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: '' düşmanlar1Da 
it ki 1 ·ı· 1 • Qıe b ogı ız er, gır-

b c Ur edildikleri bu 
tk''Pteu, onları vız
t •rtık kimsenin kuv-

l •rıusu dahilinde de
Q ·ı ~" il terenin bunu tam 

r ııt b· 
~, lr bayat ve nıe-
b·'~ı. bir namus, bir 
1
' hüriyet ve istik\ll 

•e d ı~ avası telekki 
~il 9e bunu kazanma

'tnıeden !iliblarım 
t11ı .. 
1 ege karar vermiş 
llltdır. 

'~ Çörçilin ifadesi o 
~.detıi ve o derece 

, k·' lngiltcrenin bu 
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1?•kaat, karar ve 
ızab etmek için 

r bir tefsire ihtiyaç 
ı. tı:ıaktadır 
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re bu işi bir hayat 

gl~t •avaşı saydığına 
kıı~llle~k ve yaşamak 
oı dugu harpten mu-
1\ llllcaya kadar çar

dev•m edeceğiae 
t devlet ve hiç bir 
ttr 
td~ kadar şüphe 
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1 ır. 

StRRI SANLI 

' li~ b.. ..k 
',c. uvu 
' Ankara
döndüle,-
'--G-

l~ g·· b
111 

Undenberi ş hıi-
I Unan sayın misa

ı~,1ııgi}iz büyük elçisi 
, ~ h lrı dün Bergama ya 
I tt lltabeleri geı:mişl~r 

tr~~ç 11akit şehrimize 
~~ ır. 

ti . 
l\~l Çı bugün sabah-
't İl 8 buçukta busuııi 
ıdit Ankaraya avdet 

~. 

Londra ( A.A ) - lngiliz 
başvekili Çörçil dün radyo
da söylediği bir nutukta ez 
cümle demiştir ki: 

"Geçen gün Avam kama
rasında düşman hava hücum· 
larının Ağustos ayı zarfında 
yapılanlara nazaran 3 defa
dan fazla olmıyacağını söy· 
lediğim vakit bittabi sivil 
halka karşı yapılan hücum
ları düşünmemiş yalnız a\ cı · 
larımızla Alınan tayyareleri 
arasında muharebeleri kasd 
etmiştim. 

O gündenberi Almanlar 
ekseriya 300, 400 zü bir ara
da bombardtman ve aHı 

tayyareleriyle saldırmakta ve 
bilhassa kentten geçerek 
askeri ve gayri askeri hedef
leri ateş al~ına almaktadır
lar. Almanların tayyare zayi
ah bire karşı 3 ve pilot za
yiatı da bire karşı 6 nispe· 
tinde bizden ağırdı~ ve taar• 
ruzları kendilerine pek pa· 
haliye mal olmuştur. 

Geçen Tem muz ayına na
zaran pek çok kuvvetli bu
lunuyoruz. Heyetler avcı tay 
yare kuvvetlerini mümkün 
olduğu kadar fazla kullan· 
maktadır. 

Büyük Bcitanya adalarına 
taarruz teşebbüsü, Hitler için 
çok tehlikeli olacaktır. lngil
tere herşeye rağmen faaliye
tine devam etmektedir. Nor-
veç ve daha bir çok liman
lardan lngiltereye taarruz 
için hazırlık yapıldığı göze 
çarpma!<ta ve bu limanlarda 
bir çok Alman kıtaatı bek· 
)emekte ve bu lnt'aların ne 
zaman harekete gelecekJeri 
malum değildir. 

Ağır bir istila bareketiuio 
hazırlanmakta olduğu ve her 
hanği bir dakik.ada lngiltere, 
lskoçya, lrlanda veya üçüne 
karşı birden yapmak istiye
cekleri mecbuldur. 

Önümüzdeki haftayı veya 
onu takip edecek günleri, 

bütün tat ihimizio en mOhim 
bir haftası olarak telakki 
mecburiyetindeyiz. 

Bunun içindir ki; her er
kek ve kadıo. ue olursa ol
sun ve nerede olursa olsun, 
bütün ihtimamını ve izzeti 
nefsini, vazifesini tam suret
te ifa etmeğe hasretmelidir. 
Filolarımız çoktur ve kuv· 
vetlidir. Havacılığımız, kuv
vetinin şimdiye kadar biç 
bir vakit istihsal etmediği 

bir derecede azami haddine 
çıkmıştır. 

