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.gilzel lzmirimiz · urtulu$ 
•• un 

n 

el n ask~r
nd yürüvetck 

olan atb 

yzldönümü programr •• u 
rüyerek Atatürk heykelmi 
se mlayncak, komutanlarmm ' 

görccekleri kilde 
gidecktir. 

5 Bi inci top atihnca 
nde v imanda bü-

lk -. nak1l vas1talar1 
1k. buJundukJari yer

d k 1 caklard1r. 
6 10,30 da atilaca k t 

11 n i top a u~aklar ~ehir 
u tünde u~a lar, Jokomotif
Ier. fabrik l r, vapular dü-
dukleri ilc ve otomobiller t 
kornalariJe ordunun lzmire 
girdigmi mu~tulayacaklar ve 
genel sevince kablacaklard1r. 

7 - Her yuddda m sahi-
bi buJundugu enini, dükkä- l 
mm bu gunün §erefile uygun 
b1r ~ kilde donatmasa ve ge- t 
c d e 1~1kland1rmas1 rica 1 

olunur. 
8 - Öglenden evvel, og

leden sonra yap1lacak tören 
program1 m tatbikine Hnlke
vi namma Necmettin, Kemal 

Talat Ali Onarm, ,Sevki De
mir merkez komutam, Emni-

yet kirektörü idare k1sm1 
idari k1i;m1 ba~katl1 Ya§nr 
kultür espekterlerioden Va-

hit, Parti esnaf vc i~~i bir· 
likleri §efi Osman .Sen, uray 

zabita rmirleri bakacaklar ve 
hunlar yakalarmda ye§il ro
zet ta~1yacaklard1r. 

9 - Bu programda ken
dal rine ödev verilen za..tlarrn 
ayr1 bir bildirik beklemiye
rck progra daki ödevlerini 
yenne getirmeleri Yica olu-
nur. 

Ög]eden sonraki tören 

1 
10 - Saat 15,30 da At -

tUrkün an s1mn meur1n 

gidil cek, ~elekler konulacak 
ve Boldanh Mustafa tarafm
dan bir söylev \ erilecektir. 

1 - Zafer alaymm tap
lanma yeri ßJsmakane kar-
1smd ki ala11d1r. Zaf r alay1 

bulvar l nmd flämal rJn 
göo;terilen y rde "e derinlig 
dogru yer alacaktir. 

„2 - Zafe alny1 1 ,30 
Kadifekaleden atilacak ü~ün
cü topla yürüy•i~e ba!ihyarak 
Basmahane, TilkiHk, Hatuni
ye, Mezat lakba~1, Ba~durak 
Kemeralt1, Hükümet K1~la 
ve Birinci kordondan ge~e
Atatürk heykeli önüne gele
cek ~elenk ve buket ta~1yan 
lar Atatürk heykeli etraf1nda 
haka olacaklard1r. Bureda 
Lise ögretmenlerinden Mitat 
avukrt bir söylev verecektir. 
Bundan sonra Atatürkün 
beykeline ~elek konacaktlr. 

14 - On ya 1Ddan a~ag1 
olan ~ocuklarm alaya kar1~ 

-;;;lari yasnkhr. Zafer alay1 
programda gösterilen siraa 
üz.erine dizilmi~tir. Her ku
rum programda gösterilec k 
~ekilde yer alaca tar. 

15 - izciler as larma 25 
santim kutrunda ~elcnk asa
~aklard1r. 

16 - Alaya d1~ardan bi~ 
bi~ bir araba, otomobil ve · 
halktan kimse giremez.. 

17 - Programm, 1y1ce 
yerina getirilmesine bütün 
polis ve jandarm kuvetleri 
bakacaktar. · 

18 - Aske, Polis, jandar
ma ve Uray zab1ta memur
larmdan sc~ilecek bir müf
reze alaym kenanm koruya
cakbr. 

19 - Gece birinci kor
donda ve den~de fener nlay 
lar1 ve §ehrin dnha bir ~olc 
yerlerinde genel eglcntiJer 
yap1laca br. 

20 - Halkevinde gece 
saat 21 de bir konser veri· 
lecektir. 

Zafer al iv1n1n vürü-
~ ~ 

yu~ s1ras1: 
1 - Mnz1kn ( on mete ara-

hk] 
2 - lbtifal bayrag1 ve 

heyet. 

3 - Cunihuriyet Halk par
hsi ilyönkurunlu 

4 - C.H.P. Al oncak k -
mun ve oc.\k üyelerilc (Bay· 
raklarile). 

S - C. H. P. ßayrakh. 
6 - C. H. P. Buca. 
7 - C. H. P. Bornuva. 
8 - C. H. P. Cumaov s1. 
9 - C. H. P. Dolaph'ku 

10 - C. H. P. E~refpa . 
11 - C. H. P. lki~e~melik 
12 - C. H. P. Kar 1yak • 
13 _. C. H. P. Tdl<ilik ve 

baodosu 
14 - C. H. P. Yah1ar. 
15 - Muz1ka. 
16 - C. H. P. E nnf ve 

is~i te§ekkülleri tem illeri. 
[Alfabe s1rasiyle] 
17 - Mu:uka. 
18 - Halkevi spor komi

tesi avcdar koJu. 
19 - Halkevi spor komite· 

si giire~ kolu. 
20 - idman cemiyeti itti-

fak1 lzmir merkezi. 
21 - federe ve gayri fe· 

dere spor kulübleri 
(Alfabe s1rabile) 

22 - Lise vc orta okußar 
izcileri 
23 ..- Diki~ ~ e bi(:.ki yurtJ n 
24 - Musevi ltültür birligi 

(On metre arabk) 
25 - Muzik 
26 - <;elenkler. 
27 - Atatürk büstli 
28 - Toren ~i~ekleri ta 1· 

yan k1zlar 
· 29· - Cephane yükln kagn1 
ve develer 
30 Hava kurumu temsili 
31 -K1z1lay ce'\niyeti temsil 
32 - Verem mücudele ce-

miyeti temsili 
33 <;ocuk e irgcme dernegi 

temsili 
34 - Öksüzlere yard1m 

cemiycti 
35 - Muzika 
36 - tlk mektebler tem· 

silleri. 

Telefon 

o. 

