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NO. 281 O Ba,muharriri 

Cuma 
!..._2 Haziran 1936 
!ELEFON 3503 

FfAT. ~ 1 ( 100 ) Para 

esi 
SESiDiR 

SIRRI SANLI 
ldarebane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yaıı geri verilmez ... 
!!,'<ASAL DURUM 

'1ısırdaki 
Va • 

Dünya işleri yine karışıyor BOGAZLAtt 
KONFERANSI 

Kendisini arp 
anbarında sa 
nan aç tavu 

...... \t zıyet ... 
ıı e Türkiye 
•btş f 

doı, • - talyan muharebesi 

Italya milletler cemiyetinden çekilece2-ini 
Almanlarla birl~şeceğini açıkça söyledi 

Heyetimiz ya
rın Ankaradan Ya_za~n_:_~~ 

h111~ıaıyfe f ng ltere ile ltal-
l'•ıaıb •rasının açılması, ltal
~lltan Habeşistanda zafer 
ı._İ}'ct,jnı·ası ve Akdeniz haki-

OCH•OO · u-· -l---h-l l r. • d. hareket ediyor 
nıt er zır l arı tertış e l•

1 
H!::::0b;~ :.:iç~?.:~~topl:: 

.,. nı ı· 1 ""adı ~•ne a ması, Kral 
deki ~ •nı ölümü, Filistin
•ınd k'rapJarla İngiJizler ara-
b • 1 •• d 
6kQnı . ınuca eleler, Mısır 

yor Sovyet Rusya U
•• f nacak olan Boğazlar konfe-

m U • ransına hükümetimiz namına 
41 kişi iştirak edecektir. 
Heyetimiz yaran Ankaradan 

te•irlcrctınde tesir:er, aksi azzam 
llıadı. Yapmaktan hali kal -

d·ı"1••rın t · 'ki ı· · k ı tti aın ıstı a mı en-
1'l6.,,,:c gaye edinen Mısır 
~il ~c ~~rleri ve istiklilcileri, 
llı11k, 11 

elcrle lngiltereye karşı 
l•}'orı ~eıneti artırmağa çalı
leti.,, •r.. Henüz bu hareket
t.btrı~laıl bir netice vereceği 

b - il edilemez 
~hck·ı · 

~"'Icrd 1 Nahhas paşa ge-'•k P.t c lbeyanatta buluna
~•ki k•ırJa Türkiye arasın
eı...i. •rdaş dostluğa işaret 
..: "T ~e M· t ''illi&· . ısır • ngiliz ger) ••Ilı .... 'ceii . ıyı neticeler vermi-
ll-._ ,111 •öyJemiştir. Nahhas 
.. ' ~ •özleri söylemiştir : 

tiltli hkrdeş Türkiye vaka· 
'.deli... Yakından takip 
tt•- .... e· 
~d.... ır aralık adeta ha· 

tı ........ . 
~-'•k ~ •nınişken onu yal
~ra crı değil, her sabada 
.. ~11 ~ve yükselten Ata
~ lk· ebaaının takdirkir1-
~t da'1ı:•rdeş milleti birbi
d ilıy8c k sını bir surette 
'ti ld' olan bir muahe-

'dd eta b' 
l 
'diy

0 
ır Mısır meselesi 

1>.~1· '11rn. . lQ ., •ı-M 
t. '-dr-d ıaır muahedesinin 
· '•fııad • fevkalade komiser 
1Yi b· •n y l 
11 ır 8 P• an temaslarla 
P.t"'it ed:~ticeye varacağını 
.a 

1••tı11 • 
1~111 ve eminim ki 

İstanbul (Özel) - Fransa 
ile f ngiltere arasında cereyan 
etmekte olan müzakerelerde, 
İtalya aleyhindeki zecri ted
birlerin kaldırılması, Habe
şistanın ilhakının tasdiki, 
küçük devletlerin emniyeti 
namına bir misak vücuda • getirilmesi. Meseleleri konu-
şulmaktadır. 

Londradan verilen haber· 
lere göre İngiltere henüz bu 
meseleler hakkında nasıl bir q' l&tıkIT d ı llleırı a ın en en ziya- hareket takib edeceğini tes-

'rdir. nun olacak Türk- bit etmemiştir. İngiltere ulus-
~ lar sosyetesinin hiç olmazsa 
~ıl----------------
~ÖŞESI: 
~LK ARASINDA ... ! 

.............__ Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi 

b ------ - 27 -

~dikodu Zehirinden Uzak 
l tık b 1ı Kır )arda ! ... 
q•t • ar 
dı Çolc t t'ı" Köylere seya· 1 taze ninniler doğuruyor. ... l • 1 v h 
~etıb •biata ~ eyecanlı· Hele, hele gece mahtabı .. 
~ .. : e Ya n giizelliği, bpld Bahar çiçeklerinin ekseri ge-
~l>.i a dnaldı bir bebek 
~totı.d. n ırır b" •-f ·" ın .. ' ır tarafta 
·~~ lıı41ı •:açlar, diğer ta-

r .. , ışıl akan berrak 
& 

"- .. kn1ı 
ti~'ta kane arzın yeni bir 
" vuşt ~ -.e~ •e t8 ... 1 

ugu, gençleş-
·~tı -.e end·~ · 

t~ ·· lieıe ıgı zannını 
~.::-lltn ise sabahın hal ve 

lf it, Pek! cana ya-'L elllil 
llt .. Qa Uykud 

-~~ bir an uyanmış 
._b:_tiııj llQdÇocuğun mahmur 
t -.qd ıran -Qetit il da guneş.. gu-

celeri !neşrettikleri, esanslı, 
filizli, bin bir çiçek ve hanı
meli kokularile insanı mest 

ettiği bir demde seyir ve 
tamaşaya dalmaktan duyulan 
hazz ... İnsan biran içinkendini 

dinlediği zaman, nurdan bir 
şelale altında yıkamyorınuş 

gibi uyku derecesinde ken
dinden geçebilecek hazlar ve 
zevkler toplayor! .. 
Ateş böceklerinin yanılbcı 

parlayışları, cennet kapısını 
andıran yeşil derenin kur

- Arkası 4 üncüde -

Zırhlı Y. aptırı'vor ha~~~=~:d;~==tt!:·i hükfıme· 
'J timizin Fransadan 120 mil-

yaya yanaşacağını 
tir. 

bildirmiş- yon franklık istikraz yapa
cağmı bu para ile bava huv
vetlerimizi takviye edeceği
mizi yazmaktadır. 

