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~ • • 1 sa a ışsız-

\re açlık ••• 
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•ıansının Paristea 

:efreıtiği haberler bu
lllağlüp Fransa hak-

' •on derece dikkat ve 
llliyetle okumağa liyik 

· '•b ihtiva etmektedir. 
bölgesinde yaşayan 

... il 
t Yuzde doksanının iş· 
~ l»u11u11 neticesi olarak 

• ll111anda en korkunç 
~çh" 1• mahkum bulun-

h, ~İfi hükumeti kadar 
t tllltımetini de ciddi 

, ' dOıiladiirse yeri var-

~Qad• • 
, •ye kadar pek çok 

111 Pek çok kazanan ve 

.. bir refah içinde ya-
Rll 1 k a ışan Fransızların 

tı •aziyet karşısında 
talcları yeis ve ümit-

h taaavvur etmek güç 
t_ 1 değildir. 

ki bir Fransız askerinin 

kt-. 1 Petene yazdığı 
ti Sl, hem mağlübiyet fe· 
ile Uğramış ve hem de 

Çocuklarını açlığa 
6111 bir halde gören 
.'t halkınm, - yine bu 

'" ded' • · 'b' b ltt.. ıgı gı ı · sa ır 

. lllDJulunuo nihavete 
ti ınuhakkak sayıla· 

t 
'- •jansının verdiği bu 
lllata .. V' . h"kA · gore ışı u u· 

) bll müşkülata kolay 

b~rtaraf edemiyecek-

Q~ll a "n sonu ne olacak? b,, 
' teva p v ,çı weden yal-

aj) lltı.u söyliyebiliriz h:i bu 
ttın d" . 1 ·ı· k onm "mesı ogı ız 

asın ' ın Almznyada,Frnn-
~ıı •t diğer işgal altın da 

•ııı • ınemleketlerde ya-

t& tesit lerin bir başlan· 
'-Yınak mümkündür. 

SIRRI SANLI 

~\relt mec
Lli askerlik: 
t{llnununu 
' 1tnzaladı 

1 &lhklıı silah aı. 
~~o!a'!~l~cak Bay , 

~I • 16 milyonluk mec 
[~ııı.•keı lik kanunuuu im· 
~tlıtır. Bu münasebetle 
~'-a ~emiştir ki: Kurban 

k '-ılletler göz önünde 
if en bigane kalamavız 

elb· ,
1 

ıa bir tecavüze kur-
~ 111•b!aktır. 
~L ~lr ~e kuvvetli bulun
~ ••r 1Yoruz. Mecburi as-
lit dolayısiyle 400 bin 

'~ ih •lbna çağuılacakı 
)OQ "1•rdao36bini Zencidir. 
~ld:ub.ay ve er 15 teşri~ 
tır bızmete davet edil.11 . 

---------------•• Sabih. Neıriyat Amiri ve Bq 1 
Muharriri SIRRI SANLI I 

1 ıdare: /zmir. l_i~cL 8. sokağında 1 1 (H. Sesi) Ma_!~sında basılmışbr 1 

1 Geçmiyen yası ,.ri oerilmes 1 
·---------------· 

Sayın Başve ilmizin Dünkü Manş denizi 
üzerillde kalın 

bir sis taba
kası var Ziyaret ve 

> -

BAŞVEKiLiMiZ MiLLİ ŞEFIMIZLE BiR ARADA 
Başvekil Dr. Refik Say- ı buralıtrda bir müddet meş-

d.am dün ş~hrimizde bazı gul olmuştur. Bilihere refa· 
zıyaretler, bılabare fuarda 

1 

k f d b I d' . . O 
ve inşa halinde bulunan B~hıçn te U ebe ?ed r~ıııb ldr. 
b b ı d

. .. 
1 

. e z u. un ugu a e 
azı e e ıye muessese erm· A - . . 

de tetkikler yapmış, bu ara- taturk caddesınde şehır 
da lzmir fuanndaki ecnebi gazinosuna gitmiş ve gazino 1 
devletler pavyonlarını ziya- arkasmda temeller inşa edi-
r~t.. e~lemiştir. Sabahleyin ·~~ }e~ir otelinin yerini 

1 
vılayeh, Müstahkem mevki gormuştur. 
komutanlığanı, belediyeyi ve Dr. Refik Saydam bundan J 

partiyi ziyaret eylemiş ve sonra, inşaatı nihayete er· 

1 etkıkleri 
k üzere bulunan çocuk 
ltanesini ve garaj santra
(ezmiştir. 

