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BiR HAVA FiLOMUZ YURDUMUZUN 
GOKLERINDE DOLAŞACAKLARDIR 

., Açık 
~ 

Yazık, Ne 
4yıp ! 
'--o,--

'"• Mı •ı knltüründen fe · 
· •la:uş, Fransıı ibti· 
:tra hürriyet. musavat 
~türlerini öğrenmiş, 

tk ~tün mihıevver ve 
. ktrleri. her şeyden 
~tiklilioe işık f ran
•tıııa gelen f elik et 
ttteıı dolayı acıyıp 
keıı bugün gene Fran-

~· birbirlerini öldürme
ltbirlerini batırmağa 

· •ıoı görmekle mü· 
;·uyorlar: Şimdi De
'•nsızlar Fransızlar-
11Yorlar. GeneralDö

'-t•eleyi sulhan hal 
•e ınnıakerelere gi
~in gönderdiği mu· 
b· tıı beyaz bayrağı 
ı1t küçük gemisine 
~ '' tarafından ateş 
•I Ye yaralanan mu
~r arasında büyük 
Foşuo torununun da 

· . •ı bu kardeş döğüş
-., en hazin bir saf
lttlcil etmektedir. 't L · , '•raftan Japonların 
l llide Fransızlara kar
~diltleri ıiddetli taz

oııgda Fransız gar
''-ll teılimi ile niha-
~' Japon - Fransız 
' b11nun doiuracağı 

nıeaeleıinde V ışi 
tti,· k h .
1 

ın miitare e a -
' ~ e bağla bulunduğu 
tgt t1a ile gibi muamele

;ceii belli olmadan 
ıa '•ıı11adaki parti kav· 

~-· ;lldıran bu müca· 
~d '•nsanın dostlarını 
1t~ld~r llliltc ssir ebe ge
... ~ r. 

~lııtt' . . b Ü t 'tti , ll:nı:ııo ug n a · 
~t tı sulh, mesalimet 
~ dt\'let ile iyi geçin
'-t1.1sundak? uzaklRn 
ltıtkuı siyaseti malüm 

~ b:dtn bizim için şim
ı llleıele hakkında 
"'t>· ) ı ve daha heyc-
~-~lltr yazmağı muva-

ı,~l\lyoruz. y,ıuız bü· 
t ~ttin hirleştirme5İ, 
~ "'••ı lixımgelen bü

~- b~ llıilld fertler ıniu 
t~ ~ltbirioin gözü .ü oy· 
~f '' tıııeluinin çok ya· 
~- ~ıp birşey olduğunu 
\ ~t, •.raf insanlar söy 
\ il çekinmemektedir· 

81RRI SANLI 

ınensup

h.akkında 
1 ~~k.,;--o'---
; ~•kil - Ordu mensup· 

t\Jc •nda adliyece ya-
~ tebu her lıan&i takibe 
~ i1J K•tın bundan ıon-
1 1

1 
mlldafaa vekileti 

1_ Jle icrası karar al
'"ll11&11br. 

DAHiLiYE VE DLIYE VE- '22 Eylüle ka- Hava muhare- Çin hükômeti 
KILL RI IST ANBULDA ·dar batan va- helerinin Fransayı pro-

• j " purların mec- tafsilitı testo etti 
mU tonilatOSU --o-- Conk-ı'ng-( ~-.A-)--Royter 

-~~ı.t.~ .. ~~~:~= ' 
~ 
1 

-o--
Londra (A.A) - Amiral 

lık dairesinin tebliği: 

Dütmauın batırdığı logiliz 

ve müttefiklere aid gemile
rin adedi 49,200 ton hac· 

mıtıda 16 gemidir. Bunlar

dan 22.241 tonu log-ilixdir. 

