
432 

Cuma 
ı 7 HAZiRAN 938 

TELEFON 3503 

FiATI ( ıoo) Para 
CSi 

5ablb, Nefrlyat Amiri •• 
Batmuharrirl 

SıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağmda 
(Halktı. Sul) Matbauııula 

Ba.umıtbr 

Abon~betleli: Seneliği (7) lira 
------~~~~~~~-···~~~~~~~~~~~-==================================-~--=-======-.:==-=--~~~~--~~~----~--~-----------------------; 

! R. 
Geçmıy o ya:ı. K°' n verit ııe~ 

Hataydaki Uluslar Sosyetesi mümessilleri kani 
KISA VE AÇIK 

Paslanan, küflenen 
cemiyet! 

bir 
hadiseleri teşvik ve tahrik edivor 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~-....... ~·-~~~~~~~~~~-,:-~~~-

T hrkiyenin Uluslar Sosyetesi ile olan münasebetleri hatta ce· 
Bir çok devletlerin iğrenerek çekildikleri, pek çok dünya 

matbuatının her gün yeni bir vesile ile alay edip durduklara 
miyetteki azalıi-ı meselesi Üzeri de durmak zamanı gelmişti 

-~~~~~~~--~~~~~·••H~~~~~~~~~~~~~---

milletler cemiyeti, nihayet Hatay işinde de nasal paslanmış, 
kilflenmiş, taaffün etmiş, mikrop yuvası halini almış bir te
ıekkül olduğunu gösterdi. 

1 ürk' ün yüksek şeref ile oynanmaz 
Sulhun devamına yardımı olur, ihtilaflarm, kavğalann 

önüne geçer hüJyasile miUetJeria sayğı, emniyet ve itimat 

gösterdikleri bu cemiyetin milletleri banşa aevketaıek şöyle 
darsun bir memJeketin müteadid unsurlarını birbirlerini bo· 

ğazlaşmağa teşvik eden murahhasları, memurlau olduğu 
anlaııldıktaa sonra, bu kadar büyük bir nam taşıyan bu 

müessesenin nasıl hileli bir iflasla top ahcağını söyleaıeğe 
lüzum biJe kalmaz. 

Vay hakkıoı kıJvveti ile alamayıp da bu cemiyetin insaf 
ve adaletinden bekliyen milletlerin haline ... , 

SIRRI SANLI 

38 Yıl önce serbest güreş 

Gnreşlerin zaman1mızda mazhar oldukları kıymet ve ehem· 
miyeti takdir etmek için 38 yıl önce Avrupada serbest gü-

reıçilerin şu kıyafet ve hallerine bir göz atmak kafidir. 
Kılişemiz o zaman pek çok kendilerinden bahsettiren Mar
aey kardeşlerin bir güreş esnasındaki vaziyetleri göster
mektedir. 

18TER GUL iSTER AGLA 
Patavatsızlık 

lstanbul 16 (Hususi)-An
takyada sskeri heyetıınizle 
F cansız askeri heyeti arasın
da yapılmakta olan müzake· 
relere dün de devam edildi. 
Diğer taraftan son hadisele
re millttler cemiyetini temsil 
eden h eyet azalarının sebe
biyet verdikleri hatta bazı 
muıtakalarda Garonun yerine 
geçerek tahriki teşvik ettik· 
leri artık tahakkuk etti. 

Hükumetimiz bu husu!tta 
it.abedeın tedbirlai almıştır. 

Halayda kontrol vazifesi 
ile ve Milletler cemiyetini 
temsil ederek gelmiş olan 
bu beynelmilel komisyonun 
manda idaresinin bir aleti 
halinde iş görmesi büyük 
hayret ve nefret uya11dır
mıştır. 

Daha fazla kan dökülme· 
sine meydan verimeden ka
panan hadiseden sonra vali 
bay Abdurrahman Melek sıkı 
tedbirler almıştır. 

Ankara. 15 (A.A) - U · 
lus gazfttesinde Falih Rıfkı 
Atay Antakyada son hadise
ler esnasında Milletler cemi· 

yeti komisyonu reisinin tah
rikçileri teşvik ett• ği h o: kkın· 
daki başmakalesiode, seçim 

kaydı başladığıodanberi Türk
lere tatbik olunan bütün zü
lüm ve tazyikler kuşışında 

susan komisyon reis ve eza-
·smın mandater devletin eski 
vaziyeti tasfiye edenk teh· 
likeli ihtilallerin öoüne geç
mek lüzumunu hissettikten, 
Hataydaki mümessilini de
ğiştirip asayiş ve emniyet 
tedbirleri aldıktan, Paris ve 
Antakya müzakereleri hazır· 
ladıkhn sonra birdenbire 
tahrikçiler lehine ve Türkler 
ı. leyhine faaliyete koyulduk
larandan bahsederek diyor ki: 

u Son hadiseler ispa et
miştir ki, giıya milletler ce· 

Karı koca evde akşam yemeğinden sonra baş başa tatlı tatlı konuşurlarken adam 
eline gazeteyi almış, kadında sopalı süpürgeyi yakalamış sapını bağlıyormuş herif b r· 
den bire : 

- Vay canına. 
Demiş. Karısıda sormuş : 
- Ne oluyor bay 1 
Bu seferki piyangonun yarım:milyonluk ikramiyesi hapishanede bir mahpusa çıkmışta 
- Deseneki herif ~evincinden çıldırmıştır. 
- Evet insana bu kadar mühim para çıkarsa çıldırmaz mı? 

- Ne olmuş? 
- Ne olacak herifin bir gazale muharrine verdiği cevap şuymuş: 
.. Habiıhaneden çıkınca ilk işim evlenmek olacakhr. 
Bu çılgınlık değilde nedir ? 
- Ya demek sen benden bu kadar bıkmışsın, utanmadan bunu yllzllme karşı da söy· 

lüyor hakaret edizorsun, al öyleyse demiş sopayı kocasının başına indirmiş! 

Sende ed okuyucum böyfe patavatsızların haline: 

___ l&TP. 

B. F. IUFKI ATAY 

mi yetini temsil eden bu za · 
tın Hatay davasmda Sancak 

Türklüğü ve Türkiye aleyhi

ne vazıfe görmeğe memur 
memur edilmiştir. Umumi 

katip Cenevrede ft:sad çe
virirken Hataydaki arkadaş· 
ları bizzat vazife gormesine 

irukan kalmıyan delege Ga· 
ro rölüoe devam etmekte 
dir!er. iki aza devlet anlaş · 

ma tem.asları yaparken Mıl

letler cemiyeti mümessilleri-

nin kanlı f., cial:ırı teşvik, 
tahrik ve belki de tertip 
ettiğine şahit oluyoruz. Ko· 
medye yeter 11 

Meıkalenio sonunda debi· 
yor ki : 

"fakat bir müddettenberi 
bütün halkımızm kafasını 
meşgul eden bir ıuali ar
tık sormalıyız : 

Türkiyenin Milletler cemi· 
yetiyl4' münasebetleri, hatta 

cemiyetteki azalığı meselesi 
üzerinde durmak ve düşün· 
mek zamanı gelmemiş midir?" --
Bay Saffet 

Arıkan 

··~~~~~~~~~~-

Belediyemizin Faaliyeti 
Mıntaka amirleri: 

Kültür Bakanı bay Saffet 
Arıkan, Vanda kurulacak 
üniversite işlerile uğraştık
tan sonra dönüşte lzmire de 
uğrayacaktır. 

