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Hatayda 

c • 

engızısyon mezalimi devam ediyor 
Türk Kadın ve Kızlarına 

Kahraman Mehmedciklerin hudud 
bir heyecan uyandırdı. 

• • •• 
Tasallut Edilerek· işkence ile Oldürüyorlar 
boyunda emir bekledikleri haberi Suriyede u·mumi 
Hükômetimiz kat'i kararını vermiştir 

Başvekilimiz Hatay işinin yakında hayırlı bir netice vereceğini söylediler 

lngiltere Hatay işindeF Tan. aya tavsiyelerde bulundu 
Dörtyola Hataydan y:ıralılar geldi Garo Antakvadan tayyare ile Beyıut'a eitti ve döndü 

• ı - · ~ · · Anhkya ve Kmkbaoda en• 
KISA VE AÇIK 

,;., .. .....,..... .,,. - ; e .... ... ğezisyen mezalimi bütün tid· 
llb~~~~ detile devam etmektedir. Fransa bu kafada ~iderse 

Bugünkü radyo ve telğraf haberleri arasında l n çok dik
kat nazarını celbeden hadise logilterenin F ransaya Türkiye 
Ue anlaşması içia verdiği dostça ve akıllıca öğütlerdir. 

Bu nasibatlar Fransaya, Fransanan en çok dost, mütte
fik ve taraftara muhtaç ol foğu bir umanda verildiği için 
Fransız diplomatla11 bunun fayda ve ioceJiğini takdir ede 
cek olurlarsa Hatayda bir incir çekiıde ğini doldurmiyacak 
kadar küçük ve ehemmiyetsiz seçim ve propağanda işb· 

rinde düştükleri h~talı yoldan, oradaki şuursu1, ve caka 
donkişotları olan mümessiJleri tarafından iı tikip edile , siyasi 
gaflardan bir an evvel kendile ini kurtarmağa can atacak· 
lardır. Fransanın orta Avrup3da b şına örülen çorabı gör 
miyerek kendisi için masraf kapısı ve dedikodu mevzuu 
olmaktao başka bir şeye yaramayan yerlerde biç bir faydası 
olmayacak ve biç bir netice vermiyecek işlerle uğraşmaktan 
el'an vazgeçmemesi ve bu kafada gitmesi onun başına çok 
dertler çıkaracaktır. 

SIRRI SANLI 

--------------------------~--------------------Tür ki yede Söz 
Bu baıhkla Hüseyin Ca· 

hid'ia yeniden ıiyasi gaze
tecilik hayatına ahldığmı 

yazan bir logiliz gazetesi 
diyor ki: 

"Bugünkü Türkiyede ef· 
kirı umumiye bir çok Av
rupa memleketlerine nasip 
olmıyan bir serbestiye malik 
olmak bahtiyarlıitna er şmiş 
buluauyor. 

1 

Hürriyeti Istanbul, 3 ( Hususi ) -
Başvekilimiz gazetecilere be· 
yanabnda "Hatay işinin ya· 
kında bayarh bir şekilde ne
ticelen~ceğini umuyorum" 
demiştir. 

l.tanbul, 3 ( Hususi ) -
Garo refakatinde Fransaoın 
Ankara ateşemilteri olduğu 

halde konsoiosumuzu ziyaret 
etmişler ve ya} ılan tecavüz
lerin öoüne geçrnck için bazı 

müzakerelerde 
lardır. 

bufunmuı-

H"taydaki tedhiş hareket
leri dolarisile reylerini kul
lanamıyan bin beş yüz Türk 
yeniden tescil edileceklerdir. 

Hataya Surjyeden getiri
len Ermeni ve bedeviler yer· 
lerine gönderileceklerdir . 
Arap ajansı hudutta yeniden 
muntazam Türk askeri kıta

ların n geldiğini bildiriyor. 
"Yeni Sabah" gazetesinin - ---··· --· - - ••• O\Q .. __ ,,__ ____ _ 

ilk nüshasında Hüseyio Ca· 
hid Yalçın kemalist rejimine 
bağhlığını kuvvetle teyid edi
yor ve hükumetin takip et· 
mekte olduğu politikaya kar
tı beslediği tam itimadı bil
diriyor. 

İzmide · de Bisiklet Yarışları 
Yapılıyor 

Muharrir yeniden m11tbuat 

, ... . . 
al t mLıe girmesinin bir mu 

Sonu 4iincütlt> -

Türkiye ses 
kraliçesi 

Bayan Muallanın Babribaba 
belediy~ sahil gazinosunda 
şarki okuyacağını haber .alan 
muıiki meftunları park gazi-
nosunu hıncahınç doldurmuş 
tur. Tatlı şarkılarını dinleyen 
halkın alkış tufanı dakikalar 
ca devam etmiştir. Hır yıl 
daha güzel ve dı ba temiz 
okuyan Muallayı tebrik eder 
ve lzmirlilere de farsatı kaçır
mamalarını tavsiye ederiz. 

Halkevimiz tarafından mü

kafatlı bir bisiklet yarışı ha· 

iSTER GUL iSTER AGLA 
İki elti birbiri yiyecekti ? ! 

lstaabulda Malteped~ iki kardeş çocuğu birbirlerile kavğa ediyor, bunları gören annele
ri çocuklarının çarpıımasını yatıştırmak maksadile araya giriyorlar, tabii kabahat senin ço· 

cukta, bayır~senin çocukta diyerek dil atışmasına başlıyorlar. Bu dil dalaşması gittikçe 
P hızını arttırıyor. Galiba kavğa öyle olmaz, böyle olur diye yavrularına örnek! göstermek 
liıtiyen bu iki elti el şakası faslına ieçiyorlar. 