Bu kuv\'et, şüphesiz adet
c e değil, fakat insan ve ma· 
kine kabiliyeti noktasından 

alman kudret ve kuvvete 
faik olduğuna kendisinden 
emindir. 

Bununla beraber derhal 
harekete g~çmek için kuv· 
vetli bir ordumuz ve bunun 
arkasmda da ayttca 1 buçuk 
milyonluk bir gönüllü kuv
v~timiz hazırdır. Bunlar va
tanları için icabederse can · 
larını feda etmeğe hazırdır-
lar. 

Yakında bava]ar detişe 
cek uzun geceler Almanları 
dahil fazla korkutacaktır. 

"Allah hakkımızı müdafaa 
etsin,, duasını söylüyorum. 
Hitler Britanyahların kim 
olduğunu ve fikirlerini bilmeı 
ve bihaberdir. 

- Dvamı 2 ci sahifede -

~orkutulama_z_) __ (75) (Türk Korkutulamaz) 

~~~ 
~tttı~lrııüş, haati kadınlar bile 

~İşler. 
ı, 

-,~ı.artı rına yabancı kimselerin 
~,· t .. ~iletmek veya muhtara haber 
'~~tı . . 'I, Ilı almışlar. içimden gdeu 
~\ bu Türk anasını sözdükten 

,:1•ban.cı olmadığımı münasip 
~~k ."ttım, beraberce höye dahil 

~İtktıyJe buralara da av müoase
~ •ç defa uğramıştım . 

• ~diy.. ld' v • • • • b 'tr '" ge ıgı ıçıo geceyı u 
~t~ek mecburiyetinde oldu
;~lar T oıun ağanın evine 

·~lı.a 0 Ylillerle samimi bir basbe
llduaı. 

.tıtı da d' v .. d ,, k" 1 'llt• ıger ugra ıgım oy er 
>~t~ koldan haberleri var, cid
' '-tn. Onlar neler bilmiyorlar. 

- ''•n °rıları uyandırmak ve yeni 
.~ I~._ 1'tnak ve icap eden telkin· 

~· 111•k üzere ıeziyordum. 
' bGtüa yurddaılar her tctki-

------------ --
litı kendi kendilerine yapmışlar. Bura
larda da ) abancı bir tuşun bile uçması 

imkacı kalmamıştır. Şu aşağıdaki tuhaf 
vak'ada bu iddiamızı teyit etmektedir. 

O gün hemen gitmek üzere idim. 
Köylülerin ve muhtar Tosun ağanın ha-

zırlattığı kahvaltıyı yiyordum, karşıdan 

beş on köylü kadını ve çocuklarla bir

Hkte üzerinde eski pü kü bir elbise bu

lunan otuz beş ve kırk yaşlarında bir 

adamın etrafını sarmışlar, acele, acele 

geliyorlar. içlerinden atmışhk bir bayan 

atıldı, soluya, :"oluya muhtar Tosun şu 
sözleri söyledi: 

- Bu adamı köyün ıyısında yaka· 

ladık, ne sorduksa bize hep ellerile 
işaret ediyor. 

l\·1ubtar - Belki dilsizdir. 

Başka gc,.ç bir köylü bayan : 

H~yir mahsus yapıyor. Onda dil
sizlik hali yok. Kimbilir neyin nesidir. 

Bakhw çoluk çecuk H: ınHlınlar zıı-

Bir · A~erika~ \ Buckingham .Inviltere için 
~azetesı in -ı- sarayına bom- yetiştirilen 
lız mukaveme- ha düştü tayyareciler 
tine hayran ·---- Oktava (A.A)- Buradan 

•• •• •• ahnan haberlere göre Kana-
gorUD U yOr dada logiltere için müşahit 

Vaşington (A.A) _ Lon- pilot ve topçu olarak 12bin 
dranın her türlü duygularına kişi yetiştirilmiş ve bu aer-
iştirak eden Vaşington in- vislere haftada 700kişi kay-
giliz başvekilinin Nazi teh- dedilmektedir. 
Jikesinin kaldırılacr,ğı hak· Nevyork(A.A) -Ho landa 
kıudaki beyanata lngiliz ha- wüstemlekesioden istifade 
va kuvvetlerinin yakıı:ıda Al. edilecek ihtimaline binaen 
manyaya karşı hücumlarının cenubi Afrikada geniş mik-
