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A,, DIYORKi: 
Y OLMIYA 

CAKTIR'' 

IJlanlar F ransad ki mü bay atı bo s d kıymeti 
olmıyan marklarla tediye etmektedirler 

ENi FRA iZ H . ICIYE Z 1, 
~iCi SiYASETiMiZI TAMAME D 
~~ 

~NY A ANLAMIŞTIR 1 ••• 
I~ 1m•----
e ' 11Ya artık bugün bütün saf hat ve teferruatiyle 

lq !>eyce anlamırtar ki Fransayı yere sermek istene• 
ilte tlnıek demek değildir. Nihai zaferi kazanmak 
td treyi mağlüp etmekten başııı.a çare olmadığını 
tk"· ~erlin hükumeti yani Hitl.er bugün lngiltereyi 
~1 •çın ne yapmak lazım gelıyorsa onu yapmak 

\, tlıldarını baş döndürücll bir sürat ve iÖrülmemiş 
ıtt ·ı t 1 e ikmale 9ahşıyor. 
k ••kert muharrirler ilk zamanları Inıiltereye de-
-~llda11 değil, ancak havadan bir darbe indirmek 
~:•cağını iddia ettikleri halde lngiliz tayyarecile-
1 •ıııanlarda havalarda gösterdikleri ıecaat Ye c'\ harıkalarından sonra şimdi CebelGttarık yolu 
t' bir akından babsetmeje baılad lar. 
~1•k olan iki şey vardır: 
-~ llltnya lngiltereyi mağlftp etmediiçe kendini rs
. lllffer sayamaı:. Bua11 Almanlar da itiraf etmek-

lıın 
~)b 1 tere bir Al••D hücumunda mağliip olurlarsa 
tıtı'de•elderiai pek ili tadir ettikleri için una 

t,.ı •1111takta •• 04a göre de maiJtıp olmamağa ça
"lt. 

SIRRI SANLI 

•iiYABANCiA"SKE"ıii.iKi 
tş_ı B~Ş T ANLIGINDAN:i 
)Doğumlular Son Yok- f 

'ş blamava Çağrılıyor i 
ı~.t-izde yabancı olarak ilk yoklamasını yaptıranı 

t 6~11 son yoklamalarına 940-Temmuz-22 ıünü da-ı 
8,30 o. da baılayacak ve 940 Temmuz-31 güntl d&hilı 
t ~ lı~tam bulacaktır. Bu müddet zarfında şubemizet 
lld lllıyenler son yoklama kaçağı kalacaklarından: 
'~~kanuni muamele tatbik olunacaktır. ı 
'-ilk tacaat şekilleri aşağıdaki sırayı takip ede«:ektir.ı 
ı,t Yoklama sırasında şubemize müracaat edenlere: 

) 
~~"da numara verilmiştir. Müracaat bu numara ıı-: 
, löy)c olacaktır : ı 

ı), 336-1 dahil 336-150 dahil 22 Temmuü 940 ıünü ı 
' 33(; . 150 ti 336-300 " 25 " " " ı 
ı' 336.301 " 336-450 " 24 " " " ı 
ı ' 336-451 " 336-600 " 25 " " ,, ı 
1 ' 336.601 336-750 " 26 i 
) ' 336.751 :: 336-900 " 27 ,:' '~ ~· 
l ' 336.901 336 -1050 29 ı 
) 

