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FRANSA vE zA-'lngilter h rbiç ·ngünde9,ooo,ooo 
MAGLOPLAR İngiliz lirQs s rletmektedir 

11•h L:iın -. -d-.. -.. -ımn.numm f J k b. 'il t' ı· \' seyı uşurmesın, c e ır mı e ı, onun eze ı 
İ bit e "ebedi düşmanına mağliip ettirmesin, daha doi- ..................................................... .. 

Uik tıııllet, gaflet uykusuna, nifak ve fesat fırtınasına, fTÜRKJYE • SOVYET RUS-i 
~ tlk bastahtma, sefahat, zafer ve gurur sarhoşluğuna ı A "· LAŞMAS • 
1 i ~ı· ~endi mailubiyetioi, kendi felaket ve perişanhiını ı YA ~. J . 1 i 
t: ) 1

1 
lfe bazırlamasıı:a, o zaman o millet yürekler acısı : "Utro,, Oe:ıetesl Yazıyor: " Avrupa hadiseleri : 

·· 'llyor, i~te zavallı Fransanın bugünkü acınacak ı tefsir edilirken yeni bir Sovyet - Türk sıkı anlaşmasiyle : 
o k" ı karşılaşıyoru~. Sovyetler ancak bu suretle emellerlne nail ı 

e 111 bu ü k- k' d.. 1 k · · p p e . i n u ve yarın ı uşman arına yaranma ıçın ı olacaklarını tahmin ediyorlar. Garp harbini büyük bir ı 
ı b •ır ve felaketzede Fransa ne yapıyorsa hoşa fit- ı dikkatle takip ecleu Moskovaoın siyasetinde bugün üü- : 

il' ı f~'!ta ıtalyan ıaseteleri en zehirli bir lieanla "Fran· ı yük bir tebeddül, Sovyet _ Türk anlaşmasında yeni bir ı 
r •t. tıstlij'i kabul etmekle düşmanbj'ımıaı, kinlerimizi 
et ıy~~lk nıerhametimizi celbedeceklerini zannediyorlarsa ı samimiyet görülüyor. Bu fikir Türkiyeden doğmuş, Sov- : 
b c,~ llr. Onlarla görülecek çok hesaplarımız, onlardan ı yetl~r tarafından hüsnü kabul ıörmüştür. ÇüDkü T l.rki- ı 

11 Qı, .. Çok yerJerimiz vard1r.,, Diyorlar. :venin. bundaki emeli Balkanların sulhunu temindir.,, : 
.. , d 1 .................................................... .. 
~ 

1 
" yo arının da. Almanlara en müşkiil zamanla-

: lırını açarak onlara iJk ve son zaferi kazandıran Londra - Bir kaç güne kadar lugiliz Maliye nazırı A-
~, 1 rıaııl ilhak edeceklerini, Fransayı ve diğer zapt vam kamarasına yeni bir harp bütçesi tevdi edecektir. in· 
İte llleınleketleri ne suretle parçahyarak Almanya ile gilterede bu harp zamanlarında giiodc 9 milyon sterlin 
't kelderini bir bairıoları vardır ki bu .zehirli Ye alaylı harcanmaktadır. Inıiltere yeni YergiJer ihdas etmeğe mec-
~d •rşısında mağltabiyeti ve silahları terk ve teslimi bur kalacaktır. 
~ eıa Mareşal Petenin de nasıl acı acı güJdüiünü ve Londra _ lnrHiz çocukları doml~yobJara _i'önderileme-

~~ı'•ıl için için ağladığını kestirmek zor bir şey değil- mektedir. Sebebi de şudur : Ingiliz hükumeti bunları Ya· 
.'tt~ buglin esir Fransada çıkan ve yıllarca ve yıllarca purlara bindirerek, harp gemileri tarafından re~akat ettir-
'tlı~lheybinde bulunan bazı Fransız gazetelerinin Berlin · 1 • 