deha geniş mikyasta şiddet· d rda kauçuk ormanları ye-
leneceğine işaret saymaktll- tiştirilmesine karar vermiştir. 
dır. Tıibun Herald lngiliz Vaşington (A.A'- Ame-
müdafaa kuvvetlerinin gös- rika logiltere namına seksen; 
terdiği kudret ve şöbretinı biu tüfek Kanadaya tulim 
medbetmekte ~e sinir harp etmiştir. 
haline sokulan bu afetle in Londra (A.A) - Sovyet 
lngilizlerden Jaha az cesur Rusyanan büyOk elçisi Ma-
bir n illeti dahi korkutamı • is ki dün Lord Halifaks ta-
ya cağını ve bunların faide- rafından kabul edilmiştir. 
sizUğini tebarüz ettirmiştir. 

---o---
Dünkü Alman 
hava kuuvetle
rinin yaptıkla
rı tahribat 
Loodıa (A.A) - Dün ye

niden lngiltere üzereinde 
bava hücumları yapılmı~br. 
Hususi evler üzerinde vukua 
getirilen tahribat geçen gün
künden daha azdır. Londra 
msntakaıında 1& ölü 289 ya
rab kaydedilmiştir. Ve Tay-
mis nehri civarında bir şe
hirde evvelki gece 400 ölü 
ve 1400 yaralı vard.r. Bu 
fazla telefat bal km ve çoluk 
çocuğun toplandığı bir mek
tep binasının tahrip edilme-
sinden ileri gelmiştir. 

---o--
SURIYIEDf .. 1 
Fransız kuvvet 
leri hür Frasa

ya iltihak 
ediyorlar 

Kahire, (A.A) - Fıansıı 
battı üstüva Afrikasında 

hür Fransız kuvYetlori ku
mandanı general Larmina 
Suriyedeki Franııı L UV\ et
lerine hitaben neşrettiği be · 
yannamede bunları diğer 

Frao~nz müstemlekeleri gibi 
hür Fransaya iltihaka davet 
etmiştir .. 

Royterin bildirdiğine göre 
bu beyanname Suriyede bü
yük bir tesir uyandırmıştır. 

INGILlZ KR.\L VE 
KRALiÇESi 

Londra (A.A)- Pazartesi 
günü öğle yemeğini Bukiog
hamda yemiş olan Kral ve 
Kraliçe bu esnada Vindsor 
şatosunda idiler. Tayyarelerin 
attığı bombadan lnfılik vu
kua geldiği ai.\da sarayda 
halen lngilterede ziyaret 
halinde bulunnn hükümdar
lardan da hiç birisi yoktu. 

Bomba sarayda hanr yap
mışbr. 

--o---
TÜRK - INGl
LIZ TiCARETi 

---o--
Bir Heyet An
kara ya gitti 
Ticaret Vekaletinden ıe• 

leo bir telgraf nzerine tüc. 
car birlikleri umumi katibi 
B. Atıf inanın riyasetinde 
ütüm, incir, palamut ve zey· 
tioyağı birliklerinden sali
biyetli birer murabastan mil 
rekkep bir heyet dün gece 
Aydın yoluyle Ankaraya ha
reket eylemiştir. 

Bu heyet lngilizlerle yapı
lacak müzakerelere iştirak 
edecek, satabileceğimiz mad
delerin mikdarıoı ve satış 
vaziyetİDİ bildirecek tir. 

---o--
8. M. Meclisi 
Ankua - Büyük Millet 

Meclisi g~lecek içtimaını ilk 
teşrinin birinci günü yap· 
mağa karar vermiştir. 

--o--

ltalya Mısıra 
hücuma ha
zırlanıyor 

Londra (A A) - Royte
rin askeri muhabiri ltalya
nıo bar1rhklarıoa bakarak 
Roma bGkümetinin yakında 
Mısıra bir hücumda boluna
cağını ve bunun lskenderi
yeye yoli ilemi ve arka. 
dan Nil tarikile yayılması 
ihtimah bulunduğunu vo 
Graçyaoinin bu orduların 
başına geçmesinin manah 
bir hareket olduğunu bu
nunla beraber ltalyanlano 
Habefiıtan ve Somalı yol· 
larının nakliyatında iüçlük 
