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~üdetler bu nutku ''arş ileri,, kumandası kabul ettiler 
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KISA VE AÇIK l J R 
B itlerin Nutkunun Manası. aponya USyay bir nota verdi 

ooı~~~~~~~~~~-

8 unun da manasını anlamıyan kalman.ıştır: Hitler toprak
ırı, müstemlekeleri çok büyük devletlere bitap etmiyor, 
ıkat sert bir dıl ile çatıyor ve demek istiyor ki : 

------------------ ....... __________________ _ 

Sizlerin yerlerini~ bol, yiyeceğiniz bol, paranız bol, micle· 

Ruslar Sakalin adasının bir kısmını İşqal ettiler. Her ik i 
tf· raftan da mühim miktarda telefat vardır 

.·ı tok üstüo'iz p~\c:, yersiz, yu -d ıuı, gıdanz ve devas z 
alanları düşünecek vaktıaız yok. Bunu;ı için biz halimizi 
ıılamıyanlara halimizi anlatacak, derdimizi dinletecek, scsi
ıiıi işittirecek v.:. istediğimizi yaptıracağız. 

Hitler ayni zamaada bu nutukla Almanyanın milli budud. 
ırı dışında kalmış Almanlara da demek istiyoruz ki : 

Almanlar, gözlennizi- açınız, ne vakite kadar bir avuş io
lnın elinde : esir, hürriyet ve istiklaHoden mahrum, iradesiz. 
ibi her istenilen yere sürüklenen insan sürüleri baJiode 
ışamağa razı olacaksınız?. 

Zenciılerinizi kopanp fırlatmak zamanı gelmiştir, aıtık 
san o'duğunuzu, Alman olduğunuzu batalıyarak kımıl
a.yınız ... 

İşte Südet Almanlar bu nutku bir "Arş ileri,, kumandası 
bi telekki ederek kımıldamağa başladılar ve yaptıkları 
imayişler bu _ kumandayı can kulağı ile dinleyip canla baş-

yerine •getirmeğe karar verdiklerini göstermektedir. Bu da. 
lokü baş yazımızda bahsettiğimiz kıyam~tio yeni bir ala
ıeti sa yıla bilir ... 

SIRRI SANLI 

lngiltere' nin 
Filosu Sonbahar An av atan 

Manevrt> )arına Başlıyor 

körfezinden hareket etmiş
tir. Gemiler Evaoton faskeıi 
ussüne mensup tayyarelere 
refakat etmektedirler. 

L~TER GÜL iSTER AGLA 

Metaksas 
Umumi vaziyet hakkın

da izahat ve ; di 

Atiaa 13 (Radyo) - Kral 
ikinci Jorj, dün Korfodan 
buraya dö:ımüş ve büyük 
teıahüratla karşılanmıştır. 

Başvekil general Metaksas 
bugün, kra( tarafından kabul 
edilmiş ve umumi vaziyet 
hakkında 'izahat vermiştir. 

Derece Riyakarane Hitap Alay Olur?! 
Q Bir sosyetede endamına, yürüyüş!i!le ve , tatlı sözlerine, şirin gözlerine dalan riyakar bir 
k ıay, yaşı epeyce il~rlemiş ~e f d~at "C ımi ~'.kılını~ amma mihrap yerinde,, tabirine hak 
•zanmş gayet cazıp ve gusel bır bayara şoyl~ bır komleman yapmak ister: 

- Dilo yanınızda gördüğüm taze oekadar size benziyordu, yoksa ablanız mı idi ? 
Bu de>ece açık ve riyakarane suale kızan bayan şu cevabı verdi: 
- Hayr bayım küçük kıumdı .. 

Bay yuın, yavan güldükten soara ağzıodıo bir: hayret nidası çıkararak bayan1 selam
leıu:uş ve b~men kendisinden uzaklaşauşdır. 

Sen da 'Y okuyucum, "Kadınlara yaranayım, onları küçültmek gönüllerini avlamak ve te
•tcciiblerini lı12anmak~demektir,. suretinde düşüaüp, fakat y~rinde sarfetmesini beceremi 
hn böyle a•emi zindostlar10 şu haline : 

ISTER GULISTER AGLA 

ya ile J ıron arasında siyasi 
müoaSt bet yenidt'n gergin· 
leşmiştir. Vaziyt:t t~krar f~

na bir şekil almıştır. 
Tokyo 14 (Radyo) - S.t · 

l<alio tecavüzü dolayisile hü· 
fı ı.e t Rusya ya bir ı: ota ve

rt rek \•aziycti pı otesto et
miştir. 

Londra 14 (Radyo) - Sa-- .... _.. 

Çt-mberlayn 
ı\ v<ı m K a nı<ı rns1 nı 

İçtimaa Ç: ğıı <l ı 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Başve~ i' NP.vil · Ç~mberlayn 
bugün muhalifler Lideri 
Major Etliye bir mevtupla 
cevap vermiş ve ahval dola
yisile Avam Kama•asınıo 
fevkalade içtimaa davet edi · 
lemivece~inı bildirmiştir. 

Rusların Uzal:chark başkuman
danı General BLUHER 

kaıio adasında Japonlarla 
Ruslar arasında yapılan çar
pışmada Japonlardan 50 ve 
Ruslardan 70 kişi örmüştür. 

T<:kyo 14 (Rad)o) - Sa
kalin adasında ki Japonlara 

r'aid arazinin bir kısmı Rus 
askerleri tarafından işgal 
edilmiştir. işgal esnasında 

!iki tarafJsaatlarca çarpı şmış
lar ve zayiatta vardır . 

' ~~.=--:..~ '::p_;;jjiS ~ .._.., ~---- ---- --------

Basın Kurum 
K~nun -,-,;- Nizanın::ı ~ıe 

-----
Projesi Ha·rırla ndı 

Ankara. 13 ( Hususi ) -
Basın kurumu, bugün fev· 
kaJade bir toplantı yapmış ve 

basın birliği kanunu nizamna· 
mesi projesini hazırlamıştır. 

