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1011Y•nın feci bezi
lltetinden Çekoslo-
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•ılih almadan mu-

le:llı Y•b.ancı bir dev
~ Ve tevdi etmesin-
'•••ının akla, fikre 
•tele . h b ' b· Perıfan ve ica 

1 ır tekilde yıkılmasın· .. , •el: terenin yalnız şere-
tlt;ı~ fakat ayni zaman
la l•nı ~ uruyabilmek 

t:ı ~ •ldığı fedakarlık-
11rd"k 
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b: !en sonra şe.ref, 

t rııyet ve istık l alin e 

dt ;e ~ bem miyet v .: ren 
~. tt bugüıı h rşeyden 

eı 'fltn ör.ce milıi ı:ııü-
•ı taL · v. 

~ • "VIY~ etmegı en 
bır mefktıre edin-. 

i Jıpoa bükü metinin 

~111ıını neJreder ve 

" ii söylerken milli 

lst .. nbul - 1940 se e•İ 
Deniz lisesini mvvdffakıyetlt! 
bitiren geaçle rimize bugün 
çok parlak bir ş ·ki ld e dip
Jomaları verilm iş ve bu mü · 

nasebettle de bi r tören ya · 

pı l nıştı r. 

G ·nçlerimiz T t: ksim mey
da :ıına giderek Cumhuriyet 
ibidel!line çelenk koymak 
suretiyle ha liskarlarımıza 

sevgiler ve b ı ğlılıkla r ını gös-
t Yı vereceği büyük 

, tbırnz ettirme~i, ya-

·~ yükıelmeie az-
~ lllılletlerin bu yeni 

tlllç harptan neaıl 
a •e intibah dersi al
/teren yeni bir mi-

1TURK·A LMAN TICA-
1 AET ANLAŞMASI 

-----ıwmııınıu-----

~ llıidir? 

lstaobul - Türkiyeden Almanyaya yapılacak s e vkiy~ta 
ait tcv:ıiat listesi Ticaret müdürlüğüne gelmiştir. 

Yakında Almanyadan mal gt.lmeğe başhyacaktır . 

ter mişlerdir. 
Avdetlerinde binlerce halk 

tarafından hararetle a ll\IŞ 
!anmışlardır. 
-- - - -------
Hava yolu ile 

Amerikadan inailterege 
Alminuon taşınacak 
Nevvork (A.A) - lngiltere 

Amerika dan a lminyon nakli 
için büyük bir tayyare satın 

. llun içindir ki Mil

' ha İrtatları ile ba
~e.ii kendiıine şiar 

· efılc Saydam bük fı· 
t de bugün kahraman 

M ı •• • almıştır. 
Bugün mühim müzake- a ta uzerıne --.. ··--- . 

•-. dn · ~ t, ayanın en asrı, 

reler gapılacak tekrar hü- Çemberlagua amelıgat 
cum yapıldı yapılacak ~•lclci, en mütekamil 

~~··•~da durulmaz 
~et(, ve kudretli bir 
·, bline getirilmt si için 
, er fedakarlığı göze 
. ÇeJıinmiyerek Türk .... 

ınau, ıevgi ve ı 

bir kat daha ka-
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~İf edilen 
'lizlerden 
'is· ··ıd·• ,, 1 o u 
~ (~ A.) - Tevkif 
' tılızlerin arasında 

