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Ateşi söndüre
cek gene 
ateştir! 

Dünkü makalemizde ba-
21 devletlerin bitaraf-

k.n zorla harbe slirüklemek 
ya~ut onları istiyerek, iste
ıniyerek kendi emel ve ga
yelerine hizmet eder bir va
tiyete sokmak için birçok 
•illetleri hakkıyle sinirlen
diren tazyik ve tehditlerin
den bahsetmiştik. 

MiLLI 
- .. 

SEFiMiZ ., 

1 
1 

• J 

Bitarafların bu nevi teh
ditlere kulak asmamaları, 

hatti bunlara karşı şiddetli bir lGeçenlerde Malatyayı şereflendiren Milli Şefimiz ismet 
lisan kullanmağa mecbur olma- lnönünün merhum babalarının kabrini ziyaret ettiklerini 
ları, tehditlerin savrulduğu haber vermiştik. Resmimiz Reisicümhuru mer~adde, ihti-
polotika merkezlerini zerre ram vakfesi-:esnasında göstermek.tedır. 

İstanbuJ - Milli Şef ismet hiöııii, son seyahatlerine ait 
tetkik raporunu hiikiimete vermiştir. Hükumet, raporun bir 
suretini derhal alakadar vekaletlere göndermiştir. 

kadar müteessir etmek ıöx
le dursan, onları oltimatom 
Yerir fİbi yeni yeni beya• 
natta bulunmağa ae•ketmek-
tedir. Reisicumhurumuzun, yakında!cenup vilayetlerini şereflen-

EY.et .• bu polotikacdar harp direrek tetkikatta bulunacakları bildirilmektedir. 
ateıini komıularına yeya da-

~· u~aklarda bulunan_ Ye de- Bulnarı·standa so Kici Dondu 
rın bu sük6t Ye sukftnet 5. ~ 
içiade ~alışan memleketlere 
•irayet ettirmek için etrafa 
•ilerinde bulundurdukları yan 
itil çıkaran bombaları fırlat
lllakta deYam ediyorlar. 

İıte dün bir miktar söy· 
lemek istediğimiz veçhile 
~u alin de açık ve aşikar 
bir tekilde bağırmalıyız ki; 
bu harp, fesat ve tehdit a
teıini söndürmek için soguk 
•• değil, bitaraflara bu feli
keti hedıye etmek istiyenle
re karşı gene at~ş saçmak, 
ateıi ateşle sö adürmek li-
11111 gelecektir. 

Evet.. ateşi söndürmek için 
•teı, harp tehlikesini berta
raf etmek için bütün muha -
rebe hazırlıklarını tamamla
lllakdan baıka çare kalma
llııttır. 

SIRRI SANLI 
....... ._ ___ ·Jl•t--J-111• 1-1l119 

Felaketzede 
iane listesi ---

Ali Berti 
Cuınaovası halkı tara
fuıdan 

Lira 
300 

13 
Jorj Papa Dimitri 
[ikinci defa] 25 
Deniz gazinosu müsteciri 
Tefik Esen ve müstah-
demini 41 
Vilayet kaçak istih'barat 
•emurlan 19 
C. H. P. Orhaniye ocaği 75 

,, Aziziye ,, 20 
" Dolapkuyu ,, 37 

· " Kadriye ,, 17 
" Dağemir ,, 7 

Y ddırım Kemal okulu 
ijreneileri 3 ı 
Makt• ••kbu budatı 144 
Karııyaka Ankara ilk 
•Jda •tr~••ileri 29 
Seri Tabako kumpanyaıı 1000 

Belgrad - Yugoslavyanın her tarafında müthit soğuklar 
l,hükfım ... stirmektedir. 

Kurd sürüleri köylere hücum etmektedir. 
Sofyadan alınan habere göre, ~ulgaristan köylerinde so· 

iuktan elli kişi donmuştur. 

RUS -FiN HARBi 

Londra - Gelen haber
lere göre Ruslar Kareli ber
zahında yeni taarruzlardan 
vazgeçmişlerdir. Bunun se
bebi, erzak ve cephane nak 
lincle glSrlllen mftıktilittır. 

