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Ba·şvekilimiz 

basınd ' 
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1' lıtınbul (Hususi)-Fı lor

lt·~~buluaan Cumhurrei:timiz 
ıae' h Şef lımet lnönü bera
~tlerinde aile efradı olduğu 
F·ılde don Savruna yatı ile 

l 
00~•dan ayrılmıılardır. 

e nyük Şef, dün öğ~eden 
11!'el deniz köşkünde Dahi

l ~~t Vekili Faik Öztrak'la 

Amasy 
yük bir 

le 
kaya yerinden 

iYORl 
bü· 

oynadı 
J rdüncü umumi müfettiı 
~lt•tral Abdullahı kabul bu-1 
~ınuşlardır. 1 
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~e AÇlh 

l.ısrilterenin en 
llıiithiş silahı! 

-.111111-

ıngilterenin bir taraftan 
k deniz, bava ve kara 
'1hctlerini artırmak için 

~il~~ıılar sarfederek bütün 
t. l1lıı ve pek çok Amerikan 
f/Y~re, silib . ve mühimmat 
~ brıkalarını kendi oam ve 
t '••bıaa çalıştırırken diğer 
•tıftaaı da keı:;di müdafaa 

~~ lllukavemeti için en müthiş 
1
' ıilib saydığı abluka 

ÇtQa b . . n • ı b. 
erını &un geçtııı..ce ır 

~ daha fazla darlışbrmağı 
d ctıll etmeme~ tedir. Hatta 
ı.'bilebilir ki bu abluka 
lyılunı her barp vasıta ve , ... 
~ hından daha korkunç ve 
~ tll11 addetmekte ve en 
'Y&k zaferi bundan bekle· 
~ektedir. İıte bugün bütün 
~tilcbil ve mukadderatını 
l11ıınyanın insaf ve merba

:'tine terk ve tevdi eden 
"•ıııaya ve bazı bitaraf 

~'lllleketlere karıı da ayni 
~'lJık silahına kullanmağa 
ltır vermesi bu kanaatın 

~~bi bir tezahüründen başka 
bit tey değildir. İngilterenio 
b'1 ıiyHetini Amerikan mat-
\ltt Ye Hükümetiniu d~ t._. 
~ •ıp ediıi Londranan bu 
~Dıatına ciddi surette ·iş
h lfc ed .. nlerin de bulundu-

llq ıöstermek tedir. 

'( •lnız bu korkunç si 1ahın 
~Çeıı Umumi harpte yaptı
' llliithiı tesir ve tahribi 
lrıı derecede ve aynı müd· 
~~t zarfında yapabilec~ k 

1dir? Bunu da uzak olmı-
~~11 bir istik bil ve bidisat 

•terecektir. 

SIRRI SANLI 

"""""'~~-----
SURIYEDE 

İtar~ık1ık- ha
heri yalaA. dır 
kl\•hire (A.A) - Suriyede 
~ ltıtıkJık olduğu hakkındaki 
t 'berter yalandır. Bir mik-•t F b" 1 · f:'l ranııı za ıt ve er erı 
~ 11

•tine geçerek lngtliz kuv
s~:lerine iltıhak etmişlerdir. 
\' lb altında bulunan yerli 

• ' 1k ta terhis edilmiştir. 
~ ..... ,..~ .... 
ı ........ - ......... . .. 
ı bGeçmişte ve gelecekte ı 
ı l il!Gn Ulusal ve sosyal iş- : 
t ,'tın temeli n .. fustur. Nü- ı 
l .'1a ıiyaHsı da ancak nü- ı 
t '1., .. tanımakla kurulabilir.: 
t 20 llkteşrin Pazar günü ı 
l ~elle} nüfus sayımı bize ı 
ı t '1 •iyasanın yolunu gös- ı 
l tt,,. c~ktir. ı 

Ankara (A.A) - Dün gece Amasyada 1,13 de, Akdağ
da 1,20 de şiddetli zelzeleler olmuştur. Zdıelenia şiddetin
den Amasya kalesinin başındaki büyilk bir kaya parçası 

yerinden oynamıştır. Kaya şeh i r için bir teblik ! arztttiğin
den lıelediye liıım gelen fe nn i ter tibatı almıştı r. 

lstanbul - Dünsabah şeh rimize g elen dahiliye vekili 8 . 