3882 
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S.hife 2 ( Nalk1n Seal ) 

' ' Kara korsan ,, /rigiliz - ltalyan Türk sularind 
------------------------------oo 00 • ··----------------------

Denizleri korku i~inde b1rakan Carp1§mas1n1n Neticesi Ne ln!!9iliz z1rhl1s1n1 nas1I bat1rd1 
Alman yelkenlisinin ak1llar1 1 Olabilir ? . . . j 
durduran müthi1 maceralar1 Harb1n baslang1c1nda h:lyan denizalt1 YC hava ~ 

- 2 - kuvvctleri baz1 n1uvaffakivetler kazana-
0/ 

1910 senesi Känunevvelde : Buraya bir ingiliz casusunun 
SalJe, ·sur-Hulle de Lükner 
ailesinin malikinesine bir 
bahriye zabiti müracaat et
mit Te karbni vermi§tir. 

Karb bir hizmet~i diger 
odaya götürmü1 ve bu loda
dan ,u sözlerin söylendigi 
ifidilmi1ti: 

ge~tigini haber ald1k da, 
fazala dikka tsarfma mecbur 
oluyoruz! dedi. 

~u halde ?. lngilizlerin o 
me§hur casuslar1 sarm1§s„Bu 
i§ ba§lamadan buzulmu§ ola-
cakb. 

Lüknerin bu endi§esi yer
sizdi. <;ünki lngiliz casusu 
sand1klar1 sadece kendisi .d., 
l 1. 

bilirler f aka t sonra ? ? ? 
Cumhuriyetin 31 Agustos 

tarihli say1smda ~1kan bun
dan evvelki yaz1smda deniz 
ve hava kuvvetlerini muka
yese ettigimiz ingiltere ve 
italya arasmda bir harb na
s1l ba~lar ve ~ekilde cereyan 
eder? Bugün de, bunu tetkik 
edelim: 

~ma dahi, italyanm filosun
dan aciz degildir. Her biri 
8 tane 38 Jik topla müceh-
hez 29 ve 31 bin tonluk be§ 
drtnot buradad1r. lki büyük 
kruvazör filosu 8 gemi, ~ü 
muhrib filotillas1 24 gerni, 

c:::3 

Bunu dcnizalt1 gen1isinin kahran1an kurJ1 
dan1n1n agz1ndan <linleyiniz 

-2-
0 zaman mevcup tahtel- 1 25 Nisan 1915 de 

bahirlerden his: birisi bu ka- helmshafen) den usulc• 
dar uzun bir seyahat i\:iD rak §imale dogru yol 
läz1m olan g1da ve mahrukat la ba§lad1k. Nanf dell 

ta~1yabilecek kabiliyette de- ingilizler mayinler 9e •~ 
gildi. Binaenaleyh Vilhelms- tahtelbahir seyrü sefetl 
hafm ile Kataro arasmda pek teblikeli bir hale 
g1da ve mahrnkat almaga mi§lerdi; öyle ki Man~ d 
salih bir istasyona ihtiya~ kal' zini ge~erken maruz 
vard1. Bahriye nazareh Ham- gimiz tehlikeler yanind• 
burg-Arnerika postasm1• ya- k k yabatm üst taraf1 pe 
pan vapurlar1m1zdan birisinin kabrdi. 

- Kont F elikis dö Lükner 
mi? böyle bir kimsemiz yok
tur. Bununlu bereber bu 
kont Filkis oldugunu söyli
yen zabiti i~eri ahmz!„ 

Bremde bir defa daha 
Lüknerin hüviyel vesikalarm1 
itediler. 

lngilterenin harb edecegi
nin en büyük delili, Horne 
Fleet denilen ingiltere ada
larm1 müdafaaya mernur ana 
filonun Akdenize sevki ola
cakbr. 

bir sürü denizaltt gemisi ve 
muavin gemiler de Akdeni
zin, Cebelitarik, Malta, Sü
vey§ ve sair Jirnanlarmda bu 
lunmaktad1rlar. 

Marsalanm bize bize f spanya S~ 
' a~1klarmda intizar ederek Bu sebepten dolay1 

levazirnimizi ita etmesini ka- ya sevahilinden yukar1 

Gemi hazarland1g1 vakit 

ingilizlerin maliim olan ih
tiyatkärl1g1 dü§ünülürse, hafif 
gemiler bak1rnmdan kuvvetli 

Gen~ bahriye zabiti odaya 
gikmif„. Ölmü~ oldugu sam· 
Jan Feleksin ta kendisi ol· 
dugu anla§dm1,br. Dünün 
macarap1rest serserisi arbk 
Almanya ~imperatorunun bir 
bahriye zabiti idi. 

her i§ yoluna konmu§tu, o 
kadarki gemi tayfasm1n mek-
tuplar1 bile unudulmami§b. 1 

Lükner,Alman casus te§ki- I 
läbnm sahte vesikalar yapan 
k1sm1 amirine verdigi rapor
dan ,u cümleleri alabiliriz: 

lngiliz donanmasm ban§ 
konu~una göre, bu filo en 
yeni 5 drednotla 3 drednot 
kruvaüpründen, 2 tayyare 
gemisinden ve bunlara mül
hak kruvazörle, muhripler, 
denizalb gemileri ve diger 
yard1mc1 gemilerden mürek
kebdir. 

olan italyaya kar§l ~imdiden 
Akdeniz filolarm1 bu eins 
gemilerle takviyc ettiklerine 

l,te, bu gen~, Umumi 
harbde her türlü yard1m ve 
muvasalan muhrum bir ge
miyi idare edecek, " Zaf er 
veya ölüm 1 „ diye ~ah§a~ak
tir ! 

Alman erkin1 harbiyei 
umumiyesi tarafidan davet 
edildiji zaman Lükner, mu
vin Zll'lhldardan Movede top
~u kumandan1 idi. 

Emri abr almaz Berline 
ko1tu. Ona, erkan1 ha.1biye: 

- Muavin kruvazöz ~ek
Jinde bir yelkenJi ile ingiliz 

. deniz aplukas101 yarip ge~e
cek kudreti ve cesareti ken· 
dinizde buluyor musunuz ? 

Sualini sordu. 
Lüknerin aray1p bulama· 

diit bir i§ti bu! Hi~ dü~ün
meden: 

- Bu ite hazir1m! dedi. 
- ,Su halde, bu andan iti 

baren bu yelkenlinin kuman
dan1s1mz ! 

l1te bu tayin üzerine Lük· 
nerin en 1ayan1 dikkat ma
ceras1 ba§lad1. Gen~ zabit 
bu yeni vazifesinden ~ok 
memnundu. 