~UARDA 
)ayın Başvekilimiz en soo 
lrak fuara gitmiş, Kültür· 
rk hayvanat bahçesini ve 
.rkuı göriilecek aksamını 
ızmiştir. Sergi sarayını 1ır>z· 

~n ıeçirmiş, Türkiye tica· 

~t ve sanayi odalara pav

>nunda fazla kalarak teş· 

r edilen milli mabsulit ve 
amulitımııı tetkik etmiş· 
rdir. 

Başvekilimiz daha sonra 

etebi devleitJerin pavyonlarını 
2Yaret eylemiştir. 

Ziyaretler ikmal ediliuce 

hşvekil refak~tlerinde vali 

~ belediye reisi bulunduğu 
bldc Ada gazinosuna git

oiş ve öğle yemeğini orada 

y:miştir. 

KADiFE KALEDE 
Başvekil dün akşam saat 

18,30 da belediye reisi Dr. 
Behçet Uz'la birlikte şehir-

de otomobille bir gezinti 

yaparak Kadife kalesine 

çıkmış ve oradaki gazinoda 

bir müddet istirahat etmiş
tir. 

•*• 
Başvekil şerefine bugün 

saat 13 de Killtlirparkta Fuar 

gazinosunda C. H. Partisi 

lzmir viliye' idare heyeti 

tarafından bir öğle yemeği 
verilmiştir. 

Londra (A.A) - Bugün 
alarm 2,45 de verilmiş ve 
4,25de nihayet bulmuştur. 

Maoş iizerinde kahn bir 
sis tabakHı olduğundan 100 
metre ilarisini görmek kabil 
değildir yaK'mur ve f11tıua 
vardır. ---Belçika hüku
meti dağıldı 
Vışi (A.A)- Beıçıka hü. 

kdm"ti dağılmağa karar 
vermiştir. .. ........ " .. ~"""""" ........................ " 

!Kocamı JVedenl : : 

1 Sattım?! ~ : ı 
: Yaıau: SIRRI SANLI i ............................ ""~ .. .......... -.... .. 
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"Su yazaca§ımız macerayı bize anlatan ve vaka
nın kahramanı çok çile çekmlf kadının hatırat 