Buda onları tatmin etmemiş olacak ki el şakasından da dış cilvesine girişiyorlar ! Ayşe 
ııçrıyor, Zinetinin fistüne ahhyor ve dişile zavalb eltisinin bir kulağını yarısından koparıyor, 

İ Bununlada: öfkesiai alamıyan Ayşe bu ıefeı' Zinetinin parmaklarından birini kırıyor ve el
lerini ııırarak kanlar içinde bırakıyor, nihayet yetişiyorlar Zinetiyi bayğın kurtarıyorlar. 

Sen de ey okuyucu bu ısırıcı, ve koparıcı bayanların şu yamyamhklarana : 

iSTER GULISTER AGLA 

zırlanmışhr. 5 haziran pazar 
günü öğleden sonra yapıla· 
cak bu koşu için iştirak 

edecek olan Tepecikte em· 
razı sariye baatahıoesi önün· 
den Kemalpaşaya gidilecek 
ve sonra geri dönülecek 
Mersinli • Halkapınar cihetin· 
den sapılarak Alsancak stad
yomunda nihayet bulacak ve 
kazananlara 

0

mükufatları me· 
rasimleı verilecektir. Bütün 
bisikletçilerimiz bu koşuya 
davet edilmiştir. 
Koşuya girecek olanların 

birer fotoğrafla 14 cumartesi 
güuü saat 15 de HaJkevine 
2itmeleri ve koşu başlangıç 
saahnı öğrenmeleri lazımdır. 

Bu koıu çok faidelidir. Mü
teıebbiıleriai tebrik ederiz. 

Bu haber bütün Suriyede 
heyecan uyandırmışbr. 

lskenderua 3 (Hususi) -

Canavar Ermeuit~r ı~ Afıika• 

dac getirilen Yamyamt.'r 
Türk kadıolarma ve kızlarıR 
tecavüz ederek onlara i,kea• 
cc ile öldürmekte de•am 
tdiyorJar. Hafayda vaziyet 
çok oaıikleşmiı Hatay 1 ilrk• 
lerinio bayat ve mallarında 
emniyet kalmamııtar. 

İ:.tanbul. 2 (Huıuıi) 
Halayda taıyik durmadı. 
Karışıklık devam - ediyor. 
Dörtyola yeoiden yarahlar 
gelmiştir. 

Delege Garo tayyare ile 
Antakyadan alelacele Berata 
gitmiş ve dönmdfl&r. Gare· 
nun Berutta, Fransaaua Sa
riye yüksek komiıeri Martel 
ile uzun görüımede bmn• 
duğu ve yeoi talimat aidatı 
öğrenilmiıtir. 

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

Japonya Yeniden Beş Doğum 
Silah Altına Aldı 

Jaoonvada Harp Aleyinde Nümayişler 
({~adınla r Kocalarını İstediler 

Tokyo 3 (Radyo) - Ja- : 
pon kabinesi generallerin 

iştirakile dün gece geç va· 

kite kadar devam etmiştir. 

Kabine yeniden beş do· 
ğum daha silah alhna alma· 

ğa karar vermlttir. Bir haf
ta içinde yeniden Çine 120 
bin a•ker gönderilecektir. 

Şan2hay 3 ( Radyo ) -
Son Japon hezimeti Japoa-

- Sonu 4 iincllde -
•**ml!'mw+m:: .. m+K':..lmılZll~m:::.1 .. W*IEi·W*m!lmlillliM_. ............ .. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR _________ .... _________ _ 
Suları boşuna harcamıyalım ... 

Bir okuyucumuz yazıyor: • 
"Vezir ve Halkap1nar ıularının tamirine ehemmiyet •eril· 

diği bugünlerde bazı evlerde bozuk olan çeımeler ve ff. 
rular dolayisile pek çok suların bo,uoa aktıtı· rlrll&,or. 
Bunların bir memuru mahsusu tarafından kontrol ettirilmeli 
ve vatandaşlara }üzümlü olan bu suların botuna akıttınl· 
maması muvafık olsa gerektir. Lütfen benim de bu dilefi· 
min gazetenizin bir köşesine dercini saygılarımla yalva· 
rırım.,, 

Bu çok yerinde olan dileğin dikkat nazarına abımaıı 
çok muvafık olacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



tvJBS{ılmg~~ama:maaamma~~msııı·o •t N ·ha'tl&rillDUNY.lDA. f.Avrupaya Medeniyeti bugün-
IYASET VE ADALETi 1 E! 81 orun ası NELER ı· ikü Tür~lerin ecdadı ~etirdi 

Türk J ÜnJasının En Yüce Haka~ ~ KabakuJak QLUJ OR ? . Cenevre 2 (~~dyo). -:~· irşadı g~.rme~tedir." . • 
1 oımni'V"lnilıiV'lilln~r. ırq-1112 Bazı mek.teblerde ve f1l ra- • rrıb ve arkeolOJl cem1yetın1n Profesor Pıtar nazar12:csı--ı L mııl.~!dl!.dmf, 1 LbJI g da bu• ad• bu sırada sık .. ık 8 d . k . , bu 2'ünkü ruznamesinde pro. nin unsurlarını izah ederek 

