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OJter njaasının aldığı 
b•berlere, logiliı ga
riıain yaptıkları neşri

.:are Bay Hitler ltalya-
•ı daha faala hareke· 

h~eıini, yani ltalyan 
illa, ordu ve bava fi-

11 da kendini ı&ster· 
İçia biraz it becerme
lavıiye etmekte ve bu 
Romayı sıkııtırmak-

._IDanları; Almanlar, 
reyi de Fransa gibi 

-llalcde ezeceklerini, bir 
dı yutacaklarını zanet· 
ilden biltiln Avrupanın 

~ •• ıaptı ıeref ve t•nı
'-clilerine baarettirmek 
"- ıare her feyde ve 
'-1tıinade arslan payını 

LL •e icabında ltalyayı 

~Je, tesir ve ntıfuz
•ltaada bulundurmak 

ıt.JJan deniz, kara ve 
~••etlerinden iıtifade 
1oluau pekte dltlln

"1di. Onlara yalnız 
lllev)d ve hudutlarda 
it ve karakol hizm~

llrcl&rmekle iktifa edi-

~ Almanya Po!onyaya 
la karar verdiii za-

~lyadan aıkeri bir 
beklemiyecejini de 

bildirmek lizumunu 
i ki bu da oldukça 

tı... •. bir hareket uyılmak
t ~ kalmamııtı. 
~t burta vaziyet bir 
L.-~~iiımiı, yani Alman· 
. -,atterenin mlltbit mu-
~I karııaında bir 
lll&ıımıı olacak ki 

· ve doıta ltalyayı 
""••anda bir ıeyler 

için ııkııtırmak ib-
~ d•ymaflur. 
ı.!•ıaaa bu sibi tavıiye 
ı ~liderden ne derece 
· iını, boılanabilece· 
~•ki makalemizde 
ttlb•ie çalııacaiız. 

81RRI SANLI 

'-en Lejiyo· 
~erlerinin 
~ıahüratı 

HALKIN ~ SESi HAKl{I. 

Antakyadan Ayrıldılar 
Antakya - Bu sabah saat dokuzda Baıvekilimi~ re

fakatlerinde Vali, Komutan, Parti mDfettiıi ve Antakya 
mebusları olduğu halde Kırıkhan ve Reyhaniye mlltevec · 
cihen balkın hararetli alkış ları arasında hareket etmiılerdi r . 

Antakya (A.A)-Geceyi vilayet konağında ıeçiren Baı
vekil bu aabab 1aat 9.30da vHiyete gelerek burada viliyet 
itleriyle meıgul olmuı .. atayın iktisadi vaziyeti hakkında 
tllccarların dileklerini dinlemiıtir. Toplantı 2 saat sürmilı
tllt. Baıvekil iSğleden ıonra milzeyi gezmiı balkevinin çay 
ziyafetinde bulunmuı ve burada halkla haıbibal etmiftir. 

INGILIZLERE 
Gönderilecek arzakın 
Almanların\ kursakları

na inmelerini 
ısteıiuorıar 

AMERiKA 
Ja-oııaua uaptıiı 
prıtaıtınun ııwa. 

bını beklluor 
Vaıington (A.A) - ŞaLg· 

haydan bildiriliyor: 
Bir Amerikan Ôkiist adın

daki gemisinin bir neferi 
Japon jandarmaları tarafın · 
dan fena muamele edildiğin
den protesto edilmif ve bir 
teıebbüste bulunabilmek için 
proteıtoııun cevabı beklen
mektedir. 

SE,~1IDIR 

ltlare: lamirlll;l 
B. eolıa,,_. ) 

(H. S.i) Matbaa
ııada ltualmqbr 

Londra (A.A) - lngiliz 
iktisat Nazırı Valton beya
natında Almanyada bakırın 
•zaldığını istediği gibi ol
mamakla beraber kauçuk, 
demir ve çelik maddelerinin 
eksildiğini ve Almanların 
yağmadan elde ettikleri pet
rollerin tükendiğini anlatan 
deliller bulunduğunu ve bu 
kıt Avrupada tedbirli hare
ket edildiği takdirde açlık 
olmıyac•iını ve işgal altın
daki memleketlerin açhğı
na gelince be busuıta gön-

lspan;; dahili- Bitle!' ltaly~yı Kief askeri bir 
ye nazırı sıkıştırma2a bölge oluyor 

derilecek gıdaların Alman
lann kursaklarına inmesine 
mani olacak hiçoir usul icad 
edilmediğini aöyliyerek ona 
ı3re davranılacaianı aöy
lemiıtir. 