-Dahiliye,. Vekili ve C. H. 
P.~ genel sekreteri 8.' Şnkrü 

1 Kaya, bu toplanh esnasında 
-kU~~ezioi-ziyar!!_ et· 
Cmirve gazetecilerle samimi 
f hasbıhaller de bulunmuştur. 

Çeklere ~ltimatom veıildi 
~~~~~~~---~~-~••••••OO+••• .. ~~~~~~~~~--~~ 

Dört yüz bin kişi daha silah altına alındı. On 
bir mıntakada Örfi idare ilan edildi 

• 
lstas posta sürülerine taarruz yapıldı 

tü1. ilk defa ola· ak Südet 
Almanları kanlı hadiseler 
çıkarmışlar, ateşli silahlar 
kullanmışlardır. 

Pcağ 14 (Radyo) - Çe· 
koslovakya::no öbür ,mıntaka· 
sıoda örfi idare ilin ·edilmiş· 
tir. Asker ve polislere vasi 
se labiyet verilmiştir. 

ÇEK TOPÇULARI TOP BAŞINDA 

is~an~ir ı 

p,ağ 14 (Radyo) - Sudet 
Alman şefleri Çek hü~iıme· 
tine altı saatJık bir ültimatom 
vermiştir. Bunda örfi idare
nin kaldırılması takviye ıa · 
bıta kuvvetlerinin geri alın
masını istemişlerdir. Sudet 
şefJeri bu taleplerin alh sa· 
sat zarfında is'af olunmadığı Londra 14 (Radyo)- Çek Almanları üzerinde 

bük um eti iki gün zarfında bir tesir yaptığını gormuş- - Sonu 4 üncüde -
yeniden 400 bice yakın as· 
ker silah altına almış ve der-
hal hudutlara sevk etmiştir. 

Çekoslovakyadaki bütün ve
saitinakliye kontrol altına 

alınmıştır. 

Prağ,' 13 (Radyo) - Hit· 
ferin nutkundan sonra top· 
laaaıı kabine uutkua Südct 

:; 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 
Çok haklı .bir dilek 

Karşıyaka okuyucularımızdan (C) imzaaile aldığ•mız mek· 
tubu aynen yazıyoruz: 

"Biz Karşı yakanın Soğuk kuyu taraflauada oturan ve 
- Soau 4 ilacüdo -

1 

.................. ~~---



... 
Sahife 2 ftaJkm ae.ı J 

sulca gelip kanını içiyor! DüNY~~tER 
~ Oh .. 

00 OLUYOR ? 
o!nuna "bir taş .bağlayıp seni" Tun~ya ata-1 
aeım bogulmazsan masum old112'una ınanırım ı 

Vak'a Slovanyada cereyan ı· 
diyor. 
Yırmi üç yaşında bir köylü 

alsiz, mecalsiz kalıyor. Dok
>ra başl vuruyor. Doktor 
ıuayeneden5 sonra: 

- Ciğerlerinden hastasın 
iyor, dağı çık, dinlen, iyi 
eslen. 
Delikanlı Yovan Suseviç 

vine geliyor," homurdanma· 
başlıyor: · 

- Doktorun da aklına ba-
ıldım; söylemesi kolay ... 

rine atınız . Eğer batmazsa 
günahsız demektir, batar bo· 
ğulursa cezasını bulmuş olur. 

Yavanı bir sinir bashha
neıine yabrdılar. Fakat bun· 
dan sonra mesele başka bir 
şekil aldı. Anizanın kocası 
kadını evinden koğdu vef de
di ki : 

- Ne bileyim ben, belki
de sen sahiden kan emici · 
sin ... Senin boynuna bir taş 
bağlayıp seni Tunaya ataca· 

ğım. 

Eğer boğulmazsan masum 
olduğuna inanırım ... 

Bu mesele de mahkemeye 
intikal etti. Hakimler kocaya 
karısını rahat bırakmasını 
tavsiye ettiler. Fakat köy· 
lüler: 

- Adam karısının kan 
emici olmadığını biliyor. Fa
kat karısından bıkmıştı. onu 
başından atmak için bunu 
vesile yaptı diyorlar. 

ende kendime bakack, iyi ou··nya 
!eılenecek para nerede ? 
Tarayım bir kere de şu kö · 
e başındaki falcıya bış vu· 
ıyım. 

Filosu 67 Mil
Geçti 

Ticaret 
yon Tonu 

O hasta inekleri iyi edi
or, yaralarını iz bırakma
a-ın kapatıyor; elbette bana
l bir deva buJur. 
Kalkıp falcı kadına gidi· 

:>r. Falcı gülüyor: 

- Doktor da diyor sizler 
'bi hayvanın biri. O evvela 
ıendini tedavi etsin... Senin 
stalığın nedir biliyor mu · 

Cihan ticaret filosu sene· 
den seneye artıyor. Son neş· 
rolunan resmi malumata 
göre geçen temmuzun birin· 
de bütün dünya ticaret ge · 1 

milerinin hacmi 67 .milyon 
85 bin gayri safi tona baliğ 
olmuştur. Halbuki geçen se· 
temmuzun birinde 66 milyon 
28 bin ton idi. 67 milyon 
80 bin tondan 66 mılyon 28 

bir sene içinde 53 bin ton 
çoğalmıştır. Bu suretle Japon 

ticaret gemilerinin umum 
hacmi beş milyon tonu geç· 
miştir. 

Japonyadan sonra ticaret 
gemileri en ziyade artan 
memleket Almanya olup bir 

sene içinde 31 bin ton art· 
mıştar. Alman ticaret filosu
nun hacmi şim li 4milyon 

o ? Kansızlık. Neden kan
iz kalıyorsun söyhyeyim mi 
ana... Çünkü komşun Aniza 
avloviç geceleri sen uyurken 
eliyor, usulca kanını emi-

bin tonu lvapur ve petrolla 
ı işliyen motöılü gemilere aid· 

dir. Kalan 98 bin tonu yel · 
kenlidir. 

ı 23 bin tona baliğ olmuştur. 

or. 

' Zavalh Y ovan bunu du · 
nca deliye dönüyor, karde-

• Nikolaya anlatıyor. Nıkola 
vabıeti bütün köye ya· 

yor: 

Cihan ticaret filosunda lıı
giltere ile frlandanın hissesi 
vapur ve motör gemisi ola
rak 17 milyon 67 bin ton· 