____ ..,....,... ________ ... 

YENİ SEÇİM 
Şehir meclisi azalarının 

intihap devresi sona erdiği 
için, yeni şehir Meclisi seçi· 
mi Eylül ayında başhyacak • 
tır. Belediyede seçim faali· 
liyetioe başlanmış, mahalle 
mümessillerinin adları liste· 
ler halinde hazırlanmağa 
başlanmışbr. intihap ilk teş· 
rin ayında ikmal edilecek 
ve yeni meclis faaliyete ge· 
çecektir. ..... " --
Bitler 
Viyanada 

Budapefte 17 (Radyo) 
Bu ün Alman devlet reisi 

Belediye baş memurluğuna 
Fahri Gür~r, merkez mınta· 
kasına Eşrefpaşa mıntaka 
amiri Muhlis Par, teitiş işle· 
rine Muzaffer Kantarcı, Eş-
refpaşa mıntaka amir veka· 
leline Suphi tayin edilmiş· 

)erdir. 
OTO MO BILLERIN 

NUMARALANMASI 
Belediye otomobil numa· 

rsların1 yenilemeğe karar 
vermiş ve yeni numaraların 
takılmasrna başlanmıştır. İla 
500 numaraya kadar taksi 
otomobilleri 500 ila 1000 
hususi otomobiller ve 1000 

Sabiha Gökçen 
Selanikte 

Atina 11 (Hususi) - Tür
kiyenia kahraman kadın tay
yarecisi Sabiha Gökçen bu· 
gün Selaniğe hareket etti 
ve Selanikten doğruca Bük-
reşe gidecektir. Ssbiba Gök· 
çen bütün Yun an toprakla
rında barareHe selamlandı 
ve teşyi edildi. 

den yukarıya da otobüs ve ı·stanbula 
kamyonlar kayd ve numara 

takılacaklardır. y Jd J 
Sivrisinek Mücadelesi: I lflm ar 
Sivrisinek imhasına ehem- Dü~tÜ 

miyetle devam edilmektedir. 'ı' 
Belediyemizin sıkı ve ehem· lstanbul 16 (Telefon) -
miyetli mücadelesi sayesinde Bu gün lstanbulda sürekli 
sivrisinek yüzde atmış dere- ve şiddetli yağmurlar yağ· 
cesinde azalmıştır. Bu husus- mıştır. Şehrin dahil ve ha-
ta belediyemizin bu faaliye· ricioe bir kaç yıldırım düt· 
tini minnet ve şükranla anarız. müş, otlu yanmışbr. 

~ı2i1E!l~~:'!ll!Ell ...... --..... m! 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ___________ .... _________ _ 
Esnafımız Birli2'e Çaqırılıyor 

"Esnafımızdan aldığımız birçok imzalı mektup : 
11Geçenlerde Ankarat lstanbul gibi büyük şehirlerde tat• 

bik edilen akşam Üzerleri saat yedide dükkanların kapan
ması meselesi günler geçtiği halde henüz fi!liyatı görülme· 
miştir. Biz hepimiz hazırız. Yalnız teşebbuse girişilmek için 
ne yapmak lazımsa hemen yapılmalıdir. 

Bizler bu işin mevkii file konulması için hepimizin bir 
araya toplanarak karar vedlmesini rica ediyoruz. Önümüz
deki Pazar günü bütüa esoaf arkadaşlarımızın el birl!i'ile 
Halkevi bahçesinde toplanmamızı uyğun buluyoruz. Muhte· 
rem Halkın Sesi gazetesine taraf, taraf esnafımız toplu 1 

olarak birer mektup yazsınlan ve bu toplanmın hangi ıaatt~ 
yakılması muvafık olacağını bugünkü Cuma günü akşamına 
kadar bildirsinler. Gazetede Cumartesi günil ilin etsin. buaQ 
bütün kardeşlerimizden rica ediyoruz." 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sab•lt , c llalkıa s..ı , 

:i;':;~;::~DALETI ILEl
1111

·0-kto-ru-n -ıas-ıh-atı-arıl :nnNY ~~tER 1 Tür kiye de büyük 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı ı Zeka ve Hafıza OLUYOR? 

Bozukluğu 1 Zeki ve hafıza bozukluk- Yanında iki bavul 
HA YAT VE 1 A H R 1 M A N L 1 K LA R 1 mı ı.,. ekseriyetle dimağda bu makarna taşıyan 

1 merkezleri idare eden ve 
Ya.zan: H. Tiirkekal besliyen damarların müzmin meşhur tenor 

- 49 - 41BllBR iltihabından, tasallübünden Meşhur tenor Benjamino 

Ml•hr&Ce bu • v •t• h ve kapanmasından ileri ge· G igli boğazına çok düşkün· 
t Yl2'1 ID UZUrUDB ıı·r. Bu sebebledı'r kı· ekserı· · d ür. Italyan yemeklerıne ba· 

netı•rı•ımeSl•DI• emretti• yetle ihtiyarlarda bu damar yılar. Her nereye gitse, ma· 
Jli bozukluklarının neticesi ola· 

S Ü b k karnasını yanında taşır. O· 
av acı g rzü yere ıra ta. deki masa üzerine öyle bir rak hafıza bozuklug'" u, zeki 

Od k hk h •·1 ld h k nun için daima, iki bavul • a a a~ı e gll il al hızla vurmuştu ki, ayaklari 1 azalması ,.0 k görülür. 
t 'h t -k k ı b' k. T stok makarna 1

1
ile seyahat 1•11rmıı ı, mı race ve yanın· me re yu se o an ve ır ı· Bu dimag'" e.iryanlarının d 

d k y e er. 25 senedenberi ıarkı 
• iler, kadınlar hep hayret· tinin güçlükle kucakhyabile- boznklug'" u bazı dımag'" aksa· 1 

b söy iyen tenor, 300 defadan 
1 le akıy'lrlardı, bu iki adam ceği kadar kaha bulunan ma· masında yumuıama veyahud f 1 1 aza Rigoletto'yu okuduğu 

ae konaıuyorlardı, uzaktan sa param parça 0 muı, to · erı'tmeyı· ı·ntac eder. Bu gı·- · · " k ld' b ıçın, arta gına ge ı, aı· 
İfİtmedikleri için onlar1n ya· puz ıekiz on santim kadar biler ufak tefek sebeblerden ka şarkılar bulmak lizım,, 

sanayi laaliyeti 
Katimerini'den : 

Aokaradan yazılıyor : 

1934 de Tatbik mevkiine 

konmuş olan beş yıllık sa· 

nayi proğramı tamamiyle 

başarılmıştır. Bu programda· 

ki fabrikalar faaliyete geç· 

miş bulunmaktadırlar. Kara

bük izabe ocakları da bit-

mek üzeredir. Memlekete 

kafi gelecek demirin elde 

edilmesine fazla ~ehemmiyet 
verilmektedir. Bu Karablk 
fabrikası milli müdafaa iıiae 

çok faydalı olacaktır. ikinci 
beş yıllık programda çimea• 
to. seramik, asid sülfbrik, 

fosfaltlı gübreler, klor ve 
muhrik soda fabrikaları bu-

lunmaktadır. Tahsilat itinde 
ormanlardan da istifade e· 
dilecek ve bilhassa "kittarin" 
imal olunacaktır. 

