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Baallmııbr 

Geçmtyen yazı geri veri :nez 

yapıyorlar 
KISA VE AÇIK 

Herkes anladı ki ••• Mehmedcik Cuma Kahraman 
Kahraman Türk ordusunun şanlı mümessili "or general 

Aıım Gnndüzün başkanlığındaki askeri heyeti,, nin Hataya 
girdikten sonra anayurdda yıllarca hasret çeken bu aziz ve 
çile çekmiş diyarın çehresi, vaziyeti, yabancı unsurları on· 

,, ., 
Hataya • • 

gırıyor gunu 
~~~~~~~~~~~~oooo~~~~~~~~~~~~ 

ların düşünceleri ve tavır ve hareketleri büsbütün değişti. E • ı A • k • • d • 
Nihayet bütün cihan gibi orada yaşıyanlarda Anladılar ki · 1 rmenı er Anka aya bir heyet gö ıd rdi er. sayış ço ıyı ır 

Türk Dlkü yaptığı bir ıeyi tahakkuk ettirmeden, Atatürkün isten bul, 15 ( Hu usi) _ ~•i!"'-'"''"--r""""~.,..-~~~-----------...,.,,_.,......,..._,__,,,_ R esmi vazifelere Türkl~r ta· 
bütün Türklere vadettiği bir netice elde edilmeden Türkiye H atayda g en J Ku ı may as f'f "'-. '' yı o edilmektedir. Hük6mt-t 
rahat kalamaz, rahat uyuyamaz, rahat yaşıyamaz . başka nı org eneral Asım dairdeıindeki memurlar1n 

Şimdi herkes anladı ki Türk dediğini yaptı ve yapacak, Gündüzün riyas etındeki Türk yüzde doksan beti Türktür. 
Atatürküo vadı muhakkak surette yerine getirilecektiır. aske ı i betiyle org eneral Askeri beyetimizin geldi-

Bunu herkes anladığrndandır ki en çok Hatay dırıJtıların - Huntsingerin riyasetindeki ğindenbe ri başl ı yan sevinç 
da ileriye sevkedilen Ermenilerden bir heyet Ankaraya gı· Fr ansız .ı skc ri heyeti arasın tezahüratı, dev.im etme~te · 
dip bu işte nasıl şuursuz bir alet ve vasıta olarak kulla· da ki gör üşmelere d ünde de· t.. ir. 
nıldıklarını anlatmağa çalışacaktır. va m edildi. Bu gö rüşmelere H t .ıyın asayişi memnuni-

Bundan sonra Türklere kafa tutmak istiyenl er kafalar il a Hateydaki Frar sız mümes ) i ıi yete şayan b1r haldedir. 
ıoksunlar ki Türklere zorla, cebirl.! iş gördürmek istıyen- yar bay Kolt: de iştır ak et- Ermeniln, Türklere kartı 
lerin sonu felaket ve nedamettir. mt ktedir. olan b 2 ğl ı ' ıklarıoı bükümeti· 

Türklerle dost olmak iıtiyenler dostluğun ne demek ol- M k mı" ze arzetmek için Aolıara· 
üıa er,. lerin yarın nd ice 

duğunu ve Tür lere yaranmak arzu edenler de onların ko· lenmesi muhtemeldir. Askeri kuvvetlerimiz Hataya gire· Hatayda inzibat ve iuyişi ya bir heyet göodermiıler· 
ruyucu kanadının altına sokulmağı öğrensinler... f dir. Er meni heyeti yakında 

~ulaşmanın imzasından kısa cekler, Antakya, ~kende ruo, temin hususunda vazifeye 
SIRRI SANLI bir müddet sonra askerleri· Kırıkhan ve Beylin gibi bü- başlıyacaklardar . hü\.. 6.net merkezimize ge· 

ispanya harbı 
mizden mürekkep inzibat yük merkezlerde ve bUtüa Antakya, 15 ( Husu"I) - Jecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cani bulundu Kayısı Bayramı Münasebetile 

-----------------0000-----------------
Frankist tayyareleri Valansiya 

lstanbul 15 (Hususi)-Dün 
bildirdığim sabun kaı.anında 

1 -Sa )'In üstadını R:ı h ·ılİ Bala ha n'a-

Tekliflerimizi 
Bildirdik 

lim]!nını bomba_l3dılar 

Valanıiya, 14 (A.A) - : 
Frankistlerin tayyareleri fe· 
cir vakti Valanıiya limanı 
cıvarını bombardıman etmiş 
ve mühim hasarlara sebebi
yet vermiştir. Birçok evlerde 
yangın çıkmıştlr. Ancak te
lefat yoktur. 

Saat 11 de F rankistlerin 
beı tayyaresi tekrar limana 
dönmüttür. Ve şehrin varoı· 
larına ekserisi yangın bom· 
bası olmak üzere bir çok 
bombalar atmı~lardır. Tayya· 
re defi topları tayyareleri 
yüksekten uçmağa icbar et
mişlerdir. 

Valaasiya, 14 ( A.A ) -
Burriyana kasabası ile Kas· 
tellon Valanıiya yolu üzerin· 
de kiin diğer kasabalar 
Frankist tayyareler tarafın· 
dan şiddetle bombardıman 

edilmiştir. Valansiyaya doğru 
kaçmakta olan halk arasında 
birçok yaralılar bulunduğu 
haber verilmektedir. 

Barselon 14 (A.A)-Havas 
ajansı bildiriyor: 

Şark cephesinden buraya 
gelen haberlere göre bu sa· 
bahki muharebelerde onbir 
Alman askeri esir edilmiştir. 
Muharebenin bidayetinden 
beri ilk defadır ki bir kara 
harbinde Alman askerleri 
esir alınmaktadır. 

__. ..... -......... -
Yamanlar 
Kampı 
Verem mücadele cemiye· 

tinin her yıl yamanlar dağın· 
da açtığı kamp bir temmuz
da açılacaktır. 

pi şmiş olarak bulunan bekçi 
hakkında yapılan tahkikatta 
cioa ı et yağ ~al , ak için eme· 
lelerden Maksudun yllptıgı 

anlaşılmış ve tevkif edilmiş 

tir. Cınayct çok vahşiceEine 
işlenmiştır. 

~·-
Sur:ye Başve
kiline suikast 

CEMİL MERDAN 

lstanbul 14 (Hususi)-Su· 
riye Başvekili bay ( Cemil 
Merdan ) a Şamda yapılan 
ıuikasd akim kalmasına rağ-

men Suriye matbuatında ve 
umumi efkarında derin akis· 
ler yapmıştır. Bu suikasd 
üzerine Şamda hükumete 

muhalefetlerile tanınmış bir 
çok kimseler ve şüpheli şa· 
hıslar tevkif edilmiştir. 

~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Gözler, Kalbin Haberçisi 

Doktorlar parmak izi gibi göz vasıtasile do insanların işledikleri günahların tesbitini 
keşfetmişlerdir. Bundan sonra gözlere bakılarak sahibinin ruhu hareketi ve işlediği kaba· 
hatlar meydana çıkarılacaktır. 