dur. Yelkenlilere ait hisse· 
si dahi 11 bin tond<>r. 

Bir sene içinde cihan ti
caret iilosu 1 milyon 56 bin 
ton artmış demektir. lica · 
ret gemilerinin eıı ziyade art· 
tığı memleket Japooya olup 

Ticaret gemileri artan Ü· 

çüocu rnemleket lngiltere ve 
lrlanda olup bir sene için
de 24 bin ton artmı,tır. 

ldgiltere, bı bri ticareti ar
tmak hususunda Japonya ile 
Almanyanın gerisinde ol· 
makla beraber mevcut mik
tara itibarile bütün dünya 
devletlerinin başında olup 
bütün dünya ticaret filosu· 
nun takriben dörtte bi,ini 
teşkil etmektedir. 

- Doğru!. Ben onu dört 
öşe parmaklarının ucuna 
ı11a basa bizim eve geldiği· 
i gelirken gördüm... Eve 
irdi, uyuyan kardeşime yak· 
ıh, bacağından ısırıp kanı-

------------!!!!!!il! ---- --------

'l e d' 1 m ı ... 

' Köy balkı Anizaya tuhaf 
~haf bakmağı, o geçerken 
l>murdanmag· a, alttan alta 
net etmeğe başladı. 

Kaç Erkeğe 
Kaç Kadın 
Düşer? 

Aklı uzun, sabırlı bir adam 
üşenmemiş, dünyanın birçok 

Nihayet günlerden birgün memleketlerinde kaç erkeie 
adının evini kuşattılar. Ne kaç kad n düştüğünü hesap 
ıpacaklardı ? Ne yapmak etmiş. Bakın neler bulmuş; 
tiyorlardı ? Bunu kendile- Türkiyede 100 erkeğe 107, 

i de pek bilmiyo.lardı amma, lngiltere 109, Norveç 103, 
Jyetleri iyi niyet değildi. Rusyada 110, Çekoslovakya 
••dın kalabalığı görünce da 106, Hollanda da 101, 
~ryada başladı. O sırada Italyada 105, ispanyada 106, 
ıeçeu belediye katibi halkı J aponyadı 99, Amerikada 
,.ğıtmak istedi. Muvaffak 98, Avusturalyada 97, Fran-
1amadı. Bunun üzerine jan- sada 107, kad n düşüyor. 
armaya baş vurdu, köylü _.. E:aB - l!!!l~-

Damızlık -
ovan aleyhine dava açıldı . 

ovan hakimin huzurunda 
ize geldi : Taze Sakız baklası, !H: bıe 

- Eğer onu öJdürmezse
z o beni, kanımı eme eme 
dürecek. Onun boynuna 
ır bş bağlayıp Tuna neh-

ç:çck, ağaç lohu~l.ıı, Y'-di 
ve Avrupa cinslerini arayanln 
hisar önünde Meram tohum 
n:ağazasında bulur. 

******~****~*ı****~******~~ 

Elhamra T2~J;0 S 
ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması 

,. 
----- )t 

•• •• 

BUGÜN Herkesin hoşuna gidecek Fransızca 
iki büyük film birden 

sözlü )t 

Pariste Buluşalım 
Başrollerde: KLODETTE KOLBERT - MELVYOR 

DOUGLAS • ROBERT YOUNG 

Mr. Moto 

,. ,. 
>+ 
>t 
\t 

& 
Esrarengiz Adanı )t 

Başrollerdt: . PETER" l:ORRE • VIRGlNIA FIELD ~ 

Karabük 
Yolunda oto-

büs Kazası " 5 " 
Kişi Öldü 

Karabük, (Hususi) - Zaf · 
ranboludan şehrimize iş yap· 
mak için üzere gelmek iste· 

yen yirmi amele bir otobü· 
se binmişler ve yolda feci 
bir kazaya uğramışlardır. 

Otobüs dik ve virajlı bir 
yoldan inerken yokuşun bit

tiği yerde otobüs köprüden 
aşağıya yuvarlanmışhr. Bu 
feci hadisede yolculardan 5 
kişi ölmüştür. Kazaya uğra
yanlar derhal memleket has
tahanesine kaldırılmışlardır. 
Kazıya uğrayanların arasın · 
da ağır yaralı olanlarda var
dır, 

Bu hatta işleyen otobüs· 
ler arasında çok eski ve ha· 
rap olanları vardır. Eski ara· 
balar kazaya sebebiyet ver
mektedir. Bunların sıkı bir 
kontrola tabi tutulması la· 
zımdı,., 

FUAI~ Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR TİY ATR05U 

BU AKŞAM 
Saat 21 ,30 da 

Ateş Böceği 
Dünyanın en büyük heyecan filmi )t 

w:~~:f::w;~*~*~~~:w:~:w::ı:ı~:w:•~:W: . l 
Komedi 3 Perde 

Tercüme eden: Kemal Necati 

İngilterede Futbol 
l\1evsiıni lJ ğursuz

lukla Başladı 
logilterede futbol mevsimi 

başlamıştır. Bir hafta e ıvel 
maç yapan takımlardan dör
dünün kalecileri yaralanmış 

ve her dört takım da oyuou 
kaybetmişlerdir. Futbol me
raklıları, bu hadiseyi, futbol 
mevsimi için uğurlu addet· 
memektedirler. 

• • • 
Ressamlar arasıPda 

garp bir anket 
Kumral saçlı, mavi gözlü 

ressamların da:mıı manzara 
resmi yapttkları, siyah saçh, 

siyah gözlü ve kısa boylu 
o'anların da insan resmi çiz
dikleri, büyük kafalı ve ma

vi gözlü san'atkarların daha 
ziyade portre, uzun kafalı-

la ıa da manzara resmi yap· 
tıkbrı, 1000 artist arasında 

yapılan soruşturmalardan son
ra anlaşılmışhr. 

Ka-iın ressamlar, erkek· 
!erden daha ziyade portre 
yapmağa meyyaldirler. 

Bunu iddia eden tanınmış 
bir ressamdır. 

Erkeklere meydan 
okuyan kadın boksör 

dayak yedi 
Fıliponlu on yedi yaşla· 

rında biı boksör kız kendi 
yaşında bulunan erkek ve· 
ya kadın boksörlere meyd1ın 
okumuş, kendisinden daha 
uzun boylu ve tecrübesi da