Kara Sevdaya En Sıhhi hnıı bir birlerine bir şeyler sert toprağın içine gömül- gözleri yaı dolar ve ağlar· demektedir. 

IÖyleyip gülmelerini garip müıtü. l:u. Maamafih başhca hafıza Sigv ara Kagv ıdsız, sigara 
buluyorlardı. Savacı gene to· Etraftan öyle bir çığlık durgunluğu felci umumi de· Tutulan 

Maymun 
Şekilde Traş 
Nasıl Olunur? puzan ıapıaa yapıftı. buse· koptu ki... Mihrace derhal bu ailen frengiden mütevellid yapıldı 

fer Hindli ye dCSndll yüzünü yiğitin huzuruna getirilmesi- ağır bir hastahkta görülür. Sigara tiryakisi bir ma • 
buruıturarmk dedi: ni emretti. Savacı Boğator Hafıza durgunlukları ve bil- car gazetecisi uzun çalışma-

- Bari ıu masa mihracenin önüne varınca dik hassa ismihasların unutul · )ardan sonra, ı.iğara kiiıdı-
Lı·r ı•y mı· ? sağlam başı ile kendisini selamladı ması basit nevras tenı'lerde 
11 ... na ihtiyaç kalmıyacak bir 

Hintli gene kahkahayı ve yMe'rhe diz çöktü. ve beyin yorgunluklarında şekilde sigara imali usulünü 
bHtı. 1 race ve kadınlar he· da çok görülür. bulmuştur. Amerikan mües-

A k d d yecandan bili titriyorlardı, M h •• seselerı' , bu ı'cadın ı'htı'ra 
- r a aı, edi. Haydi b 1 f oı•• 

çekil de bir daha kendı·nı· öy e ilahi bir kuvvet gör- u ar u beratını satın almışlar, ve 
memişlerdi. 

aleme mask t 8 J d gazeteci de, icadının ince 
S ara e me. Mihrace yavaı yavaş aya- ll UD ll noktalarını anlatmak üıere 
avacı Bağator: ğa kalktı bir elini Savacı 
Ş Dün Deg'" irmenderenı·n Ka· Amerikaya gı'tmı' •tı'r 

- imdi mHkaranın kim Boğa torun omuzuna koya. " · 
oldaianu göreceğin zaman rak dedi : racadağ köyü otlağına giden 100 el çantası olan 

ı seldi. - Sen bir ilah kadar kuv- sığır çobanı Şaban bir tar· Kadın 
lada köy muhtarı Mehmet J Dedi. Ya "allah11 diyerek vetlisin, yoksa Türk olma· oğlu Hüsnünün ölü olarak Amerikada yeni bir moda 

topuza baıı üzerine kaldırdı, yasın?.. .. bac göstermı' ~tı·r. Şık kıd&n· 

' 

S B .. . . b yattıgını görmüş ve köye Y • fanldak aibi ~e..:rmeı'"e bat· avacı ai'atur ııı u de- d J J J •· r .. öoerek haber vermiştir. Bu ar, e çanta am1•n çokluj'u 
ladı, etraftan vAkıek sesle rece getirdikten sonra hak· . h 'I .. "d k . k 

T.. cınayet emen lzmir müddei ı e ovu me te, gıtti leri yer-
••11yorlardı: bir, iki, beı, kında ıüphe uyandırmamak 'J 1 b 

d. d k için ıiddetle ve hiddetle fU umumı iğe arzedilmiş ve tah- ere on, on eş tane çanta 
ye ı, o uz, on. cevabı verdi : kik için ağırceza müddei götürmektedirler. Tanınmış 

M&thiı bir çığlık koptu, _ Mihrace hazretleri, ba· mumumiıi B. Şevki Suner zenginlerden birinin karısı· 
halk heyecandan yerinde zıp· na hakaret ediyorlar. Çer- köye gitmııtir. Muhtarın bir nın tam yüz çantası vardır. 
Jıyordu, mihrace ayağa kalk- kesler yalan söylemezler, kavğa neticeci öldüğü sanıl- Ve her çantanın içinde de 
mıı, fal tııı gibi açılan göz· T" ki d k maktadır. tek bir tuvalet eşyası bu· 
lerile bu harikulAde hareke· ur er e im oluyormuşki lunmaktadır. 

bizimle boy ölçüşebilecekler. • ........................... -· .... 
ti hayretle ıeyrediyordu, ka- M h 

1 
ıı O O ",J O R i -~-..-.------

d i race güldü = n e· D kt·ı ı•larıa ağzı açık kalmııtı, - Öyle iıe dedi. Kalk yi· 1r a 1 0 
0 ıırada gök gilrilltGıil gibi ğit, ıeai sarayımda bir haf· l ıı Salih Sonad ıı A 
bir taraka ifitildi, bütlln g&ı· ranıyor 
ler Nnki yataklarından fırla· ta değil on beş gün misafir ı Cild, Saç ve zührevi hasta. ı 

ediyarum Şu b. - ı ı ki Çabuk yazan bir daktilo mııtı. Oa beı defa başı üze· . raya ır goz gez ı ar mütehassısı ı 
riade fırıldak aibi oilrzll re- dir, hangi • ka.dını hoş bulu· ı' ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı aranıyor. Şartlarını öğren· 

6 e T yorsan ıe d ı H mek istiyenler matbaamıza 
•İren •••acı Boaator önüa· nın(Aır.k er gila öğleden sonra ı 

ooaaaaaaoaaaaaa:oooaoaaooaa~oooo !. ...... J:!~~on; • .;?!~ .. J ~il~~ı:::i e;:~~::: Bski 6ya;ı • ·- -- - . ı Birinci Sınıf Mutahasııı 1 
1 Dr. Demir Ali 

