk okuyacak 
ve okullardan daha önemli rand1man ahnmas1na ~ab1acak
dir. <;ocuk yaz1m1 devam ediyor. 

a m a a a a a a 
M. Heryo Orman yang1-

ßa~hakan m1 oluyor? DIDB kar§I 

Istanbul, [Özel] M. 
Heryonun Frans1z kabinesini 
te1kile memur edilecegi ha
beri her yerde büyük bir 
aläka uyand1rm1tbr. 

münasib gürecegi hirinde bu 
fabrika ayarmda bir tarab 
fabrikas1 daha yapacakbr. 

Bu fabrikanm nerede ola
cag1 henüz taayün degildir, 
lzmirde yap1lmas1 kuvvetle 
muhtemeldir. 

Y almz 1imdilik muhtelif 
mmtakalarda recrübe mahi
yetinde olarak 1arab imal 
ettirilmektedir. 

Tar1m bakanbg1 tarafm
dan, kamutaym iJk toplanb
smda konu1ulmak üzere ha
z1rlanan läy1halar aras1nda 
bilhassa ormanlar1m1zm mu
haf azas1na dairivücuda geti
rilen liyibalar1n enehemmi
yetli oldugunu evvelce yaz
m11ttk. 
Memleket ormanlarmda yan 

gmlar1n büyük tesinden ko
rumak i~in ~ tedbirler dü1ü
nürken1 bu arada ilitikli ma 
kamlara da bat vurulmak 
ibtimali vard11. Yap1lan bir 
istatistikde görüldügüne gö
re yangmlann ~ogu kas 
den yap1ld1g1ndan, daha 
ziyade bu m . selenin önüne 
ge~ilmege ~abttlacakbr. 

Malum oldugu üzere or
man kannnunda bu madde 
vard1r; yanm11 ormanlardan 
köylüler serbest~e odun ke
sebilmektedirler. Bu madde-
den istifade etmek istiyen 
bir tak1m a~1k göz ~apulcu
lar ormanlan ate1e vermekte 
bu suretle bi~bir kanuni 
maddeden korkmaks1z1n aga~ 
lan kesmekted1rler. 

Günün Önemli Telgraflar1 
Tar1m Bakanhg.n1n baz11-

lad1g1 kanun liyihalar1 ara
aras1nda bu gibi ~apulculara 
meydan verilmemek i~in de 
bir tak1m hususi maddeler 

.... 
M1sirda toplanan bin lngiliz tayyaresi Akdenizde lngi-

liz donanmasm1n yapacag1 büyük manevralara i1tirak etmek 
ilzere emir beklemektedir. 

§ ltalyaya kartt abnmas1 zaruri görülecek zecri tedbirler 
l:.ugiin tesbit olunacakbr. ilk yaemur 

sa aya girme e 1r. u me - • surette yara anm11br. a10-
tupta hükumetin hi~bir f1rka- yon par~alanm111br. Yarala-
ya taraftarbk yapmaga te- nanlar Ödemi§li Mehmed 
nezzül etmeden tiddetli ted- oglu Musa„ Vahid oglu ib-
birler almas1 lüzumu tavsiye rahim ve Mehmeddir. Musa 
olunmaktad1r. nm yarasl ba1mda ve ko· 

Boluda 
Temmuz .„ 

S1caklan 
Bolu 25 (A.A) - May1sm 

25 indenberi bet aydir Bolu 
ve ~evresine yagmur dü§
mediginden bir ~ok sular 
kesilmi,tir. <;if~i nadas ve 
ekim yapamad1gmdan zahire 
her hafta birer kuru§ yük
selmektedir. Havalar temmuz 
gibi s1cak gidiyor. 

-~.--··~ • 
Italyada süel 

tedbirler 
-Ba1taraf1 birincide-

hareketine mani olmak imit. 
Londra, 25 (A.A) - Deyli 

T elgraf gazetesinin ögrendi
gine gare Uluslar Sosyetesi 
prensiplerine kati sureUa 
sadakat hususunda lngiltere 
ile Fransa aras1nda tam bir 
anla1ma elde edilmittir. Ya
ptlacak mü1terek harekette 
yaln1z Fransamn degil, Yu
goslavya ve <;ekoslovakyamn 
da tedbirlerine güvenilmek
tedir. 