. ' 

HITLER TEFTİŞTE 
Vilhemşaft 11 ( A. A ) -

Bay Hitler şimal denizi üssü
bahrisini teftiş etmek üzere 
buraya ~eJmiştir. Bay Hitler 
buraya gelince Şlezıig Holş
tayn zıhrhsı mürettebatını 
teftış etmiştir. 

RUSLAR ZIRHLI Y APTl
RıYORLAR 

Londra 11 (A.A) - Sov
yet Büyük elçisi Maiskı dün 
öğleden sonra hariciye ve
kaletine gelmiştir. Haber 
ahndığına göre deniz işleri 

hakkındaki Sovyet - lngiliz 
görüşmeleri memnuniyete 
değer bir surette ilerlemiştir. 

- zevahircn kurtarılmasını isti • Sovyetlerin herbiri 35 bin 
yecektir. tonluk üç zırhlı yapacakları 
ITALYANIN TEHDiDi haber verilmektedir. 
ftstanbul 11 ( Özel ) - İstanbul 11 (Özel) - Al· 

Fransa Hariciye Nazın, ital· menbağlarından verilen ha-
yanın Paris sefirini kabul berlere göre bir seferberlik 
etmiştir. İtalya sefiri, zecri vukuuoda Sovyet ordularının 
tedbirler Cenevre içtimaan· Almanya üzerinden geçmek 
dan sonra da devam ederse istedikleri hakkında bir şa-
İtalyanın Uluslar sosyetesin- yıa dolaştığını kaydetmek-
den çekileceğini ve Alman· tedir. •oo 

Piyango .. • 

-------
Dünkü keşidede kazanan 

numaralar 
İstanbul (Özel) - Tayyare 

piyangosunun dünkü keşide· 
sinde kazanan numaralar 
şu~Jardır: 

15000 Lira 

14593 
Numaraya isabet etmiş ve 

bu numaranın son iki raka
mı olan 93 ile nihayet bulan 
bütün biletler 2 şer lira 
amorti kazanmışlardır. 

ı ~000 lira kazananlar 

29788 
:!.;oo lira kazananlar 

22725 4540 
ı 000 Jira kazananlar 
11720 JH778 lHit>l 

;;oo lira kazananlar 
21826 11514 16537 27061 
8969 J9978 15867 16802 

27655 6719 8091 

150 lira kazananlar 
14390 7223 27769 4105 
2~2 24245 24656 10920 

6035 6747 21711 10008 
5582 23623 13429 ı2645 

5201 19341 16179 25092 
20383 28964 18235 19981 
1549 1852 632l 10849 

24641 9299 / 
100 lira kazananlar 

26279 12873 7706 24084 
22313 11191 107 10557 
6103 15698 5249 27409 

13056 10785 2162 721 
8131 9052 14621 26603 
8365 17056 22905 23810 
6270 27043 21956 1200 
2446 28256 2184 26363 
8446 7822 1819 16641 

28095 25833 18061 20683 
20317 18327 12144 

:;o lira kazananlar 
20565 15795 20660 15028 
3245 5644 7474 23046 

11161 24389 22712 21244 

Hoşgeldiniz 
Çocuklar 

lstanbulda Viyana takımım 
1·4 yenerek Türkiyenin spor 
şerefini kurtaran sporcuları
mız bugün saat 16-15 te lnö 
nü vapurile şehrimize geli
yorlar. Halkın Sesi bu kıy
metli sporcuları candan se
lamlar ve boşgeldiniz der . 

İbrahinı Akman 
lzmir belediye hekimliği· 

ne tayin edilen Jbrabim Ak· 
man işe başlamıştır. 

-

İtalyar: ayan azasına güzel 
bir ders veren 

N. ESAD BOZKURD 

( Orano 1) 
Bu adam: 
Gazetetelerin anlattığına 

göre: 
ltalya ayan meclisi üyele-

rinden imiş. 
Bu kadarda değil !. 
Üstelik: 
İtalyan enstitülerinden bi· 

rinin de rektörü imis .. 
Sofyada ordu evinde, bir 

konferans vermiş. 
Ve: 
" Akdeniz er geç bir ltal

yan denizi olacakbr. 
Bu hususta önümüze çıka

cak bütün engelleri yıkaca
ğız. 

Gayemizde mutlaka mu· 
vaffak olacağız. 

inkişafımıza mani olan kü
çük devletlere Akdeniz kıyı• 
larında hayat hakkı yoktur. 

Bunlar da, er geç derbe-
mizi yiyeceklerdir!,, 

D . ' emış .. 
Akdeniz kıyılarındaki kü

çük devletler kimlerdir. 
Düşunüyorum. 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000----~~--------

Ermeniler Amerikade zehu 
saçıyorlar 

Amerikada Türklük aleyhinde geniş mikyasta propağan· 
da yapan bir şebeke vard1r. Bu teşkillt Amerikadaki Tiirk 

düşmanı Ermeniler tarafından idare edilmekte ve perogramlı 
bir şekilde propagandalanna devam etmektedir. 

Amerikaya ayak basan her Türk aşağı bukaru şu ıual· 
lerle karşılamaktadır: 

- Türkiyede yağmur yağar mı? 
- Sizin kaç karınız var? 
- Genç kızlar orada hala maska ile mi dolaşırlar .• 
- Tayyareyi hali Amerika kartalı mı sanıyorsunuz? 
Saf Amerikahlar1 zehirliyen, onlara böyle garib sualler 

sormağa teşvik eden gizJi el yukarıda ismini saydığımız 
hain teşkilattır. 

Türkün ve Türkiyenin dünyanan en medeni milletlerinin 
başında geldiğini Amerikalıların kafasına sokacak mukabil 
propağanda teşkilatına muhakkak surette ihtiyacımız vardır. 
Bu kafalara, Türkiyede her ·medeni memlekette olduğu gibi 
herkesin bir karısı olduğunu, genç kızların maske yerine 

tayyare kullandıklarını muhakkak surette anlatmamız lazımdır. 
~ ) e Pek b güınuş yaldızlı 
~y-:'-'•cı11d enzeyen dağla
•i,,1 blllutt an ve üstündeki 0000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooocıo Halk bunu istiyor. 