--o--
Sovyet' Rusya
dan Almanya • 

ya ihracat 
azalmıştır 

Londra (A.A) - Bnkreı
ten ıelea muhacirler Sov
yet Rusyanın motörltl kuv
vetleri Soyet Alman hudu
dunda tabıid edilmit olduk
larını ve daha bau So•yet 
kuvvetlerinin ormanlara fiz· 
lendirilmiı oldutu aöylemek-

tedirle r. 
Sovyet Ruyada Alman 

tehlikesinin gittikçe hiase
dildiii ve Sovyet Ruıyadaa 
yapılan ibracaba azaldıiı 
ı6yleaiyor. .............. ... .......... 
1 Ramazanı i 
ı ş ., ı 
ı . erı ı 
ı Bufln Ramazanı ıerifia ı 
1 birinci ılnlldlr. Sayın oka 1 
ı yacularımıaın mlbarek ra· ı 
ı muaalannı tebrik ederiL ı ......•....... .... ....... . 

M d .d •tt• başladı a rı egı ı --o-
Roma ( A.A ) - lıpanya 

dahiliye nazın Suner M u110-

lini ile Kont Ciano tar afın
dan kabul edilmiştir. ispan
ya nazırı bugllo tayyare ile 
Madride hareket etmiıtir. 

lngiliz kaynaklanndan lı
pa!lya ile Mihverciler ara
sında y.apılan mOzakereler 
hakkındaki haberler tekzip 
olunmaktadır. 

Londra ( A. A ) - Royter 
bildiriyor: 

iyi bir kaynaktan iğrenil
diğiae göre Mısırdaki filo-
ların ıerek kadroıu, gerek
se mikdarı bir ltalyaa ileri 
hareketinin beklenmesi do
layıaiyle takviye edilmiıtir. 

Son zamanlarda lngilizler 
tarafından Mısıra tak•iye kı-

--o--
Moskova (A.A):- Ukran

yadaki Kief, müdafaa ko
miseri maretal Timoçuko
nun emriyle haıuıi bir a .. 
keri bölge haline ifrağ edi
lecektir. 

taları r6nderilmeaiain eıaılı 
bir ehemmiyeti vardı. Har
bin en hayati neticeleriaia 
aon baharda Mıaırda alm
maıı mulıtemeldir. 

Bıyıklarını Lösbralarkek ••• 

ll~~ll 

• 

~-
- Ba kaclıaın boyaıı i~ia aarfettiji• ıayııız paralar«laa benim de ba kadarcık latifa

d .. olama. 



l"!"f.~~-"'-lllllllllllllDllJllllllllllllllll!l' 

'ıHAY.ATIA MUVAFFAKI 
1 OLMAHIH SIRLARl l 1 

hagatta,herkes Muvaf; . : 
hak Olabilirmi?-!VB!!I ''· 
L Yazan: SIRRI SANLI ~ f?. 
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Faal hauatımızı kemiren 
bazı eski görenekler 

-o-
Türbelerde kandil yakmak 

Finikelilerden geçmiş bir 
aa'anedir. Vaktiyle Finikeli
ler Sur şeht inin koruyucusu 
servet, ticaret ve meJahatın 
Tanrııı olan Milkavesin hey
keli önünde devamh kandil 
yakarlardı. Bu adetin ateşe 
tapanlardan da intikal ettiği 
•Öyleoir. 

Sihir, remil, bakla dök
m~k. fala bakma k gibi hu
rafel~r Mısırlılarla Asuriler· 
den geçmiştir. 

Süryaııılerden de bazı adet
er girruiştir. Mesela:· Güver· 

c •n ere mukaddes bir hayvan 
naza.·iyle btık mak. Bunda u 
oaşka Süryaniler, kan ter 
içinde kalıncay kadar )'Utı
nırlar ve didinirler ibadet 
ederdiler. 

Vaktiyle dervişlerİli tek· 
kelude yaptıkları gıbi. .. 

Bugün Cumhuriyet idare
ıine kavuşan milletimiz bu 
fİbi 1Pinaa1zbklardan uzak 
iseler de bazı gizli kapaklı, 
ıurada burada bili bunlar~ 
itikad edenler ekıik değil- · 
dir. Bunları ue akıl ve ne de 
mantık kabul eder. 

• • • 
insanlar ancak kendi
ıarıne, bilgi ve iri anına 

aovonmolidir 
-o-

Bir de bayağı iliklerimize 
it'e .niş bulunan ve az çok 
hemen bemeo berk .-:sia in ~ D• 

<lığı 1 Baykuş kuıuoun ve 
daba bazı kuşların ötüşün

den maoa çıkarmak ve f c. na· 
lık geleceğıni ummak Roma
hlacdan ve p11tprest Arap 
}ardan ıeçmc adetlerd;r. 