defterini veren samimi bir arkada,ımızdır,, 
~~~~-11111111111111~~~~-

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Geçen gün kendisiyle Fuar 

gazinosunda karşılaşmıştık. 
Sa.at onbire doQ-ru arkadaş 
garsonu çağırdı, içti~ı şişt: 

isimlerini değiştireceğim şa

hıslar. yani karı koca, üç 
senc:d~n beri bur11da yoklar. 
Bayan temel!ı lstanbula nak
letti, kocası da bir sene ev
vel öldü." 

MACAR KRAL NAiBi 
AMiRAL HORTI 

Ama Hsleri 
delik deşik 

d3 • 
ı 

MACAR 
Kralı Naibi 

--o·--
Budapeşte (A.A)-0.N.8. 

Kral Naibi Horti yanında 
refikalarile berab~r Transil
vanyadaki ziyaretlerine de-
vam etmektedirler. Düo Ma
rosa gelmiş ve karşılan-

mıştır. 

Genç Tayya· 
recilerimiz 
Mersiııde 
--oı--

Mersin - Hava kurumu· 
na mensup tayycreleıiıniz 
dün Mersine gelmiş ve on 
bialerce halkın huzurunda 
p~ra'lütçülerimiz muvaffakı· 
yetli atlayışlarda bulunmuş
lar bilhassa kadın paraşüt

çü uüz Muzaffer Edibiyeye 
karşı gösterilen tezahürat 
çok içten olmuştur. 

--o--

1 

--o,--
Londr ( A.A ) - Pazar 

pazartesiye b ğl yan gec<! 

tanarelerimiz Belçika, Hol 

landa ve Fı nsadald Alcnan 

ask€ri Ü terini delik deşik 

dlnişlerd~r. 

, Japonyanın 
Çindekı vazi
yeti görüşüldü 

Vaıjİngtoo (A.A) - lugil 
terenin Vaşington elçisi ha

riciye nezaretioe giderek ha· 
rıciye DBZırı il~ UZUD bir 
görüşme yapmış ve bu gö
rüşmede ezcümle j.tpooya~ıo 
Çındeki vazaycti mtvzuuoahs 
olmuştur. 

Bir düşman kruvazöründe 

tam isabetli bombalar atıl· 

nıış, Anvns üınirıe 3 saat 

devam edile hücumlar ya 

pılmış ve Osland ve Blum

da yanganlar çıkmıştır. 

O emiryolu il&aklannı bom· 

bardıman edilmiş Alman sa· 
hillerinde y dı bin tonluk 
bir nal liye gemi i batmak 

üzere old ığu göı clmCş ve 

civardaki or.o~nlar yakılmış· 
tır. 

ltalyadaki 
Bulgarlar 

Roına ( A A ) - Bulgar 
e!çilği 1920 doğumlularla 
beraber şimdiye kadar asker 

lik t.lmemişlerin vaz:iyetJeriai 
öğrenmek üzeı e eJç.liğe mü· 

ı racaatleri bildirilmiştir. 

INGILIZ HAVA NAZIRI 
KİNGSLEY WOOD .. 
1 GiLiZ 

---o--
Tavyare1eri

nin muvaff a
kiyetli hü

cumları 
Londra (A A) - lııgiiiz 

kuvvctl t- ri dün BerHue yt:-
nıden hücumlar y .. prnışlar

dır Ask ri hedeft~r tabnp 
edılmiş Ha bu g, Ushrnd 
Auver~. Döogerek ve i<~le 
limanları bombalenmaş ve 
limanda ve hariçte bulunan 
har p gemileri zarara uğra 
tılmıştır. 
Aov~rs ve Hamburgda ha-

sar çok mühimdir. Bir petrol 
gemisı ite bir iaşe gemisi 
tahrip edilmiştir. 

\ılanş d euizindeki bazı 
gemi kafilelerine de bomba 
ablmış ve gemilerde yangın 
çı kartılmıştır. 

Tayyarelerimiz.in hepsi üs· 
lerine salimen dönmüşltrdir • 

biranın parasını verırkeo 

bana sordu: 
- Siz ne nldınız ? 
Cevap vcrdım: 
- ~en hesabı gördüm. 
- Öyle ise kalk seninle 

şimdi gölün üzerindek i ıazi· 
noya gid t: ce ğiz, d edi. 