çekecekleri ve kt:ndileriai 
ve çölde loriliz g "neralı 
V ayveHo kuvvetleri bulun-
duğunu hatarl•tmaktadu. 

Bnkref ( A.A ) - Macar 
kıt'aları Transilvaoyanın mer· 
kezi olan Tamşovara girmiş
lerdir. General Antenesko 
anarşi harekctlerınin ' yok 
edileceği hakkında bir be
yanname neşretmiştir. Ordu
nun terhisine baflanacaktır. 
~o?1anya~rn Moskova elçı
sınm gerı çağırılacağı haberi 
doğru değildir. 

Berat Gecesi 
--oo--

Mübarek berat geceıioia 
önümüıdeki Sah günü 
akşaıuı yani Çarşamba 
recesine rasthyacağıaı ne· 
cib milletimize bildiririnı. 

lzmir Müftüsü 
R. Çelebiojlu 

1 Y ~ni di1uy• ile eski dün)'t!)·ı bir birin~ t d k v 1 b v h rap e ece en saı am aıı aıırhyaa iki bllyllk $ef 
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Fuarı gezenler 
Evvelki gece fuarı 20032 

kişi ziyaret eylemiş ve zi
yaretçi yekunu 536887 ye 
baJiğ olmuştur. 

Bu yeküo geçen 
aynı gününe kad r 
yaretçi sayısından 
kişi faladır. 

--o--

seneni o 
olan zi-
127640 

Yene icra 
kanunu 

Tadil edilen icra kanunu
nun tathıkioe başlaoılmıştır. 

Yapılan tadilat, icra mua· 
melelerinde birçok kolaylık-
lar temin eylemiştir. 

--o---
Yeni " agırc za 

o • re ısı 
lzmir ağır ceza mahkeme

si reisliğine tayin edilen 8. 
Ekmel şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesine başlamıştır. 

--o---
in isarlar 
Uzüm alıyor 
İnhisarlar idaresi yaş üzüm 
mübayauına devam etmek
tedir. Mübayaat dört buçuk 
l uruştan yapılmaktadır. 

--o--
Kahve fiyatla
rı ucuzlıyor 
GfimrükJerimiıe küfüyetli 

miktarda kahve geldiği içia 
yakında kabveuin kilosunda 
10 kuruş teozilit temin edi
lecektir. 

--o--
Suriyeli 
Futbolcular 
Suriye Elnadi elriyaziye 

mensup olan futbolcuları dün 
gece ekspresle şehrimiz_, iel
mişJerdir. Misafirler Cumar
tesi e Pazar günleri Alsan
cak stadyumunda Altay ve 
Altanordu ile karşılaşacak-

lardır. 
-

İlan 
Ödemiş orta okulundan 

almış olduğum 3-1-940 ta
rih ve 271 numarah birinci 
sınıf A. Şubesi tasdikname
mi ;ıayi ettim. Y enisioi ala
cajımdan eskisinin hükmü 
kalmamıştır. 

Ödemişte Cemal oğlu 
Tarık Yıldırım (1219) 

MuJDE! 
Mevsim sonu dolagısile 

ucuzluk · 
Birinci korduuda "YILDIZ,, 

[ Eski Sümer ] gazinosunda 
bfitüo rakılar ucuz ve meze
siyledir. Arzu edenler meze· 
siz de alabilirler. Porsiyon
larımız temiz ve çok ucuz
dur. Ayni zamanda yüzde 10 
karsoniye dahi yoktur. Kor
donun temiz havasını ve 
Egenin latif grup manzara
larından istifade etmek, 2ü
nün yorgunluğunu gedirmek 
ancak burada kabildir. Ga
zinomu:ıu kışında açık bu· 
lunduracağımızı sayın müş
terime müjdelerim. 

Yıldız gazınosu müsteciri 
Muharrem Özkardeşler 

- mı 
Ankara - Hukumet mec· 

lise ihtiyat erlerin staj müd
detleri hakkında bir-layiha 
vermiştir. 

Layiha Milli müdafaa en
cümenindı;. Mil i müdafaa 
vekilinin huzuriyle görüşul
müş ve ta vip edıldıkten 

sonra uınuu.i he} ette müs-
tacelen müzakeresi teklif 