HaZlrhklara ba§lad1. F akat 
· kendisine verilmi§ olan gemi 

cidden herbat bir gemi idi. 
Bu gemide her§eyi degi§tir
mek läz1md1, geminin harici 
1ekli, käg1tlar1, defterleri, 
her §eyi degi~tirildi. 

Bu hazirhklara devam eder 
ken Alman polisi birgün Lük 
neri lngiJiz casusu diye tut
tu, Dogrusu, bu genc bah
riyeli, bir Almandan ~ok zi
yade bir ingiliz~ benziyordu. 

Lükner evrak1 poJise gös
tererek kurtulciu. FakJt ken
disini hakh bir endi§e ald1; 
~ünkü Alman polisi: 

Kusura bakmaym1z. 

"Gemi tayfalar1 gayet na
dar mektub ahrlar, fakat bun
Jar1 senelerce saklarlar! Ya-
p1lacak mektuplarm pullari 
üzerinde Hongkong, Y oko· 
hama, Hamolalo gibi cihanm 
her taraftna ait mühürler 
ve eski tarihler olmahd1r ki 
gemimizin ~ok senelerdenberi 
bu harflerle i!J gören bir ge-
mi oldugu anla~1lm1§! Mek
tup ve zarf käg1tlar10m da 
tarihlerine göre eskimi!J ve 
yipranm1§ 0Jmas1 läz1mdir! 
F araza bir mektupta aile 
babas1nm ölümü bildiriliyor
sa, mektup tabakas1nm anne 
veya hem§iresinden gelmi§ 
olmabd1r.„ 

( Arkas1 var ) 

<;ok ticaretli bir havadis 1 
MÜHENDISLERE, 

MÜTEAHHITLERE 
m ü j de 

Hakiki askerive 
. vad1rc1s1 

Yuda Caves 
lzmirde ~ekerciler §ar

~1smda 30 numarah rnaga
zam1zda daima yeni ve eski 
~ad1r ve tentelerirniz reka
bet kabul etmez derecede 
ucuz sahhr. Häri~ten geti
rilecek eski ~adirlar ve 
tenteler gayet güzel ve 

, ucuz fiatle tarnir edilir. 

1 
istifade i','.in bir defa ziya
ret edebilirsiniz. 

1 - 12 

l)i~ ))ok to1·u 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~1smda 37 numaraya ge~
mi~tir. Telefon 3774 

FRIGIDAIRE 
Yalmz evindeki konforu temin eden soguk hava 

dolab1 degildir ... 

FRIGIDAIRE 
Ayni zamanda ticarethanenizin ibtiya~larm1 kar§thyacak 

BÜYÜK TESISA TI da rneydana getiren yegäne müessesedir 

Bunlarm baz1lari, kruva-
zörler, muhribler, denizalb 
gernileri gizlice, büyükleri de 
a~1k~a Akdenize gelecekler
dir. 

MUHAREBE NASIL 
BALIY ABiLlS? 

ingilterenin deniz ve hava 
kuvvetlerini Akdeaizde top
byabilmek i~in vakit kazan
mak istiyeceg1 tabiidir. fngi
Jiz politikas1 kendi „ine mah
sus sularla bu vakti kazan
maga ~ah~acak ve ingiliz 
kuvvetleri toplanmalar1m 
bitirdikten sonrad1r ki ingil
tere harb ilän edecektir. $u 
halde, italyanm menfaati, 
kendi kuvvetleri kämilen Ak
denizde oldugu i~in ingiliz 
kuvvetleri toplanmadan ilk 
darbeleri indirmektedir. Fakat 
hazirhklar1m bitirinceye ka
dar harbetmiyecekmi§ gibi 
görünecegini ve sesini al~ak
tan alacag1 muhakkak olan 
ingiltereya harb a~maga ve 
sald1rmaga cesaret etmek 
kabil rnidir? Mussolini, bunu 
göze aldmrsa, ingiliz deniz 
ve hava kuvvetleri Akdeniz-

1 de toplanmc1ya kadar, ltal
yanlar epeyi isler görebilirler. 

MALTAYA HÜCUM 
Bu takdirde italyan hava 

kuvvetleri, italyan donanma
sile mü~tereken ilk önce 
Maltaya hücurn edeceklcr
dir. <;ünkü buras1 italyanm 
burnunun dibinde bir ingiliz 
deniz üsslharekesidir. Malta 
rnükemmel bir müstahkem 
rnevkidir; Bir hava hücu
rnuna kar§I müdafaas1z ol
rnad1g1 gibi, ingilterenin Ak
deniz donanmas11 yalmz ba-

~üphe etmemelidir. Bu itibar
la italya, baskm ~eklinde 
harba ba§Jad1g1 takdirdc bile, 
Akdenizde drednotlar itiba
kendisine faik ve diger ge
miler itibarile a§ag1 yukan 
muadil bir kuvvet bulacag1 
muhakkakhr. ~u halde, ital
yanm öyle bir hava ve deniz 
bakmile Maltay1 kolayca ele 
ge~irmesi imkäns1zd1 t. Mal
taya yap1lacak hava hücum
larmm verecekleri neticelerin 
rnuvaff ak1yet derecesini ise 
bugün tahmin etmek kabit 
degildir. 

( Sonu Yarm ) 

Kazan~ 
Ve idare 

Para kazanrnak §U s1rada 
pek kolay degildir. Bunun 
i§in ele gei;en paray1 sarf 
ve idarede r;ok dikkat lä
z1md1r. 

Meselä; sabun läz1m oldu 
hanki marka sabun iyi ol
dugunu bilip gittiginiz tica
rethaneye söylemezseniz ver
digini ahr ve belkide hi~ 
rne:nnun olmazsm1z. 

Fakat, bugün piyasada en 
fazla ragbet gören halis 
Kartal marka kokulu ~arna
~1r ve tuva•et sabunlarile, 
Sencap marka soguk su, 
inci ve Y 1ld1z markah el ve 
~ama~1r sabunlan, el ve yüz 
i~in gliserin sabunlan isteyip 
ahrsamz, cildinizi vc ~arna
§irlanmz1 degi! harab etmek 
hatta daha kuvvetle§tirmi§ 
ve kokusile de koku ihtiyac1 
niz1 gidererek idarcl hare
ket ettiginizi anlar vc ~ok 
memnun kal1rsm1z. Heryerde 
bulunan bu marka ve isim
leri tercihan araym1z. 