......... ııı-ıı................. K 1 H R I ' M AN [ 1 mK•• ,. A ..... R 1 E kabakuiak hastahğma teı• - aman an ıpe çor apı· fesör Bayao Afetle Profesör neo!tiK devresinin baİlangı· HA J iT Y A fi L E düf edilmektedir. Kabak,lak YaoJıyor ! Pitarın isimleri yazılı idi. cında garbi Asyadan Avru-
r-------~~~~~----~-------.-:":"~~~ tekrar edelim ki, çene altuı- Almanyada yeni dört se- Profesor Afet rahatsız oldu- paya akın ed~n insaolarm 
r;;!j:ır ita - 38 - Tu:;:;:.ı~ da bu}uoan ve kulağa yakın nelik iktisadi bir plinın tıt- gu için konfer&DSI tehir edil- (Türklerin ecdadının) Avru· 
~· ~.&.&.& k b . . ·1 .b b'k" ' . d d . • o an tükürü eztnıo ı ti a· ı ı nehcesın e sam&\D an. I mıştir. paya bu gelişi olmısaydı 

er sÖyJedİi'İmİ İtiraz etmeden bıdır. Mikrobu ağızdan girer iı. ,ek çoraplan yapılmıya ( Prafesör Pitara gelince: onların getirdiii ziraat~ilik 
kabakulaklı hasta(arıa tükü- b~ llanmıştlr. Berfin civarında "'ifürkiyenin mazisini öğren- madencilik olmasaydı Avro· 

derhal kabul edeceksiniz rük ifrazı zeıratı havaya ka· bul'\. ·nan bir fabrıka yün ve l mek için sarfettiği gayreti pa da'ıa uzun müddet • 

vük Tekini başa getirmeği 

kararlaşbrôılar , kendisine 
hanlığı teklif ettiler. 

Sevük Tekin ortaya geldi, 
gür sesi, açık ifadesi, doğru 
ve sert dili ile ıu sözleri 
söyledi: 

- Vudiğiniz kararı öğ· 
rendim, beni baıbuğluğa seç
mİfSİniz, bu teveccühünüze 
derin teıekkürlerimi sunmak· 
la beraber, ben bu vazifeyi 
kabul etmekte mazurum. 
Hepinize çok yalvarı11m, baş· 
ka bir liardefi seçiniz, ben 
bu ağır ve bu büyük yükün 
altına girmek içio keodimde 
kuvvet ve cesaret bulamı· 
yorum. 

Her taraftan güı ültülü ses· 
ler yükseldi, uruk başkanlar• 
bağırdılar: 

"Biz s~nden başkasına is -
temeyiz, babanın sekiz on 
misli büyülterek miras bırak· 
tığı bu koca i:.lke ve bu ka· 
}abalık millet başına senin 
gibi mert ve idareci bir han 
istiyor, buno kabul edecek· 
sin ve etmelisin, zira hepi
miz buna karar verdik.,, de
diler. 

Sevük tekin tekrar ayağa 
kalktı. 'ahin liaklşlı gözleri· 
ne sert bir ifade vererek, 
kaşlarını çath, kendisine di 
kılen binlerce istirhamkar 
gözlere seri bir nazar ftr· 
lattı, başını biraz daha yu
karıya kaJdırdı. hançere seı· 
nin hava ceryaoını çoğalttı. 
olanca kovvetile bağırdı: 

- Aziz ve büyük milletim, 
dedi. 

Ban israrla teklif ettiğiniz 
bu va1if eyi kabul edt=rim, 
fakat şaıtlarım var. 

Gene bağırdılar: "şartınız 
oe ise sölemeden kabul edi
yoruz,, ded ler. 

Derhal sert ve itaata alış· 
mış bir Türk askeri tavrile: 

( Arkası var) 

cu~luk rekoru -·
VE 

ir fen harikası 
En ıık, eo zarif ve son mo· 

laya UYiUD Panama ve kadın 
ıapkalarıoı (150) kuruşa sat· 
akla u uzluko..rekotunlt kıran 

rışarakonlara yakın yaşayan ıamm ldan elde edilen seUi· söylemiş ve demiştir ki : safhada kalacaktı demiş ve 
diğer be.zı çocuklara da has· k b' · ,. 

loiddeı. 1 çı an ır _nevı. sun ı "- Bu"ün pek az mem- Türkleriu dünya medeniyeti 
tahğlD sirayetine sebeb olur, ti k ki 6 

Kabakulak küçükken çekmiş ipeği .'<u. anara ıpe 1 ço- Jeket vardır ki Türkiyeain üzerinde oynadığı mühim ro-
büyüklerde de görülebilir. raplar f 8 I-'~a tad.ı~. yaptığı gibi ilme bu kadar lü izali ederek : 
Hastanelerde, kışlalarda, or• Sahnl~de r=:ıhıbe olan par• sarfetsin. Atatürk'ün 
duda görülebilir. Hatta harp kadtn nL~kikaten ma- riyasetindeki Türk Tarihi 
zamanlarında zühur eduse • • tetkik cemiyeti cumhurrei-
(Ordu bozan) diye isim veri· nastır:~ gırıyor sinden azami muzabareti ve 
Jir. Birdenbire çenenin kulak Amerikalı r "vü r1ddızların• ••----=---~----""" , 
kısmına yakın olan zaviye- dan Piliı Stant ıey rahibe ol- Türk Nüf USU Dalla 
sinde bir şişkinlik oluyor, de- maya karar vert 'Uiştirr. Sah-
recei hararet 39 a kadar nede, oyun icabı faM~e rol- Kazanıyor 
çıkar. Oıdukça ıstırabhdır. lari yapan 23 yaşl ann a ve 

Ü lJ · ~· ·1 h olan yıl Balkan l\1emleketleri Türkleri Türkiveye Çene güç açılır ve yutkun- g ze ıgı ı e meş ur • .J 

mak müşkül olur. Hastalık dız, yalancıktan bü ründüğll Hicret Eaiyorlar 
vasati olarak bir tarafda olur rahibe elbiselerini o fkadar Yara resaJi Novo.sti,,·Zag· t. dört milyon hektar aran· 
fakat ekseriya iki tarafı da benimsemiş ki nihayet bilfiil reb gazetesinden : 1 ye ve elli milyon Türk lira· 
tutar ve hakikaten ismi gibi rahibeliğe heves etmiş \~r. J "lstanbu , 21 Mayıs Lon- sma ihtiyaç vardır ki, bu 
kulak tarafımızda büyük bir . ....:.........._.....- ı drada akdettiği iıtikrazın para İngilterede akdolunao 
kabalık peyda alur ve o za· ı· Bir So vyet ! büyük bir kısmını Tü kiye 1 istikraz ile temin edilmiş 

k d 1 hükümeti silihlanm1ya (bil- I 
~:ou:::.talık bir aç gün ·- 1 Kervetenini 1 hassa hava kuvvetlerine) ve bulunmakttldır. Türklerin 

