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•z Başve-· Mılli Selımız ·sAYIN BASVEKlliMIZ IZMIR· 
,!n~:~;ıye~ A'!~~:~Ii-~:1~!;. ~m~n?.~~~·!~ · LiLERE TESEKKÜR ETTi 
lla.zırının .. karaya avdet buyurmuılardır. Reisicumhurumuz garda er

kanı hükumet ve binlerce halk tarafından hararetle karıı-

IÖzJerİ lanmııtır. 
AYDINDA BULUNA BAŞVEKiLiMiZ AK-

'

'til ___ _ 
~1lı Baıvekili Bay Çör· 

1.a..:• ıon söylediği nutuk 
...,.tlbı dGnyaya ve Berline 

111•1c istedi ki: lngiliz 
la L 

1 ondraya yapılan 

.. 

ŞAMA DOÖRU NAZiLLiYE GiDECEKTiR 

' 

Sayın Baıvekilimiz dok- \ Başvekilimiı 19,30 da Al-
tor Refik Saydam ıaat on ıancak garında hazırlanan 
sekizde vali ve belediye re- hususi trenle Nazilliye mü-
isimiıle otomobille locirmltı tevecciben şehriı:ııiıden ay-

t plajına kadar bir ıezinti rılanşlardır. 

balkının röıtermiı olduju 
sıcak ve samimi ı .. vgi ve 
tezahürlerinden çok mlte
hassis olduklarını ve teı~k-
kürlerinia sevgili lımirlilere 
ib'ağını belediye reisi dok
tor t:by Behçet Uı'a rica 
etmiıtir. 

'Pılıcak bava bombar-
~•rı ile korkutmak, 

i~ti lc6ınetioe kartı isyan 
ille ı6rüklemek proğ

~· tıkip etmek ve lngi
:IQ çok sevdikleri kraJ 
'•liret . • • erının sarayıoı ya-

.. hk1111ia çahcmakla ln-
"'l'e • ~ 
~ )ı sulha kabule mec-
• 11rn•Ic en aptalca bir 

1
1• kapılmaktan baıka 

li,'Y değildir. 
taraftan Bay Çörçil 

t, haftalar ve aylar t 

~e lagilterenio muka-
te taanuı kuvvetle- INGlLIZ AVCI TA YY ARELERI 

de mütemadiyen •tt•- ı·ng-1•11.z Tay
• lcıt'i ve hadiselere 

•t td .k d* . b. 1 en ı tsa e ıcı ır • 
•lllatırken diğer ta- yare erı 

il Amerikan Bahriye 
11111 lngiltereye yapılan 

~llalırdan ve lngiltertnin 
ettiği muv6ffakiyet

~ 11 bıynk bir babtiyu
~Jduju hakkında söy-

•4ıler gösteriyor kı 
~•nin askeri bir zafe
ı_~r'k bir siyasi zafer 
~·'P etmekte gecikmi· 

ı b~· Esasen Loodranın 
'ti .•r ınuvaffakiyet ve 

:•n ona pek çok yeni 

4ı '' ve taraftarlar ka· '•c: .. ~ ı •ıına şüphe etme-
laıındır. 

SIRRI SANLI ,, 
~than Belge 
ııa~•t lllDum müdiirlüğü 
l •tiri 8. Bürhan Belge 
•111· d '' hafriyatında uzun 
tt llletğul olmuştur. 

--o---
Alman sahillerini sıkır 

bir kontrol altına aldılar 
--o--

Londra (A.A) - Dnn şa
fakla beraber tayyarelerimiz 
devrire uçuşlara yaparak 
Alman aabillerinde bulunan 
Alman nakliye gemilerindej 

bir tebeddül olup olmadığı 
tetkik edilmİf!C 1 de gemiler 

arasında büyf k değişiklikler 
olduğu görühuüş ve bu ge

milerin yeni saklandıkları 
yerler tesbit edilmiştir. Tay-

ynı elerimiı 15 bi~ mil uçuş
lar yapmışloırdır. BugUn 

Mauş denizinde sefer eden 
~deniz kafilerimiıe ne hava

dan ve ne de denizden bll
cum etmemişlerdir. 