•ot,/. verinin rejimlerini meth ve müdafaa için yazdık- tccekti. Fakat bugünlerde vaziyet birdenbire ge.-·~ıp eştı ve 
~Otk "' 11ıakaleler na acı bir surette ımtmaktadırlar. lngiliz filosu biç: bir yere ayrılmamak mecburiyetindeai:· 
~t ıı~, llakikatler karıısında allah kimıeyi düıürme- Londra - Hollandadan gizli bir menbadao buraya ıe-
it~ '-tlleti mailft.p etm&1in, temenaiıiaden başka ne len haberlere göre, Felemeokte çok ciddi kargaşalıklar 

çıkmıştır. Hollanda işçi federHyonunun başına küçük bir 
Nazi getirildiğinden Hollandalı işçiler protesto mahiyetin-

b' ' 
SIRRI SANLI 

u. 
1 l'ataklı verem pavyonu- LEB ON DiYOR Ki: _...__._.,...,,._.__ ____ _ 

küşat resminde M ~DENİ FRANSA YAKINDA 
yapılan Verem paviyonunun 
açım tirenini yapmak tizere 
buraya bugün şeref Yerme· 
nizden dolayı eümlenize son
suz şükran ve saygılarımı 

sunarım.,, 

Demiş ve Veremiat yaptıiı 
zararlar hakkında uzun uıa-

diye izahat verdiktden ıonra 
sözlerini şu cümlelerle niha
yet vermiştir: Şu maruza
tıaıdan sarahaten tebarüz 

ettiği veçhile hususi idare
nin ve birçok zevatın him-

• ri • • 

~ ~ •·. .. meti vekiletimizin mühim 

~ MOoORO CEVDET nakdt yardımı, bıkmıyan 
, l\RAÇOQoLU mıssır •e de•amh takip •e 

.. miicahedelerimizle tekemmUI '~ Yaıd1iımız veçhile • 
ıl ı. 1 S · eden bu pavyonu Hıtüfkir , ~~ llrıye hastahanesinde 

ıt1 lj> SO yataklı Verem ellerile açmalarını sayın Va-

çll~J gı -ve istirham eylerim. 
ı e Sıhhat müdürü-

Esaret Kefenini Y ırtacaktır 
Belgrad - Vişiden bildi · 

riliyor: 
Eski Fransız cumhurrelsi 

Vişide trene binerkeb blr 
mebus arkadaşına gözleri 
yaşlı olduiu halde şunları 
söylemiştir: 

11Esir bir Yaziyette bulun• 
maktan ise güzel Fransayı 

terk etmeii tercih ediyorum. 
Medeni Fransız milleti esa· 
ret altında kalmıyarak bu 
esaret kefenini pek yakında 
yırtacağına imanım vardır. 
Bu mes'ud günü ölmeden 
görmek ve tekrar memleke· 
time gelerek bir cumhurreisi 
gibi değil bir vatandaş gibi 
çalışmak isterim.

11 

Londrada 

de grevler yapmıştır. Gestapo ile Hollandalı işçiler arasın
da ciddi çarpışmalar vukubulmuştur ve yaralananlar çok
tur. Hollandanın Nazi kontrolu altında radyo istasyonlan 
halkı sükunete davet ediyor. Kargaşalıklar hala devam 
ediyo:. Radyolar her saatta bir halkı sükunete davet et· 
mek mecburiyetiodedir. Şimdi Almanlar tehdit siyasetine 
geçti. 

Londra - Almaııı tayyareleri lngiltere üzerinden uç
tukleri h:ılde tek bir bomba atamamışlardır. ltalyan tayy• · 
releri de keza Malta üzerinden uçmuşlarsa da bomba ata· 
mamışlardır. 

Bütün lngiliz Akdeniz filosu şimdiki halde lskenderiye• 
de bulunmaktadır. 

Londra - Bay Ruzveltin harici siyaseti lehinde dDa 
Demokrat partisinin içtimaında çok heyecanlı nlimaylıler 
olmuştur. Zannedildiğine göre Ruzvelt ftçiincn defa olara k 
Amerika cumhurreisi intihap olunacaktır ve bu Yazifeyi de 
kabul edecektir. 

