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ttan Sonra 
İiltbahç r 
-----ö--
iia a ı. şanı lngilltere 

, I<tahnm 8ukiııgam 
~lttd, lagiliz milletine ve 
{

1
•iyle de bütün cihana 
~" irad ettiği nutuk bir 

~ b•~ikatları ortaya at
~t. 

~•ea bir çok bitaraf 

\ ~ketlerde de lngiliz res
~Q)"· f 11llcrine karşı besle-
t •ıla emniyet ve itimad 

t'bliilerde, çok defa Ingi 
t lehinde ıayılmıyacak, 
'll l • . d'k ıyıatım, geçır ı -
~e i'eçirecekleri tebli"e-

~Çtlctan açığa itiraf eden 
~lerin neşr ve ilin edil
'tıdeu ileri gel 1.ekte-

~ ltıailiz Kralının dünkü 
i:•inde de lagiltereyi 
t . eden tehlikenin he
,,~ olmadığını ve da ha 

' t~nlerin gelip çatmak 
~:hnin bulunduğunu iti· 
' ~tsi bu hakikat prest· 
· ~Hıe bir delil ve nişa
~ deiu midir? 

"~il içindir ki Sa Ma· 
tılan devam eden ve 

~ok müddet devam 
,, .. k b 
aı lllum ün olan u 

' lllGthiş ve çetin sa· 
-1: b~bıcderken, başka-
4~ Yaptaldarı gibi, rakip 
,t,flaltnlarıaı istihkar ve 
d~ ttrneğe lilzum gör
ta, i'eçiriltct:k imtilıa· 

l Otlu~ • l . 
Q~ L ıunu gız ememesı 

~~ "•ra kışı neş' eli bir 
1~1'l'''n takip edeceğini 
~ ~•i dahil ve hariçte 
~ll () duğu itimat ve cid~ 
~ k•bul ve telakki 

' ~ ••ını temin etmekten 
•im ı. ~t 'Yaca~tar. 

,~~ hadiselerin bu ka
dı~ •tlc vuku bulmağa 
tı bir anda mubala· 

f,:topagan<ialardan da 
ti >,d ~ .. beklemek boş bir 
1dit, •tı başka bı rşey de· 

KETiMiZD 

INGILIZ KRAL VE KRALiÇESi VE ÇOCUKLARI 

lngiltere Kralı lngiliz tayyare. 
dün gece nut- leri dün Berlini 
kunu söyledi şidd tle bom-

---o--- ..__..___ 
Londragı korugan sur- baladılar -o--
ıarı değil onun içinde 
uaşıgan insanlardır' bu 
kıştan sonra bahar 

gelecektir 
Londra (A.A.) - Royter 

bildiriyor: lng''tere Kralı Sa 
Majeste altınc: Jorj dün ge
ce radyoda söylediği bir nu
tukta ezcümle demiştir ki: 

Londra (A.A) - Avcı ve 
bombardıman tayyarelerimiz 
düoBerJini şiddetli bir bom-
baröımuna tutmuşlardn. Kuv

vetli bir bombardıman teşek- ~ 
külümüz muhtelif askeri he
deflere bomba atarak mü· 
himce zararlar vermişlerdir. 

Almanlar 265 tayyare zayi 

\ 

etmelerine mukabil bizim 42 
tayyar emiz üslnine dönme· 
miş ve 28 pilotumuıt !ağ ola· 

- Harbin başlangıcı bir 
seneden fazla olmuştur. Bü
yük Britanya hükumeti da- 1 
valarmın doğru olc~uğu 1 

rab kuıtulmuştur. 
Londra (A.A) - Tayyare

Jerimi2 aün Almanya. Hol· 
lar da, Belçika ve Frausa 
üzerinde yeniden akınlar 

yapmışl.ardir ve hepsi sali
men dönen tayyarelerimiz 
aleminyoo ve levazım fab
rikalarını bombardıman 
ederek tr.hrip etmişlerdir. 

için harbe gozu o.çık ı 
olarak tereddüt etmeden gir · 
miştir. 