Hunların hiç bı risioi n a~lı 

ve esası yoktur. Böyle inan
mak budalalık ve safd ıl.ık· 

tir. Yahuı şu da var ki l>u 

ıibi safsataJara inanarak ve 
behemehal b ir f\!ı;.a lık g ele
ceğ.ini b1:klemeğe çok defa 
bu gibi hallere maruz ka lı rı

dığı görülmektedir. 

Zira telkini binefsihi vu
kua gelir. Böyle boş ve ma
naıız şeylere ne önem ver# 
meli ve ne de düşübmelidir. 
Sonra bir de halk arasında 
ZümıOdü Anka (Simrig anka] 
adında bir kuş varmış ve bu 
kut Kaf dağının arkasında 
l:iufunuyormuf ve mukaddes 
bir hayvanmış. 

-Devamı Tar-

Alman Tayyarelerini Şaşırtan l •giliz H va Toplaruıdan Biri 

1111111 uııımııının oıınuıınımınınu ıınıın mmn ııııınınııııııınmn llilıırınııım 

Ş KAl .. A 1 
•m mm ııııııı;mmmııır llllınııntı:runıilllllll ıı:ıını 

kendisi 2ibi 
iki genç kız ara.ında; 
- Kuzum, Leylioın yeni 

tuvaletini gördünüz mü? 
- Gördüm. 
- Na11l? 
- Az çok Leyli gibil 

mi? 

iki h rs z 
ar sı da 
Na$ıl, işlerin düzeldi 

Eb... Bir bankeya gir
dim!. 

- Gec mi?. 

T caret V 

Nar Bagramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa g·azinosu bü 
yük fed rknrhklarla açıldı. 

Soğuk su başlarında yeşil çi
men ve n r ayva ağaç
ları altında eğlenceli va-
kit geçirmek ve kışlık nar 
ve ayva ihHyaçlarmızı temin 
etmek için Prnarbaşı Safa 
gazinosuna koımalı munta-
~m serviıs ucuz fia.t 

KOŞ GÖR 
Hususi ıiycfetler ehvell fiatla 
kabul edilir. H er zaman be-
Jed•yeııin garaj saotralından 
otobüsle r hareket etmektedir. 

umu •· ı··ğ· : 
30 lkiaciteş io 1330 t rihlı 11 Ecnebı ·. ocim ve serma· 

yesi esbarou münk ım şirketi kanunu,, hü ümlerine t ev· 
fılun Tür kıyt de ç lışmasma ızi verilmi olan ecnebi şir· 
ketl rioden "NAsınJooze Vannootsch21p VV. F. Hanty Van 
D1:r Zt::.e Co. anonım şirkdi mı Tu ıye :umumi vekıli bu 
defa mürac ~'tıa, şirketın lımi şub si için evvelce imza 
Vc!rılen u:vat a n yah:ıı z - Edvard H r ri Aliotti ile J ak Fatt· 
tazia ya ve •• iş olan imza elahıyetleriniu, itıtıfalarına 
binaen rt:f'e d°İr ~ olduğunu bi dirn İ vtır. 

Keyfiyet tetkı edılerek kanuni hüküm} .ro uyğun görül-
müş olmakta ilan olunur. 3 lı uruşluk damga pulu 

Iç Ticaret umum müd. 
re;;smi mübürü 

Umuıni No. 4611 Hususi No. 1-239 
işbu ilin suretinin göıülen aslına dosyamızda ahkonu

Jan ve mübrizi tarafından imzalı buluoao nüshasın2 uygun 
olduğunu tasdik ederim. 

Bin dokuz yilz kırk senesi Eylül ayı nın otuzuncu pa
zartesi güoü. 30·9-940 

12 kuruşluk pul ve 
30 Eylül 940 tarihi 

lzmir llçüncü Noteri resmi 
mührü ve N. imz okunamadı 

4162 

Yanardağdan ister Hl ister 
enerji istihsali K~ f ' - ı;c'I 

--o-- on erıall· 
Sici!yannı timalindeki Et· 

na yanar daj'ınıo yeniden 
feveran edeceğine delalet 
eden alametler tekrar ltal
yanları düşiindtiı'mektedir. 
On bir sene evvelki indifa
Jarı n yaptığı tahribat henüz 
tamir eclilmeruiş olduğundan 
endişeJer artıycr. Fakat ay
nı zamanda volkanlt.ran et
rafa suçhklara tahripkar kuv
vet erhı insanlarm hayat ve 
saadeti için kullaıulması im
kanlan da bu defa ciddi 
ola rak tediıdk edilmektedir. 