R m n 
da~ı 

D ğın 
petrol 

• 

______ .. _____ _ 
BURADA ÜÇ YÜZ KUYU
DAN F AZL ~ AÇIL . CA TIR 

J,t.nbal - Sii :-d n Rtrıu l d .tğ ı .ı ddlc, i üçüacü kuyu .un 
kazılmasına baş! nınıştır . Bu sahanın kapaslte i ülçülmüı 
ve burada 300 d n fazla kuyu açı 'abilec ği tesbit olun
muştur. Buradt kollanılacak ·makı neler · A nerikıtya derhal 
sipariş verilmiştir. Ş ı mdiye kad.u 33 metr.! derinliğe ioil

mi~d ir. 

ROMANYA 
Hariciye nazı-
rının beyanatı 

Bükreş ( .>... A )-Romanya 
hariciye nazırı Manel t sko 
beyanatında d~miştirki: 

"Almaoy.1 v.;: ltalyada yal
nız hü!cükabul görmekle 
kalmadık Führ er VI! Düçe 
milli bay .. tımıza s t mpati ve 
alika göstermişlerdir. 

Romenler sulhuıı icabı 
karşııırıda eğilou s ir i bildikleri 

gibi lüıumunda milli varlık· 
larını korumak için hudut 
aşmasını da bilirler komşu· 
)arımızla dost geçinmek on· 
larla anlaşmak büyük t mel 
ve vazifemizdir. 

Hariçte bulunan Romen-

1 

leri anavatana getirmek ve 1 
Yahudi meselesini de balle
de~eğiz Roınanya Romeole- I 
rio ve yalnız Roınenlerindir.,, 

Kanada Ayda 
365 Tayyare 
imal Edecek 

Londra (AA) - Kanada
dao bildiriliyor: 

Kanada harbiye naııri ycap· 
tığı bey.rnatıoda demiştir ki: 
"1600 motörize imal etmek
toyiz. Şimdi bütü ı Kaoada
da~i fabrikalar haftada 25 
tayyare yapıyor. Yakında 
365 tayyare ve günde 1 tank 
yapac~ğız Buounla beraber 
28 denizaltısı ile S mayo 
toplaama gfmisinin inşası da 
bitmek üzeredir. 

Tehir edildi 
Nevyork (A.A.)- Sanato 

meclisi 18-64 yaşlarındaki
lerin askere alınması hak
kında kanun kararını tehir 
etmiştir. 

........ =------------------

Yer yüzü cennetinin en 
ferahlı köşkü 

Çeşme llıcaıarında Karabinas Palas 
Koyu mavi denizin çok duygulu kucağına atılmış 

bir şekilde inşa edilerek her an bu tatlı ve coşkun 
dalgaların ruhu okş1yr. n besteleri ile sanki bir peri 
masalı yaşı yan bu yer yüzü cennetinin en fer ahlı köş-
künde biç olmazsa iki hafta yaşamak bütün senenin 
yorgunluklarını gid~rnı ğe, sinirleriniıi yatıştı r mağa ve 
önünüzdeki yılı ncş'e ile geçirmeğe .. kafi .gel.mekt~clir. 

Karabina Palası ida re ederek muşterılerıt e goster -l ı B~ŞVEKALEl : 
~•tttiıtik Umum Müdürlüğü:, 
.~ .................. .. dikleri hüsnü muamele ayrıca zikre ve takdire şa-

şayandır. 

Faik Ôztrak, zelrele hakkında Ankaradan aldığı malumatı 
gaz~ tecilere bildirmiştir. 

Vekil, zelzele haberini Ankaradan hareket ederken al
dığını, 300 ölü, 360 ağır V ö! hafıf yaralı mevcut olduğunu 
söylemiştir. 