Bu bir !lene zarfmda bir 
~ok şeyler oldu bazı büyük 
millefl-=r çöktü ve en niha · 
yet harp bugün bizim kendi 
kapımızda ve ishla orduları 
yato;z 20 mil uzakta tahşid 

edilmekte bulunuyor. 
Düşman tayyareieri miHe

madiyen vatanımıza hücum 
~:diyor bu hücumlar hiç bi
rimizin maneviyatını kırnıa
IDIŞ ve kırmıyacakbr. Bütiln 
- Dvamı 2 ci sahifede -

1 

l 
---o---

Italyan 
Tayyareleri 

Kahire (A.A) - Mısırda 
garp çölündeki vaziyet de 
değişiklik yoktur. 

-- llDlllBlll••• -

70 OooiNGiLIZ LiRALIK TU-
' TUN ALACA ~LAR 

Pnkar• (AA) _e~:~~ Genç tayy~reci· 
hı, yt;ti c!iln seat 16 da Br ş- l '-' • u f d 
Vı;>H iitlte Btiş vd. ii Doktor erım z ... ~ 
Rtf .k S", d..ıuııu ı i}'a9etind~ 
to plr. rı mıştır. 

-uımıı-

Hindiçiııide ye
niden muhare

be başlad 
iki Japın tauuaresi 

dO&Orüldü 
Şaııghay, (A.A) Hindi· Çi· 

ni hududunda Japonlarla 
Fransızlar arasında tekrar 
muharebe başlamış ve mu
harebe akşama kadar de-
vam etmiştir. Japon kıtaatı 
20 kilometrelik bir kısıma 
hücum yapmışlardır. 

Japon tayyarelerinin Hin
di-Çini üzerinde uçuşları e8· 
nasında her yerde alarm işa· 
reti verilmiş Ye herkes sığı~ 
naklara girmişlerdir. iki Ja· 
pon tayyaresi düşmüftilr. 

Japonlar budud boyunda 
200 bin kişilik bir kuvvet 
topla rnışlardır. 

.. ,~ ........ ~'""""' .............. .................... "' ....... ~"'""'' ......... ' 

VA~IMIZ 

A(. 

Dün Bergamaya giden 
Vali B. Fuad luk11al bugün 
akşam üzeri şehriwize döne· 
ceklerdir. 

•••• 

Vali Muavinimiz Ya
rın Gidigor 

Aı:;kara ( A A ) - Cenup viliyctleriwizde paraşüt ve 
hava tecrübeleri yapmak üzere hava ltu: umu tayyareleri 
dün sabab Urfayd gelmişlerdir. 

Tayyı~eciJeriınız on binlerce halkın önüode 800 metre-
den paraşütle atlamalar yapmışlar ve alk1şlaowışlard1r. 
Urfa vaHsi ve genç kazlar tayyare ile geıdiriJmişlerdir. ---------Dekardaki ha- ~ 

1 
1 • va ve enız 

üsleri 
lnailiz obüsleri 
f ından tahrip 

tara
edlldi 1 

Londra ( A.A ) - Vişi
dea bildiriliyor: Dekar ii· 
manı d.ün lngiliz obuslan 
tarafından tahrip edilmiştir. 
Dekarın açık bir · şehir ol
duğu iddiast doğru değildir. 
Dekar da bilyilk bir hava ve 
bir deniz üssü bulunmakta
dır. lngiliz obüsleri bu mey
danları hasara uğratmıştır. 

Türk-Bulgar 
Ticaret Anıaıması 
Türk - Bulgar ticard an

laşması altı ay daha tomdid 
edilmiştir. 