edilmiş ve tadilsiz kabul 
edilmiştir. 

Hükumet mucip sebepler 
Jiyılıasmda bu teklife neden 
lüzum gördüğünü şöyle izah 
etmektedir. 

Tr.lim ıçia silah alhna alı
nan ihtiyat rlerin mu yyen 
dört ylık müddetleri bitmek 
üzeredir. V&ıiyeti hazıra dow 
layisile bunlatın terhisi müm· 
kün görülmemektedir . ., 

Müdafaa e .. cümeni de 
mazbata nıda bu mucip se
beplul verilen izahat ve 

içinde bulunduğumuz fevka
lade baJJere biuaen tdılifi 
aynen ka ul etliğini zıkrey-

lemiştir. Kanun yakında res
mi gazetede neşredilerek 
weriyete girecektir. 

Üzüm ve inci pi a arı 
büyük merasi açı d 

Yeni mahsul yılı üzüm ve ıncir piyasaları bugün öğlden 
evveJ saat 10 da üzüm \: e snat 11 de incir piy sa1arı bü
yük merasimle açılmıştır. 

İncir mahsulü bu ıeue ilk .defa olarak Ticaret Vekilimi
zin isabetli bir karariyle borsada muarr ele görmuş ve satış
lar nizam altına alınmış bulunmaktadır. 

logilizlerio 20 ton incir mübayaa edeccid ... ri söyleamek
tedir. 

------··------
Ekmek ve et fiat aı~ı ındirildi 

Ankara-Belediye et ve ekmek narblarında tenzilat yap· 
mışhr. Bugünden itiliareoekmeklO para noksaniylel lkuruşa, 
koyun eti 2 kuruş noksaoiy!e 38 kuruşa, sığır eti 3 kuruş 
noksaoiyle 28 kuruşa indirilmiştir. 

------··------
ÇÖRÇI 

ün mühim hır 
nutuk sÔyledi 
-(Baştarafı Birinci Sayfada)-

Bu hain adam, bu kor
kunç nıahlük lngilizlerin ma
neviyatını kırmak istemek
tedir ki bu arzusu İlt! lngi
liz milletini tanımadığını 
göstermektedir. Çoluk çocu
ğa karşı yaptık! rı züJüınler 
lngili:derin kalbinde hiç sön
miyecek bir ateş yakmıştır. 
Bu ateş her :ı:nman yanacak
tır. 

Pasif müdafaa teşkilatı· 
mızın ve itfaiyenin bu hu
susta gösterdikleri hizmetle
re karşı şükran ve hayran· 
lığımı bildirmeyi bir \ azife 
biliriw. 

• şık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Sovye le in 
A ra elçisi 
değiştirildi 

Moskova (A.A) - Ankara 
büyük elçisi Trentief vazife
ıindeu affedilmiş ve yerioe 
Vino~ adov tayin olunmuş
tur. 

Amerikan Kız KoUeji 
müdürlüğünden : 

1 - Yatılı ve gündüzlü 
talebe kadromuz dolmuştur. 
Krıyıt için yeni talebe mÜrli
ca&t etmemesi, 

2 - Eski öğrencilerin ka· 
yttlarını yenilemeleri için eo 
son 20 Eyllıl'c kadar sab&h· 
lan 9-12 uası okula gelme· 
leri ve yanlarında tramvay, 
rapor karnesi için de 24 ku
ruşluk pulla birer vesikalık 
fotoğraf getirmeleri, 

3 - Biıtüo öğrencilerin 
kitaplarını almaları için ki-
tap parasiyle birlikte 30 Ey
liil Paıartesi 9 da okula gel
meleri Jüıumu ilin olunur. 

3-3 

•Alt D mlası 

Bol çeşit, uygun fiyat,~ 
temiz, katıkısız ve iyi mal.! 

Alııverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

Bütün Türkiyede çok se
vilerek kullanılmakta olan 
bu enfes kolanyayı yalnız 
S. Ferid Eczacıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat. 

Depo: Şifa Ec~aneai 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA DeT) 
