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OLUYOR! 

Eskisi -1 .. ._ Esk"sJı ahları bırakma konferansına hitaben: 

S. 1 er alayırn' 
ılahtarı b ' .... k f 

ta1111 b .. ıra ı<ma on e- • " MüstemJeke isterim l ,, 
Ugu k- • ~Q gül: u kadar hiçbir Diyor ve sesini daha iyi du-

1ne gel ~ç müeasese ha- yurmak için en asri silahlarla 
devlet) ~ernış, bütün dünya silahlanıyor. Fransa ve diğir 
•il&ha crı bugün!cü kadar Avrupa devletleride ayni va· 

ltaıy::rıl~amıştı. ziyette.. Beri tarafta Ame-
tarafa b - abeş harbım bir rika, Japonya, Sovyet Rusya 
bütiln d~raksak hile, bugün da ayni işle meşğ'ul.. 
Yotu11 unya elindeki varını Bu vaziyet karşısında bü· 
dar •iul·htepeien hrnağcı ka- tün dünya devletler.i birer 

ı a lan 
llgift ~a sarfediyor. silah ve barut deposu haJin-

bnt,.e . ere bırkaç gün evvel dedir. Küçük bir k ı gy ılcım 
t • ••ne ·ı •hsiaat nıı yonlarca lira bütün dünyayı infilak etti-
lbUteınad' koydu. Almanya rebilir. Bakahnı dünyanın 

son~ neye varacak? .. ~ •Yen: 

~ ~~~ ~~~~ 
\J KARAH'\~-~İKBİN 

O ZAK ŞARKTA BİR HARB 
~CAGINA ~ANİ DEGiLiM 
;rk-Sovyet d~tluğunuu gün
en güne büyüdüğünü görü-

A Mi&* Qift'!IOCl.1EllE51Bıa::EIB~~~:::s:-:::.:~!Sl!aııı .. IDıl ................................................. .. 

AFRIKA HARBININ SON DURUMU 
.?t r,_;;,:;~':;ti!.:I.;wı.ıııir.:.J• ~Q:Xl~~t!!G~illil 

• • 

1500 Eritreli ltalyan as-
1 

heri silahlarile birlikte Ha
1 

f • ~ ~ 

beşlere teslim olmuşlardır ·~:) 
1 

- ~~- --- OO~•:Y.> 

Mologeta or~usunu ricatı~ Ra~ Seyum ras 
Kasa ordularını müşkül duruma sokmuştur , 

HABES KUMANDANLARf00ffNı MEVZI ALIYOR'IAR I·· 
S~n. durumda önemli ol~- , . 1 fıkrasıda vardır. Bu fıkra ile f 

rak ıkı nokta verdır. Bırı ~ 1 bu gazete ifşa edilen bu 1 
Habeşlerin Tebbiyen fmuha- ··Y• vesikadan dolayı bu vesika 
rebelerine gece iıtirak ede- bombası İngiltereyi değil biz· 
rek düşmana baskınlar yap- ' zat İtalyayı müteessir et-
mak suretile usandırılması- miştir. 

dı . Habeşler gündüzleri sak- İtalyan ulusuna lngilterenin 
!andıkları mağara .ve oyuk- milletler cemiyetini bozan 
Jerdan çıkarak ltalyanJara devlete Cenevrede kartı 
süngü ve kılıç hilcumu yap- dururken hüdbin planlar tat· 
ması surelile düşmanı mev- bik ettiği hakkında parlak 
ziden çıkarmak vcyahud bir ddiJ verilmiş u'maktadır. 
meuziden uzaklaştırmak mec- Vesikanın nasıl çalındığına 

·ruhaf şey ...... 
BENi SOYARKEN 

.BEN ONU SOYDUM 
---.111~-,_ __ 

Kadın artist bir 
Erkeği soydu 

buı iyeti karşısında bulundur- dair bay Eden kamarada 
ması. Pazartesi izahat verecektir. Fransada garib bir bidise 

· lunnıaktadır. Ras Molegata t·rALYANLAR AMBA _ A- 1 olmuştur: Jorjet Mari ismin-
lkiside Şubatın on altıncı 

gecesi 1500 Eritreli İtalyan ordusu İtalyanla temas ha- LAGIYE DOGRU GiDiYOR 
1 

de güzel •e dilber bir artist 
askerinin silihlarile beraber Jiode ise de bu orduyu top- Roma 21 (A.A) - İyi ma- 1 bir gece bir delikanli ila . 
Habeş kumandamda teslim layup da yen\den muarip ha- lfımat alan mahafilden öğ- tanışmıştır. 
olmasıdır. ltalyanlar hava le komak biraz zordur. renildiğine göre İtalyan kuv- Bada sabaha kadar yeyip 
bombardımanına devam edi- MoJegata ordusunun ricatı vetleri Amba-Alagiye yak- içtikten gülüb oynadıktan 
yorJarsa da alınan bumba. Ras Seyum ve Ras Kassa laşmışlardır. Pek yakında sonra, delikanlı kadına bır 
farın yağmurlardan yerlerin ordularını da müşkül bir çok mühim hadiselere inti- otomobil gezintisi teklif et-
yumaşak olması basebile yüz· duruma sokmuştur. Bu iki zar olunmunmaktadı. miştir. Kadın bu teklifi ka-
de ellisi patlamaktadır. Pat· ordunun Tembieni nasıl mü- HABEŞ KUMANDANLARI bul etmiı, sabaha karıı bir 
hyanlarda bir iş görmemek· dafaa ed cekleri meçhuldür. YENİ MEVZi ALIYORLAR otomobile binmişler, şoförU 
tedir. Zira İtalyan köylüleri Bu iki ordunun bu bölgeyi Adis·Ab~ba 21 (A.A) - indirmişler, direksiyona ken• 
bile bu bombadan sakınmanın çete rnuııarebele:-ile muha· Haber verdiğine göre Ras dileri geçmişler ve şehir ha· 
usulünü öğrenmişlerdir. fazaya ç .. lışacakları zanne- Molegata İtalyanların mnte- ricine doğru bir gezinti yap-