. Royter muhabiri 
laticvap edildiği 

~Ptllçeresinden ken· 
i• •tmıt ve iki sa
Glınnıtür. 

~~~----·-------· . ..-..., ' ........... .. 
ı, 11lı•zda blltün ted · ı 
"-• 1116ıbet bilgilere ı 
~-f 11 lhım gelmekte-: 

'1 ~~Unun hakiki du- ı 
--~ •lıneyen devletler ı 
~İt dtki tedbirJerini ı 
t~ı iıabetle ittihaz ı 

tr 
. dt . ı 
lı,,İ llıanevi b .. tün ı 

t il kaynağı olan ı 
,ı:.11•11ıalc bu itibarla: 
~Yttli devlet ida- ı 

•I ... flıca fartlarıadanı 
"" tlttur. ı 
'' ~dtki ikinci sayımı 
' d 

8
Y&k milli kuvve· ı 

Londra (A.A) Bugün 
Avam kamarasında harici 
siyaset meseleleri hakkında 

mühim müzakereler yapıla
caktır. Başvekil Çörçilin söz 
alması kuvvetle muhtemel
dir. 

--o,---
Istanbulda 
Cinayet 

lstanbul - Kabetaş iske
lesi önünde gümrük sandal
cılarından Muttalibi arkadaşı 
lnebollu Deli Osman bir 
kadın yüzünden öldOrdü. 

---o---
• 'ltuaıuou ve oıı uoı 
.e İaılcinlarını göı·ıı Roma (A. A) - ltalyan 

tı,, ı tebliği : Trablusgarp civa-

11.ı\ŞVEKALET ı rın~a. bir hava mu~are~esin-
~ lJ de ıkı tayyare duşllrulmüş 

ltaıuan Tebliği 

111 
.... um MlldllrJnğnıı ve iki tayyaremiz ilssüne 

.......... d . t' 
6nmemıı ır. 

-o-

Kahire (A.A.)-Şarki Lib
ya üzerinde logiliz avcıları 

uzun uçuşlarla bazı 

düşman karargahlarına hü
cum yapılmış ve bir diişman 
avcısı düşürülmüştür. Ve iki 
tayyare de yerde imha edil
mİftİr. 

Malta üzerine Ualyan avcı 
tayya relerinin himayesinde 
bombardıman tayyarelerinin 
yapmış olduğu akınlar se· 
meresiz kalmış ve iki ltal
yan avcıs düşürülmüştür. 

Londra (A.A.) - Dünkü 
bava muharebeler inde on beş 
Alman tayyaresi düşürüJmUş 
ve bir logiliz tayyaresi Os~ 
süne dönmemiştir. 

---o---
Alman Başku
mandanlığının 

Tebliği 
-·-

Berlin ( A.A ) - Alman 
başkumandanlığırıın tebliği: 

Dünkü ~deniz muharebe· 
sinde bir denizaltımız düş
manın 37500 tondan ibaret 
olan beş ticaret gemiıini batı. 
rılmıştar. 

Bunların arasında 10 bin 
tonluk bir muavin kravözürde 
bulunmaktadır. Ayni ] denizalh 

6000 tonluk bir ticaret ge
misi daha batırmış ve üçüncü 
bir d enizaltımız da 18750 
tonluk bir ticaret gemisiyle 
6000 tonluk silahla bir lngi· 
Jiz gemisini bahrmağa mu
vaffak olmutlardır . 

Londra (A.A) - Mister 
Çemberlayn bir ameliyat iç'n 
bir ha taneye yatmıJhr. Çem
berlayn 15 gün sonra vazi · 
fesine tekrar başlıyacaktır . 

---.... __ _ 
Demir şilebimiz 

İstanbul - Mesina lima
nına götürülen Demir tilebi
miz kontrolden sonra serbest 
bırakılmıştır. 

Şilep bu gün lstanbu· 
la gelecektir. 

---o---

Defterdarımız 
Defterdarımız B. \tümtaz 

Tarhan dün maliye ıubele
rio deki tahsilat işlerini tef
tit etmittir. 
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BABAM NE 
HAKLI 

KADAR 
iMiŞ ___ __..__ .. ____ _ 

Murad, şehid b ir kabara · 
man•n oğlu buluamak şeref 
ve guru içinde doğru ldu. 

Gözlerini engin ufuklarda 
gezdirdikten sonra, ruha, bir 
su gibi akan ifadesiyle söze 
şöyle başladı: 