Umumi sah~ yeri : Ba~tu
rak M1h~1larda 4 - 6 No. 

Telefon : :?99 

:;:lt1c:lc:lc:lc:lclb'cl\:1c***i*~lfc)\::Jc)\::Jc)fc)\:)\::Jc)\:l:~:: 
4( E L H A M R A 1 Milli Küt~phanc )+ 

. S 1 n e rn a· s 1 )+ 

Viyana A§k Beldesi 
~ „ 
» 
)f. 

BakkalJar, Kasaplar, Pa ~tac1lar, I\1uhal1cbic.iler 1 
Viyana musiki motifleri üzcrine yap1lm1§ olan filirnlerin )+ 

en mükemmeli, unutulmiyacak bir fiiim )ft 

„ 

1...-okantacilar, Birahancler 

FRIGIDAIRE 
Soguk hava tesisahmz i~in mühendislerimiz 

emrinizc amadedirler 

BOURLA BIRADERl ... ERI ve Sr. 
istanbuJ - Ankara - izmir 

MAGDA SNA YDER ve VOLF ALBAM · ~ 
BETTY MUSIS - JOHANN STRAUSS ~ 

--( Seans Saatlari )-- )f. 
Her gün 3 - 5 - 7 - 9,15 )+ 
Curnartesi T ALEBE sea11s1 1 -;- 3 Pazar 1,30 * 

[• ~~:n:~!~)l~~~~[•l 

rarla§hrd1. Biltabi, bu terti- rak Orkan adalarmm f 
bahn s'>n dercce gizli tutul- linden dola~an uzun 
mas1 elzem bulunmakta idi. ihtiyari tercih ettik. Y 

21 U techizat ve istihzara- ba~ha bir tahtelbabir 
tini ikmal edinceye kadar gayet iyi yemlik te§kil 
<:;anakkaledeki bahri hücum bilecek bir~ok sefaine 
da hitama ermi§, kara kuv- geliyordisek de bunlar1 
vetleri taarruz eden filo- mak vücudumuzu if§a 
yu ag11 gemi zayiatile pür· cegi cihetle sarf1 nazar 
kürtmü§tü. istihkämlara kar- yor. Gayemize sadik, . 
§1 gemilerle galebe edilemi- muzu sakinane takib e 
yecegin ve <;anakkale bu duk. ...t 
suretle teshir olunam1yacag1, DÜ~MAN GEMlLEl'I 
arhk anla§tlm1§h. ltiJäf dev- ARASINDA 
Jetleri <;anakkaleyi denizden 
zaptetmck sevdasmdan vaz
ge~tiler. Fakat, bundan sarf1 
nazar edilince karadaki rnu
harebeler daha §iddetli ve 
kanh olmaga ba§lad1. ~imdi 
itiläf kuvvetlerinin fikri bü
tün sahil buyunca asker f,'.1-
kararak <;anakkaleyi zaptet
mekti. 

HAZIRLIKLARIMIZI BiTiR 
DiKTEN SONRA 

Yap1lacak büyük bir hü
cum i~in büyük rnikyasta 
istihzaratta bulunuldugundan 
haberimiz vard1 ve tarn U-21 
istanbula müteveccihen hare
ket ettigi gün idi ki Avustu
ralya ve Y ei Zeland tabur
larmm Gelibolunun altm se
vahiline ~1kanlm1~ oldugunu 
i~ittik. Korkun\:, feci Geli
bulu hailesi kndurmu§ bir 
~iddetle devam ediyordu. 

Maarnafih, harb karada ol
makla beraber gerek nakliye 
ve gerek harb gemileri de 
faaliyete büyük mikyasta 
yard1m ve i§tirak ediyorlard1. 
Binaenaleyh, bir tahtelbahir 
mükemmel i~ görebilir, bu 
müthi§ hailede birinci saf da 
bir rol oynayabilirdi, istan
bula uüsulilmüzde ne gibi 
hadisatm i~ine girecegimizi 
rnerak vc halecanla dü~ü

niiyorduk. 

Orkan adalarmm §irO 
de denizin üstünde koyll 
sis hüküm sürüyordu. Sll. 
yuzune r;1karak yoJulll 
devama ba§lad1k. Az s 
sis ans1zm a~1lmaga badi-

Gözleme zabitim bi 
" dönnerverter ! „ diye 
retle bagm:l1. Ben de gii 
tede onun yanmda duru 

durn. inigiliz takib gea>il 
nin arasma dü§mü~tük. 
taraf 1m1z bunlarla sar1li0 
Henüz c!almaga haz1rla 
idik ki, en yakm1m1zda b 
nan bir takip gemisill 
görüldügümüzü anlatan 
ler duyduk. 

$ükür olunurken bt~ 
tarnamile a~1Jmam1§ olaOd 
arasmdan takip gemisi 

tumuz, bizim bir ingilii 
nizalh oldugumuzu zanne 
Ve Biz de dosdumuz ie

0 bm1 tashihe vak1t bulaa>8 

yava§ca dald1k. Tama~ 
dalmaga lüzurn kala>8 

rüzgärm sürükledigi bit 
tabakas1 etraf1rn1zl ka~ 
son süratle ilerlemege 
lad1k. ~üphelenen takiP ~ 
mileri yerimizi tayin edt0 
yerek etraf1m1zda döniiP 
~uyorlard1. Bu sisin sayesi~ 
lngiliz ~enberinden s1yr1l 

(Arkas1 " 

lzmirlilere 
Ve izmire gelenlere müjde 

izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba f'' 
Gazinosu saym halk1rn1zm zevkini ve ne~esini bir kat d• 
arhrmak i~in büyük bir fedakä:rhg1 daha göze almu;t1r : . 

Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedt' 
Siiheylä gili rnüstesna ses krali~elerini ve bütün TürkiY 
tanmm1§ yüksek saz heyetini getirmi§tir. 