--o---
Amerika ya 
Mal· GOndorıuoruz 
Yunan bandıralı Sofitis 

va puro limanımızdan Ame
rika için mal yüklemeğe 
başlamıştır. Bu sayede Ame
rika ile dış ticaretimiz şim
dilik yoluna girmiş bulun
maktadır. 

~~~.....::~•~~···-....~~~~-...~·~~oo 

l~~~:~~~~~~:~It~~I 
Kovanın içine sıralaonıış bumu diıimio üstüne bırak-

bir kaç şişe gözüme ilişti, hm, uzatbğı bardağı aldım. 
aralarına buz parçblara da içelim dedim. Bir hamlede 
konmuştu. yuvarJadım. Fakat bu d•fa 

Kendi kendime acaba bun- bana sinalko biroı kekremsi 
lar nedir? Galiba gaıoz oJ- gelmişti. Bir şey anlıyama· 
mala diye düşünOrken, genç dım. Zaten o dakikalarda 
benim dalgın clfllgıu t.o\lenın bir şeyi tahlil etmeğt; lrnd-
içiodekiletivi tetkik ettiğimi retim yoktu. Bu sinalkolar 
göriınce. hemen atıldı ve biribiıini taklip dU. O gUne 
sanki kafamdaki istibfamı kadar bilmediğim ve anla-
keşfetmişti. madığım bir baş dönmesi 

Orılar d di "sinalgodur., hana arız oldu. Derken glSı: 
cevabımı beklemeden bir kapaklarım ağırlaşh. Bayağı 
taııes ni çekti, çıkardı ve iyiden iyiye uykum gelmişti, 
masadan bir bardak aldı, gözlerim büzüldü. Bir iki 
sinalk.onunJıpasını ıaçdı, kö- dafa elimden albom ve mec-
püklkriyle beraber bardağa mualar düştü, bu meçhul 
boşalttı ve bana uıattı,içtim. genç her dafasında gülerek: 

Buz ıibi.. - Ba) an, dedi. işte bi-
Yaruı bardakta kalmıştı. zim Yeşil Bucl\010 havası 

hemen yakında buluDan bi- böyledir. Yabancıları çarpar 
nanm içine koştu, elinde bir onlara tatlı uyku getirir, 
deste mecmua Eve resim al· zanederim siıe de tesir etti. 
bomlariyle yamnıa geldi ve Maamafih lSğle yemeğine 
bunları öuümdeki sandalya daha bir saat var, annem de 

Dünyanın ilacı! 

Düşman fayyardeıi isken• 
deriye ve Matrubu ve Kıb
rısda bir mahalli bombala
mışlardır. Hasar yok gibidir. 

E'lllniyet umum müdlirlüğü 
muavir,liğiae tayin edilen 
kıyme:tli vali muavioimiı. B. 
Emin Kırış Ankaradaki yeni 
vazifesine başlamak üzHe 
Cuma günü aramızdan ayrı
lacakbr. 

üzerine koyarak: buglin biraı lzmire inmiıti, 
- Beğendiğinizi alanız. her halde nerede ise şimdi 

I 
l 
l 

Gky' - Hasta,.., bana ne iliç verecc~siu ? 
. tor - Seni kurtaracak illç, ihtiraslardan 

''· 
vazgeç· 

BELEDiYE 
,., 
1 

----JIDID1111111----

T AS VIRI EFKAR GAZETESi 
ALEYHiN ... AÇTIGI DAVA 

Belediye reisi doktor Beh .. 
çet Uz'la belediyenin açtığı 
hakaret davası bugBo sa· 
bahleyin !aat onda devam 
edilmiştir. Tasviriefkir neş
riyat müdürü 8. Cihat ver
diği istidada 24 eylülde bu-
lunamıyacağından davanın 

başka bir güne talikini is-

teoıiştir. Diğer maznunların 
da istinzbesi gelmemiştir. 

Davacı vekili ve belediye 

hukuk işleri müdürll bay 
Sabri Savcı) bu dava yalnız 
belediye reisi Behçet Uz'un 
deiil ayni zamanda beledi
yenin şahsiyet maoeviyesi 
de mevzuu bahistir. Bu ci· 
betin de ikmalini istemiştir. 

Neticede istınabenio teki-
dine Ciha da ycuidl:n dave
tiye gönderilmesine ve mah 
kemeııin 8 teşrinievvel sah 