Annemin anlattığına 

göre, ben o zamanlar dört 

yaşlarında bir çocukmuşum. 
Bütün cihanı kasıp kavuran 
Büyük H~rp, yurdumuzu da 

tutuşturunca babam bir ak
şam üzeri eve gelerek "ka
rıcığım, demiş, iki güne ka· 

dar cepheye hareket edi · 
yorum. Bu boğuşmanın sonu 
bdıi ~eğil. Gelip te görme

mek var, gidip te gelmemek 
var. işte sana Muradı arma
ğan bırakıyorum. Sakın üzül
me... Senin yurdunu sever 

bir 1 ürk anası olduğunu ve bu 
yoldaki hasretime dayanacak 
biliyorum. 

Ne yapalim... Memleket 
ve namus davası bu ... Yal
nız şana bir vasiyetim var. 
Kalbimin bütün kahraman
lıklarına rağmen bizim bu 
muharebeden muzaffer çıka
cağımzı söyliyor. Gerçi fe
dakar neferlerimizin muci· 
zeler yapacağma ve son 
damla kanlarını harcamadan 

bir karış toprağımızı vermiye
cekler ni kunetli imanım 

mevcuddur. 

Likio ne bileyim ... Gerek 
kafamın yettiği kadar yapa
bildiğim muhakeme, herekse 
gönlüme kara kara ihtimal
ler getiriyor. 

Neyse bunların ş imdilik 

sırası değ i l. Faka t ıon vasi · 
yetim, şayed düameısem 
Muradı, askeri mekteplerin 
birine ver... Babasının uğ-

f runda cenkleşip alamadıtı 
intikamını, bari, ayni ıoy
dan, ayni mıyadıa ve ayni 
çelikten yaratılmıt evlldı 
alsın ... ,, 

• 

Annem, hüngür, hilngtir 
ağlamış, fakat babam can
dan okşayışlariyle göz yaf· 
larını silerek onu teselli ef-. 
mış. 

İşte ben, annemin ta kti
çüklüğilmden beri anlattıiı 
bu sözlerin tesiri altındayım 
ve babamın dediklerini ye
rine getireceğim. 

Tarih dersi..:ıizde sizin heye
canla anl.ıttıj'ını z gibi, ba· 
bam meğer ne kadar baldı 
imiş. O ıaman memleketin 
büyük adamları, MUSTAFA 
KAMAL olduğu halde, Umu
mi Harbe ittirlk etmek 
aleyhinde olduklarını öj'ren
diğim zaman, yüzilnü batır· 
lıyamadığım ve ıesini kula
ğımda dayamadığım baba
mın ileriyi görüşünil bir kerre 
daha takdir ettim. 

Ben asker olacağım bay 
muallim ... 

Qrtalığı kapbyan bu sa
mimiyet dolu sözlerle, g6n1U
ler meserret dolmuş gibiydi. 

Muallim Yılmaz: 
- Aferin, Murad, dedi. 

Ben de her Türk çocuğunu 
ezelden asker tanınmıt bir 
Türk evlidiyim. Fakat sen
deki zeki ve kabiliyetin bu 
yolda en çok mu9affak ola
ceğına kaniim. 

Muvafakıyetle candan dua
cıyım ... 

Çocukların kalblerin iıtUI 
eden heyecan, ıari bir ma
hiyet almıı, göğüıleri dola
ııyordu. 

• 



SAHiFE 2 (Halkın ~ 1) 

~iiLEôENSôNiiiAüNAti .. RiövöHöLASiLAiiij . ~r mı. a alar! da. treni er• 
:.......... -- •• ........... · ıçın emnıyet tedbırlerı al nıyo 
Milli Sef·mizle Pravda - .. 

• OevJet DemiryolJarı. kışın çok kar yağan mıntakalarda 
G. Franko Gazetesı bu karların seyrü sefere zarar vermemesi için kati tedbir-

d 
., ·ı· b h • • • 11 ler almağa karar vermiştir. Malum olduğu üzere geçen se· 

ara n a ngı iZ a rıgesının us-,1 
ne Sivastan ilerideki istasyonlarda yağan karlar yolları ka. 

Ankara (A.A) - ispanya- tu" nlu" g""'u" hakkında gaz pamış ve treule.r ~irkaç. gün güçlükle ve rötarlarla yolJarı · 