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

()kuvucu ha ya nla r 
Fahire, Bcdriye Süheylä, Faidc, Belk1s, Bedia Sel.,,

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistleriniJJ 

Me§hur \\'li§eller 
ve ne§C yaratan sahneler y1ld11.1 Bayan kii~ük 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 



( Mallon Seal ) 9 EYLOL 

i 
a es • 

d1n 1 

u du ' 
istanhuldan geien müte

bass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne~n ve havamn s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan §ey)eri yeni §ekline ge
tirmek i~in bütün dfü~ünce
Jeri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 

1 

Berlin Radyo sergisinde önemli bir yer alan 

Telef anken Süper 564 Wlk 
modelinden 6 Iambal1 TELEFONKEN radyosu 

panay1r §erefine gelmi§tir 
K1sa, orta ve uzun mevceleri büyük bir hassasiyetle alan ve kudreti sair makinalardan 

üstün olan i§hu makina zarif bir §ekilde arzedilmi§tir. 

~apka, yün, ipek, iplik k u-
1 ma~larm ahlmas1 dü§ünülür
\ ken yeni hale getiren, siyah1 
r bi1c beyaz yapan bir mucidin 

~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 

Fennen en son tekämüllerini nefsinde tophyan ve en mü§küllerin hayretini mucip 
oJan bu ma.Kina 1036 mevsiminin bir harikas1d1r 

Saym lzmir halk1 ve panay1 ziyaret~iler~nin bu makineyi tetkik etmeleri i~in : 

BOURLA BIRADERLER ve ~ürekäs1 

2 ve 20 komprin c1.k .:i L .... 1 

~~~ill Ambalaj vc komprimcler' „ h lrs 

l19in timsali olan ma~~ as1 r aray1n1 

9 Eylül 1 Büyük Kurtulu~ Ba:yrann Sercfine 

~ ~if a Eczanesi 
IJ 1 Eylülden 9 Eylül ak~amma kadar t uvalet ~e§itleri, ~l 
~ k.olonya ve mustahzarat ve re~etelerde fevkaläde ten- ~J 

zllat yapacakhr. 

izmirliler ve lzmirdeki ta§rahlar bu biiyiik f1rsa h ":.) 
ka~1rmamahd1rlar. ~ 

S. F erit kolonya esans ve mustahzaratmda o/o 10 ~ 
Aspirin Bayer 30 Gözlük ~e§itlerinde o/o 10~ 
<;ocuk donlan Radyüm 40 Sulfata komprime 9 t.:i 

„ mu~ambas1 „ 40 „ „ ~ekerli 12- ~ 
~ark malt kosf „ 55 Kalsi ostelin igneleri 190 ;:; 

Di~ f1r~as1 ekstra „ 10 ingiliz sodosi kutu 12- , 
l<as1k bag1 Avrupa 200 ,, meyve tozu K. ~00 ~ 

l>ikkat: S. F erit ~if a ecza e i ~1 
HÜKÜMET SIRASI ~ 

.... _~~~~~=~~~~-
Güzel Hisa 
Mefru§at mag zas 

MEHMET KA VUK 

~ 
~ 

~~~ , ~:~H~ 

numarada istanbul istim bo
yahanesinde bulunmas1 ikh
sndm biricik yard1mc1s1d1r. 

'f icarethanesinin pa vyonla nna hararetlc da vetlidirler. 

ilarimiza 
Milli fabrikalan-

m1z mamulätmdan 
(dum"°ans1z yerli av 
barutu) ad1 altmda 
yeni bir ~e~it av ba-

rutu piyasaya pkrlfa
m1~br. Bu barut, ya
banc1 memleketler ya-
p1s1 benzeri barutlar 
ayar ve evsafmda 
kuvvetli bir baruttur. 

Hem yerli yap1s1 
olmas1 hem de iyi ev
safta bulunmasmdan 
ötürü bu barutu kul

Iand1gm1zda duyacagm1z h::r z iki kath o]acakbr. 
Yerli barutumuz yüz ve iki yüz elli g ramhk kutular i~inde 

olarak yüz gramhg1 70 vc 250 g ramltg1 175 kuru§luk fiatla 
idnremiz Tophane sah§ magazasile belli ba§h sahc1lar1m1z 
tarafmdan sabhr. 

pi~~~~8~~~~~1'1'1 

f Ankara Biras1 1 
~ ()rn1an <;if'ligi fabrikas1 n1an1uh\ti i ANKARA <;IFLIK ~ARABI 
<JJ ve KA~AR PEYNIRI rr Arsmlusal izmir Panaymm ziyaretinizde ANKARA 
~ BIRASI pa vyonundan mutlaka i~iniz . · 
@! Pavyon numaras1 (214) 

~!~~~~~~~~~~~ 

ZINET Yüksel 
Mobilva 

Fabrikas1 . 
En Iüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarim izmir pana
ytrmda 128-129 nu'llarada 
ve ismet pa~a bulvarmda 41 
numarah mobilya me,herinde 
sahlmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

=================== 
Sanh sancag1nnz1 ~erc-
filc 111ütenasih aln1ak 
ve takn1ak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa-
rah dükkända 

BAYRAK<=I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarcthanesinden aliniz. 

Kabaday1 
Bill ur 

i§te bütün izmir ve mül„ 
hakatmm seve seve i~ip do
yamad1g1 rak1lar bunlard11. 

l<;en bil~r, bilen i~er. 
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Kemeralb 
Hükiimet 

Kar§tsmda 

E. izn1ir ) ' olbedesteni No 1 ~, 
0 

tib't•.rnin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tiil 
d~l tnhk, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve ha::.1r per

' ta.i~r, perdelik ve kana pelik kadife kreton, more ve fan
•of kurna§lar. Perde sa~aklan ve baglari, masa örtüleri ve l-" tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
\tit ~ban~ kanape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce
lll'-ht 0~n1zler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
llla.J elaf boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
~ltllerne ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul ctmez 

Ku l msta kutularm üzerindeki tammlara dikkat edilmesi 
ve her ~ap ii;in gösterilen mikdarlardan daha fazla barut 
hakk1 ku!I. mlinamas1 gerektir. 

• 
• sarlar idaresi 

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

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr . 

Toptan ve perakente s1-
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko
layhk gösterilir. 

Teerübe 
GörmÜ§ 

Bir n1uhasip. i~ anyor 
Resmi ve husussi müesse

selerde muhasiplik yapan bir 
zat i§ aramaktad1r. 