,_,.TÜRK HUDUTLARI ... , 
AŞILMAZ! 

_.__ ~ .......__ _____ ,_.... - ........ 

Atamızın, inönümüzon, Fevzi Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

. ikinci Tablo -
[Bir asker koğuşu, Mehmetcik, dıvarda aıılı bulu

nan Mareşal Fevzi Çakmak'ın fotoğrafı karıııında, 
onu, "gurur ve iftiharla seyrediyor. ) 

Dı,ardazı gelen bandonun sesi sahneyi doldurmakta: 
Türküz Cumhuriyetin röğsümüz tunı ıiperi, 
0 Türke durmak yaraşmaz, Türk ~nde, Tlirk ileril,. 

Bunları"'dinliyen Mehmetcik coşkun~ bir eda ile: 
"Güzümüo bebeği, yüce komutan, 
Cihanda senin biç benzerin yoktur. 
Candan güvenirsin bize her zaman, 
Bunu bilmiyen bir neferi yoktur. 

Boyuna, posuna hayran olduğu•, 
Yoluna canımla korban olduium, 
Emrinde her yerde umman oldutum, 
Bizden yana derdin, kederin yoktar. 

Kolağım alışkın emirlerine 
Buyuruklann gelir mutlak yerine. 
En korkunç düşmanı görsen de ıeae, 
Ôlnmden yılacak bir erin yoktur. 

Birinci duıüncen yurdu korumak, 
. Bu yolda eyledin saçlarını ak; 

Hahrından geçmez yabancı .toprak 
illerin yurduna seferin yoktur. b~~~ll kijşad resmi mii- ı limiz B. Etem Aykuttan say· 

& Bundan sonra Vali B. Et-
l~~i~·. Cevdet Sara çoilu ıı hem Aykut kısa bir hitabe 
İtt·~ı nutukta ezcümle ile pavyonun kordelisını 

Polonua avi açıldi ATATÜRK, İNÔNÜ arkadaşların 
U Tarihte yazılı hep savaşların, 

# \ it k• 
* y ı: kesmiş. Izmirden ayrılacağı 
t ir ~~Sek buzurJarınızla bu sırada açtıtı eserin ehem· 
-- 'il d 1~ ~.- . aha doğrusu Eie miyetini tebarüz ettiren gü-

l ~lltb en hayati bir iç- zel sözler söylemiş ve utur 
·~e ek olarak dilemittir. 

::).\~~ı gerı~oaB''hikkıDdi-
1/ .'~ı 't" - Memleketimizde çay ve kahve sarfiyatınıo 

' ~'•ı için umumi yerlerde ıay •• kahvenin yerilm•
~~tıı11edilmeııi dllıtıuülmektedir. Bunların yerine vi\cude 
-. 'rı ıhlamur, ayran. ~erbet, ·yaf ve kuru mey•a pasta 
'ddelerin satılma1ı tavsiye edilecektir. 

Londra - Dün burada Biliyor düşmanın ve yoldaşların 
Polonya evinin açılma mera- Acunda bir eşin, benzerin yoktur. 
siminde bulunan lngiltere 
Hariciye Vekili Lord Hali- Çelikten kaledir, yurdum, toprağım; 
faks bir nutuk söylemiı ve Yüksekte duruyor itte bayrağım. 
ezcümle demiştir ki: Türk sana güvenir FEVZİ ÇAKMA(UM 

" Kahraman Polonyalıları Harp meydanlarında kaderin çoktur. 

her cihetten taktirle anarız. PIAoın kuvvetli, kararın sağlam; 
Bu mücadelede hürriyeti ha- Tertibin uygundur, hazırlık tamam! 
yata tercih etmeği öğrendik. Bu yönden yok benim ufak bir ta1am, 
Bunun için lngiltere hürri- h 

1 

Bilirim bu işte tinerin çoktur ... ,, 
yetin kalesi olacak Ye Zafer 
bizim olacaktır.,, in ________________ .. , jıDiiiıieviiaiiimİİİlı ıııi1'iiiaılılr)mi 



'SAHiFE 2 

...................................................... 