Sıralarda Hoşa Gitmiyen 
~lllardan: 

Hint meclisinin 
bir kararı 

Londı a ( A.A ) - logiliz 
milletinin Alman tayyare 
hücumlarına karşı gösterdik
leri metanet dolayııile Hind 
meclisinde Gandioin talebi 
üzerine laııiltereye takdir 
edilmesi karar altına alın-

mııtır. 

yaparak avdet buyurmuş· ı Başvekilimiz şehrimizden 
lardır. ayrılmazdan evvel, lzmir 

Avam kamara-- ·-
Si toplandı 

rr--o-
Londra (A.A)-Avam ka

marası bet eylü 1dr!11 beri dün 
ilk defa toplanmışhr. Mt-:clis 
odasınıa iki tarafında bulu
nan kıymetli camlar kaldı
rılmış ve yerine adi cam 

koomuıtur. Bir müdde ten 
beri hasta bulunan B. Çem
berlayn ilk defa dün avam 
kamarasının toplantısına iş· 
tirak etmiı ve Çemberliyo 
meclis salonuDa girdiği ıa 

man alluşlaomıştır. 
Loudra (A.A~-Dün avam 

kamarasında nasırlar içtima 
halinde bulunduiu sırada 
alirm ipreti verilmiıse de 
nazırlar mnıakereloriııo de
vam etmiılerdir. 

inalliz ıralı Çörçille 
beraber uemek uedi 

Bugün 12 Al
man tayyaresi 

1 

düşürüldü 
\ Londra (A.A) ~ Bug&n 

ilk alarm işareti 6,15 te ve· 
rilmiı ve 16 dakika deYam 
etmiştir. 

200 tayyare Loadraaıa 
muhtelif yerleriae hllcumlar 
yapmışlar vebu hBcumlar ~·· 
ce yarısına kadar devam et· 
miıtir. Bu muharebede on 
iki Almaa tayyareai dlitl· 
rülmilt ve lnıilizlerin Bç 
tayyaresi düımOıse de pi
lotları sağdır. Bu tayyare· 
ler Loodra •e civarına we· 
fiti güzel bombalar atmıılar 
ve Loadranın merkezinde 

Londra C A.A ) - logiliı bazı zararlar olmuıtur. ln-
baı\*ekili B. Çörçil dün öğ sanca zayiat t.Tvelki bilcum· 
leyın sarayda Majeste kral lardaki zayiattan fazla ol· 

ile beraber yemek yeımişlerdir. masındaa kerkalmaktadır. 

oo~~~~~~~~~~~···········~ 

ı~~~=t~~-~~~~:~;r~~;~t 
Ben hayatımın son daki- ma elimle teslim edeyim. 

kasıoa kadar böyle kaiıca- Al emanetini, ondan iıtizab 
ğım ve ıiz!n gibi riyakir ve edilecek hiç bir gilnab ye 

dubaracı erkekleri yanıma kabahat yoktur. 
bile yakl1;ştırmıyacağım, ıöz- Şimdiye kadar benim ıı-
leriuı ve karanaı kat'ıdir, rarımla ve benim dertlerim· 
beni tacizde davam edecek ı~ meığul oJdunaı diyeyim. 
olursabız sİ7i kanucun pcn· Eğer gitmekte iarar edeue-
çeıine teslim etmekte bir alı ıunu da berveçbi peıin 
saniye bile tucddtit t.tm< m. ıöyliyeyim ki cebir kullana· 
Dedi caaım. Madem ki razeteci-

Bu tiddetli ültimatom Lar- ıia ve madem ki yurddaı-
şısında tabii geriltdi. Aman larınıu dertlerile İliili bu-
yarabbım o glln kendisini lunmayı kendine bir •aıife 
gör meli diniz, ne güzel, ne olarak kabul etmiı bulunu-

b yorsun. Bu akıam beni de 
cici, ne ıeker olmuştu u dinlemek zorundunı. Hem 
hanım?" azizim slSyliyecelderim ma-

Arkadaıım içini çekerek naıız traı değil, hemen ka-

Gandi bu milnasebetle -------------- suılu, paketini çıkararak bal diye bir motlr 
bir sıgara aldı, bana uzattı ribi iıliyen çenesini okta. 