- ...... + 

KatilAlman 
Bet y1l hapse 
Mahkumoldu 

lunda, lbrahimin arkasmda
d1r. Mehmedin belinden a1a 
g1s1 kesilmittir. Derhal has
taneye kaldir1lan yarahlarm 
vaziyetleri ~ok tehlikelidir. 
Kazadan sonra Devlet De
miryollar1 idaresi 1efleri ve 
adliye takikata vaz'1yed et
mittir. 

Dünyam1z 
(8a1taraf1 1 incide) 

dünyay1 kan deryasma ~e
virmek istiyeceklerini sanmak 
akhn alm1yacag1 bir fey gibi 
geliyor. <;ünkü bogazlatma 
okadar korkunc, katliam o
kadar tüyleri ürpertici ve 
müthit olacakb. 

l,te bunun i~indirki ak1I, 
~anbk uluslarm ve devlet
lerin birbirini kap111bracak 
o korkunc ve kanh fac1anm 
tekrar lkolay kolay oynana
bilegini lbir türlü kalaul f et
mek istemiyor. 

Ak1l ve manbk kabul et
miyor amma gözlerimiz her 
giln bu fac1anm bir dekoru
nun haz1rland1g1, hergün bu 
met'um u~uruma bir ad1m 
ahld1g1m ve batta u~urumun 
kenarma yakla11larak derin
liklerine dü~mek iizere hare
kete ge~tigini görüyorlar. 
0 halde ne olacak ? 

o() kadar ~ok ileri gidilmit
tir ki bunun hakkmda arbk 
muhakeme ile, mukayese ile, 

Limanda Alman bandirab söz söylemek, netice ~1kar-
ltouri vapurun atet~i !Kord mak zamam ~oktan ge~m•t· 
Fokeyi ti1e psr~as1 ile yara- tlr. 
layarak öldüren Hatenin Bu önümüzdeki ü~ gün o 
tehrimiz ag1rceza hak yerin- kadar mühim ve korkun~ 
de duru1mas1 bitmit ve bet hadiselere gebedir ki bunla-
y1l ag1r hapsine karar veril- rm neler doguracagm1 tim-
mittir. den söylemege lüzum bile 

Katil hakk1nda öldürmek yoktur. 
maksad1 olmadan yaralamak Diplomatlar, eski zaman 
suretile ölüme sebebiyet ver- peygamberleri gibi birer 
mek hususundan Türk ceza mucize gösterebilecekler mi? 
kanununun 452 inci maddesi Fakat zamamm1z mucizeler 
tatbik olunmu1tur. Cezasma göstermege ve mucizelere 
lzmir ceza evinde ge~irecek- inanmaga o kadar az müsa-
tir. ittir ki... Bunun i~in gebe 

Duru1may1 dün Alman günlerin duguracaklar1 hidi-
General konsolosu ile lzmir- seleri beklemekten ba,ka ~are 

§ lngiliz gazeteleri ltalyaya hücum ederek diyorlar ki: 
Umumi harpta ltalyay1 Avusturyan1n bir viliyeti olmaktan 
hiz kurtard1k, timdi bize kafa tutuyor 1 

deki Almanlardan baz1lar1 yoktur. 
Dün ögleden sonra 1ehirde da takip etmi1ler ve Türk Bu günler de arbk gelib 

ve civarda mevsimin ilk yag- adliyesinin bu kadar seri ~atm11br. Birka~ gün daha 
§ Habet imparatorunun umumi seferberligi ilin etmesi 

lzerine berkes siläha sarild1. 80 bin Habe1 mabk6mu affe-
dilerek cepbeye gönderiliyor. 

§ Aymarda toplanan ltalyan harb mecliai Habe1istan1n 
milteaddid noktalanna ( 250 ) bin kitilik kuvvetli bir ordu 
ile hücum etmek plän1n1 onaylam11br. 