Royterin harb muhabirinin diliyor. (Sonu 4 nncüde) - Sonu 4 ilncüde -

verdiği malumata göre şimal Dünkil raporlarda ve Ha- a:::ıtor."ııszsıt.m: ---.. --------=--s:m .. -•• 
cephesinde ağır ve sistema· ~eşistanı İtPlyaya veren ve 
tik bir surette ileri hareke· lngiltere dış bakanlığından 
tine devam eden İtalyan çalınar bir vesikadan da hah· 
kuvvetlerinin bundan sonraki s~dilmiıti. Anadolu Ajansı-
hedefi olan Amba-Alakiden nın akşam verdiği telgraflar 
:LS k lnmetro mesafede bu· arasında Deyi telgrafın bir 

...................................................... 
Resimli Dünya Hadiseleri 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000--------------~ 

Telefon Köşkleri 
~ı kurlarımızdan birisi yazıyor: " Evvelki akşam geç 
~ vakit Karşıyaka telefon koıkünden eve gelemiyece· 

Dünku .. yoru.m diyor. 
ıtıetea· . nushamızda Otro Rusyanın siyasasınıın aksi -

ının S 
ilan Ank ' ovyet Rusya· i Ji. Biz ise Balkan hükfı-

ğimi bildirmek is edim. Fakat köşkteki rehberi okumak ve 
para atacak yeri bulmak bir mesele oldu. Uğraştım, kibrit 
yaktım, telefonu çevirdim: 

- Alo ! diye bir cevab aldım. Para attım. Fakat bu işten 
sonra artık ses çıkaran olmadı. Eve haber verememekten 
mütevellid yesimle çıktım. iskele biletcisine bu derdi anlat
tım. Şu cevabı aldım: 

rah,0 il:ra büy~k elçisi Ka- metleriyle münasebetlerimizi 
lleşred Yaptıgı mülakatı kavileştirmen istiyoruz. 
•• eceg'"· . . N k cwıiifak l •mızı vadetmiştik. ete im Rusya da bu fikir, 
lıyoru:. 1 kısaca ş lğıya ya- bu düstur günden giine bü-

1( mektedir. Biz Türklerin mu-
ara h "İnin si an, Otro muharri- tabassıs sıfatile Bulgaristanla 

da ki s:a~~a.l vaziyet hakkın_ Türkler arasında ki bugün. 
llıiştir: ıne şu cevabı ver- kü dostluktan da çok mem

nunuz. Bu durum bizim Bal· 
..... s k ile ovyet h .. k.. an politikamıza kuvvet ver-

k \te Balk u umeti sulh mek cesaretini veriyor. Biz 
•d, dır ~nlarla çok ala- Balkan ittifakını umumi 

rolttik,~1 Jıra Rusya sulh sulh namına en büyük 
~r, ali n a 3 alnız Balkan- amil Jaorak görüyoruz. Bu 
'-•Y•nı:en~ektcdir. Eeki ittifak Balkan bükumetleri-

sıyasası bu yeni - Sonu 4 üncüde -

- Herkes böyle beş kuruşu atıyor. Fakat muhabere yol
ları verilmiyor, hayretle çtkıp burada bize dert yanıyor. La
kin gidip de bunu merciine şikayet eden olmıyor. ,, 

Telefon ideresi, telefon köşklerini ufak bir elektrikle ay
dmlatmah, eğer makinelerde bozukluk varsa tamir etmeli, 
ve halkın en müşkül anında müracaat ettiği bu telefon ma· 
kinelcrinin yanındaki sandıkları bir para kapanı halinden 

. , çıkarmalıdır. 
Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ,,....._ 
Almanyada Bahriye zabitleri dalgıçlık dersi görürlerken .. ... 
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-AVNi DOOAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI --42-
E t rafı uçurumlarla dolu bir yolda mını mını 
yavruların serbest ve yalnız dolaşmalarına 

müsaade oluna9ilir mi? 
Celile yarı şaka, yarı cid

di atıldı: 
- Tuhaf şey! Bazı haplar 

yutturulmak için yaldızlanır, 
halbuki bir genç ve güzel 
kızı yani kendiliğinden yal
dızlı bir hapı bir ticaret evi
ne yutturmak için yaldızını 
yok etmek icap ediyor! 

Bunun üzerine Sevin fik
rini ortaya attı: 

- Hakikaten ne garib 
ve ayni zamanda ne acı bir 
hakikat! Bir tüccar mağaza
sına bir daktilo alırken 

onun iktidarından, işinden, 

imlasından önce, evdeki ka
rısının bu daktiloyu çchrcce 
beğenmemesi lazımgelece
ğini düşünüyor. Ekmek pa
rası çıkarmak, ailesinin yar
dımına yetişmek için hayata 
atılmak, çalışmak, didinmek 
istiyen bir genç kızın bazan 
yolunda ne sert çakıllar ve 
ne dikenli çalılar bulunuyor. 

İlbayın yeğeni ilive etti : 
- Bunun bazen daha iııa .. 

nılmaz ve daha çok katla
nılmaz safhalarıda vardır 

- Ne gibi? 

- Bazanda bir "ııın bir 
iş bulması için onun l.!vdeki 
evdeki bayan tarafından be
ğeniloıemesi değil, mağaza
daki iş verecek zat tarafın
dan beğenilmesi, hem pek 
çok beğenilmesi Jizım geli· 
yor., Ve işte oıaman tam 
manasile büyük bir imtihan 
başlıyor. 

- Nasıl büyük imtihan ? 
- İşte o vakit imla yeri· 

ne kızın kaşlarına, hesab 

yerine kızın gözle.ine, dak
tilodaki bilğisi yerine kızın 
burnuna, iş hususundaki lec
rllbesi ye•ine bakışlarının 
mana ve ifadesine bakı
larak not verilir . ve ona gö
re de genç kız imtihanda 
muvaffak olmuş veya olma
mış sayılır. Bu sözlerden 
pek çok müteessir olan Ya
şar Gündüz dedi ki: 

- ihtimal ki bir vodvil 
muharririnin kalemi ile çok 
gülünç ve çok eğlenceli bir 
komedi mevzuu haline gele
bilecek olan ve hakiki ha
yatın pek feci ve pek iğrenç 
safhalarını çok kuvvetli tab
lolar gibi canlandıran bu 
had se ve tetkikler de gös
terdi ki yarım tahsilli, yarı 

okumuş kızları kazanç ve 
geçinme yoluna atmak he
nüz yürümeğe başlıyan mini 
mini yavruları etrafı uçurum
larla dolu bir tepede yalnız
ca gezmeğe, dolaşmaia sevk 
etmek kadar tehlikeli bir iş 
olur .• 

(Arkası var) 

8ul2ar polisi 
Hurbiye nazarct-i en1-. . 

rıne geçı)'or 

Sofya (Özel) -Sü bakanı 
general Lukof !Bulgar polisi 
ile, alelumum bekçileri, inhi · 
sar ve sair kolcularını sü 
bakanlığı emrindaki Jandar
m :ı umum kumant'a ı~ığıra 
bağlamak için bir kanun 
layhası kazulandığını söyle
miştir. 