Sovyetler, bütün hudud 
boyunca mevzilerıni muha
faza edebilmek gayesile si-

perler 1 kazmağa başlamış. 
lardır. 

Paris ' (Radyo) - Sou~ 

Çemberlayn 
Diyor ki: 

--o-
Londra 9 (Radyo) - lu2"il 

tere Başvekili B. Çember
layn bngün Mançın Huvsda 
irad ettiği bir nutukta Tür
kiye hakkında şu sözleri 
söylemiştir: 

- Bugiln, bütün samimi 
duygularımızı kıymetli doı:ı,· 
tumuz T ürkiyeye sunuyoruz. 
Türkiye harbe girmedi, fakat 
muharip idevletleıden fazla 
insan zayiatı vermiştir. 

Türkiye Cumhurreisi İnö· 
nünün yüksek direktifleri 
sayesinde vaktinde alınan 
tedbirlerle felaketzedelere 
muavenet ediliyor. 

Türk milleti, Türklere has 
olan ve lngilizlerin hayran 
kaldıkları metanetleri He bu 
felaketi hiç de sarsılmadan 
karşılaşmışlar, vazifelerini 
yapmaktan geri durmamış-
lardır. 

Biz, Türklerin dostlerı 
lngilizler facia karşısında 
yalnız hissiyatımızı izharla 
kalmıyacak, daha esaslı yar-
dımlarda bulunacağız. 

Biz ve Fransızlar, şimdiye 
kadar yapılandan başka ve 
daha geniş yardımlarda bu
lunacağımızı Türk hükume
tine bildirdik. Bu yardımla
rin şekli, üç hükfımetin ara-
sında müzakere edilecektir. 

Heyetimiz 
geliyor . 

Paris 10 (Radyo)-Numan 
Menemencioğlunun riyase
tindeki Türk heyeti dün 
öğleden sonra Paristen ls
tanbula müteveccihen hare
ket etmiştir. 

-um-uı• 

izahatta 
Bulundulae 
Dün Parti gurubunda Ege 

bölgesindeki Tütün satışları 
hakkında Ticaret ve lnhısar
lar vekilleri, zelzele faciası 

hakkı oda da Dahiliye ve 
Sıhhat vekilleri izahatta bu
lundular. 

salmi havalisinde Verat 
mevkiinde imha edilen 44 
ncü Rus fırkasının terketti
ki harp malzemesi çoktur. 
Ruslar, Veratta Fin toprak
larının derinliklerine ahn
mışlar ve muhasaraya alın-

dıktan sonra iki gün süren 
bir muharebe neticesinde 
tamamen imha edilmişlerdir. 

Rusların bu muharebede 
on bin ölü ve iki bin esir 
verdikleri anlaşılmıştır. 

Paris, - Finlerin Pet
samo cephesinde kalan Rus 
kıtaatını muhasara altına 
aldıkları haber veriliyor. 

Mahsur kalan Rus kıtaa
tına bµgün tayyarelerle er
zak paketleri atılmışbr. Bu 
paketlerin mühim bir kısmı 
Fin araziıinc düşmüttür. 

.. ... il 

-YARDIMLAR --
• 

SON ZELZELE V AZl~~TI ,. 
===-~~~S:-:u'."':-:e:i:h:riinne ınüşkulatla, O 

IstanbuJ, 9 (Hususi) - Su~ ş d' kazasına da 
şehrinin birçok köyleri, zel- dunun Mesu ıye ı bilmek-

k yardım yapı 8 

zeleden toprak yığını haline pe . azB bavalide yardımsız 
gelmiştir. Buralarda nüfus tedıt. u ··ımekte 

k 1 arahlarıo 0 . 
zayiatı ehemmiyetlidir. a an Y ·ı 01ektedır. 