Efeler di)rarının bu. nıertlik, kabadayılık. kahra- HALKIN SESı· HAKKIN SESı'Dı·R 'trill • •n örülınüş nam· 
1la~ı '••andan ·· -•qt • suzgun 

•nıının rubunda 
ınanlık ve yigitcc efelik tinısali olan ( E F E ) 
Gazetesi yakındıt çıkıyor. Onu çok begeneccksiniz. ______ ..,., ·-·· ... -•ss.,-•=mm~z waıır.sx._.ı.. .. EJCBI!-•"'*' EFE 



( Halkıa Sut , 12H~ 

Beş .·ailenin Vehib Pş. Hindenburg hat; nüNvAo~ 
• •• •• f • • b. k. b· d• 1Neler oluyot 
ıçyuzu. •••ll ıçın ır ıta neşre ıyor, Bira içen mille~: 

_ 24 _ · OC>ffoo • arasında Alın~11 

Yeni bay, butün servetini karısına devre Ben, Bir an işsiz durmuş değilim. işsiz durdu- üçüne~ keı;r.;~ 
b k 1 h. b tb ht ·d· v ••ıd•• v •• J k d• Yukardakı serle .,, mec ur a mış ır e a ı ı guro. an 0 ugum an 0 aca tır 1yor okumaz derhal Alaı••ı~ 

B d. kt.. .. b · d se d b · k b t t k · · ! H yaJld ll' ay ıre oru u rıcasın ne en erı arımın ana Vehı'b a a I'skenderı· eden · yece s.ıoız ayır, b• .... " 
çok, hadden fazla ciddi gör- olan muamelesi çok değiş- . P ş Y Hindenburg cephesini yar-

11 

ltalyanlar bir istila tarihi sınız zıra, Avrupad• '"'fi 
düm; bunun için red imkanı- miştir. Karım şimdi kırk ik i ftt;naya hvarb~ı~tır. Habeş - dığı sahih midir? yazsınlar, bir zafer tarihi mekte Almanları fert~ 
Dl bulamadım. yaşındadır. Aramızda hemen ~yan ~r ı~ın en şaya~ı - Ooo... Pazarlık budu- değil. Karşılarında .zavallılar~ sah geçen iki miJl~l . ·;,,at 

H k
'k .d hi b' k K dıkkat sıması olan Vehıb dunu aşıyorsunuz, beyanat dan mürekkeb bir insan yı· Bunların bı' rı'ncisı ? 

a ı at aranırsa, yenı en ç ır şey çı mamıştı. avga 
d Paşayi ·hemen gazeteciler vermiyeceğim dedim ya. Hin gını buldular, bunları da d V d ba•ı""• 

bu pis maceralara karışmak ne ir bilmezdik. ır. e a am Y .. 1;ı. 
sarmış ve kendisinden ı'za- denburg hattı üzerinde bir zehirli gazlarla bogw dular ! ,, 310 d bl d'' şmeklC'P · tJI 

arzusunu hiç sevmiyordum. " Fakat son zamanlarda u e u fJ"" .. 
İk hat istemişlerdir. kitab hazırlıyorum. Bu kitab - Viyanaya gitmek fik- ı · ı · ı 'k' ci .,.eldi, ı.11 

Kabul ve muvafakat ce· vaziyet başkalaşmıştır. i ngı ız er 1 ın b S 4,r Bi.ı Yunan muhabı' rı· Vehı'b çok yakında neşredilecektir. rindemistniz ? d' Ad b 12 seneden beri Aristokrat sı- ır. am aşına ~ vahım üzerine bay direktör 
beni şehrin en büyük mimarı 
müessesesine gönderdi ve 
bir de adres verdi. 

paşa ile olan mülakatını Cephe yarıldı mı, yarılmadı - Kalbimin bu yarasını isabet ediyor. ır 
nıfından dediği bir sürü bay de A 

şöylece anlatıyor: mı bu kitapta görülecektir. - Sonu 4 üncüde Almanlar ise sen ,.-
ile dost oldu. Halbuki bu H duble ile üçüncül~i6Jet· 
bayların benim lnazarımda - abeşistan, Hailesela· 1• • Mh b • H • f kt dır 

siye hakkında bize biraz .zmır ase eı ususıye muha aza etme e *"'* hakiki mahiyetleri bozuk ve kl~ttl 
E h l d malumat verirmisiniz? Mu··du··rıu··e""' u··nden En eski re~. ~J rtesi gün uçuncü bayım şup e i i sosyete oyunları • bl'•;_ 

olacak zatın huzuruna çık- denilen hakikatta tam mana- - Size bir sigara taktim • Bugün dünyadakı ı ~ 
tım. sile kumar olan oyunlara edeyim. Sigara in!lanın zih- Muhammen Yeri No. sı Cinsi işler her şeyden evvk ylf 

Y k daldı. nine açıklık ve huzur verir. kiymeti lamdan istifade edere ıll 
eııi bay, ne bay dire - · · "" 

töre, ne de bay diplomata " Sırdaşı olan kızını - yani Ah bu senenin nefis kokulu Lira maktadır. Reklam• 'ldl'.I 
benzemiyordu. Bu zat 40-45 kızımızıda - beraber alarak: tütünlerini. .. Ne kadar seve- 500 iki Çeşmelik Ca. 403-351 kahvehane gelen ehemmiyet verı O'.'~ 

rim bilseniz.. 500 Hisar camii arkası 9 Dükkan en muvaffak olması OJ ~ 
yaşınde yakışıklı, sıcak kanlı gece misafirliklerine gitmek- ı b' · b'l heder 
idi. te ve bazı bu misafirlikler - Evet, malum.. Fakat 3500 Birinci belediye Ca. 16 Mağaza 0 an ır ış ı e, ~ 