-------------------·~ ---------------------------• 
lzmir Muhasebei Hüsusiye 
IVIüdürlüğünden: 
ldarei hususiye akaratından olup Urlada kain ve ba?en 

Ziraat bankası ile muhasebei hususiye idaresini tahtı işga· 
linde bulunan ve 634 Jira 81 kuruş bedelli keşfi iki bap 
hanenin tamiri 14·2-936 tarihinden itibaren 15 gün müd-
detle açık eksiltm .ye çıkarılmıştır. İsteklilerin şeraiti öğ. sn· 
mek üzere her gün muhasebei hususiye müdürüycti varidat 
kalemine ve keşit evrakını görmek ve eksiltmeye iştirek 
etmek istiyenlerin de iha!e gününden evvel Urla muhasebei 
hususine memurluğuna müracaatları 420 

İZMiRLI 

Yazan: 

BİRfKIZ 
SEVDİM! 

~~~'''~~~~~--

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

SABAH Numara 29 

Ahn1ed, bir alçak gibi Istanbula kaçmaktan 
haşka ~are bulamıyordu 

- Rakı ! dedi. - Leyli benin kardeşim ... 
Evet rakı içecekti.. Ona - Evlenemiyeceğiz .. 

böy:e Muztarıb zamanlarıada Delikanli şu anda Leyliyi 
arkadaşlık yapc&n beyaz içki ne kadar çok sevdiğini da-
ile başbaşa kalacattı ha iyi hissetmeğe başlamıştı. 

Birkaç tane parlattı: Dünyanın binbir felaketi 
- Müthiş.. . dedi.. gelse onu Leylidan ayıra-

- Müthiş değil, pek deh- mazdı. Leylaya o kadar de· 
şetli... rin bağlarla bağlanmıştı. Ona: 

- Ben bir piçim ha. . - ~enin b!itün servetinin 
- Ben Leyliinın kardeşi- elinden alacağız .. Seni mab-

y:m... Tedeceğiz,. . Seni Sibiryeye 

( Halkın Sul , 22 

UZAK ŞARKTA NELER OLUYOR? RasDesta 
- - •• 

Mongollar hücum eden Ja 
ponları püskürtmüşlerdir 

Olmüşimi~. 
Belgrad - Stef ani >-. 

sı Pravda gazetesine 
tiden verdiği bir t ~ 
göre oraya gelen yolcO .-
Ras Destanın öldüğünO 
!emişlerdir. 

Halkın Sesi - Bu b 
ihtiyatla telekki etmek Japonlar umumi bir taarruza mı hazırlanıyor? rektir. 

Mongolları himaye eden Rus uçakları imiş! gamm .. ~..ııı=:a:sır 
! TELEFON -----------+.00 .. ---------- -
1 MUHABERENiZO SOVYET GAZETELERİ NE DiYOR? 

; 88 ~ Moskova - Tas Ajansın
dan: 

Mogol hududundaki hadi
se hakkında Japon Ajansının 
verdiği malumat taraftara
nedir. Bu ayın on ikisinde 
saat yedide beş yüz askerli 
bir Japon - Maoçuri kıtası 
yir beş kamyonla hududu 
geçtiler. Bunlar ağır ve hafif 
makineli tüf eklerle silahlan
mışlardı. Beraberlerinde üç 
top iki tank iki de tayyare 
vardı. Bu tsarruz Mogol hu
dudunun Bulul - Sersun mev
kiinde yapılm1ştır. 

Mogol askerleri bir hafif 
top ile bir de mitralyöz bı
rakmak suretile kaçırılmıştır. 
Japon·Manço kolu kaçmak
ta olan Mogolları takip etti. 
Bu takio 10-12 kilometre 
içeriye kadar devam etti. 
Ancak burada yardım kuv· 
veti alan Mogollar makus 
duşmana mukabil taarruzda 
bulunarak püskürttüler. Mo
golların bir ölü yedi de ya· 
yuah var, Japan ve Maço'a · 
rın 10 ölü ve 20 yaralı ver
diler. 
JAPONLAR UMUMi TA
ARRUZA MI HAZIRLA-

NIYOR? 
Sofya ( Özel ) - Bulgar 

ajansının (Dapren) den öğ
rendiğine göre Çiçihardaki 
Japon garnizonu yeni asker
lerle takviye ediliyor. Bu 
takviye kuvvetleri Japonya· 
dan geliyor. Bundaki amaç 
ta umumi bir taarruza geç
mektir. 

Gayri resmi haberlere 
göre Japon - Mançu asker
leri Mongolları münazaalı 

mıotakadan dışarı atmak için 
hazırlıkta bulunuyorlar. Fa
kat Mongol'arı hududun öte
sinde de takibe niyetleri 
yokmuş, ancak eğer Mon
gollar buna mecburiyet ver
mezlersf!. 

MOGOLLARI HİMAYE 
EDEN UÇAKLARI İMİŞ 

Sofya ( Özel ) - Bulgar 

göndereceğiz, seni Arabis· 
tanın kızğın çöllerinde k ün
lerce susuz bırakacağız... Se
ni öldüreceğiz ... Günlerce iş
kence yaparak bütün vücu
dunu didik didik yapacağız ... 
DeJeler hepsine tahammül 
edecek idi. Leyla için bu 
felaketlerin hepsine katlana
caktı fakat, bayan Zehra : 

- Sen benim oğlumsun, 

kardeşinle evlenemezsin ! De
mişti.. Bu vaziyet karşısında 
hiç bir şey yapamaz 1ı. ister 
istemez talihin bu cilvesine 
boyun eğecekti .. 

Bir iki kadeh daha =çti: 
- Evet, dedi.. f z nirden 

kaçmaktan başka çare yok. 
İzmir, bütün taşı, toprağı, 

denizi ve insanlarile onda 
Leyli ye aid bin batıra tatı · 
yordu. Neye baksa, neyi 
gö11e hepıinde Leylinın bir 

Ajansından : 
Şubatın on ikisinde Mogol 

hududunda Japon ve Man
çurlarm taarruzu karşısında 
mukabil taarruza geçen Mo
gol kıtaları himaye eden üç 
haı b uçağının Sovyet ordu· 
suna aid olduğunu Domey 
Ajansı haber vermektedir. 

JAPONYA SILAHLAKI 
ARTIRACAK 

Tokyo - Doeyi ajansın
dan: Mauçuri hadiselerinden 
dolayı Vekiller konseyi ihti
yat hazinesinden ordu için 
4 milyon yen, behriye için 
90 bin ve dış işleri için de 1 

170 b:o yen sarfe,dilmesine 
karar vtrmiştır. 

HALKIN SESİ - Avruva 
deniz devletlerinin .silihlan
ması karşısında silahlanmak 
için vesile arıyan Japonya 
Nihayet bu vesileyi icad et
miştir. Propaganda ve ca
susluk işleri için deniz kuv
vetlerine olan fedakarlıktan 
büyük fedakarlık yapmağı 

göze alGırmıştır. • 
RUS GAZETELERİ NE 

DİYORLAR? 