ille yoklam:asını yoptır~amış ola.;'lar 3c)' T ;m. ı 
, tlluı 940 günü ı 

3]6 ili 335 dotumlulardao şimdiye kadar yok- ı 
~~~ 1•ına.larını yaptırmıyanlar 31 Temmuz 940 günü ı 
) , ~lleflcrin getirecekleri. veCJaik şunlar olacaktır : l 

~erkes bizzat şubeye müracaat edecek, mua- ı 
~ lplik katiyyen memnudur. ı 
~ , 4'ıı11e, baba, kardeş hariç. (ispatı hüviyet şarttır): 
~),Nüfus cüzdanı. ' 
'-)......., 'faıebe ise mektep talebe vesikası. ı 

G.etemiyecek kadar hasta olanlar bir gün ev- ı 
"el doktor raporu göndereceklerdir. Doktor ı 
01rnıyan yerlerde mahalle mümessilleri veya ı 
köy hey'etlerinden hasta olduğuna dair vesika l 
IÖQdermek lazımdır. ı 

Talebe olanlar •eya olacaklar. Bu sftnlerde ı 
i\ılcerJik mediıine görünmeleri mecburidir. ı 
------~ ............ •: ............................... .. 

Loodra-Buraya gelen eo son haberlere göre, Çinlilerle 
Japonlar dün gece yarısından sonra Nag·Po nehrinin ağ
zında çok büyük ve müthiş bir harbe tutulmuşlardır. Çin-

liler bu harbe meydan vermekle lngili:ılere harbe devam 
etmek azmine olduklarını ispat etmek istediler. iki taraf-
tan binlerce ölü ve yaralı vardır. Harp devam etmektedir, 
Japonların iki küçük harp gemil~ri bahrılmlşbr. 
Londra-Fransız hariciy~ n&zırı Bay Boduen Fransanın 

harici ve umumi siyaset hakkmda beyanatta bulunmuştur. 
Bay Boduen ezcümle şöyle demiştir: 
Frans•zların yeni milli ihtilali Fransız kalacaktır. Hiç 

kimseyi kopya etmiyeceğiz. Her meseleyi Fransız kafasile 
halledeceğiz. iş ile sermaye arasında yeni bir birlik vücude 
getireceğiz. Her yerde sükunet ve disiplin hüküm sürecek
tir. 

Almanya ve Italya ile yeni ticari anlaşmalar imza ede
eeğiz. 

Harici ıiyaseHmiz; büıbütc.n değiştireceğiz. 
Londra - Almanlar Fransada istedikleri şerait altında 

mübayatta bulunmaktadırlar. Bazı da bu mübayaatlarını 
hiç te tediye etmiyorlar. Fransada Almanlar markın kıy-

metini diiş -rerek her hangi bir küçük mal için Fransııla

rın boşuna gidecek yüksek fiatler tayin ediyorlar 
ve bunlara mukabil bir sürü kağıt marki vermektedirler. 

Almanlar 5,000 Tayyare 
Kaybettiler 

Londra -. Times gazetesi Almanların bu güne kadar 
ujradıkları •iır bava zayiatını tarif ile şöyle · demektedir : 
"Londrada tutulan resmi kayıtlar, Almanların lnK"iliz hava 
faeliyt.ti yüzünden harbin başından buiüne kadar takriben 
2,500 tayyare kaybettiiini göıtermektedir. Bu ağır zayiata 
Fransızlar, Belçikahlar, Hollandalılar ve Norveçliler tara
fından düşürülen tayyareler ile talim ve terbiye esnasında 
ka.1aya uğrayan tayyareler de ilave ediline kayıblan beş 

bin tayyareden fazladır. 

Tayyare zayiati düşman için büyük bir kayıp ise de on
ları idare eden mürettebatın ziyaı çok daha vahimdir. Tay
yare daima imal edilebilir. Lakin pilot, rasıt Ye hava top

~çuları yetiştirmek için .kestirme bir yol yoktur. 

Almanua, lnailtereue hücum ederse 
felaketle netıceıenecekmiş 

Vaşington - Bu ayın 20 sinde Italya Hariciye nazırı 
Berlinde Hitlerle görüşecektir. Bu görüşmeden bir hafta 