TORNAKS 

TORNAKS 
' KAMÇIOULU 1 

~~~ ! 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
Cll!! 1 elektrik tedavisi 1 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNKS 
TORNAKS 

TORNAf\S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Şeaocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 

Numara 61 Tele fon N o. 4079 
..... lm!!!9!!!!!!!!'!"-·~&ZES?k!B!!!- '!l!!'"Ji!!!':- 11!!'!"!!!!!!~~"':!!!'!'~~!!!!!!!!!~!!!!!!!::!1!!!!!!!!'!!!!9 

Çocuk Babalarına 1\lüjde 

Rekabet 

1 Rekabet 
Rekabet 

" 30 " Liraya Bisiklet 
Almaayadan yeni retirtmiı olduğum:ve~Jzmir piyasasın· 

da 45 liraya ıatılan biıikletleri rekabet dolayısile1 30 liraya 
aabıa baıladım. Sınıfını geçmiı çocuklarınızı sevindirmek 
için Yereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol · 
mak iıtedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalannı ıayıa mBıterilerime tavıiye ederim. 

• 

.. lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
~- -..WEES!iiilCii!l!l!a!____ __ ..... 

~,. Dr. FAHRi IŞ,IK>tma&! 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken M6tehass111 B 
et RONTKEN VE B 

1 Elektirik tedavileri yapılır 1 
i1 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 1J 
maa~aaarmaKmactRaammEaaam 

Kırciceg"' i Kolonyası , , 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 
TuYalet Sabunlarına çok elverişli 

yiikıek dereceli litif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata ıatmakla büyük bir fedakArhk yaptığına emindri. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, Menekşe, Şipr, H. eli kolonya

Büyük 
Küçük 

ları 200 Kuruş 
lüks şişeler 65 kuruş 

» » 40 kuruştur 
• 

Bundan dört ay evvel, 
dünyanın en büyük gorili 
diye maruf kocasını kaybe
den maymun Moina, bili 

yeis içindedir. Bir türlü sev· 
ğili Mok'uou unutamamak· 
tadır. Şimdi Londra Ehavva· 
nat bahçesindeki köşesinde, 

eski neş'esini kaybetmiş, hu· 
zursuz bir halde, biç konuş-

madan, kendisine uzatılan 
oyuncakları istemiye istemiye 

ahp bir tarafa bırakarak o
turmakta, düşünmektedir. 

Iıtihadan da keıilmiı olan 

diti maymunun hayatından 
endiıt edilmektedir. Zira 
gün geçtikçe kiloıundan 
kaybetmektedir. 

,,Zengin Kişe''
den Zenein 

Olanlar 
Glen tütün kumpanyasının 

on işçisi, pek çok vatandaı
lan zangilik ve refaha ka
vuıturan (Zengin Kişe) den 
satın aldıkla11 bir biletle 

Ea sıhhi şekilde nasıl traı 
olunur? Pıen Medikale göre 
Amerikalı ilimler bunun tec· 
rübelesini de yapmışlar. 

Tavsiye1eri şudur: 

Evvela yüz, cildi tahriı 
etmiyen bir tuvalet sabunile 
ve 11call su ile yıkanacak 
Bu ameliye bir buçuk daki· 
ka kadar sürecek ve ylz, 
iyice ovulacak . bunun sebe· 
bi yüzdeki tozları ve ter 
bakiy . sini giderecektir. Son· 

ra, el ile bir miktar traı 
sabunu alınacak ve icabı 
miktar su ile bu ıabun, iyi· 
ce yü7.e yayılacak, ıonra 

ustura sıcak suya batmla· 
cak ve yüzün en kolıy ta· 
raflarından işe baılanacak. 
Bunun sebebi sert kıllı kı· 
sımların ıabun altında :daha 
fazla kalıp yumuıamalarını 
temindir. 

zenginliğe kavuımuılardır. 
(15000) lira kazanan ba 

bileti satın , (Zensıin Kiıui) 
ile zengintiğe kavuıan bah
tiyar İfçilerimizi tebrik ede-
riz. 

............................ . ....................... .. 
Balçova Ağamemnun 

Kaplıcaları 
1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem· 

nua kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
bahşettiği bu ıif a yurdunun emsaline faik bir su heniz 
Türkiyenin hiç bir tarafında keşfoluaamamııtar. Asırlardan 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak· 
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek haıtalıklardan 
muzdarip hastalarına bu ıih yurdunu tavsiye etmiılerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz ıuyan 
raporları mubasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem milıteri· 
lerimin teşriflerini bekler otobüsler muntazaman seferler 
yapacağını muhterem müşterilerime tebşiı eylerim. -

Bir Çift Güzel Göz Gibi 
Son haftalar zarfında Ka

badayı, Kordon ve Yüksel 
rakılarında görülen fevkal· 

idelik nefasete hayran ka
lan iyi ve 11hhi içkiler me-

raklısı bir zat arkadaşına 
sordu: 

- Birbirinden güzel ve 
nefis çakmağa başlıyan ve 
biı çift güzel göz gibi gön-

lün aldığı bu rakılardaki 
bu yeni nefaset:harikasını 

niye ve:kime medyunsunuz? 

- Bunu, kuvvetli bir 
san'at ve esaslı bir bilgi ve 

ecrübeye dayanarak bu mamulatı hergün biraz daha tekAmlll 
ettiren otuz yılltk rakı ve mü skirat imili Mustafa Şevkini• 
bizzat geceli güııdüzlü kazan baııadan ayrılmayarak sarfet· 
tiği emek, maharet ve f edakirhğa medyunuz. Şimdi 

(Kabadayı, yüksel ve kordon) 
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coc SAY ASI 
Dostluk Nebatat bir şey yer mi? 

Ressam Piyetronun ~ocukluğu 
ltalyada bir çobanın on ' yardı. Çatı arasinda çorbası 

iki yaşlarında Piyetro adın· onu bekliyor bulurdu. 
da bir oğlu vardı. Bir gün Dıvara t\ömür ile yaptığı 
bu çocok, sürüyü ~bırakıp resimler üstüne, kiğıdlara 
Filoransa şehrine gitti. Bu yaptığı resimleri iliştirdi. 
şehirde tan1dığı yalnız bir Uzun müddet böyle çalıştı, 
çocuk vardı ki o kendi köy· lakin n~hayet Piyetrn mey-