' 

ilrla magazam1zda sahlmaktad1r. 

~~~1d...~:A:1ci:1c.1dc~x:1c* tlt*x 

DOKTOR 
A. KEMAL TONA Y 
Bakteriyolog YC bula~1k i]e saJg1n 

a hastahklar n1ütehass1~ 1 
da. ;srnahane istasyonu kar§1smda Dibek sokak ba~m- • 
-k,il 0 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 

~.?1 saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. •t 
la.bi·~~acaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgclen sair • 
la.r, 

1 
at \'e mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ,+. 

•itid:apdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )(. 
llluntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ~ 

* 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1.~1n1z ~1k, tcn1iz, 1üks 

ev esvas1n1 burada huJa biJirsiniz. 
• w 

l~ir def a zivarct 
ediniz w 

kec·ler 

o. 26 
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Osman Nuri 
EMlRLER <;AR~ISI No 22 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir ~e§i
di bulacak ve büyük men
faat elde elde edeceksiniz. 

Pav1yon A. 

Beyler sokagmda (61) nu-
maraya müracaat. 6 - 1 

Turkuvaz ban 
Bütün konf orlar1n1 
ikn1ül ederek bu 
ak~an1dan itibaren 

a.;dnut'tlr 
Muhterem halk1m1z1n sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klar1 gece eg
lencelerine bu ak1amdan iti
baren kavu1mu1lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
f edakarhk!ar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini getirme
ge muvaffak olmu1tur. · 

Muazzam v~ görül· 
J • 

mege 1ayestedir. 'O ~~~:W:~~i~:\0$:\C:\C:\C'f.,.C~''--K· 
Vt~~~ TÜRKI- 1• •1 H kk i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yapuan ISMA1L HAKKI Gazozlar1 temizlik 

YALNIZ Sm81 8 1 g ve s1hhat bak1mmdan birindligi kazanm1§br. lzmirin her dükkämnda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYL\JL 
PANA YIRININ gazino ve me~rubat pavyonlarmda sahhr. ISMAIL HAKKI Gazozlar1 üre V e 
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Sa'.h.ife 4 ( Hallun Seai ) 9 EYLOL 

Musa dagznda kzrk gün 
ükiimetimiz, Türklük aleyhinde iftiralarla 

dolu bu filim i~i 

sele hakk1nda Cun1huriyet gazetesinin t\nkaradan ald1g1 maJümat • • • ••00
•• • • 

Metro-Goldvvin ~irketioin ne kadar igren~ yalanlarla ( M. G. M. )- filim §irketinin Italya Habe§ l§IDde karar1n1 ~oktan vermt§tlt• 
filimlerini memleketimizde dolu oldugu filmin ~evrilme- telgraf adresioe §U telgrafi ff• b• . t d d d• 
göstermekte olun fpek~i sine te~ebbüs edilen muhit- ~ekmi~tir : I~ Ir UVVe ODU Ur uramaz 1yor 
Karda§lar bize bu mesele lerde de anla§1lm1~ olacak ki 11 M11sa dag1„ filmi ~evrile-
hakainde yeniden ~u izahati senaryodaki baz1 par~alarm cek mi? „ 
vermi§lerdir: ~1kar1ld1gma dair memleke- Cumhuriyet - istanbul 

"-Mevzubahis filim ~ev- timize haberler gönderilmi§- Bu telgrara mezkür §irket 
rilmemi~tir. Va~ingtondaki tir. Romamn yaptst Türk dü§· telgrafla ~u cevabi \'ermi§tir: 
el~imiz senaryoyu imza etme- manhgma dayandigi cihetle " Simdiye kadar bu hu-
digi ve muvaf1k bulmad1g1 ' birka~ sahnenin eksiltilmesi hususta verilmi§ bir karar 
müddet~e lfilimin ~eurilmi- hi~ §Üphesiz onun hakiki k 
yecegini Metro Goldvvin §ir- n_iahi~etin~:„e~i§~iremiyece~: yo B~:i; fikrimize kahrsa 
kati Amerika di§ i§ileri ba- br. e§e us ~rm vcret:gi ipek~i karde§ler bu sosyete-
kanhgma kar~1 taahhüt et- s o U§lara (nebcelere) gore ye yeniden gayet §iddetli 
mi§tir. mealde Amerika se- yeni tetbirler almacakhr.„ talimat vererek böyle bir 
faretbanesi ata§e kommersi- "Cum~uriyet„ : filim ~ekildigi takdirde Me-
yali mister Glapsiye geien <::ekilen TeJgraf a ter Goldvin Mayerin Tiir-
telgraf1 bize gösteridiler, Ahn an Ceva p kiyeyi kaybedegini filim sat-
Motro-Goldvvin itirazlar1m1z1 "Cumhuriyet„ arkada~1m1z ma i~inde tekid etmelidir. 
muhik buldugu cihetJe bu ~ ~ S ~ ~ S ~ ~ 

filimi ~evirmekten vazga~mi~- Mu·· kelleflere 1 1 A h. d f . 
tir. Binaenaleyh bu sosyeteye S 8 Iye e eCI 
tariz etmek dogru degildir. Her kolaylik bi·r ci·nayet 

Filimi Amerikada, Ameri-

kahlar ara!ii!tnda ge~en bir Go··steri·lecek ·-.,k romani halinde ~evir· iki ölü, bir hafif 
mek istedigini de ilive etti. (Ba~taraf1 1 incide) yaralt yar 

27 Temmuz tarihli Motion ziyade kolaybk gösterile- lslähiyede bir cinayet ol-
Picture mecmuas1 da filmin bilecek ~ekilde degi~tirilmesi mu~, gümrük mugafaza me-
Türkleri alikadar etmiyecek tarh ve tahakkuk i§lerininin mur Jarmdan Ali, ambarci 