'a .~ .. lıhnim ? 
~ ş._ •ırada biç haber vermeden gel~n ve ilk i~i göz
~ 'Paınak •e boyamak olan insanların şakaların.dan biç 
tl.aınam ... 

demiştir ki : ., Londradaki 
büyük ve tarihi Senpol ki· 
lisesine atılacak bomba Hin· 
distaıno Banares şehrine 

atılmış gibi mlltee11ir olaca
ğımızı ve bu tecavnzun doğ
rudan doğruya benim ve 
Hind milletinin ıahıın• gibi 

telAkki edilecektir.,, 

Telefon ve tel
graf tellerini 

kesen talebeler ---Roma (A.A) - •stefani,, 
ajansı bildiriyor: 

Brükselde 7 talebe telefon 
ve telgraf t61ierioi kestikleri 
için y kalar.arak muhtelif 
•i•r ceza'ar çarptınlmıılar
dır. 

Dominyonlar 
nazırının be

yanatı 
--o--

Londra (A.A) - LordJar 
kamaruında dominyonlar 
nazın beyanatta bulunarak 

demiıtir ki: "logiliz deniı 

kuvvetleri Akdenizi6 günde 

bir ucundan obir ucunu 11ar
mıı bulunmaktadırlar. Do
nanmamız,, ıarkl Akdenizde 
başta Rodos oldufu halde12 
adadaki ltalyan askeri he
deflerirıi bombardıman et-
mişler Te hiç bir ltalyaa 
gemisine rast gelmemişlerdir. 

lagiliı donanması Akde
niıi bııtııı bııa uıJUJştır. 

ve bir tanesini de keodiıi dım. O iene ifSylemete 
yakb. Saatime baktım bire baıladı. Ben de not tutuyor-
oa vardı. Artık gidelim de- dam. 

dim. O, biraz mahzun ve S6ıll bu yanık y6rekli ar· 
efkirh y&züm dikkatle bak- kadaııma terk ediyorum: 
ta, içini çekti, ııgaraaıaın d 
dn. 1 h f "Ben, edi biraz ince an· uman arını a•aya li liye· 
rek fa cevabı •erdi: latbiım lltimatoma aldıktan 

ıoara beyaimden Turulmuta 
- Peki doıtum gidelim, d6ad0m, kafamia irinde 

fakat inaaf et, tam bu ha- .. 
limde, hicran ve baaret da- uiultular bııladı, yllrejim 
kikaları yaşadığım ba ba- a;zıma gelnıiı gibi titreme• 
limde beni buradan ayırmak je, ç1rpınaıa;a baıladı. 
ve içimde toplanan zehirle- Ondan ebedt ayrılmak Ye 
rimle eve ıllrlkl8yorıan ve onu görmemek endi ... ı iteni 
böyle bir tel.lifte ısrar eder· fena halde aanmafa Ntladı. 
sen cidden çok mfitee11ir Hanı derler lıi iuaalara ba· 
olacağım. Daha saat on iki ıan iyi fikirler •eya keaclial 

demektir. için faydalı tedbirler be7e• 
Beni biraz şöyle ikiye ka- canlar anında dofar, beaim 

dar olsun dinle de aeni d• birdeabire aklıma .. dl· 
evine kadar takıi ile rıtı- •'··· dota••rtll: 
reyim, lıapıda" lıannn at.I•- f')Yımı ••r) 
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Şimali Afrika- O.Burhan Belg nin onferanst
0 
r.·Çekoslovak _ •1 ZABITA HABERLERi i •(eAffiji' İoflff 

da son vaziye Acaba hangi harp, ordularına ,~ilk hedefiniz ~uzıtamla~ı ~2• A~.ma" ö dürm~ j OLMANIN SIR 
Berlio(A:::) - M••" ho· Akdeniz" emrini veren Türk serdarınınkinden taggaresı duşurduler ;ste ~ş •. =i os 11 

dudunda iki lngiiiz müdafaa d H b k d h it t•" b•t . ı· ft Londra ( A.A ) - H ıva ~ §hagatta,horku. "',, 
bathalD zorlanmasiyle şimali a a ça u ve a a aa 1 1 mış ır r muhau·bc.:lcrine ÇekcsJ,,vak İldçeşaıelik Kirewıtçi soka ~"fak Olabı·ıı·r mı?-' 
Afrikada harek'et harbi baş- cüzitamları da iştırak et- ğınde Musa oğlu Kenrnlpa- _ 