Buna mukabil ~2 eyinle ka
dar zaptedilmiş veya batı 

.. ı 
Dahiliye Vekili Faik O:trak ~ 

Istanbu1, (Hususi) -. Da- j 

rılmış düşman gemilerinin 
mucmu tonilatosu 1,334,0P.O 

dır. Bunlardan 1,043,000 to

nu Alman, 291,000 tonu ise 

ltalyan gemileridir. 
biliye Vekili Faik Öztrak, ,. Adliy1s Vekili F•thi Okyar 
Adliye Vekili Fethi Okyar Şt!hrimiz~ gelmişlerdir. 
------------------------~------------------------~-~-----------------

Bir Sovyet ha- AHRAMAN TAYYARECi-
va gen · ra ının J .... E IMIZYAKINDABIRYURT 
mühım bir 
makalesi 

I GEZISIN~_Ç!_K!1~A~LARDIR 
Ankara - Türkkuşu paraşiitçillerinden sonra otuz tay

yareden mürekkep bir hava filomuz memleket içinde bir 
seyahate çıkacaktır. Filo bazuhklarını tamamlamışlar. Moskova (A.A) - Hava 

generali Janef imzasiyle 
"Krasoayasbesta,. gazetesin· 
de · çıkan bir makalede şöyle 
denilmektedir: 

Almanya Inıiltereyi muvaf
fakıyetle işgal ümidinde ise, 
her şeyden evvel logiliz bava 
ve d.:ni.z kuvvetleriyle, hava 

müdafassıı;: ı ortadan .dır

ması icap eder. Halbuki bu 

kuvv~tlu asla iı:ale edilme
miştir. 

İlk ihraç edilecek nokta
larda kıtaat üst ün kuvvet 

lerin mukavemeti ile karşı 

laşacak ve yal ı tz h:.ıva t uv

vetleı ioiu yardımına güv n 

cektir. Almunlar c ) ~ r 
adedi itibadyie önJe olmakla 

beraber, lııgilterede bu t ıar
ıuza karşı ınukavemete muk-

t~dir dört beş bin tc:ıyyare 

vardır. 

Bundan başka, Alm y 11m 

kendi başına bir taarruzu 
durdurmağa wuktedır ohm 

lngiliz donanmasrnı bertaraf 
etm~k için muazzam h va 

kuvvetieı i tdj ık tmesı la
zımdır. -

General yazı~ını şöyle bi
tirmektedi r: 

"Teşrinde yapılacak bir 
ihraç teşebbüsü ise, tayya

reden de mahrum olacak; 
Alman bahriyesine pek bü-

yll!ı: ve ciddi bir ış düşe

cektir.,, 

--o.._.__--

Valimiz 
Bergam ya g' tiği• i yazdığı· 
mız valimiz B. Fu l Tuksal 
dtlıa ıehriwiı~ aü müş ve 
buıiln mekamları gelmiş
lertlir. 

Yurt seyahatine çıkacak olan filo bombardıman, avcı 
ve mektep tayyarelerinden m~re ... ,kep bulunacakt r. Filo
nun ilk olarak cenup viliyetlerimb:i ziyaret etmeleri muh-

temeldir. 

~-. , --

Mısırda Kıyılarından Bir Manzara 
~-----

ıs rda Vazı

No maldir 
Kahire (A A) - Mısır or

dusunda müstahdem olan 
bazı sivıllain aske i kanuna 

tabi tutulacakları bir beyan

name ile bildirilmiştir. Bu 

beyanname Mısırda örf1 ida· 
re ilin edildiği şayialarına 

Şimali 
Afrikada 

Kahire ( A.A ) - logiliz 
kuvvetleri, bazı düşman ba
tary&ları iakat ettiği gibi 
Matruha muvaffakıyetli hü
cumlar yapmıştır. 

-1 
yol açmışhr. Kahirede sükun t 
vardır. Taşrada h•yat nor· ~ 
malclir. ~ 

Londra ( A.A ) - lngiliı 
tayyarelerinin Berline yap- bildiriyor: Çin kabinesi Hin-

ki diçini meseleıioi görüşmek h arı taarruz hakkında şu 
ilzere dün ikinci toplantısını tafsilit ahnmı~tır. Alman iş-
yapmış ve bu toplantı gizli 

galinde bulunan limanlara tutulmakla beraber Franuya 
ve torpitofarıo demirli bu- bir protesto yapılmış ve bu 
lunan mahalline bomba şe- protestoda Hindiçini mese-
ridi bırakılmış ve müteaddit lesinde Fransanıo mes'ul tu-
yangınlar çıkarılmıştır. Yan- lacağı bildirilmiştir. 
gmlardan çıkan alevler 50 