İt~f ~! SONRA ALIN~ RADYO HOL!~!!l!!i 
Budapeşte - Macar h riciye aazırı beyanatında cenubi 

şarkt Avrupasında ancak idil bir sulhun istikrar olabile
ceğini akıi takdirde kuvvet kulanıJacağını söyJiyerek Ma· 
cariıtanın mihver devletlerine minnettarlığını bildirmi,tir. 

Londra - BDkreıten ahnan malamata göre Berlin hü· 
k6metile Romaya, Bulgaristan ve Macaristanın aralarında
ki ihtilafları bal için m6tava11ıt rolünü oynayacaktır. 

Tranıilve.nyada bulunan 800 bin Alman için hususi bir 
muhtariyet idaresi verilecektir. Romanya hükumeti Yahu
diler hakkında hiz:ırladıiı kanun henüz tatbik sahasına 
koymamıştır. Buna sebep 750 bine varan Yahudilere karşı 
alınacak tedbirlerden iktisadi bayatın bir sarsıntı yap
masından korkulmasıdır. 

(Halkın sesi) 

Bulgaristan ltında 

Yıkılan evler, mahsoıat zararı, insan ölülerı 
Sofya - Evvelki günkü şiddetli yağmurlardan Bulgaris· 

tanın muhtelif fehirlerini basan seller felaket halini almış
tır. Trinde sular evlerin üstünde yüzmilştür. 

Pazarcıkta Varice deresinin 3 insan gövdeıi götürdüğü 
görülmüştür. 

Bunların tutulması kabil olmamıştır. Filibc sokaklarından 
bir müddet ıeçilememiş ve Vedinde 400 ev sular altında 
kalmış ve harap olmuştur. Tuna yükselmiş, demiryolları 

harap olmuştur. insanca telefat henüz tesbit edile emiştir. -~-----.. -------

l JAPONYA AHVALi 
Tokyo - Japonya deniı 

kuvvetleri dün sabah hare
kete geçmiştir. istifa eden 
Yunay kabinesi Başvekili 
yeni kabine teşekkül edin
ceye kadar yerinde kalacak
tır. Kabineyi teşkil edecek 
talip bulunmıyor. Japonyanın 
talebi üzerine lngiltere Çine 
yapmakta olduğu nakliyatın 
bir kısmını kesmiştir. 

Dokuz mnuon fazla 

~ ş[HiR .HABERLf~ 
Öieôii;İldB~ 

Manisa mebusu B· ti 
Yaman lıtanbula, IO i 
müfettişi B. Nihat ~·" 
gitmişlerdir. lohisarl~t ~ 
müdür muavini Saıııı 
Istanbuldan, MiUI 
Müfettişi Alaettio f'ıÇ 
şehrimize gelmişlerdir· 

§ Lilleburgaz k•yoı• 
hiına tayin edile~ f 
maiyet memuru Ferıd 
bugün lıtanbula lı• 
etmiştir. ALMAN TAARRUZUNU NE

RED YAP CAK 
Roma-Almanyanın logiltereye yapacağı taarruz humma

lı bir ıurette hazırlanıyor. Bu taarruz Narvik sahilinden 
başlıyarak yüz kilometrelik bir cepheye teşmil edilecektir. 
Bu maksatladır ki bu yerler memnu mıntaka olarak ilin 
edilmiıtir. Buralara insan ayağı bastırılmamaktadır. Bütün 
llasırlık i'eceleri ve pek iİzli bir surette yapılmaktadır. 