Zelzele mıntakasında kar olduğu haber v~rl bu sabah 
k d. Bu vaziyet üzerıne b' 

fırtınası devam etme te ır. eden mürekkep ~r 
Her tarafta aç kurdlar do· on tayyar h · üıerine gı· 
laşmaktadır. filomuz Su şe rı bhi ınalıe· 

Erbaa da bugün be şyüz ölü derek kasabaya sı 
.. b' . acek atmıştır. 

gömüldü. Olüler, birer ırer oıe ve. Y1YV kaleti, Erzincan· 
gasledilip, çocuklar, ana ve Adlıye e . d feda· 
babaları ile birlikte gömül· da felaket günlerın ~ SO 
mektedir. h' ınetler goren 

Erbaa merkez kaza zayiatı karane ~k" mun isimlerini 
kadar ma u · f Bun· 

926 ve köylerin 3321 ölü· mahallinden istemış ırh. kumi-
d.. · kalan m• 

uTokatta köylerle beraber ların gerıyel · için bir af 
t oınddet erı 

şimdiye kadar tesbit olunan ye b ulanacaktır. 
insan zayiatı on bini buldu. layıbası az t ka1ında ceza 

k 1 Zelıele oııo a L'f karar-
Şibinkarahisarda yı ı an 1 • ·ıe tev-.ı 

evler, merkezde on bir bin hüküm ~r~ 1 

010 tehiri hak-

yüz ve köylerde iki bin beş larının ın azı tçe teklif edi-
kında hükfııne ı· ruzname· 

yüzdür. len layıha mec ıs 
Zelzele yerlerindeki her b 

türlü cezaların tehiri hak- sine alınmış '·son rakamla· 
kındaki layiha, bugün adli- Istanbul. - ki feliketze· 

ra göre Sıvaıta dedi 6500 
ye encümeninde müzakere de kurbanlarının a 
edilmiştir. 

Ankara 9 - Ankara ceza ü bubouşturdôrtte Bergama· 
evinden yüz mahkum erzin · Saat 

00 
O de Dikili ka-

....... a sevkedilmiştir. Bunlar da ve saat 
2 

· devam ._.. d üçer saoıye 
Erzincandaki enkazın kal· zasın a ff iki zelzele olmuı· 
darılmasında istihdam edile- eden ba 

1 
: k Zelıele· 

H ar yo tur. 
cektir. tur. as d korkul-

Istanbul - Giresundan lerin ddevamın an 

b ıd .. 1• makta ır. ...,.....,,........,...,~ 
ı ırı ıyor : ~-""""""'"" ..... ..__ ..... 

-'"""" ............ ~ ...... "V'V"~"V''-"'-"" ~ • K A • 
SON DAK 1 ~ .: ---===-----= . 

Ç berlaynın Türkıy~ 
Paris (Ranyo) - Bütün gazeteler, e;ürkiye ile ticar~ 

lehindeki sözlerini tasvip etmekte .. ve )arının ötedeuberı 
k r·· k tuccar muamelelerin canlandırılara ur tın abama çare· 

tianı n sa d. ı Almanyaya sattıkları eşya ve em . e etmekte ır er. 
b 1 asını tavııy • • 

)erinin pratik bir surette u unoı _ d k. hafta söyliyeceıı 
R it. ..nümuz e 1 • Paris (Radyo) - uzve ın o dilmesini} tavııye 

yeni bir nutukta Finlindiyaya yardıoı e·nçle karşılanmıı· 
edeceği haberi bitaraf memleketlerde sevı 
tır. aıetesi Fransız 

Paris (Radyo) - "Kuryera Dellase~a,, gfni takdir eden 
matbuatının ltalyanın Balkanlardaki sıyase 1 

yazılarını iktibas ederek diy~r ki: harp ateşinin 
uRomanın bolşevikliğin yayılm~s!na vfe ttii11 emeklerin 

. l k ıçın sar e a- d d' Balkanlara sirayetine manı o ma . . ucip bir hı] e ır." 
takdir edilmesi bizim için memnunıyeb m opağanda ajan· 

Paris (Radyo) - Hollanda Alman p~e borkutmak 
. k k ve bazen . . 