Kabakulağın tefrik devri 1 la 1ı bir kısmını beş senelik eko- nakli, senede dört yüz bin 

J lar bıu, nomik plan mucibince mem- kişi olmak üzere, tedrici bir 
18 güne kadar çıkar. Yani apOD . • 

· Jeketin endüstrıyaliza!Lyonu· tarzda icra edilecektir." 
a leoizden bir çocuk diğer ka ettı· ıer ' 
kabakulakh bir çocukla te· f na tahıis etmeği düşüomek~ 

tedir. Arta k11lacak olan 
mas etmişse on sekiz günil Tokyo, 1 (A.A) - Domei 

O k h ' para her şeyden evvel Bal-
sayınıı. n ıe iz gün ast&· AJ"ansı bitdiriyor: 

k kanlardaki Türklerin mem· 
lık çıkmssa atlatmış deme • Japon makamları salı s_. lekete celbıne sarfoluuacak· 
tir. bahı Ha"adte adası sahilleıii 

K b k 1 k k ki d b tır. Bu Balkan Türkh~ri için 
a a u • er e er e a· kenarında karaya oturmuş l 

zan husyelere sataşı, ve bus· buluunn ve Japon karaaula- j~ Anadoluda büyük topraklar 
ye iltihabı husule geti. ir Y..e rına tecavüz eylemlf olduğu j tefrik edilmiş buluumakta· 
mühimdir. Bunun haricinde tahmin edilen Vladivoıtek 1 dır. Şimdiye kadar bazı bu 

gibi iskan hareketleri yapıl· 
büyü bir tehlike ibraz etmi· kumpanyasına ait bir Sovyet 

b. h l kt kerve inı· yolundan aııkoy- mıştır ve bu işleri, bugüokü 
yen ır asta 1 ır. başvekil Celal Bayar idare 

Tedavi içia biraz paası· muştur. Kervette 153 lüşi etmiştir. Türklerin celbi hu· 
e a garadaD b,,şka vardır. Kabta:ı ve ıkinci 

man v i r ı:_ \ susunda evvelce yapılan tec· 
da yapılacak bir ~~y Y,oktur. ......k.....:.ab...:..t~a~n~is~U~c"'v.....,.ap.,........o~lu ...... n,..,.a"'c~a ....... kt ..... ır~ .. ~ rübelerdtn muvaffakiyetli 
Kabakulak çeken bir çocuğu askeri muaUimle.i geri .aldır- neticeler hasıl olduğu.odan 
laakal yirmi gün mektebe mağa karar vermiş bulundu- i Türkiy._ büküaıeti en kısa 

..... ----4ıtt'1tlilır-_s __ ... 

Ayasofyada ki 
Resimler. hak

kında 
Elefteron Vimadan: 

Ayasofyada tasvir teoıi..,. 
len:; e işine yeniden b9ılan

mıştı... bugünlerde İstanbul 
postahane inin arkasında da 
mühim Bizans eserleıi mey· 

dana çıkmıştır. Bu civarda 
Bizans zenginlerinin ikamet 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

gönder memelidir. 1 ğundan hariciye nezaretini ' zaman za.fında Balkan Türk· 
. , ı haberdar etrciştir. ıerinden daha iki milyon yeni Cil<I Evi 

Almanlar . l BLI muallimlt:rın ÇL1 hir- ' Türk'ü memlekete celbetmek 
hiı.netinde kalmakta d~vam , auusu"tdadır. Bu hususta 

Çi~deki muallim zabit- ı talepleri reddelunmuştur. ~ Bulgaristan, Romanya Vt: 

lerini geri çağırıyorlar Çin maha ili bu keyfiyet.. Yugoslavya ile hususi mO-
Hankov, 1 (A.A) - Çin ten çok endişe etmektedir. ' .zaı kereler yapılmışhr. Türlıi· 

iki Çeşmelik caddesi htiklil 
okulu karş sıntta her çeıid 
cild işleri, ha. ita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. AJ"ansı bilduiyor: Zira bu Alman muallimler } ye~.._in trahı:uialerine göre: Bal· 

{ kai memleketlerinde Türki- Resmi ve hususi müe11e· Almanya büyük elçisi, Al- mılli ınudafaayı alakadar ey-
man hükftm,.tinia Çın hükô· liyen hir çok esrarı lbilmtk· yey•~ ceJbedilecf~k daha iki seler ile bankalara aid zarif 
meti nezdiodeki bütün Alman tedirler. miJy.ona yakın Türk vardır. cild işlerini temiz ve seri 

Bunhnın nakli için takriben olarak deruhte ederiz. 