Macarlar ehlivukuf istıuor, Rumenler reddedunr Ankara - Maliye Veka
leti Haziran 1940 tahsilatı 
39,803,483 liradır. Bu sene
nin Haziran tahGilatı 9 mil
yon fazladır. 

su ı abrikası mOdlf 
uaraladııarb,ı; 

, ____ .. _____ _ 
DAHiLi HKE LE 

idam Cezası da Ver cek 
Londra - Dahiliye nezareti dahiliye mahkemelerine dair 

olan yeni kanunu neşretmiştir. Bu mahkemeler memleketin 
dahilinde sui hareketi görülenleri muhak emeye •e mahk!lm 
~tmej'e batta idam cezası Yerip infaza da se!ibiyettaıdı ·)ar. 

•• 
KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 

lstanbul - Dünden itibaren lıtanbul i•zeteleri 4 sabıf<,; 
olarak çıkmaia baılamıılardır. 

§ lagiltere kral ve kraliçesi Brotkastunghanı ve TGrkçe 
neşriyat kısmını ziyaret etmişler ve memurlara iltifatta bu
lunmuşlardır. 

Bükreş - Romanyanın Balkan antantından çıkacaiı 
hakkında çıkarılan ıayıalar baıtan ba~a uydurma ve aııi
sızdır. · 

Nevyork - Şayet taarruzda11 evvel Almanya ve ltalya 
loriltere hükUınetine bir ültimatom verirse Inıiltere derhal 
bu ültimatoma red cevabı verecek ve lagiltere zafere ka
dar harp edecektir. 

Berlin - Buradaki Macar heyeti"' Romanyadan olan is
teklerinin kararlaştırılması için Almanya ve ltalyayı ehlivu
kuf olarak teklif etmişlerdir. Fakat RomaDya, bunu reddet
mektedir. Çünkü Romanya Macaristan harpsız birşey ver
memek fikrindedir. 

-----.. --·---
rum 1918· 

benzemiy ce ti 
romuna 

Londra - Mancster gazetesi yazdığı bir makalede ai
yru ki: Almınların dü,üBdükleri ve düşüncesi harpten baş
ka bir şey değildir. Almanya, Inıiltereye sonra Sevyet 
Rusyayı ve daha sonra da Amc:rikaya ıaldıracaktır. 

Hitler artık pusulası bozuk bir vapur ıibi meçhul bir 
uçuruma doğru yürümektedir. Bu uçur11• 1918 uçurum1ı1 
ribi olmıyacaktır. ______ .. _____ _ 

istanbuldan inglltereue oemıruoıu 
Baidad - Ya •ın akşam Bağdattan Haydarpaşa ya ilk 

tren hareket ediyor. Yeni hatta küşad resmi tantanalı ola-
caktır. 

Bu bat ıulh zamanında lstanbuldan hareket edecek 
yolcuyu lnKiltereye kadar durmadan ılSt~rebilecektir. ____ __.,. _____ _ bir 

14-20 Yaşındaki Fransız kızları lşbasında 
Paris - 14 • 20 yaşına kadar olan bütün genç kızların 

pratik bir hayata alışmaları için seferber edilmesine, sanat 
kararkiılarına nakledilmelerine karar verilmiştir. 

-----.. -·---

B u sene lzmir renç
lerioden loöoii ve 

Ankara motörlü tayyare 
kampına yüzden fazla uçu
cu iÖndcrdiğini ve bundan 
başka orta tahsilini tamam
lamış gençlerden de elli ka
darının ayrıca Ankaraya ge
dikli namzedi olarak gittik
lerini öğreniyoruz. Bu babta 
lımirimizin bütün vilayetler 
arasında birinciliği ihraz et
tiğini görmekle iftihar edi-
yoruz. 

Kısa bir zaman içinde şe-

Halkabınar Su f• 
müdürü B. Rahmiyi ; 
den Konyalı Mustaf• 

yövmiye meselesinde;. 
surette yaralamıştır. 
k t devam etmektedir· 

Fuarımız geçen sı 
re nazaran çok 

olacaktır 
Bu ıene lzmir Eot• 

yonal Fuarı geçen ıe 
den çok daha egleO 
cazibeli olacaktır. 
Türkiye bugün bütOll 
yada Sulh, Emniyet •' 
kiiaun hemen hemeo 
ne memleketi olarak, 
eğlence ve neı'e ar• 
sanları davet eder ' 
tedir. I 
20 Ağustos - 20 Eylt 

iki aşık kadıl 
Londra - Hıtlerin yeni AYrupa teşkilatı perdesi albn

da Britanya imparatorluğuna karşı ve dünyaya tahakkümü
ne mani olacak her devlete karıı uzun Ye sıkı bir mnc:a
dele plinı hazırlamıştır. 