Fuarım za 
--- ---.. -~----

Bütün Ticaret ve Sanayi oda
ları iştirak edecek 

1940 fuarımııl' 11 hül..\ı;net İftirak l'dec::ktir. lngiliz hü
kihıeti geı.iş bir mikyasta yer almı~tır ve t~şhir edilecek 
eşyaların bir kısmı d4 l ıı g iita~den gelmiştir. 

Bütüa ticard va sanayi odala rının bu s ~ ne lıwiz fucırıoa 
iştirak edeceklerdir. ...... 
Ş \ RK ViLAYETLERiN t~ 
ASKER GÖNDERMEDiK 

Ankara, 31 (A.A) - Türkiyenin şark vilayetlerine as· 
keri ıevkiyatta bulunduğu hakkında bir ecnebi muhabirin 
lstanbuldan verdiği ve baıı ajans ve radyoların neşrettiği 

haberlerin atsıl ve esastan külliyen iri olduğunu beyana 
Anadolu Ajansı mezundur. 

---------~-- ·--- - ----- ---
Maarif Vekili 

Istan bulda · 

Arıkara-Başvekil Doktor 
Refik Saydam dün öğleden 
evvel matbuat umum mü
dürlüğüne giderek umum 
müdürle görüşmüştür. ___ .... __ _ 
iki tauuaremiz geldi 

·ı ürk bava kurumu hava
cılık direktöru yarbay Os

man Baykalın lnmo ndasın
da ik.i tayyaredeıı mürek· 

kep hava fılomuz dün saat 
19 d:1 şeb · i iıe gelmiş!erdir. 

Tayyareci ve paraşütçüleri

miz _şehrimizde bir iki gün 

misafir kaldıktan ıonra tay
yareler Akb.isara uç .. caklar, 

fakat inmeden geri dönecek
lerdir. Y .. ınız Akhisar Dze-

rinde parat6tçtUer tayyare
den athyacaklar, billhare 

trenle lzmire avdet eyliye

ceklerdir. 

--- -- --------

Başkumandan Mustafa 

Istanbul Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel bugün şeh
rimize geldi. __ .... __ _ 
Orta t c dricatın 

yeni ders yılı 
hazırlıkları 

--o---
Maarif Vekil eti, bu sene 

hastalık ve diğer sebeplerle 

veya idari lüzum üzerine 
yerleri değiştirilecek olan 

orta tedrisat muallimleri et
rafında hazırlıklarına başla

m,ştır. Vekalet ayrıca orta 
tedrisat mekhplerinin önü-

müzdeki ders yılı kadrolarını 
da hazırlamaktadır. 

---o---
Devlet 
sıntla 

Şiiı·a

tatiller 

Devlet Şurası daireleri 
temmuzun yirmisinden eylu-

lün beşine kadar, kanun 
mucibince tatile girmiştir. 

Müstacel işler için ikinci 
ve dördiincü daireler nöbet
çi olarak kalmıılardır. 

mal: "iyi idare edildikten soıi
ra l':lehmedin kazanamıyacağı 

bir zafer yoktur!" Diyor _____ .. ____ _ 
Dumlupınarda bir siper ... 

Gece yarısını ancak bir saat 
g.:çiyor.. Bütün cephe bo· 
yu.Jca sessiz bir f.ıaliyet 
var ... 
Ayludinberi beklenen bü

yük taarruza baz.arlanıyorlar. 
Aldıkları emir mucibince, 
yaptıklarını düşmanın gözün
den saklamak için geceleri 
ç•hşıyorlar, çıt yok. 

Genç bir mülizim, ön si
perlere doğru ilerledi. Yavaş 
bir sesle: 

- Ali onbaşı, dedi, geldi 

mi? 

- Evet kumandanım ... 
- Ne haber? 

- Bütün hazırlıklar ta-
mam .. Yalnız, tel örgiUerini 
gesecek makaslaramız nok
san... Bizim çocuklara bu iti 

kanturalariyl~ yapmalarını 
teobihledim. Zaten topçula
rımız ortalığı dumana verdi

ler mi, ne siper ka 'ır, ne de 
tel örgüsü ... 

- BlSlüğilmüzde kaç ma
kasımız var bizim? 