larının bazen sempatı azanma A t dam gazetelerıoın . . ı ms er . 
için yaptıkları neşrıyat ve ış er t Alman musı-

beb olmuş ur. 
alaylı makaleler yazmasına se . Amsterdaoıda vere· 
kişinaslarınıo propağanda maksad~e . 1 re meydan f ve-
cekleri büyük konser düşmanca auoıx:ş e nlar tarafından 
rir korkusile menedilmiştir. Keza 

1118 
leyhinde asılan 

1 ·ı Fransa a Hollanda vagonlarına ngı tere ve 
levhalar kaldırılmıştır. F. l" ndiyay• gönderilen 

Paris (Radyo) - Almanyanın ıo a d" .. • izahatı Ro· 
Italyan tayyarelerinin tevkifi hakkında v~r. ~~lmamıılardır. 

. uniyet verıcı 
ma gazetelerı kanaat ve memn d kumandasında 

Roma - Suriyede general Veygan ın 
muazzam bir kuvvet bulunmaktadır· . k. Tk bir or-

Müstemleke askerinden mürekkep SSO bın ;~ı ~e bu ya· 
dudan başka 300 bin kişilik bir lngihz kuvve ı moto· 

. . H fif tank alayları ve 
kınlarda bağdada gelmıştır. a 

rize kıtaatı da ayrıdır. ak iıtiye· 
Bütün bu hazırlıklar, Rusyanın Kaf~~sta. yapm 

ceği her hangi bir hareketi önlemek ıçındır. 
~ . . Al yanın harbe devam p . - Mareşal GorJPgıo, man d k. 

arıs, . . . bankaların depoların a ı 
edebilmesini temın ıçın ~evcut . d'. · ve fabrikatörlerle 
bütün eşyanın müsaderesıne emır ver ıgı k . ddetH 
büyük müessese sahiplerinin kazançlarana 1 ::!: '~ımaa 
tedbirler alarak, bu kazançların yarısı~ı. • a ~ •• r' 
milletinden azami fedakirlıklar iıtiyeccırı bıldırıhyor. 



SAHiFE 2 

Şehir ha~erıeri 
Şehrin Halledilmiyen 

Dertlerinden : 

· Kömür İhtikarı 
o 

Karakış geldi-çattı mı, İz
mir gazetelerinin karileri he· 
me11 hemen hcrıün ıazete
lerinde ıöyle bir ıerlevlıa 
ıörürler : 

"K0M0R IHTIKARI,, 
Yazısını okumazlar. Çin

ki y6zlercesini okumuşlar, 
bıkmışlardır. 

Ne sihi!, ne kerametdir, bi· 
linmeı.!.. Bu işle alakadar 
olması icap eden kimseler 
"Köcıür lbtikdn"nın gazete
leriG iç sahifelerinden baş 
ıahife, baş sütunlarında ve 
hem de çerçevelerle süslen· 
mi§, püslenmiş olarak arzı 

endam etmeğe başladığının 

farkında bile değildirler. 

•* .. 
Okuyucularımız bize so· 

ruyorlar: 
"- Yazın, kuru, to11uz1 

topraksız, taşsız en fazla (5) 
kuruşa aldıiımız kömür, kı· 
ıın, neden, ıslak, tozlu, top
raklı, taılı olarak (6-7) ku
ruıa Ye baıan da daha faz· 
laya ıatılıyor? .. ,, 

Biz bu suale"tYerecek ce· 
Yap bulamıyoruz! .. 

Hıfzıssıhha 
Mec:Usl topl•ndı 

Vilayet am11mi bıfzısaıhha 
meclisi dün sabalı Sıhhat 
mldlrlüğünde toplaaarak 
viliyetin sağlık itlerini giz
den geçirilmiıtir. 

Şehirde şayanı endişe bir 
hastalık olmadığı anlaşılmış
tır. 

kıaa f&hlr helılerlerl 
Pınarbqı köylnde otu-

ran 70 yaşlarında Sabit oğ
lu Ahmet Acar aclıada hir 
ihtiyar bir aralık muvaze
nesini kaybederek ••nga
ha &zerine dü§müş, vücu
dunun m11htelif yerlerinden 
y_..nmak ıuretile hayata ıöz 
lerini yummuştur. 