ha fazla bir erkek boksör 
tarafından mükemmel suret
te dayak yiyerek dördüncü 
ravunddı pes d emiştir. 

* . ,,. 
İtalya, Yahud•leri 
Haheşista ı da İsinin 

Edecekmiş 
lngiliz gazeteleri yazıyor

lar ~ Romadan · bildirildiğine 

göre, ltalya hük iimeti Yahu· 
dileri Habeşistanda iskao 
etmek için bir plan hazır

lamıştır. 

Muesoliuinio son emrile 
memleketten çıkarı1an Ya
hudiler, Habeşistanda ayrılan 
bir mıntakada yuleştirilecek, 
ve kendilerine hususi şartlar 
dahilinde imtiyazlar verile
cektir. 

İsticvap 
Bir araba kazası olmuştu. 

Polis alakadrrları isticvap 
etti : 

Araba hızlı mı gidi
yordu? 

- Çok hızlı İ>ay polis .. 
- Bir tramvay gibi hız · 

lı mı? 

- Ne bir tramvay 
birkaç tramvay gibi.. 

gibi 

• 
lzmi 

Kültür 
Buca 
Lisesi 

Leyli - Nıbari 

orta ve lise için 
edilmektedir. 

ilk okul için 
dahi alınır. 

kız erkek 
talebe kayt 

leyli talebe 
11-15 

Ju dı arınmııuaaır. ------------~~::::::====~ 

14 EYLÔl 

Hümmayı kılaiye 
karşı serum 

Son zamanlarda Avrupa- ~ 1 Bnn'!!_~emin __ ettiğ!._~ua· 1 
nın muhtelif yerlerinde hay- [1ifet üç ay sürmekt~dir. ~~:J 
vanlar arasında hümmayı :rü~slab o'unar~k b~~üd·~ 
kılai müstevli halde hükmü- ~deti~uza~~ac~ğı üınid_ "dil- • 
nü sürüyor. Her memleketin •mekt~dir. 
milli iktisadi yatı için tahrib · ~ Şi;diye - [kader bu serum, 
kar olan korkunç hastalığa 30,000 hayvana tatbik edil-~ 
karşı şimdi taro bir çare miş ve hepıinden iyi neti~ 
keşfedilmiş olması uınumi alınmıştır. Yeniden 30,000 
memnuniyet uyandırdı. du ~ayvana aşılanmış "olduğun· 
çare de Alman etibbasıodan dan şimdi bu hayvanlar mii-
profesö W .aldmann'ın bul- şahede altındadır. 
duğu serumdur. f-tastahk mikrobu serum 

Bu zat muaviui Dr. Kobe alınac• k hayvana tadıl edi-
ile on beş seneden beri Po · lerek zark edılmektedir. Bu-
merina sahilinde ve Baltık 
deniz.inde Riems isminde kü
çük bir adada tecrübeler 
yapıyordu. 

Bulduğu serum hem aktif 
hem de pa siftir. Passif se· 
rum hummayı kılaiye tutu
lup ta sonradan iyi olan hay
vanın kanından istihsal olu
nuyor. Lakin bunun temin 
ettiği wuafıyet müddeti on 
btş gündür. Hastalık müs· 
tevli heJinde hükmünü sür
düğü zama o kullanılır. Ak lif 
olanı hastalık mikrobunun 
zerk olunduğu hayvandan 
alınmaktadır. 

nun içine basta hayvandan 
alınan mikrop!ar kimyevi ve 
fizik bir çok ince muamele· 
lere taoi tutulmaktadır. 

Mikrop zerk olunan hay· 
van ba,talaomıyor 've lakin 
hastalığ • mukavemet ede.o 

maddeyi mebzul olarak ha
sıl ediyor Almanya bü'4ümeti 

yeni serumun çok faydalı 
olduğu u takdir ettiğinden 
şimdiye kadar her sene 300 
litre Alman serumun doha 
çok mıktarda istihsal için 
profe~ör Wldınann'ın emrine 
2,500,000 merk vermiştir. 

~-~~~~---~-.. --~~~~~~-~~-
Dünya Düello Otomobil şam-: 
Şampiyonu iyonuna ceza 
iki sene evvel, karısının 

bay3İyetini korumak için bir 
biri arkasına yedi defa dü · 
eJlo eden Budapeşteli avu-
kat ve dünyanın düello şam· 
piyonu Francis Sargas, mah
kumiyetini geçirmek üzere 
hapishaneye girmiş, ve ha-
pi!lhanenin en muteber kıs· 
mı na alınmıştır. 

Şampiyon dogumunun 32 
nci yılı münasebetile, hücre
si de bir ziyafet vermiş, zi· 
yafette karısı da haztr bu
lunmuftur . 

"Lapiska" keli- ' 
m sinin aslı 

nedir? 
Biliyor musunuz ki kadın· 

lar saçlarını kesmeden evel 
güzel ve sarı uzun saçlılc)rın 

sacları ile kulanılan lipıska 

kel muinin aslı Almanyanın 
Laypzig şehrinin adından 

galattır. Bir zamanlar, bu 
şehir, dünyaya san renkte 
ve gayet patlak ipekliler 
ihraç ederdi. Bu suretle sarı 

ve parlak şeyleri tavsif için 
bu kelime umumi bir alem 
oldu. 

İzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley · 

man lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası te•mİye etrik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli k11hve namiyle anılan 

ve memu in kooperatifınio 

tahliye ettiği binaya nak ı~
dilmı .ştir. Fiatler her k ~st'ye 

uygun olmakla beraber ferah 
h lokantamız muhterem müş· 
terilerimize gece gün?üz 
açıkhr. 

Merhum Lokıır.tacı 

Süleyman Katibi 
M. ÇAYLAK-

Otomobil ile saatte 500 
kilometre kateden dünya 
otomobil ş ~ mpiyonu G. Eys· 
tonun başından geçenlerde 
boş bir vak'a geçmiş, hususi 
otomobili ile Londra sokak
larından 61 kilometre ıür

atle geçtiğinden dolayi sey· 
rüsefer memuru tarafından 
çevrilerek muhakemeye ve
rilmiştim. 