Beraber bır masaya otur
du. . Birer şışe bir& açtır-

dık. Cidden eofes olan bu 
güzel adacıkta Fuaun bol 
ışıklat ını ve etraftan gelen 
geçen ziyaretçileri seyreder
ken arkadaşım ]kinci bar
dağı yuvarladıktan sonra bir 
az neşelendi. "Azizim,, dedi. 
Seninle bu akş:ım çok içli 
kocuşacağıı. 

Saatıma baktım, oo ikiye 
yaklaşmıştı. Bu kanuşmayı 

yarına baraksak. "Hayar,, de
di. 

Hemen garsonu tekrar 
çağırdi, "iki şişe daha" di
ye emir verdi, mani olmak 
istedim, ısrar ~tti: 

"Ne olur bu geceyi bana 
bağaşla, saoa eotereHn bir 
m cera aulatacağım. Hem 
senden rİc!l edeceğim, bureu 
oot et ve yaz. İşittiğin za
man aulıyacaksıo ki çok me-

r..ı ldı bir m..:vzudu • 0Kuyucu
lamı da bu bakıki mac~rayı 
lezzetle taaip edeceklerdir. 
işte sana bir iş, gazden iç n 
hah.iki bir bıkay~. 

Yeni asmarlaoao soğuk 

biralar gelmişti ve bardak· 
lara boşalhJmııb, karşılıklı 
içtik, yilreğimiz biraz dah• 
ft:rrahlundı. 

Arkadaşım bir oh çektik· 
ten sonra söıe başladı: 

"Bu macera bende sene• 
ı~rdenberi bir sır olarak 
aaklamyordu. Fakat timdi 

Aulatmasıoı rica "ttim, 
ikinci kadehleri yovarladak
sonra arkadaşım derinden hı r 

ah çekti.Gözleriisüzüldü, gölün 
içinde eit!ktnk ıiyalaıının 
ak.İslerine ve Htimalarına bir 
müddet dalgın dalgın bt&ktı. 

.. B . d d' " k' erı cıe,, e ı va anın 

kahrnmana olan bu bayanı 
delicesine seviyordum. 

Onun için her fedakirlığı 
göıe almaştım, faka&t çok 
hakikatli olan bu misilsiz 
kadm bana zırnık kadar il
tifat göstermedi, her defa
;;ında bin bir çeşit kompi
limaulatım ve sadakat ye· 
miulerimin karşısında granit 
gibi dimdik durarak ve me· 
tanet uö.sterııerek : 

"Ben hayatımda bir defa 
aldandım ve bir kerre bu

. dalalık ettim. Herşeyimi, bü

. tün temiz duygularımı ve 
zevklerimi, buularla beraber 
bfnliğimi, şerefimi ve na -
musumu kocama bağladım. 
saadeti yuvamıza hasrettim. 

Ç 1k yazık ki o, beni •n
lıyamadı, kadınlık gurur ve 
faziletimi ayaklarıııınl altın· 
da şıliır şakır çiğnedi. ls
zetiuefsimi ezdi, ve hatta 
beni, kendi cntre ve zevki 
için satm.•ğ.a ve benim yü· 
zümden ıstıfade etmcğe bi
le kalkıştı, fakat ben on· 
dan daha atik ve becerikli 
davrandım ve onu satmağa 
muvaffak olarak kazdıj'ı ku
yuya kendini düı&rdiim. 

Onun için beyfendi b•n· 
den. derhal uzaklatmaDıu 
tavsıye ediyor ve bir barut 
fıçısına el aGrmemeniıl em
rediyorum. 

(DeYamı nr) 
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Piyasal rı 
İzmir borsasında 

vaziyet 

imanlar bir haf ta 
zarfında 450 tauuare 
ve 1110 pilot kagbettiler 

. sebiyet . -hagatta,herk8S 
ıkıçcşmehk cadde ınde ~fak Olabı· ı·r mi' 

lzmi. li Ali oğlu Mustafa,Be- • 

------··------ kir oğlu Mehmudun yoldan Yazan: sıRRI 

- Dünkü nushadan devam -f elan böyleki iokiş fında -
Eğer medeniyete inanılıyorsa hi bir rol oynamakta bu-