._. Baş vekalet rnatbut umum ğu kadar şimdıdı:n soorak.i ,_ -
lamııtır. logiliılerin 
müdafaa battı şimdi 
civanndadır. 

h~ınd meHte ve şın diye kadar 32 ş la Ali geçimınzlik üyüLÜn- ~ 
Baranı. müdürlügw ü baş müşavirı kıy- politikasıua daı gc:.yet muay Al · d = 

Yazan: StRRI S 
1 ıum~ıınııınııınıwııo -71- cııf 

Mısırdaki lngiliz ordusu 
hemen hemen kamilen mo 
törize kıtaattan, küçük ve 
ıeri tanklardan mürekkep 
tir. logiliz ordu.su modern 
tecbizata maliktir. 

--·o---
ltalyan~ar 

Şimali Afrikada şiddetli 
bir mukavemet 

gördüler 
Koma (A.A) - D. N. 'B. 

bildiriyor. Şimali Afrikada 
ltalyan kumandanı Graz
yaoi lngilizlcrin şiddetli bir 
mukavemeti ile karşılaşmış· 

tır. 

Jurual D'lta\ya gazeteleri, 
bu·ada düşmaı:ııo 230 bio 
kitilik muazzam bir kuvvet 
ile beş yüz tayyare ve bin 
tulu bulunmaktadır. Dıyor. 

--o---
Çörçilio 
Beyanatı 

Londra (A.A) - B· Çör
~il Almanların faaliyeti hak· 
kında demiştir ~ i: 

- Şüphem yok ki düşmarı 
istila teıebbüsü kendisi için 
tn muvafık bulduğu anda 
yapacakhr. Bütün müdafaa 
bazırM larımızı devbm ettir
meğe mecuuruz. Biz de gece 
bombardımanlariyle düşrna· 

nın gemi tecavüzlerine çok 
mllbım zayiat verdiı iyoruı ki 
t.uou da az bir şey telakki 
etmemek icap eder. lngilte· 
rebİn kuvveti karada ve de
nizde ve bi bassa havalarda 
daimi surette artmaktadır. 

Harp bidayetinde tanzim 
etmiş olduğumuz proğram

lara tevfikan istihsalalimizi 
ancak şimdi muntazam bir 
şekilde arttırmış bulunuyo
ruz. Dnşmaoan bütün vesai
tine rağmen bu :tezayüdii 
daima muhafaxa edişimiz 

bizler için ne derece zevk 
verici bir vaziyettir. 
lıtikbalde şimdikilerle kiyas 
edilmiyecek derecede şid
detli hava muharebelerine 
intizar etmeliyiz.,, 

--o---
ITALYANLAR 
Sakarua şilebindeki ba. 

kırları müsadere 
ettiler 

Mer~io - Sakarya şilebi 
on dört gün süren mevkufi
yetten sonra fünaaunıza gel

mittir. 1 

Şilebimizdeki ·yüz elli bin 
lira değerli üç yüz ton Ba
kır müsadere edilmiştir. 

Dr. Fahri Işık 
ıımir Memleket Hastaneai 

Rontken Mütehauısı 
Rontlten ve Elektrik tedaviıi 
Japılır. ikinci Beyler Sokak 
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nıan tayyansı üşurmete <lel\ karısı Ali kızı 18 ya-
metli hatip B. Burhan Bei- y .. n bir istikawet verınekh ff k muva a olmuşlardır. şıodıı Hsmiddye ve Eşref 
genin konferansına Je\'am olduğu bahsine. ---o 
ediyoruz: "Milli Mbak " un ıfade -- oğ u lbrabime yoida t.:s;ı-