günü sabahına talikine ka-
rar verilmiıtir. 

Dedi. Yine ben bir maki- ı· b' v • ge ır, ıze yemegımizi haıar-

ııe gibi hareket ediyor ve Jayıncaya kadar arzu eder· 
sessiz her şeye itaat gösteri- seniz içeride biraz fHlonğa 
yordum. Elime bir resim al- uzanınız. 

bomu aldım, karışhrmağa Ben adeta sersem olmut· 
başladım. Onun içinden bu B f 

tum. aıım arıl fırıl dönü-
g-encin büviyetini2keşf etme- d 

yor, nere eyse sandaliyeden 
ğe uğraşıyordum. O, arka- yere yovarlınacaktım. Ba-
11nı bana dönerek kovanın 

k . · ı · ltn t d' - tımfa kabul İfaretı' verdı'm içinde ı şışe en a s e ı· . . • , 
ıçe11ye gırdik. 

yordu. 
Masadan başka bir bardak O bana salonda duran 

aldı. Baıka bir şişe daha açta. şaılong Yerine karyolayı 1ı6s-
Sinalkoyu içiae boşalttı, be· tererek: 
nim bardağ'ımın üstüne de 
doldurdu ve uzatarak: 

- ikimiz beraber içelim 
olmaz mı bayan? dedi. 

Ben alburue daJmışhm, bir 
denbire bu hitap U1erine al· 

(Devamı vu) 

? 
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~mıııwıııııııııııımıııııııınnııııuırıııınıımııuıııuuıııııml 
Adliyede mezu 
niyet alanlar 

lımir adliye baş memuru 
Ethem Eligöı ile icra dai
resi katiplerinden Sübeyliye, 
Suth hukuk mahkemesi ka
tibi Sabahettin Türkeriae 
ve ikinci hukuk mabk~mesi 
katibi Emin Baysala birer 
ay, Asliye ceza mahkeme 
sinde kitip Mehmet Sait 
Demirel ile adliye mahzen 
ıııe.ruuru H-sau f , hnıi Oğa
nele yirmişer gün, Kuşadası 
adliye başkatibi İsmail Ku
rala da 15 gün ml"zuniyct 
verilmiştir. 

--o---

8. Bahtiyar 
Gök er 

P.arti müfettişimiz htan· 
bul meb'usu B. Galip Bah
tiyar Gökel dün lstanbul· 
dan şobrimi:z.e dönmüşlerdir 

--o--
Polis divanı 
Polis divanı dün öğleden 

~onra kısmı adli reisi Bay 
Sırrı Erkanın riyasdinde 
toplanmıt ve bazı evraklar 
karara bığlaomıttır. 

--o--

incir •• •• uzum 
• 

pıyasası 
Boraada incir ve üzüm 

üzerinde hararetli sahşler 
devam etmektedir. Fiatlarda 
hafif ylkselme olduğu gibi 
daha yükıeleceii tahmin 
edilmektedir. 

--o--
Elektrik 
Tarifesi 
Elektrik kiiovat tarifesi, 

Nafıa vekaletince 14,5 ku
ruş üzerinden tasdik edil
miıtir. 

,,Ege 1A·le Evi'' 

Izmirde senelerden beri 
otelcilik hayatında elde etti
ğim tecrübe ve kazar.dığım 
emniyet ve i\imnd beni 
Kemeralbnda Şamlı soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika
ten temiz •e nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer~açmağa sevk 
etmittir. ( EGE AiLE EVi) 
bilha111a talebeter için çok 
mtluittir. 

S-1 
Müsteciri 

Feyzi Ymrdımcılar 

(Helkın -1) 

-HUK0METE H 
BE VE ILECEK 

MAKi ELE 

ı ı~~iltere Kralı fZAiiTAiüEiiEEit fHİÜTTA MOI 
,dun gec~ nut~ Sahi 1 OlMANIN Si 
ikunu soyledı ayı 1---
1 ---o-- araladı ~hagatta borr _____ .. _______ _ 
-(Baştsrafı Birinci Sayfado)- Çorakkapı Tütüncü soka· ~ k O t • • ..JO 

' müttefiklerimiz bizimi~ be- ğında Heyrettin karısı Ru· __ ;fa labf lfr lllU 
Ank ra - Başvekaletten tebliğ edilen bir emirde 10 