Hakim, şampiyonu "bir" 
lngiliz liraşı cezaya mahkum 
ıtmiştir. 

Eyston kendisinin ~otomo· 
bil kullanmada üstad oldu· 
ğuou ve kazaya meydan ver· 
mui ihtimali olmadığını ileri 
sürmüş isede cezadan kurtu
lamamıştır. 

Büyük Deniz-
lerde Radyo 

Aktivite 
Büyük delliı.lerio dibiode 

mevcud olan çamurların t'!d· 
diki, bu ba!çıklarda çok bü· 
yük bir radyo aktivite mev· 
cur< ~olduğunu göstermiştir. 
Bunun sebebi, radyom mad· 
desinin müsabibi olan üran· 
yom'un deniz dibindeki ça
murlarda fazla mıkt.uda 

bulunmasıdır. 

Muzu Yetiş
tiren Bir 
Aeaç mıdır? 
· Bir çokları muz denilen 
meyvanın ağaçta yetiştiğini 

sanırlar. Halbuki muz bir ne
batın meyy111dır ve bu ne
bat mey~ asını verdikten son· 
ra sebze kökleri gibi kurur 
yok olur. 

Düel:o Yasağı 
İogilterede düello yasaktı-. 

Düello yapıp da hasmını .Si· 
dürenler ve yarlıyanlar lotil 
suçile ..mabk.em.ey•-verililer. -
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Mizah 

Sayfası· 

Kıştan Kalma 
Kar yağıyor sevgili aı 
Her yue lrpa lapa; 
Haydi bizek gidelim: 
Değildir evim sapa. 

Üşümüşüm çok fen•, 
Jsınırsın sen burda 
Sevişelim, lco ı arın: 

tHraz kalsın boynumda. 

fşlerım var diyerelc; 
Naz etme yalvarır . m, 

Bende size gelirsemj 
Naz etmeden k dhrtm. 

Gezilecek bir hava; 
Yok bugüo sokaklarda 
Bdki aooeo darılır; 

Gezme sakın yukardall 

••• 
Mr-zllr Taşı 
Kocouı ölmüştü. Dul ka 

lan k .. dın koc•sıDln mezar 
lafını ı · meerlamaya gıtti. Me 
larcı •o•du: 

- T .. şıo üzerine nasıl bir 
Yazı yazacağız ? 

- Büyük bir yazı olsun 
rahmeth kocamın gözleri pek 
İyi görmezdi. 

ena Zamanda 
Kadınlar konuştular : 
- Nedi kocasının ö!dii· 

- Üne kim bilir ne kadar ü · 
iilmüştür . 

- Üzülmez olurmu? Ôy· 
~ fena bir zamanda öıdüki.. 

- Yal. 
- Evet, Necla daha iki 

Ün evvel saçluıoı Hrıya 
oyatmıya karar vermişti .. 

Kaçarsa 
Bir müessese sa~ine sor· 

ular: 

- Kasadarının niye bir 
Özü kör, bir ayaiı topctl, 
İr kolu çolak intihap ettiıı? 
Müessese sahibi cev& p 

erdi : 
- Kaçuaa çabuk bulu· 

Ur dıye ! --·--- --
Üzel Gözler 
Müsabakası 

. 
\ 
\ 

,,...__ --

Yıldönümü 
Gene sanendala bindin. 
Kürek çekip gerindio . 
Neden beni gö ünce, 
Sandal içine sindin. 

Çok dolaşma üşürs~n . 
Rüzgar la öpüşürsün. 

Eğc:r ince gıydist-n, 

Nc:zl~yle görüşü rsün 

Sandal sarıa arkadas. 
Kıyıya ~öyle yaklaş. 
lstt."rsen beni de al, 

Gl'zelİm y.ıvcsş, ydvaş. 

Arh\c sonbahardayız . 

Çok geçmeden kardayız 
Yıldönücnü g• liyo r, 
Ş vişmede dardayız 

z. v. -·-
Saka Ku,u 

- Bütün yaz kuş seslt.'rile 
uyandım. 

- - Onda artık utanma denen şey kalmamış, gömlelcle 
herkHİn içine çıkıyor!.. 

- Sayfiyede mi idiniz ? 
- Hayır, f.skat güze bir 

saka kuşu almış, odama as· 
mıştım. Madem ki 

Büyük anne, yedi ya~nda
ki torunil~ dokuz yaşındaki 
torunun yanına almış; onlar 

la konuşuyo,du: 
- Size d.tba evvel de •Öy 

ledimdi, dedi, biriniz bir gül 
yapnğında, birinız d ~ bır 

lilen•n ıçınde doğdu uz 
tki kardeş birbirine ha~ tı -

l.r. Biri ötekinin kulağına 

eğildi. 
- Madem ki l-ıöyle biliyor, 

egne böyl~ b Jsİı· ! 

Bir kiş1 
Anne, S• kiz yaşındakı kı 

una darıı<iı; 

- Eğ • •· n bu huvııou 
d. ğıştır lU• 1. ı1 . b p hÖyl .-

ioadcıhk ed• '• var• yo~ee 

ağlctr, kim!lc: i .. geçınt:OJ• z. 
biç yoktan kavğa çıkarı r sdr• 

büyüdüğün zaman seni .. kı n 
se almaz. 

- Bir kişi var, o böyleler 
le yaşamaya alış ıktır, ahr 

- Kim o? 
Babam! 

Hamiş 
Kadın, sevdiği erkeğe 

mektup yazdı. lmza11n1 attı, 
düşündü, tekrar mektubu 
aldı, illve etti : 

"Hamit: 
Mektabumun karının eline 

geçmesi ihtimali aklıma gel· 
di. Onun için sonuna Seni 
yanaklarından öperim., cüm · 
lesini yazmadım. 

Yakışan 
Erkek sırnaşıatı, kadın çe· 

kingen, erkek sırnaştı: 
- Söyleyin, dedi bana en 

çok yakışın jest hangisidir? 
Kadın cevap verdi: 
- Şııpkaoııı elinize alıp 

Allaha ısmarladık demeniz! 

Sordu 

Fena mı? 
- BugUn !lenin doğ1foğun 

gü11 k11rıc1Jiım . 
Hahrlar'1n ha ? 

- Hiç hatırlamıı olur mu· 
yum, batta s ıı na bi de be 
diye aldım . 

- H diye'! mi al~ır ? 
- Evrt, bır elt"ktirik çay· 

dayı aldım. Her uh ... h çayı 

mı onunl p şırirsin, fena mı? 

Kolay 
Bir tü · lü çiviyi çaka · 

mıyo• um, ruü t ~m.td ı y .. n çt-ki 

cı p rn•l4ğ ma vurU\iO un. 

- Koı yı va , ç kıci ıki 

t"hol. tu•I . 

8i1ei 
Muharrir ar~ad;ışlarınd;;n 

biri yeni yc1ıacağı bir biki· 