Bu yeni keşf, Avrupada bir sosyetelerde dedi-kodu mevzuu olmuş ve bilhassa nişanlı 
bulunan genç kızlar ve erkekler üzerinde derin tesirler bırakmıştır. 

Sen de ey aziz okuyucum bu yeni keşften dolayı kuşkuya düten şu insanların haline : . 

Düğün bizim, gün bizim 
Neş'e bizim, ün biz.im 
Bıze şanlı Türk derler, 
S!lsyalhkta Ön bizim. 

Türk köylüsüde artık 
Amacına e riyor. 
Geçmiş günlere yazık 
Yüreğimiz eriyor ... 

Atamız biıi sever, 
Biz ona can veririz, 
O bize daima der 

Köylüoüodür yerimiz 

Atamızın izinde 
D Jrmadao çalışırız. 

Bayraktaki oklara 

Kalbimizde taşırız 

Düğüa bizim gün bizim 
N r: ş'~ bizim ün bizim 
Bıze yıluıaz Türk deder 
Tarih de bütün bizim 

ÖGRETMEN 
ŞEMSİ KURŞUN 
Çığli : 12 . 6 . 938 

--~--~--••no••~~~~~~~~ 

Bitler 
Turizn1 kulübünün 

l'en1el taşını attı 
Berlin, 14 (Rady'l) - Hit· 

ler ~Jugün Turizm kulübü · 
nün temel ta ını atmış ve 
m!iteakibt>n bir nutuk söy· 
liyerek, günün hadiselerini 
ve umumi vaziyeti tebarüz 
ettirmiştir. -···----İftihar 
Edebiliriz 

Ismetpaşa bulvarında yeni 
müzayede bedesteninde kıy· 
metli Türk sao'atkin Talat 
Ülkünün elektirik atelyeıi 
nin üstünde Türk inkilabının 
ruhu ve özünü elektirik ışık· 
ları ile nurlandıran ve can· 
landıran çok parlak ve çok 
manalı yanar söner levhası 
görenlerin göğüslerini sevinç 
ve iftiharla kabartmakt~dır. 
Bu genç Türk san'atkirını 
yarattığı bu nefis ve nurlu 
eserden dolayı tebrik ve 
takdir ederken bunun derin 
manaıına ayrıca bir yazı ile 
tekrar temas edeceğimizi 

Bayraiımız 

Hakkında 
Ecnebilere aid matem gün· 

)erinde yabancı okullar da 
alakadar milletin bayı ağı 
yarıya kadar indirilirken ma· 
tem eseri olarak Türk bay· 
rağmın da yaraya kadar in· 
dirildiği nazarı dikkati cel
betmiştir. 

Kültür Bakanlığından teh
rimizdeki alikadarlara gelen 
bir emirde matem işareti 
olarak yabancı milletin bay-
rağı yarıya indirilirken Türk 
bayrağının yalnız talikiyle 
iktifa edilmeıi ve yarıya ka· 
kadar indirilmemesi bildiril· 
miştir. 

lstanbul, 14 (Huıu i) 
Paristeo bıldıriliyor : 

Kedorseyde Fransa harici· 
ye nazırı bay Bonneyi ziya• 
ret eden büyük elçimiz bay 
Suat Davaı Türkiye • Fran· 
sa arasında akdi beklenen 
dostluk misaki için teklifle· 
rimizi bildirmiştir. 

Galatasaray 
Belgrad l\laçında 
~1ağhip OJdu 

lstanbul, 14 ( Huıuıi } -
Belgradda bulunan Galata· 
saray takımı, ikinci maçım 
Yugoslavya takımı ile yap• 
mışbr. Galatasaray, bu maç· 
ta da 4·0 mağlup olmaıtur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... __________ _ 
Yerinde bir istek 

Beş imza ile aldığımız mektubu aynen yazıyoruz: 
"Bizler Aydın, Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı Ye ha• 

valısı yolcularıyız. Bugünlerde işimiz çok olduğundan ıık, 
sık lzmire iniyoruz. Katarlara kışlak vağonlar takıldıj'ındaa 
ve yolcu da çok olduğundan pek çok zahmet çekiyor ve 
kon: parhm anlar içinde sıcak tan boğuluyoruz. Halkımızın ra· 
hat ve istirahatı için her kolaylığı göster~n sayın itl~tme 
direktörlüğünün himmetinden buna da bir çare bulmaıını 
yalvarıyoruz. 

Lütfen bu dileğimizin gazetenizin bir köıeıine dercini 
rica eder ve bütün yolcular namına derin saygalarım111 
ıunarız. ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

111 
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I~ 1~":~~~~':~:11 Doktorun ıasihatıarıl 
il 1 Türk Dünyasının En Yüce Hakanı fi Ç ki d k t 

Ana Şefkati DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 
• 

B - ~ ocu ar a ızar ı ! i'?'~: §Dll:J1l1I~J!!EJ!li1llti ve çıbanlar 
Yavrusunu Kurtarmak için 

:ı' 1 HAYAT VE 1 AH R l M AN L 1KLAR1 ~ ço~~~ı~:.nb:i~dr:.~n".::~7.'!:.~: 
Kül Oldu Paris Halkı Nasıl 

Geziyorlar ? Giresonua Hamidiye kö· yanına gitmiş ve yanmak 

' 

8 taneler görülür. Bunlar tam 

' 

11 Tarihi Tefrika Ya.zan: H. TürkekulS bir kan çıbanı cıeklinde de· 
yünden Ali Gürelin evinden üzere olan yavrusunu hemen 

Ayın beşinci günü Hiristi· 
yanların Rantkut yortusuna 
tesadüf ediyordu. 

•Rcmmt• - 48 - @EBCIE1' y 

yanğın çıkmış ve ev halkı kucağına almış ve ufak pen· 
uyku ıersemliği içinde ken· cereden tutmaları için bağı ğildir. Bir ekzema veyahut 

·J Bu Hindistanın devidir, onun cild hastalığı şeklinde de de- dilerini zorlukla kurtararak rarak çocuğu aşağıya atmış 
ve çocuğun hayatını kurtar· 

dışarıya atılmışlardır. Bu es· m·şsa da bu esnada yanmak 
Bu münanbetle Haziranın 

3 ünden 6 sına kadar 3 ıün
lük zaman zarzında Pariı 
şehrinden 1237 yolu katarı 
hueket ederek Parislileri 
kırlara götürmüş, ayni müd
det zarfında da Parise vili· 
yetlerden 1173 tane katar 
gelerek taşralıları Parisi gör· 
meğe getirmiştir. 

• u••zerı•ne gelecek yok ğildir. Kaşınır ve çocukları 
rahatsız eder. Vücudün muh· 

- Demek buraya da onun gürültüler devam ediyordu. telif yerlerinde küme küme 
nada telaşla beşikteki yav· ta olan tavan çokmüş ve 

için geldiniz? Savacı Bağator yanındaki- görülür. 
rusunu unutan ana evladını altında kalan ana alevler 

- Evet. lere ıordu: Bunların sebebi münhası· 
kurtarmak için kendisini icinde bağırarak can ver· 

1 
1 

- Siz Türkmüıünüz? - Ne oluyor bu adam mı ran cihazı hazmiye aiddir. 
ateş içine atarak çocuğunun miş ve kül olmuştur. 