fstanbul (Özel) - Mosko

vadan bildiriliyor. 
Uzak şarkta Rusya hudud

larındaki hadiselerden ön 
alan bay Rodek lzvestiya 
gazetesinde " Biz süküneti 
muhafaza ediyoruz bizim si
nirlerimiz kuvvetlidir " baş· 
lığı altında bir makale yazı· 

yor ve diyor ki : 
11 Japonların hududlarımız 

da ilerlemesinden dolayı asa
biyete gelen gazetecilerimiz 
her türlü tefsirden beri du
ruyorlar. Sebebi de durumu 
f enalaştırmaktır. ., 

BARIŞA DOGRU 
İstanbul 20 (Özel) - Tok

yo ve Moskovadan bu gece 
alınan radyolara göre Japon
lar Ruslarla Mongolistan 
meselesinde anlaşmak hazır
lığında bulunuyor. Japonlar 
hududun muabedeye göre 

izini görmiyecek mi idi. Şe
hir Lu halile Leylaya aid 
hatıralarla dolu büyük bir 
muzeden başka bir şey de
ğildi . 

- Kaçmak başka çare 
yok ... 

- Bir namussuz gibi kaç· 
mak ... 

- Bir alçak gibi kaç· 
mak ... 

- Bir kaç gün sonra ya
pılacak nikaha bütün mev
cudiyetile hazırlanan ve bü
tün hayatını lvakfeden ma· 
sum bir genç kızı, Leylayı, 
bir paçavra parçası gibi so
kağa fırlatıp kaçmak .. 

- Burnovada yaptırdığı 
saadet yuvasını yarım bıra
kıp kaçmak .. 

- Bütün servetini, bütün 
itini bırakıp bir cani gibi 
kaçmak .. 

zilmesinden ve belli olma

sından başk'l bir şey iste
miyorlar. Ruslar da bu şarta 

razı olacakları şüphesizdir. 

Satılık Ev 
Karantinada Eskikuyu so

kağında 7 numaralı üç kat 

kargir bina içerisinde 10 oda 
elektrik tesisatı, kumpanya 

suyu ve bir kısım bahçesi 
mevcud olub ehven fiatle 

satılığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin İhracat gümrü
ğünde tahrirat katibi b . y 

İsmail Sezaiye müracaat ede
bilir. 

[•] [•] 

lra kam mı unutın:ı Y1~ 
~ ŞEMSi HAKIKA fi if 

1 
Ucuzluk sergisi her 1(: 

telefon rehberinden r 
gele beş aboneye tele 

edecek. -
'1 Telefon ettiği ouııı• 
i ilk cevab olarak 88 de~ 
ft ucuzluk sergisinin 88 -~-' 
~ ı uşa koyduğu e~yala~ 
~ beğendiği bir takımı par' r 
fi sız alacaktır. Tclefon~11; 
U çaldığı zaman evvel~ jjl S 
ndeyip numara veya iıınl~ ğ 
~ söylersiniz. Eğer size uc , 

'

'1 sergisi telefon etmişse ~ ~ 
~ diyenizi ahrsınız. _.-4/

ı ~~~~·•~ 

8 8 s s 

Milli kütüphan' 
---------- 00 __:/ 

Gün geçtikçe zeneinleşiy 
(Dünkü Sayıdan Devam ) 

1-15 ikinci kanun 936 zarfında bu kütüphaneye 
kitablar. 

Kitabın ismi YaıaO 
Ahmed Şebabeddin Kal Nevadır 

Rubaiyat 
Cezirei mesnevi Sinçak O 
Kitabül imame vessiyase Ebi Mehmed Abdullah bin kul' 
Aile tabibi Muradzade Etem - Desoo0 

Les aveugles celebres Le V:comte de 
Cours de chemins de fer C . Brİ' 
Resistance des materiaks elasticite Gaston PigJ 
Ceologie et revelation Abbe Hamard - Gerald rd 

,, conteboraine ,, C.ChevaJicr 
Melanges de geologie et de pheysique generale 

De Carthage au Tahara 
~ Ch. Galuski ·A. de Huııı 

Abbe P.lJa 
Vahdeti vücud ve Muhiddini abari İsmail f 

Kamil Fl ~ ın• 

Mehmet rtf 
Abdülvehhab Şır' 

Aasan Had' 

Küçük ilmi heyeti Hüseyin Hilmi -
Meskenet mazarct teşkil eder mi 
Tabakatülkübra (Levakihül~nvar) 
Kitbı irşadülmürid 

Dama 1. 

" 
2. 

Abdü rahman Şeref efendi 
Tarihi Babil ve Asur 
Keşfülgı a anilhata 

- Masum bir genç kızı 
ifal edip bir namus düşmanı 
gibi kaçmak. 

- Bütün şehrin ıgrenç 

dedi kodularmı mahf o: ttiği 
genç kızın başına bırakıp 
kaçmak .. 

Ahmed, içtikçe dertleni
yor, dertlendikçe içiyo:du. 

Muztarib adam başka çare 
düşünemiyordu. Bu iğrenç 
vaziyet karşısında mert bir 
adam gibi bayan Zebranın 
sırrını sakhya\ak, Leylaya 
bir kelime söylemeden. faci
anın bütün mes'uliyetini üze
rine alarak kaçacaktı .. 

- Nereye? .. . 
- İstanbula .. . 
Ahmedin kararı kat'i idi. 

Ertesi gün vapur var<lı. Der
hal kaçması lazımdı. Çünkü 
düğün günü gelib çatacakb. 
genç adam meyhaneden kalk-

Mehmed Said Mansur 
(Arkası var) 

h, evine gitti. çok mnte 
ve çok bitkindi. Al 
verdiği kudretle biraz 
düşünebiliyor, ayakta d 
biliyordu. En lüzumlu e;I 
Jarını bavullara yerlef~ 
Ticarethanesindeki ad• ·/ 
çağırdı. İşinin idareSİ dl. 
emirler verdi. Bornof• 
inşaatı durdurmaların• .,t 
ledi. Ahmedin adaml•'1 

yük bir şaşkınlık içinde fi 
sözlerini dinliyorlardı. fi ,1 
ğüne birkaç gün kala .~I 
benzer bir şekilde lıllll / 
uzaklaşmasına bir maıı• 
remiyorlardı!.. ~ t 

Ertesi gün Ahmed, ""1, •i 
girdi. Doğru kamarasın• ·'I 

K. .. .. ek 1j( 
tı . . ımseye ıorunrn f' ... 
miyordu. Renği sapsarı~ 
lerinin çevresi rnoPlll;/, 
Kamaradaki yatağına o;,, ) 

( Arkası 
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ve saire ~ 

E Baş rollerde: MARİE BELL - PIERRE FRESNA y 
n zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyocanlı ve çok meraklı 

FiJnı ·ı,. herkesin seveceği film 
e ı ave: 

~~mont dünya haberleri 

bir mevzu 

~ 

Curn - SEANS SAA TLERI - M. Depo 

22 Şubat 

S. FERiT 
Şifa Eczanes ~te Pazar saat 13 de başlar 

eaguo 3. 5, 7, 9,15 de 

···~~~~- ...... - -
~ ff 