leriaden olup Filoraosda dana çıktı. Kardinal konağı 
Kardinal Saçenti'nin kona· tamir ettirmek istiyordu. Bir 
ğında bulaııkçı idi. Piyetro gün mimar ile, yukarıya çata 
Fıloransaya güzel bir niyet arasına çıktılar. 
ile gitmişti. Orada güzel Buradaki bulaşıkcı odasın · 
Hn'atlar akadamesi ve resim da fevkalade güzel resimler 
mektebi o!duğunu İşitmişti. görünce her ıkiside şaşıp 
Bu çocuk ressam olmak isti· kald•, bulaş kcıyı çağırdıla - . 
yordu. Kardinal : 

Piyetro, Filoransaya varın· 
ca günlerce dolaştı. Nıbayet 
Kardinalın konağını buldu. 
Konakta büyük bir :ıiyafet 
vardı. Hemşehrisini görebil· 
mek için biraz bekledi. 

Hemşehrisi, arkadaşını gö· 
rünc<: "0 Piyetro sen misin ? 
Hoş geldin.,, dedi. Filoran· 

Senin artık yakında bula
şıkcıhk ilf: alakan kesilecek 
dedi. 

Tomaso, kendisinin koğu 
lacağıoı anlıyarak Kardinalın 
ayaklarına kapandı: 

Efendim, beni koğars.ınız 
zavallı Piyetronun hali ne 
olac,ak ? Dedi. saya niye geldin ? 

Resim öğreomiye geldim. Kardinal bu sözden birşey 
Benim gibi ahçılık öğren anlamamıştı. Sora sora ni-

daha iyi, hiç olmazsa sonra hayet anladı ki bu resi nleri 
açhktan ölmiyecegine emin yapan, gizlice kendı kona· 
olursun. ğına bulaşıkcının yanına sı-

Burada yiyecek şeyler ğı nan fakir bir çoban oğlu 
çokmu ? imiş. 

Evet fazlasile... Kardinal tebessüm ile, 

Benim iştahım çok, yiye· Tomasoya : 
ceğim a:ı. O halde iştahımı Akşam çocuğu bana getir, 
senin fazla yemekJiğine ya- dedi. 
pıştırahm. Fakat o akşam çocuk gel· 

Pekala... medi. iki hafta geçti bili 
Piyetro aç idi. Hemşehrisi Piyetrodan bir haber yok. 

Tomaso, onu hıemen çatı ara- Nihayet Kardinal, bir manas
sına, odasına götürdü. Kar- hrın rahihJerinden öğrendiki 
dinahn ziyafet yemeklerinden o manastıra bir çocuk gel· 
bu iki çocukta kendilerine miş ve büyük bir ressaoı 
ziyafet verdiler. Rafail'io yaptığı bir resmi 

Tomaso sordu : kopya lyapmak istemiş. Bu 
Şimdi yatacak, yiyecek çocuk Piyetro idi. Piyetroyu, 

yer buldun, amma resim na· Kardinaltn sarayına götürdü. 
ııl <Sğreoeceksin ? ler ve artık otıun için yeni 

Fırça ile kalem ile ... Her- bir hayat başladı: Zamanın 
kes gibi... en meşhur mektebine gön. 

Lakin bunları satın almak derildi orada tahsil etti. Bü-
içiu paran var mı ? yük ressam oldu. 

Bazı nebatlar çiçek ve 
yapraklarını güneşe veya ka· 
ranhğa doğru çevirirler bu 

onların bir nevi görüşüdür. 

Fılvaki onların görüşü bizim 

görüşümüzd e n farkhdır. Fa
kat nede olsa g ene bit gö· 
rüştür. O halde n t: batlarında 

hisleri var d emektir. Hatta 
halk bundan dolayıdırki ba· 
zı nebatlara hisli nebat der· 

ler. Hele bazı nebatlar pek 
hassaş olurlar. Meseli bazı 
nebatlar vardırkt haşarat ne 
vakit dokunduğunu anlamak-

ta hiç geçikmezler. Bu ne· 
batlarm yaprakları ·ince ya· 
pışkan kıllarla örtülüdür. 

Elle dokunursak görürüz

ki yaprak derhal toplanma

ğa başlar. Üzerine konarı ha 
Şdralho b irı ı s eyapıak top· 

lana toplana oou iç ine hap· 
seder ve yakalar. Hayvan 

Ö ıür, nebat onun ölü~ünü yir 
bunlara " Et yiyen nebat ,, 
derler. Bazı nebatlar sıçan 

gibi büyük hayvanları bile 
yakalarlar. 

O halde nebatlar bissedi-

• 
Kedilerin de imtihanları 

Jl 
ı 

Varrmış?!. 

__ ,._..__.........,,.. 

Bir param yok. Buraya ge- Elli sene sonra iki ihtiyar, 
lirken yolda kendi kıendime: adam Tomaso ile ressam Büyük kedi ( Küçüklere - Mikilerin çalmakla if-
Tomaso, Kardinılın mutba· Piyetro, Filoransanın en gü· hitben ) tihar ettikleri marifetlerini 
tında çalışıyor; paran vardır. zel bir konağında beraber - Haydi bakalım küçük biz pençemizle onların göz-
Onun parası benim demek... yaşıyorlardı aslanlar, şimdiye kadar yap- ferini ovmakfa vucutlarını or· 
Dedim. Biri hakkında: "Romanın tığınaz marifetleri mümeyyiz· tadan kaldırmakla her gün 

Sevgili hemşehrim, burada en büyük ressamı., diğeri ler önünde söyleyinde sizde ekmeklerini yediğimiz insan· 
yiyecek var amma para yok. için de 11 Her zaman ve her takdirler kazanan. ların ve çocuklarının kucak-
Ben epeyce zamandanberi yer için hakiki bir dost ör- içlerinden pala bıyık sar- larında, kışın mangal altla· 
burada çahşıyorum; lakin neği r,, derlerdi. man atıldı: rında sıcak odalarda sürdü. 
daha beş para vermediler. -----------ao---------- ğümüz sefayı ve ettiğimiz ra· 

yor ve görüyor demektir. Fa 
kat oebatlartn işittiklerine 

dair şimdiye kadar bir şey 
bilmiyoruz. 

' Temerküz 
Kampları 

Temerküz kampları ilk 
defa 1901 senesinde logiliz
ler tarafından, cenubi Afri-
ka harbi sıralarında tesis 
olunmuş ve buralara Boer 
kadın ve çocukları yerleşti· 

rilmişti: Bu sistemi evvele 
tenkid edenler olmuş, batta 

Loyd Corc Avam Kamara

sında, buna fena halde hü· 
cum etmiştir. 

Bugünkü temerküz kamp· 
lan siyasi fikirlerinden, 

muhafeletlerinden dolayı ya· 

kalanan kimselerin sevke· 

dildikleri bir yer halini al
mışhr. 

••••• .. •ımwı•••••••• 

Karşıyaka ban 
yosu ve sahil 
iskele gazinosu 

BaoyoJarımıza teşrif ede
cek zevatın memnun olması 
için her türlü sıhhi konfor, 
duş plaj ve saire banyoda 

bira için müsade alınmıştır, 

sahil gazinosuna lstanbuldan 
celbettiğimiz hanende Artaki 

kemançe Parasko, kanun 
Talat, monoloğ Mazlum ve 