!~>+ Dr. FAHRİ iŞ 1 K ,.txitlft ' ı-rw ----~..-....--llİlllllll-
m lzmir Memleket Hastaneıi Rontken Mtitebassısı = ı" Dr. Demir Ali 
CI RONTKEN VE KAMÇIOuLU a Elektirik tedavileri yapılır ı ı Cilt ve Tena~ül hasta~ı~ları ve 
m ikinci BeyJer Sokak No. 29 TELEFON: 2542 • 1 elektr.ık tedavısı 
~~~.,.,.~r.1~tllJ"9'~ ~S:~llB•11DRIJl1E lzmir - Birinci beyler Soke.iı ·. No. : 55 ~ elefon : 5479 • - •~~---•iin&---•w---••ı• 

r Vı • -..; l Yaz geldi çok su içmek ~ 
n.ırcıcegı Kolonyası ı zarardır. Susuzluğu gider- .. 

J J 1 mek için ( KaJküte ) den 

d 1 Ş•f E • r suıeti mahsusada geHrtti -
A ı i e 1 a CZ&DeSI j ğimiz (Demirhindi) den az 

Temizfili, Tuvalet, Massaj ve ı bir miktar almak kafidir. 
TuYalet S"1bunlarıoa çok elverişli · 

yüksek dereceli Jitif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 1 

~iTRESi J 50 Kuruştur 1 

Şifa eczanesi Karçiçeği Kolonyası· 
aı bu fiata ıatmaklp:;t~iia~k yaptığına emiadir. l 
Limon çiçeği, Menekşe, Şipr, H. eli kolonya- i 

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişel~r 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 



( Helkın Seai ) 

cok eski bir masal , . 

·ğında onun yerine bir diğeri 
•olmeie razı olursa ka.bul 
·edilecek ve kral kurtulacakh. 

GOzel liraliçesile birçok 
: ıene ya,atiıktan ~onra kral 
.hasta oJdu. Şimdi kendisi 
•ve tebası (Apolon) un vadiDİ 
· hatırladılar. Fakat kral için 
•Ölmeğe razı olan kim bulu· 
.nabilirdi ? 

çok seviyorlardı fakat hayat
larını istemeği biraz fazla 
buldular. Şimdi Kralın çok 
eylik ettiii bazı kimseler 
vardı. Hıakikaten bunlardan 
bazılarının bayatını kurtar -

mııtı. B~lki kendilerine bu· 
kadar eyJik eden bir kral 
için ölmeğe razı olu~lar zan· 
nedildi. Eakak bayır ! BunJa~ 
ölmekten başka her şeyi 
yapabilirlerdi. Yalnız ölüm 
kabil edeiildi. 

Heyhet ! Zavallı kral ölü
me mahkum gibi görünüyor
du, tebası onu çok sevdik .. 
lerinden matew içinde idiler. 

Fakat memlekette kralı 
i" canından ziyade seven bir 

kiti vardı, buda iÜzel (Als· 
tiı) idi : O ölümden korkmı
yordu. (Apolın) un vadini 
hatırladı ve yalnızca odasına 
gitti. Orada (Apoloo) a hitap 
etti ve ievcesinio yerine öl· 
mek istediğini söyledi. (Apo· 
lon) arzu uau kabul etti. 
(Alıtis) ya~ağına yattı, göz
lerini kapadı ve biraz ıoora 
öldü. Hizmetçileri odaya 

- ·girince kraliçenin ölüsünü 
buldular ve hayret ettiler, 
ayni zamanda kralın odasın· 
da başka ıeyler olmuştu. 
Hasta iyi oldu, ve doğru 
kraliçenin odasına koştu. 

Heyliat 1 Odaya gırınce 
zevcesiain ölüıiinü buldu. 
Ôoüodeki yatakta yatıyordu! 
Zavalh kral :,Çok kederlendi, 
tee116rtlnden konuıamıyordu 
ve ıevgili kraliçesinin yerine 
kendi ölmeaiui arzu ediyordu. 

(Alıtia) in ölümünü haber 
alınca bütün memleket ma
tem içinde kaldı. Fakat ke· 
derleri kralın kederi kadar 
büy6k ~iJdi. Kral, biltila 
alla ve blltOn aece 6111 kra · 

liçenin yatağı yanında otur
du. Onun tekrar hayata 
avdet etmesini istiyordu, 
çünkü onsuz yaşayamazdı. 
Orada sakin otururken sa· 
bah oldu, fakat zavalJı kra
lın kalbinde gün doğmamıştı. 
Güzel güneş Şarktaki tepe 
lere altın ziyuını dök tüğü 
halde onun kalbi karanlıkb. 
Biraenbire herşey değişti, 
kral ölünün sağuk elini tu· 
tarken, ınun yavaş y~vaş 
ısındığını his!etti. Sonra sol· 
ğun yanakları penoeleşti. 
Biraz sonra güzd gözleri 
açıldı ve biranda ~ raJiçe ya· 
tığından kalktı, ve kralın 
karşısında durdu. 

•• 

Bayanlar baylar, 
Çocuklar için çok ayıp 

O dirilmişti 1 Kral sevin
ciod n ne yapacağını ş ışır· 
dı. Güzel (AJatis) bir daha 
onuq kraliçesi olmuştu Ha · 
vadis bütün memlekeıe ya 
yıldı ve b;ılk çok sevindi. gündenb: ri yazın geJdiği ınJaşılmal<tadır. 

bir iş varmış arsızlık.. An· 
nem her zaman evde bunu 
söyler durur. Hem arsız olan 
çocukları kimse t t vmez , 
hem de herkeı böyJelerindea 
tiksinir, uzc:klara kaçarmış .. 
Aman ne çir:kin iş bu... bır 

Hefacık ben de bu hareketi 
yaptım GPçcn gün akşam 
üzeri babam bana beş kuruş 
vermişti, haydi Oğuz dedi, 
git b t- ş kur u ~luk yoğurt alda 
gel.. ben de }Oğurtçuya git · 
tim, tabağa beş kuruşluk 