sonra Almanya lngiltereye saldıracaktır. Bura gazeteleri 
Hıtlere hücum etmekte ve bu saldırışın Almanyayı tehli
keye sürtikleyeceğini yazmaktadırlar. -~---------------.. -----~-
MOLDOV A CUMHURiYETi 
Moskova-Romanyadan alınan Moldova eyaleti elli bin 

kilometre murabbaında geniştir. Buranın üç milyon yedi 
yüz bin nüfusu vardır. Sovyet sosyalist cumhuriyetlerine 
dahil olan bu cumhuriyet Belçikadan, Hollandadan, IsviçM 
reden büyüktür. ______ .. ______ _ 
Ruzvelt intihap Olunacak 
N evyork - Bütün gazeteler 8. Ruzveltin demokrat par

tiıi namzedi sıfatiyıe intihaba dahil olmağa karar verdiğini 
ve yarın akıam yapılacak seçimde ekseriyeti kaza11acaiı 
hakkında itimad beyan ediyorlar. 

Gi CEGiZ'' diyor 
Fakat bu markların kıymeti yoktur. Çiinkü kambiyo kıy
metleri hemen sıfıra muadil sayılmaktadır. 

Londra - Herkes Almanyanın lngiltereye karşı yapaca
ğı muhtemel taarruzra alakadardır. Ve bu taarruz b.akkıa
da birçok mütalea yürütülmektedir. 

Fakat Italyao Popolo di Roma gazetesi yazdığı bir ma
kalede diyor ki : lngiltereye taarruz hazırlamak Lüksem
burg ve yahutta Andorll hükumetlerine taarruz hazırlama

' ğa benzemez. "lngiltere koskoca bir imparatorluktur Y• 
yenilmesi kolay değildir.,, 

Rados ve bazı adalardaki 
askeri üsler yakıldı 

Vaşington - lngiliı avcı ve bombardıman tavyareleri 
dün Radoıda askeri üslerle Meyis, Leryos, Kerpe, ~aıot, 

Kalimnos, Tiloı adalarındaki askeri karargah Ye clepolar 
kimilen tahrip edilmiştir. 

Leryosta tayyare meydanındaki 14 tayyare yerde barap 
cdilmittir. Bazı askeri motorlarla mavunalar batırılmıştır. 
-Sahillerimizden Rados adası 22 kilometre, Meiı adası da 
2 kilometre, Leryos 30, Kalemnos ise 12 kilometrej \llak· 
tadır. 

•• 
ı~TURK HUDUTLARI=-._ 

ŞILMAZ ! 
~ ~._...~ ........ 

Atamızın, inönümüzün, Fevzi Çakmanı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

O esnada talebesine kışla hayattnı göstermek için 
kıılanın geniş avlusuna giren bir öğretmen ile öğren· 
cileri asker yürüyütü ile ilerliyerek aslan Mehmetcik
lerle kahraman subayların bulundukları koğuşa girer
ler. Bu yürüyüş esnasında vaktiyle büyük musiki Glta· 
dımız merhum Ismail Zühtü tarafından bestelenen ıu 
Sancak marşı terennüm edilmiştir: 

,,Alsancak Marşı" 
Alsancaktır şerefimiz, ıanımız 
Alıancaktır namusumuz, canımıı 
Alsancakla şenlenir vatanımız 
Al.sancakla karıııktır kanımız 

Kanımızla karıtıkbr bu sancak 
Yaıayamayız bir in ondan biz uzak 

-*-
Bayrak önde cihan bilsin hepimiz 
Ölüm saçan ateşe de düşeriz. . 
Türk bayrağı Türk namusu demektır. 
Onsuz kalmak bir Tftrk için ölmektir. 

Kanımızla karışıktır bu bayrak 
Yaşayamayız ondak olsak biz uzak. 

- ·-
Öğretmen küçük kültür müfrezeıi ile koğuşa ıirdik

ten sonra askerliğe mefton talebelere genç ve kahra
man subaylarımız tarafından askerlik hakkında çok fay

dalı malumat ve izahat vrilir. 
Bunun iiıerine öğrenciler vatan, askerlik ve Meb· 

metcik hakkınde bildikleri şu tiirleri okurlar: 

(Devamı Yar) 

• 