- Yetmiş sekiz kadar 
var ... Sen tasa etme kuman
danım ... Evel Allah yeter ... 

Genç mülizim bekledi. 
Neferler işlerini bitirince 

yavaşça yanına relmelerini 
söyledi. 

Mebmetcikler, tek bir insan 
gibi, bıyıkları henüz terliyen 
bölOk kumandanlarını dinli
yorlarlardı. 

Mül izim: 

- Arkadatlar, dedi, ı•
fakla beraber topçularımız 
bütün mevcudiyetiyle ateıe 
başhyac•klardır. Dilşman cep· 
hesi uzun milddet •llak bul
lak edildikten sonra ıüagü· 
)erimizi takıp hücuma geçe
ceğiz. 

Bilekleriaizdeki kuvvete 
herıeydeo ziyade güveniyo· 
rum. Baıkumaadan Mustafa 
Kamil: "İyi idare edildikten 
sonra Mehmedin kazaoımı
yacağı bir zafer yoktur!" 
Diyor. 
Yanımızda bu yüce dahi 

buluoduğunu unutmayın. Tanrı 
bizi .Jle beraberdir, 

Hepimizin timdiden yerle
rini almasını ve tabancamı 
attığım zaman taarruza geç
mesini emrediyorum. 

Muvaffakıyetiaizi Cenabı 
haktan diliyor. 

Birinci ve ikinci laönll 
muharebelerini, Sakaryayı 
kazanan ordumuz, bu savaı· 
ta da muaffak olacaktır. 

(Dvamı var) 
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}!l!!f~~~ SONRA ALIN~ RADYO HOLA~A!!l!!i 
Nafia vekilimiz• AMERI A 

Edirnede Tayyare ben-! 
G!:i;:.e A~ F~:!ia ce~:~~~ zininin ihracını 
refakatında ikinci umum menetti 
müfettiş General Kazım Di-
rik olduiu halde yapılmak
ta olan yolların tetkikatını 
yapmıtlardır. 

Vekil şerefine dün akşam 
bir ziyafet verilmiştir. 

---o---
Amerika dan 

1800 tayyare 
lngiltereye 

gidecek 
Nevyork (A.A) - logiltere 

namına inşa edilen en son 
sistem 1800 tayyare Ameri
kadau gelecek logiliz pilot
larına teslim edilecek ve bu 
tayyareler uçarak logiltereye 
iideceklerdir. 

---o---
Bir Alman Korsan 

Gemisi Kaçtı 
Londra (A.A) - Cenub 

Atlasında bir Alman korsan 
gemisi Ankantara adında bir 
logiliz vapuru He çarpışmış 

ve müsademe neticesinde 
Alman gemisi hasara uğra

yarak firara mecbur kalmış
tır. 

---o---
lspartada mah

sul bu sene 
cok fazla 

Isparta (A.A) - Bu sene 
vilayette mahsul bilhassa ar
pa yüzde 85, buğdaY. yüzd~ 
60 fazla ve boldur. 

Italyan 
Tayyareleri 

Kahire (A.A.) - Maltaya 
yaklaşmak istiyen bir ltal
yan hava filoıu adanın üze
rine varmadan gerı dön
müştür. 

Dün Adene ltalyan hava 
filosuııun yaptığı hücumda 
az zarar olmuş bir kişi öl
müş ve 15 kişi yaralan· 
mışhr. 

--o-

Ingiliz tayyare: 
leri muvaffa- i 
kıyetli uçuşlar 

yaptı 
Londra ( A.A ) - logiliz 

tayyareleri Holaoda ve Al
manya üzerinde muvaffakı 

uçuşlar yapmış ve tayyare 
hangarları benzin ve petrol 
depolarizle askeri bazı üsler 

lbombardıman edilmiştir. 
Almanların temmuz &} ı ' 

içinde 240 tayyare ile 600 
zabit nefer zayi etmişlc:rdir. 
Yerde imha edilen harp ha
rici bırakılan tayyarel~r bu 
yek iina da bil değildir. 

