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l°" s··ı·· d•f q un Dünya 
~~ Balkanlara 
"' Gıpta Ediyor 

BEL ~GRAD KARARLARININ EHEMMİYETi 
TÜ KİYENIN OYNADIGI ROL 

VE BUNDA 

"' 1 ııe -;;.~ gündenberi Propağandasına göre Bul~aristanı 
d•! bütü:ütü? ~emlehkfetlerde, etmek o kadar kolay olmıyacak 

Berlin memnun 
• • 
ımış 

ktO' biit.. sıyası ma illerde, . 
tir· • un. Avrupa matbuatında Paris (Radyo)-Italya ile logiltere arasında son üç hafta- Stokholm - Sovyet tayyn.:lerinio son günler zarfında 
ve"f t:d nı.bayet bütün cihan dan beri devam eden daha sıkı anlaşma müzakereleri Ber- Finlindiyanın açık şehirlerini yakıp yıkmakta devam etme-
• d b ~yo ıstasyonlarında yanlan, lin siyasi mehafilinde dedikodular ve hoşnutsuzluk doğur- lerınden bahseden Fransız gazeteleri ve bazı logiliz politi-
:e- b~f!rılan sözleri, mütaleaları l mağa başlamıştır. Bununla beraber Alman gazeteleri bu kacdarı Finlandiyaya yapılacak yardımların vakti zamanın-

d• lh asa edecek olursak bu meseleyi kurcalamaktan çekinmektedirler. da ve filen yapılarak hitabet ve siyaset kürsüleriode teselli 

1 
y:ıık~ baş yazımıza başlık l Paris (Radyo)-Berlin matbuatının Sofyadan alarak neş- ve ceaaret verici sözlerden başka daha müessir bir şekilde 

aY tt~~ıgımız neticeyi elde rettiği bazı haberlere göre Belegrad konseyi her ne kadar müdahelelerde istimal etmeleri !üzümünü tavsiye etmekte· 

a:. u garıs an a muva a ır an aşma temin edilmiş ise de ~ış oluruz. 1 B l • t l kk t b' 1 dirler. 
4 bıı.t .. vet .Belçika. Hollanda ve B 1 · t b t k d 'I ki . . Paris (Radyo) - Berlin matbuatı, logi!terenin Yunanis-

a' 
11 

u garıs anın azı opra ı e erı tatmın edHmedikçe ltrj~b "Klskak~di~ayya devlet- Bulgarların daimi surette Balkan antantına bir uzuv olar ak tandan bir dirhem bile tütü ı almaktan vazgeç-erek bütün 
Jıı,; .. eş ~ bız de Balkau- girmeleri 

0 
kadar kolay olmıyacakhr. mübayaatını l ürkiyeden almağa karar verdiğini yazarak r kk gıbı bır blok yapabil- Yuoanistan ile logilterenin aralarını açmak üzer~ neşriya-

n <t b• lıccşki vakit kaybetmeden Paris (Radyo)-Sofyanıo Belegrat kararlarına oldukça tına masallar ilave ederek devam ediyor. Halbuki Ati-
iOS t~t1~e onlar gibi bir blok uygun bir siyaset takip etmesine Italyan siyasetinin bu ka- nadan alınan haberlerde lagiliz - Yunan ticaret müzakere· 

s ı• 'Q:lkıl edebilsek " dileğini rarları takdir ve tasvip etmesinin çok tesir ve hizmeti lerinde iki tarafı memnun edecek bir şekild e cereyan 
kell du an hükümetlerine karşı görülmüştür. etmekte olduğunu bildirmekt~dirler. 
derf Yduklan sempatik bir 1 :-===============---------- -----=----·--------------

gıpta ., . h H . • Sofyada ~ Vekilimiz o 
tııu }( 1 e iZ ar etmek fırsa- arıcıye 

tP1e '8 açırmıyorlar. 

atlel old ~şta Macar matbuatı 
tir. le'- Ugu halde bir çok mem-

ıtttlc . 
8eı rın gazeteleri de bu 

ı- Yttı~rad konst"yinde Türki
teb 111 oynadığı mühim rolü 

'• l't ~il~ ettiriyorlar ki bunda 
~er d'dıplomasisinin meharet 
ift·h ırayetinden ne derece 