Foıi Ribentrop kifoa,etreden görünüyordu. 
BerJioe yapılan bir kaç 

!aathk akınlarda dörder da
kika ile yapılmış ve hava-

nın fenalığı yüzünden bazı 

tayyarel r. rimiz hedefleri üze

rinde <.IH dakika kadar uç

mağa mecbur olmuşlardır. 

iki istasyon, elelftrik santra

la ve gaz ve petrol fabrika

ları beJtf ittihaz edilmiştir. 
Buradaki çıkarılan yangın-

ların alevleri 100 kilometre
den görünmekte idi. Tayya
teierimizin alhkları ve pa
raşütlere bağlanmış ziya 
bombalan şehri tenvir etmiş 
ve tayyaarelerimiz bu sayede 

1 

hedeflerini kolaylıkla bulmuş 
lar ve bombalnmışlardır. 

Fon Ribentrop 
8erlin ( A.A ) - Hariciye 

Naz111 Fon Ribentrop Ro
m;tdan dtio akıam dönmGt 
ve derhal Hitlerin nezdiae 
gitmiıtir. 

- Şuraya uzanıoız, daha f bir şiddet ve hiddetle kar-
ziyade r .. bat edersiniı. Şimdi 
annem, ahi.im gelince dışa· 
rıda görültü olur, sizi taciz 
e:lerler. 

Benim o suada muhake· 
meli hareke t etmt'.ğ~ ila ktım 
var mıydı, hemen "te2ekkür 
ederİ\D11 dedim, o da süratJe 
dışarıya fırlad ı . Ben de ka
pıyı kapathm, keodimi güç 
bela karyolaya atabjJdim. 

Hemen kendimden geçmi
şim. Ne kadar yattığımın 
farkında değilim, yalnız al
nıuurı üzerinde Vd yanakla ; 
rıa:un, dudaklar;mın etrafında 
sıcak bir uefes ve ıslaklık 1 
hıssettim. 1 

Göğsüm çözüktil, üı.erimde · 
kısmen ağır bir yük vardı, 'ı 
vücudum hoşaf gibiydi, göz· 
lerimi açtım. No göreyim ! l 

' Genç pıjamasiyle üstüme 1 
abanmış ve bana sımsıkı sa
rılmış, kollarının arasında 1 

sıkıyor ve dudaklariyle rast j 
gele yüzümü, gözümü, ya· } 
oaklarımı öpüyor r 1 
Heyecanımdan ve debtet

ten iki dakika kadar kendi
mi toplıyamadım. O, mutta
ııl: 

- Şekerim, ruhum 1 
Diye bir şeyler mmldanı

yar ve kaba, kaba soluyor
du!... 

Hemen bir silkindim, öyle 

yoladan farladım ki kendimi 
kapı ardında ve genci de 
karyola dibinde boylu boyu· 
na üzaomış gördüm. 
Kapının camlauna bir JUm· 

ruk indirdim. Şangır ıuagur 
camlar kısmen odanın içıoe 
ve bazı parçaları da koru
dora düştü. 

Bu hain ve alçak deiikanlı 
yattığı yerden fırladı, yanı· 
ma geldi, hem kapının kili· 
dini çeviriyor ve hem de 
titrek ve yavaş sesle: 

- Am•a affet bayan .•• 
Şimdi komşular duyacak, 
herkese rezil olacatız, di
yordu! 

Kendimi havzun yanıaa 
atbm, üıtümii, baıım düzel· 
tim. Saçlarıma mümküo mer• 
tebe intizam vermeğe uğra-

ııyor ve bir taraftan da hlin· 
;nr bünğür ağlıyordum. 

O gün •kıanı liıeri eve 
dönünce çek yorulduğumu 
ve hemen yatacağımı ıöyli
yerek odama kapandım. An· 

aem bir fey aladımı bilmi· 
yorum. 