H ·ı IA · · H b · t 100 Al' d 26 D'u'kkaAn gidiyor. t 11 Doğrusunu söylemek lazım günlerce devam etmektedir. aı ese asıyenın a eşıs anı 1 paşa mey anı Son yapılan arat ,. 
gelirse, ilk görüşte bu baya "Bazı akşamlar, geç vakit terketmesine ne dersiniz ? 3000 TaşÇılarda 17 il reklamın pek eskide• ,Jl' 
karşı hürmet ve sevgi sarf- sarhoş döndüklerini de fark Her halde nefis şark kokot- 850 3 üncü Kara Osman So. 14 " istifade edilen bie şe1 
ettiğim söylemek İcab ede- ediyordum. ları aramağa çıkmıştır. 1 SO 11 11 " 11 16 " ğunü göstermiştir. bO ..-..J 
cektir. "Evin erkeği, ailenin reısı Ha .. bunu da söylemeli- 500 Bornova Akkuş So. 19 ve 24 Ev Mısırda Menhiste ~ 
. Yeni bayım bana: sıfatile bazı bu hallere bir yim ki, cephede bir nargile 60 Karşıyaka Alay bey bir tas kitabe bunu O~ ';i 

- Banka direktörü çok nihayet verilmesi lüzumunu bile içmedim. Nargile has· İktisat Sokak 28 oda etmektedir. Milattan ~I 
samimi dostumdur. Bana söyledim, fakat aldığım ce- retini Mısıra ayak bastığım 1500 Karşıyaka Alay bey evvele ait olan bU 0 ~ 
sizin çok namuslu ve ketüm vap: "Hoşuma gitmiyorsa, ande. geçirebildim. Tramvay Caddesi 85-87 Furun tanınan reklamlarık ttı "' 
bir adam olduğunuzu söyledi. Şapkamı kiyerek istediğim - Fakat generalim .. Ceb· İdarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsle- sidir. Bu kitabe a ~ .... ,. 
Ve sizi bana tavsiye etti. yere gidebileceğim,, cevabı he .. Hindenburg cebhesi. ri gösteıilen akarın bedeli 4 senede ve 4 müsavi taksitte rüya tabiccisini rekl 1 ~ 

Oldu. - Cebheden bana bahset- ödenmek suretile 20 gün müddetle satılmak üzere artırma- üzerinde "senin rüY'
11 

Bu sebeble size ailevi bir ö e 
büyük bir sırrımı tevdi ede- "Vaziyet gün geçtikçe fe- meyiniz. ya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere her hın kanunlarına g :. 
ceğim ve bu hususta benim caat kesbetmektedir. Geçen Buraya gelirken hiç bir gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve ederim. Mesut 
ile birlik çalışacaksınız! Dedi. gün kızım bir arkadaşı ile gazeteciye beyanatta bulun- pey sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 25-6·936 Per- yazılıbdı1r. kBu reklk~e 

üç delikanlıyı kendisine mah· mamağa karar verdim. şembe günü saat 10 da depozito makbuzlarıle birlikte Vi- için i e ısa açı 
- Baş ·üstüne bayım. 1 l t r sus dairesine davat etmiş ve - General Grazyaninin layet encümenine müracaatları ilan olunur. (1505) yış ı yazı mış 1 

• ) ve 
- Sana adres vereceğim 1"' } yo 

bir hizmetçinin söylediğine a yyarc ere .• 
iş idaresine giderek bir biz- •••••••••••••••• ......................................... •••••••••••••••••••• · rrıtJ(" ıJ. 
metçi kızı alacak ve eve göre sabahlara kadar eğle- ı G ç y: • işaret n1e 1'•r"J 
götüreceksin, bu hizmetçi nerek hepsi de kör kütük i: o·· zu·· Mu·· ZE ARP AN AZILAR :.ıı •ki gün evveı .,, ~ 
kızın teklif edeceği her şarb sarhoş olmuşlar. meydanındayızr. taY~ıJel ~J 
kabul edeceksin. Maaşını da ( Arkası var ) duyuluyor .. bütün g if"a.1 ...................... ••••••••••••••••••O.••••••••••••••••••••• .. •••• .. •• .. •• vada ortada durall ·~~, 
istediği gibi vereceksin. Bu • 1 d J b · · b' B d k I! 

Kl•raJık han ( d t • t• a ama an:elleri avuç arı om- maye cemıyetı ır ele iye memuru da her es ,Jıl ~.1 
ana kadar beni hiç tanımaz Ve m 8 IŞ&re I b k d k ld d b l T 1 Y ir, oş, apı dışarısın a a ı- var ır; u memur arı inhisar- kıyor. ayyare er ,,1,ı,~ görüneceksin. h e it k. 1 v k 1 d b ce• K mış yaşını geç ın lar. ar e a etin en aşka kim üstümüzden geçe eJclİ f 

.. Vaziyati anlayabilmek için 8 ye olmak gibi kanunun Yanaşma bir köy yavrusu düşünecektir? ret memuru beya~ ri ~ 
sana şu izahatı vermek la- İzmirde Keçeciler cadde- tayin ettiği bir haddi aştık- bile bu tarzda sokağa bıra- Açıkta kalan yüzlerce me- sağ elini gayri iblıY't•1'"' 
zımdır: sinde 15-17 No. lu Küçük ları için 500 den fazla lnhi- kılmaz. muru Vekaletten bir an ev- yaya kaldırıyor, ve 

Abdülkadir paşa hanı ve sar memuru tekaüd edildi. inhisarlar tekaüd sandiğı vel gelecek esaslı yardımın ye elile: "Ben bundan yirmi sene 
kadar evvel evlendim, bu 
izdivaçtan bir kızım oldu ki, 
bugün on dokuz yaşında bu
lunmaktadır. 

kahvesi demirbaş eşyasile Fakat kendilerine takaüd ma- nizamnamesi bu memurlara ümidinden başka ayakta - Geç! 
birlikte 27 Haziran 1936 ta- ı · aşı bağlanmadığı gibi hiçbir 934 ten itibaren her sene tutan hiçbir şey yoktur; fa- şareti verıyor. ~Ç ti 

~ 

"Bundan sekiz sene kadar 
evvel mali vaziyetim sarsıldı; 
kendimi ve ailemi büyük bir 
parasızlık ·felaketinden kur
tarmak için bütün servetimi 
ve bütün mallarımı karım ile 
kardeşi üzerine devrettim. 
Bu suretle zevcem bundan 
ôtuzbin liralık servetimin sa
hibi bulunmaktayım. Son iki 

ribinden itibaren kiraya ve· 
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları ilan olunur. 5. D. 