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Londra - Büyük Okyanosta bir Alman ve Akdeniıde JTTJFAKINA MJ GiRiYOR? Sofya - hukumet sılih ~ k Ol b"I" "? ( 
bir ltalyan tabtelbabiri batırmııtır. altında olanların borçlarının il a a 1 ır mı 1 .. 

Londra - Amerikalıların lnriliz hava kuvvetlerine ya- Berlin-Sabah gazeteleri Münib konferansı kararlarından tediye mecburiyetlerini tecil i Yazan: SIRRI s 
zılmaları ile Amerika tabiiyetini kayıp etmiyeceklerioi ilin bahsederken ·Macarlarında Alman ve ltalyanlarla beraber etmiştir. Bu borçların faiz- '\ınııınomıııllllllllllllllD -47- "" ......... 

edilmiıtir. logilterenin harbı genişletmeıine karıı durmağı taahhüt leri de tecil edilmiştir. MakSadlRI l&b-
Halkın Sesi _ Bu haber Amerikalıların gayri resmi su- ettiklerini de ilave ediyorlar. Bu üç hükümet Şarki Avru- G .. I . ki 

rette logiliz haya kuvvetlerine iltihak edebileceklerini gös- pa stakosunun idamesioe ve sulhun teminini deruhte etmiş- öru memış sıca ar Ett·ırmek için 
termeai dnlayısiyle çok mühimdir, lerdir, diyorlar ve şunu da ilave ediyorlar: "Balkanların sul- b 1 d 

Londra-Amerika hariciye nazırı beyanatında Ingiliı ah- bu Almanyanın arzus• demektir, bunun için liç devlet el- aş a 1 insanları idare bakuıaı• 
luka sistemini muvafık bulduğu halde Almanyanın bu ah- birliği ile buna çahıacaklardır.,. Dün ansızın sıcaklar bat· ortaya atılan madde.letl 
lukayı öne sürerek kendilerininde abluka usulünü muvafık ----.. ------ Jamıf ve derece 41 e ka- ve sözlerden en güıeh 
ilSrmesi hakkmdaki iddialarını reddetmiştir. R M d•J kJ • • dar yükselmiş bazı amele rey Fordun fU sözildilr. 

Nevyork - lngiliz tayyarelerin Rur müstahkem şehri· Omanya acar l e e?IDID ve kadınlar bayılmışhr. "Muvaffakıyetin bir. 
ne her gece yaptıkları müthiş baskanlardan dolayı şehir b• k d.I d• varsa başkasının nokta& 
ıaaıkı can korkusu ne mahsenıerde hayat geçirmekten si- ır ı mını re ae ıyor Adliyede zarını kavramak ve bet 
Dl.rli ve hastalıkla bir hale aelmı·ctı·r. Bükreş-Münihde cenubi Avrupa meselesi müzakere edi- onun göziyle görmektit·~ 

• ,, d Adliye daireleri yax tati- k b sı 
Londra-Taymis başmakalesinde Amerikadan lngiliz ga- lirken Romanya murahhası lstoyko Macar projesini r~d et- )ine önümüzdeki cumartesi Gerçi bu söz ço ı 

zetelerioe yazmağa başhyan sevki ve taktir mektubJarından miştir. Macaristana Arat, Bimar, Salaş ve Satumarı vili- b 
1 

fakat yer yüzünde bul 
yetlerinin terkedilebileceğioi bildirmiştir. Müzakere heyeti gününden itibaren aşıya- insanların yüzde dokı••1 

Amerikanın lngileye karşı her ıün artan bir sempati ile caktır. 
meselenin yeşil masanın kararına bırakıldığını bildirmiştir. ederler. bağhhklarını gösterdiğini tebarüz ettiryor. Bu sene nöbetçi kalacak Vaktı"yle Andre ~. Budapeşte - Resmi mahfillerin kanaatine göre Maca- """ 

hakim ve mahkemeler dün il ristan Tranıtilvanyaoın ziyadesini alacaktır. Romaoyaya kala fakir bir Iskoçyalı • Yugoslav "Politika'' gazetesine göre: 