(Devamı var) 



~AHIFE z (ffalkın aeal) 

ŞEHiR HABERLERi 11!Satın a ınacak romorkörler 
-"'ı"""'""'. mınn u ıı ı bedel· e k rşılı ola a 
Vali il i daf aa al tine 40bin L. tahsisat verildi 
Muavin m·z 

-o-

'Emniyet umum müdürlü 
ğü muavinliğine tayin edi· 

len sayın vali muavinimiz 
Bay Emin Kırış cuma günü 

sabahleyin Ankara ekspre
sile şehrimizden aynlccaktır. 

--o--

ihtikar 
kahve 

yapan 
taciri 

-o-
Toptancı bir kahve taciri 

gümrükten çıkardığı kahve-

yi Ticaret Vekaletinin tes· 

bit ettiği rakamdan fazla 

sattığı için adliyeye veril
miştir. 

--oı--

Mitli Müdafaa Vekaletince atın alınacak remorlsörler 
için bu vekalet emrine 40 bia liralık tahsisat verilmiştir. 

Bu romorkörler, Milli Müdaf a vekaletince tayin olunac k 
b~r müteha sısl .. lstaobul mrntaka liman reisliği, devlet de
nız yolları işletme i umum müdürlüğü ve lstanbul beledi
yesi fen heyetine mensup birer mütebassıstan mürekkep 
eksperler heyetince muayene edilecek, değer bahalen tak
dir olunarak milli korunma kanununa tevfikan satm alına
caklardır. -·· .. ··-~---

E 
--o--

Yapıla •• ucu 
-·-

Londra (A A) - BerliD 
üzerine yehiden muvaffakı· 

yetli hücumlar yapılmış, elek-

1Deka da 
devam e 

--o--

h rp 
• yor 

Londra (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

ONDR A 
--o,---

id etlı f) r t -
r z Y" 1 dı 

Bertin - D. N. B. -Dün 
tayyarelerimiz lngilte?'e üıe
rinde mu ıaffakı)•etli uçuşle 
y parak bombnl r atmışl.u 

ve dönerkeu 1 giliz tnyy -
relerile yapılan hnva muha
rebesinde 6 lugiliz tayyare-
si düşürülınüştül'. Tayyarele
rimiz ask~ri bakımdan bü· 
yük hedeflerde yangın çı
l·nrılmıştır. 

Nevyork (A.A) - Burc:ı
ya gelen ha her le re göre 
Londra dün gece harbin eu 
şicrdetli akınına maruz kal
mı~tır. Baoliyodaki sanayi 
şub ... leri başlıca hE defi teş· 

i ZABITA HABERLERi 
Fe hiy y· 

Ç!r ş 
Buca U çkuyularda Salih 

oğlu Ahmet, Ahmet kızı 17 
yaşında Fethiyeyi kaçırdığı 

şh{aye:t edilmiş ve suçlu ya
kalaıımıştır. 

--o---

epsi sarhoş 
Çorallkapı Aziziye soka

ğında Ah!Det oğlu Hasan, 
f hmet kızı Hatice ve Hasan 
karısı Fatilla :sarhoşluk sai
kasiyle Yusuf oğlu Ömer ve 

rısı Rukiycnin evlerine ta
ar uz ettiklerirden yakalan· 
mışlaı dır. 

---o---
kil etmiştir. Baskın gece~ a· 8 
r.s.ndan az evvel başhyar k ı o .. ça mış 
dört saat si.ırrnüstür. 

F. YDAl 1 BiLGiLER _._..... 

Bale l rda Omc • oğlu Yah· 
ya, Seyfulleh oğlu Yahy nro 
sergisinden 8 adet limon 
çnldığından yakalanmıştır. 

---o--

" Allabt n korkuouı 
utanınız. Yemin ederilll 
bir insan diğer bir İP 
ve mümin kardeşiue ı 
ederse muti ka taorı111' 
Hkamıuı:ı uğrar, bôYI 
hiç bir zaman rahat 
gö czler ve hayatlart 
kıntı içinde geçer.,, 

insanlar birbiri& 
her vakit hoş ve 

nül alıcı muarns 
uapmalıdır 

·ıe H rkt:se karşı rıfk 1 
~,, 

amele etmek, insanhf. t 

Maarif müdürü 
lzmir Maarif müdürü Bay 

Ali Rıza Özkurt Konya Ma

arif mildihlüğüne ve yerine 
de Konya Maarif müdürü 

tirik santrnh ve gaz fabrika- , 
larırıda yangın çıkarılmıştır. 