Çanakkale-Halkevi köycülük kolu tarafından Arıburnun· 
daki ıehitlu ziyaret edilmiştir. 

Londra - Son hafta zarfında müttefik ve logilizler 
141,140 tonluk 22 ge ın i kaybetmişlerdir. Ayni samanda 
lngiliz harp gemilerinin birnayeıinde ele 100 milyon tonluk 
vapur seyrü sefer etmittir. 

Ist·naf mahkemeleri kuruluyor 
toplu hakim esası liğvolunuyor 

refli bir meslek, parlak bir 
istikbale kavuşmak, vatana 
en büyük bir hizmette bu
lunmak kaıarını veren lı:· 
mir gençlerinin bu vatani 
gayretleri her türlü takdirin 
fevkindedir. lzmirin yüzünü 
ağartan, göğsünü gurur ve 
iftiharla kabartan bu idea
list gençlerimizi (Halkın Se· 
si) tebrik etmeyi milli bir 
ödev sayar. Yaşasın Türk 

Bayındırın Had 1 
mahallesinde oturan 
ayni mahallede otur•' 
riye tarafından bir ı' 
kıskançlık meıelesiod 

tı'' lavı taşla yaralaomıf 

Kı•• Şehir Hell• 1 
Milli PiyangonaP ~ 

lul keşidesi lzmirde 
parkta çekilecektir. 

Londra - Son hafta zarfında Almanların iemi zayıat
lan 887,000 ton, ltalyanların ise 244,00G tondur. 

Londra - Almanlar Franıız sahillerini iıgal et•ekte 
devam etmektedirler. 

------41 .. "6------
Italyaya göre sulh teklifleri 

ne imiı? 

Adliye Vekiletinde teşkil 
olunan bir komisyon tara· 
fından hazırlanan adlt mah
kemeler teşkilatı kanun pro
jesi miltaleaları alınmak ilıe
re alakalı Vekaletlere g6n
derilmiıtır. Projenin ihtiva 
ettiği esaslara göre aiır ce
za mahkemeleri dışındaki ilk 
derece mahkemeleri için top· 
lu bakim esası terkedilmek
te bu suretle tecrübe ma-

tebdil ve bunlara taallök e
dan tazminat davaları da 
ceza divalariyle ayni mer
cilere raptedilmtktedir. Pro
jenin ihtiva etliği hususi
yetinden biri de temyizden 
maada mahkemeler için mu
ayyen merkez ve daireler 
kabul edilmiyerek Vekaletin 
tensip ve takdirine bırakıl

mıı olmasıdır. 

göklerinin hakimiyetini tak
viyeye koşan Izmir gençleri. 

----- 'Rak'k-ı I Halkın Sesi s: •. ~rr ı 
-------------İzmir Enternasuonaı 

Fuarı 

§ Yakında benziD 
tı tahdid edilecek •• 
si otomobillere 
miktarda benzin • 
tir. 

Vaıini'ton - Romadan bildirildiiine glSre lni'iltereye 
yıpalacak ıulla teklifleri ıu dört nokta Oıerinde durulmak
tadır. 

1 - AYrupa itleri Garp bOyük devletleri tarahadan tan
zim ve teıbit edilecektir. 

hiyetinde bulunan tek hakim
li mahkemelerin fili •aziyet
leri kanunlaıtırılmaktadır. 