kl .. •lndan •llnaz)Çoıakkapu Pollımerlreıl kaıııııNo.864ffaHD Tallıln ÔadeıTelefoal497 

O b R sra ç 
yşta- 1 '"' d.. t•• ya ......... oıu.-ı 

2 UŞ ll Keçeciler kiraz hanında 
Berlin (A.A) - D. N. B. Salih oğlu Mehmet sigaraya 

Bildiriyor : esrnr koymak suretile içtiği 
Gece Berline hücum et- · göıülerek suç üstü yakelan-

miş olan lngiliz tayyareleri mıştır. 

yeniden her türlü a!lkeri .. ve g' 
hed{; flerden kaçınmıılardır. 

b •• u . ,, 
ye 

---o--
darı 

Matbuat umum oıil B 
başmüşaviri 8. BürbaOM 
Cuma günü akşaaıı . 
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akş mı da lzmirde fuar Gece berraktı ve şehrin Keçeciler Külhan sokagıu-
hududu görülebiliyordu. Bun- I da Mehmet oğlu 12 yaşır.da 
dan başka düşman birçok Salih Derviş oğlu Nurioin 

·yangın bomb.aları da kullan- 1 ev penceresinden içeri gire-
ınıştır. Bu sebeplerc!eo do- rek 456 kuruş paara1'1ım çul-

hav tiy trosuada "BU 0 
b:id eler içinde bili 

.. ıe 
Türkıyc,. mevzuu u fı 
bir onforan... verecek 

1 

layı lngiliz tayyarelerioiu 
hareketi muhakkak bir te
ammüd teşkil ediyordu. 

Evvercc bilcfitileıı haaaı·
lardan başka Rayştağa bir 
bombn, Brandenburg Zafer 

dığıudan yakalanmıştır. 

ıça ş 
Kemer umumhane oka~ 

ğmda l\1ı•hmct oğlu Süler 
manın üzerinde bıçak bulu
uarak alınmıştır. 

abid sıne bir bomba ve şeb- . Yedı· 00 .. 0 bagram 
rin merkuiude bir seri ev- Y 
evlere bombal:ıı düşmiıştür. 

Isab .t vaki olan hedef
lerden hiçbiriuio en ufak 
askeri ehemmiyeti yoktur. 
Bu suretle IııgiJiz bo1:11 bar
dıman tayyare,ileriuin üze-
t'inde münakeşa edilemez: bu 
sistematik hareketi, Londra-

Pazarte i R mlarca mu
kaddt s gün a dedilir. lrcı -
da Salı günüoü uğurlu sa 
yarlar. A.surilerd Çarşamba 
gil!ıü bayramdır. Mısırhlar 
Perşembeye itibar ederler. 

ı Cuma Müslilmanlarm, Cu
martesi Müsevile-rin günle
ridir. .......................... da askeri b umandanhktan 

Seriinin merkezini hiç bir 
şey gözetmekai:ıin bombar- H r 
dımau etmek emrini aldık- ş 

Yeni 
Proğ

Sürpriz larına delalet eylemektedir. 1 ---
Zayi 

Buca orta okulunun 2 B. 
sınıfından aJdığım:28-11-935 
tarihli 150 nuruauılı tasdik
nameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. 1 

ram Ve Yeai 

Fuar Açık ava 
Tigatrosunda 
.AT A 

Revti Opereti Her Akşam 
Fuara koşup bu Tıyatroya 
gidenleri saatlerce eğlendir
mekte ve neş'elendırmekte. 

devam ediyor. Her gece Turgutlu Bozkurt mahal · ,, 
lesi Nişancılar sokağı 26 

yeni proğram ve yeni sürp-
numarah evde CelAI Akkuş rizler. 

Baki oğlu ........................ .. 

'~~~---·~~...:~~~~~~~~~~' 
i ELHAM SİNEMASINDA i 
ı BugUn matinelerden itibaren • 
ı F evkalAde nefis iki büyük film birde o ı 
ı 1 SKALA operasının 120 kişilik meşhur orkestrasının ı 

.. 
• z 

o e ı 

---o---
Afyon mühimm tel P 

da bir tüfekçiye ihtiyaÇf 
dır. Ordudan tekaüt f 
. t· . ·ı 1 tO t ıs ıaa ı e nyrı mış .. f 
lcrdco vayahut sivil tıı 
olup san 'atında b.lgisİ ~ 

•kı 