nın milli bayramı münasebe- • na devam edebılmışlerdı. 

tiyle Milli Şefimiz ismet dıg""' ( bir makale . H.att~ Erzio~an Felak~tinip akabin_de. Aokaradan kalkan 
loönü ile g.eneral Franko ılk ımdat trenı de bu yuzden Karagol ııtuyonunda 38 sa-
arasında karşılıklı tebrik tel- Londra (A.A) - lngi· at gibi uzun bir müddet beklemeğe mecbur olmuş ve Kar 
iraflaı teati edilmiştir. lizlerin deniz zaferleri hak· kürerlerin gelip yol açmasını beklemiştir. 

kında mühim bir makale ya- Devlet Demiryolları bu vaziyetlerin bir daha tekerrür 

Majorka adala
rının kara 
suları da 1 

İngiliz harp gemileri 

zaq Pravda diyor ki : etmemesi için Sivas-Çetinkaya demiryolu üzerinde ve Es-
Bu ı:aferleri temin eden kiköy-Karagöl istasyonları arasmda ceman 430 metre uzun-

J .. giliz zayiatı hesapa katıl- luğuuda kar tünelleri ile Karagöl istasyonuqdaki plaktur· 
mıyacak kadar az 0/0 3,5 naların üstünün kapatılması işlerini bu kıştan evvel bitir-
dur. bu . hareketler lngilere· mek kar rındadır. Bu işin 90 000 liraya çıkabilece2"i tab· 
nin fethedilmesinin güç ol- min olunmaktadır. 
doğunu göstermektedir. Al- -----lı:!::a•--~ 

Madrid (A.A) - Majorka 
• adalarının karşılarında beş 

1 

lngiliz topidomubribi bulun-
maktadır. Bununla alakadar 
sanılan iki bankanın kapan· 
mesı telaş ve heyecan uyan
dırmıştır. 

---o---

manyanın deniz kuvvetleri 
çok azdır. fogiliz deniz kuv
vetleri bir ba briye için teş
kilat ve iozibatın ne kadar 

lüzumlu olduğunu ispat et 1 
ı mistir. 

Kırıl o ı duyli da biz tan
. ı.im edeceğiz. 

---o---

gi · z o d su ün g rdun muhtelif ger 
için yapı an~ - le i e zelzeleler oldu 

Ankara (A.A) - Dün 

i 

a ya eler vur dun muhtelif yerlerinde 
• 

Dl 
Londra (A.A )-logilt~re

ıınin yaphracağı 300 yeni tip 
tayyarcJerİa sür'ati saatte 
800 kilometre olac~ktır. ilk 
tayyarenin tecrübeJeri mu
vaffakiyetler temin etmiştir. 
Bu tayyarelerden her gün 
bir dane sevkedilecektir. 

Limondan ele t i is
tihsal edilir mi? 

Bir limon içine elektrik 
pillerinin iki kutbunu teş· 
kil eden maden çubukları 
yatırılırsa bu çubuklar ara
sında elektrik cereyanı ha
sıl olmaktadır. Fakat bu ce
:eyao beşbinde bir amper 
ve yarı u volt kuvvetiededir 
ki, iki buçuk voltluar. bir 
lambayı yakmak için seikz 
yiiz limondan husule gelen 
cereyanın birleştirilme!- i la -
zım gelmektedir. 

şiddetli :telzeleler kaydedil
miştir. Ankareda 3 te, lstan· 
bul da 3, 1 O da ve deha bir 
çok yerlerde sarsıntılar his
sedilmiş K a yserideki e.vforde 
hafif çatlak lı klar görülmüş· 

tür. insanca z i t yoktu . 

gon 
• • e çı 

Nevyork (A.A) - Fransız 
hükümetinin Vaşington elçisi 
geri çağırılmıştır. Halefi ta
yin edilmişse de ismi henüz 
bildirilmemiştir. 

İzmir Enternasgonaı 
F arı 

lzmir Enternasyonal fua · 
rıoda, şeyin ucuzunu. sailam 
sağlam ve zarifini bulabilir-
siniz. 

20 - Ağu tos·20 Eylül 

Devlet Demiryo farında : 