geçtiği sırada bindiği veles- '- -70-

Dün üzüm piyasası gayet 
hararetU olmuştur. Akşama 
kadar ellişer s otim yükse
liş kaydedilmiş ve 13,5 - 27 
kuruş arasında 4579 çuval 
sablmışhr. 

lns nlık, eğer mede iyete nıasına geliyorum. 
piti çaptırarak 15 gun .. on- ·ıtt"f k •ttibl 
ra tekrar muayenesini ıcap 1 a ve 1 

Londr (A.A)- Dün dör- d d 1 kU 
---o--

ına ıyor a, ins oh eğer lmp rato luğu vakie 
medeniyet e ikı ana direği teşkıl eden p rçal ın hıi 

~ttirecek er~ce e yar -~n- kuvvet yo 
düncü alarm iş retıl3,50 de m ına sebebıyd vcrd gın il 

7 numara 13,5 kuruş, 8 
numara 15,5 kuruş, 9 num ra 
18,5 kuruş, 10 numara 22 
kuruı, 11 numara 27 kuruş
hır. 

Dün piyasada ilk olarak 
12 numara üzüm srzedilmiş 
ve kilosuna 40 kur ş talep 
edilmiştir. 12 numara üzüme 
28 kuruş verenler olmuşsa 
da satıcılar ga) et nazlı hare
ket eylemişlerdir. 

iNCiR PIY ASASI 
Dün piyasada 2790 çuval 

incir ve Süzme jncir 
satılmıştır. Süzme incirler 
11 · 15 kuruş arasında, elle
meler 9 - 12,5 kuruş arasın-
da, paçal inciri r 7 - 9,5 
kurus arasında muamele gör
müştür. 

--o---

olan ilim ile tekniğin f yiz- üzerınde durmak, çok m 
1 rınden i tıfrıde etmek isti bir iş ol cağınd n biz b • 
yorsa, mutlak bu tez tları lan ı yalnız Avrupada -
kaldıracak ve mutl ka her laoları ıJe mesgul ol ca~. 
rnıllctin diğerleri il müsavi Bildığioiz gibi bu memld-
şartlar dahılind yaşamasını ler, eğer Macaristanı da -
t win cd cektir. ve ed"cck olursak, Balk-

Bınaenaleyh, nıilletlerin is- lardan orta Avrupaya H' 

bklsl haklarını k bul etmek uzanmaktadır. Bu s ha, (-
ve her türü emperyahzın ~anh imparalot luğunch 
tem yülfe mdcn, dünyctmızıo ouce, şarki Roma ile gai 
hnst ı: e muzt rip büoye i- Roma arası dnld müccıde-
ni temızlemek lazımdır. lerıu mevzuu olmuştur. 1-

"Mılli mi k, ı ilan etmek· parntorluk, Biz n ın mirs-
le, Tür millt.t;, bunu ken- nı k ndi . üzeriue aldıkln 
di h b sor.ıra ayın s ha, bu seır esa ıım, yapmıştır. K . • . • . . . 

M.. k aı·ıı· . . tohklıgın ha m kesı aŞ, 
ısa ı .ıru ımızın '- dd C 

fl . . muısıı c.ııı rmao ımp u· 
ususıyctlerı t 1 - •1 O 

Ş 0 ~ • or ugu . ı e rlodoksluprı 
. . ı~dı, ~ıHı. Mısak ,,ın hımayesıni üzerine alıış 
~kıccı bususıyetıne, yani, olan Osmanlı imparatorh(u 
ımparetorluğu vaktile teşkıl arasındaki mücadelelere b-
etmiş ofau parçaların bun- pı ve yol açmıştı. 

······~~~~~ 

Bir Japon mu- Moda düşmarıı 
Gelenler, 

Gidenle 
Balıkesir mebusn 8. Fevzi 

Söıener ve B. Hilmi Sere
metli Bahkesirden, lzmir 
mebusu 8. Rahmi Gökeo 
lstanbuldan, gümrük umum 

habiri yaı. yo J 

ı "inailiz~ılıeı; kortu 1 

nedir bilmiuar" digor 

hır htıy .. r! 
Dünyada uıoda ile li.la

dar olmıyau adamlar ekıik 
d ğildir. Fakat bu alikasz
hğın bir haddi vardı r. Ame
rikoh V. D. Austin ismiode 