Dobluve M. B. Tnyynıe kab
lo ve fabrikalarıodn çıkan 

yangınlard n büyük zararlar 
olmuştur. 

Londra (A.A) - Berlin 
mıntakasıoda, Maoş limanla· 

rında, Bisaıark tayyare fab

rikasında, Hamborgta, Sre

ner havfeode yııpılan hücum
larda bir çok hasar yapılmış, 1 

eşya istasyonlarına ve şiaıali 

Almanyadaki demiryolu il

sak noktaların bomba ntı
lar k tahrip edilmiştir. 

GeneraJ Dö2'of Dekard:ıH 
f raosızlarıo daveti üzerine 
Dekar kalesine gitmiştir. 
Beyaz bayrakla bir motöt 
kaleye doğru giderken teş 
açılmış ve motürde bulunan 
zabitlorden iki yüıbaşı ya
ralanmıştır. 

Diğer t raftan Pcten ta
raftarlariyle y pılan ç rpış· 
malarda bir çok ölü ve ya· 
ralı 'vardır. General Dögol 
kıtaat ve ıemilerinin çekil
mesini emir vermiştir. 

Sıcak havalarda süt 
nasıl muhal aza 

edilir? 
Oo bi 

ö?~e. geJ:n m~ziyetler1~ 
aza I bırıdır. Butün ınsanfarı 

dinden hoşnut bırsk•0 

her şahsa• gülerek ve 
lıkl ., n zahet ve terbiye 
hiJinde muamele edeO 
tın muvaffakıyet sırlarıll 
de tutuyor demektir. S 

Halit Ziya Kalkancı tayin 
edilmiştir. 

---o---

Ankara 
Radyosunda 
Cumartesi günü saat 10,50 

de Ankara radyosunda fev
kalAde bir program tatbik 

edilerek lzmir fuan ve In
riliz pavyooJariyle. Türk-In-

giliı: münasebetleri hakkın· 
da neşriyat yapılacaktır. Bu 

neşriyat B.B.G. yani Britiı 

Brodkastinı radyo şirketi 

tarafından lngiltereye n11k
ledilecektir. 

---o---

iktisadi 
Yürüyüş 

--o---

Çocuk arla 
batan vapur 

--o---
Londra ( A.A ) - İçinde 

çocuklar olduğu halde At-

lantik denizinde batan va
purun 11 bin ton hecminde 

Seti of venars logliz vapuru 
olduiu fanlaşılmıştır. 

---o---

Hindiçinideki 
• --o---

ı 

Londra (A.A) - Dekarda 
barekit hali devam etmek
tedir. 

Dekar (A.A) - iki askeri 
ihracı püııkürtOJmüştür. 

---o---
Romanya or-
ldusunda terhıs 
devam ediyor 

--o--
Bükreş (A.A) - Roman· 

yada geniş miktarde asker
ler in terhisioe devam edil-

mektedir. Geçen hafta 120 
bin kişi terhis edilmiştir. 

Ordunun yüzde kırkının 
terhis edilmesi için salahiyet 
verilmiştir. 

ilan 

Sıcak hav<tlarda sütü mu .. 
hafaza etmek mühim bir me
seledir. Sıcaktan sütün ke
sildiği çok defa vakidir. 

Muh foza edilecek sütün 
içeri ine beher kilo için bir 
gram bikarbonat dö sut ko
yulur ve karıştırılırsa kesil
mek ve ekşim~k tehlikesi 
kalkar. 

Keailmif limonu nasıl mu
hafaza etmeli? 

Limonun pahalı olduğu 

sıralarda kesik bir limonu 

acı olmadan ve kesilen yeri 
teze kalarak ertesi güne 

saklamak için, kesik limonu 
bır küçük tabak içine (ke-

sik tarafı tabak üzerine ge· 
lerek) koymalı ve üzerine 

bir su bardağını bnş aşağı 
kapamalıdır. 