1 Kemer istasyonunile Kı
zılçullu arasında, Tabakha· 
nelerin bulunduğu yerde bir 
kısım arazi yeniden laeyel~
na başlamıştır. Heyelin teb
like1ine kMçı icap eden ih
tiyati tedbirler alınmış ~e 
dio ameleler ı,.,ada çahş· 
maia başlamıştır. 

Heyelan •Ünasebetile tren· 
ler tek hattan çalışmaktadır. 

-eo-

Ziyaret 
Alman General konıolosu 

d&n ıabah Taliyi makamında 
ziyaret etmiştir. .................................................... 
E~HAMRA 
Sinemasında 

luglln beyaz perdenin çakır 
,azın, g t.ler ylizlü yıldızı 

Gry Cooper'in 
lu sene yegane olarak göre· 

ceğiniz büyük filmi 

Kovboy Aşkı 
Fransızca sözlü 

Seanslar 2 -3,30 -7,30 -9,30da 

llilli 

Haberleri 

Ma~na karşı 
mayn! --Bazı orman yanıınlarıaın 

nasıl ıindlrüldllilinü bilir· 
•İniz: llerileyea ateıe maka-
bil bir ateı yakarlar. iki 
alet birbirini karpla1ınca 
yanrın darur. 

Pazarcık kuuına bııih 
Calaltepe k6yll ile T a"irli 
meYkii Biani kazasımn Per· 
vari nahiyesine bailanmış 
Erzururno11 Pasinier kazası
nın Çobandere nahiye mer· 
kezi Emrekon köyünden köp· 
rn k6yüne kaldırılmış, pasi11-
let kasasına bağlı Çermik, 
Su, Taftikir, Kızılviran, Bal
dırıan, Sülbğe, Hara Surba
han, Pazaçör köyleri merkez 
kazasından alınarak Çoban
dere nahiyesine bağlanmıı 
ve Konyanıa Ereğli kazası
na bağlı Çamlık uahiyeıi ve 
istasyoou ismi Çakmak ola· 
rak deiiştirilmiıtir. 

Dikili (ff aaui) - lelZeleler faulah aarette lleYam et· 
mektetlir. IYYelki ,.ıa zelzeleden aoara Kuatepe meYkİİD· 
ele aıcak •• fıtkırmağa ltatlamıtbr. Sa,.• ifine parmak 
ıekmak pyri kabildir. 

Glmüılaane - Korkanç ,urtltilerle k•.n11k 1er uraıa-
i · lnriliz baı a•irallijiıü 

aldıiı ıoa tedbir, ittin• ha

----
Aydınlıkta 

SEYREDiLECEK 
SiNEMA 

Nihayet aydınlıkta film 
seyredebileceiiz. Japon alim
leri içinde mümtaz bir mevki 
işgal eden Dr. Takeo Sbi· 
miazu alh ıenelik yorucu 
mesaiden ıonra bir ekran 
icad eylemeie muyaffak ol· 
muıtur. 811 okra• lzerinde 
aydınlıkta film g6ıterile 
bilecektir. 

Bu ketif beynelmilel pro· 
fesörler tarafındaa tetkik 
~dilmiş Ye beienilmiıtir. 

Demek bir mldtlet ıoara 
sine•• salonları artık eıkiai 
l'ibi kara11lık olmıyacakhr. 

Nuhun 2emisi
sin büyüklüğü 

Kitabı Mukaddeste Nalaun 
gemisine dair yanlı elanlara 
göre reminin bGyükliiiün& 
hesap eden bir meraklı, re· 
minin 144 metre uzunluğun
da, 24 metre g.,niflifinde •• 
en dört l,uçuk metre derin· 
fiğinde, 11,500 tenlulı.: oldu· 
ğunu tubit etmiıtir. __ ._._ 

105 Sene 
AYNIK~YUE AYNlEVDE 

bıgilter'-'de Verblin.İt~n -
Vait · Ems.,ot k3ytade 104 
ya~ııuia b~r ;htiyar kac'ın 
vardır. Bu kadın ayni kÖ) Je 
doimuş, kayden bir kere 
bile dıyarı çıkmamıştır ve 
104 sene içinde doğduğu 
evden başka bir evde bir 
gece olsun yatmamıştır. 