y~nın adını: 

"Vur f o kat di uld " 

koyml. ştu. 

O dim ki: 

- Bu m şhur bir sözdilr. 
- Ki lı .iııdıı ? .. 
Başka bir arkadaş atıldı: 

- T emistok!esio. 

Hıkayt>nin mftellıfi eosesioi 

kaşıdı: 

- Ac .. ba iutık.al davası 

açar mı? 

~---··o·o·ı·r·o·e--· .. ··i:s. Ferid · 
: Salilı Son .d i' ECZAcısAşı 
ı Cild, Saç v .- ıübrevı h.uıt.- • K S h 

• ll\'\'l'l uru U 
ı lıkla • müt .. bassısı ı " 
ı lkıocı Beyler sokak No 81 ı Sıhhat 
ı Her gün öğleden sonra ı 

: r .. ıefon: 3315 ı Zindelik .......................... 
Aşçıbaşı\Mar ka 

Makarnalar 

Selinik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıttır ... 

---~------

Gençlik 
Bahş(·der 

Merkez depo: 
Şifa Ecz~nesi 
--z-~-..:=----
Peşln ve 

Taksit ile 
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FUl~R İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bidkletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fc: vkınde olduğu ve fı .. thuı d• her mağazadan 

d~ba ucuz ve ı diğıu.iıi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bı ik letlerimiz bulunauğurıu ve h r ç tid bi· 
sıklt:t ve tt:ferı uat l arı da peşia ve takııtle top•ao ve pera· 
kende satışa başlad ı ğımızı sayın müşterılcrimiıe mi:ıj jelrriz. 

Adres: Halcdurda Arap hd n l ya ı 11 da No. 18~ 

BALIT SE\'FLDUıN (>Zl<llJÇ --
ARTI 
Kumaş Boyaları 

P a muklu, Yünlü, ipekli, Ke 
tenli, ~un 'i ip~ k ve her cins 
karışık kumaşları kolaylıkla 
boyat. 

Solmaz ve iç çamaşırları 

boyarnaz. 

15 Kuruşla 

4oo~ram 
ağırlığında h " r kumaşın em· 
n•yetıe rengini değıştirebilir· 

ıioiz. 

l optancılara mühim iskonto 

yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: a88~ 

L2 !ZZ!Z - • ........ !!!111!!1!!!11!!!! .. l!!!!!!'!!!!ll~!!"!!!!!!!'P 

Cİidinizi bozmayacak en 
güzel tıras bıçag·ı : lfOIJll-

r LlJ X IJS 

NV'IA LlJX J BIÇA ~LARI TIRAŞ 

Mf RA HL ILARININ HE PSİNİ MEMNUN 
ETTİ . f>IR HERE ~ULLANINIZ ! .. 

()(POSU Yıenıerolt ı Horokol karş ısında 
N~ 80 MAZHAR VNG()R 

==~==-__...._ - - ~;:;um---------

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 



Sahife 4 

elen, Giden 
üyüklerimiz 

lzmir saylavlanndan ve 
metli Bayanlarımızdan 

!nal Nevzat ve Bay Sadet· 
ı Epikmen general Hüse· 

Hüsnü K!lkış, Bükreş 
firi kıymetli ediplerimiz· 
ın Bay Hamdullah Sapbi, 
ğerli ediplerimizden Bay 
şen Eşref, Romanyan1n 

akara sefiri Bay Angalesko, 
ültü~. direktörümüz Bay Ali 
za Ozkuvvet ltmire gel· 
işler ve Denizli saylavı B. 
nin Aslan Denizliye, Kay· 
ri valisi Bay Mustafa Ad· 
de Kayseriye gitmişlerdir. 

mirin Filmi 
lzrnir şehrinin ve Ege ik
ıadi, kültürel. tarih hare· 
tlerinin filmi çekilmiştir. 

fılim 5000 metreliktir. 
irin liman faaliyeti, şehir 

rek~tleri, fuarın açıhşı ve 
aretçiJer, donanmamızın 
ire gelişi, donanmamızın 

ce ş~rılikleri, Bergama ve 
es harabeleri, lzmirin ü · 
m bağlnrı. Kozak yayla~11, 
ölcük, Bozdağ ve Şaşal, 

ir ve Manisa eğ tmenle · 
in çahşmaları, Manisa Ü· 

m bayramı, Manisada bat 
aliyeti bu filimde çok gil· 
1 gösterilmiştir. Filmi Trak· 

umumi müfetfişliği çek· 
miştir. 

• • 
ergısıne 

azırlık 
Ticaret odası, Nevyerk 
rgisine nasıl iştirak edile
ğini tesbitle me~gul ol
aktadır. Oda bazı nümu· 
ler baz1rlamığa başlamış· 
. Mamulat ve mensucat 
muneleri, istatistikler, gra· 
ler tamamlanmak üzere· 

r. Grafik ve istatikler la· 
lizce olarak yıpılmaktad1r. 

Bur11ovada 
alebe Yurdu 

Türk maarif cemiyeti Bur· 
vada, orta okulun yanın· 

bir talebe yurdu açmağa 
rar vermiştir. Hazırlıklara 
şlanmışhr. Bu sene kız la· 
be yurdunun aç1lıp açılmı· 
cağı henüz belli değildir. 
apılacak müracaatlue gö · 

b ·r karar ahnacaktır. 

iki kişi 
tomobild n düşerek 

yaralandı 
Bay Şükr Ü idaresindeki 
numaralı otomobil ile seya· 
t eden Nuri oğlu Hüseyin 
Leo.l oğlu Pek Gazoz· 

ola gezinti yaparlarken 
omobilin tekerleği farJamış 

otomobil ıedden aşağı 
şerek içindekiler yaralan· 
ışlard:r, yarahlar hastaha
ye kaldırılmış Şükrü ıor· 

uya çekilmiştir. 

ünir Nuriddin 
Değerli musiki san 'atkar -
nmızdan Bay Münir Nurid· 
o ve arka-daşlan tarafın· 

an don akşam Fuarda ve· 
len konser büyük bir zevk 
e ilgi ile diolenmiı devamlı 
ıırellc alkıılaamıslardır. 

( 

Garbi Avrupa ıeldş içinde 
Belegrat 14 (Radyo) - Samıyorava gazetesi kat'i netice günü başlığı alhnda bilhassa 

şöyle yazmaktad11. 