Dılnkü bava uçuşlarında 
bir tayyaremiz üssüne dön- ' 

~ 
memiştir. ı 

Kahire (AA) - logiliz j 
avcı tayyareleri Derne ve ~ 
Libya üzerinde muvaffakı- ! 
yetti uçuşlar esnasıuda düş- ı 

mao karargah binaları üze- ~ 
rine bombalar atmışlardır. 

Vaşington (A.A.)- Ame
rikanın tayyare benzininin 
yarım kürre haricine] ihracı 
menetmeıi , en ziyade Ja
ponyayı müteessir edecek
tir. 

Esasen diğer devletler 
lngilterenin ablokası ile 
bundan istifade edememek
te idiler fakat lngiltere hü
kumeti Kanada v sıtasile 
bu benzinden iıtedigi kadar 
ıahn alabilecektir. 

---o--
lngilterede 
Blokhavz ar 
kaldırıldı 

Londra (IX.A) - lngilte
rede blokbavz:ar kaldırt ?Jış
hr lh,ac teşebbüsude bult•· 
nacaklaı a karşı hücum ede
cek kıtaların adedi çoğaltıl
mıştır. 

---o---
İsviçre orduları her za. 
man mukavemete ~ıaıır 

Bern (A.A) - lsviçre or
duları başkumando1nı beya
natında : "Bu yıl Fransa ile 
yapılan mütareke iJe harp 
bitmiş soyılamaz. Herhanği 
bir hücuma mukavemet ede
Ct! k miyiz, suali fazla ve lü
zumsuzdur. Bunu biç bir ls
viçreli sormamalıdır.,, demiş
tir. 

--o--
11 ıltı- lyan tay
yare enkazı 
Kahire (A.A) - lngiliz 

kuvvetleri Dobrik ve derne 
üzeriode uçuşlar yapmışlar 

ve dernede bir güo evvel 
uçuşta yerde imha edilmiş 
11 ltalyan tayyaresinin en· 
kazını görmüş 1erdir. 

Askerlik şubelerinde 
iş takibi memnu 

BORNOVA ASKERLiK 
DAiRESi BAŞKANLIGIN
DAN: 

Daire emrinde bulunan 
lzmir yerli ve yabancı as
kerlik şubelerile diğer vila-

yet ve kazalarda bulunan 
askerlik şubelerine resmi 
işler için mürecaat ve bu 
işlerin takibi şahsen yapıla
caktır. Hastalik ve saire gi
bi meşru mazeretleri bulu
nanlar işlerini yalnız en ya
kıo aile fertleri vasıtasile 
yapabilirler. Bu ilan tarihio
deo itibaren ilan haricinde 
mez~iir askerlik şubelerinde 
iş takibinin menedildiği ve 
müracaat edeı. lerin müraca 
atlarırıın edılmiyebeği ilin 
olunur. 

Doktor Levi 
Bir müddettenberi stya· 

batta bulunan doktor Levi 
bu defa ;avdet edip eskisi 
gibi İkiçeşmelik caddeı;inde 
138 numaralı muayeneb.ıne 
siı:ıde sabahtan akşama ka
dar hastalarım tekrar ka' ml 
etmeğe başlao:.ııftır. 5-1 

Ctenc;ll§ln Destanlarından : 

Büyük Kaygu 
·~- ~--·-----

Yavuz "Er,, im, atıma bir "meydan,, bulamadım, 
"En büyük dilek,, imin uğrunda ölemedim!.. 
Şimşek olup göklerde çakamadım, ne yazık! 
Ateş olup dünyayı yakamadım, ne yazı~! . 

Gönlümü çelen "Bağ" dan bir gonca veremedim, 
Yazık ki, "Kerem,, gibi, murada eremedim!.. 
Ropuz'umun bağrını "Hicran,, derdiyle oydum, 
Ne "Ash,,m bana doydu, ne ben "Aslı., ma doydum!.. 

"Kin,, le dolup taştım da, yayımı geremedim, 
Kahpe düşmanlarımı yerlere seremediml .. 
"Savulun geliyorum!,, diyem dim bir kere, 
Hiç "Savaş.,sız yaşamak yaraşır mı bir "Er,, e? .. 