~~~~~~~~~---------------ll __ ü_k_ô_nı __ e_t __ s_ır_a_s_ı __ ~~------

J ce n ler bilir !i **1c****ô*ô*itTöR***:k:t**ü 
Hayatın !anasını anlamış ince düşiônceli kibar bir bayan ~ A. Kemal Tonay 

88 
lJcudu :'ru)'J .. l l J 1 kd. ragb .... r . ,~ e şo ı re t v..: la \:ınıız ı ta ır ve 

si liak;~: kaz~ınan hükt1 ~ıı~t cadd~si rı de Şem
ğu ol l t_ Ucuzluk s . ~ rgısı ucut.lugu n ucuzlu-

tecrübesine istinaden diyor ki: +< Bakterİ)'Olog ve bulaşık, salğın 
Neş'enizi , haya tınızın zevkini. s ı hhatınız ı n 1j hastalıklar nıütcbassı~ı 

n ak uz " ' b· · bb' k ~Ş)'aJa .ere yenı u· sergı y;ı pı ır ço daimi surette korunn1asını tcn1in edecek ancal< '" K Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-

lllüh· tı .Yalnız 88 kuruşa satınaktadır. Bu 
ırn fırsattan istifade edini7. 

YükseJ, Kabadayı ve Billur +< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah sa at s den 
tıC akşam saat 6;ya kadar hastalarını kabul eder. .. 

88 
rak1Jar1d1r • ~ Müraca at eden· hast alara yapılması lazımgelen sair 

Bayranıda, havranı ertesi ,ye her zanıan tC tahlila t ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta-
" .,,. t( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

yaJnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla * sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 
hatırlarsınız. ~~·~~~~~~~i'l=~~:W:~~m~:,; 

.... A •••• rlESti~S~Ur!JSSB~Et;JSES 
ı ~ YYARE TELEFON ~ er·1~~~~ıfi>)Jlj~~-

: 3151 ~ !•) i• 
"S1y BU GuN S 1 BUGÜN :;,· 

d,1 11:/\dGÖZ~ER" filiminde Harry Baur'a oyun arka- ~ .. ASR"I Si.NEMADA Telefon lı 
' en Sımonne Simon'un bütün bir gençlik, aşk ~ ~ 2394 ~ 

Ve tatla bir mevzuu ihtiva eden nefis f imi ~ IJ ~ 

GÜ l •• l ~ ~ 10 mtt!e yük.sekten aihyan - Dünya atlet şampi- ~ Ze gun er ~ tJ · yonluğunu eline alan . ~ 
~ ] • EN GÜZEL i 

Genci, ihtiyarı kü H V - Lü Ü-Ü k d k v • ~ 1 RIŞAR TALMA FıLMı r. ' 
, çugu, y g , a ını, er elı ~ 1. . . ~· 

şiddetle alakadar edecektir. ~ ~ l{ORSANLAR DEFiNESi filinıinde [ 
A. 'f ... R ı c A : ~ - A Y I{ 1 <: ı\ - 'f: 

F O K S ( Dünya havadisleri ) ~ 1 De~irbanc müdürü filminin unutu.lmaz artistleri ı 
"-....... ( Tnrkçe sözlü )J ~ ~ GABi ~tORLA Y ve HANRI ROLLANI) I 

lie., 6 -<SEANS SAATLARI >- tt 'I ISKANDAL filiminde · ~ si D k k d ~1 c r n .ıs - 17 - 19 - 21,15. ~ i 1 re ya ın a 
.!::';;•1 1~ - 15 - TALEBEYE seansları m ~ DÜNYA HABERLEl~İ ... ve saire. ·~ ~ 1 i 