~--~--------------~E:::! ~-----

- Haşa biz Çerkea cin· kazandı? Bazı çocuklarda yumurta ye· 
ıiadeniz, Türklerden biç zit Dedi. "evet, bu, Hindista· mek, bazılarında da beyin Yirmi defa ev- Vergi makbu-

i etmeyiz. nın devridir, onun üzerine yemek gibi sebepler tahtı 
J - Ya Haydı' bakalım gelecek yok,, cevabını ver· 1 

... tesirinde çok görülür. Bazı· 
meydana dönünüzde mari- diler. larmda da fazla şeker ve çi-

i fetlerinizi gösteriniz, ben de Savacı Bağator Aydına " I ıı'ze bol, bol ı'hsanJar vere- b' .. k kolit yemekle hasıl oluyor. 
~ yı·m. ır goz ırpb, ortaya, ortaya Her halde böyle vakalarda 
1; atıldı. "Ben de var1m,, diye 

- Bış üstüne hakan. bağırdı. Bütün; gözler ken· bu gibi gidaları muvakkaten 
Tam gidecekleri s1rada disine çevrilmişti. Kadınlar kesmek lazımdır. Daha zi· 

Mihrace gene onları ça· tarafında bir şamata oldu, yade sebzelere meyvalara 
iırdı: Racanın iç cariyeleri, göz· ehemmiyet vermek ve çocuk-

- Hakan lafını Türkler deleri ve karılara heyecanla lara fazla sebze, meyva ve 
kollanır. bakıyorlardı. hamur işi gibi şeyler yedir· 

)enen adam 

Eski Romanın maruf fey· 
lesoflarıodan Hiyeronimüs o 
zamanlar eski Romanın talik 
şampiyonu olarak anıhrmış. 

19uncu karısından ayrılıp ta 
yirminc\ kadını aldığı zaman 
kendi gibi bir şampiyonla 
karşılaşhğını görmüş. Çünkü 
bu kadın da, yirminci koca
sile evlenmiş bulunuyormuş. 

• •• zu yerıne vu-

cude damila 
Bir zamanlar Çin maliyesi 

ödenen vergi mukabilinde 
makbuz vermez, mükellefle
rin koluna damga vurulurdu. 
Bu damgayı silenler, ikinci 
bir defa vergi ödemiye mec· 
bur edilirletdi. 

En A~ır Mücev-

Uzunluğuna 

Büyüyen 

Nebat 
Amerikada bir garip ne

bat vardır. Bu nebat yük· 
sekliğine değil, uzunluğuna 

büyür ve neşvunüma bulur. 

- Bizim ilin dilin!le de Savacı Bağator yerden to· mek çok muvafıktır. Karaci-
büyük padişahlara bakan puzu aldı ve giiya zorla kal· ğerin vazifesini liyıkile yap· 
derler Mihrace hazretleri. dırıyormuş gibi bir tavAr ta· mas1n1 teshil edici şeyleri 

Pantolan her . Aangisidir 
Giyen Eşekler 

Bir Daktilo 

Aranıyor Meydanda kuvvet ve mu- kındı, birinciJiği alan Hint· tercih etmelidir. 
kavemet müsabakaları başla- linin yüzüne alayla baktı, ~·.--

mışb. Hı ntli gülelek rakibine karşı Boyuna 
1 ı Ortada meşe kütüklerin· şu sözleri söyledi: 

1 den yapılmış çok sağlam bir - Haydi bakalım, nasıl? Takılan Nişan 
11 maıa duruyordu, yerde alt- onu tahtadan mı sanmıştın? 
i mıı kiloluktan aıağı olmiyan Savacı alaylı şu cevabı 

ı, j demir bir topuz vardı. Mü· verdi: 
sabakaya girenler birer, birer - Sabi be ağırmış!! 
topuzun sapına yapışıyor, ha· Diyerek inlemeğe başladı. 

' :ı vaya kaldı.rıyor, bazısı üç Herif daha ziyade kabardı, 
e defa, bazısı beı defa başının bu sefer kahkahayı bastı. 

Yüzüğü 
Cenubi Alrikada Oranj 

nehri kıyılarında kain Basüto 
memleketinin kadınları, daha 1 
iyi görülebilmessi için nişan 
yüzüklerini parmaklarına 
değil, boyunlarına takarlar. 

lngiltere ile Fransa ara· 
sında bir ada vardır. Adı 
Redir. Bu adanın eşeklerine 
garip bir adet neticesi pan. 
tal on geydirılir. 

Balıklar 
Pul Değiştirirler mi ? 

.öahklar, bir çoklarıum ka· 
naati hilafına pul değiştir

mezler. Pulları bütün hayat
larınca o halde kalır. ' ~ 

8

c tlzerinde çetiriyor, sonra ta· - Ya karşıdan gördün~de 
t katı bittiği için gene olduğu ıaman çöpümü dedin. 

( 1ere bırakıyor, geri çekili- Haydi bakalım gayret, her- İl Daimi Encümeninden : 

:ı C yordu. kes sana bakıyor, zorla, hiç Eksiltmeye konul an iş Bağ ar asi Yenifoça yolunun 
Bir Hintli geldi, topuzun olmazsa kahbına bak ta onu 

k 1 l X 500-5 X 39 kilometro-ı • upına yapıfb, havaya a - bari utandırma. 
:.1 d d' d f b .. lan orasındaki toprak tesvi-ı 11 aır ı, ye ı e a aşının uze· (Arkası var) 

i ı 11 rinde çevirdi, gene dehşetli yesi, sınai imalit ve blokajh 
re heyecanlı şamatalar baş· K k b şose yapısı a, lamııtı. arşıya a 80 Açıa tutarı (25025) lira (60) kuruştur. 

Kald11dı, önündeki masaya h•J Bu işe aid evrak aşağıda A - Kapalı eksiltme şart->: indirdi, o kadar kuvvetsizce yosu ve sa 1 gösterilmiştir. nameai 
.t • rurmuştu ki topuzun sapı • k 1 • B - Mukavele projesi 

elinden kurtuldu, aşağı yu· IS e e g&ZIDOSU E - Bayındırhk işlari genel 
rarlandı, adamcağızda sırt Banyolarımıza teşrif ede· şartnamesi 
lltü yere düıtü. cek zevatın memnun olması D - Fenni ve hususi şart· 
Başka biri topuzun sapına için her türlü sıhhi konfor, name 

;apııtı, "öyle vurulmaz, böyle duş plaj ve saire banyoda c. Proje grafik 
't'uralur.".. bira için müsade alınmıştır, Yukarıda yazıh evrakları iz· 

r 1 Dedi, gürzü başının üstün· sahil gazinosuna Istanbuldan mir .. Ankara • Jstanbul ha· 
ıı •; 'e yedi defa çevirdikten celbettiğimiz hanende Artaki yıodırlık direktörlüklerinde 
lıı J 'onra masaya hızla indirdi. kemançe Parasko, kanun b ı 1 

u görüp inceleye i ir er 
ı 1 ıasanın yalnız bir ayağı Talat, monoloğ Mazlum ve Eksiltmenin yapılacağı yer 30 Haziran 938 Perşembe 
ıj 1 11 lört beş santim kadar top· saire gazinomozdadır meş· tarih gü~ ve saati günü saat 11 de Izmir ili 
11 ~ 11 ağa batmıştı. rubat son derece ucuzdur daimi encümeninde kapalı 
f 

1 
1 Bu hareketleri seyre da· Cumartesi ve Pazar günle· zarf usulü ile yaptlacaktır 

ın Savacı Bağator ve Aydın rinden maada meşrubat (10) Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık bakanlığından 12 
lyakta sakin duruyorlar ve ve (15) kuruştur. gereken belgeler almış müteahhitlik ve 938 

rt l.iltıyorlardı. gazinomuza ve banyomuza teş- yılına mahsus ticaret odası 
1 

• 