1 - Alman makamları Hitler - Ciano mülakatından 

sansasyonel hiçbir netice bekleamiyeceği i, Alman g zete
lerı ise Roma siyasi mabfellerinia liu ziyarete birinci dere
cede ehemmiyeti hniz bir badibe göziyle baktıklarını yaz
maktadırlar. 

3) Son günlerde Birleşik Amerika devletlerinin de bü
yük bir faaliyeti görülmektedir. Bu faaliyet Avrupada ya
kında sulhün takarrür etmesine matuf olmak üzere Vaşini
tonun arzusu diye telakki olunabilir. 

4) Almanya ve ltalya cenubu şarki Avrupasında sulhün 
idamcsini fevkalade arzu etmektedirler. 

------~,..._ ____ _ 
MUHACiR KAFiLELERi 

Cenova - Jurnal Dejenev gazetesinin Vişiden öğrendi
ğine göre Vişi şehri muhacirle doludur. Mektep ve hilkfı
met daıreleri bankalar tarafından işgal edildiğinden bu 
muhacirlerin yerleştirilmesi imkan haricindedir· 

DÖGAL iZAH EDiYOR 
Londra - Fransız Milli komitesi hakkıodra Fransız ı•· 

zetelerinin yaptıkları nesriyata cevap olarak Komite baş
kanı general Döial beyanatta bulunarak bu komitenin si
yasi ve milli uir komite olduğunu s6yleyen teknik Fransız 
komitesi debu siyasi komitenin bir şubesinden başka bir 
şey olmadığmı söylemiştir. 

14 Temmuz 1789 da 
BASTILLE NASIL ALINDI? ______ .. ___ _ 

Evvelki gün Fransızların ı 
milli bayram a-ünüydü. Fa
kat Fransa bayram edecek 
vaziyette bulunmadığından, 

mateme boğulu kaldı. lngil
teredeki Fransızların mera
sim yaptıklarına dair haber
ler geldi. 

14 Temmuz 1789 da Bas
tille kalesinin alınışı, Fran
sız inkılabına tekaddüm eden 
hadiselerin en mühimi sa
yılmııtır: Mahiyet itibarile 
o kadar mühim olmamasına 
rağmen, balkın cesaret ve 
kuvvetini arttıran, efsane
lerle süslenen 14 temmuz 
hareketi, halk inkıJibının 

cak kısı daki Macarlarla Macaristanda kalan Rumenler adliye vekaletinden müddei çocuğu idi. Ktıçük yıfl 
mübadele edilecektir. Bu suretle Macaristan daha iki mil- umumiliğe bildirilmiştir. bayata atıldığı zaman 
yon artmış olacaktır. Bu plan Avrupa haritası çizilirken E • tt iki santim kazanır, buO 
tnkbik edilecektir. Şimdilik Macarlar Romaoyadan bir kı- mnıye e ekmek parasını temiD e 
sım ara:ıi iş ral etmekle iktifa edeceklerdır. Macar umumi lzmir e noiyet müdürlüğü di. Bu muvaffakıyetin fi 
efkarı on asırlık 'Vatanlarından ayrılmamak, mübadeye tabi kadrosundan 30polis ile bir rını öğrendikten ve yo's 
ol aamak zeminindedir. komser başka vilayetlere düsturu iş ve hayat reb 

Londra - Dün ceneral Degolun Londrada teşkil ettiği nakledilmişlerdir. Yerlerine ittihaz ettiğinden buıO• 
gönüllü ordusu biiyük bir resmi geçin yaptı. Gönüllüler hariçten gelecektir. nız 365 milyon dolarlı~ 

geçitten sonra bu harpte ölen lngiliz ve müttefik askerle- su f abrıkası mu" do" rü azzam teberrularda bıl 
rinin kabrine bir çelenk kodular, Geçide yine devam etti- maktadır. 

ler. Bir çelenk de Mareşal Foşun heykeline astılar.~ o" ldu" Bu zat baıkalarını• 
Londra - In2ilterenin şimalinde bir düşman denizaltı diklerini anhyarak lU 

gemisi &"Örülmüştür. Tayyarelerimizin bombardımana başla- Amele Mustafa tarafından rinde muaxzam tesir e 