Sine· 

tılan devam etmektedir. 40 e• laarap ol_., •e eylerin 
yizde seksanı çatla•ııtır. 

Dört rlade11beri devam ede11 kar 68 saatim ytlkıelmit· 
tir. • 

Helıi11ki-Finlindiyada kanlı mulaarebeler devam ediyor· 
Düa Badel ı~HI cİYarında bir kızıl fırkası kimilen imba 
edilınittir. 

Paris (Radye) - Garp cepheıinde kayde şayan IJir •a
ka olmamışhr. 

Paris (Radye)-Havanın fenabğına rağmea Fransız top· 
rakları lıerinde uçan bir Alman tayyareıi defi toplarile dtl· 
tilrülmüttür. 

Ren - Romadaa haber Yeriliyor : 
Türkiye - 1'alya arasındaki ticaret mmakerelerine bugln 

ltomada baıl•nmııtır. 

iki devlet ara11nda mllbadeleye mlıtenit ltir aalaıma ya· 
pılacaktır. 

1 
Pariı (Radyo)-Berlindea alınan) haberlere ıöre resmi 

ağızların kullaadıldarı lisanın akıine olarak:pek çok Alman 
zabitleri Finlerin parlak :aferini b6yük bir sempati ile 
atmaktadırlar. 

En tehlikeleli 
san'at 

lılinyada en flç ve telıali· 
keli An'ata olarak in•İ aYcı· 
lıiı gösterili yer. h itle ça
hıaular her mille11 Yana da 
b•nda ea ziyade ilatiıas aa
lıaibi elaa Peli11ezya adalan 
halkıtlır. 

Bunlar denizia 21 metre 
derinbğine kadar dal•akta 
Ye sa altıaaa lıaiç tefftil et
meden 4 dakika kadar kal
maktadırlar. Telıalike eena
sinda biı iple işaret etmekle 
yukarı çekilmektedirler. 

İncileri havi istiridye iki 
kısımdır: Bir kısmı bir avuç 
is,i kadar küçük, diieri bü
yllk ve 7 l(ilogram liadar 
gelen midyelerclir. Bulunan 
inciler pahalı Cle~ldirler, 
küçllklerintle olanlar iıe kıy
metli •e pahahtlar lar. 

inci aYlolarının en biiylk 
tl6şmanlan köpek balıkları· 
dır. Bunan için ba malekle 
uğratanlar azdı:. İyi bir iaci 
avcııı birkaç saat zarfında 
aiacak 5-6 midJtı çıliara\ili
yor. 

Fakat banwdaa ekı~riıi 
b,ı ~ktıklaı·ı için atmak 
mecburiyetiaciedir. G6n6n 
Lirinde avcı, laymetli bir 
inci buldu mu artık istikabli 
temin .etmiş demektir. Fakat 

80 bin tonluk 
zırhlılar 

Amerika mebuaan mecli· 
siıade!bundaa ıonra yaptı
rılacak Amerikan zırhl.lan· 
aın 65,0IO ton yahud I0,000 
ton olması hakkında bazı 
teklifler yapılmııtır. 86yle 
zırlalılardan her biri küçlk 
deyletlerden çoİUD•D ıene
lik bUtçesi kaaar masrafa 
sebep olacaktır. 

Fakat Amerikayı blyle 
zulahları yapmaktan menede• 
maaraftan ziyade sevktllceyş 
dBıünceleridir. Amerika u
mumi .. erklnı harbiyesinin 
sevktllceyf plinının esası 
bahri ku•vetlerbain Panama 
kanalı üzerinden~ ıerhestce 
bir okyanustan diğerine ge-

çebi.lmeainin mtlemmen olma
ıına kurulmuıtur. Bu kanal
da altı kapak vardır. Bun· 
lardan her biri 1000 kadem 
uzunluğunda ve 110 kadem 
arundaki ebadı haiz ıemi
lerin g~çmeıine mllsaittir. Fa
kat 65,000 tonluk yahut da· 
ha büyük zırhlılarıa ebadı 
daba çok olacağından bun· 
ların • kanaldan geçmesine 
lmkin yoktur. .................................................... 
bunu bulmak da, bir piyan· 
gunun büyllk ikramiyesi çık
ması krdar ı&çtilr. 