"Ak1ncı., yı görüace ceylanlar kaçıp ürker, 
Ben "Tutsak" dedirtemem : "On bin yıllık hür Tü k"e!.. 
Ne anam, ne çocuğum, ne eşim "yir,, dır bana; 
"Aslı" mdan uzaklarda yaşamak irdtr bana!,. 

Ya şahlanan atıma bir geniş meydan verin, 
Ya bir ıssız adada küf kokan zindan verin!.. 
Beslemişim y1llardır, boşuna, "Öç,, duygumu, 
Soruyorum : Anlıyan yok mu "Büyük kay {U,, mu? .. 

Cemal Oğuz ÔCAL 

1547 s~oesinde Cenevrede 
bir kadın diri diri yakılmak 
surctile idam ~dilmiştir. Bu 

Amerikada dişçilerin, dok· 
tor !arın, müşhril ri çok ter- l 
7 iı ~rin bekleme salonlar.oda 
ak varyomlar hutunurmuş. 

Bunları oralara koyrnalartna 

· kadının bütün kabahutı, i')ir 
başka kadının saçlarını kı
vırmış olmasıydı. O zaman 
bu harekdin bu kadar bü
yük bir cürüm sayılmasının 
hikmeti neydi? Bu güo de 
kıvrılmamış saç kalmamış 
olmasının da hikmeti nedir? 
Her ikisi de meşhul!! 

sebep akvaryomdaki balık
ları seyrede nlerio ıam"tnıa 

geçtiğinin farkına varmama 
lan imiş. 

Gene Amerikada akvar
yom bnlıkları satan bir mü-

e91ese şöyle bir reklam yap· 
mış: 

"Canınız mı sıkılıyor, ke
derli misiDiz, akvaryomdaki 

balıklarınızı seyredin ferah· 
hyacaksınlz.,, 

Kömürün bol olduğa 
memleket 

Kömürün en mebzul ol

duğu yer Hindistandır. Lo· 

Amerik~da garip bir 
talak vesilesi 

A?n <.! rikada 
mfiracaat eden 

m.:hke.:Jeye 
bir kadın 

ir omdifler için lazım olan 

kömürü yer altına girmeden 1 

toprak yüzüode bulmak müm-

1 
kündür. En iyi kömürün bir 
tonu bizim paramızla .. bir 

buçuk liraya kadar alınmak
tadır. 

kocasımn gayet sert otom o· 
bil kullandığını, fazla sürat
le ilerlt: diğini, virajlardan se
ri döndüğünü, bi:denbire 
durduğunu söylemiş ve ta· 
lak talep etmiştir. Hakim 
kadının iddiasını şabidlerden 
de dinledikten sonra talak 
kararını vermiştir. 

Beı Parmak 
Bir oazariyeye göre, dün· 

' yanın · ilk zamanlarında bü· 
tün canlı mablükatın ellerin-

Garip bir bahi $ 
Bu bahse girişen Emenüel 

isimli bir Amerikalı, Ameri · 

kanın Atlantik sahilinden 
Pasifik sahiline kadar olan 

mesafede içinde 25 kilo a
ğırhk bulunan bir çckç k 

arabasıc.ı sürükli) er ek seya
hat etmiştir. 

de ve ayaklarında beş par
mak mevcuttu. Z1manla ba-
zılaranda bu beş 

daha az sayıda 
tebeddül etti. 

parmak, 
tı :-oaklara 

Memleketten memıe. 
kete geçen top 

Bir golf meraklısı bir vu
ruşta topu 175 metre uzağa 
atmı.,tır. Hududa yakın bir 

1 
yerde oynandığı için top . 

Musluktan su içen inek buiudu geçmiştir. Fakat geç-

Vırgıniada, Vatson ismin
de bir çiftçiye aid olan bir 
inek susadığı zaman musJu · 
ğu açmakta ve su musluk· 
tan akarken ağzını uzatarak 
su içmektedir. 