Alman iliml«ırİ tarafından 
Vezuv yauardağrnda ahiren 
yapılan tetkiklere göre bu 
volkanın her sene havaya 
sıçrayarak i.ııraf ettiği teshin 
eoerjisi bir milyon tou kö
mürün t ~~hi 11 kuvvetine mu
adil ulunuyor. lta lyacİaki 
bet tür lü ibti)'n. cıa da hilde 
ted" riki g ay sı" iıden 
Autarcie d olay1siyle yanar 
d l:.ğla r:dün euer ji istihsali ta· 
&a \' ";u' una bh ka t d uba e
hemmiy t veı lhoekteciir. Çün
kü lta lyırnrn barice b::!şhca 
ihtiya cı maden kömürüdür. 

Almau mlihendislerindeo 
biri V ezüv yaoardajından 
enerji iıtihsali için pratik 
bir plin hazırlayıp ltalyada
ki aid makamına vermiştir. 
Bu plana göre Vezüv yanar
dağıoın bir kenarından pet
rol kuyuları açmağa mobsuı 
burgular ile menfez açıla
caktır. 

Bu meafeı asıl Vezüz ile 
civarındaki sönmüş bir vol· 
kao ol•n Somma ıraınlda 

vücude ıetirilecektir. Daha 
sonra menfez tevsi edilerek 
maden kuyularındaki galeri
lere benzer yol yapılacakbr. 

Bir kaç yilz metre uzunlu· 
ğundaki bu galerilere her 

biri dört buçuk metre kut
rundaki geniş borular ile 
volkanın içindeki gazlar çı

kanlıp toplanacaktır. 

Bll gaı tahrik kuvveti ve 
teshin vaasıtası olarak istimal 
edildikten baıka kimye•i 

netlen al1'1'" 
lamış?! 
-o-- ~# 

Bir içki aleyhc!arı 
rans veriyordu. edl 

- Ben öyle arıu lılı
ki, dedi, ne kadar ~· t ~ 
kadar şarap, ne k• ~,; 
mevcutsa hepsini toP

1 t ""'a •· -~ fıçı fıçı denize a ~. b.,. 
DioliyeııJerdf a bırJ r• 

retle alkışladıktaP •00 

jırdı: • fi~i 
- Ben de aynı 

yim. ~· 
KonferaDs veren ll'lcı 

olmuştur. ~ 
- Sizin de içkiye ? 
f d . ·ı 1111 

ne retiniz var egı f'' 
- Hayır, sandalıı:P bJfl 
Sandalcının bu ce''fer•,ı 

reodiktcıı sonra k0 " •
0

•1 .~. 

cıı:nn ne b~le geldıg 
şün ve &oura da 

ister Hl, ister~ 
f 

"Ege Aile ~~ 
lzmirde sonclordtO 

otelcilik hayatında eı&cı' 
ğ'im t~crlbe ve kıı~ ~ 
emniyet ve ith11• /,; 
Kemeraltaada Şılllh ( jl 
jında 35 numard• ~ 
AiLE !VI ) adı ile ~~~~ 

. 'b ,, ~ j 
ten temız ve neıı ı .,,,~ 
muntazam bir aile ~. ,,ı 
andıran bir yer açrıı•: ~I 
etmiıti.r. ( EGE A~ ·ıı f 
billaa11a talebeler ıfl 
milıaittir. · 

uaıteci'~ 
12-8 Feyzi Y ırda ~ 

maddeleri dahi tecridd I 
rek bundan da istif• ' 
lecektir. Jiljl 

Bu plin tatbik ıo~ 
takdirde voJkaoıJI cı~ 
kuvveti de hafifliye' .,1 
cıvar1ndaki tehirler ~ 
zaman vukubulaa fed•' 
rıa müthiş tahribatıo 

tulacaktır. 

r-·L-·AMRa Siuıısı• 
ı BugUn mallnalerden itibaren 
ı iki fdim birden , 

f 1 - Bir Gecelik Sevgil• 
: Boşrolleı·dc: Pol Hörbiger - Teo LingeP _, 

! 2 . Genç Kızlar PansiyD 
; Başrollerde: Max Dear)y - Piere Brasseur 
: Seanslar: Bir gect lik Sevgili 3 - 6.30 lOda 
ı Genç Kızlar Pansiyonu 5 ve 8.30da I 
,~ •• ~~ ... ···~ 1 

fr"· 0 
.......... " .. IZMIR ................. J i 

i KlZ K··ıı·· L. . ~ ER KEK u ur ısesı )il~ ı 
ı Orta okul ve Lise ııııuıfları vardır. Ciddi bir ~ ~ 
; terbiye yuvaıudır. lngiJizce; Frans12ca. Almanca d ,. .1 

i ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 niharı 75 Ura 11Jit Y 
taksitte alınır. Memur çocuklarından yilzde 10, ıe 

t cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılar •• ........................................ 