.ylul 940 tnih ve 2-14309 5ayılı kararname ile meriyE:t 
mevkiine konulan koordinasyon heyetinin 54 sayıh kararı 
mucibince: Cins ve nevileri yazılı intaat makine ve iletle· 
r inin -sahibi hükmi ve hııkiki her şahıs 28 eylôl cumartesi . 
akşamına kad•r bu makine v~ aletlerin bulunduğu vilayet 
valiliği n e bir beyanname v~rmeğe m >cburdur. 

rabeıdir. Amcrikada1d d ost- ldye dört ayd~nberi ayn ya- ~ -- y;~;;.1id 
Jarımız bunu iabat etmiş)cr- şadısiı · lrncası Ahmet kızı 'ııııınııınıııııınmıDIJım -75-J' 
dir. Bütün dünya. bizim mu- 21 yaşmda Sabiha ile bir zaıı·mıer ya dallll 
nffer olmamızı ş ı ddetle ar- arada oturduiunu haber U 

Beyanname ile bildirilmesi mecburi tutulan inş2at ma · 
kine ve aiet e:i ~onl ardır : Sooda j makinesi, Arte:ıiyen ma .. 
kinesi, t<. ş kn ma mak inesi , beton karıftırına mal ir.esi, 
kompıosser , elektroje.n guı ub u, eksduve.tör, vibutör. 

zu ediyor" ~ondr~. düşman alı l\ ca eve taarruz ederek ratlılar hauattı 
· taH&reJerının hucumunun e knw k bıçDğiyle Sa bihayı al 

mer:t.z noktaaıdır. e · nden b .. f .f surette yar a ı... . valf ak olamazı .. 
Duşmanın hıncmı hı· mış ve auçlu yakalan- ıılfllf 

hımmül eden Loodıadır. mıştır. Olamamışlaru 
Si:ıe şimdi Bukh~g.ım sara ---o---

Tütüıı Piya ası ' Ziraat umum 
ingllture 12 miluon müdürü 

yındüo hitap ediyorum. Ben 
ve kraliçe yaralı ve fellikel 
~örmüşüş vatandaş'nr 2ör
dük, onlaun acılarile yaln n· 
dan aiikf.idar olmakla bera
ber kalplerimiz h er zaman 

tütün satın alacak 
Tütün mahsulleri bütün 

mıntalsalarda hazırlanmıştır . 

Piyasa ikiı c i teşrio ayının 

beşind~ ~ çı l ru ası oıuhtcmel

dir. 
Bu sene lnıııltere meın l e

ketimiıden on iki milyou 
kiloya yakın tütlin satın ala
caktır. 

J:Jritanya ticaret birliii; 
bu milbayaat için 870,800 
lngiliz lirası tabsih etmittir. 

--o--
Belediye 

Mıntıka amirleri 
arasında 

Güıelyab belediye mıntakı 
imi:i B. Ahmet Karşıyaka 
belediye icnirliğin c, merkez 
mıutakası aıoiri Ş ehap Kara

biber Gtizelyah mıntakası 

Amirliğine, Karşıyaka bele-

diye mıntakesı !miri Sırrı 
merkez belediye mıntakası 

imirliiine t ayin edilmişler
dir. 

--·---
G lenler 

o--

A.tdıu (Husud) - Buraya 
gden ziraat umum müdürü 
Bay Abidın Ege tetkikatla
rmı yaptıktan aonra NaziHi· 
ye giderek pııruuk istasyo• 
nunu aözdcn ioçirccek (•• 
oradan tekrar lzmire döne
c~ ktir, 

--e--

onlarla beraberdir. 
Hava hücumları esnasında 

er kt k ve kadınların feda· 
b.arlığnıı aynca şükranla 

anarım. Bu cuur si villeriıı 
feda~ arhğı loriJiz milletine 
yt ııiden bir ,eref kazandır· 
mııtır, 

Belediye Dnşıııaıu kahır ve perişan 

R 
• • • ctm ek üzere liahraman ve 

eısımız.. asil ordumuz, denizcilerimiz 
Belediye reisi Dı. Belaçet •c tayyart:ciluimiz nöbet 

Uı: bir kaç gün istirahat bektemektedir. Fabrikalarda 
etmek üzere bugOn Çeımeye çabşan ışçilerimiz de kahra-
iİtmiştir. , manlar arasında yerlerini 

---o--- 1 kazı11nmaktadırlar. Her gece 

E 