. ı ar ta k b 811 11 
e e yine azdır. 

ere •et~ n, Balkanlıların birlik 
nbet' lerc sa~ü~ünden gıpta eden· 
gur' dur: soyhyeceğimiz söz şu-
oğl Siı de 

l ticı'l"•pını Balkanlılar gibi 
et ofittncd 2 ve bunu fırsat elden 

u a en 
biP Yapınız ... 

t sill~ ...... SIRRI SANLI 
e 'h•)J •••••• .......... .. 

elet'lllJ İ Ş f • • • 
~erd t e ımızın 

~~ekkürleri 
g~lltnuın~ar~ ~ Riyaseticumhur 1 

ldut~uınhuı katıpliğinden: Reisi
deii ıy,t ~_?eçırdiği küçük ame· 

si ' , t unasebetile arkadaş 
ngo~•rı a andaşlarından aldık-
kit~tkt:7habbet telgraf ve 
etaı~İtdirt ardan pek müteşek
ırlatıti•aiy ~t bu tebliğin minnet 
kati llbl.IJ~~:•b .. _ifadesi olarak 
67ııdtb~ktu utun telgraf ve 

' ... 

. • 

·. 

Son Taarruz da Sovyetle 
Aleyhine Oldu 

ın 

Roma (Radyo) - Halen bir çok tanklara. topçu ve tay· 
• yarelere malik olan 28 Sovyet fırkası bütün fin cephesi 
J üzerinde hareket halindedir. Bunlardan 12 fırka Kareli 

}

I berzahında yedi fırka Ladoga gölü civarında, iki fırl a Ni
yeoka mıntakasında, iki fırka Kominjerbide, iki fırka da 
Suomo Salmi mıntakasında, üç fırka da Petsamoya kadar 
Laponyadadır. 

Bu yeni taarruzun son derece şiddetine rağmen askeri 
vaziyet Sovyetlerin lelıine olarak değişmemiştir . 

Sunnaea karşı taarruzlarda Sovyetler!n telefatı üç bin 
kişidir. Son hücum esnasında harekata iştirak eden 150 
Sovyet tayyaresi mahvolmuştur. 

Helsinki, - 18 ili 60 yaşındaki bütün ukeklerin isti
nasız 12 Şubata kadar kayıtlarını yaptırmaları ilan edil
miştir. ----· ·-----

1
zelzele Devam! İ .i 

Ediyor 
askerim·z 

-o-

lnebolu. 5 (A.A) - Dün 
gece lneboluda 21,ıO de iki 
saniye süren şiddetli iki zel
zele olmuştur. 

Hasar yoktur. 

Anlrn ra - Bir süıek avı 

esnasında yanlışlıkla Bulgar 
topraklarına giren iki aske
rimi?, Bulgaristan hükumeti 

tarafından silahlan ile iade 

edilmiştir. Bu hareket, Türk 
-Bulgar d~s.!_luğunun samimi 

bir nişaneıioi göstermiştir. 
kit .. diyorr •ahiplerinden rica 

5
/ ar. Yugoslav Başvekili Svetkoviç 

Londra - Dün Belgrad· 

Kastamodu, 5 (A.A) -
Kastamonuda dün 20,21 de 
'f/e 20.3'l de orta şiddette ve 
beşer saniye devam eden iki 
yer aarsıntıtJı hissedilmiştir. 

.... _____ 
-~ -3-

steııi~Z ki bu-.-.----------------
l&riciy gıbı eserleri okumak, her diblomat, her 

r ~ hutaa,c he emniyet memuru, her zabit, her asker, 
ru eJıftpjllıiz ~.'.vatandaş için milli bir vazife sayılmalıdır. 
e c\e Gşnıan ılıyorus ki. beynelmilel boğazlaşmaların ve 