9 uncu işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürüle

ce!i olan ve alelmüfredat mB darlarile muhammen bedeli 
aşağıda · yazıla bulunan is kara soba, ve makine vagon par
çalarındau ibaret döküm işi 24.292.40 Jira muhammen be
delle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuşt ... r. 

Münakasa 15 · 8 - 940 Perşembe günü Eaat l lde Sirke· 
cide 9ncu işletme binasında A. E. komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

isteklilerin 1821.93 lira teminat ve kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarıoı ihtiva edt cek olan kapalı urflarıoı 
a yni güo saat 10 a kadar komisyona· vermeleri laı.ımdır. 

Nizamnameler parasız olara'< komisyondan verilmektedir. 
Mıkdarı Kolgram Nevi Mubammen bedeli lira 

31935 Makine ve vagon oarçalan 7664.411 
103600 Soba 15540. 

6800 lskara 1088. 
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ALTI -1 
Birleşik Amerikrda yeni Bunlar ~anunu esasinin şaş· 

Cumhurreisi intihabı ün i:naz. yanılmak bilmez bek· 
g eçtikçe yak11da ıyor. . . fşin 1 

çisidirler 
giditine bakılırsa Cumhur- • Müteveffa Vilson bunlar 
reisliğ;ne ge e Mösyö Ruz- için derdi ki : 11Bu ytdi ha-
velt intihap edil C" ktir. kem, Avrupa ya karşı vazi-
Şuou bilmek icap eder ki yetimizi teşkiJ eylemekte-

Mösyö Ruzveltin rolü, hi; dirler. Bu doğrudan doğruya 
bir suretle Fraosız Cümhur- bizim icadımızdır. Bilmem ki 
reisinin rolüoün ayni değil- : iyi midır?. Fena mıdır? .. 
dir. Hafif bazı istisnalar ha· 1 4 - Reisicümhur kanunu 
riç olarak denilebilir ki Ame~ kabul etmiyebilir. 
rikada reiıicümhur, hem baş- Beğenmediği tatbikini mU-
vekiJdir. nasib görmediği kanunu, 

Amerikan Cümhurreisinin tatbik ettirmez .. Onun aley-
başlıca husuıiyetlerioi zik- binde vaziyet alır. bu tak-

redeceğiz : di r<le yeııi baştıın mü1 ake-
1 - Üç vazife, teh adam. rc l~ r ôl uour .. 
Amerikan Cümburrreisi ay

ni zamanda hem devlet re
isidir. hem başvekildir. hem 
ue ınleketin en büyük parti
sinin reisidir. 

2 - Maaşı: 

Cümburreisinin maaşı sene
de 75 000 dolardır. Yol pa· 
rası olarak da ayrıca sene 
25.000 dolar alma kı adır. 

3 - Amerikan Cümbur
re\si dıktatördür. Fakat kar· 
şısıoda yedi tane ihtiyar var· 
dı r. Yedi ihtiyar, büyük 
şüranın yedi hakimidirJer. 

5 - Federal bir devletin 
Şt'ft ol -t n Cümhurreisi, 48 
muhtelif devletin başında 
bulunmaktadır. 

Bu kırk sekiz devletin 
her birinin kanunu e asiıi 

vardır. Cümhurteisioin fiili 
salahiyeti Ekser vakit, bu 
hükürnetlerden birinin yahud 
diğerlerinin husu.ii kanunla
rı, huzurunda hükümsüz sa
yılır. 

6 - Cümhurreisi çok fa
al bir ecnebi politikası ta-. 

ı kip eylemektedir. 

lzmir Muhasebe1 
Müdür öğünden : 

• 
ususıye 

Lira Kapı No. Cinsi Mevkii 
360 108 Ev İnönü caddt:sinde 
350 110 Ev 

00 85/87 Fmn 
15 71 Ağaç zeytin 

10 8 il it 

25 105 il il 

5 15 Dönüm tarla 
30 9 Dükkan 

ti it 

Karşıyaka Ct lal bey iktisat !O. 

,. Soğuk kuyu mevkii 
Emres hmarinda 