İş arıyor 
Türkçe ve almanca mükem

~el muhabere ve tercümeye 
vakıfım. İş arıyorum 1936 
rümuzu ile idarehaneye mü-
racaat, 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

10 -

Onun güzel becetiksiz parnıaklar1111 okşuyorunı 
Onun içindi ki bugün, 

küçücek salonumuzdaki, kre
ton örtülü elden düşme divan 
üzerinde, örtüden, dağnık 

kırmızı saç buklelerinden, 
Arnika bağlarından mürek
kep ve içinden şiddetli hıç
kırıklar çıkan bir yığın gö
rünce şaşırdım. Telaş içinde 
bağırdım: 

- Ciz, artık döndün ha ? 
Niçin, ne oldu ? 

Gömiildtiiti yastıklar üze-

rinde kıvranan Cicely'nin 
sesi inledi : 

- Ah T ots, müthiş bir 
felaket ! . . Öğle yemeğine 
çıktığım zaman, kimbilir 
hangi hınzırın yol üstüne 
attıği bir muz kabuğuna ha~ 

sıb da sıyrılmıyayım mı? Hak
lısın , ? ayakkablarını artık 
giymiyeceğim. Tanetme 'fots! 
İşte topuğum burkuldu, ba
şım dıvara çarpıldı. · Eve 
taksi ile gelmeğe mecbur 

ikramiye de verilmiş değil- için bir maaş tkramiye ve- kat son günlerini yaşı yan bu En pahalı t ,ıs JI 
dir. rilmesıni emrettiği halde ümit de kesilirse çoğunun Dünyanın en b•b ,-11",İ 

Mart ayının son günü ço- iki aydanberi kendilerine beklemeğe takalı kalmıya· müstakbel Hint iOIP~., ,1 

ğu meseli °Tütün idaresine hiçbir şey tediye edilmemiş- caktır. Onlar hesabına İnhi- ğunun tacıdır. Bu t~,.,ej· 
otuz otuzbeş sene hizmet tir. Bu para verilse bile iki sarlar Vekaletine bir imdat rinde tamam 6200 .... '.ı ~ 

b'ıla>" v 
eden bu memurlara evvelce aylık maaş kırk yıl idareye işareti çekerken yüzlerce Janta vardır ve 1 1'•~'-J' 
hiçbir şey tebliğ edilmeden hizmet eden bir memuru iki aileyi tehdid eden faciayı mızla bu tacın ttıt'i 
ansızın vazifelerile alakaları üç aydan fazla kaç gün · kaç evvelden haber verdiğimizi, milyon 200 bin lir• ertf'j 
kalmadığı bildirilmiştir. ·Ma- saat yaşatır ? yakından gördügümüz ala- tadır. Hint milliy~t~aa' Y' 
aşlar peşin verildiğine göre Torba içinde viraneye bı- metlerle çok iyi biliyoruz. bu kıymetli tacı b. f 91.,ı 
bu memurlar kırk yıl hizmet rakılan kendi yavrularını bile PEY AMl SAFA cek olan bahtiyar ;~ıet· 
ettikleri idareden on para düşünen bir Hayvanları Hi- (Cumuriyet) · retle beklemekte ır 

oldum. Doktor geldi. Aya
ğımı onbeş gün yukarıda 
hareketsiz tutacakmışım .. 
Şimdi ... 

Yeni den ağlamağa başladı: 
- Şimdi bu felaketle ben 

ne yapacağım? İşimden, ye
rimden de oldum. Çünkü 
Madam Cberisete artık ye
rime başkasını almıştır. Gü
zel bir kız, zaten bekleyip 
duruyordu. Şimdi, şimdi ben 
ne yapacağım? .. 

O durmadan hı çkırıyor, 

ben ancak onun gözd, be
ceriksiz parmaklarını okşıyor· 

dum. 
- Şimdi doktora vizitele

rini ödemek var. Dahıt üç 
hafta olmadan rantdan harca

mak lizım gelecek. Orada 

da bir şey kalmadı ki. Müd
hiş değil mi bu? 

Gene hıçkırdı: 

Ah, o babalarının avinde 
oturan; doktoru, dişçiyi, ça
maşırcıyı hep hazır bulan 
kızlar, kendi hayatımızı güya 
kendimiz serbestçe kazanı
yoruz diye bize imrenirler. 
Gelsinler de görsünler. Böyle 
bir kazaya uğradığınız za
man sizinle Allah bilir ne 
olacağınız arasında ancak 
cebinizd ~ bir kaç şilinden 
başka bir şeyiniz olmamanın 
ne kadar korkunç olduğunu 
bir bilseler ... 
Meşhur mısraları acı acı 

hatırlattım : · 
- " Kazandan refah tath

dır, kazanılmıyanı daha tatlı.,, 

- Sen her şeyi körürsün 
Toto ! Amma öğünecek du
rumum yok, yedi şilin alta 
pene işte bu boş dünyada 
elimde kalan hepsi bu kadar. 
Seninde haftada yirmi beş 
şilinden başka neyın var ? 

( Evet, öyle diye düşündüm, 
batta bu zavallı gelirimde 
yarın elimden gidecek. Çün-
kü patrona teklifini kabul 
edemiyeceğimi söyleyince 
bana yol vereceği muhakkak. 
(İşi) m hakkındaki imasından, 
Dundonald'ın ihtarlarından 

sonra başka ne olabilir? Fakat 
benim zavallı, şaşkın arkada
şıma bunu anlatmanın sırası 
değildi. " Kayalar üstünde ,, 
onunla beraber kalacaksak 
bile şimdilik bunu ondan 

. ) 1 
saklamak gerek!•· ,ıat''ll 
Şen görünınefeb:ıı 4'J 
- Şimdi ban• "ı O'~ 

Çok üzülme. H.enU t lı' 
0 

j 
ihtiyacı olan ~ır YÇuaa~ 
düşmüş değilsın· ıilll ~ 
nin bu güzel yO dl f 
bir sesin oJduğuou ;çi'1 j 
ma. Bir bey.a~ ru:.,oaaıJ'. 1 

genç düşes g•b• ıı 0,.,~ I 
nedir,, sualine ! .,.,,i 
reten şivesile: yı ~ 
lira, madam!,, ~-' İ 

D. kıt•ll . '.~ 
ıye genç otl 1,-. 

ğunu soracak dl tıt· 1' ff: 
bette çok ol~c~~ııll~ ~ 
bu iş senin ıht~ ıf''~. P" 

kili bilirsin k•. bİ' f 
olunca daha ;yı ti) 

( 141', lacaksın. 