I e b~tr siy 
1 :z~ek için her hareket ve te-şebbüsün batta 

ı~ğ~ı'llıaa11 asi; c~nayet ve suikastm mübah BByıldığı, gizli 
''llleıı '. erın, kulağa fısıldayan gizli dillerin. günün 
ol Yır mi d ·· t d h k ıısi trı 11 • ?' saatın a ay ıran bozguncu rad-

e ·ııi a. Vata 2:~h.ırlerı her tarafa S3Çıldığı böyl-e zamanlar
~01',ltk Çokn aşları ikaz ve irşaa edecek böyle esu1ere 
ı " ~iz b tnuhtacız? 
ika1• u kitab Jed~ heye ı yazmakla hem okuyucularımıza zevkleri 
se ,1.arı ibr ~anları vakit geçirtecek ve hem de on-
• 
01101~' olaec y alınacak bir çok bakikatlarla karşılaştır-

ına •gıı: 

mad•· 
·ııetlef 

ol•' 
}erilli 

z. o. 
G·· •. orunmeyen ordunun 

yaı4' 
k••cJı Para 
uııs i ve kadın lnşanı çileden çıkarır ve 

ıralebesi 

da nihayet bulan Balkan an
tantı konseyi, büUin Avrupa
da ve bilhas!a cenubi şarki 
Avrupa ile Tuna memleket
leri saha!nnda sulh ve t "sa
nüdü sağlamlaştıcJLa ami'.i 
olarak karşı lanmaktad:r. 

lngiliz siyasi mabf illeri, 
bu paktın yeniden tanzim ve 
imzasi dolayısile memnun· 
durlar. 

Paris - Balkan antantını 
imzalamıı olan devletleri biı i · 
birinden ayırmak için Ber
linden Belgrada gönderilm ı 
olan en kuvvetli Alman pro
pagandacıları, hiçbir netice 
elde edememişler ve büyük 
bir hezimete nğrıyarak Bel· 
gradı terk etmişlerdir. 

Nlş (Radyo) - Tür-
kiye Hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu ile Yunan 
Başvekili B. Metaksas Niş
ten ayrılmışlardır. 

Hasar yoktur. 
Gümüşhane, 5 (A.A) -

Cumartesi akşamı iki haf ıf 
ve dün sabah da saat 7,50 
de orta şiddette ve amudi 
bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Ş. Karahisar. 5 (A.A) 
Cumartesi gecesi saat :l 1.35 
de Ş. Karahisarda hafif bir 
sarsıntı olmuştur. 

tabakatının bir temadisi şek
linde olarak bazı mühim gö
rüşmelere esas teşkil etmiş
tir. 

Roma, 5 (Radyo) - Bel-
gradda devran eden baıı şa· 
yialara göre Romanya ve 
Bulgaristan arasında muvak
kat bir anlaşma zemini bu~ 
lunmuştur. Macaristana ge· 
lince, siyasi Macar mebafil
leri Belgrad konferansına 
nihayet veren resmi tebliğin 
bilhassa 3 cü fıkrasına ehem· 

tü~bı; 2;;;ı;~ 
f mı, Tabiatin ) 
[bir c0 lvesi mi ?J 
[ Yazan: Sırrı Sanh] 
......,~ ...................... .._... ............. ._.... .......................... 
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Adı Veli olan bu k5yli 

arkadaşım bir çeyrek saat 
önce onu maskaraya çevire• 
bu felaketzede vatandaşı 
kurt armak için hiç tereddüt 
etmeden henuz taşı topraiı 
dökülmekte devam eden Lıa
nın iç taraflarına atı larak 

demirden elleri ile kocama11 
merteğe sarılmış ve inliyen 
adamı rnuba1<k~k bir ölüm
den kurtarmış'r. 

Ö lümün pençesinden ya
kasım kurtaran adam, şim· 
c.\ i büyak bir minnet ve şük
ran ile Velin;n ellerine sa· 
rı lmış, hem onları öpüyor 
hemde teessür, heyecan ve 
icabında bir çocuk gibi ağ
lıyordu. 

Veliye : 
- Beni afet. Veli dayı, 

sana karşı büyük bir kaba
hat işledim, ş mdi sana bor
cumu nasıl ödeyeceğim, de
dikçe, büyük kalpli k~yll 
onun kolun& girerek : 

- Çocukluk ediyorsun, 
sen şimdi bu süıleri bırak 
aa koluma gir seni daha 
emin bir yere götüreyim, de· 
ye yüzü gözü kan içinde 
kalan zavallıyı teselli etme
ğe çalışıyordu. 