Kilizmanda Hamit b. çiftliğinde 

Emres tımarında 
Hısar camii arkasında Saman 
çarşısında 

İdarei Husuı1iyei Vilayete ait olup yukarıda yer ve cİ1Js· 
leri yazılı emlak kiralanmek üzere müşteri çıkıncaya ka
dar artırmaya çıkarılmıştır. Kira şartlarinı öğrt'nmek isti· 
yenlerin hergün Mub.-sebei Husus:ye müdüriyeti varidat 
kale'mine ve pey süımek istiyenlcı in d..: Vilavet encüme-

~ 

ninin toplandığı her Pazaıteııi ve perşembe günleri saat 9 
dan on ikiye kadar yüzde yı;:dıbuçuk depozito makbuzla
riyle birlikte Vilayet Dai .ı Encümenine müracaatları ilan 
olunur. (2908) 

30 TEM~ 

Nafıa_a ___ km (HAYATTA MÜVAFf8ı1 Edirne - Nafıa Vekili ~ OlMANIN SIHLA / 
yaktoda lstanbuldan şehri- ~ 1 

mize gelecek ve Trayadaki !_hagatta,herkes MUfl 
yolları ~fti~:d•:kti•. if ak Olabilir mi?-Ef BI 

; --Va-;;n: SIRRI sANıJ 
= ı:ııııımnnılllDrnIID -51- ınm;ıııııım;IRIY 

Dü kü hava 
muharebesi 
Londra (A.A) ·- Dfinkü 

hava muharebelerine yfiz
kadar tayyare iştirak etmiş 
ve dalgalar halinde taarruz 
et mişlerdir. Her tayyare bir 
büyük dört ufak bomba at
mış tayyareler amudi inişler· 

le hücumlar yaı>mışlnrdır. 
fışkıran suların 100 kadem 
yükseldiği görülmüş ve ev· 
!erin cam ları lurıhtıışhr. 

Batar ya ate şle ri karşısın
da top menzi linden uzaklaş
mı$1ar v bl. kaç daki~ a 
sonra da logiliz tayyarele i 
devriye uçuşlarıoa ba~lamış

lardır. 

--·--

Hagatın neş 'e de m 
valf akigeti temin o 

Hayat ta oeş•e de ço 
önemlidir. Neş'esiz yaş•~. 

be• 
tadı olmıyan meyveye b' 
:zer. Nt'ş't:li bir kalP bt 
güo, ber dakllrn yürür. aııt 
züolü ve gamlı bir g t 

' 'diO 
ise beş on adım g~ b' 
yorgun düşer. bitab bır 
le gelir. Ondan soor~io 
bütün muvaffakiyetler e 

1 
den uçar. Neş'eli bir gllbl 
milyonları ihtiva edeP·d 
hazineden d.ıba değerlı 

1 
Çünkü bu halde butoıı t 
b. . d"" cel1o ır ınsaoa u .ya .. ~ 

Borsa 
lda 

1 

görünür. Hölbuki yeis ı~1~, 

1 
.. bulunanlara saray ıao 

kesilir. Baıı kimse.er \'~ 
eye ti dır ki altın içinde y~ı~j l 

. . . gene halleriuden ıık 1 
Boruda yenı beyetı ıdare ederler. Bu gibiler ceıı0 

s e çilmiştir. Yeni idare heyeti . . d b I I cikif 
K, . açın e u unsa ar " b' 
azım Musa!, Hıfzı Memenlı, d k b' .1 se • . e ece ır vesı e ve 

Cevdet Alanyalı, Necah . d d I 
B . k . M t f Ç" v 1 ıca e er er. 

ore çı, usa a omezog u. I t b b" -k b' 
K N "f E " ş e u. en uyu 

emal azı dguer, Ahmet b h I kt B ttı o 
K d 

_1 d kk- a t ı ır . unun zı J 
cı ıog uo an teşe ul et· 1_ b l d b ye~ t' raıs. azı arı a er 

mış ır · • . . saadet ve keyf leriodeO y 
Heyet 1 Agustostan ıtıba- 1 •. ı- •·t b )dos' . açar ar, çop uıs. e u 

ren ışe başlıyacaktır. kl" b" t f oı 
--o--

Bornova suyu 
Bornovaya getirilen yeni 

suyun muvakkat kabulü için 
Sıhhat müdürü B. C evdet 
Saraçoğıunun baskanlığın· 

ı 
daki heye t bugün sabahleyin 

otomobillerle Bornovaya gidil
! miş ve suyun muvakkat kabul 

muamelesi yapılmıştır. 

--o-