Buı han BeJg~ demiştir ki: etmekle, Türk milleti, heı A k uüf!e hamil bulunduğu ta-
1918 den sonra, Balaan· har.ıgi bir tabıiyeti, i tt:r ik K h baucasiyle katil kastiyle si 

larda nisbi bir sükOo göze tıı1adi, ister s·yui, ister fi- iZ! 8Çl liıh attığından yakalanmıştır. 
çarparsa da, bunun da ne kri olsun, hem kendisi hero Nevyork (A.A) - AmerikA Ka . lSIDl 
kadar sahte bir şey olduğu. diğer mııletler için reddet Kızılhaçı Alm.rn bombalarınd an 
rıu, Balkanların hem bugün- mıştır. ıarar gör(;n halka yardım ol- y &raf. dı 
kü belindi!U bcm, Balkan Bu gt·nc dev itti kurdu- raak üzeı e bir milyon l"giliz 
birliğine getirmiş oldukları ğ!lmuz güod~nb.:ri, gerek lirası vermiştir. 
imarıın ve şevkin fukıiralı- ş-:.fterimiz ve devle~ adam· ---o--

ğından aohyoruz. Bundan lruımız. gerek . üaev-rerle- Almaa:. haric ... 
sonraki inkışaf ıhtimallerioe ı imiz, gözlerini, droıfımızda 
göre ise, bele Romaoyanrn hatta uzaklarda oJup bitene 
son zamanlarda tabi tutul karıtı kapamamışlardır. Bil-
duğu muameleden, esludcn 
Biunsın ve daha soı:ırala ı ı 

Osmanlı imp ralorluğuuuıı 
garbe doğru birer ıstıt .a lt:sı 

olan Bata.au m.!m1cketıeri, 

bu sdc:r, mibver dcvh.:tlcrİ 

şarka doğıu btitale~i oL.ua·k 
tebJikesme maruıdurlar. O 
halde, aradaki ıst kıal t~c

ı übclerı ve bu uğurda ) a pı· 
laa u.ücadelc:ter nerede hal· 
mıştır. 

işte bu bakımdan, bizim 
"Milli Mısak,, ımızın kt:ndi
lerini alakadar eden bit ta
r.ı.fı vardır. 

Burada 11Milli Misak,, ID 

ilçüncü vasfına geliyoruz. 
Üçüncü vasfına, yani, Türki· 
ye Cümhurıyetinio şimdiye 
kadar ki politikasına c;fdu-

akis, bu Tüı kiye-, cihanın 

yeLİ ş.tl tıarıı.-ı, bemeo her 
kesten ö •Ce anlamış vı;: ifa
de etmıştir. 

Bugün b ize, sanki yeoi 
bir şcymış gıbi bir "yıldmm 
haı bi 11 ndc: o bah!ied ilmekte· 
dır. (Ac~f>a hangi harp, or· 
dularıoa "ilk bedtfıniz Ak
deı.iz,, emrıni veren Tü.rk 
serdarmkinden d•ba çabuk 
ve daha kat'i b•tmiştir?" 
Acaba hangi mılh:t, bu 
düoyada, bir hattı müdafaa 
değil bir sathı müdafaa ya· 

ratmak lüıuıuuna kani ola
rak bizim yaptığımızı, biı· 
d...::n daha öne~ yapmış ya· 
but bizim yaptığımızı yapa
bilmiştir ...... ____ _ 

ÜZ 

Hüsegin kalfa 

LID 
K Z 

F CI 

ameliga tan sonra öldü 
Güzely lıda 54 üncü so- sonra hayata gözlerini yum-

kak.ta oturan Halil oğlu 35 muştur. 
yaşlarinda Kulsh Hüseyin Tahkikata muddeiumumi-
kalfa dün öğleden sonn: saat lik derhal el koymuş, vat-
15 te trcımvayla Güzelyalı man Ali ile iki biJetci is· 
banyolarına doğı u giderken tiçvap ediJdıkten sonra bir 
tramvay hangarı önünde kabahatları görülmediğinden 

ye nazırı 

Rom ada 
Ber liu (A.A)-Alman ha· 

riciye nazarı Bay Ribentrnp 
kısa bir mi dd~t için bugiio 
Romay• g:troiştir. 

--o---
GÖRİNG 

lngiltere üze
~inde uçtu 
Berlhı (A.A) - Norman

diya aki karargahından Lon· 
draya karşı yapı'an harekat. 
id ·re etmekte olan mareşal 
GörİDJ dün uzun muddet, 
lngiliz hükumet merkeıi üze· 
rinde kendi kullandığı ta}·· 
yare ile bir uçuş yapılmışhr. 