E LHAMRA 

mesile geri dönmesi de bir 
olmuştur. Çüokü 175 metre 

' mesafeye giden top orada 
bir ttlgraf direğine şiddetle 
çarpmış ve bu yüzden dön
~üştür. 

1 

Sinemasında 
Bugüo 2 harikulade film birden 

1- TUCCAR HORN 
TÜRKÇE SÖ:lLÜ v 

2- BAHAR Y AGMURU 
Başrolcfe: FREDERICH MAl<.C 

Seanslar hergün : T. Hora 2--6 9.45. B. Yağmuru 4 ve 
8 debaşlar ... C. Ertesi ve Pazar günJ .. ri 12·25 te 

UCUZ TALEBE ve HALK MATiNESi 

zabıta haberıerı 
-o-

Buca Yukarı mahalle Zey
bek sokağında Hasan oğlu 
Ramiz Keskin, Mümin oğlu 
oğlu 12 yaşında · Süleyman 
Demirbaş suçlu Ramiz Sü
leymanı Zeybek sokağında 

otururken görerek evden al· 
mış olduğu bıçakla ani ola· 
rak üzerine hücum ederek 
bıçakla ağır surette yaralan· 
mıı ve suçlu yakalanmıştır. 

Yaralı derhal Memleket 
bestanesine kaldırılmıştır. 

§ Konaktan hareket eden 
404 sayılı belediye otobüsü 
T E:pecik durağına geldiği 
sırada biletçinin zil çalması 
otobüsün arkasında oturan 
Tikveşli Hasan oğlll Ahmet 
adındaki şahsın yerinden 
kalkmasiyle birdenbire oto
büsün kapısınaı ıelip atlamış 
ve yere düşmesiyle başından 
yarqlandığıodao baygın b;r 
halde memleket hastanesine 
kaldırılmış, hadisede bir 

kimsenin sui taksiri olmadığı 
ve yaralının kendi dikkat
sızlik netic< sınde düştüğü 

anlaşılmıştır ve tahkikata 
devam olunmaktadır. 

, :ıır.m ııııı rm rıııııım mııııı rma mımıı:mmrıııımıımmıııd 

!HAYATTA MUVAFFA 
i OLMANIN SIRLm 
İhagatta, herkes Mu•• 
it ak Olabilir mi? .[vat. 
s ~ 
~ "Yan.o: SIRRI SANL 
\.uıııınwtıınllllllllWlll -52- UIJlDlllll 

B . . . l . ı'11 ell 
" eşerın nımet erıD k'l 

büyıiklerinden birini tef ~ 
eden neş'e ve nişat, 9° 

defa en derin fikirler ye fe: 
samimi sevgilerle müte~• 1 

olur.,, Neş'e hayat ve ç•1
1
1f 

k. e e• 
ma kuvvetlerinin ma ~11 bit 
rini yağlıyan en maeııır 
bağdır. ._ 

- h•· Hayatın zehirleri ve acı . 
ları bununla izale edilebiht· 
Her yerde gülmeği ve pet• 
elenmeği bilen insan bay•: 
hiç bir zaman mütküller ' ,, .. 
karşılaşmaz ve aksi, caD 
kıcı bir meseleye rastlaoı•1• 
En pürüzlü ve çetin· yoll•' 
ona asfalt yol gibi akıcı ,e 

k ' ·· - .. O halde b•' ayıcı aorunur. . 
6 

• tı· 
. yatta muvaffak olmak 15 

. k•f yorsan yurddaş ııeş'enı 
betmemeie çalışmalısın. 