seksenlik bir ihtiyar moda 
aJeybtarJarınıa hepsiue taş kamuta~ muavini Tümgene

ral Fahri A haıcıdan i"'ıu ı-

miıe gelmişlerdir. 
Antalya mebusu Bn. Tür-

kln Ôrs, Afyon mebusu B. 
hıet Akosmao, Urfa mebu
au 8. Refet ÔJgen Ankara
ya, Mardin mebusu B. Riza 
Erten lstanbula, Ziraat ban
kası müfettişi B. Naci Ay
dına gitmişlerdir. 

• ---o--
Fuarımızı ziya

ret edenler 
Fuarımızı bugüne kadar 

ıiyaret cdenleriu adcdı70COOO 
bine yaklaşmıştır. 1 

MUJDE! 
Mevsim sonu dolagısile 

ucuzluk 

-o--
Tuhyu ( ""'''"' ı - uomer 

ajansının bir muhabiri bildi·. 
riyor: 

Londrnda lngiliz milletinin 
hiç bir korku hissetmeden 

Alma tayyarelerinin hücu
muna n sıl soğuk kanlılıkla 

hareket ettikleri görülecek 
bir haldir. lstil Aya karşı koy-

mak için bu büyük millet 
y k vücud o arak çalışmak 

tadırl r. logiJıı kuvvcttleri 
3 ay C.V\ elisine nazaraıı da

ha çok kun•ctli bir vaziyet· 
tedir. 

I giltere hazır bir vaıiyettc 
buyük saatın çalmasını bek-

liyor. Hitler şayet hücum 
edecekse denizlerin yükselece
ği olan önümüzdeki Paza esi 
gilnil bu hücumu yapması 
bekleniyor. 

.... 1.-- • ·~ . . 
tur. 

Bu adam tam 62 sene 
syni şapkayı giymişt:r. Bir 
ac:ır evvelki moda} a göre 
y pı 1mış olen şapkası zama
n mızda pek g•rıp görü dü
ğü halde sokağa, ki İı;eye Ye 
hatta düğüne i'İderken hep 
ayni ıapkayı giymiştir. 

merıkan gaz teleri bu 
adamın moda düşmanhiı es
babını araştırmıştır. Bulduk-
Jarı netice pek gariptir. 

V .D. Austini 2evcesi son 
der cedc moda düşkünü bir 
kadın imiş Ht r m ... v-im-e 
göre ş pka alırmış. Kocası 
bu adetı hem beğenmediğin
den hem de ayni zamanda 
l.tendisine sık sık yeni şap
kalar alm ğa mali vaziyeti 
müsait olmadığından knnsı-
na bir nümayiş ol un diye 
bütün ömrünü bir şapka ile 

• geçirmektedir. 

başlamış 17d hi!nm b 1- d 0 yakalanmıştır. 
muştur. Alfirm iş r ti veri
Jir verilmez bulut arın uze-
ri nden mitralyöz ve top ses
leri işidilm ğe başlamıştır. 

Beşinci alarm 19,lOda ve

rilmiştir. Ahlan bombalar
dau iki büyük yangın çık 

mışs da zayiat yoktur. Yal
nız uzun biı· sü undan sonrn 

4 infılak işidilmiştir. Y biraz 
Londramn bir mrnt a-

sına düşe bombalardan 
bir kaç ev yliulmıştır. 

l~i Alman ta yarcsi düşü
rülmüştür. Kerıt mıotalrnsına 

giren bir kaç Alman tayya
resi acilen baraj ateşiyle 

püskürtülmüştür. Zeyiat ba
fıf ve mahduddur. 

Londra ( A.A) - Geçen 

bir hafra zarfınd Almanla

rın 450 tayyare ve 11 lO pi

lot zayiatlau vardır. Bizim 

ise 70 tayyare ve 75 tayya
recidir. 

--o---

J ponl rın 
40 ıncı 

Hücumları 
--o--

Tokyo (A.A) - D. N. B. 
D&mi ajanıı bildirıyor: 

Keaif ltir sis tab kasına 

rağmen Japon tayyareleri 

Çorıgine 40 ıncı hücumlarını 
yapmışt r ve askeri hedef
lere zararlar yapmışlard1r. 

--o~-

Umumi Nüfus 
Sayımı 
--o---