Köylü Veli kocaman men· 
dili iJe talihsiz ban arkada
şının yarasını sararken giı· 
terdiği baba, aoa ıefkatnu 
hiç bir zaman uııutmıyaca-

ğım. Oıılar böyle birkaç adı• 
ataratmaz hanın yanıbaıında 
bulunan bir evden kopan a
cı bir feryat beni titret
mişti. 

Hıçkırıklarla titriyen bir 
kadın sesi bağırıyordu : 

- Ben yavrucuğumu al
madıkça buradan bir yere 

';gitmem. 
(Devamı yarın} 

1 li1-f d hlyanet irtikap ettirir 
~kn evleUerin · };öY . lltı htiyiik v kın en .çok güvendikleri Rusya ve 

Üç devlet dipJomatının 
Belgraddan Nişe kadar olan 
seyahat]eri ve Nişte birlikte 
geçirdikleri saatler konfe
ransta görüşülen mevzular 
üzerindeki samimi fikir mu-

miyet atfediyorlar. Bu pa· 
ragraf Balkan devletlerinin, 
bilhassa milli arazilerinin 
bütünlüğünü muhıtfaza me· 
selesinde birbirlerine yardım 
suretiyle. mütekabil hakları· 
oı muhafaza arzusunu kay
detmektedir. 

- Keyfin yerinde bakıyorum ? 

tel~ llllaulan b. e ~vvetlı ordusu, neden, büyük savaş-
• 1 ıznıetı yapmadı? 

ı:• JılY•Pıtıtdı zi~Uh~UALE CEVAP VERİLİYOR : 
Juııd~ · a ıanet duyguıu Slav amatörlerini ge-

- Benim ne kadar kahve tiryakisi olduğumu biliyorsun, 
Brezilyadan pek çok kahve geldiği ve geleceğini öğrendi
ğimden keyfim yerine geldi. 

- İnşallah gazete kağıdı da bol bol gelir de hem gaze
tecilerin keyfi yerine gelir, hem de gazete okuyucularrnin. 



SAHiFE 2 

103 - O kadar arzw ve 
hasretle beklediğine kavuş
tui•n riln dinya senin ola .. 
caktır. 

104 - Sevilenler bazen 
•iaca konmuı kaşlara ben· 
zerler, küçük bir hareket 
enları uzaklara uçurtabilir. 

105 - Gnzel san'atlarda 
büyük zaferler elde etmek 
için müstesna ilham yer1eri · 
ne ihtiyaç vardır. 

105 - Talia 1ana iki de
fa güldü, istifade edemedin, 
bir üçiincü defa daha güle· 
cektir. Bundan da faydala
namazsan artık talihine küs. 

106 - Bu derece ihtiras 
size hayırlı neticeler getir
miyecektir. 

107 - Sizin için sevmek, 
sevilmek bir ruh ihtiyacıdır. 

108 - Kalbinizdeki iyi ve 
aıil duygular düşmanlarını
zın ellerindeki silahları yere 
.lüşürecektir. 

109 - Sevmediğinizle ev
leameyiniz, seYdiiinizin bile 
sizi •••'at edeceği ıiphe
Hiir. 

l 11 - Her akşam İç•e
yiniı; mezarın veya hapisha
nenin yolunu tatarsınız. 

111 - Çok arsız ıönlünüz. 
Yar, her güzele vurul•y•rsu· 
nu. Allah islali etsin. 

112 - Bilsen ne kadar 
ıevae4eyim ben seni ey ıah. 

113 - Mademki dudak 
deidi füsunkar şaralta son 
katreye dek gel içelim biz 
bu farabı .•. 

114 - Mademki şiir her 
ıatırı kahı haraba, ıel hat· 
medelim başlanılan biz bu 
kitaliı. 

115 - Sinemada gördü
jön maceralı kalbini herıün 
biraz daha ateşliyor, dikkat!. 