~-::!_..::--"' -~;e ılive seanslar va.fır. ~ ::+: (+} ff Jk S • d 
~~~~~?18~zm~~~ea~ R\~ıı1n~~~~~~~~~~ a ın esın e 

Bozkıırt ve Halk 

botL '-..a -.l(llrt bı .. 

1~tıetd çat giSrülmemiş yeniliklere maliktir. Sizi birçok 

2 "Bir 
0
'-n urtaracaktır. Şöyle ki: 

'-1-.ı~ Traş U~ara~ı sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. 

3 
trııe ıaıto ~ca~ınız günler biçağan dört kenannda gün 

t ...... fit erıhnıştir. 
tt1a-.ı· '•ıniyer d · 
~ ı lcopon) 1 ır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 

4 biÇliı p •rıınızla her satıcıdan bir kftçük paket Boz
ht " Alıcıy•raıız alabilirsiniz. 

b ~•ille Ya• :ecrübe fırsatı verebilmek için paketler be
~ ~tlcıırt b Pi lbıttır. 

" ,.., le Ç••iı z b. 
tıtld t ıe11c· • ıtan, memurin, muallim, talebe ve bft· 
e"-•~~ ••r•rla 

1 
ve lbtlnevverlerinin öz markasıdır. Jfer sa· 

•i g ~ "'••lcala ~ayınız. Ve senin anlamadıiın bin bir çeşit 
llr111tur. •çak verirlerse kabul etme. lıer yerde tane-

Bütün bıçaklardan üstündür 
herhalde tecrübe ediniz 
--------------00001--------------

Sahib:ve depoları 
lstanbul: Marpuççularda Ardah Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 " " ,, ,, 

Toptana satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 

Manisa: Hulôsi Can 

Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Ayciın: Ömer ve Kizım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 

Ôdemiı: Eşmeli Opllan M. Emin ve H. Htıınll 

•• 

mll .. mllmlEmE:m'~H+:llllm:mım 

T RAŞ BI ÇA 

!Halk tra{hıçağı Türk 
nın malıdır ••• 

halkı-

Halk bıçağı henüz bir yaşmda olmakle beraber Tür~ede ~ 
köylüsünden en yüksek sınıfına kadar :en çok kullanılan bir 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıştır. 1 
İsmi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanesi 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarı)mışbr. 

Halk~ bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

TANESi ( 100) PARADIR~ 
~Q--f ve Halk traı bıçaklan: Türk ulusunu hin bir ç•ıit anlaşılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan kq..:tarmııtır 



Sah'fc 4 -

ye 
Eşrefpaşada yüzbaşı Ha-

sanağa sokağında laiyeli 
berber Hüseyini öldUrc.n ma

rangoz Giridli Salibin mu
hakemesine Ağirceza ;Jllah
kemesind .! devam edilmek
tedir. Tahkikat evrakına gö
re So.lib; Eşrefpaşada iki uy
ğunsuz kadını < vinde tutan 
Hüseyin adında birile kavgo. 
etmiş ve gece kavga ettiği 
Hüseyin zannile berber Hü
seyini kama ile yaralayıp öl
dürmüştür. 

Fuva o 0 tesi 
Fuvar l o.nite~i dün top

lanmış, hazırlanan Fuvar 
planının bastırılmasına ve 
her tarafa dağ tı'ma ına ka
rer verilmiştir. Fuvardaki 
pav}'on fiatları geçen sene
ye nisbetle yüzde 50 nisbet
Je endi i miş ve resmen işti
rak ede ek devlct'erden hiç 
p.ua alınmaması, resmi ve 
hususi müesseselerden pav
yon alacaklara her türlü ko
laylık gösteaiJmesi muvafık 

görülmüştür. 

Verem Mücadele cemiye
tinin balosu bu akşam İzmir
palasla \'erilccektir. Balonun 
güzel v(' eğlenceli olması için 
icabeden h zırlıklar yapıl
rr ıştır. 

Elektrik ct'n."yanından 
ölen Alinin ·ak'ası 

lzmirin Elhnmra sineması 
bodrumunda elektrik cere
yanına kapılarak c:in mada 
çalış im Geı mcncikli Halil 
oglu Ali ölmüştiir. Alinin 
nasıl öldüğü görülmernistir. 
Y almz ölü ol.ırak bulun
muştur. Ali bodrumda ça
maşır yıknı kcn yaş el ile 
bir elektrik lambasını dü
zeltmt.ğe ç.ılışmış ve cere
yana kapılarak ölmüştür. 
Alinin c ir hata kurbanı ola
rak gittiği tahkikat netice
sinden anlaşılmıştır. 

Yeni Va i 
• • • uav iZ 

c:a vid dün gelcı-"·k 

'.lzifc · · basladı . . 
Şeh imiz v;ı:i muavinliğine 

tayin edilen O hi!iy,. Ve 1 a
kti bnkuk müşaviri muavini 
Cavid dün Ank;ıradan şebri-
E ize gelmiş ve y ni vazife

sine ba~lamı~tır. 

Yeni va ı muavini aslen 
Balıkesirli ve muktedir bir 
zattır. Ş=md ye ka nr bulun
duğu işleri muvaff kiyctle 
başarmıştır. Yeni\" z'fe1'inde 
de muvaffakiyetl r d l riz. 

( Halkın Sesi ı 

Japonvadatt· yer 1 Yol .vergi~inin 
J · ~ Y enı şeklı • ld İstanbul (Özel) - Yol ver-

tep ren m es ı o u gisikanunun~n yeni. şekli i~e 
senede 11 mılyon lıra temın 
edilmektedir. Hükumet yol 
inşası ıçın büyük bir proğ
ram hazırlamaktadır. Bu proğ
rama göre 15 senede 166 
milyon lira sarfile 17 bin 
kilometro yol inşa edilecektir. 
Yeni yapılacak yollar, mun
tazam ve dayanıklı olacaktır. 

Yanğınlar, infilaklar oldu ölü 
ve yaralılar pek çoktur 

İstanbul (Özel) - Japonyanın Ozak, Gobe ve Mayoru 
"ehirlcrinde müthiş bir zelzele olmuştur. Ozakada 3 kişi 
~lmüştür. Zelzeleden bir yerde toprak kaymış 11 kişi yara
yaralanmıştır. Bu üç şehir zelzeleden harap olmuştur. 

Şimendifer münakalatı durmuş, telgraf ve telefonlar kop
meştur. birçok binalar, hatta tamamen mahalleler yıkılmış