~t -- -- -----------·-

il -iTakk--ı • ak ın SBSI sesidir 1 
l ---- .... • • • edı ve ~zın 
dikkat na• 
tarına 

'7 ••li;-ikiocı buku1 

1ii de : 
ilca ( Ziya Gökalp so
t' 3 no lu evd otura 
' kıuH lime tar fın-

~~i ye de muki İlyaa 
Useyıa vinde Hasnn 

~l aleyhine ika e olu 
ftnrna dava ının ic. a 
~uhakcmesi sonunda 

~i K. nua 134 cü mad-
, lkaınne tevfikan Ha
~- Hasanın yekdiğerin· 
~bmalarına ve mez
, :'un 142.nci maddesi 

ilce kababatlı olan 
bir sene milddetle 

tnıeıine ve müşterek 
, rııuo velay~t h k!arı· 
"'1.rında ibkaaına ve 

her hafta cumartesi 
"'-tJtı_ aaat. babasının ziya
ebılaıeaıne ve bakiye 

- harcı olan 300 ku
~:~fı muhakeme olao 
~ n dahi m&ddei-
•L.. labmiliae Temyizi ka-
...._1' &zere 18 · 1 - '40 
ilde karar verildiği ve 

~ teıızim kılınan bükmii 
hırnamenin mahkeme 

~'llaa talik kılındığı teb
lııınına kaim olmak 
İllıı olunur. (4168) 

-
~ ,~eıit, uygan fiyat, 
~ qbkısız Ye iyi mal. 

t, ~ "eriıte saygı, doğruluk 
11• Telefon :3882 30-1 

' 

(Halllln Sa•I) 

p v ZE z 
81 VUÇ KAHR 

Biıyü al 
ros 

Sl z 
-3- ---··---

FE • 
1 

LA 

3 laci Teıria 

Mısır cephesi 
takviye edildi 

--o--
Londra (A.A) - Reyter 

ajansının askeri muharriri 
yazıyoı: 

Orta doğuaa general Va· 
velın kumandaıı altındaki 

• cepheden gel n haberler 

z 
dı 

rı 

Yaı:au: ABlDıN DAVER 

tatmin edicidir. Generalin 
motörlü süvari ve birinci 
sınıf piyade kıtaları itibarile 

e asen u~vetli olan Mııır 
cephesi şimdi Avustralya 
kıtasiy!e takviye edilmiş, 
bulunm•ktadır. 

Kenyada cen•bi Afrika11 
kıtalarınıo Habeşistan hudu
du cenubunda 800 kilomet
re!ik münakale hatlarını tut-

tukları kaydediliyor. 

Grazyani ordusu bir haf· 
tadaııberi Sidi Barranidedir. 

Bardiya ve Dukbuk yolu 
logiliz filosu tarafından bom· 
bardımao edilmiş, mühim 
hava meydanları ve bu ara· 

da Musavva benzin sabalan 
ltalyan askeri gayretleri için 

nahoş bir surpriz teşkil eden 
lngiliz Blenhimlerinia beklen• 
medik ziyaretlerini kabul 
etmişlerdir. 

Mısuı müdafaası pek ziya
de takviye edilmifti~ Akde
nizdeki lngiliz filosu Ye bl
tün orta doğu cepheaiade 

harekatta bulunan ha•• kuv
vetleri de son haftal•r sar
fında takviye edilmiı bulun
maktadır. 

Kahraman Barbarosun Gemicilerinden 

Bıçak 
Taşıy~nlar 

da, diğer bir çok imiraller 
tarafından da kullanıldığını 
kaydedelim. 

Turgut reise verilen vazi
fe, icap ederse hattı harbi
mizin zayıflıyan t~raflarını 
tak•iye etmek ve zamauı 
gelince düımanlP yanların· 
dan birini ç virmek ve ge 
risiue çullaumcktı. 