116 - Karınızın istediği 
kıymetli taşı almazdan o 
yabancı kadını alacak olur
san başınızı taıtan taşa YU· 
raeaksınız. 

(Devamı var) 

Belgrad - PraYda gazetesi konseyin kararlan münase· 
betile yazdığı baılık altında ıunları yazıyor : 

"Balkan hik6metlerl elleri ~ebinde seyirci kalamazlardı. 
Zira ayaklanmıı olan Anupada biytik felaketler dalgala
nıyor. 

Bu dalgaların BalkaDlann haYa11nı da bozmak için lal
kan hükumetleri tedbir almağa mecburdurlar. Onlar sulhun 
idamcsi için verdikleri kararı tesbit ederek Balkanları he-
yecandan kurtardılar.,, ' 

Gazete devamla ,unları ilave ediyor : 
"Bugün Balkanlar rahattadır. Yarın da öyle olacaktır. 

Çünkü dört hiikiimet bu suretle mukadderatlarını birleştir
mis oldular. 

Balkanlılar: hakiki istiklilleri
ili.n ettiler • Dl 

Bükreş - Karantal ıazete kenfcrans kararlarından baa· 
sederkcn şu mütaleayı da il ~ve ediyor : 

"•alkanlar evvelce büyük devletlerin havasına uymuş, 
güya müstaliil bir blok h.alinde idiler. Fakat bu konferans 
onlara hakiki bir istiklal ilan ettirdi. Bitaraflığa karar ver· 
mek, siyasi şekilde birbirine bağlı kalar&k iktisadi yolları 
açık bırakmak suretiJe hem kendilerini bir hücullldan mu· 
hafzaa altına aldılar ve hem do;! ticaret yollarından diledik-
leri gibi istifade etmek çarelerini temin ettiler.,, 

Balkan kararları 
ACABA MÜESSİR BiR VESİKA MI YOKSA KIYMET

SİZ BİR NUSHA MI OLACAK? 
Sofya - Otro gazetesi Paristen aldığı telefon haberine 

istinaden diyor ki: 
Bura g-azete1eri Belgrad konseyinin kararlarından rnem· 

nun olmakla beraber bu kırarlar Avrupada büyük ve mües· 
ıir bir kuvYet halinde de tecelli edebilir, küçik itilafı11 
muliaclderatına uyarak yalnız kıymetsiz itir varaka halinde 
de kalabilir. 

Bul2aristau. 
feda 

milli hukukunu 
demezmiı! 

Roma - Stefaoi ajansının Sofya muliabiri li>ildiriyor: 
Bulgaristan Balkan meıelesinde tamamen bitaraf kalacak· 
tır. O yalnız komşulaı ile iyi münasebetleri idame ettir
mekle iktifa edecek, likiu Balkanlardaki milli haklarından 
da büsbütün feraiat e .. miyecektir. 

Italyanlar 
tak i 

Bulgaristanı 
e<liyor 

Roma - Bulgar resmi beyanatı burada sevinçle karşı· 
landı. Sofyanın Balkan meselesinde gösterdiğ'i düşünceli 
hattı hareket takdir olunuyor. 

Roma - Motörlerin g-az 
yerine kömiirle tahriki husu· 
sunda yapılan tecrübeler 
muvaffakıyetle netilenimıir. 
Sitarino adlı motörlü araba
lar bundan biyle kömür le 
işliyeceklerdir. iu kömürlü 
arabaların sür'atı saate 105 
diilometredir. 

YAZAN: ***** 
-27-

Şehir lokantalarmd.a biJe 
büfenin veya lokantanın orta 

yerine mükemmel bir sofra 
k•rulmuş; etrafma her türlü 
soğuk, balıklar, meyvalar 
dizilmiş; duvarlardaki raflara 

muhtelif şekil ve cesamette 
tabaklar sıralanmı ı, yanı baş· 
farına çatal, bıçak, kaşık 