---o---
LON~)RADA

DOn iki alarm işarati 
verildi 

Loodra ( A .A ) - G3yri 
resmi bir malumata göre dün 
lo!'drada iki defa alirm 
işareti verilmiş ve hiç bir 
hava mubarebeıi olmamıştır. 
Yalnız bir dOşman byyaresi 
cenup mtntakasrnda bir şe
bire bomba atmış ve bu yüz-
den bazı evler hasara uğra· 
mıştır. 

Ketneıdt N · bi oilu Hda 
g~çim:tizlik yüzünden karı'iı 

23 yaşında Z-::hraya b1çır1.k !ô 

hafif sure.tt~ yai alad ığı r. dao 

yakalanmıştır. 

--o--
Ba.hriye 

diyor 
nazırı 

ki: 
Nevyorb. (A.A) - Bahri

ye n n:ın Albay Kno:x: bugün 
verdiği bir beyanatta fogil
tcrenio Almı:myayı mağlup 

etmesi ihtimalinin Almanya· 
nın logiltı =?yi mağlup etmesi 
ihtimalindeb daha fazla 01-

duğunu biJdirmiştir. 

Nazır; "böyle olmasından 
dolayı çok bahtiyarım,, de
miştir. 

Türk Baganıarı vazl-
f eue aörıııuor 

lzmir askerlik ,ube•i r•· 
isliğinden: 

Bir sefer vukuunda orduda 
hastabakıcı olarak çalışacak 
Türk bayanları için ikinci 
kurs bmir askeri hastaha
nesinde açılacaktır. 

Ordunun aefer inında hiz
mete istekli bayanlarımızın 

çok acele askerlik şubeıine 
müracaatla kendilerini kay
dettirmeleri lüzumu ehemmi
yetle ilin olunur. 

t d t l serbest baraluimışlardır. Tah-
ramvay an ers atamış ve d ...................... ., ..... ~ ....................... .. 

ayni zamanda zenciri de kikat evam etmektfdir. ı f } F ı 
bırakmadığından biraz SÜ- Askeri •h:t• : z.mir Enternasyona uarın- ı 
rüklendikten sonra arkadaki • 

1 ıyaç ıı da Lolf~dra Radyosu ne•riyatı i 
arabanın tekerlekleri alhna IÇID y ı k h k ı Londradan Türkçe haberi,..· Resmi logiliz Pavyonundan ı 
yovar ara er İ i ayağı Askeri iht1yaçlar için ah- ı her güu 21.15 de verilecektir. ı 
ezilmek suretiyle kesilmiştir. il · · h J • nan ma ar ıçm sa ip erme : İngilizceyi bilenlerin de logilizce haber zamanlarını ı 
Hüseyin kalfa çok kan zayi öde.nen ta:minattan vergi bilmek istiyecckierini düşüo..rek Loodradan lngilizce ha- ı 
ettikten sonra hastahaneye kesıfmemesı hallkında vıla- b . R • 1 . . p d 14 30 16 00 19 00 • 
kaldınJmııııaa da ameliyattan t b ' t . 1 . t' ~rlerm ı:smı ngılız avyonun &n ' ' ' ' • 

7 ye e ır amım ge mış ır. ı 21 OO - . · b'ld' · · • 
--------------- ve . de veriJecegını ı ırırı.z. • 

1 Altın Damlası 
1 fii. iili;;;i;~~ 

Bütün Türkiyede çok se· 
vilerek kullanılmakta olan 

Bol çeıit, uygun fiyat, bu enfes kolanyayı yalnız 
temiz, katıkısız ve iyi mal. S. Ferid Eczacıbafı yapar. 

• w Taklitlerini almamak için 
Alııverışte saygı, dogruluk 'k t . . d'._k t 

~tı e ve ısıme tK a • 
ve inan. Telefon :3882 30-tı Depo: Şifa Eczanesi 

ı 3-10-18: .... ~ .............................................. .. 
~ w: ' S& A 
l!r ........ ~·-~··· .............. ~ .... ~ ... 