Şurup ve likör şifelerinitt 
mantarları nası açılır? 

lhiçeşmelik caddesinde 
Must f oğlu şoför lbrahicı 

idaresindeki otomo .ili Meh· 
met oğlu 12 yaşmdn Bah -

ettine çarptırarak hafif su
rette burnundan yaral oma
sına sebebiyet verdiğinden 
yakalanmıştır: 
----------

Yeni Asır refikimiz mu· 
harrirlerinden B. Kadri 
Başçının pederi B. Hüse-
yin Adlinin vefat ettiğini 
teessürle haber aldık. 

Merhumun ailesi efradı-
na ve arkadaşımız Bay 
Kadriye baş sağhğı diler 
ve taziyelerimizi sunarız. 

adın 
Memurlar 
Kadın memurlar vazife 

başında beyaz yakalı, kolları 
bileğe kadar uzun beyaz ön-

lük giyeceklerdir. Bunların 
yakaları da kapalı olacaktır. 

o ticesi saadettir. 
mütefekkirlerinden rd0 

demiştir ki: 
"la anlara cebir ve b ~ 

et gösterip leyhine çe 
ceğine, onları m ntık fi 
lınla kandır,· idare .,e 
nio altına al, saadet ti 
fohını temin etmi4 ol 
Bu hareket fena ıuı 

Ôyleya cebir tatbik 
har t zyikine benzer, 
Dır ve fazla sıkışt 
patlar. Bu türlü idare 
mi bozuktur, çfirüktiit· 
gelir, parç lanır ve d 
Onun için her iıte b 
ve cebirle hareket e 
hiç dost kazanaoı•sl•! 
daima kaybederler, oet 
muvaffakıyetlui de 0 

bette tezelzüle uğrat· 0 
kes sureta veya kor~ 
ticesi olar k böyle 1'1 lımir Enternasyonal Fuan 

dolayniyle lzmirimiz için iki 

aususi sayı neşreden "lktı
sadi yürüyüş,, mecmuası on 

Fransız ordusu teslim. 
mi oldu ? 

hmir Asliye ikinci Hukuk 
Hakimliğiade11: 

Likör ve şurup şişelerinin 
mantarları ekseriyetle ıeker-

• .. 1 • b••tt' ------ -- rın yuz erme mec .. ,t 

aıar altı zoraki olarak gülse!1eı 
dokuzuncu sayısını da neş
retmiştir. Bu sayıda Aslan 

Tufanın "lzmir fuarı kapa
nırken,, yazısı çok entere-

sandır. Bundan başka en 
değerli profesör ve muhar-

rirlerimizin en faydalı yazıları 
ile zenginleştirilen bu sayıyı ' 

da okurlarımıza hararetle 
taniye ederiz. 

,,Ege Aile Evi" 
Izmirde senelerden beri 

otelcilik hayatında elde etti
ğim tecrübe ve kazandağım 
emniyet ve itim&d beni 
Kemeraltanda Şamh soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika
ten temiz ve nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer-açmağa sevk 
etmiıtir. ( EGE AiLE EVi ) 
bilha11a tılebeter için çok 

Tokyo (A.A) - Japon umu

mi karargahının bir tebliği

ne göre Dunk • Densk.'deki 

IFranaız ordusu teılim,. ~ ol-i 
lmuştur. 

lcnir ve şişeye yapışarak 
zor c.çılır. Buna mani olmak 

için mantarları gliserin içine 
soktuktan sonra şişeleri ka
pamak en iyi usuldür. 

Iz,arada et ve balığı nasıl 
pişirmeli? 