-~= •t• ' 

İzmir Pamuk Mensucat 
Tayyare 
masında 

T•rk Anonim l 'lrketl 
Telefoa Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardadır. 

36'" Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Deiirmen, 
B•glin Şarkıll Ye Atap diya- ~ Geyik ve Leylik markalarını havi her nevi Kapot 

yaruua 1eıiae se& ~rah ~, Bezi imal eylemekte olJp mallan Avrapanın ayni 
"Atkın Gözyaşları" Ye "Ya- ~ tip menıucatına faiktir 
ta•na Atk .. filimlerinia •••· Telefon No. aatt v~ ao7e 

t11l•az ıaaatkirı 
A&DOL VEHAl'ıa Atk.. He- Telgraf Adreel : Barrak-lzmlr 

yocan •• llicraıa delu ...... ----------· •---------• 2 

YENt~de Vs':'e;:n TOSUN p AŞA 

ve ~!~~~~d•~~~~tt~NU 
•• c n r ......, ._...__. 

Cum• 12 ıon kia~dan itibaren T ü r k ç e 
LOREL • HARDI HOVARDALIKT A ye 

4 NAMUS BEKÇİSİ ___ ... _ 

tırlatıyor. 

Almanlar lnriliz Allİlleriai 
maynlerle kuıatmak iıtiyer
l&rdı. Şimdi lnsrilizler ken
dileri sahillerini mayinlerle 
çevrelediler. Tabii, bu ma
yinler, döklllmllf ve dökll· 
lecek öteki maynleri önle· 
mek içindir! ---7 Defa evlenen 

kadın 
lnıiltere Lord De la V arr'ın 

hemşiresi Leydi Haldeman 
yedinci defa adını değiıtir· 
miştir. Çnnkii yedinci defa 
evlenmiıtir. Son kocası ln
gilterenin şarki Afrikadaki 
Kenya müstemlekesinde Mom· 
bazadaki bir .Jngiliz tayyare 
zabitidir. 

Bu kadın 1893 de ilk de
fa Sakvil iıminde bir lngiliı 
lordu ile evlenmit ve daha 
sonra· bundan ayrılarak 1913 
de timdi tuğilterenin Nakli
yat nazın bulunan~ yiizbaıı 
V allaea ile evleami,tir. Al· 
tıncı kocası lord Haldemaa 
idi. 

Sık ıık evleameıi ile tölı· 
ret bulan bu lagiliz asılzade 
kadının uıl t6hrcti ulaa, 
kaplan ve fil gibi vahıi hay
vanları avlamaktaki muvaf· 
fakıyetidir. D&nyanıa biitla 
ormanlarını dolaıarak yalıf i 
baranların beıinden koı
muıtar. Vahşi hayvunları bul
mak için son defa Akdeni
zin cenup sahillerinden ha
reket ederek Sıhrayıkebiri 

baştan başa geçip ve seya
hatine Bomhazada nihayet 
vermittir. ----MEŞHUR BiR CELLAD 

AiLESi 
Fransada Sansar ailesinin 

ıöhreti, bu aileden birçek 
cellidlar gelmit olmaıından
dır. 1608 ıenesinden, 1847 
senesine kadar cellidlık bu 
ailede babadan evllda inti
kal etmiıtir. 

En meıhurları Şarl Hanre 
on alhncı Lüiyi idam edea 
cellitbr. 

llültürpark 
Sineması I~ef5•1 

Bug&n ~ filim takdi• ediyor 
t - Kumarb•z 
Fraaıanın namdar artiıtleri 
VIVIANE ROMANCE Ye 

PIERRE BLANCHAR 
Taarafından temıil edilmiı 

ailevi, içtimai ve ahllkl bü-
y&k filim. 
a-,enhaydud 
Heyecanlı büytlk ae,.azeıt 

filimi. 
Aynca Metro Jornal ve 

renkli Miki. 