111 
1 Gene. bir alkış tufanı kop· rif edeceklerin memnun ka- belgeleri. 

1 
D 'ı, saray adamlarından biri lacaklarını vadederiz. Muvakkat teminat (1870) lira 

oıarak geldi, topuzu masa· Karşıyaka iskele dibi Teklif mektupları 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesi 
a indiren adamın alnından sabiJ gazinosu ve deniz gereğince tanzim olunup 4 üncü madde de yazılı saattan 
ptü, göğsüne ç.;prazvari banyosu direktörlüğü bir saat evvel Izmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz 
ıymettar bir şal bağladı, (15-1) mukabilinde verilecektir. (1987) 
~~*:l:lt:l::A::A:~:A:=~*!fc**:l:*:l::l::A::Jt:I:~ c.===-~ı.ı::ıı =·======-ı::o:c:r- - =-~-=-=--;;;;;;;;;.~ 

~~ Elhamra T;ı5~3n 1 Balçu~:P!!~:1r~mnun 
• rcı t. ____ ıd_areainee Milli Kütüpane Sineması )t 1 - Haziran - 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem-

B BUGÜN Gayet nefis 2 film birden )+ nun kaphcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
d ~ )t bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su henüz 

U 1 Fıansııca Msözeliı' ÇjohanUClravKford&·dFıraDnchot Tone ~)+ Türkiyenin biç bir tarafında keşfolunamamıştır. Asırlardan beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak· 
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan 

la 1 Lorel - Hardi ve İkizler tt muzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmişlerdir. 
ef 1 rr Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz suyun 

. Türkçe sözlü Komedi Şaheresi tt raporları muhasebei hususiye daireRinde mahfuzdur. 

Kıymetli taşlardan elmas 
en serti olmakla beraber, en 
ağırı sayılma. Çüokü elma
;ın izafi sıkleti (3,50) dir. 
Korundumun izafi sıkleti 4 
dür. Yakut, topaz ve ametis 
taşlarıda birer nevi korun· 
dum taşıdırlar. En ağ11ları 
bunlardır. _ .............. ... 

lzmir AsJiye mahkemesi 
2 inci Hukak dairesinden : 

lzmirde Yeğitler mahalle· 
sinin zeytinlik bir no. lu so. 
da 92 no. lu evde Mehmet 
kızı Kadriye'oin kocası Yi
ğitler mahallerinin zeytinlik 
bir no. lu s. da 92 sayılı 

evde Osman oğlu Feyzullah 
aleyhine açtığmı ihtar dava· 
sının dava arzuhal sureti ile 
davetiye varakası müddei 
aleyhin ikimetkabının meç· 
huhyetine binaen bila tebliğ 
iade edilmiş ve zabıta mari
fetile yaptırılan tahkikatta 
bu ciheti teyit ve Edirnenin 
havza ilçesinde de ayrıca 
müddei aleyh aranılmışsa da 
bu namda kimse olmadığı 
derkenarile davetiye iade 
edildığinden müddei aleyhin 
ikametkahının meçhuliyetine 
binaen ilanen tebliğat icra
sına karar verilmiş ve tah-
bikatı 27 -6-938 Pazartesi 
saat 10 na talik kılınmış o)
duğundan ve bu babtaki da· 
veliye ve dava arzuhal su· 
reti mahkeme divabbanesine 

Çabuk yazan bir daktilo 
aranıyor. Şartlarını öğren
mek istiyenler matbaamıza 
müracaat etsinler. Eski yazı· 
yı bilmesi şarttır. 6-1 
~ 

Her şeye kızıyoruz, h ~bır ~ey bızı 
me'llnun etmıyor, Fokoı erı fenası 
b tun etıohnıııdek 'er .. Y ~ok kolli 

ıcbıc.I tnızdan dolııyı "ızdıQ ~ıok!cıııyar •G --işte b urodo 

VALIDOL imdad ımı za yetişi;! 
Oru bır kere ıecrube edınız; ondon sdhr cıı 

du ya~ı bır kot dcho guıel goıeccksınız. 

VA l 1 O Ol : danılo, tab'eı •e 
hap ho ndo her eczanede bulıını,:r. 

\ 
1. 

• i 

........................... 
i DOK.TOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
: lıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......... " ............ .. 
Yeni Cild Evi 

talik edilmiş olup yevmü iki Çeşmelik caddesi Istiklil 
mezkfırde müddei aleyh okulu karşısında her çeıid 
Feyzullahın mahkemede ha· cild işleri, harita bezleme 
zır bulunması veya bir vekil bezli zarf, para zarfları, noter 
göndermesi aksi takdirde dosyaları yapılır. 
tahkikatm gıyabında devam · Resmi ve hususi müease· 
olunacağı tebJiğ makamına seler ile bankalara aid zarif 
kaim olmak üzere ilan olu- cild işlerini temiz ve seri 
nur. olarak deruhte ederiz. 

******~******~:*~********! = TA Y YA R E sineması TE\~~f N >t = B UGO N iki müstesna film birden ~ 
~ Küçük Şarkıcı ~ 
tc Amerikanın en meşhur şarkıcısı AL COL SON ve 20 Mı 
+c kız 50 revü artisti ile birlikte temsil edilmiştir ~ 

B Kadınlar Gölü . ~ 
4( Simona Siaıon ve Jean P. Aumont taraf1ndan tems1I )+ 
+( edilen gençlik, neş'e ve zarafet filmi )t 

1' Seanslar: 2,35-5,30 Kadınlar sıölü 4.10-7,40 küçük tt 



Salalfe 5 ( Htlkın Sul ) IS HAlfR4.N 

Hollivudda yerleşmiş sinema kral- ıı~~~~. 
ları arasında Türkiyeli Mu evile ~t-~~-

KUVVETSİZLİKMİ? 
Kendiruzi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı zehir
leyen" Toxin" lerin vücutta artmasındandir. Bu 
tehlikeli" Toxin" leri ENO "MEYVA TUZU' 
içerek def ediniz. ~NO leziz ve ~vve~ ver_icidir. 
ENO kanınızı temizler, vücuddakı zehirlen atar. 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne geçer. ENO ilİzc 
sıhhatınızı ve k"Uvvetinizi iade eder. 