yoğurt koydurdum. eve cö 
nüyordum .. O gün yoğ•J: çu 
de brni canım imrt:nsin dı 

ye h p kaywaklaı ı doldur
muıtu, Birden ağzım sulandJ. 
Bu mubareğin kar gibi be
yaz yüzüne gözlerimi diktim. Fakat bu rıuıl oJmuştu ? 'sebetle deniz !por eğl~ncelerine hazırlanılıyor. 

Masal bize ö dükten sonra 
(Alstiı) io bir peri tarafın 
dan aşağı dünyaya götürül
düoü söyliyor. O dünyada 
(Pruserpıo) liakimdir, (Alstis) i 
giıünce bu gOzel kadının 
kim olduğunu sor<lu; cevd 

--~--------~--------00--~------~------;.._- B~n baktıkça O kırılı) O•, 
ÇOCUKLARl MlZIN SAGLIGI : 

o lurıt tıkça ben bitiyor ve 
yutkunuyo dum •. Nıhayct bir 
an geldi ki sabrım taham
mülüm tükendi. Elim ay~ğım 
titremeğe başladı, dayana· 
madım, parmağımı uzatarak 
[taklidini yapar.] irer, birer 
kaymaklan toplamağa başla
dım. Ben bu işle uğraşırken 
meğerse evlerdeki pençere
lerden, balkonJardan benim 
bu halimi! seyrediyorlar ve 

için canını veren bir kraliçe 
~Jduğunu itidince ona çok 
acıdı. Periye (Alstiı) i zevci 
ile beraber güneş ve zevk 
dünyasında yaJamak iÇin 
geri götürmesini emretti. 
Ôyle lıir aşkın rnükafata li· 
yık olduğundaa emindi. Pe· 
ri kraliçeyi karaolık dünya· 
ııııd1n aldı, ztwcioi hüküm· 
dar olduğu yukaı ı düoyay.a: 
götürdü (Admetos) ve (Als· 
tis) bundan sonra birçok 
seneler yaşadılar. Memleket ... 
ferinden tebalarile lieraber 
meı'ud oldula~. Sonra çok 
ihtiyar oldukları vnkit bere· 
ber öldüler ve ruhlar dünya· 
sına gittiler. 

Bel kemiği eğrilmesi - bu 1 

bastalığa•okuluo sebep oldu· 
ğu pek eskidenberi söylen-~ 
mektedir. Fakat şurası unu
tulurki bir çok çocuklar oku· 
Ja çok defa kemik lhastalı· 
ğından doğan bir bel kam
burluğu ile ~girmişlerdir. 

Cene pek çoklarıda iddia 
edildiği gibi bu hastalığı mek 
tep Edevreleriode kazanırlar. 
Bu gastahk 8 - 18 yaşlar 
arasında görülür, erkek ço· 
cuklardaa ziyade k12larda 
kendini gösterir. 

Bel kemiği eğrilikleri iki 
ıebeple olur: 1 - BeJ •. kemi· 
ğinio .. bir_tarafıoa fazla yük 
~er n ·eğri oturuş!ar, 2- bel 
kemiğinin içindeki fakari yi-

Çocuklarıımıza dikkat 
ederiz 

tavsiye 

. {( ,, iJ ~· 1 ~ı, 
~~1 l,'ı>~ 
f ~ 

~1 
1 

Orta okullar ve liseler imtihanlarına başlamış ve ilk 
okullar da sergi hazırhğıyle meşg·uldur. Bu ayın on beşine 
doğru ilk okullar ve sonuna doğru da orta okulların imti
hanları bitecek :ve mektepler kapanacaktır. 

Öğrencilerimiz tatil günlerinde eyi havala yerlere vitmeli 
ve bava tebdili yapmalıdır. Şehir içlerinde dolaımak ve ka
labalık ıokaklarda dikkatsiz yürümek, tanri saklasın insanı 
yukarda reıimde görülen hallerle karıılaıtırır. 

ni ilik <lenilen yumuşak ma
yiin etrafındaki kemiklerin 
ve arka etlerin yumuşaklığı 
yiyecek kuvvetli olmazsa, ya· 
hnız başı değil, tekmil göğ· 
sü, omuzları ve kolları taşı
mak zorunda ,plin bel ktmi
ği en ziyade müteessir olur 
ve eğrilikler 1 kın burluklar 
meydana gelir. 

Çocuk okulda ve evde o· : 
• tururkeo, okurken, yazarlııen • • • • • • • 

eesim yaparken dikkat etme- ı 
yiz gelişi güzel vaziyet alır. ı 
İşte bundan bel kemiği has· 
talığı zuhur eder. Hele gay
ri sıhhi sıraların bunda rolü 
pek çoktur. Çocuklar yaşla
rına göre yapılmış s1rafarda 
oturtulmalıdır. Onların ders· 
lerdeo önce, oturuş vaziyet· 

ı 
ı Tel~foo: 3315 ı .......................... 

Cild, Saç ve zührevi hasta
lıklar mütehassısı 

ikinci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

leri öğretmenler tarafından 
konturol edilmelidir. •Bunlar 
bakılmadan y::op1lan sporların 
jimnastiklerin biç bir ... ehem
miyeti yoktur, Öace bunlar 
bakılmalı ve sonra öteki ter
biyelere ö em vermeli. 

_...., __ -..,fflilflı!Jıoo~---

ekadar Uza~ı 
Görebiliriz 

Gö üyoruı!:demek, .• aışarı· 
dak.i ışık gözümüze girerek 
tcsirioi yapıyor demektir. 
bu ışık nereden gelirse gel· 
sin ehemmiyeti haiz değildir. 
Gözümüzün karşısında yakı · 
lan bir kibritin ışığile uzak 
bir yıldızdan gelen ışın .. ara-
sında, görmemiz itibarile 
büyük bir fark yoktur. Her 
iki takdirde de gözümüze 
kafi derecede ışık girmiş!e 
görürüz. ôirçokları•bunu bil· 