----~-.--- Akıl, fikirle beraber 
Ruhun tedavısı ve Çeş. hesap ve mantık d~ 

me PliJları beraber gürümalidır 
Hasta bir ruh en zseadğelalemr Fıkrioizi lcullaomız, betr 

bir vücudu sarsar, 
ve yıkar. Oaun için kendini hususta aklıoıza müraca~ 

l k ediniz. N .:ticede görece1'•1
' yeis ve e eme aptırmış ru· ·ıı 

niz ki her tuttuğunuz iş 51 
hunuzu, varlığınızın can da-
marı olan sinirlerinizi teda- faydalı "e karlı olacaktır-de' 

Her iıı tutulurken öoce t vi etmek ve hayata yeniden ,.. k• 
kavuşmak . istiyorsanız Çeş· şüphesiz düşünülür. F• O' 

me ıltcalarının dünyanın hiç bu düşünüf, hesapsız, oı•d 
· da • 1 

bir yerinde eşi bulunmıyan hksız ve aynı zaman , . 
plajına koşunuz. Burada ma- gayesiz ve maksatsız ol111 r' 

malıdır. Hesaplı işler zar• vi deniz ın gümüş dalgaları, b•• 
d l l sız neticelenir, mantıklı güneşin altın a pırı pırı t 

rl a S def kumları Çan reketler isabetle sona ere 1

1 pa ıy n e , - J r 
darlı açıkJa;ından kopup ge- gayeli gidişler de . insaD ~d· 

saadete ulaştırır. Senek 1 
len çok saf ve diriltici rü:c- tt• 

k k dia ediyor ki: "Ben hıy• ' garları canınıza can ataca d . .,, 
bu düsturleri desenk e 1 

1 
ı ve sizi tahayyül ettiğiniz sa· f 

dim, hiç kaybetmediııı 
1 adete kavuşturacaktır. f"k' f 

daima kazandım, ı ır .. 
Hele pli jların idaresini ve b · d İlt" 

akıl her vakıt i:ıı •• ı 
işletmesini üzerina alan Bay b o"" , 

1 yo.la sev & eder, eğer u ) Safa Sanan'rn oraya giden- at 
(Devamı " ;..i' 

le re gösterdiği nezaket, · ırn- 1 

ıaytıkıar ve yemek mesele- Devlet Kinioı 
sinde temin ettiği nefaset 
ve ucuzluk herkesin memnu· 
niyetitJi celp ettiği görül· 
mektedir. 

Böyle sıhhi bir müesseseyi 
ve bir eğlence mahallini 
bu derece dirayet ve maha · 
n tle id re eden Bay Safa 
Sarsan'ı biz de takdir ve 
tebrik edt.'ıiz . 

İzmir Enternasuonaı 
Fuarı 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
bu sene çok eyi bir şekilde 
hazırlanmaktadır. İstediğiniz 
her türlü eşyayı hem de en 
ucuz fiyatla lzmir Fuarında 

bulacaksınız. 

20 · Ağuatos-20 Eyliil 

Meşhur oburlardan biri 

-·-
. 'd . . sıt· inhisarlar ı aresının ., . · oı 

makta olduğu O.evlet kın• 
1 

d - " nio piyasada kalma ıgı., ,ı· 
son günlerde sıtmanın ço~. i' 
dığı bir zamanda halkın ~·:. 

1. • - • şılı~ sizlikten sıkıntı çe~tıiı 
yet edilmektedir. n· 

Ebtmmiyetle Sıhh~t ıı> • .,j 
dl.kk•tı ı ümüzün nazarı 

celbe deriz. 

-o-

Serseri MaY~ 
Istanbul-Ormanlı oıe• 01, 

iade ikinci bir mayn g&r ,, 
müştür. Bunların Köıte~ rı 
limanından gelmiş 0111> 8 ' 

muhtemeldir. 

-o-

Sıcaktan 
•• 
Olenler rİ' Hovard Strilling, Ohionun AOJe 

Nevyork (A.A.)-b' b•ft' meşhur oburudur. 
Bir gün bir sebet içinde kada sıcaklardan ır ~ tO'' 

önüne konulmuş altmış iki ıarfmda 600 k.işi öl~ 
tane portakala birbiri arka- h • J.:Jı 
eıoa yedikten soura = Dr. Fa rı -se,. 

- Portakal tatmış oldum, ızmir Memleket Hasta: .,ı 
I d b d Rontken Mütehaısı.f d-'1 ~ 

Fazla param o say ı, un an Rontken v_e Elektrik te.S"~-1 
ahr, doya doya yerdim, de· yapılır. ikinci Beyler ,..

1 
~ 
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