1ekilde Amerikada cereyan daha ziyade basitle~tirilmesi Müniri öldürülmü!I, veznedar 
eden bir vak'a halinde ~ev· etrafmda bir taraftan tetkik Aidayeti de bacagmdan ha-
rilmesinin dü~ünüldügünü yaz bürosu diger taraftan Avru· fifc;> yaralam1~hr. Bogu~ma 
maktadir. padan getirttigimiz mütehas- esnas1nda katil Ali, kendi 

Mtro·Coldvvin sosyctesin· s1slar ~ah§maktad1rlar. Ay- tabancasmJan ~1kan bir kur-
den 8 Agustosta geien bir r1ca muhtelif memleketlerin §Unla §akagmdan vurularak 
telgrafta da Ankara hüku· vergi kaunlan üzerinde de ölmü§tür. 
metinin müsaadesi beklen- tetkikler y< pbrmaktay1z. 
mekte oldugu haber veril- Gerek bakanhgimiza yapi-
mektedir. Jan bu tetkikler neticesinde 

Bu suretle hükumetimiz elde edilecek neticeler gerek 
müsaade etmedigi müddet~e lsmet lnönünün dogu gezisi 
filmin ~evrilmiyecegi meyda-

esnasmda lüzum gördügü 
na ~1kacakhr. „ 'l'kl . k 1 yen1 1 er verg1 anun armm 
ANKARA ÖZEL AYTARI-

MI lj'.. · tadilinde esas olacakh. Dogu 
ZIN VERD ul MALUMA T illerindeki mali te§kiläti tek-

0 Musa dag1nda 40 gu"n,, 
filmi meselesi Ankarada da 

viye etmek üzere bu sene 
maliye mektebi mezunlanni 

önemli akilsler yapm1~hr. bu ellere tavin ettik, 
Ankara muhabirimiz ge~ va- Bu illerde münhal müdür-
kit bize ~u malumab verdi. 

Ankara 4 ( Telefonla ) -
011 if leri Bakanhgmm Türk 
lnk aleyhindek! „ Musa da
gmda 40 gün „ filmi müna
sebetile evvelce yaptig1 te
tebbüsnta !Häveten Va§ing
ton büyük el~imize yeni ta
Jimat gendermesi muhtemel
dir. 

lügü birakmamaga ~ah~1yo
ruz. Bu suretle de dogu ille 
rimizde mali i~lerin daha zi
yade düzenle yürumesini te
min etmi~ olacag1z. 

Bu taraflara gönderilecek 
memurlara maa~Iarmdan ba~
ka tahsisat verilecegi dogru 
degildir. ---'!W'ir---
M1s1ra 
Gönderilen 
Y eni kuvvetler 

i~ i§leri bakanhg1 da bu 
filim münasebetile icab eden 
tedbirleri alacakbr. Gelen 
haberler Türklük aleyhinde 
serapa yalan ve iftira ile 
dolu olan böyle bir filim ~ev 
rilmek te§ebbüsüne giri§ilme Atin (Özel) - ingiltere-
sinin dost memleketlerde nin M1s1ra f yeniden gönder-
n ~fretle kar§dand1g1m gös- digi yetmi§ harb tayyaresi 
termektedir. Bilbassa Yugos ile tanklar ve M1s1rda yap-
lavya ve Romanya hükümet- bg1 haz1rhklar itlyan gaze-
leri bu filmi memleketJerine telerinde §iddetli bir surette 
aokmamaga §imdiden karar tefsir edildiginden Romada 
vermi§lerdir. büyük bir asabiyet uyand1r-

Filme esas olan Romamn mt§hr. 
rmm:t::+'!:ltm„„„„„ „„„ •• mmmmJljl 

~ 20 ILKTESRIN - P AZAR ~ 
1 genel nüf ·s say1m1 ~ 
i Bugünkü nüfu umuzun sayis1m vas1flar1m bilmek, i 
i devlet ve adusa yar1nki ihtiya~lar1m1zm neler olacaktn1 i 

tanatacak, onJan karf11Rmanm ~arelcrini ögretecektir. ~ 

BA~VEKAl.ET n 
btatiatik Umum MüdürlügU ~ 

Cinayetin sebebi ~udur: 
Münir mezunen bulundugu 
s1rada Ali Münirin evine bir 
az hediye ile bir mektup 
göndermi~tir. Münir Antep
ten dönerek bnnu ögrenince 
buna ~ok k1zm1~1 Aliye ras
lad1k~a hakaret edermi~. 

Cinayet günü, Münir Aliyi 
dögmü~, dayaktan izzeti nef
si kmlan Ali, evine giderek 

tabancas1m alm1~, Gümrük 
ambarmda raslad1g1 Münire 
dört kur{.un s1karak öldür
mü~tür. 

Ali, kur~unn s1karken sr
karken biri de kazaen vez-

nedarB. Hidayete rashyarak 
ayagmdan yara1am1~tar. 

- + ·~· ... 

S1nd1rg1da 
Cinayet 
Oflu Ran1iz alcH ak 
)'ü zünden l\lehmedi 
()Jdürdü ... 

-
Smd1rhpa ~ok feci bir ci-

nayet olmu~tur. 

Oflu Yusuf oglu Ramiz ve 
karda§l OfJu Abdurrahman 
oglu Mehmed ile pazar ye
rinde bir alacak meseiesi 

yüzünden kavgaya tutu~mu~
lard1r. Kavga kittik~e büyü
mü~, iki karde§ Mehmcde 

hücum etmi~lerdir. Oflu Ra
miz bu arada kama m1 ~e
kerek Mehmede sapl:tm1~ 

zavalhy1 bir kar; yerinden 
ag1rca yaralamt§br. Yarah 
~ok ge~meden ölrnü§tür. Ka

til o.·tadan kaybolmu§, fakat 
jandarmanm ald1g1 ~abuk 
tetbirler ayesinde yar1m 
aat i~erisinde yakaJanarak 

Jadli eye verilmiflir. 

Adisababada Habe§ imparatorunun birlikte ~ah§bg1 Erkamharb 
Heyetlet inin bulundugu mahalden bir görünü~ 

Roma 8 (A.A) - f tefani 
Ajans1 bildiriyor: 

Bir ka~ günden beri hava 
gönüllü yüzba~1s1 s1fa tile Erit-

1 rede bulunmakta olan pro· 
paganda bakam bay Ciano 
radyoda Amerika ulusuna 
Eritrenin samimi seläm1s1 
bildirdikten ve Amerikan 
ulusunun alicenaphgm1 cesa
retini tazimle yadettikten 
sonra 40 sene i~indeki ital
yan-Habe~ münasibatmm k1-
sa bir tarihini yapm1§ ftalya 