saire gazinomuzdadır meş
rubat son derece ucuzdur 
Cumartesi ve Pazar günle
rinden maada meşrubat (10) 
ve (15) kuruştur. 

gazinomuza ve banyomuza teş· 

Bilmecede 
Kazananlar 

7 Numaralı bilmece: 
AN 
K~RA 
.A NK 
ARA 
ANKARA'dır. Birinciden 

sonuncuya kadar birer 16 
sd yfalık '10odokuz Mayıs" 

isimli piy~s kitabı verilecek· 
tir. G .-ç - n baft« hediyeleri· 
ni almıyaolarla bu bllmece-

rle kazananlar Pazartesi gü· 
nü öğl c:.d ~n sonradan itiba-

• eo b ı.:diyderini alabilirler. 
19 Mayıs kitabı kaıananlar 

Kahramanlar 1428 so. Şa· 
• 

bao ş~. if. 
Saliha Sadıç, 775 so. 
Arastada l"..unduracı çıra· 

ğı Muharrem Alaçata. 

lkiçeşmelık cad. Ali Riza 
Erdölek. 

Damlttcık cad. No. 112 
Mustafa Tangüden. 

İnönü cad. N 6 llban Tay 
Eşrefpaşa 476 ıocı sokakta 

Hasan Sağ~ürk. 

Yusuf dede caddesi Do~ 
laplı kuyu Seyfi. 

Karantina Türkoğlu ıo. 
No. 15 Kemal Beritan. 

188 ci So. No. 83 Meliha 
Sertkaya. 

Halil Rif at paıa caddeai 
316 S. N. 17 Niyazi Çaparça 

Manifaturacı Şahap Y alun 
kardeşi Seyfi Yalun. Tur• 
gutlu, 

Kestane pazarı No. 7 H. 
Aşçılar. 

645 inci so. No. 14 K. 
Özdemircili. 

Turan mahalleıı Altın ır• 

mak so. No. 11 Ahmet 
Can seven. 
Çavırhbabçe 1412 inci so

kak No. 53 Mustafa Akgün. 
Adnan Kavasoğlu. 
Erkek Lisasi 564 Kemal 

il taş. 
Kestanepazarı No. 33 Hur· 

şit Fuat. 
Mezarlıkbaıı Dikilitaı 19 

no.da Ahmed Demirel. 
Tamaşalık Salabeddin S. 

No. 24 Nurper Dicer. 
Karantina Tramvay ma

kasında No. 660 Ihsan. 
... ~ ........ -

rif edeceklerin uı emnun ka 
lacaklarını vedederiz. 

KMfıyaka iıkele dibi 
sahil gazinosu ve deniz 
banyosu direktörlliğü 

(15-1) Piyetro, bakalım talih ne M=k•J • •f ti • • 1 erın marı e erı ve batın !llÜkranını ödemi 11 olu-
göaterir. Denı', Çatı arasın- ... "' ı••~'='~~~~~ı~~a;:.,""'.".~."9'="'=''='•••'.t•* B b h f .• d lııiiiiıll~~~~ .... ~~~~~~.., ... - ..... lıliirll,.. .. 
daki odanın dıvarları beyaz İintİhanJarı! yoruz. en u a ta ıçın e [t) 
idi. Tomaso, hemşehriJine on taoe mikiyi öteki dünya- 1 Elb • M t 1 
kömür verdi. Piyetro, dıvar· gelıerden atlıyarak eve kadar ya gönderdim, zannıma ka- (+] ISe Ve &D 0 l '" ı 
da resim yapmaha başladı. getirmeğe muvaffak olduk· rırsa birinciliği aıacaığıma hiç ~ Mıraklılarına MIJdı , ! 

Birkaç gün sonra Temaso- lanndan birincili aldıklarım şüpbe etmiyorum. ıl,,,. :.: 
·· 1 d'I B · k b b ı p k k !•]Zabitan Baylar ve Bayanlar ı nun eline bir kaç para keçti. soy e ı er. iıyü a a arı - amu ta söze arışh: {+~ ' 1 

Bu parayı arkadaşına verdi. bu her iki yaramazı alnından - Bende dedi daha çok r•l En müşkülpesent müşterileri memnun ı 
Piyetro, bununla kiğıd ve öperek tt'.brik etti. tutarım ama küçük bayandan r+leden bu firmayı unutmayınız [+] 
kalem aldı. Şimdi daha iyi Ve neden biraz sucuk, rahat yokki... Gece gündüz g~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrabim gı 
çalışabiliyordu. Fırsat bulun· zeytin daneleri ve çikolata beni kucağından bir yere ft1 Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- 1 
ca hemen evden çıkar; ma- iki Mi ki arkadaş büyük getirmediklerini sorduğu ıa . salmıyorki, bende bu sevgili rt1 hanemızde bay ve bayanlar için son moda zarif ve tık ı 
bedlerdeki resimleri, park- babalarının yanına geldiler man iki Mik! şu c'evabı arkadaştan ayrılamıyorum, ye r+l manto, rob, tayyor, etek, büluz ...,e tovakar Zabitan ve 1 
)ardaki ve lmeydanlardaki ve imtihanlarda muvaffak verdiler : mek dolaplarımızın ve kiler· r+l sivi) elbise ve kaputları imal edilir. 1 
heykeylleri, Filoransa civarın- olup geçtiklerinj, birisi kaşar· - Bizden daha açık göz lerimizio baş düşmanlar1 mi· M Muamelem peşin ve taksitledir. 1 
daki manzaraları resim et- peynirini çember gibi çevire- davranan bakkalın çırağı çi- kilerden kurtulmak isteyen- f•JBu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrilbe kifidir. : 

meğe giderdi. Gece eve da. rek birçok engelleri devire- kolataları cebine, sucuk ve ler onları lüzumundan fazla l!jDIKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 ı 
nlince midesi boş olurdu; rek kaçırabildiğinden . öteki zevtinleri de bir teneke içine kucaklarında taşımamalı ve r+l TELEFON: 3276 
fakat gördüğü ıeylerden kide on kadar yumurtayı kır- kapadığını bilmiyor musun ? onları vazife meydanına sür· [+J 
... ı.... L..r. •• nı.. a..ı. ı ......... ..1 .. __JL----lL--~~-..._._~_1_. __ _ı__..__.&._.._ _ ____ ~ __ _ıı___.........., ____ ,;,__ ____ -L:!.:..!!...~---~--~~----------~~--'-
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R! uatay' ın ts~iklili 1: t;J fl ı Ugrunda ı 
[•] .. • • 1 okullar

dan çıkan 
öğrenciler 

1 Yaralanan Ve oıenıer ıçın • • • Jv 
Kor kunc yılan öldürüldü &~--~Hataydan gel: ı;e~abfardan çık;=;.~: 
Karnında e· o' "1 k V B" T vşan Bulundu Bu eferi beP döimüştüm Bu sene şehrimiz ilk okul

larından 3735 öğrenci mezun 
olmuıtur. Bunların orta okul
lara yerleıtirilmesi için ıim
diden kültür direktörlüğünde 

1r ~ 8 e Jr Hataylı Abdülbaki, heye- Çünkü yalan ifade veren 
Balıkesir, (Hususi) - Yirmi gün evvel Dikmen köyünde Hüsnüyü uzun bir mücadeleden canla hikayesine söyle devam aşşahk neferi ben döğmüı· 