Projeain muvakkat mad
delerine göre istinaf mala· 
kemeleri bikim ve müddei
umumi mevcuduna ve tabıi
ıatın mosaadesine göre pey· 
dupey açılacaktır. istinaf 
kabiliyetli olması lazım ge· 
Jen kararlar, istinaf mahke· 
meai teıkil cditmiyen yer
lerde temyize kabiliyetli o
lacaktır. Projede bu esas
lardaa ıonra mahkemeler ve 
vazifeleri sayılmaktadır. 

lzmire ncı'e, h•yat ve be
reket getiren lzmir Enter
naıyonal Fuarına iştirak et
mek, berkeıten ziyade lz:
o;ıirli ttıccar •e eınafın va
z:ifuidir. 

2 - Inıiltere Almanyayı eaki •lıtemlekelerini iade 
edecektir. 

3 - Ekonomik cilaetten Avrupa yeniden tanzim oluna
caktır. 

4 - ltalya Tribona gazeteaiae g&re Filistinin mandası 
ltalyaya Yerilecektir. 

Bir Tavzih 
14-7-1940 Pazar gilnü Na

hiyemiz marifetile yapılan 
ılnnet töreninin her tnrlil 
iıtibzaratı Nahiyemiz:, ıiinnet 
icra ve törene ait elbiıe ve 
tedavi gibi muraflar da yine 
Nabiyemize bailı Mecidiye 
Ocaiı Byelerindea Tiittın 
lkıperi Hüseyin Giilgülen 
tarafından deruhte edildiii 
balde bu iti biç te mtlna1e
lteti olmıyan lkiçeımelik Ha-
cı Mabmat ocatının kendine ••I ederek pzeteniıia 
lS·f-1940 tarih Ye 9036 aa· 

yıla nüshasının ikinci sahife 
Ye 1 inci, 2 inci sütünların· 
da bir yazısını gördilk. Ayn . 
ılltunda derci suretile tavzi
hini rica ederim. 

C. H. P. Epelpaıa 
Nalaiye•i Rei•i 

G. Saner 

Halkın Se•i - Biz, ban
da n evvelki yazıyı hususi bir 
istihl>ar aeticeai yazmamıı
tık. Bunu, bize imzasını ata- l 
rak g5nderen bir zatın tes- \ 
keresine atfen ve aynen 
dercettifimi.ıi arz ve beyan J 
ederiı. 

Mahkeme kararlarına ıüı
ıe~ vazifeıini gören iıtinaf 
mahkemeleri teıkil edilmek
te, aiır ceza mahkemeleri 
istinaf mahkemelerinden ay
rı birer teıekkül olmakta
dır. 

Hikimlere ait ceza dava
larının mahkeme mercilerini 

20 Atustoı - !yl61 

Okuuucuıara MOJda 
Gazete, Mecmua, Roman 

kira ile verilir ve satılır her 
nevi mektep kitapları da 
bulunur. Asri Sinema itti-
5.5 salindc Hidayet Görül 

· Dro Fahri ltık Kiralık ue 
ELHAMRA Sinemasında ızm;o!!k:ı~e'M~te~:::.~~esi evlet 

Rontken ve Elektrik tedaviai K ·ı d n od .... Buglln 2 harikulade film birdea eçecı er e ç ~ 
TÜRKÇE SÔZLO yapılar. ikinci Beyler Sokak elektrikli bir ev; Dld b 

J; 29 No. TELEFON 2542 sokağında da ilç 0 ı 
T Ar ZAN VE Oul.U elektrikli baş6'a ., 

ş t R L E y Egelllera mO)dB : kollanııh bir ev. 
•• • • lzmirin en l/Üzel aay- isti yenler: Eskilll 

KUÇUK. PRENSES fiyHİ ( ~eıme Pl6jları) ;:~:d~2~j:~::::~ Seanılar: Tarzan 3,30 - 6,45 - 10 da 1 mülremme/ teıkiltitla ye· lsmail vasıtasiyle kPr j 
_ ____ ş_:r_le_y_S_-__ s_,3_0 ____________ \ niden afıldı. 6-4 rilecektir. /. 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT )· Kişesinden ~ 
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