20 T şrinie\•velde yapıla
cak olan nüfus sayımı için 
haıırhklara ehemmiyetle de· 

Yam edilmektedir.Yalnız lzmir 
kaza merkezinde 2500 me-

--o---
ar hoşluk 

Kemerde 1 tanbullu Dev
riş kızı umumi kndınlnrdan 
Şadan, Manisalı Aziz oğlu 
lbrnhim ve lşkodralı lsmail 
kızı Pakize sarhoş oldukla
rı halde bağırıp çağırmak 
suretile rezalet çıkardıkla
rından yakalanmışlardır. 

--o---
Hırsızlık 

lkiçeşmeilk Kızılçullu cad
desinde Hasan oğlu Durak 
Jb ahim oğlu Abdullnhıo t ş 
ocağından 5 aden dinaruit 
ve kapsoJunu ça dığından 
yakalanmıştır. 

Behçet Tü kay 
--o--

lzmir ikinci sulh ceza ha
kimi B. Behçet Türkay, Ber
gama asliye hukuk bakimi" ği 
ni ifa selabiyetle etmek üze
re dün Bergamaya gitmiştir. 

lzmir Asliye ildnci Hukuk 
hakimliğinden: 

ikinci kordon tayyare si· 
~ı ... ıua::u dl h.Q'3auJca 1 üıı:.ba91 

Birinci kordunda "YILDIZ11 

[ Eski Sümer ] gazinosunda 
bütün rakılar ucuz v meze
siyledir. Arz.u edenler m ze
aiı de alabilirler. Porsiyon
larımız temiz ve çok ucuz
dur. Ayni zamanda yüzde 10 
karaoniye dahi yoktur. Kor
douun temiz havasını ve 
Egenin latif grup manzara· 
(arından istıfade etmek, iÜ· 
nllo yorgunluğunu gedirmek 
ancak burada kabildir. Ga
ıinomuıu kışında açık bu· 
luaduracağımızı sayın müş· 
terime müjdelerim. . . 

A'tı D 
-, mur, 500 kontrol ve 8 müfet-

am ası tiş çalışacaktır. 

Abdül adir evinde oturan 
Muğlah Ali kızı Zülfe Züh
ra tarafından Muğlanın Ulu 
Nahiyesinde Nalıncı mahal
lesinde Yusuf oğlu Mehmet 
Biral aleyhine ikaıne olunan 
Boşanma davasına mütedair 
dava arzuhal suretile dave
tiye mazbatası müddeialey
hin ikametgahının meçhuli
yetine mebni bili tebliğ 

iade edilmiş olm&kla mah
kemenin 23-9-940 pazartesi 
günü saat onda talikine ve 
keyfiyetin ilanen müddeia
leybe tebliğine karar veril
miş olduğundan müddeialeyh 
Mehmedin tayin olunan gün 
ve saatta mahkemede hazır 

bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde 
hakkında muameleyi giya
biyc icra kılınacaj'ı tebliğ 
makamına kairq olmak üze-
re ilin olunur. 3821 

Yıldız gazınoıu milstecırı 

Muharrem Ôzkardeşler 

,~~~~~·····~·~~~·--~~' 
i ELHAM SİNEMASINDA i 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı iki nefis ve muazzam fılim birden ı 

i 1- Holivut r smi g çidi i 
l TABli RENKLi : 
ı Baş rollt>rde: Alice ı- ay - Don Amecbe ı 

~ı 2- Ka ısı ve Aşıkı i 
ı FRANSIZCA t 

i ı Baş roller ~e: Je'" n Rnooir - Dalio ı 
,,ı Seanslar: Holivut resıri f, çi H: 3-6.30-10 da.. ı 
ı Karısı ıe A ık : j ve 8.30 da.. : 
.._~ ........ ~·-.~ ..... ··~~ .. ~~~ .. ~_ı Bütün Türkiycde çok ı - ,. .., 

vilerek kullanılmakta olan -------
Dr. Fahri• Jşık bu enfes kolaoyavı yalnız "ı .................. JZM J ...................... : Bol çeşit, uygun, fiyat,-: J 

ısmir Memleket Haataneıi temiz, katıkıııı ve iyi mal.- S. Ferid Ec%acıbafı yapar. ı KlZ K••ıt .. • L• • Nihari ı 