masiyle suya dalmıştır. Fakat bu esnada atılan dört aded bıçnkla ağır surete yarala- lazım geldiğini katr• 
su bombası tahtelbahiri tahribe muvaffak olduğu ,mürette- nan Halkapınar su fabrikası Karaadnin hayatta 1 
batının uskordan çtkmıık suretiyle denize atıldığı görül- müdürü Rahmi dün Memle- dört yıl mektebe ıi 
mtiıtür. Bir Inıiliz sahil iemisi bu mürettebatı tamamen ket hastaneıinde ölmüştiir. ve bütün muvaffakıyet 

kurtarmıştır. Kısa :Şehir Haberlarl tarını düşünerek buldG 
Zurih-Macar gazeteleri Rumenlerin Transilvanyadaki § Zimmet ve ihtilastan söyler. Onun bütlln 111 

askeri kuYYetlerilf. mülkiye idarelerinin evraklarını eski maznun Mezbaha levazım fakıyeti insanları idari 
d menin yolun bulmasın• Romanyaya nakletmeğe başlamıştır. Transilvanyada bir ida- deposu memuru Galip Uz a-

. 1 k b ·· · · marın muhakemesi dün Agwır derler. resız i aş gostcrmıştır. Karnecinin baldııı ço 
Nevyork-ltalyanlar logiliz filosunu ikiye ayırmak için ceı:a mahkemesinde başla- b·r 

larına çok dilşkün ı 
şarkt Akdenizlc ıarbi Akdeniz arasına bir mayo zenciri mıştır. ı'di ki, gece gündüz 111 

§ Bu sene kuru üıüm pi-
koymağa muvaffak olmuşlardır. Bu filonun bir kısmının rıp yaşar ve onların 01 

yasası Ağuztos sonlarına ,, 
üssü Iskenderiye bir kısmının da Cebelüttarık olmuştur. doğru açılacaktır. Piyasaya titrer, buna rağmen ol 
------------------------- kendisine ehemmiyet ver 

Ku,ları beslemek içiı Kaplanla bog\J uıma yaş üıüm gelmea-e başla- iki kardeş büyndo 
Y Y mıştır. zaman Yalede bir işe 
t db. 1 or Almaoyada Reichenberg'de §Pamuk ve zeytinyağı fiat-
B ır a IRIU seyyar &irkte binlerce. se- larıoda yükseliş devam et- mitler ve laayatlarını 

yirci inünde yapılan bir o- mektedir. Pamuk 60 kuruşa makta idiler. işlerine 0 
Harp dolayısile muharip 

memleketlerde yiyecek mad-

deler tasarruf edilmektedir. 

Bu münasebtele kedi, kipek 

ve emsali hayvanların itli· 
fına çalışılmaktadır. Hatta 

ku§lar için yem verilmemek
tedir. Maahaza kuş besliyen-

lerio ve scrbcs gezen kuş· 
ları sevenlerin kendi hesap-

Jarına yem yetiştirmelerine 

mümanaat edilmemektedir. 

Viyanada parklarda kuş 

muhipleri için ay çiçeği ye

tiştirmek üzere yerler ayrıl
mış ve tohumlar verilmiştir. 

Bu suretle giizel güzel öten 

f l ve zeytinyagw da 38 kuşa ka- dar düşkündüler ki .. • 0 .. 
yun bir aciaya müncer o - rinin sık, sık yazdııı .,.. 
muştur. Paula Petersen is- darlvükse•-:._tr• lıt 

tuplara cevap vermeı 

mindeki bir kadın artist sir- zabıta haberları· kadıncağızı fena laalde 
kin Kaplanlar krah adı ve· lerdi. d 

rilen gayet vahşi bir yırtıcı Şark Sanayi fabrikasında Karneci baldızının ~ 
hayvana marifetler yaptır- amele Abdullah kızı 55 ya· rabını gördii ve ona •01 

mak istediği zaman neden- şında Fatma fabrika.lan iki - Niye bu kacia! ~ 
se hayvanın inadı tutar ve çile ipliği çaldığından ya- yorsunu:ı ve kendiaııı 
itaat etmez. Kadının kamçı kalanmıştır. yorsunuz? 