Avrupa tarihinin son fashnda bugünden daha heyecanlı bir gün bulmak güçtür. Garbi 

Avrupa telaş içindedir. Son iki gün zarfında diplomatlar, askerler durmadan istişarelerde 
bulunmaktadırlar Fransa büku neti deniz ve kara ordula11nın cüı'itamlarıadan büyük bir 
kısmı ihtiyattan müezıife girmiş ve 4tlas Okyanosuodaki ihtiyat filosunu harekete hazır 
bir hale koymuştur. ; 

Bu tedbirler katiyet ve bu aralık sulhu ihlal · etmeği düşünebilecek olanları korkutacak 
mahiyettedir. 

Ebr Cephesinde 
Devam 

Kanlı Muharebeler 
Ediyor 

Paris, 13 (Radyo) - F ranki4Jtlerle Cumhuriyetçiler aruında (Ebr) eepbesinde şiddetli 
muharebeler başlamıştır. 

frankistler; Cumhuriyetçileri sıkış~ır:l ıklarını, tayy.uelerle rüc'at httlarıaı bombardıman 
ederek yoJları tabrip ettiklerini iddia ediyorlır. 

• 
Rusyada Gizli Radyo istasyonu Var 

Berliu, 13 (Radyo) - Alman gazeteleri Rigadan aldıkları haberlere atfen Sovyet Rus· 
yada altı aydan beri gizliden gizliye faalliyette bulunan bir radyo istasyonunun Sovyet re
jimi aleyhinde propagandalar yaptığını, gece yarısından SO!lra sesi belirli surette işliyen 

bu radyo istasyonunun çalıştığını iddia ediyorlar. 

Görinv.'in Sıhhi Vaziyeti Fena 
Nürenberg, 13 (..\. !\) - Haynlayn akşrma doğru Çekosfovalcyaya dönmek üzere şehir· 

~en aynlmıştır. 
Kongreden çıktıktan sonra Hitler istasyona giderek Berline dönmek üzere bulunan Ma

reşal Göringi vagoada ziyard etmiştir. 
Mareşalin sıhhi vaziyetinin endişeyi mucip olduğu söylenmektedir. 
Hitlcr Obersalzberge gitmek üzere büyük bir ihtimalle bu sabah N~renbergden ayn· 

Jacakhr. 

Plebisit meselesi 
Preğ, 13 (A.A) - Burada basıl olan umumi kanaata göre kongrenin içtima tarıbi olan 

15 ilkteşrine kadar Südetler işi halJedilmediği takdirde plebisit meselesi muhakkak suret
te bir kere daha ortaya • çıkacakhr . . 

Yunan Denizaltı Gemileri 
Atioa, 1) (Radyo) - Bir müddettenberi P.ıtras limanında bulunan Yunan tabtelbıhir

leri ile iki to·pito, bugzn Faleron limanına döamüılerdir. 

Araplar Yafa Belediye Dairesile 
Zaptettiler. İhtiyat Kuvvet 

Karakolları 
İstendi 

Kvdüs 14 (Radyo) - Araplar Yafada belediye dairesile zabıta karakolları zabtetaıiıler
dir. Fılistioin her yerinde devam eden kanh hadiseler günden güne büyümektedir. Fevka
lade komiserlik vaziyetin vebaınetini bildirmiş ve Malta, Kıbrıs ve lskenderiyeden yeniden 
avcı kıtaatı istemiştir. 

Buidaylar 
Yandı 

Ankara, 13 (J..Iususi) 
Ankara DemiryoJları istas· 
yonunda bulunan ziraat ban· 
kası ile Çoha oglu lbrabime 
ait buğdaylar, yangın neti· 
cesiode yanmıştır. 

Fuarımızı 
G~z~nler 

Polonya 
Parlamentosu 
Feshedildi 

Varşova, 13 (Radyo) 
Saat 14 te reisicumhur bir 
emiıname neşrederek parla· 

mentoyu feshetmiştir. Gele· 
cek umumi intihap tarihi 
tesbit edilmemiştir. 

Mu solini de 
Nutuk 

Söyliyecek 
Roma, 13 (Radyo) - Mus· 

solini bug j nlerde Tiryeteyc 
g decek ve orada mühim 
bir söylev verecektir. 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

lzmirc'e dükkanımız buluoan bir vatandaıız Hergün sabah 
alışam bu tarafa işliyen ath tramvaya biniyoruz. Fakat yii· 
reklerimiz parçalanıyor. Dün gene mutat olduiu üzere 
tramvaya bindik. Müşteriler çok ve tramvaylar az olduğun· 
dan içerisi, arka ve ön tarafı doldukt~... baş\ta basamaklar 
üzerinde de iğne atacak yer yoktu, tramvay olduğu yerden 
hareket etmeden zavallı sürücü ve biletçiler kara, kara dil· 
şilnmeğe başladılar. Ve birbirleriJe konuıuyorlardı: 

- Haydi bakalım hıs ... dayan bu kadar yükü bu ıavalh 

hayvan çekmez. 
r'\' ibayet iki dakika sonra sürücü bağırdı: 

- Deh. 
Biçare hayvan sanki dilsizliğini bildiğinden halile insan· 

lara insafsızhklarını anlatmak için başını geriye çevirdi, 
yürekleri ıızlatan derin ve inilti şeklinde " ah ,, dedikten 
ı onra kendini zorlamağa, sağa ve sola doğru bucalamağa 
başladı, ne mümkün tramvayı yerinden kımlldatamadı, be· 
men sürücü ile biletçi yere atladı, tramvaya umuı vererek 
yürütmeğe başladılar. 

Zar, zor hayvan bütün gayretini harcadı. Karakola yakın 
bir yerde takatı kesildi, durdu. Bu sefer bir iki kırbaç şa· 
kuhsı, arkasından da insafsız insanların zülmüoden şikiyet 
eden biçare hayvancığın iniltisi duyuldu. 

Oıadan geçen bir polis konseri bağudı : 
- Hayvana vurulmaz, o kadar fazla yolcu !almayın. Bay 

komser çok haklı, sürücü ve biletçilerde tabiatile yerden 