Rontken Müteha11111 Taklitlerini almamak için ı ER KEK U Ur ıSeSJ Leyli : 

R k El kt "k t d · · Alışverişte saygı, dog-ruluk 
ont en ve e rı e avm etiket ve isime dikkat. ı Orta okul ve Lise sınıfları vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 

yapılır. ikinci Beyler Sokak ve inan. Telefon :3882 30-lı Depo: Şifa Ec~aneai •
4 

terbiye yuvaaıdır. Inıilizce,· Fr~nsızca, Almanca derslerineı 29 No. TELEFON 2542 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİli_.İiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiıiiiiiiioıiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiiiiiili~~~iiii~~~~=--- ı ehemmiyet v erilm i ıt i r. Leyli 21 O n i har l 7 5 liradır. O ç ı 

doğar 
-Dünkü nüshadan d 

toplu bulunduğu bir • 
dnhil olmuş ve onl•:a 
ayn birer küme tef 

rek oturduklarını bit 
üziılmüş ve dargın ._, 
re ile aralarına gı. .... 
hadisi irad buyurJllU~df 

"Eyvah ize ne 0 

k. b 
b&na ne oluyor ı 

ayrı ayrı, fırka fırk• 
yorum.,, Ondan sonr~. 
peygamberin bu ~' ~ 
den ittihat ve ittıf• 
r k cemiyetler ve ti 
kurmuşlar ve bunuo 
çok faydalaunı gar 
dir. Bir· dinin uluılJ 
mcği cmr der ve 000 

umdeJeri içine sok•'" 
den deha medeni~. 
modern bir mezbeP f 

şekkül oJı:r mu? 

zaıımıarın 8 
Tanrıdır 

Medeniyet düa1•91 

muvaffa ıyetli ve 
rejimi herkese keO f 
dirmek ve her sıD1 

iy geçinmek, eliad" 
bildığı adar hiç killt 
mıyarak herkesio 
vaıiyetini göz öniiod• 
durmak suretiyle 
Ye terbiye ile barek,t 
te muvaffakıyet dl 
dandır. 

Böyle insanların b•" 
çok olur Ye beaı d• 
başatı ile yürilr. 

8 aksine olarak sulı:O 
edenler ve iosanfar• 
lar, yani zengine fe 

1 

mevkii yuk,ek ol•o• 
kendinden aşağı oıc 
bulunanlara da batk' 
başka muamele g 
her vakit ve her itt• 
hilsran ve zararla k• 
lar. Sonunda da O 

getirir. Fakat İl itti' 
miş bulunur. 

Pey gamberimi.ı bO 
şöyle buyurmuşlar-(.' 

'' Allahtan korkO• 
utanınız. Yemin e~ 
bir in n n diğet 1 

zulüm derse muti•~ 
r1D1 intikamı a ui' 

1 arab hepimiıiO 
önünd0 duran en 1118 
en bikiki bir ibret 
dır. Zulüm eden p• 
krallar ve imparat 
gün lanetle ve fak~..., 
i'Öıterenler ise iyiflJ'" 
maktadırlnr. !J 
Sonra zalımların "-' 

çok fect olmuı, bl{.I 
kimisi yakılmış, kid' t 
mış v ya sür61milfı 
rezalet içinde can fi 

di~ t• 
Zulmü itiyad ediP,J 

yadan rahat ve me• 
müş tek bir in1aD 
mez. Önün için " 
iyi ol, kimseye ıuJild' 

Mili-. Pı·yanno Bilet erinizi (SAADe T) ı taksitte alınu. Memur çocuklarından yüzde 10, ıcbit ço- ı 
5 ı cuklarından yOzde 40 tenzilat yapılır.. ı 

•••••inden ahnız)Çualr~apv PcıH111ıu•uı ....... No.!E4Jf ınD TalaıfD ÔıdeıTelefoal497 .................................. ~ ~., ~ ~ ~ ~ . , .. .. 

Bu fani bayatta• W 
zaman iyi bir nalll 

(Dev•_. 