J\;d.;ı;ı;;---Okusun 
~~~lliy~eklam değil bir hakikat 
~)d ~ıı -1d \'e nıısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

'il\ 1~: G,ı.•nnıadan ala- cağını1. yer: 
~ lfulali T~k Bul~arı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

tecliibe b~I tıcarethanesidir. 
lb fey öğretir bir tecrübe ediniz ... 
~~~~~~;;;.;~~,------: 
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pul bayilerine . ve nakliye 
şirketlerine verilmekte olan 
yüzde beş aidattan hava 
kuvvetlerine yardım vergisi 
kesilmiyeceği Maliye Bakan
lığından bildirilmiştir. 

Ali Riza Konyaya 
Reis oldu 

Ticaret mahkemesi izi
sından Ali Rıza terfian Kon
ya asliye ceza hakimliğine 
atanmıştır. 

Üzüm Müstahsiline 
~1üjde 

Avrupadan dönen bay Is
mail Hakkı Veral gazeteci
lere vukubulan beyanatında 
üzüm kurumunun üzümün iç 
vu dıı piyasala(arda nasıl 
nazım bir rol oynıyacağını 

ve fiatlerin kırılmasına mani 
olmak için ne gibi tedbir 
alındığını izah etmiştir. 

Şaşa) Suyu 
Şaşal suyuna Karantina 

sallş yerinde Halka pınar 
suyu katıldığı öğrenildiğin
den belediyece bu yerin ka
padılmuına karar verilmiştir. 

Profesör Sungur 
lstanbul ve Ankara balkın'ı 

marifetlerjle hayretler içinde 
bırakan porofesör Zati Sun
gurun 9 sandık eşyası gel-
miştir. Bu ayın on altısında 
lzmirde bulunacak olan pro
fesör Elhamrada tecrübe ve 
hünerlerine başlıyacaktır. 

Deniz İstasyonu 
Karşıyakada daniz meddü 

cezrini ölçmek için yapılacak 
deniz istasyonunun alat ve 
edevatı relmiştir. 
Yakında inşasına başlana

caktır. 

Vehib paşa 
-Baştarafı 2 inci sayfada

deşmeyiniz, rica ederim. Evet 
size bir ıeyler söylemek iste
rim, fakat muvaffak ve muk
tedir olamıyorum. Ne den ? 
Sunuda bilmiyorum ? Hatta 
Yunanistanda daimi kalaca
ğımı da bilmiyorum. 

Vehip paşanın 74 yaşinda 
olduğu halde 50 yaşında gö· 
rünmekte olduğunu yazan 
Yunan gazetesi, henüz sü
kun kararmı vermediği bel
ki de yeni maceralara hazır
landığını l)Hdirmekte ve bu-
na delil olarak Vehip paıa
nm şu sözünü ileri sürmek
tedir. 

- Ben, bir an işsiz dur-
muş bir adam değilim. İşsiz 
durduğum an, öldüğüm an 
olacaktı!. 

--· t T t -·.---

Berv,amalılar 
çok memnun 

• 

Bergama yoku ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi
net garajından başlamııtır. 

Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa, Sapan Mebmed 
Ali ve Hüsnü izzet :birader
leri bay Muharrem bu iıleri 

tirket halinde en emin ve 
en seri bir surette yapmak
tadırler. 

Filistinde vaziyet çolc feci . 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-

Bir tren ıberhava edildi, bü 
tün telgraf hatları kesildi 

lstanbul 11 (Özel) - Fi
Jistindeki vaziyet çok ger-
gindir. Filistindeki İngiliz 
kuvvetleri 8 tabura çıkanl
mıştır. Birisebadaki Allemzi 
heykeline bir bomba atılmış
tır. Hayfada bir İngiliz polisi 
biçakJa yaralanmıştır. Hali 

hastanede 11 yaralı İngiliz 
pol ı si vardır. 

Kudüs 11 (A.A) - Dün 
akşam geç vakit her istika
metteki teller kesilmiş oldu
ğundan şehrin hiçbir tarafla 
telgraf muvasalası kalma
mıştır. Bu yüzden hasıl o!an 
maddi zarar 10 bin lngiliz 

lirası raddesındedir. 
Kahire 1 l (A.A) - Ku

düse gidecek istihkam efra
dini hsamil olan bir treni ön-
ce hareket etmiş bulunan 