ğuna dair elinde vesaı , 

k ·pJtı 
Ju lan ve yapılaca ı ~ 

b" til da muvaffak olan ır I 
çi alınacağından iste~l 
lzmir askerlik şubesioe 
racaatları. 

lzaıir Sulh Hukuk . 
·ı . ., •. 

kemcsinden Satış ı a 
ti• Ibrahim Ethero, 

1 
Havva ve Halidin şdl 
mutasarrıf oldukları Jı • 
Selvilimescit Mirali ıll ~ 
lesi Miraii sokağında 
40 sayılı hane nıah1'e 
verilen izalei şuyu k•' 
istinaden 14-10-'40 P 
tesi günü saat 15 ele ,i 
Sulh Hukuk mabkeOle 

satışı yapılacaktır. f3ı1 
tırmad tahmin o(uıı•" 
del 120 liranın yüzde~~ 
miş beşi verildıği ts• 

1
, 

talibine ihalesi y•PS 
: aksi takdirde satış 1. 1 

ı iştirakiyle dahi bestekar PUÇÇiNl'nin ölm~z eseri ı 

ı 
ı Madam BUTT .. RF A ı _ı 'k'llCI 
ı 2 - B,ütün gönülleri coşturacak şaheser bir komedi : ~aha uzatılarak ı 1 .~ 
ı G•• ı tırması 30 10-940 çsrŞ 
: orünmiyen adam aram Z a ı günü saat 15 de yiPe 

ı Seanslar : Görüoıyen adam 3·6.30-10 da. ı remizde yapılaca~tıt· 
~ ButterfJay : 4,45-8, 1 S de başlar. ı fazla malümat 2Jıııa1'9 ı Cumartesi ve pazar 11.30 da ve hafta arasınde her ı yenler dairemizin 93 ı 

c•' ı gün 3 de UCUZ HALK seansları 29-25·30 ı sayılı dosyasına müra 
ı filmi ile başlar.. ı lüuımu ilan oluuur. (;~ 
,~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~ .... , 

(76) ( Tiu/r Kork11t11/4maz) 

vallı adamı yiyeceklermiş gibi yüzüne 

bakıyorlar, bazıları da söylesen a niye 
yüzümüze bel bel bakıyon. 

Diyorlar. Zavallı garip bunların efüı
de şaşarmış kalmış bir vaziyette mutta-

sıl (a a) diye bağırıyor ve dilini işaret 
ederek konuşamadığını anlatmak isti· 
yor. 

Bu manzara hem çok tuhaf ve hem 
de acıklı idi. Sö.ze karışmak ınecburiye· 

tini hissettim ve dilsize elimle yaklaşma
sını işaret ettim, adamcağız çok kork-

muş olmalı ki gözlerinden yaş geliyor 
ve mütemadiyen dilini gÖ!ıtererek eliyle 

birşeyler anlatmak istiyordu. Ben kendi
sine ayni hareketle korkmamasını anlat

tım ve bir sandalyaya oturmasını işaret 
ettim. Biçare çekingen bir vaziyette o-

turdu. Köylülerden çok ürkmüş olmalı 
ki bana baxı şeyler işaret ederken dö· 
nüp, dinüp kadınlara bakıyordu. 

Nihayet adamcağızın dilıiz bir I•rip 

(73) (Türk Korkutulamaz) --------------
,,~ 

Saat beşe doğru bu çok sı ; 
bitten ayrıldım. Köylüler bilb'f" 
Pala beni yaya olarak köyün ddi 
kadar teşyi eltiler. Yine yeşil v• 

·ı 
hazan da çam ormanlarından d' l 
dum. Gideceğim ve progranııo> '{) 

bulunan başka bir köye karanh1' /.ı 
dan varmak için daha kestiriıı' 

üzere nitpeten küçük bir tepef~, 
makRadiyle keçi yolunu tutturd11 

Dik bulunan tepeden aşağı 1~~ 
rak inerken arkasına çalı yüklelJ -

mışlık bir teyzeye rastladım, ıellt 
dim. Teyze selamımı aldı ve fa~• 
bir nazarla beni sözdükten soııt' 
sından çaliyi yere attı ve he~e1't' 
üzerine ıerilerek imirane bır 
sordu: 

- Sen kimsin, böyle 
nereye gidiyorsun? , 

Ben önce bu soruya hayret fll 
Sonra anladım ki bütün köyHıl"' 