tarafmdan Habe§ husumet 
ve suinideti kar§ismda yap1-
lan barI§lCt te§riki mesai te
§ebbüslerinin sonuncsuz kal
d1gm1 izah etmi§tir. 

beraberligi te~ebbüsleri dev
resini ebediycn kapanm1~ 
teläkki etmiye ve ge~mi~te 
tutulm1yan vaidleri geiecek
te kabul etmmeye azmetmi~ 
tir, Du~emizden emir geldi
gi zaman hepimiz en t;etio 
bir azimle harbdecegiz. Dün 
ya tarihinin bu bilhassa önem 
li saatmda yüksek kararlar 
vermek sorav ( mes'uliyet ) 
vs mevkiinde bulunanlar 45 
milyon italyanm bir tek dini 
bulundugunu ve bunun her 
ne bahasma olursa olsun 

Mugla tütün 
~ok 

Mussolinin adma itafyo is: 
tikbalinin temin edilmesifl1 

görmek oidugunu hatirJaf· 
mahd1rlar. 

Londra, [Radyo] - V•~ 
l§leri ..,akam Sir Samuel 1-fo• 
ar dün saat 13 de özel bif 
u~akla Cenevreye hareket 
etmi~tir. 

Hareketinden evvel gait' 

tecilerc beyanatta bulunJO 
Bakan demi§tir ld: 

"ßar1~1 idame ettirme~ 
i~in · nc Jäz1m gelirse yapll' 
cag1m. 11 

.. . „. 
oru u bu 
nef· 

Mugla 8 (A.A) Son tütün yaz1sma göre bu y1J iI i~indele 
tütün rekoltesi 2.5 m1lyon kilodur. Ürünün nefaseti digel 

Bay Ciano italyan sümür
gelerine kar§t yap1lan bir 
s1ra b3skm ve tecavüzleri 
sayd1ktan sonra sm1rlarm öte 
tarafmda Afrika ban~1m boz
mak ve dünya ekonomi ve 
medeniyetmden zengin ve 
kaynak dolu bir piyasay1 
ka~irmak i~in her §eyin ya
p1ld1gm1 söylemi~ ve demi~
tir ki: 

· ydlara göre daha ziyadedir. 
Kumpanyalar ve inhisar idaresi tetkik gezileri yapmsk 

tad1r. Bu y1l bütün iirünümüz az olmasmdan piyasnmn er 
ken a~ilmas1 ve nefaseti dolay1sile de fiatlarm } üksek oll' 
cagt umulmaktad1r. 

A tay 4-3 
Kazand1 

Bahkesir Itmangücü-Altay 
tak1mlan dün ak~am kar§1-
Ja~hlar. Sahada dert be§ yiiz 
kadar seyirei vard1. Üyuna 

<;ok ~etin bir bubran ge~ 
~iren di.'.nyada bu hal be§er 
tesanüdüne kar§t modern 
medeniyetin tahammül ede
miyecegi bir baltalama ~ek
lidir. 

1 ba~land1g1 zaman tak1mlar1 
~öyle gördük: 

Altay: Cemil, Ali, Ali, 
~ükrü, Enver, Mehmed, Ha' 
san, Hikmet, Said, Basri, 
Hakk1. 

Altay tak1mmda Vahab 
1 yoktu. Onun yerine karde§i 

ltalya bu toprakla1 da nizam 
ve bart§t temin ettigi vak1t, 
ayni zamandn bütün dünya- 1 

nm sermaye ve i~ alemine 
Habe~istanm hotbin bir su
rette s1ms1k1 kapah tuttugu 
k1ymetli bir yeni piyasa da 
a~ml§ olacak11r. italyn bütün 
Habe§ i§lerini kesm olarak 
korarmak karan geri ahn
maz biz karard1r ve hi~ hir 
suretle degi§miyccektir. 

Bütün ftalyan ulusu icab 
ederse en agir soravlar1 
(mes'uliyetleri) kendi üzerine 
alm1ya haz1rd1r. italyan ulusu 
tarihin seyrini italyanm zara 
nna oJarak durdurmak tcc
riibesinde bulunacak olan en 
son haddi de olsa bütün ve
saiti ile kar~1 koymaga ha
zard1r. 

Onun Amerikada ve bii
tün dünyndnki hakiki dost
lari lttyaya mukarrerahmn 
yerm1 bulmasmdan ahkoy· 
m1y11 matuf zecri tetbirlcrin 
ve ya diger vas1talar1n ne 
demek oldugunu arbk bi
hyorlar. halya her halde Ha· 
be1i1tanla Lar1,c1J ~ahtma 

oymyor. 
iki taraf da kuvvetli ve 

kudrctli oynad1lnr. Altaym 
3-4 ile nihayel bulan gale-
besinden hi~ ~übhc y ikturki 
Balikesir idman gücüne de 
büyük bir ~eref pay1 ay1r-

i mak Jäz1m gclir. <;ünkü on-

1 

lar da Altaya maglüb olma
mak i~in elden geleni ynp
hlar, ~ok kuvvetli oynad1lar. 

ez eO 
Evvelki gece ü~ü k1rk do

kuz ge~e oldvk~n §iddetli 
bir zelzele olmu§tu. Ondan 
sonra ikisi ü~er dakilca fasila 
ile ü~ bafif zelzele olmu~tur. 

oc d 
!At •• •• g u 

Ak~akoca 8 (A.A) - 7 
Eyliil Atatürk gününü i~ten 
co~kunluklarlar kutlulad1lar. 
Kay1k yat1~lar1 fener alaylar1 
yap1Jd1. 

• • 
C•l f•1 ... _ [•] 

18 y §1 
kat· 

()tuz ya~1nda ki kar•=-
111 on sel iz h1~ak dtt 

bcsi iJc öldürdü 
Dün gece saat 4,30 ~ 

Karantinada Hnlil Rifatpl" 
caadesinde bir cinavet oh'1 
tur. Kahvede yahp ka1~1 

Salib oglu 78 ya§mda Abd 
Jah ge~imsizlik yüzünd 
ayr1 ya§1yan kar1s1 30 yaf1 

da Nesibeyi ag1z kavgas• ~ 
ticesinde b1~akla yarahyat' 
öldürmü§tür. c 

Bu cinayete kadmm 1'~ 
smdan ayr1Iarak üveyi oJ 
ile evlenmek istemesi olifl 
tur. 

b ana)'• 
A~1ld1 ·~ 

Sinob 8 ( A.A ) - 51 

panar1 n~1lm1~br. PanaY1~1 
gün sürecektir. iHerdetl 1 

1 
lerden panay1ra yüzlercC , 
cimenler gelmi§tir. Pf1'1

9 

~ok kalabal kti r. 

·r z· aret 
Hükflmet caddesincls ~e 

si hakikat ucuzluk se1'1' t 
gezm1z Tuhafycye aid ~ 
arad1gm1z mall yoruhii', 
aldanmadan pazarhkS' 1 
ayni zamanda muhayytf 
SIDIZ. 