sonra zehirliyerek öldüren büyük ejder iki gün evvel kasap Must fanın önüne geçmiş şaha etti: tüm. Fakat cezasını günah· 
kalkarak acı bir ıshkla kasabın üzerine atılmııtır. Bir buçuk saat kanlı ve korkunç bir mü· _ Fransızların dönekliği sız bit arkadaşım çekiyordu. 

faaliyet baıJamııtır. 
• 
iki orta 

cadeleden sonra Mustafa dört metre boyunda olan bu yılanı öldürmeğe muvaffak olmuş- malum .. bani Türkçede bir Tabii buna tahammül ede-
tur. Yılanın karnı açılmış ve karnında boğmadan yuttuğu bir oğlakla bir tavıan bulun· söz vardar, tükürüğünü ya· mezdim, kendimi ortaya koy-okul 

Faik paıa ve Tilkilikte 
muştur. layan, derler .. işte Fransız· mak lazımdı. 

Ruslar Okranya Hududundaki Kasaba ıarda bu soydan.. lad~mir çvıeık;r;~~;z e~~;:k~ı~ yeniden yapılacak iki orta 
okulun pilinları kültür bakan-
lığınca hazırlanmııtır. 

Adama dayak atar, anası-v K •• 1 • 8 it la nı ağlatırlar, sonrada tahki· yolunu tuttum. Yolda acele e oy erı oşa ıyor r acele giderken biri koluma 

Fuar için 
Propağanda 

kat yapacağız, yok bilmem 
Varcıova, 16 (Radyo) - Sovyetlerin Okranya bududlarına yakın şehir ve kasabalardaki yapıctı. baktım, Abdülbaki-

Y takibat yapacağız, diye ağız " 
balkı iç Rusyaya nakletmeğe başladıklarıoı gazeteler yazıyor. Bu haber, henüz teeyyüd et• dir. Bana heyecanla sordu : 

yaparlar... N bö l ? memiş olmakla beraber, ehemmiyetle karşılanmıştır. Benim tüfek dipçikle dö· - creye Ye 

B • c k k d d vüp bayılttığım nefer, kızdı- Cevap verdim : Fuar için lstanbul ve An· 
kara radyolarının ücretsiz 
propağaada yapmaları karar· 
laıtırmııtır. Yalnız eJJi keli
meyi gecmiyecektir. 

lr Ocu U Ur U - Karakola gidiyorum. ğı bir Hataylıya iftira ede-

' 

rek kendisini öldürmek için işim var ... 
- Anlat çabuk .• 

Bahkesir, (Hususi) - Çağış nahiyesinin Asıhan Tepecik köyünde çok feci bir hadise Hatayhnın bu işi yaptığını Dedi ve : 
cereyan etmiı, bir çocuk kudurarak ölmüştür. koyu bir Türk düşmanı olan - Benim de sana ıöyli· 

Altın alım 
satımı 

ve Osman ismindeki bu çocuk bir mücldet evvel bir köpek tarafından ısırılmış, kuduzluk- Fransu: doktoruna söylemiş. yecek lerim var gel şu ke .. 
k O gün hemen, Sami adı:ı- d d' tan şüphe edilmediğinden tedaviye lüzum g·örülmemiştir. Aradan 20 güo ieçti ten sonra, nara anlatayım, e ı. 

d O .1 daki :r;avallı hemşerimiıi ya· k ) çoçukta gayri tabii haller görülmeğe başlanmış, nihayet iki gün evel ku uran sman aı e· ( Ar ası var 
ka paça edip karakola gö- _ •ı;..ıa---· 

Altın alım ve satımı için 
yeni bir talimatname hazır· 
lanmış ve kararnamede bazı 
yeni tadilat yapılmıştır. 

Orta Avrupada Zelzeleler tnrmüşler. 
Ve gebe ı tircesine döğ- Fransız 

Konsolosu 
Budapeşte 17 (Radyo) - Dün Roma, Napoli, Brüksel, ve Triyestede şiddetli zelzeleler müşler.. Kafasını bir kaç 

hissedilmiştir. Bu zelzele merkezin'n Japonya olduğu tahmin edilmektedir. rinden patlatmışlar. 

• 
işçiler Bayramı 

Hatayla telefon muhaberesi başladı . Ertesi gün bu havadisi ga· Dün Fransız konsolosu 
zetede okuyunca deliye dön- Belediye reisi Bay Behçet 

Su:~!:~b;:u!Z. (~=·~:ı t•le~:~·~~::~~::~·~~i~0 ·~::••:.:,::~·::ny:;,~ı::~~e;i başlamıştır. .,::;,~ lı kanununun meriyete gir· 
mesının yıldönümil milnase· 
betiyle, Pazar günü saat 10 
da Cumhuriyet meydanında 
iıçiler tarafından miting ya-

isine ve mahalle halkına saldırmıştır. ,, 
Zavallı yavru güçlükle zaptedilerek Memleket hastanesine getirilmiş, tedavi zamanı geç· 

tiğinden bir müddet ıonr a · ölmüştür. 

pılacaktır. Bekarlar için Talimatname İmtihanSualle-
Tecavüz f 

Eırefpııa caddesinde Ali vergi ve cezaya rini fşaEdenler 
oğlu Hüseyin, sarhoş olarak Ankara 16 (Radyo)- Bü- t ) ) Ankara, 16 (Hususi) -
Salih kızı 16 yaşında Hace- yük Millet Meclisinin dünkü Ç8lp iri 80 ar Okulların imtihao suaUerini 
re tecavilzde buluninuş, za- içtimaında bekarlara karşı Son zamanlarda lzmirin ifşa edenler hakkındaki tab-
bıtaca yakalanmıştır. tedbir alınması ve vergi tarh motosiklet sporuna bilyük bir kikat ikmal edilmiştir. 
~ ... • • • edilmesi teklif edilmiştir. lönem verilmiştir. Bu tahkikattan sonra, Ma-

lktisat Vekaleti iç Ticaret •• Bunun için belediyede bir arif Vekaleti talim ve terbi· 
Umum müdürlüğünden: ı•nnı•ltere motosiklet talimatnamesi ha- ye izasından Ali Haydar, 

Türkiyede Hayat Sigorta iı- ~ zırlanacaktır. lstanbul kız lisesi ruhiyat 
leriyle meşgul ~lmak üzere ka- Amerikadan Yalnız Dün ruhsatsız motosiklet öğretmenliğine tayin edilmiı, 
auni hükumler dairesinde tes· D T kullanana iki kişiye 25 şer memurlardan Hasan Vekalet 
cil edilerek bugün faaliyet ha- örtyüz ayyare lira ve iki kişiye de şehir emrine alınmış ve neşriyat 
linde bulunan Lö Feniks Espan- Aalcak içinde fazla sür'atle dolaş- şubesinden Necdet de, Di-
yol Hayat sigorta şirketinin tür- Londra 16 (Radyo) - in- tıklan görüldüğünd~n onar yarbakır vilayeti emrine 
kiye umumi vekili haiz olduğu giltere Hava nazırı Kinzele· lira ceza keşilmiştir. verilmiştir. 
aelihiyete binaen bu kerre mü- go; bugün gazetecilere be- ll****~:Jt:~;t**~***~ı:ı:"********r&1 
racaatla lzmir, Manisa, Aydın, yanatta bulunmuş ve lngil- 1' TA y YARE sı·neması TEL3E1F510N tt 
Denizli, Muğla, ve Isparta ıehir- terenin, Amerikadan yanbz '" ,., 