palas yüklü bir ltren Lister 
şimalinde berhava olmuştur. 
Bu kondakçıhk yüzünden 
tevkifat olmuştur. 

~~~~~~~~~~~~ ...... 00 ...... ~~~~~~~~~- ·-~~ 

F ransada grev gittikçe 
kanlı bir şekil alıyor 

Paris 11 (A.A) - Grev 
hareketi uzayıp gitmektedir. 
Sebebi üctetler haremlerinin 
tatili meselesinde yapılmakta 
olan münakaşalardır. 

1 

lara ilaçların hemen vaktinde 1 
yetiştirilmesi hususu temin 

ruhsatmı verdiklerini bildire
rek sarı kağıtlar asmışlardır. 

Her ne kadar şurada bu
rada bilhasse madeni ve sa
nayi ve elbise fabrikalarında 
bir takım uzlaşmalar yapıl-

mıı ise de amele birçok yer
lerde bu itilifleri tasdik et-
miyerek greve devam et
mekte ve atelyaları işgal 

eylemektedir. 
Bu sabah Parisin büyük 

kasaphanelerindek kasab çı
raklariyle eczahaneler müs
tahdimini grev ilin etmişler
dir. Bununla •beraber hasta-

edilmiştir. 
Biraz sonra büyük bulvar

lardaki kahveler ve lokanta
lar kapanmıştır. 

Grevcilerden mürekkep 
gruplar büyük lokantalarda, 
otellerde ve kahvelerde ça
lışan arkadaşlarını da greve 
davet eden yazıları havi lev
halar ellerinde olduğu halde 
sokaklarda dolaşmışlardır. 

Öğle vakti bir çok lokan
talar kollektif mukaveleyi ve 
sendikaların şartlarını kabul 
etmiş oldqklannı ve bunun 
lizerine sendikaların kendi
lerine dtıkkinl•nnın açmak 

Versay 11 (A.A) - Gre
vin başlanğıcından beri ilk 
kanlı hadiseler bu sabah vu
kua gelmiştir. Bu hadise bir 
gemi inşaat fabrikasında ol
muştur. Fabrika patronu 
Aleksandra Senekal atelya
ları terketmek istemiyen baş 
amelesinin bu imtinaı karşı

sında kızarak bunlardan 28 
yaşında Marcel Goumlbe is-

minde bir amele dört rüvelver 
kurşunile ağır surette yara
lanmıştır. Yaralı hemen has
tahaneye · götürülmüştür. 

Patron Adliyeye teslim 
edilmiştir. 

------~~~~~~-----~----~--~-------------

Kendisini aroa, 
ambarında sa-
nan aç tavuk 
- Baştarafı 1 incide -
Haritaya bakıyorum. 
Orada, tam anlamile dev-

let olarak: 
ispanya, Fransa, Türkiye, 

Yunanistan, ltalya var. 
Adriyatik; 
Akdenizin bitişik bir par-

çası s.•yılırsa; orada, 
Sırbistan, Arnavudluk var. 
Düşünyorum : 
Acaba konferansçı bunlar• 

dan hangisini kasdediyor ? 
Her halde İtalyayı değil!!. 
Fransayı mı? 
Bu da çok saçma bir şey 

olur. 
Arnavudluk mu? 
Buna lüzum yok: 
Fakat acaba.. Akdeniz 

kıyılarında Fransa, İngiltere 
mandasındaki devletçikler mi? 

Bu da mümki.:nsüz. 
Geriye ne kalıyor? 
Türkiye, Sırbistan, Yuna-

nistan ! ! Ve İspanya .. 
Demek er geç darbeyi 

yemeleri mukadder olan bun 
Jar. 

Daha ziyade üç evvelkiler. 
Fakat bu kadar da değil. 
Akdenizin bu İtalyan de-

nizi olmasma eğer Fransa, 
hatta eğer lngiltere engel 
olursa; banlar da yıkdacaktır! 

*** 
(Orano!) bu kadarla kal

mıyor. 

O, !yepyeni bir tezle barış 
oyunu gösteriyor: 

(Orano) tezine göre, genel 
banş küçük milletlerin! orta-

Suikast davası tekrar 
Görülecek? 

mı 

lstanbul 11 - Kurun gazetesi ihtiyat kaydiyle verdiği 
bir habere göre; Temyiz mahkemesi Ankara ağırceza mah
kenıesinin saylav Ali Saip'le diğer suçlular hakkında verdi-
ği beraat kararını nakztemiştir. Bu haber doğru çıkarsa 
suikast divası yeniden görülecektir. 

dan kalkmasile mümkündür! dir? 
Ona göre küçük milletler Bu bir ayan üyesidir !. 

inkişaf müvazenesini bozu- Bu bir esntitü rektörüdür!. 
yorlar. Acaba gazeteler mi yanlış 

Büyükler arasmda rekabet haber aldılar? 
mevzuu oluyorlar. Yoksa ben mi anlamamı 

Bu bakımdan da o mana- kaybettim ? 
sız varlıkları! Ortadan silip Tekrar gazeteleri okuyo-
süpürmek gerektir!. 

*** 
(Oranol) tezi; bizi şu neti

celere götürür. 
Barış için; dünyanın dört 

beş büyük devler arasında 
paylaşılması bir lazimedir!. 

Bu lizimeye göre : 
Barış, ilk çağların, orta 

çağlarm yeniden kurulma
sında aramalıdır, 

lskenderlerin, Diriların, 
Sezarların, Atiliların, Cen-
gizlerin, Kanurıi Süleymanla
rın devirlerini yaşamamız 

gerektir. 
Daha başka bir anlama : 
Yirminci asrın yerini, ilk 

veya orta çağlarm istila, fetih 
icapları: 

Emperyalit devlet telak
kileri alırsa insanlık selamete 
ulatacaktır. 

Bunun da kısacası ıudur: 
Üç beş büyük devlet he

sabına, bütün bir beşerin 

boynunu, boyunğuruğa uzat-
ması .. 

işte barıı yolu ! 
*** 

Şimdi gene düşünüyorum. 
Bu tezleri ileri süren kim-

rum .. 
Okuyarum !.. 
Hayır, ben anlıyorum. 
Gazetelerin haberleri doğ-

ru ise, söylenecek iki çift 
sözüm var: 

Denizleri milletlerin~ ortak 
sayan; 

İrili ufakh bütün milletlere 
yafamak hakkı tanıyan; 

Zavallı hukuk düvel! .. 
Her gün, yüzüne inen şa

marlarla yerlere·kapandığını; 
Ve her kalkışmde; 
Kıpkızıl kesildiğini görü-

yorum!. 
Demirleşen imancım; 
Bana: 
(Durmudan silahlan!) diyor. 
Altta kalanın canı cıksın .. 

Mahmud Esat Bozkurt 

NOf: 
Yazımı bitirdim. 
Hali düşünüyorum. 
Bakınız, hatırıma ne geldi? 