Kadınlar silah ve peçeteler konmuştur. 
f. Herşey masaların üstünde 

altına açıktadır. Yemek dağıtan 
Londra - Havas ajaosı- ıl ve hesap gören garsonlar 

nın verdiği bir habere göre yoktur. Karnı açıkan her 
yakında lngiJiz amele kadın- yolcu ve yabancı, sofranın 
ları trenlerde hizmet etmek ' başın~ geçer, rtıftan temiz 
üzere karar verilecektir, O- ı tabak Ye saire alır, bcğen
tobüs ve tranvaylarda kadın- 1 diii yemekleri tabağa kor, 
lar tarafından işletilecektir, 

1 
istediği kadar y~r, içer, her 

bu suretle logiltere bir mil· nevi meşrubabnı kendi dol-
yon erkek kazanacaktır. durur. 
---c ·---

Zabıta 
Haberleri 
Karşıyaka Osmanzade so· t 

1 

kağında Hüseyin öğlu Hasan 
çocuk meselesinden lsmail 
oğlu 2f) yaşında Ali'yi tahta 
ile başandan yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ Hüseyin otlu Ali bir 
kız alıp ~ermek yDzftnden 
Ahmet oğlu Mehmet Ali'yi 
tabanca kurşunile aju su
rette yaraladığından yaka
lanmıştır. 

§ ikiçeşmelik Eski İzmir 
civarında Hüseyin oğlu Mus
tafa ve lsmail yatak mesele· 
siuden Tahsin oğlu Aliyi 
kürekle başından 15 gün i 
sonra tekrar muayenesmı i 
icap ettirecek derecede ya· 

1
. 

raladığmdao yakalanmıştır. l 
§ Deniz Sancak altında 

1 Abdülkerim motorunda ma· i 
kinist Abdullah oğlu Nuri ; 
v~ Kaptan Mehmet para me · 1 
selesinden birbirlerine baka- i 

Bu İş bittikten sonra ka· 

sanın başına gider yediği 

yemek meyva ve şarapları 
söyler, parasını öder, yerine 

göre öğle ~ e akşam ye:nek
leri meyva ve tatlı da dahil 
olduğa halde en pahalı bir 
buçuk markı geç.nez. 

Viyborgda Fin unvaniyle 
Ravintol otelinde iki hafta 
kaldlm. Gideceğim gfine ka
dar hka basa her önftm 

karnımı doyurdum, h~sap 
sord•m, otel sahibi kaç gece 

kaldığı öğle ve akşam kaç 
defa yemek yidiğimi sordu. 
Halbuki ben hesap tutma
mıştım, siz dedim: 

- Bilmiyor musunuz? 
- Hayır, biz hiç bir mfiş-

terimizin hesabını yazmayız. 
O nederse kabul ederiz. 

Cevabını alınca cidden bu 
emniyet ve itimada hayran 
oldum. 

(Sonu yarın) 
ret ettiklerinden yakalan- f 

T··t•• ··ı 1 Veka""let emrı·- mıııardır. ı Elb. t U URCU ere § Karantina Kantarcı Mus· ISe yap lr• 
Müı· de ne alındı tafa s~kağındya Raşit oğlu madan evvel 

Go··ru-ıen lüzum u .. zer;ne Rahmı Dayıoglu ve Ahmet H . ._ k d 
1 'lt 1 l ' iıKumet a:rşısın a tüc· ngı ere, yapı an an aşma- S 1 d d f ogy lu lbrabim çocuk mesele· 

T k iirt vi iyeli ör üncü sını ear terzi Mehmed Zeki'nin 
lara gare her yıl ür iye emnı'yet mu-düıü Kemal Al· sinden Selahettin kuısı 24 
T .. tü ( · d 14 ·ı k" en zaıif ve en matin kumaş-u n erın en mı yon ı- yanak vekalet emrine alın· ya~ında Tevfikaya hakaret ' 

lı k Y k " larını bir gör. 
lo satın a naca tır. a ın- mıştır. tt'ld · d k J t 

Şehir 

-:nıun- . 
Adliy~ Vekili B. Fethi 

Okyarın yakında şehrimis• 
gelecekleri haber alınmıştll· 

Adliye Vekilimiz Aydı' 
yoliyle gelecek, lzmir adli· 
yesinde tetkikler yapacaktır· 