medikleri için Pşaşırırlar, Bu 
malumat ile yukarıClaki suale 
cevap vermek istersen dJyo
biliriz ki, gözümüze ışık ne
kadar mesafeden erişebilirse, 
biz odakar uzağı görebiliriz. 
Bu ışığın katettiği mP.safe 
ehenmiyeti ı haiz değildir. 

Kafi ki bu ışık bizim gözü
müze girip teıirioi yapmış 

bulunsun. 

Manisa 
lzmirimizin en 

förünü haiz olan Manisa 
oteli sah bi B. saüh müşte

ril~ı ini memnun etmek için 
büyük fedakarlıklar yRpmış 

otele yazlık du ; ve otel bah
çesini de yetil ağaç ve çi· 
çeklerle bir cennet haline 
getirmiştir. B. Salih otele 
gelen müşterilerinin tahta 
kurusu ve pireden kurtul· 
mak ve rahat yatmak için 
otelin taraçasına karyolalar 
koymuştur. 

Adres: Keçiciler Lile si
neması karşısı 70 numara 
Manisa oteli •ahibi Salih. 

Müjde 
Ege sahne Tiyatrosn 

ismet paşa bulvarındaki 
güldürücü bay Hakkının ida
resi::ıdeki Ege tiyatrosu önü· 
müzdeki cumartesi gününden 
itibaren açıktır. Sahne he
yetine İstanbuldan 4 yeni ar 
tist ve muganniye gelmiştir. 

Direktorluk tiyatro seven 
bayan ve Öaylardan gördü
ğü rağbet ve teveccüh üze
rine yazlak ege tiyatrosu 
yeoi bir hale getirmiştir ve 
balkın her türlü istiratı te· 
min edilmiştir. 

Duhuliye balkon 20 birin
ci 15 ikinci 10 guruıtur. 

- Oğlum, 

da bir defa 

yorum: 

J>uit 
söyJi· 

" BİR BUÇUK BiR BU· 
ÇUK daha kaç eder??.?" 

Şüphesiz 3 diyecekıiz fa
kat üç dtğildir. J 

Bunun cevabı, ne çok gllç 
ne de çok kolaydır. 

Bu bilmeceyi bilenlerden 
üç kişiye üçer aded küçiik 
kitap otuz kiıiye de en ıon 

bashğımız (Türkçe·Frans11:~ 
kitabından birer aded veri
lecektir. 

Bilmece mektuplarınızı Ö· 

nümilzdeki Çarşamba günü 
akşamına kadar gazetemiz 

bilmece memurluğuna gön· 
dHiniz. 12 Haziran Cuma 
günü çıkacak olan Çocuk 
sayfamızda kazananlar ilin 
edilecektir. 

"Tiran" Bilmecesinin jkin· 
cisi kazanmış olduğu dolma 
kalemi almaia gelmemittir. 
Gelip, almasını rica ederiz. 



Çocuk Bırakan 
r Ceza Göre·· 

cek 
Alaaacak tltlhl fabrilraıı 

lalade metrik bir erkek 
,..,. balanmuıtar. Zabıta• 
•ima yapbğı tabld .. at neti· 
ceaiade bu çocuğun Bucada 
Çiçek •kajıada oturau Mü 

aduada bir adamın eti 
Fatma ile kızı Hacer tara

claa bırakdcbğı anlaıdmıı 
yavaya r&nderilmit 

ltarabalar kakkında ta· 
*ibat baf1am1fbr. 

Mezuniyet 
imtihanları 
felırimiz orta okul ve Hıe 

Dcileriaclen imtihan ıo · 
llftl-.ı.. ..._pa iftirik etlecek 
....... ... ...... ,. rlr&l

EIH•ıt• baflamftır. Kamp 8 
maada baflayacakbr. Atız· 

..... .,.,..---• ela... •izlere rlre kaz· 
kampa iıtirlk ettiril· 

recektir. 
Ba ıeae lzmir kız liıeıin-

4ea 97 kızımız mezuniyet 
... ,,,_tn.aama ıirecektir. Banlar

•• 78 i edebiyat 19 a fen 
mıaclaaclar. Erkek liseıin· 

t'ft-ıı:..ı• ele 224 ıeaç mezuniyet 
"-... -tilaallma rfrecektir. Erkek 
11-l~aetain ha k11maada bala

taJeHJe,ia ,ok mtlkem
Jetiftltl ıaylenmekte-

• Kaz niıtltodaden 35, 
Jlllt• ln-tlaa 135 talebe 
11119J1aa olaealrm. imtihanlar 

az• baft ... na kadar 
tW-tı-ecektir. Ti•ret liıeıinden 

ba yal eald Ye yeni tale· 
-.-,·-- ohiz r••Ç" diploma 

... acakbr. llrti•tçı rençleri-
.. eok •Ji bamrlanmıı· 

clar. AJRca akfam kar.a
••baberat k11mmdu da 

tilaaaa pealer •• mayaf. 
olaaJar vardır. 

Yann maç 
var 

Tamıa•ar takımı bmirde 
maç 1•P••iı kabul et

•ııl9fllm blWir-.lttir. Romanya
_....,. ba ~- ıelecekler 

Jar• ilk maçlar1nı Oçokla 
pacaldardır. 

BirTebd1d 
Mektubu 

eadie1inde 
---..ık y•pan Şemoil oilu 

k'a bir mektup g6nderi
ek kendiıinden yirmi lira 

llıl•e•mif •• gladerilmediii 
•ırde laayabaı• tebhkede 
•iu bildiriJmipir. Mekta
ıiaclerea meçhul tıııbıs 

eletle aranmaktad1r. Mck· 
• alUlren 12 yaılarmda 
ıataa Receb adında bir 

ktur. Çocuk isticvap 

Harb olursa 
Londra, 2 (Radyo) - lngiltere hükimeti, harp zuhurunda, bütlla ticaret v~~urla~ını~, 

o~niz bakanlığının emrine verilmesi IAzımıeleceii kaaaatiae varmıı ve bunun ıçın, tımdı
den tedbirler almııtır. 

Fransız Gazeteleri Yalan Yazıyorlar 
Berlia, 2 (Radyo) - Alıuaa bud11dlarında yabancı ıeyyablar1n menedildiği hakkında 

Frauız ıazetelerinin verdikleri haberler, kat'i surette tekzip olunuyor. 