------------------....... ----------------
Golombia şirketinin müdürü lzmirli bir hahamın oğludur 

Dünkü •ayıdan devam ve son Biraz sonra bay Hatem 
- Rakımı Türkiyeden ge· içeri girdi. Gayet şişman, 

tirtirim ... Halis "Kulüb rakı· neş'eli bir zat... Fuzuliden 
ıın dır .•• En sevdiğim meze beyitler okuyor... Bu bay 
de taban belvasile cacıkhr. Hatem milyonermiş. Ameri· 

Aklama Ahmed Rasimin kada .. Markem., denilen bil-
en aevdiği mezelerden biri· yük pazarları ilk defa o 
nin taban helvası olduğu kurmuş Sokakta domatu 
geldi. satarak işe başladığını söy· 

Bay Levi : lüyor. Bugün milyo lar için 

Ötekı Hemş ril~r de ... Halis muhlis Kuzgun• 

A 
cuklu ... 

- maa, dedi, öteki 
hemıerileri de çağırayım. Ut duvard..ıni ndiriliy< r 

Telefona 1arıldı. Bir kaç Meclis pek hararetlenmiş 
yere telefon etti. Bir müd- ti Bir aralık sedef kakmalı 
det ıonra kapının önünde nadıde ut duvardan indirildi 
otomobil gürültüleri. Misa- Bay Levi udu eline aldı. B. 
firler gelmiılerdi... içlerinde Hatem onun yanına oturdu. 
kimler yok? Manisada kendi Şlk sinema müdürü övle bir 
parasile bir hastane yaptı• ut çalıyor ki ... Hem ne şar-
ran madam Eskinu:inin kar- kılar, ne eski şarkılar. .. İç · 
deıi, eski gazeteci David lerinde benim bile katiyen 
Freakonun kızı madam Fres- bilmediklerim, işitmediklerim 
ko, çocukluğunda Amerika· var ... "Al yar akta çifte de 
ya gellp burada evlenen ve benleri var .. " lar ... Ne "Fe-
bizim sevimli doktorumuz, Jekte bana neler etti,,ler .. 
ıaylav B. Abravayanın kız neler ... yanhz şarkıların, ga-
kardeıi bayan Abravaya... zelJerin arasında bazı keli· 

Hepıi de ideta heyecan meleri unutmuşlar, bunların 
içinde odaya girdiJer : yerine İngilizce keıime'e-r 

- Türkiyeden mi geldi· koymu~lar ... Gazelde de ln-
aiz? diye etrafımı sardılar. gilizce bir tuhaf duruyor ... 

Bay Halemin eviode... Bay 
Hatem bu fılmi sinema tir· 
kelinden 750 dolara satın 

almış ... 
Bay H temle bay Levi : 
- f ğer bu fıJim d~ ol 

masa halimiz haraptır .... di-
yor. Her haftM fılmi çikarıf, 
seyreder kurdlarımızı dö 
keriz. 

Filimde manzaralar dani · 
şince birbirlerini dürtüyor
lar : 

- Kuzğuncuk... Kuzgun· 
cuğa bak ... Köprü, Köprü .. . 
Ah caDlm köp Ü Kadıköy .. . 
Mühürdar ... 

Filim bittik ten sonra beD: 
- Ben de yeni bir Tür 

kiye albümü var •. Aparb-
mansmda... dıyecek olduın. 

Hemen Hatem efendi oto 
mobiline atlayınca ap.ntıma· 
nıma koştu. Matbuat Uınum 
müdü lüğünüo bana gönder
diği resimli Türkiye albümü
oü getirdi. Albümün "Şehir
ler kısmının her sahife.sini 
çevirdikçe o şehrin şarkısı
nı söylüyorlar. Meseli Ada-
na geliuce hep bir ağız· 

dan : 
"Aman Adan.ıh ... Yavrum 

Adanalı,, şarkısı, Sivu çı 

kınca 11 Sıüa.sııyım., şarkısı 
Bilmedikleri eskı şarkı da 
yok ... 

Çanakkale Lokanta 
ve Barı 

Gece yarı su ddo sonra 
Hollivutta Çanakkaleli bir 
mÜ~l"Vİn n açtığı '1Çanakka· 
le,, lokanta ve barına gitme• 
ğe k;\rar verildi. Üç otomo
bıJle yola çıktık. Ben Bay 
Hatemiu gayet liiks otomo 
biline düştüaı Yanında otu-
ruyordum Meşhur 1-lo l ı vud 
bulvarıadao ğ çerken Hat .. m 
efendi o Jük<ı otomobilın di · 
reksiyonn ba~ında bir gazel 
tut urdu. Aklım11 berşey ge· 
liıdi F.tkat mt!şbur Hollivud 
bulvarında bir lüks otoıııo 
bil içinde Türkçe gazel işi 

deceğim gelmezdı. Hatl m 
efendı o kadar coşmuştu k , 
gazdi söylerken bazen elle· 
rile işaretler yapıyordu. Ben: 

- Aman Hatem efendi ... 
Bu lüks otomobili bir yere 
çarptıracaksınız... dedim. 

Omuzlaııoı sılkti : 
- Çarpılsın kafir... Şim

di memleket batıı una gel-
dı... "Akşam,, 

Bayan Abravaya kardeıi En büyük merakları da •• G b 
doktor Abravayı gençlik za· Tüıkiyedeki yeni tarkllar... Bir Çift Güzel Goz İ İ 
manındanberi görmemif. Mü- Hepsi birden rica ediyor: Son haftalar zarfınna Ka· 
temadiyen soruyor : - Yeni hang şarkılar badayı, Kordon ve Yüksel 

H Aii k' · k d çıktı. Ne olur bir tanesini - a es ısı a ar genç rakılar1nda görülen fcvkal· 
mi ? söylesenize ... 

Mümkün olsa ve bilsem iddik nefasete hayran ka· 
Kadıköy aşıkı b b k d k lan iyi ve sıhhi içkiler me· ana sa aba a ar şar ı 

- Bayan Fresko Kadıkö- şöyletecekler. Ut faslı bit· rakhsa bir zat arkadaşına 
J&a aııkı ... Sual sual üsHi· tikten IO ra bay Levi biz· ıordu: 
ne: 

- Kadıköy aaaıl? Hay· 'llletçisıne : - Birbirinden güzel ve 
- Perdeyi ger, diye emir f' k w b ) darn..ıa aaııl ? ne ıs çı maga aı ıyan ve 

r- verdi. f ı 'b' Bundaa ıonra Kadıko"ylü biı ç t güze göz gı ı göo· 
Duvarın bir kö~esioe be· 

tanıdıklanaı ıoruyor : k k d lün aldığı bu rakılardaki yaı, üçü bir per e ge· 
- Doktor lbsan Şükrü bu yeni nefnset_hadkasını 

rildi, salon karardı. Bir de 
meıbar oldu mu? Süreyya ba~ayım. Küçük beyaz per· niye ve-kime medyunsunuz? 
pafa tiyatro yaptırmıı ... Bay denin üzerinde Istanbul... - Bunu, kuvvetli bir 
Salih Cimcöıler ne alemde? Türkiyeli sinema müdürü san' at ve esaslı bir bilgi ve 
Mabaıut Ata gene Kadıkö· bundan 9 aen'! evvel Tür ki· euübeye dayanarak bu mamulatı bergüa biraz da ha tekamül 
yiinde mi? yeye gelen ~bir Amerikalı ettiren otuz yıllık rakı ve müskirat imili Mustafa Şevkinin 

-~ 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

lORNAKS 

l"OR~~KS 
TOR AKS 

T'ORNA S 
Motorsiklctleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Ş"!nocak Kemaraltı cad: Emirler çarıısı karşısında 

Numara 61 1 elefon No. 4079 --- Ço ·uk B.lhaları a ~1 jdl! 