Sahte bilet 
satanlar 

Gfıya Erzincan ve ha.-ali· 
si .zelzele felaketzedeleri ıo•' 
faatine C. H. P. Süleymaoi· 
ye ocağı tarafından (Sir 
Adam Yaratmak) piyesioİO 
temsil edileceği bahanesi!• 
dolandırıcılık yapan iki kif1 

yakalanmıştır. 
Suçlular Eşrefpaşada ot11' 

ran M {! hm et Ali Özdcmirl• 
lbrahim Vahid Doj'rulardıt• 

~vlenenler 
ikinci 1'anun ayı içinde 1 

mir belediye evlenme dair• 
sinde 87 çiftin, Karşıya~' 
evlenme dairesinde de selıİ' 
çiftin nikahları kıyılmıştır· 

/ Kızılay 
Bayan Mihter Çelebi t 

k d ı .. .. .. d k' ., ar a aş arı, onumuz e ı ı 

şembe günü gecesi "' 
20t30 da Elhamra ıineıo~ 
salonunda Kızılay menfa•tr 
ne bir konferans verecekief 
dir. 

Y ar,ınki PiıaJJ 
go eşidesi 
Yarınki Milli Piyaogood 

bütün büyilk ikramiye kaaıf 
nan numaralarını yarıll 
"Halkın Sesitl gazetesio 
okuyacaksınız. 

Zayi 
Izmir belediyesinden ali 

ğım 1329 numaralı şoför~ 
ehliyetimi zayi ettim. Ye' 
sini alacağımdan eskisi" 
hükmü kalmadını ilan eN 
rim. 

Armutludan lsmail o$ 
Alimed " 
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!~ı!.~::;,\~~~= !::;~! ~:~n lardır. Bu ••11• mevcut tü- ~ır'. erın en ya 
8 

anmış ar· ı 
k tün stokunun tamamen satı- § Karşıyaka Süleymaniye 

Y v cakF, tetkilklerd yapacal tkır.t' larak ihraç edileceği kat'i sokağmda Zekeriya kızı Fet .. i -------------
4_::-_________ _.; 

apaaı ransız ar a meme e ı- surette anlaşılmaktadır. sı 
.._ · d "h' 'k hiye Akgün Mustafa karısı miriyor idi; zira Almanyadan aşılanan kangren 

-------

•h t mız en ayrıca mu ım mı . lngiliz heyeti birkaç güne ı 
1 raca 1 tarda ti.itüa satın alacak- kadan lzmire gelecektir. Sıdıka ve Ahmet kızı Fat· divinin azasını zehirliyordu; zira Rus or<luları f 

mlrakabe altlna ahnıyor ~~ .-· ma, çocuk mesele.sinden bir Milli müdafaa vek:ili General Sukhomlioof itilaf ete 
T . . . 8 'E'Lff AMRA s· d ~ birlerine hakaret ettiklerin letlerinin aleyhdarı bulunuyordu; zira casus Nikol~ ıcarette tağşışın meni ve YEi ınemasın a JI 

ibral:atın milrakal>e ve lioDt- ' den yakalanmışlardır. vic Miyausof Milli müdafaa vekili karısı Katerioa 
rolll hakkındaki kanunlar . Bugün matinelerden itibaren § Anafartatalar caddesin· mitriyevn.adan yardım görüyordu; zira · Nikolayt 
hilkümlerine tevfikan yapagw ı Çoktanberi hasretini çektiğimiz en şen, en sevimli de lbrahim oğlu Nrcmi bili ikinci VilheJmio casusu ve Katerinanın aşıkı iôi .. 
ı'bracatının miirakabe altına Franınz sanatkarı MAURICE CHEV ALIER 

T fı d h 'k 1 b' " ll'kt 'bd d'I sebep Emin'e hakaret etti- NIKOLA YEVıÇ MIYASUOF KiMDiR? 
altnması hakkındakı' nı'zam· ara n an arı a ı ır guze ı e ı a e ı en y. d k l O 