§ Yugoslavya lngiliz fabrikalar1ndan en bin lngiliz lirabk 
tayyare motoru 1Smarlam11br. 

§ ltalyadan uzla1may1 kolaylatbracak baberler beklerken 
ltalyan1n Habe1istana yeniden on bin asker ve pek ~ok 
mildarda harb levaz1m1 göndermesi Cenevrede telit ve en
dife ~yand1rm1tbr. Ban1 ümidinia büsbütün suya dütmesin
... kerkalayor. 

muru yagm11br. muhakeme yapmas101 takdirle bekliyelim .. 
Ak1ama dogru tiddetini kar11lam11lard11. SIRRI SANLI 

arbran yagmurdan sehrin rmmmm„„„„„ „„ •• „mmmm~ 
m~btelif yerler~nde sel~er ge.1: 1 20 iLKTE~RiN _ Pazar n 
m1' ve Karanbna ilzer1ndek11! t Y i 
~~?allattan yagmurun getir- eenel nüfus sav1m1 ; 
dtgt tmkoldoz~ar. t.ramtvay yollla- S Say1m1n bütün yurdda bir günde ba11artlmas1 sosyal i 
r1m 1 a 1g1 1~m ramvay ar 1 b' l'k 1 „ 1 b' b 1 · J kt ! 1 
k b. „dd t . . . 1. 111 ve ~· 11manm en guze 1r e ges1 o aca 1r. 

1sa 1r mu e 1~m 11 1ye- 8 b- k „ d d 1 • b kl h · · • 1 d' G" ük ö „ 1 u uyii gun e ev etin uyru arma ep1m1z uy- ; memit er 11. umr nu ve I 
B h 'b b d II f 1 1 ma tytz · · · · a r1 a a a se er az a o - B A ~ V E K A L E T 
dugundan gelip ge~mekte 1 lstatistik Umum Müdürlüil'l 1 
zorluk ~ekilmi1tir. , &t:Sa:e-a;t;s_..„ .... „ •••• „ ....................... ~ 

törenle kutlulanacakbr, 
rene saat on yedide 
nacakbr. 

Halkevi taraf1ndan 
program haz1rlanm11br. 
kara Halkevi dil, tar~ 
edebiyat komitesi tarafl 
haz1rlanan programa 
radyo ile verilecek 13 
lerle Halkevinde yap1l• 
toplanb s1ras1ada dinJen 
Törene bütün yurdd 
~agr1dtlar. 

•• 
ilk okullar 
30 ßylulde 
Afilacak 

Kültür Bakanhgmm il 
bga gönderdigi bir e 

bu y1l ilk okullarm 
y1llardan 15 gün sonra 1 

mas1 bildirilmittir. Bu 
göre her sene 15 •Y 
a~1lan ilk mektepler 30 
lülde a~tlacakhr. 

00 

Manej ye 
Eski Fransaz Alyans 

telti yan1nda ve ~ebir 
nosunun arka cihetl 
bulunan müsait bir 1 

ab, ve ath spor ta 
i~in bir Manej yeri 
maga ba1lanm11tar. 

----oo~-_.,, 

Upkköyle 
gittiler 

Utak 25 (A.A) -II 
köycüler tubesinden bit 

rup doktorlarla birliktC 
lere gittiler. Bozkut k6 
elli ~ocugu sllnnet e 
Ösküz, Gedikler ve 

köylerinde de yth 
kasta köylilye bak 
re~etelerini verdile1. 

Halkevi köycüler ve 
yard1m tübeleri birlik 
bu hastalara ila~ sagb 
lard1r. Bu faydah ~ab.-' 
hafta devam edecektit• 

lzmir icra bakimli „' 

lzmirde Kestane p 
9 No. lu dükkända 
yag ve üzilm ticaretile 
gul Seferihisarb A••1 
cakhlarile konkordato ·~ 
mek üzere kendisine 

1 

mühlet itas1na ve .:,, 
Ahmet Tevfigin ko1111 

yinine karar verilmif 
31 ilän olunur. 