sığnıaklardal şikiyc t etmeden 

srar satarken sıkınblara katlar.&an kardeş-

k 1 d 
t lerimiz vatan borçlarını se· 

ya a an 1 1 Ye ICYe ifa etmektedirler. 

lkiç~şmelik 771 ci sokak- 1 Fedakar kahraman erkek 
ta Rasim oğl u Süleymanıo 1 l'e kadınlara Yerilmek ür:ere 
bir kUo 400 gram ur arı yt ni bir şcı ef nişanı hazır-
Şevki adında birisine 50 lanmıştır. Bu nişana Jorj 
liı'ay• satmak istediği .. ırada 11.ıadalyası ismi verilmiştir. 
takip edilerek yakalanmı,tır. Bu nişan ve madalyası iki 

---o-·-- sınıf olacaktır. 

Dr. Ş. Osman 
Şeııozan 

f k:tısııd •ekileti iş dairesi 
Manisa saylavı B. Refik sağlık şubesi müdürü eski 

Düşmanın her in hücum 
ettiii Londrll daima ııımkir 
kalacak ve onu a..ubafaza 
edecek Loaıdranın surları 
değil içinde yaşayan iosan· 
!ardır. Bütün dünya aatınde 
aziz ocığımı% olacak olan 
lngiltere bulunacaktır. 

İnce Ankaradarı , hparta mebuslarımızdan Ot. Şükrü 
sıylavı B. Kemal Üı.al h par- Osmrın Şenozan ıebrimiıe 
tadan, şehrimize gelmişlerdi r. gelmiştir. 1 

iL N 1 

lizmir tra vay elektrik Türk· 
anonim şirketinden: 1 

Şirketimizin Buca ve ~oroovadaki ıubelerinin aaat lO ye f 
kadar açık bu lunduğc:ı sayın abonelerimize hatırlatılır. Mea· · 
kur mabatlerdeki abonelerin, bu saattan sonra, lımir 2231 1 
numaraya telefon etmeleri ricot olunur. 

Dam!a•ı 

Atlaotikle kaybolan ~ocuk· 
lardan dolayı duydutumuz 
kederleri tarif edemım; fena 
ıünler yaşıyoruz, belle i daha 
fena olacak. Kış reliyor, 
menfur şeylerden kurtulut 
zamanı ıeJecektir. Kıştan 
aenra bahar ielecektir. Bri~ 
tanya maillp olmaz itimad 
edelim. 

----o---
.., arlıde:rede 
Bir cinayret 
Nirrlıdere köyftode Mustafa 

oğlu lbrahim, ayci klSyden 
Mustafa oalu H8seyin Ay.eli 
bıçakla afır ıurc.tte yaraJa
mıştır. Tahkikat llevam edi 

Yangın 
iki çeşmelik cadde!!İI! de 

Yusuf oglu tahmis Abdul
)a.b kahve- kavurmak için 
ocakta yakmış olduğu ah: ş
ter; ~trafta bulunan taJa~laıın 
tutuşmasite Y"nguı buttule 
gelmiş ise de derb?ı l ~öndO
rüimüş ve dikkr.tsı:ılığı gö· 
riilen suçlu hakkmda mua.· 
mele yapılmıştır. 

----o--
Şaka yüzünden 

Güzelyahda Eşref oilu 
vatman Ali Kırış şaka y6 • 
zUnden Mehmet oilu Genç 
aiayt çakı ile sol böğrün· 
den ağır surette yaraladığın· 
dan yakalaınmıştır. 

Mihver dev et-
lerinin ümidi 

---o---
Cebe!üttarıkı zaptede

rek Akdenizi kapa. 
maktır 

Londra (A.A) - Royte· 
rin diplomatik muhabiri bil
diriyor. lngiltere büktlmeti 
bugün Mısır hükumetinin 
takip ettiği hattı hareketin· 
den çok memnundur. Mııır 
hükehneti liıımgelen bütün 
tertibatı almış bulunmakta• 
dır. lngiltere bOk6meti Mı
sıra hiç bir zaman aarbe 
girmt;ğe icbar etmemiştir. 

Mısır harbe airip ırirmeme· 
sine kendisi salibiyettardır. 

Mihver devletlerinin Umidi 
Cebclöttarıiı aaptedcrek 
Akdenizi kapamaktır. 

--..-.o---
Gümrük 

Mu haf aza subaglarının . 
harcırahları 

Gümrük teşkilatı bulunmı
yan yerlerdeD tayin edilen 
subayların harcerablarının 
Ci!mrfik "e lnhisa,leır Veka