" 30 '' Lir.aya Bisiklet 

Rekabet 

Rekabet 
Rekabet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasaıın· 

da 45 liraya satılan bisikletleri et dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmi cuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müşterilerim ' tavsiye ederim. 

Adreı : f zmir Kcmeraltı karakolu karı111nda No. 7 
Asım Başakın. 

!ESS Sinema müdilrii bir ara- sinemacıya lstanbulun ve iz· bizzat geceli gündüzlü kazan baıından eynlmayarak sarfet· 
1ak = mırın manzaralarını filme tiği emek, maharet ve fcdakirlığ• medyunuz. ş1mdi Ucu~luk rekoru 

- Aman bay Hatem ne· almasını telğrafla bildirmif. (K b d ... J k d •) 
rede? o ıizi görmesin ... He· Şimdi bu çekilen filimden a a ayı, se ve or Ou VE 
men elimizden alır ... dedi. --b•i•ri-k•e•n•d•i-e•v•in•d•e•'-b•i•ri.d1•e-•r•a•k•ll•a•rı•o•d•a-g•ö•ıu•·ı.en-n•e-fasetin kerametini anladık. Bir fen harikası 

Kırciceği Kolonyası , , 
Adı ile Şifa Eczanesi· 

~ Temizlik, Tuvalet, Maasaj ve 
TuYalet Sabunları~• çok elveriıli 

yiilHek dereceli litif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 

:~,. Dr. F AH~Rİ IŞIK , ~a! 
ti lzmir Memleket Hastaneır Rontkcn Mu ebassısı B 
1J RONTKEN VE 12 
I Elektirik tedav·ıeri yapılır 1 
12 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 

aaa~aamaaaa~:sEm~aa~~ES~sma~ 

Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
Yünlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve karışık ku 

maşları çok ko 

lay ve lekesiz 
.boyar solmaz. 

Dl bu fiata ıatmakla büyük bir fedakirlık yaphğına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, Menekşe, Şipr, H. eJi kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişeler 65 kuruş 
Küçük >> » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
(
.._ __ .. _____ _ __ , ____ _ 

Birinci Sınıf Mutahusıa 

1 Dr. Demir Ali 

Cilt 
KAMÇIO\:iLU 

ve Tenasül hastalıklan ve 
elektrik tedavisi 

400 gram sık 
)etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 

( 3882) 

En şık, eu zarif ve son mo· 
daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat
makla ucuzluk rekorunu k1ran 
Üniversal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 
kardığı Krem Temizler aabu· 
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

eRs&:&~.:·:·5P.s:ıssr ... ~·=· -2as:ar+ı• 
[:] 
m Elbise ve Manto il Marak1ılarına Mlldı 
f!)Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
[t]-En müşklllpesent müıterileri memnun 

[•leden bu firmayı unutmayınız , 
RJ Tüccar terzi {Türkpazarı lbrahim """ 
[t] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çetidler. Terzi· 

l
•l hanemizde bay ve bayanlar için aon moda zarif ve tık 
•] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
•] sıvil elbise ve kaputları imal edilir. 

f+] Muamelem peıin ve takaitledir. 
•]Bu sö.zlerin doğruluğunu anlamak için bir tecriibe klfiair. 

~jDiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 3 TELEFON: 3276 
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1 • 

1 
Çocuk 
Kampları 
Vilayetin iki yerinde açıla· 

cak olan çocuk kapmları için 
hazır!ıkJara devam edilmek· 
tedir. Kamplar Temmuzun 
3 haftaıında Bozdağ ve 
Aliaia plajında açılacaktır. 

1 
f 

i 

• 

Kampa gönderilecek çocuk
lar sıhhat müdürlüiünce tea· 
bit edilmektedir. 

Rumen 

Güreşçisi 
Romanyalı maruf güreşçi 

Titi Tekirdağlı Hüseyinle 
iüreımeğe talip olmuştu. Te· 

~ li kirdaglı, Romanyalı güreşçi· 
~ l 1 ye telgrafla müsbet cevap 

' • 

1 

göudermişse de, bu zatın 
adresi bulunamadığından 
telgraf iade ed:lmiştir. 

J Kamile 
Aranıyor 

1 lbrabim oğlu lbrahim ta· 
, rafın.dan k!9çmlan Bucanın 
Servı sokagında oturan Hü-

~ ıeyin kızı 16 yaşında ' Ki-
miJe Cumhuriyet Müddei 

11 umumiliğinin emri üzerine 
.J ; ..ı yaıı itibarile polise teslim 

..,dilmek üzere iki gündenberi 
11 la zabıtaca aranmaktadır. 
ı ·•N • • 
l :! az~ıyen~D 
;1eMarıf etlerı 
vı Karantinada Araphasan 

,ı 
• 'd Aralık sokağında Gire.onlu 
• 1a:Halid metresi Nazmiye Yur· 

ı }[ k~aglil, Oıman oğlu B. Halid 
ı1 ,,Erçetin'in ve balası bn. Fat-

~ 1
,manın evlerinden 32 lira ki-
lıt para ile iki altın lira ve 

.J1iı altın yilzilk çalmıf, or· 
y1tadan kaybolmuştur. 

•• L! y 
• .... .... angın •e Je laı Dün Karantinanın Uğur 
1 , 10kağındaki 10 numaralı ev· 
.. ~D ıle yangın çıkmışsada feda-

> ~ 4kır itfaiyemizin derhal yetiş-
ra • • d 
1
Jf1HI sayesın e yangın sira-

,. ,.~et et°!eden söndürülmüştür. 

t •• incirler 
'i. ••ı Nasıl dezenfekte 
ıl 911, edilecek 
h' 1 1 Ziraat Vekiletinden vili· 

1 • ile ret Ziraat müdürlüğüne ge
l l ) ronea bir yazıda ihraç oluna-
1 lu 11.:ak incir mahsulünün bu se
l ı I lih•e devlet tesisatile dezen

~l ağekte edilmeıine imkan ol· 
.. madığı ve bu işin, geçen 

ın ııllarda olduğu gibi ihracat· 
f1 J: IJa:ılar tarafından yapılması ve 

1'• lill•cirlerin Burnava mücadele 
ıa 1 (Jtaıyonu marifetile kontrol 

ıİ D ti, dilmesi bildirilmiştir. 