Rumcada ( oranos ) gök 

anlamına gelir. 
Ve hemen her milJetin ede

biyatmda gök tatlı hülyalar 

Filozofllln 
Köşesi 
-Baştaı·afı I incide-

bağalarrnın şaşar bcı vaveyla .. 
ları görülmese ~ duyulmasa, 
uzanan o Jem'a.ların arasında 
on beş ya~ıında 'bir delikanlı 
olarak yeni.den dünyaya ge· 
lebileceğinden emiu, bir ilmi.
nan kalp ile insanı.o ebcrJi
yete ruhunu terkedeuği _-ge
liyor!.. 

Ne faide ki... HazaJıe ir
miş bir gülün g-azel y< t_p'rak
ları arasına dökülen bu~ 'ümid 
şebnemleri ... İt~kbaharın lıezar 
hazar çiçeklt:rle be~ r.enmiş 
şebabi ömrüı>den kısa · ~arlak 
ve nurlu mel ıtabından uçu-
cu ?!.. 

Ah, insanl:ır, ne ohır,. mü
temadiyen biı·birleriyle yeni
şeceklerine, mütemadiyen bir 
birinin ayağına karpuz lmbuğa 
koymağı düşüneceklerine birda 
tabiaun şu tnevsimde ku şiara, 
çiçeklere " Birletiniz, sc:.vi
şioiz, sevği ve vefanın kadri 
ve kıymetini bilia 1iz " r diye 
terennüm ettiği muhabbet 
şarkılarını dinlemek için dedi 
kodu zehirinden uzı lD kıı:lara 
bazı bazı altıyabilse. ler ••. 

Şarlt Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

MüzayedE~ ile 
f evkalide satış 

14 Hazıran pazar günü 
sabahl~yin saat -10 ıtla . Al-· 
sancak Mesudiye cııddesi 
Gayret sokağında 10 numa-· 
rah hanede maruf iki aileye 
ait fevk alide zarif mc ,bilye
leri müzayede suretile satı
lacaktır. 

Satılacak mobilyeler meya
nında fevkalide lüks ıuodem 
'iki kana\lı kristal caıınJı şi-

fonyeralı dolap ve üç aynalı 
tuvaleti iki komodino;ıu iki 
adet karyolası, dokuz parça 
kadifeli salon kanape takı
mı, aynalı saybur, kaı·e açı
lır yemek masası ve altı 

adet iskemlesi, tek kapılı 
aynalı dolap, iki kiplık di
reksi2 nikel karyola maa 
somya, Edison markalı: salon 
gramafon ve birçok plaklar, 
misafir odası için kadifeli 

İzmir ikinci icra 
luğundan: 

Haydara borçlu~ 
dinin uhdesınde . V~ 81 
pusunu 294 cildıD~ 
sahifesinde eyliil dl 
72 sıra numerosUll 
Narh derede kab~ 
mevkiinde 17 d6ne:,. 
lik tarla beher d6D 
mi lira kıymetiaıD 

15965 metre D1 

olup tarihi ilindaD .... k 

30 gün müddetle •:;, 
maya çı_karılmıştır. 

ların kıymeti mu • 
yüzde 7 buçuğu iJI 
pey akçası veya )ti .. 
L;anın teminat mek~r 
meleri ve arttırın• el 
tarihine tesadüf ed

4 
dl 

şem be günü saat 1 tıt 
irede icra olunacak~ 
terilere ait talipler 
sun daireye taallik 
açık arttırma ıar • 
30-6 936 tarihindell _. 
okuyabilir hakları t•r 
ile sabit olmıyan 

alacaklılar ile diğer lı 
lılarm ve irtifak b• t' 
Jerinin bu haklarıP~ 
hususta faiz ve 111• 
ir olan iddialarınıo 

müsbitelerile 20 ~ 
icra dairesine b ~ 
aksi halde hakları llf' 
cilli ile sabit olııı•dı 
tış bedelinin payl•I 
hariç kalacaklı v:.,:, 
len zamandan art ~ 
li gayri menkulihl ·,41. 
ini bulmadığı takcli 
son arttırmanın 

baki kalmak üıere 
nın 15 gün dab•ı .. 1· 
edilmek suretile ~
rihine tesadüf e d 
günü saat: 14 ',;. 
menkul en çok ardltıf 
le edilecektir. s~, 
para iledir, mal _mo 
lim alınmadan t~ 

d 1• f 
mez mal be eı ~ 
ihale kararı fetb 
kendinden evvel ~ 
teklifte bulunaD ; 11f 
etmiş olduğu bede

0
_, 

gaga razı olursa ıot" 
edilir o da razı 0 d 
bulunmazsa icra dd~ 

birkanape iki koltuk, Ame
rikan duvar saatı, yeni bir 
halde Gebr Döhmert marka
lı Alman piyano ve tabme
si, perakende Avrupa san
dalyaları, yağlı boya tabfolar, 
iki adet şemsiyelik, s~bpalar, 
fevkalade lüks kristal işle· 
meli duvar aynası, Türkçe 
Adler yazı makinesi yeni bir 
halde, çocuk arabası, ko
modinolar, birçok porselen 
tabak takı .ı. ları, Etejer, ha
sır bir kanape iki koftu,k 
ki tara, fotoğraf malzemesi, 

hemen 15 gün 1118bd 
hrmaya çıkanlar 
maya alakadarlar~ 

i 
hacet olmayıp ya ~ 
iktifa olunarak eO" ~ 

1 tırma ihale ediJer~ 
halde bırinci ihale ~ 
se iki ihale ar•5111 

tan ve dığer t~ 
mes'ul olduğu .,e ~ 

hah, kilim ve seccadeler, 
vesaire birçok mobilyeJer 
bilmüzayede satılacaktır. Fır
satı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şın1k telefon 2056 

· ""'~"""''"""""'""'''~"'"'-""~ 
ifade eder. 

İtalyalı konferansçmın adı 
( Orano ) olduğuna göre, 
bunun sonuna bir ( s ) ekle
nince; adamcağız : 

Hulyanın kendisi olur. 
Türkçe bir mesel vardır: 
Tavuk aç kalınca hülyaya 

dalarmış. 

Ve kendisini buğyay amba-

cının belediye ~e.:0"' 
rın1n ve yüzde ı~ J,~ 
Jaliyenin müşterıY' ~ 
ğu ilin olunur. f \ 
rında sanarmıf f.. ftf· ~ 

Bir not daha:. t/11 !'.' 
Yazımı bitireli, .~ 

fazla oldu. ~JI 
Hali diiıüoOY01~~ 
Hatırıma gelell ~ 
(Orano) koofet 

reda verdi? ,1 
Sof yada. 
Ne söyledi 1 eri' 
Küçük mille~; J. 

hakkı yoktur, ; ~~ ~~ 
Fakat pek ç~ ',,.J 
Acaba Bul~ "

kendilerini bii d8Jı!. 1 
sırasında ını 161 ,,. 
DİZ?! 

ZENGiN OLMAK ıs·rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KIŞESI ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

.~ 
Çorakk~..._ 

Huan T....-