Türk amirali, ıecc, fırka 
kumandaolaı uıa ve gemi re
iılerir e; muharebeye dair 
son emir ve tnlimatı verdi. 

ooımanın muharebe 
nizamı 
T ftrk amirali, kararım ver

miş harbe hazırlanırken 
haçh imirali tereddüt ve ka
rarsızlık içinde idi. Sayıca 
iıim üstünlüğüne raimeo, 
Barbarosla çarpışmaktan 
ideta korkuyordu. Sabah 
oldağu zaman, üç saat dti
şüaüb taıındı, Fakat bir ka
rar veremedi. Nihayet papa 
filosu kumandanı Andonio 
Grimoai ile Venedik filoıu 
amirali Vensea:ı:o Kappello
nun taıyikile iıtemiye istc
miye demir kaldntp şimal 
rotasında llareket emrini 
•erdi. Haçlı donanma şu 

nizamı almıştı~ 
l - Kalyon filosu ilk hat 

olarak öndt-. 
2 ·- Üç fırkalı kadırga 

filosu ortada. 
3 - ihtiyat filo, kadırga

ların arkasında, 
Sabahleyin fmşka bir rüz

gar esiyordu; yelke li kato
lik gemileri, pupadan esen 
bu rüıgirla ileı lem iye bat· 
dılar. Fakat öğleyin rüıgir 

dö dü, kalyonlar hareketsiz 
kaldılar. 

Muharebe baıııuar 
Barbaroı düımana doiru 

seyrederken donanması· 
na tek borda hattıuda ve 
hilil şekliod bir muharebe 
niıamı aldırmıştı. Bu nizam, 
dGşmaoı her iki cenahından 
çevirmive m&ıaitti. Hattı 
harp, Türklerin yiiluek de
nizciliklerini ve man vra ka
biliyetlerini gösteren bir 
tarzda, ıayet muntazamdı. 
Barbıuosun makaadı, düş
manın kürekli gemileri yc
tiımcden evvel kalyonlarını 
vurup mağlup etmekti. 

Türk gemilerinin ilk ate· 
şini _Kondulmiyeronun ku
madaıındaki Venezya kal
yonu yedi, aııl haçlı donan-

masandan ayrı dllş•ilt olan 
bu gemi, düşmanın en bü
yük ve en kuvvetli kalyonu 
idi. Tilrk kadırgaları, büyük 
bir intizamla çahpn kürek
çilerin gayretiyle suları ya
rarak ilerlediler. Öemilerde 
güsler, davullar, dömbelek
ler, ııefirler çalıyor, asker
ler korkunç cenk aağreleri 
atıyorlardı. Venez.yadaki 
haçlılar, Türklerin rampa 
edeceklerini sanarak kork
tular, çünkü rampa muhare
be inde onlara karşı dur-
manın imkansızlığını acı tec
rübelerle biliyorlardı. Fakat 
kadırgalar, Barbaroıun 1re
ce veraiği emre uyarak ram-
pa dmediler ve Venedik 
kalyonuna bir iki ıalvo aal
\ O savurarak geçip gittiler. 

(Devamı var) 

Zayi 
928 9'.29 senesinde lzmir 

lised · D· 2· sınıfında oku
makta iken almış olduğum 
ta1diknameyi ıayi ettim.Ye· 

niı"ni çıkaracaiımdan eskiıinİI 
olmayacağı ilin olunur. 

928-929 ıeneıicde -D-2-
sıoıf talebesin.len 21Sl 
numaralı Niltlfer Tuncel 

4151 

---o 
Karııyakada Bayram otla 

Lütfü, Gorakkapuda lbralaim 

otlu Haıan, Ozeyir otlu 
Mustafa, Veli otlu Ahmet, 
Zülfil oğlu Bayram, Mehmet 

oğlu Şevket, Y aıar ojlu 
Zekeriya, Keçecilerde lıken
der oğlu lbrabim, Ha1au 
oğlu Mehmet, Mehmet ojlu 

Oıman, lkiçcımelikte Ah 
met oğlu lbrahim, Bayram 

oğlu Cihad, Ahmet otlu 
Yaşar, Mustafa oğlu Mehmet, 

lsmail oğlu Haı n, Ali otlu 
lbrahim, Amet oğlu Reıad 

ve Gaziler cadd~ıi.ııde Y aıar 
oğlu Sinanın ilıerinda l>irer 
bıçak bulunmuı ve mOsadere 
ediJmiıtir. 

Bahçıvanlar ıtusıı 
Suyu, evi, gilbreıi me•c t 

bir bahçe kiralanacak yabad 
yarıcıya verilecektir. Tahilit 
matbaamızdan alıaacak. 