oıı •• 
1 ' • i Teknik 

• 1 ~;!Muhasebe Bürosu 
*M. E. Çelebi 

V ımiıçarşısı No. 3 telefon 3435 
, J Muhasebeye ait bütün iş· 
1 ı, ırinizi tam bir itimad ile 
' t~vdi edebilirainiz. 

BDro, kanuna uygun şe
de ve muhtelif usullerde 

luhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

• li 1 ~anço tanzim eder 
e! l esap tetkik, tasfiye 

'\l:;Y ihtilafları halleder 
.. .. 
c 
t .. ~ -NGIN OLMAK 'fa 
' iSTERSENiZ 

C ftalkm Seli J 

Valansiya tehli ede 
Patis 14 (Radyo) - ispanya Cumhurreisi Azana, bugün halka hitaben bir beyanname 

neşretmiş ve Frankistlerin, yabancılardan kuvyet alarak her taraftan hücum etmeğe başla· 
dıklarıaı bildirdikten ıonra, Valansiyanın tehlikede olduğunu kaydetmiş ve bütün cumhuri
yetçilerin, düşmana karşı yekvücut bir halde silaha sarılmalarını tavsiye eylemiştir. 

Italyanlar Akdenizde tahkimat yapıyorlar 
İstanbul, 14 (Hususi) - İngiliz gazeteleri, İtalyanın Akdenizde yeniden harekete geçti

ğini ve adalarda tahkimata başladığını yazmaktadır. 
Gazeteler, bilhassa Leros adındaki son tahkimattan bahisle bu vaziyetten endişe et

mektedirler. lngiJiz siyasi muharrirleri, ltalyanın bu şekilde hareket etmekle son fngiliz -
ltalyan anlaşması çiğııediğini, bütüa teminatlara rağınea suiniyetle hareket edildiği teba· 
rüz ettirmekte ve ftalyanın Akdeoizde gizli emeller beslediği neticesine vararak, logiltere· 
nin müteyakız bulunması lüzumunu ileri sürmektedirler. 

Alman ordusu genel kurmay başkanı Peştede 
Budapeşte, 14 (AA) - Alman ordusu genel kurmay başkanı general Koytel saat 11 de 

şahsi tayyaresiyle ve beraberinde üç general olduğu halde buraya gelmiştir. 
General Kaytel öğle vakti resmi surette Amiral Horti tarafandan kabul edilmiş ve 

Amiral kendisini öğle yemeğine alıkoymuştur. 

15 HAZiRAN 
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İ Hatay' ın is~iklili GJ 
(!I .. ~~runda ıı 
i+i Yaralanan Ve Olenler ıçın • • • m 
[+] Halaydan gelen mektublardan çıkarılmııtır [t M ~ı 
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Hataydan gelen mektuplar üzerinde uğraşmalar yapılmak
ta ve hulasalar çıkarılmaktadır. Yarından sonra bu heye
canlı yazımıza devam edeceğiz. 

Pazarlarda sebze vesaire 
çok bahalıdır lzmirde dük
kan kirası kazanç vergisi ve 
daha birçok masraflBrı olan 
sebzeciler meseli soğanı 5 
kuruşa verdikleri halde pa-
zarlarda bilhassa Güzelyalı 
pazarında 10 kuruşa ve bu· 
nun gibi diğer yiyecek şey· 
Jerde beş on kuruş farkla 
satılmaktadır. 
Bunun sebebini anlayamadık? 

Köylü malını bizzat sat
ması lazımdır, bazı açıkgöz· 

• 
rıca 

Jeı köylünün eJindea malını 
ucuz olarak pahalı sattıkları 
anlaşılıyor ve pazarları köy· 
lülerden ziyade yerli manav
larla doludur. 

Etlerde mahalle aralarında 
beş, on kuruş farkla satılıyor 
vesait farkı kilo başma 10 
para bile tutmaz bu ihtikir· 
ların önüne geçilmesi lazım· 
dır ehemmiyetle belediye 
reisimizin ! nazarı dikkatini 
ce!bederi2. 

Roma, 14 (A.A) - Şimali ltalyada şiddetli yağmurlar neticesinde Cverone mıntakasın· • 
00 

•• 

da Adej ve daha diğer şehirlerde ırmaklar taşmıştır. iki köprü yıkılmış ve bir amele öl· Pa'ftı Gurubu Dun yanın En 
Şimali ltalyada şiddetli ya2-murlar ve kasır2"a 

Amüştür.lAOgno vadisi:d• Vitnche ~·•ıındda bir ç:k ~öprüler sular ta~afındabn götiıl'rülddü. Dün Toplandı Büyük Heykeli 

Y S8Dlye e lr e eVrlDI yapmaga 8Ş 8 1 Ankara, 14 (A.A) _ C. Dünyanın en büyük hey· 
Budapeşte 15 ( Radyo ) - Nevyork ve Londra rasathanelerinin bildirdiğine göre ay H p r . k t b keli, Nevyorkta bulunan 

yirmi dört saatlık devrini 10 saniye tehirle yapmağa başlamıştır. b · .. ar 
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amu ay guru u Hüriyet heykelidir. BedJoc'a 
Bu vaziyet dünyadaki mevcut bütün rasathanelui faaliyete getirmiştir. Yalnız bir alimin ugun (l4 6•938) Trabzon adası denilen bir ada par· 

iddiasına göre 10 saniye yavaşlıyan ay olmayıp kürreiarz olduğunu ortaya atmıştır. Vazi· saylavı Hasan Sakanın baş· çasının üzerine dikilmiştir .. 
yet ehemmiyetle takip ve tetkik ediliyor. kanlığında toplandı. Hazine- Auguste Bartboldi isminde· 

Fransa ve Belçikada zelzele felaketleri ce taksitle satılan gayri ki bir ~r~nsız heykeltraıı· 
menkullerin borçları hakkın- nın eserıdır. Heykel, Ame· 

Pariı, 14 (Radyo) - Belçikada ve şimali Fransada üçüncü defa olarak düo gece yine 
yer deprrınmeıi olmuştur. Bau yerlerde hakiki panikler çıkmış, bir çok kimseler yataklık 
halleriyle adeta çıplak vaziyette sokağa kaçmışlardır. 
Dünyadaki mevcut simografJar yakın ve uzak üç dört zelzele kaydetmedikleri gün yok gibidir. 

Meksiko isyanında bir v:eneral öldürdüler 
Meksika, (Radyo) - Asi general (Sevillo) He hükumet kuvvetleri arasındaki müsade

meler devam ediyor. Son bir müsademede asilerden general Erikesle kardeşi öldürülmüştür. 

lngilterede Manevralar Başlıyor 
Londra, 15 (Radyo) - Bugün başvekil Çemberlayn'ın başkanlığında kabioe toplanmış 

ve mühim bazı kararlar ittihaz edilmiştir. 
logiltere sahillerindeki müdafaa kıt'aları ve anavatan filosu Temmuz ayı zarfında büyük 

manevralar yapacak ve Of F otr ile Taymis nehri arasında cereyan edecek olan manevra
lara donanmanın bütün deniz tayyareleri de i~tirak eyliyecektir' 

Sulardan binlerce japo boğuldu 
Şanghay 15 (Radyo) - Sarı nehrinin taşmasile arazinin su altında kalması Japonları 

Hankeu üzerine ileri harekatını durdarmuştur. 