Z A K 
gın en ya a anmışbr. Tahsilini ikmaldan bir kaç ay sonra suvari oı 

name Vekiller heyetinin tas- T U - § Eşr~fpaşa caddesinde zimi Nikolayeviç kendini facia oyunları oyna.?1'o 
dikinden geçmiştir. Nizam- Nefis şarkılı - Fransızca sözlü - diğer mühim röllerde ' idris oğlu Recep, oğlu Ki- pek elverişli bir vazife başında bulunmuştu. Zul.1 
name l nisan l940 tariliin- Erich Von Stroheim - Marie Dea - P. RENOIR zim ve oğlu Reşat, Bili se- fakat lüküs meraklısı olan bu maceraperest g" 
de meriyete girecektir: Aprıca metro Jurnalda en son HARP haberleri bep Maksut oğlu 334 do- zabit o zaman Rusya ü!kesine dahil bulunan, Polo~ 

Nizamnameye göre, yapağı Seanslar: her gün 2.45 - 5 - 7,15 - 9,30da başlar gyumlu Esada hakaret ettik- d t 'h t 5 ı t buJ -r\lmanya hududu.ıda Vyersbulof mevkii jan '. ı. 1 raca ı amsuo, s an ' Cumartesi ve pazar 18.30da zcuz Halk seanslarl !erinden yakalanmışlardır. b v lzmir ye Mersin limanların-
9

= ·: _ ... , 
3 

_ .... ,, , -: _. , 9 yüzbaşılığına tayin olmuştu. Burada bir kral gi 1.v 
d k =~ ::. . - - · § l\nafartalar caddesinde k k · · d ld 'd' V ıır a ontro} edilecektir. Ti- fım sürüyor ve esesını o uruyor ı ı - a .Af 

caret vekaleti lüzum göre- IJTAY' YARE SJ.NEMASJ T e
3
1
6
e-4f 0

6 
n il j\Ji oğlu şofQr Hüseyin ida· hududu muhafaza etmek ve lüzumunda gümrük JY · ı d 1~ resindeki 81 sayılı taksi o-ceğı yer er e muvakll(a t kont- murlarına yardım kuvveti vermek idi. 

rol merkezleri ihdas edebi- · Bugünden itibaren mevsimin 2 filmini birden taktim eder tomobilioı Mehmed oğlu Giinde iki kerre buradan bir sürat katarı geçiyor~ 
Jecektir. Nizamnamede ya· 1 • ATMACA Charleı. Boyer Nazmiye çarptırarak !lol ba- istasyonda her güo t .. rlü türlü yabancı yolcularla.' 
pağıların tasnifi, tolerans P. R. Vıllm cağından hafif surette ya· 1 d G k ki k ü b b eoı 
ambalaj, kontrol şekilleri ve 

2 
MQRlı;'NAUll-rADA. ~~Janmasına sebebiyet ver.di· şı aşıyor u. enç ya ışı ı ve şı Y z aşı u Y -; 

nizamnameye muğayir hare· - ı:. ~.LI :"'} gınden yakalanmış ve l:iıla- zıfesinden çok memnundu burada zengin olmak ç~ 
kette bulunanlar hakkında . (lmperio Argentina) Ayrıca: EKLER Jurnalda son hadisat hara davacı vazgeçtiğinden lerinide düşilnüyordu. O, nem güzelliği ile ve ' 
hliku-mler mevcuttur. S l A 2 5 30 9 d M ki 4 7 30d · t b 1 t h:lekarhğı ile hem eğlenmek ve hem para }iıt., eans ar: tmaca - , - a oreııa şra - . a ıeraga zap yapı mış ır. r 

1 

istiyordu. ilk önce buradan Rus paytahhna ve dl 
Milli Piyanao Biletlerinizi ( SAADET )" Ki1:esin .. den::~: Açy::'k~ı1!:~e yadan Avrupaya geçen ve gümrük memurlarile ·ti 

.tli9 -., ı münaziada bulunan zengin ve güzel kadınları b1 _.f 
blletlerlnlzl çabuk alınız. Çorakkapu ~o1iı merkezi karıısı No. 864 Haıaıı l'&ldla O.der Telefoa 8497 etmek ve bu suretle kadınlarıa teveccühllnü k•" 