Dr. Fahri Iıık 
ızmir Memleket Hutaneai 

Rontken Mütebaa:sıaa 
Rontken ve Elektrik tedaY.iai 
yapılır. ikinci Be.rler Sokak 
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Halk doktoru-
nun öğütleri 

--o,---
can kulağı Ha dinlauinlz 

Buailnk6 kazançlar pek 
çok yatandaılann ancak ye

mesine, içmesine ve nihayet 
zorlukla ıiyinmeaine yetebil
mektedir. 

Bu zaruri ihtiyaçlar arasına 
bir de hastalık, iliç ve ıaire 
ıibi masraflar da karışb mı, 
aile reiılerioin vaziyeti bir· 
denbire değişiveriyor ve kur
tarılması güç bir çıkmaza 
dtltilyor. 

Bunun için biz bu köşeyi 
vatandaşlarımızın, çok defa 
kendi elleri, kendi tedbirsiz
likleri ve kendi hataları yü 
zilnden düştükleri bir çok 
hastalıklara ve bunun neti· 
ceıi olarak tahammül edil
meıi m6şkül acı ve ıztırap· 
lara uğratan yanlış yollara 
sapmalarına mani olmak için 
açıyoruz. 

Biz burada tehlikeli bir 
denize düıenleri nasıl kur· 
tarmak lizım geleceği hak
kın da çok defa faydanı 

öiildler vermekten ziyade 
onları bu korkunç deniz ka· 
za1ına uğramamaları, yani 
kendilerini berbad ve peri
ıaa edecek hastalıklara ya· 
nqmamaları için alınması 

icap eden tedbirleri öğret
meğe çahşacağız. 

Bunun için, bu maksatla 
Amerika ve Avrupada yazıl
mış ve sayısız aileleri elem 
ve matemden kurtarmış en 
bllyük bayat ilmi, tabii hıf
zı11ıhha, tabii tebabet, tabii 
tedavi profesörlerinin en çok 
rağbet bulmuş ve şöhret ka
zanmıı eserlerinden istifade 
ederek halkımızı müstefid 
etmeği düşündük. 

Biz bu eserde "canın bo-
iazdan geldiği" gibi ölümün 
de boğazdan girdiğini, sihbi 
faydaları bilinen gıdaları al-
mak sayesinde bir çok iliç 
masraflariyle hastalık tehli · 
kesinden de kurtulmanın çok 
kolay olacağını izah edece
iiz. 

Bunun ıçın hastalıksız, 
ııbrapsız ve ayni zamanda 
uzun bir bayat yaşamak isti
yenJer bu yazdıklarımızı bir 

araya toplıyarak sık sık göz
den reçirmeli ve çoluk ço
cuklarına da dikkat ve itina 
ile okutmalıdırlar. 

Halk Doktoru 
-Devam t.decek

•-• •••••---

) 

esi 
HALKIN S Si HAKKIN SESiDiR 

Asansör ocağı 
konğresi 
-mı-

Asansör ocağının senelik 
kongresi Asansördeki ocak 
binasında parti müfettişi 
Galip Bahtiyar Gökerin ve 
nahiye idare heyeti azaları
nın huzuru ile ve ocak aza
sından Kem~l Özr. rtemin 
reiıliğinde toplanmı~tır. 

Kongre müzakerelerini ya
kından takip buyuran B.Ga 
lip Bahtiyar Göker, kongre 
nin mesaisinden , ve ocak 
azasının gösterdiği faaliyet 
ve alakadan duyduğu men
nuniyeti be.yan ile partili 
olmanın vecibeleri ve Milli 
Şefin etrafında tek bir kitle 
halinde birleşmenin ehemmi
yetini tebarüz ettiren veciz 
bir hitabe irad etmiıtir. 

--o--
Kıymetli bir 

kol saatı 
bulundu 

Ankara palas oteli karşı· 
sandaki tramvay durak ma· 
hallinde polis memuru B. 
Fazıl Bıkmaz tarafından kıy
metli bir saatı bulunmuş ve 
emanete alınmıştır. 

--o--
Limanımıza bir 
lngiliz vapuru 

geldi 
Dün limanımıza gelen lngi

liz ba.ndıralı Moroe vapuru 
lzmirden logiltere içiu mal 
yük.iyecektir. Bu vapur ltal· 
yan harbinden so~ra limauı
za ilk defa gelen lagiliz va· 
purudur. 

Polis Kursu 
Mezunlarına 
Yarınki Cuma günil saat 

18 de vilayet salenunda 
lzmir polis kursu mezunlan
nın diploma ve derece alan
larının mükafat tevzi mera
simi yapılacaktır. 