şakırtılarından büsbütün hid- § Karantina lnönü cad- Kadın cevap verdi: 
detlenen hayvan, mürebbi- desinde Nikola oilu Mi~el (Devamı 
yenio üzerine atılır. Müthiş Dimitri oğlu 51 yaşında Fi-
bir boğuşma olur. Kadının lipisin evine anahtar uydur-
yüzü, gözü ve elleri al kan- mak suretile içeri girerek 
lar içinde kalır. iki kol bir masa saati ve 

Sirkin haricinde bulunan 25 lir& parasını çaldığı şi

lzmir Enternaıu 
Fuarı 

baılangıcı sayıldığı için mil
li bayram ittihaz edilmiştir. 

Birkaç bin kişilik bir halk 

Hatta muhasara bile etmek 
lıizım gelmedi. Birkaç el si
lah atıldı. Bualara cevap ve· 
rilmedi. Dört beş de top a
tıldı. Bu çarpışma oralarda 
hazır bulunanları korkutma
dı. Herkes neticeyi görmek 
üzere toplanmıştı. Araların
da pek çok kadınlar batta 
zarif kadınlar da vardı. Bun
lar daha fazla yaklaşabilmek 
için arabalarını uzakta bı
rakmışlardı. Ben Beaumar
chais'Jerin evinin parmaklı
ğına dayanmış, bakıyordum. 
Yanımda Comedie-Française 
mensuplarından Mile Contat 
vardı. Neticenin istihsaline 
kadar orada kaldık. Araba
sının bulunduğu Place Ro · 
ynl'a kad r onu kolumda 
teşyi ettim.,, 

l kuşların kışın açlıktan te-l lef olmalanna meydan ve-

artist kadının kocası gürül
tüyü işi terek artistle kapla
nın arasına girer ve hayva
na demir bi!· çubuk ile dö· 

kayet edilmi$ ve suçlu ya
kalanarak mesruk saatlar
dan birisi ile 10 lira para 

lzmir lnternasyoaıl 
arına iştirak milli bir 6 

dir. 
20 Ağustos - 20 

o sabah lava Jidcs'e taar. 
ruz etoıişler; oradaki silah
ları yağma ettikte o sonrn, 
"Bastille kalesine,, diye bay
kırmağa başlamışlardır. 

Ebali, surların etrafına 
üşüştü. 

Şansölye Pasquier ismin
deki zat, Lu hadisede bizzat 
bulunup gördüklerini yaz
mıştır. Diyor ki : 

"Bastille'in alımşında biz
xat bulundum. Çarpııma de
dıkleri pek ciddi bir ıey ol· 
madı. lçerdekiler hemen hiç 
•Üdafaa etmediler. Kalede 
yiyecek •• cephane yokta. 

-(Sonu yarın)-------8. Nazmi İlker 
İzmir mebusu B. Nazmi 

İlker Ankaradaiıl gelmiıtir, 

Açıkmulıabere 
Bay A. AkgUnlUye 

"Tavzihe cevab,, başlıklı ı 

yaı:ınız matbaamıza geç vu- ı 
rut ettiğinden neşrini yarına 
bıraktıiımızı, özür dileyerek,! l 

beyan ederiz. 
~:~w~,~~~~~~~~~~· 

elde edilmiştir. 

rilmiyecektir. Dr • F hrİ Işık 
il ELHAMRA sı·nemasında ızmir Memleket Hastaneıi 

Rontken Mütehassısı 

Bugün 2 harikulade film birden Rootken ve Elektrik tedavisi 
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verek kafesine sokar. 

T ArZA~ R ~~ oGı.u Egelilere mOlde : 
Ku•• çu·· ·- PRENSES lzmirin en güzel say-

. liyeai ( (,eıme Plajları ) 
Seanslar: Tarzan 3,30 - 6,45 - 10 da f mükemmel te,kilatla ye-

Ş rley 5- 8,30 ------~ niden afıldı. 6-4 

Kiralık ucıd 
evler .-

Keçecilerde üç odıh, [81 
elektrikli bir ev; Düod•~d 
sokağında da üç odah lfİ 
elektrikli başka ve e 
kollanışh bir ev. b" 

lstiyenler: EskiıD• ,, 
önünde Anafartalar c: ,'o" 
sinde [426) numarada b' 1 
lsmail vasıtasiyle kir•1/ 
rilecektir. 
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