Nüfus memurları 
arasında 

Urla nüfus memurluğuna 
Bayındır nüful memuru Lütfü 
Gündüz, Bergame nüfus m e
murluğuna Urla nüfus me
muru Muharrem Unan tayin 
edilmişlerJir. 

-o-

Gelenler 
lzmir meb'usu Mehmet 

Aldemir, lstanbul meb•usu 
ve Parti müfetişimiz Bahti
yar, Aydın meb'usu Adnan 
Mendres şehrimize gelmiş

lerdir. 

"Son Posta~' 
efikimiz 

lstanbnlda çıkan "Son 
Posta,, refikimiz 11 yaşına 
ba:Jmıştır. Arkadaşımızı teb
rik eder ve muvaffakıyetle 
çalışmasını dileriz. 

onun zev ı ır ara ı 
turlar ve eilenirter. çO~ 
kendilerini muhit olaO 
şeyde güzellik ve Jet• 

bulurlar. ·t~ 
işte böylelerinin üı:ı>1• 

devamlı, sevgileri ebed
1 

duğuodao onlara hayat 
şaşaah ve eğlenceli gör~I\ 
Ayni zamanda neş'eltı ' 
bilük ablak düsturudur~, 

Neş•e .başk~ları~~ ı 
insanın bır vazıfesıdı~·f 

11 
bir tebessüm. ruhları: •. 
eder ve her muvaff•~1 

e· 
temin eder. Sonra oef • 

~1 
muhafaza edebHen 

111 
hiç bir zaman mağlüp 0 , 

Fılurens adında bit ! 
tefekkir: "neş'eli i: 
gerek kendisi ve ~eı b' 
sairleri için daimi bıt 

d D . . E~et 
ram ır.,. emıştır. ~ tef 
hemcinslerimizin öı> oı 
yardım edersek kendi {ıı 
müzü de hafifletmiş 0 

1 1 
'Doktor Arnold de şöyle 1 

liyor: \'* 

zabıta 
-o-

Kcmer Zeytinlikte ~il 
ZC1 oğlu ldris ve kardd~ııd 
vit bir alaçak meıele'~ı( 
lsmail oğlu Ertuğrul• iı'I' 
teşhir ettiklerinden Y8 

mışlardır. ""j 
§ Buca Semerci 50 ., 

Ş .. ktiJ 
da Osman oğlu u b"I~ .. .. 

EDık e 
•• .. .. .. A mas oda 

Bugün 2 harikuliıd~ film birden 
11 

Kağıd ogunu gasak 
Bornova Belecliyesi gördü

ğü !üzu-n üz rine kahveha
nelerde kağıd oyununu ya· 
sak etmiştir. 

oğlu Müminin evde .,e . gı 
madığı sırada içerı 

11
, 

eşya ve para çalap k9ç -~ -· .. .. •• .. 
•• [!] (!] (!] .. 
E 30 Seııedenberi Rakı imalıode büyük bir nam ve şan :: 

kazaoaıı Sakızlı Mustafanın en halis Çeşme anasonun
:: dan ve eu nefis üzümden mamul. --•• ... 
•• •• 
r~K O DOM 

.. .. .. 
•• .. ... 

;: R<tl<uının (29) tarihli son mamülatını bilhassa tavsiye •• 
:: ed !rİz. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- :: 

1-

2-

UCCAR HO 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

AR YAG 

N 

u 
Başrolde: FREDERICH MAkC 

u 
Seanslar hergüo : T. Horn 2--6 9.45. B. Yağmuru 4 ve 

8 debaşlar .. . C . Erte i ve Pazar günl .. ri 12 25 te 
UCUZ TALEBE ve HALK MATiNESi 

!?mi: Memleket : •• ı!es~ 
Rontken Mütehassısı 

Rontken ve Elektrik tedavisi l 1, yapılır. İkinci Beyler Sokak 
29 No. TELEFON 2542 

yakalanmıştır. t'tıP' 
t 1 ~ı; § Keçeciler Hayıe tb'' 

so. Mustafa oğlu Ab~, 
Tabir oğlu Emin "e ~1, bl 
oğlu Mehmedi bıçıı 911f':,f 
caklarından hafif tJ 
yaralayıp kaçtığıod•11 

edilmektedir. ' __.-// 

:i vilmiş v~ (Yu•• · SEL) Rakısını her yarde :: 
U çok zevkh arayınız :: 

ı .......................... ıı .......... _ ............ ıı erin· z • ( SA De ) işesin den Alın•ı 
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