Bayanlara 
Mii~e 

Modaya muvafık en Ulks 
manto ve kostlm tayyarlar 1 
dikilir. · 
Birinci beylv soka~ kadın 

ukekA..a ""6ıa9'i 

1 O ikinci Klan 

Pirllm••to •in••• 
YAZAN: ..... 
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Şeuin laer tarafıntlaa si· 

rlled parlhaeato bi•u •ki 
Tiril marisiae oyp• l»ir 
fekilCI• y.ljılmııbr. Parllmea
tenn yapıldıfı yer 61 l'I· 
çilk tepedir. Cepe..a4le •• 
tlirt bliyik sil•• • .,.,,. 

Treailea iiifllace iKUIİz 
bir istasyon rlrlrslnlU .• 
ŞelariD içine doift d&linca 
kitap, ır•zete ye mecmu 
ıatan bir çok dtıllkinların 
inil•& her Yakit kalabalık 
bulara•auz. Bu memleket A· 
kinleri okumaya bayılırlar, 
berkesin elinde destelerle 
ıazete Ye kitap ı~btlr6si
nliz . 

Gerek yapılarda, elbise
lerde, ylzlerde ye ıerek 
dlkklnlarda temiz bir ıade
lik ve olıunluk Yaraır. Ôyl• 
cici bicili e\biıe 1i1en, tat
kınlık ve ııamnkhk g6ıtereD 
biç bir kadına rastlıyamıya· 
caiJnız gibi, eski, kirli, IO· 

İuk elbiıeli bir er1'.efi de 
g6rmek kabil deiHdir. 

Hal ve tavurlanndaa •• 
çel zencin Ye ae de fakir 
olduklan bellidir. Hl pir de 
sanki ayni derec~d• erta 
halbclır. Gençlerin ythl mi· 
tebeasim , yaılıların Jk1 
•lltebeı•im, çot•klarıa fil· 
al iıe llalaara bemiyor. Heai 
de ay ytbll,· parlali uçla, 
aiır Nflı, aelad, pmatuaa, 
ıiniraia inıanlar •• 

B6yle yavaı, salda, alt•· 
vaaı inaa11lar arasıad• yap
mak ne heı elayor. Yaaıa 
soğuka dayanmak fakbr. 
Her taraf ituz derymaa 
gömlilmUıtllr. 

Y&zll yalayan mldhiı so-
ğuk radeti insanın burnana, 
külaklannı ve y&zla& bir 
alev gibi sanyor Ye 111riyor, 
ayaklan çivi kesiyor, mm•~ 
byor. Fakat ~bana rapen 
yerliler alışık rolduldan için 
biç aldırmıyorlar•• biiilii bu 
tatafın insanlalı giM blsll
dilldiikleri yfi titredikleri 
yokhitr. 

(Devamı •ar) ---
Saçlanndan 

Utan!. 
Tanınmıt ıan•atkirlanmızda• 
Raıid Riza Ye f.mıgra Sa· 
dinin seçilmit bir temıil 
grubiyle. ~cqemltel~ ak· 
şamındaa itibaren temsille
rine bqlıyacaklardır. Tayyar• 
aiaemaıında verilecek olan 
ilk temıil Mahmud Y eaariaitJ 
(Saçlarından otan) adlı feDİ 
bir vodvilidir. San'atklrlaı 
bmirde yalnız 7 yeCii te\UU 
vereceklerdir. 

Hükumet kar111ında tlc .. 
ear terzi MelaMed Zekl'oi' 
en zarif ye ea matin lla•af' 
ları nı bir ı&r. .....,,,1 

~ Dr Falirl~ 
lmıİr Memleket ........ 

~ll.uHat.lla8~~ llorillüan,eeldtrii t a 
Jlapılır 1ktrlctW/~i 
Ne. 29 'tti.l!Mkfftl 
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