----o·--

BUCA BELEDiYE VEZ
N ~,SiNDE 

600 lira açık zuhur etti 
Buca belediye n·z rıesinde yapılan teftiş neticesinde 600 

lira bir açık görülmüştür. 

Vilayetçf' Bucaya derhal memur gönderi!erek tahkikata 
ehemmiyetle başlanmıştır. ______ .. .....,. ___ _ 

TOPLA! AN Y ı~RDIM 
MIKDARI 

5,316,260 Lirayı buldu 
Ankara - Şark vilayetlerinde vukubulan zelzele dola

yısile felakete uğrayan vatandaşlarımız için şimdiye kadaı 
toplanan ianeain mikdarı 5,316,260 liraya bahğ olmuştur. 

-------..------
Kış saatı cu
martesi g~ecesi 

başlıyor 
--o·--

Memleketimizde mevsim 
dolayisile kış çalışmalarına 
baılanacağı için 5 linci teş
rini 6 birinci teşrine bağlı· 
yan cumartesi gicesi saat 
24 den itibaren] herkes ıa-

atlerini birer saat geriye ala
rak ayarlıyacaktır. 

Su husustaki kararname 
resmi gazetede intişar eyle
miştir. 

Bütün resmi dairelerde 
ve müe.:ıseselerde kış mesai 
saati Hbab saat 12-9 arı.
smda ve öğleden sonra 13.30 
17.30 arasında devam ede· 
cektir. 

Viliyd makamı keyfiyeti 
bütün idarelere ve kaza 
kaymakamlanna tamim et
miştir. 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o--
Londra (A.A)- Dün sa

bah saat 9 da baılıyan Al
man bava hücümları akıama 
kadar devam etmiştir. Düş
man tayyareleri az miktarda 
Londra mıntakaaına girebil
mişlerdir. 

Düşman tayyareleri Lon· 
dra ve Kent kontlığı ve ban 
şehirlt:r ilıerine birkaç bom
ba atmışlarsa da zarar çok 
"azdır. 9 düşman tayyaresi 
düşurü)müş ve avcılarımızdan 
biriei kaybolmuştm. 

--o·--
Mebuslarımız 
Aydın mebusu 8. Nuri 

Göktepe Sökedeo, Mardin 
mebusu 8. Ali Riza Levent 
Aydından geldiler. Muğla 
mebusu 8. Hüsnii Kitapçı 
Muğlaya gitti. 

.. ............... , .... .,. ........ ~ ................ w .. .. 

ı Telefon Ta are sı·neması Telefon ı ı 36- 46 yy 36- 46 ı 
2 koyon lazım ı l lnci Teşrin 1940 Perşembe gününden itibaren 1940 ı 

ı 1941 sinema mevsimi için salonlarını yeniden açıyor ı 

olmuş! i İlk Projram YILMAZ ALI i 
Bozyakada Abdullah oğlu l" • O J 5 • k ı 

Ah T . -ı 1 .1• 2 ıvazan: Vi a Nurettin ynıyao ar: uavı ve ar adaşları 
met ımur og u smaı ın ı iLK TÜRK AV AN TÜR FiLMi ı 

baş koyununu çalmış, Bay- ı lliveteo: Gürültülü Tiyatro (3 Kısımlık Komik) • 
raklıda satmak istediği sıra- ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de i 
da yakalanmıştı. .. ................................................... ._ 

Demir bor 
aşırmıt 

Çorakkapıda AJtıO :11 
Ali oilu Multafa bel ~ 
ait iki demir borUY~~I 
ğıudan borularla bitlı 
kalanmııtır. - -------·--
Ziraat UJll 

Müdüra_. 
Z1raat umum ıııii~ ~ }J 

Abidin Ege dün sa~ fit• 
karaya hareket e~~ 

Dün 10 AIJIJ 
' tayyare'! 

daha düşür·!: 
Londra (A.A) - . ,_r 

tayyareleri dDn yeoı~ "i 
giltereye hDcumlar 1•9, 
yapmıılardır. Yenidell l 
rülen 10 dOtman tı1~ 
ıinden biri dafi topl.tl 
fından diişi1riilmnıt8t· 

--o___. 

Çemberla~ 
istifa ettJ ~ 

Londra ( A.A ) -;;-/ 
Batvekil Bay Çerottr~ 
harp kabinesi Jordlo,..,-~· 
iıtifa etmiı Ye iıtif•••.,., ır 
bul edilmiıtir. MaliY' f V 
tisat nazırlarının &ırP iJt' 
bineaine • rmeleıi -' 
meldir. 