leri acenteliğine ıirket namına dört yüz tayyare alacağını, ~ BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
Hayat ıigorta iıleriyle meıgul Kanadada tayyare fabrikala· )t 
oımak ve bu iıterden doğacak ,. tesisi için henüz bir karar ~ 1 - Asri iş adamı ,. 
davalarda bütün mahkemelerde verilmediğini söylemiştir. t( Beynelmilel şöhreti haiz iki büyük Fransız artisti M 
müddei, müddeialeyh ve üçüncü • ••N +c RAIMU ve LUCIEN BAROUX tarafrndan yara~ılmıştlr )t 
ıahıs sıfatıariyıe hazır bulunmak ikinci oter ~ 2 _ Altın Kelebek ~ 
üzere Sabetay Saltiel'i tayin • ~ )t 
eylediğini bildirmiştir. ·B. Emın Erener ~ Beyaz perdenin zarif ve şuh dilberi M 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Selinik Bankası karşısın- 41< FRANCISKA GALL'in nefis bir komedisi )4. 
teftiş ve mürakebesi hakkındaki daki Bahçeliler hanında va· t( 'k 5 9 d A · a 
25 haziran 1927 tarihli kanunun tC Seanslar: .. 3,30 - 7,15 Altın c elebek, 5,1 - a srı 

zife gören ikinci Noterlik J.J • d C t · 1 30 d A • · damı başlar htlkumlerine muvafık görülmüı '" ış a amı umar esı pazar , a sn ış a 
1 ki .1 1 dairesi, eski Paket Postaha- fC FıATLAR: 30 - 40-50 )t 

0 
ma • 

1 
in °.:nur. nesının bulunduğu Saman -~~~~~~~:f;:V:~~~:W: :'f:~~JS~~~~:.r:~~ll 
Teknik iskelesinde iş Bankasının le**~:t *~***** :* :tc:lc **"=***~)t 

Muhasebe Bürosu 
M. E. Çelebi 

Y emiıçarşısı No. 3 _telefon 3435 
Muhasebeye ait bütün iş

lerinizi tam bir itimad ıle 
tevdi edebilirsiniz. 

Bilro, kanuna uygun ıe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

l\iuhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

Planço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtiJafları halleder 

karşısındaki binaya önümüz- +c )t 

deki Pazaıtesigünüoden iti· ıste Elhamra Te2ı5e7f3on Mı 
baren taşınmış olacaktır. 'T\ 

lzmirin en eski Noteri 
olan Bay Emin Erener'in t( idaresince Milli Kütüpane Sineması 
mesleğindeki alakasına gü· ~-----BUGÜN Gayet nefis 'l film birden 
zel bir misal teşkil edecek +c 
kadar mükemmel ve Münta· tc Beynelmilel yan kesici 
zam bir halde hazırladığı 11 Fransızca sözlü: Fernand Gravey - Edvig Feuıllere 
bu yeni dairesinde de muh· +c L D O K 1 
terem lzmir halkının işlerini tc a a m a m e ya 
azami dikkat ve süratla tC Fraosızca sözlü: Greta Garbo - Robeöt Taylor 
göreceği şüphesiz olan mu- fC Programa ilave olarak: Süvari ekibimizin lstanbula mu .. ~ 
maileybin bu yeni teşebbü- +c vasaletleri ve halkın coşkun tezahüratı v. s. \fı 
sünü takdir ederek kendisi- U Seanslar: 5-9 yankesici 3--7 de La dam o kamelya ' 
ni tebrik edar ve muvaffa- t( Fiatlar: Birinci 30 B ikon 40 Hususi 50 >+ 
kiyetler dileriz. )C ~:r;~:ı;~:ıc~~~~~~~'S::r;:W:::ı;~;v; ~=-=~ 

Kırşehir ve Yozgat felaketze
delerine yardım listesi 

Lira K. 
Halit bey okulu öğrencileri 
Avukat Bay Baba Yörük elile 

lzmir Belediyesinden 
Bugün toplanan 
Evvelce toplanan 

3 25 
bazı avukatlar· 

dan toplanın 26 
2000 
2029 

21655 
25 

Umum yekün 23684 25 
=r.co::'"': ===== 

Müzayede ile Fevkalade 
Büyük Satış 

19 Haziran sabahleyin sa· 
at on buçukta Buı navada 
Cumhuriyet meydanı karşı· 
sında ismet loöoü caddesin· 
de 2 No. lu büyük bahçeli 

evde İzmirin tanınmış ve 
eski ailelerinden B. Edvar 
Vitel'e ait emsalsiz mobil· 
yeleri açık artarma suretile 
satılacaktır. 

Dikkat : Pazar günü sa
bahleyin Burnovaya hareket 
tdecek tren saatleri, 817 ve 
10,15 geçedir. Ayni zaman
da muntazam otobüs sefer
leri vardır. 

Satılacak eşyalar arasında: 

emsalsiz iki aynalı maundan 
mamül şifünyeralı aynalı do· 
lap, aynalı tuvalet, maundan 
mamül müteaddid boyda beş 
adet kıymetli kütüphane, ve 
300 kadar kitap, yazıhane, 

gırgırlı dosya dolabı, deri 
yazıhane koltuğu, madeni 
aynalı ıemıiyelik, emsalsiz 
yağlı ve sulu boya tablolar, 
çok kıymetli lüks kabartma 
büyük salon aynası, büyük 
taban hahları, dört adet an
tika etejer, yeni bir halde 
büyük vantilatör, gümüş 
kaplama şamdanlar, eski 
antika seccadeler, emsali 
görülmemiş eski İtalyan ve 
Çin, Japon vazoları, ve çini 
tabaklar, gayet lüks ve na· 
dide üç diyaframla Edison 

markalı salon gramafonu 
plikiyle, Şam işi paravan. 
emsalsiz ceviz ve maundan 
mamiil şömine aynaları, -le· 

nede bir defa kurulur saat, 
döner etejer, şemsiyelik, 
perdeler kornez.lerile, tabure, 
heykeller, muhtelif etejerler, 
Avrupa mamulatı kristal 
camla vitrin, müdevver ve 
mustatil orta masaları, sakıı 
ve kolonalar, aynalar, 6 
muhtelif büyük odanın ta
ban muşambaları, havagazı 
sobası, iceriden ·çekmeceli 
emsalsiz aynalı dolap tuva
leti ve komidonası, çamaıır 

dolabı, müteaddid birer bu· 
cuk ve ikişer kişilik direk· 
li karyolalar yataklarile, ay· 
nalı lavomanlar, peşkirlik, 
kargı resim sehpası, fotoğ· 
raf makinası, Şam işi tabu· 
re, poker masası, kristal ıi· 
takımı, heykel i saat, ayna· 
sız elbise dolabları, ve 500 
kadar muhtelif boyda buzlu 
ve düz cam bahçeler için, 
vesaire bir çok lüzumlu eı
yalar bilmüzaycde satala· 
caktır. 

HAMiŞ : yukarıda yazılı 
eşyalar acele satılacağından 
taliplerin istifade etmeleri 
için bu farsatı kaçırmamala· 
rını tavsiye eylerim 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Farsat artırma salonu 
Tel. 2056 AZIZ ŞiNiK ··-