tır. İnsanca ölenlerin çok olduğu tahmin ediliyorsada henüz 
tesbit edilmemiştir. Üç gaz deposunda infilak olmuştur. 32 
yerde yangın çıkmıştır. Bu zelzele Tokyoda da olmuş S kişi 
ölmüş, 13 ev tanamen ve 12 ev kismen harap ol:nuştur. 

Sahillerde 
l~asad istasyonlar 

kuracağız 

8 00 [•l 8 :;: [•l [•] :i1 

lstanbul 21 (Özel) - Sa
hillerimizde Rasad istasyon
ları tesisi kararlaştırılmıştir. 

Ba işi tedkik ve istasyon 
istasyon mahallerini tesbit 
için Ankarada bir heyet top· 
lanacahtır. 

A ·ka harbı- , Karııthan 
son durumu 

1 
Nikbin 

-Baştarafı 1 inci sayfada

madi taarruzları karşısında 
daha elvcı işli mevziler tut
mak İcivendeta vilayetine çe
ldlmiştir. Cenubta Nasibu 
karargahı He beş kuvvetleri· 
nin Krondale ve Kondon is
tikametinde ileri hareketini 
terkedeceklerini bildirm : k
tedir. Bu mıntakada Nisana 
kadar çok şiddetli sıcC' klar 
devam edeceğinden İtalyan 
mo~örlü kuvvetlerinin hare
ketleri büyük müşkilata uğ-
rıyacaktır. . 

iT AL Y AFLARIN YENi 
BlR KOLORDUSU 

Roma 21 (A.A) - Doğu 
Afrikası için dördüncü bir 
kolordu teşkil olunmuştur. 
Bunun kumandanlığına Ge
neral Neziyo Aabeni tayin 
edilmiştir. 
HABEŞ DEMDARLARI 
ÇOK ÇALIŞIYORMU.Ş 
Makalle 21 (A.A) - ltal· 

yan kuvvetleri Enderta za
ferinin neticelerini istismar 
ed r. k yeni bir hamle daha 
y<ıpmışlar ve 20 kilometro 
ilerilemişlerdir. 

İtalyan kuvvetleri Habeş 
denıdarJarının mukavemetin
den başka ciddi hiçbir mu
kavemet görememektedirler. 

Tuhaf şey 
- Baştaraf ı 1 incide -

mıslardır. 
Kadının güzelliği ve aşifte

liği, şampanyanın sarhoşluğu 
il ... zaten baştan çıkan deli
kanlı otomobil kuytu ve ten
ha yollardan geçmeğe baş
layinca: 

- Fırsat bu fırsattır! 
Deyip, kadının loynuna 

sarılmıştır. Bu kabil işlerde 

çok pişkin olan kadın bu işe 
aldırmamıştır. Fakat delikanlı 
işi azıtıp kadınin elbiselerini 
çıkarmağa teşebbüs edince 
kadın kızmış, otomobili: 

Zıng! diye durmuş ve de
likanlının yüzene kuvvetli bir 

1 
- Baş tarafı ı incide - Moskovada 

nin mevk }erini de tahkim 

etmektedir. Zelzele oldu 
Viyana ile Zemon arasın-

da trende Bulgar kralı Boris istanbul, 21 (Özel)- Mos-
ile bo ıuşmak şerefine nail kovada çok şiddetli bir zel · 
olmakla bahtiyarım. Bu mü- zele olmuştur. Halk gece 
lakat iki saat sürdü. Beni korku ve heyecan içinde 
sizin kralınıza takdim ed~n yataklarından fırlamış ve 
bay Tevfik Rüştü Arastır. 1 ve şiddetli soğuğa rağmen 
Bulgaristan, Rusya ve arsı- geceyi dışarıda geçirmiştir. 
ulusal siyasa hakkında gö- J 

rüştük. Bu mülakat kralınız ı Ha beşler 
hakkında derin ihtisas bes-
lememi temin euiı i Ricat ederken 

Asmara - Stefani ajan
sından: Endertada yapılan 
büyük savaş hakkında kalan 
malumat cümlesinden olarak 
başkumandan şunları da 
bildiriyor: 

Bilirsiniz ki biz Türkiye ile 
müttefikiz. Bir seneden be<ri 1 

Ankaradayım bu dostluğun 

günden güne böyüdüğünün 

şahidi oluyorum. Münasebet
lerimizde samimiyet ve ta
mamen anlaşabilmek kabili

Düşman rical ederken iki
yetleri hüküm sürüyor. Uzak 

ye ayrılmıştır. Bir kısım Tem-
Şarka ~elince orada Habe~ ! bien sektörüne bir kısım da 
şistanda olduğu gibi bir harb MakalJe sektörüne gitmiştir. 
olacağına kani değilim. Ümid 

Bu askerler rical ederken ediyorum ki bunlar mevzii ' 
hadiseler olmaktan başka bir İtalyanlara te · kettikleri yer-
şey değildirler. 1 !erdeki köyleri ve depoları 

___ ___.,. yakmışlar, topları körletmiş-

A kı b 18 ler, makinalı tüfeklerden ka-
l aşına çıramadıklarını kırmışlardır. 

1 - GJ ,.. __ _ 

sene so!1ra İmparator 

s;, ı;~.~.~;?ıs yılın- 1 Ailesi arasında 
da harbte yaralanarak aklını İh tİlaf 
gaybetmiş, bugüne kadar 
hastanede bulundurulmuş 
zira kimin nesi olduğu bir 
tür.Ü tesbit edilememiş. Ge
çen gün bu askerin vücudu
nun sol ciyerindeki bir hum
ma yüzünden müthiş hcra· 
retlenmiş, bu at e ş , evkile 
"anne,, diye bağırmış, bun
dan istifade eden hastane 
hizmetçileri annesının ve 
kendisinin adresini sormuş-

lar ve muntazam cevaplar 
almqlar. Bir kaç gün sonza 
bu askerin aklı başına ve 
sıhhatı yerine gelerek mem
leketine gönderilmiştir. __ ........,..._.,_ 

vuşub g:tnıİ;jtir. 

1 

Belg•ad Stefani Ajansının 
Adenden alarak yaptığı bir 
telgrafa göre Habeş impara
toru ile Veliahd arasında ih
tilaf çıkmıştır. Bu yüzden 
İmparator Veliahdın nezaret 
altına alınmasını emretmiştir. 

Kömürden ölen 

1 ~~!.:v ~~!,~:an 

p ~ yum
0

ru
1 

kk at1mışbtı . . 'd 
t e i an ı u anı ve şı • 

~andaiya ~~·\rpışn ·darı de~i dtırbenin tesirile derhal 

Ha:.lisc ş:md : mah!<emcye 
in tikal etmişti!'. Kadın hiıJi

scyi bl ar etmemc~~te: 

beldirildiıilıyor: Petograt ya
kınlarında gorna Mosurla 
köyünde Bantala ailesi fela
kete maruz kalmıştır. Köylü