leti muhr.&ebe müdfirlBğü 
nam ve baubın!l malsandtk· 
b rınct verilmesi kararlaşmı,-

ı tar. yor. 
,-::e ~ rırrar••ft•ı .. .... ~ ~ ...... ... ~~ ......... ..... 
i ELHAMRA SINEMASINDA i 
ı llugQ11 ,.,.~~ne l~rclarıı itibaren ı 
ı Fransızca ıh:til liı.:i filı.m birden ı 

--o--
Mt·den iyet dilnY8 

önde ve en batt• . 
düstürü her kesio iY' 
mek, ve biltlln i;.1 
güler yüz ve tath 

1 

e 
kobele etmek ve 
gc-Jcbildiii kadar biç 
yi ayırt etmeksiıiı:ı ~ 
bir munmele etnıek 
ımuinc meydan .. \l"oı 
ve her hususta ıo11 

ve iylik etmektir· b 
giilen, şen ve şatır ,r 
insanları herkes se" 
bu da muvaffakıyet 
rındandır. , 

G .. ı . eş'e•l 
uıe;.1 ansan o I 

b etmn. Neş'eli ole~o~' 
hem sıhhıtları yeri 
ve hem de işleri ıd'' 
ve dü.:ğiln deva.ı:D e el 
nun a!:ı:.sioe o 'arak ı 
daima herkese açılı. 
mukabele edenler bıÇ 
tardından ve hatti t 
çoluk ve çocukları ~ı 
da:ı da sevileıniyecd 
tek bir lfostları d•, 
maz. Böyle iosao1•11 

f 

daima tMs gider, ~~ 
tan zararla karşılaf1' 
dan başka onlarıat ,, 
da daima patlatıc::ı . 

• 1 
tazvık ve ııkıotı ıÇ 

Böyle adamlar b• 
şOntlrler: df 

- Param var, 
ait hiç bir ııkıotıOI 

. •"' her şeyım bol, ac d'-
eilenemiyorum, D~ ıP 
Yetimden ve ııhb•tı 
tifade edemiyorud'~ 
biç bir şeyden ıe'I il 
yorum, hayatım d• 1 
ranlıklar ve ı&bu~l• 1~ 
aeçiyor, alem gi~I ~ 
de şöyle mes'ut ,. 
yorum? Derler. 8ıJ•" 
hiç bilmezler ki b 1 
tatsııhklar kendi ı0 

de ve herkese k•'~ı 
dikleri kahırlard•111 

mektedir. ~e 

V aktile · tari~ıe;i 
r öldüğü ıibi • bıt 

1
,f 

knmdarlar vemüteı; 
ginleır ve asılzadel ~ 
şeyle eilenemeılefı~ 
fİt zevk •e ej'leP' 

~· kıhrlar ve bu sure~~ 
ları nı arttırırlar, 1111' 
le gelmedik bci•? 
ederler, balkı eıer ~ 

~el.ı Cenabı peyge ıtl tP' 
dislerinde şöyle ~o 
lar: _

4
,-1/ 

(D~ ıı 1 - Vatan .. , uran Adam f BüU1n Ttirkiyede çok ıe- l\\ • 
"'r. Fahri (cık vilerelıc kullanılmakta olan ı Başrolterde: Henry F'o:. ~a • Alice Brady ı 
lıl 'JI' Bol çeıit, OYiUD, ! fiyat,~ bu enfes kolanyayı yalnız ı 2 . Kafe Do·· i»arıc ! 

' Zay~~ 
Kız lisesinin seki~~. 

fındaa aldıiım ti i•\f 
mi kaybetUm:. ~·:., 
cağımdau eskıııtt dO 

ızmir Memleket Haataneai temiz, katıkısız ve iyi mal. S. Ferid Ee%acıbaıı yapu. ı ~ • 
Rontken Müteba11111 

Rontken ve Elektrik tedaviai Abıveriıte saygı, doğruluk Taklitlerini almamak için ı Başrolrerrle: Vera Korene • Julu Beıry : 
yapılar. ikinci Beyler Sokak . etiket ve iıime dikkat. ıseanslar: Vdan kuran adam: 3,JO - ,,45 • 10 C.C3 ı 

29 No, TELEFON 2542 ve ınan. Telefon :3882 30-ıı Dt1po: Şifa Eczaneai ı Kafe Dö Pari: 2,15 - 5,15 - 8,30 la ı 

Ml·ııAı p· e·ı 1 • • • (SAAD T) 'Dikkat: Cumartesi ve pazar 1 ldc Vt~ hafta arası h ~r gun ı 
ıyan20 1 et erınızı e ı ilk seans ucuzdur. 20-25-30 kuruş. • 

klf881nd n ahnız)Çcn••ıpu PolflDittllui ~111111No.!fi4Hına Tıbıfa Ô•detTelefoal497 '9 ~.~~,..,~._.~..,:...-..:--ıl 

kal~adığuu iliO .e '],O 
lnönü cadde~• S• 

Sev8'1 