göğe kadar haklı. Yurddaşlar bir an önce evlerine yetiş· 
mek isterler ve para vererek bu nakil vasıtasına binmiş· 

lerdir, tabiı onlar da haklı. 
Ortada bak · ızlık kimin acaba mı diyeceksioiı? Ooa ce

vabı vicdanlar v~ b~lediyemiz ver.sin . 
Bu tramvay sehrlerioi akşam Üzerleri çoğ~ltmalı v" bay· 

van adedi de artırılarak sefer adetleri iodirilmelidir.,, 
Fuar mü casebetile lzmir kalabahkhr, Soğukkuyudaki g.1· 

zinoya gitmek üzere birçok yurddaşlar tramvaylara hücum 
etmektedir. 

Tedbir almak gerekti. 
Okuyucumuzun bu iddia ve mütaleasına biz de iştirik ; 

ederiz. Zira : 

ALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Fuarda 
Madalya 
Veril~cek 

Bu yll fuara iştirak eden· 
Jerden muvaffakıyet göste· 

reni ere Altın, gümüş ve 
bronz madalyalar verilecek· 

tir. Madalya alacak ekspo· 
unları tesbit etmek 6z:ere 

lzmir mebusu eski lktisad 

vekili B. Rahmi Kökenin re· 

isliğiode Türkofis müdür 
veldli B. Rahmi Zallak ile 

belediye mühendisi B. Cahid 
Mimar B, Ferruh ve ticaret 

odaları umum katibi B. Meb· 
med Ali Eten'den mürekkep 

bir komisyon teşkil edilmiş· 
tir. Komisyon, deıbal faali· 

yete geçerek madalya veril· 
mesi lazım gelen ekspozan· 

ları ve paviyonlara tesbit 
edecektir. 

••••••••mnm•••••••• 

Çeklere ülti
matom verildi 

- Baştarafı 1 incide -
takdirde hiçbir mes'uliyet 
kabul etmiy~celderini bildir· 
mişlerdir. 

Pıağ (A.A) - Südetlerle 
meskun mıntakalarda Hitle· 
rio nutku isyanı hatırlatan 

bit teessür bırakmıştır diin 
gece birbirini takip ed-::n 
birçok hadiseler neticesinde 
iki Südctli bir Çek ölmüş 
ve birçok kişiler' yaralan
mıştır. Ve ilk defa ateşli 

silahlar kullanıldığı şimendi
fer istasyonlarına polis kom· 
serliklerine ve posta sürüle
rine taarruz edıldiği görül
müştür. 

Emineyi 
Dövmüşler 

23 Günde Fuarımızı ge· 
HDl l! ri:ı mı\... t arı (645 291) d.: 
çıkmışhr. Bu mıktarın bir 

İzmirde halk 
sandığı açı

lıyor 

Tiryesteden alınan haber· 
lere göre; Mussolini orada 
büyük tez biiratla istikbal 
olunacaktır. 

Hitler Münihte Misafir Doktor 
lar İstanbula 

Musinlide Karşıyaka cad· 
desinde Bekir kızı Cemile, 
kııı 16 yaşında ÜJfet ve oğ· 
lu 1 S yaşındı Muzaffer oyun 
meselesinden Giritli Halil 
kızı Emineyi döğdüklerinden 
zabıtaca yakalanmışlard1r. 

milyonu bulacağı sanılmıak· 
tad11. Dün lzmir vapuru ile 
görülmemiş bir kalabalık 

kafilesi lstanbula gitmiştir. 

Kadın 
Yüzünden 
Yaralanma 
Düo bah kçi Besim adında 

bir vatandaş Karataş tram · 
vay caddesinde sekiz yerin· 
den bıçaklanmış olarak bu· 
lunmuştur. Bu hadise bir 
kadrn meselesile alakadar· 
dır. Hadiseye müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Rüştü 
Özkent el koymuştur. Besi· 
min yaraları tehlikeli oldu· 
ğundan derhal hastahaneye 
kaldınlmısbr. 

Istanbul 14 (Hususi)-HaJk 
sandığının bir şubesi de ya· 
kında lzmirde açılacaktır. 

~·-

Romanya sefiri 
ve kongre mu

rahhasları 
Romanynnın Ankara büyük 

elçisi lstanbuldan şehrimize 
gcJmiş ve yanında bulunan 

beşinci balkan kongresi mu· 
rabbailarile birlikte Efes ve 
Bergama yılula11nı gezmişler 
ve dün geri dön.:rek akşam 
Ege vapuru ile htanbula 
sritmiılerdir. 

BerJin 13 (A . .A) - Hitler 
trenle Nurenbcığden Münibe 
hareket etmiştir. Oradan 
Bercbtesgadane gidecektir. 

Takas 
Komisyonu 

Dün Türk o' iste takas ko· 
misyonu toplanarak bazı ih· 
racatçıların takas beyanna· 
meleıini tasdik etmiştır. 

Yoksul asker 
a ·ıeleri 

Güzel yalı mıotakasmda 
yoksul asker ailelerine ve · 
rilmek üzere bu ay 95 lira 
belediye tarafından toplan· 
mı~ ve istihkak sahiplerine 
tevzi edilmiıtir. 

Gitti 
iki güodenberi şehrimizde 

bulunan Beşinci Balkan tıp 

kongresi murabhaslarından 

140 misafir doktor dün ak · 

şam Ege vapurile htanbula 
dönmüşlerdir. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
ı] 528 

750 
360 
790 
390 
:>53 

Cinsi Fiyat 
Üzüm 9,50 16 
incir 7,50 13 
Buğday 5,50 
Bakla 4 
Nohut 5,75 6 
Par:nuk 34,50 35,50 

Dostunu 
Döğmüş 
Karşıyakada Soğukkuyu 

mevkiiode Meşrutiyet soka· 
ğınd.1 Kuşebirli Mustafa oğ· 
Ju Şeyki, dostu Mevlfı t kızı 

33 yaşında Fatmayı döğdü
ğünden zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

Ata türkün 
Hatay zaferi 
Genç şairlerimizden lsma· 

il Özlerin bu adla çıkardığı 
k ' tabı tavsiye ederiz. 

Yavuz ve Ege kitap evle 
rinde sa•ılır. 3 1 