Lunghay mıntakasında 5000 Japon askeri sular içinde boğulmuşlardır. Bu mıntaka yedi 

metre su alhndadır. 

da tetkikat icrası ıçin teşkil rikan istiklalinin yüzüacll 
senesinde Fransız balkı ta

ediien grup komisyonu ra· 
rafından Bmerikaya hediye 

koru müzakere edilmiş ve edilmiştir. 
rapor gurup heyeti umumi· Esere 1874 senesinde baı· 
yesince tasvip olunmuştur. lanılmış, iki sene sonra da 

'""" •a.--- meş'aleyi tutan el kısmı Pa-
BaJİDB riste bitirilerek Amerikaya 

yolJancı:uşhr. Bunu takip 
eden yılda da heykelin baıı 

Yavrularını sütile bes- ikmal olunup, Pariste teıhir 
•••• ... ••u:nm .. •••••• 

liyen n1en1eli bir edildikten sonra Amerikaya 
Hayvandır seykedilmişt r. 1883 de hey· 

kel bitmiştir. Acaibi seb'ai 
Eski hayvanat ilimlerini alemden Rodos sütunları 32 

boş görmemiz icap edecek .. 
metre yüksekliğindedir. Hal· 

Filvaki balina balık biçimin- buki Hurriyet heykeli 50 
dedir. Kuyruğu tıpkı ona metre yüksekliğindedir. Hey-
benzer. Gene bahk gibi vü· kel madenden yapılmıştır. 

cudüoün üst kısmı koyu, alt Beşte üçü demir, beşte ikisi 

Bu muazzam su kitlesinin altında Japonların 250 ağır f opu, 80 tankı ve diğer bir 
malzemesi kalmıştır. 

kısmı eçıktır. Bu suretle ta· bakırdır. 7.00 ton ağırlığın· 
çok biat ona tabii bir "tesettür., dadır. 50 bin lngiliz lirasına 

mal olmuştur. Kaidesi de 
Çin kaynağından gelen diğer bir habere göre diğer 7000 Japon askeri ancak bir tepeye 

sığınarak boğulmaktan kurtulmuş ise de burada tamamiyle tecrit edilmiş vaziyette kaldık
larından çin tayyarelerinin bombaları altında telef olmağa mahkumdurlar. 

kabiliyeti vermiştir. 
Bütün bunlara rağmen ba· 

lioa bahk gibi değildir ve 
yahud başka bir tabir ile : 

İkinci Noter 
8. Emin Erener 

Selanik Bankası karşısın

daki Bahçeliler hanında va· 
zife gören ikinci Noterlik 
dairesi, eski Paket Postaha· 
nesn;un bulunduğu Saman 
iskelesinde iş Bankasının 
karşısındaki binaya önümüz· 
deki Pazartesi gününden iti· 
barca taşınmış olacaktır. 

lzmirin en eski Noteri 
olan Bay Emin Erener'in 
mesleğindeki alakasına gü· 
zel bir misal teşkil edecek 
kadar mükemmel ve Münta
zam bir halde hazırladığı 
bu yeni dairesinde de muh· 
terem lzmir halkının işlerini 
azami dikkat ve süratla 
göreceği şüphesiz olan mu· 
maileybın bu yeni teşebbü
sünü takdir ederek kendisi
ni tebrik edar ve muvaffa· 
kiyetler dileriz. 

Dünya kupası 
Maçları 

Paris (Radyo) - B erezil • 
ya milli takımı Çekoslovak 
ekibini temditli bir maçtan 
sonra 2-1 mağlüp etmeğe 

muvaffak olmuştur. 
Bu suretle dömü finale 

dört takım kalmıştır. 
Bunlardan ltalya, • 8erezil· 

ya Pazar günü Marsilyada 
Macaristan • Isveç Pariste 
Pazar günü . karşılaşacaklar
dır. 

Bu iki maçın galipleri fi· 
nale kalacaklardır. 

Kral Karol 
Dün bükrcşe döndü 
Bükreş 14 {Radyo)-IKral 

Karo), Boğaılarda bir seya
hat yaptıktan sonra, bügün 
buraya dönmüş ve istasyon
da, BaşvekilJ Miron Kristea 
ile bütün nazırlar taraf andan 
karşılanmıştır. 

Fransanın 
Hava Ordusu 
Pariı 14, (Radyo) - Elize 

sarayında bu sabah saat 10 
da toplanan nazırlar meclisi 
milli müdafaa ve hava or· 
dusu mevcudunun artmasına 
ait birçok kanun emirname-
lerini kabul etmiştir. Tayya· 
relerin daha moderu bir ha· 
le ifrağı ve miktarının art· 
ması bu son tedbire sebep 
olmuştur. ... 

Biz ne kadar bahktan gel· 
miş isek, onun da ecdadı 
bahktır. 

Balina, sıcak kanlı, me · 
meli hayvandır ve dişi ba • 
lina yavrusuna, kendi sütülc 
besler. Bu yüzden de kar· 
rnnda iki memesi vardır. 

Halbuki bütün balıklar so· 
ğukkanlı mahluklardır ve 
memeleri yoktur. 

•••• M••mma••tt .. •• 

Tütünle tezek 

~u • hafta içen insanlar 
Asrı sıııemada Sığır pisliğile yapılmış te· 

Üç nıuazam filim zek yakmak Hindistanda da 
1 - Bay Tekin avcı ha- revaçtadır. Hindliler tezeğin 

rıkalar filmi. içine bir mikdar kükürt ka· 
2 - Vazife kahramanları rıştırarak sivrisineklerle mü· 

sinemacılığın iç yüzü. cadelede kullanırlar. Tütüne 
3 - Trakya manevraları karıştırılarak pipo ile tezeğin 

askeri resmi geçitler ayrıca içildiği de, Hindistanda gö· 
tiyatro ve mişeller revosu. rülen hadiselerdendir . 

70 bin lngiliz lirasına ç.ık· 
mıştır. Heykelin modelligioi 
heykeltraıın annesi yapmıştır. 

Ha şer at 
Her yerde, her şeyde 

mevcuttur 
Haşerah ve böcekleri İm· 

ha etmek için türlü çarelere 
ve ilaçlara baş vuruyoruz. 
Fakat biliyormusunuz ki bun
larla mücadele etmek adeti 
gayri kabil gibi bir ıeydir. 
Çünkü: En tuzlu sularda, ea 
sıcak kaplıcalarda, volkanla· 
rın en dayanmıyan livları 
arasında, petrolda, hatta ... 
böcek öldürmeye mahsus 
i açların içinde dahi bulu
nurlar. 

Sepet İçinde 
Uyuyan İnsanlar 
Tiburorı adasının yerli hal· 

kı yatak nedir, bilmezler, 
sazdan örülmüş büyük sepet 
)erin içinde sepetin kenaı
larana dayanarak ayakta 
uyurlar. 

-
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