ler Bantalaların evine giren 
çıkan olmadığını görünce pc
lise haber vermişler, polis 
kapılan kırarak girmiş ve 

Belgrad -· Dün kamarada 
1 

bayılmıştır. Kadın bayğın de-
bütçe müaaker sinde bükü- likanlıyı otomobille şehir hu-
met saylnvlariylc muh lifler <luduna kadar getirmiş, deli· 
arasında şiddetli münakaşa- kanlının cebinde bulunan 
Jar oldu. iki taraf birbirleri- 2000 fıranğı almış ve olomo-

- Şehir haricine çıkınca 
o, beni soy .. 1 ağa teşebbüs 1 

etti, kızdım ben onu soydum! 
Diye kendini müdafaa et- 1 
mektedir. Mahme~e kararını I 

bütiin ev halkını ölü bulmüş
tur. 

Bu aile bir karı bir koca 
iki de evlattan mürekkepti. 
Bu felaketin kömür yüzün-

22Şu~ 

Dikili hususi h 
sablar suiistima 

ihtilas ve zimmetten suçlu 
Dikili muhssebi hususiye me
muru Süleynan Naci ile va
zifelerini ihmalden maznun 

İzmir mubasebei hususiye 
eski başkatibi Hilmi, merkez 
memur muavini Süleyman, 

Dikili maldüdürü Ahmed, 
veznedar Ahmed ve varıdat 
katibi Ahmed Hamdinin ağır 

cesa mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemeleri 
son safhaya gelmiştir. 

Dünkü muhakeme celse
sinde müddeiumumi muavini 
Şevki Sumer; maznun Süley-

88[+]8 

Fransız 
Komünistleri ____ .. ___ _ 
.l\liJis teşkiJi, cephane
likler yakmak ve ih
tihil hazırhğı emrini 

aln11şlardır 
Bulgar ajansının Alman 

ajansından alarak neşrettiği 

şu habere göre: Ami de 

Pöbl gazetesi şu esrarı ifşa 
ediyor: Fransız komünistleri 
siyasal propaganda ve icra
at hakkında yeni talimat 
almışbr. Bu talimatla Fran
sız komünistlerine: derhal 

prolctar milis teşkili, gizli 
hareketleri kuvvetlendirme, 
cephane depolarını imha 

etmeyi, şehir şimendiferleri 

postaları ve liman!a!'l memur-

ları ile dostluğu sıkılaştırma 

emri verilmiştir. Ayni za-

manda yer yer icraat komi
teleri teşkil edilmesi de bil
dirilmiştir. 

Bildirilmiştir ki bu komi· 
leler o yerlerdeki ihtilalleri 
idare edeceklerdir. ---·oo---

Su baskını 
Madrid 21 (Radyo) - En

dülüs, Zamora Vallagaro ve 
Badalök vilayetlerinde su 
baskınları devam etmekte
dir. Endülüs vilayetinde 
25<)0 aile meskenlerini terke 
mecbur kalmışlardır. Hasar 
pek fazladır. Nüfusça zayiat 
olup olmadığı belli değildir. 

-c-·•-·--
Karca 
Ahmefte 
1800 Selvi ) 7 ıkıldı 
İstanbul - Son büyük 

fırtına yüzündan Karacaah
met mezarlığında 1800 ser
vinin ) ıkıldığı tesbit edil
miştir. 

----oo---
Kumarcılar 
Yakalandı 
Çuk urçeşmede Komiser 

·Mahmud ağa sokağında İb
rahim oğlu Süleymanın kah
vesinde toplanan, Ali, Ali 
oğlu Hüseyin, Mustafa, Ek
ber, Nazif oğlu Mustafa, 
Sabit, Fadıl, Hasan, Nabi 
oğlu Hüseyin Cemal oğlu 
Sadi ve Şakir iskambil 
kağıdı ile kılıç çek-
mek ve zar ile kumar oynar
larken suç üstü tutulmuşlar-

man Nacinin 931 senesiO~ 
934 senesi sonuna 1'~ 
defter ve kaııdlar nıe 

tahrifler, hile, hud'a "~· 
nialarla 16 bin küsur ;.. 
ihtilas suretile ziıJJll' ~ 
geçirdiği ehli vukuf r• 
ları, kendi ikrarı ve f 

kayıtlarile sabit olduğ11 

beş sene hapse mahküdl 
mesini istemiştir. 

Muhasebei hususiye İ, 
Şeref Kazım, suçlu Sule:;{ 
Naci ve diğer maznU 
müdafaaları dinlenoıelı 
muhakeme 2 Marta bı 
mıştır. 
~ ıı;ı: 
'9Mııl ..... 

1 Talebe , 
Kızlarımızı 

Kültür direktörlUğil 
dir !ktörlerile beraber it 

. ettikleri şu kar arların , 
belerin velileri ta rafınd• 
ta\b' ki için çocuklarıll 
!erine müracaat etcnitl 

1 - Çurnğunuz sine 
gidecekse yalnız del 
okulu ile veya velisi ilf 
sin, yolda söz atarak ~ 
sini küçük düşürmek 1 

erkehler olursa ıiıe "e 
direktörüne haber fe, 

suretile korunmağı iş e 

2 - Karde~ten bat 
yakın akrabası bile ol,. 
erkeklerle sokakta koll 
oın başkalarında oya 
kuşkuyu aklından çılı 
sın. 

3 - Okula gidib g d 
başında belgeli kaılıe 
şısın, polis arayınca ~ 
begesiü kasket taşıdır 
karakolct düşmesin. 

4 -Güzelliği Tür1' ~ 
lığı seciyesinin en aÇI,, 
meli olan kmizlikte, 
te, vakarda arasıPı 

üzaklardan görünen çı~ 
reklerle yüksek ökçe, ~ 
küpe gerdanlık taşılll'0 
n:ıldar a oje ve saire 1 

gibi temnyüllere biÇ 
etmes:r. , 

"' Ilu maJJ~krin sııg 
sında okul ile elele ç• 
nızdan çocuklarımıı Is 
büyük iyilikler uDları•· 

izmir ikinci 
kem esinden: 

lzmirde Sadık bey d~ 
ğında 3 No. lu baO 
ran ve hükümet d 
kalörOfer memura 
rafınd n karısı ayni ·o• oturur Zişan aleyı -
boşanma davasınırt ~; 
mcsi sırasında; ıniid 
Zişanın bu evden ~ 
reye gittiği bilin"'"~ 
betle kendisine teb 
pılmadığından t•, 
ilanen yapılmasın•; 
kemenin 9-3-9J6 ~ 
saat 14 de bir• Jı' 
karar verilmiş oıoı• fi 
maileyhanın o güO 
İzmir iknci hukuk tJJ 
sinde asaleten ha~; 
ması veya bir ve1'' ~ 
mesi aksi takdirde ~ 

·ıec•J' gıyap kerarı verı . 
U. S. muhakemele~~ 
tebligat faslıaa te ~ 
ligat makamına 1'~ 
olmak üzere ilill 0 