! SİNEMASINDA i 
: Bugun n1 Urııe lerden itibar on ı 
ı iki nefis ve m ıazı.ım fıHm bir<lc:n ı 

i 1- Holivut resmi g çidi i 
2 TABlI RENKLi : 
ı Baş rollerde: Alic•-e fay - Don Ameclıe ı 

• ı 2- Ka ısı ve Aşakı i 
ı FRA NS!"'.CA ı 
ı Baş rollerde: Jea ı Renoir • Dalio ı 
ı Seanslar: Holivut resmi geçidi: 3-6 30-10 da.. : 
ı Karısı ve Aşıl~. : i ,.e 8.30 da.. l , ............. ~~ ....... ~~~~~ ...... ~~-... ., 
------------------------r .................. IZMll't .................... 1 

ı KtZ K••ıt•• L• • N,hari ı 
ı ER KEK u ur ısesı Leyli ı 
ı Orta okul ve Lise ınnıflan vard1r. Ciddi bir tahsil ve ı 
ı terbiye yuvasıd1r. logiliıct; Frı n ızca, Almanca derslerineı 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA DeT) 
.... , •• ınden almız)ÇGıa•ll•PD Poliuııeal&u• 11 .. , .. , ISc..tt41iauD 1 ahalD Ô11duTelefo118497 

ı ehemmiyet verilmiştir. LeyJi 210 dhar4 75 liradır. Üç ~ 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, ş~hıt ç.o • 
t cuklanndan y6zde 40 teıızilit yapılar.. ı ...................................................... 

Saadet ve muYI 
uatin temaı 
Bazı ıefib insan1ır b 

Eline pua geç.ince 
ki!nJi nefislerini diit~ 
V.3 zevk ve sefaya d• 
evde ki aile ve çocU 
unuturlar. Bu suretle 
ıle g"'çirdikJeri pilrsf 

ıJ • 
vurup. harman sav ~ 
Neticede çoluk çoc~ 
ıstıraba düşürürler. 

d. J 
Muhammed bir ha ı! 

şöyle buyuruyorlar. f 
"Evvela ke,ndi oe 

bir şey artarsa ıe~, 
ve çocuklarınıza, so 

b• fazla ka1arsa akr' 
d . . i b an an da zıyadesıd 

. k . •. koıııf . 
sın avuune gore 
muhtaç dostJarıoa ve 
tioe böyle derece ilt 

dtm edersiniz.,, 
Şu halde "Nefi• ı .. ,a 

dca mukaddem fJO ,, r 
radan kitabe olsa ge 
Medeni yasam oın ,e 
detin temeJtaşı da bO 
ğilmidir. 

Bu hadise intiıabe~ 
nuocu olarak da s'' ·~ 

f b •- d' • .. t ... rit· 1 re a "en ını gos • 
bnki kendilerini sıı 
kaptıraol:ırın ne 1° 
mesuttur ve ne de ~e 
ri rahathr. Rahat ve 
haya böylece devaoı , 
liı~e tutulan bütün ~ 
ileri gider ve mu''. 
yüzde yüz elde edıht· 

Mademki bu yolu, J 
bir dinin yilkıek akıd 
yin etmiş ve dünY' t 
fekkirleri de bunu 
etmişlerdir. ne di)'a ~ 
türlü hareket ederelı 
hayabmızı lu~.ndidJiıe 1 
diyor ve sonunda t0~ 
na el açıyoruz? 

Namerde mubt•Ç ~ 
istemiyorsak kendiıl' . tı 
luk çocuğumuzu, 1~r'' 
mizi düşüomekteo b• 
li kalmamalıyız. 

(Devaoı' 

Dö Gol ve~ 
PetetJ 
--o--

Taraftarları ar~~ 
çarpışmalar o 

-o-
61' Tauça (A.A) - fJ 

deo geJeD haber Jete r / 
;; eoeral Dö Gol ile fl,r 
tar11ftaı-ları arasınd• 'f f 
<lbha birçok şt ~ 
de çarpişmalar olrJJ11f~/~ 
bu yüzden de Is P'~' 
vetleri hududda tol'' 
tadır. 

--~ 

Ayıp şe1~ 
Karşıyaka Aok•''rA~' 

rında Ferit oğlu l 
stoho$ olduğu bıaJd' ~
him kızı 20 yaftııd;ı.ır' 
ıarkıoblıkta buluO 
yakalanmıfbr • 