Bahk olsun et oJsuo ızga
ra yapılncağı zaman her iki

deleri hükümlerine tevfikan 
Ahmet Mitat ile Nadidenin sine de hafifçe zeytinyağı 

lzmir Karşıyaka Şayeste 
sokak 52 No.lu evde oturan 
Ahmed Mitat tarafından Bi
gada. yeni mahallede 20no.da 
mukim Ali Suda yanında 
Nadide aleyhine ikame olu
nan boşanma davasının icra 
kılınan muhakemesi sonun
da medeni K. nun 131; 134, 
138 ve 142 ve 150 ci mad· 

sürmelidir. Izgarayı boş ola
yekdiğerlerinden boşanma-
larına ve ~eçimsizlikte ka- rak ateşe koymalıdır. lıga-
babatlı olan Nadidenin hü· ra kızınca üzerine et veya 
küm tarıhinden itibaren bir balık yerleştirilirse gayet 
sene müddetle evlenmeme.. iyi pişer ve katiyen ızga:a-

Ak as 
• 

gazın osu 
Bu sene her yerden ziyade 

ucuıfuğu ve nefasetiyle müş 
terilerini memnun ederek 
rağbet görmüş olan Kültür
parkta Göl bnhçesi karşısın· 
da akasyalar altı Kır gazi
zinosu bundan böyle de güa· 
düz ve gece faaliyetine de
vam edeceğinden muhterem 
müşterilerinin tereddüd et
m mesi için lzmirin yegane 
lule bahçesi olarak gazino
muzun nçık olduğun ilin 
etler. D: 6-1 

sine ve masarifi muhaltenıe ya yapışmaz. 

olan 1779 kuruşun dahi Na- ,,...,~~•••••'•...-o-~·=-J. .. ::O. .... ~ ... ~..,, 
dideye tahmiline temyizi k.a- ı: ELHA um Sl.NEMASINDA ıı 
bil olmak fiıere 7-10 939 iTi 
tarihinde karar verildiği ve ı BugUn metin lerden itibaren ı 
Nadidenin ikametgahı meç- ı Fransızca ıö .. lü iki filim birden ı 
huı olduğundan usuıea ta::ı- ı t - Va tan ı< · ran Adam ı 
zim kıhnan hükmü httvi gı- ıı : 

Bol çeıit, uya-un., fiyat, yap ihbarnamesinin mahke- Başrollerde: Henry Fo da - Alice Brady • 

müıaittir. 

temiz, katıkısız ve iyi maı. me koridorun• talik kılandı- i 2 . Kaf e Dö r • i 
Müsteciri Alııveriıte saygı, doğruluk ğı tebliğ makamına kaim ı Başrollerde: V cra Kore ne • Jules Berry ı 

, T f ~ olmak Qzere ilin olunur. ıseal!S ar: v~tan kuran adam: 3,30 - 6,45 • 10 da ı 
5-2 Feyzi Yardımcılar ve ınan . .ı e eTon :3882 30-1 3993 ı Kafe Dö Pari: 2,15 _ 5,15. 8,30 da ı 

Milli Pı· anno Bı·ıetl • • • (SAAD T) '~ikkat: Cumartesi ve pazar 1 lde v ~ hafta arası her gün ı Y ır. erlDIZI e ı ılk seans ucuzdur. 20-2S-30 kuruş ı 
.ldfeelndan ahnız1Ç"ıltllapo Pıdftnıeıltul Juıı aaıHcı.Eı41-faaao Talsıia Ô11de1Telefo•8497 , .. ,,,.,,,,,. .......... ~ ...... c. ..... I 

samimi görünseler b• 

sat zuhurunda derb•
1 

ezmeğe ve hakkuıd~ 
gelmedik ve umuloı• 
lumler yapmağa kal~1 

Hazreti peygamber 
dislerinde şöyle buYıJ~ 

"Tanrı her işte .'~ 
muameleyi sever, bıt 
her vakit hoş ve ı6 
cı muamele edin.,, 

Başka bir hidis]er' 
"insanlara ve din 

abus ve haşia bir 
gösterenler allaluu 
ve gazabına uirarl-' 
dan sakınınız.,, 

O halde vatandaş! 
dem ki asık suratt•f 

rıfk ile muameleden i-' 
fakıyet ve saadet h 

lirmiş, ne diye her 
şi surnt ve şiddetli 
Je gösterm li?. 

(Devad 

Dr. Fah it' 
ızmir Memleket tl-:, 

Rontken Müteb• 
Rontke'n ve Elektri1' 
yapılır. ikinci Bel~o 

29 No. TEL 