• • 

Yüzbaşı Cevdet ikinci Geldi; 
lıtanbal, 2 (Husuıi) - Varıovada bugünkü suvari müsabakalannda binicilerimizden yliz

baıı Cevdet. birinciden bir ıaniye farkla yilz kiti arasında ikinci gelmiıtir. 
Ylizbatı Cevdet çok alkıılanmııbr. 

Radyo istasyonumuz Yakında Başlıyor . 
lıtanbul, 2 (Husad) - Etimesud radyo iıtaıyonanun inıaab ikmal edilmek Ozeredır. 

Montaj itleri de ıona ermiı yaıiyettedir. 
Yeni radyo iıtasyonumaz, Balkanlann ea kuvvetli nntralı olacak, kısa ve uzun dalga· 

larda aeıriyat yapacakbr. 
-------~-·----00 .... 00-- -----------

WAKİNEYE VERİLiRLEN: 
cNihayet Fransız Gazeteleri de Hatay 

Meselesine Karışmaia Başladılar 
lstanbul (Hususi) - Şimdiye kadır Hatay itinde en ufak bir seı bile çıkarmayan, ya· 

pılan hücumlara kalaldıırını tıkayan Fransız gazet~leri nihayet Hatay ahvali hakkında ya· 
zalar yazmağa baılamıılar ve zerre kadar 11kılmadaa utanmadan yapdan kargaıalıkların 
meauliyetini TOrk taraftan bazı unıurlara yükletmek a~ık göz!ülüiünde bulunmak iıte
mitJerdir. 

Suriyede çakan Ermeni gazeteleri de Ermeıailere tedbir ve ihtiyat taniye ederek bu 
me1elede Ermeni unsurıcnua glrllttlye karbaa ıitmiyecek ıekilde elanaamasını babrlat · 
maktadırlar. 

Halkın Seai - Fran11z razetelerinia ıimdiye kadar ba vurdam daym~zlıitnıa ıebep ve 
maaaıı anlaphyor. 

Bana 1annki (Halkın Se1i) ade ey.dınlatm•i• ç.a .... ~z. 

Türkiye - lngiltere Dostluğu
. nun kuvvetlenmesi 

Bwjrle buhranlı bir zam.anda Türkiyenin İngil
tereden 16 milyon lngiliz lirası alması 

büyük bir muvaff akıyettir 
Sofyada çıkan (Zora) dan: lemittir. 
Zora gazete~inin Londra Ttırkiye bli"tımeti, ~laf· 

muhabiri yukar1ki batlık al· i• bu paralara maka~d da• 
tanda •tağıdaki makaleyi giltereden ~lmakta ba aa ~

ğa endilltnyel me•ad miK· 
yazmaktad1r : d t k •e kendi .. 1 d 1 .1 arını ar ıraca .. 

Burtın er e ngı tere par- endlistriyel ialdıaflanaı te• 
lementoıuoda lngiliz blikO · min edecektir. Ba ha ... ta 
metinin T&rkiy~ye verdiii ilk plinda lngiliz aillla •· 
kredi meaelesi mev1.uubahı dliıtriıi gelmekteclir. Tlrki
olacakhr. Mal1im olduğu ü- ye hilktımetiain baslM ka· 
zere bu kredi 16 milyon la- dar lngiltere1e yapbiı taJ-
giliz lirasıdır. Yani yedi mil- yare veaair aakeri ıiparifler. 

1 

yar Bulgar levasıaa yakın mikdar itibariyle artımı ola· 
birıey., Tlirk finans heyeti· cakbr. 
nin bu muvaffakiyeti hak- ---·~ 

kında ilk haber, Türkiye Azimet Dolayi· 
baıvekili tarafından Halk 
partisi gurup toplantı11nda sile Acele Mü· 
verilmiıti. d il S t 

Beynelmilel durumun çok ye e e 8 Jf 
ağ1r ve kanıık bulunduğu Öaiimilıdeki Pazar glal 
bir zamanda istihsal edilen ) ani Haziranın beıinci ghl 
bu muvaffakiyet, elbette sabahleyin ıaat [oo buçukta 
mllbimdir ve bu itibarla bu- Kertıyakada Muradiye cad · 
ıusi bir manayı haiz bulun· desinde 74 numarada Slmer-
maktad1r. Beynelmilel alanda bank Oirektötil B. Ahmed• 
hizamıızhklar1n ve itimadsız· ait lilkı mobilyeler bilmka• 
hkların hükllm ıllrdüiü za· yede ıablacakbr. 
manlarda ekıeriya ban ger· Lüks bı;fe ve servant Ame 
ler de keselerin ağızlarını rikan kanapeler koltaklarile, 
kaparlar. Bünun sebebi ıa- çini soba, dört k&ıe yemek 
yet basittir ve çünkü; orta- ma1a11, 6 saodalya, bl11ik 
da kendi ekonomik menfa- lıparta ve Utak bafıluı, ba· 
atlerinia milıbet ve m&ımir 11r takımı 11 parçalık, Vye· 
neticeler vereceği hakkında aa paraaani, Vyena ....... 
tam bir itimad mevcut ola- yelik, ıramofon Ecli8H t»llk· 
maz. larile dokuz parçalık koltak 

Fakat TDrkiyenin İtgal et- takımlar1, orta ma•ıı, per• 
tlğı cotrafi mevki çok mli- deler, lilkı aan 3. pedal pi1a· 

Af Kanuna Pazartesi Giini Eski Matbuat himdir. T&rkiye, Asya ile DO, etejar, el Kolombia ,,.. 
Avrupanın birleıtiti nokta- mofonu, 2 kiıilik nikel dlıt 

Go··ru··ıu··ıecek Direktörü ya hlkimdir, bu itiltarla 1ı1,. karyola •• , .. u., 2 
T:ı. •-· d 1 ti b b · b. komodin, llvamaa ta•alet, htanbul, (Huıuıt) - Eıki .. r.ıye ev e er aarı 1r 

lataabal, 3 (Huıaat) - Af \ mİf bulaanların ela bu af· beynelmilel kriz karıııında lilks tuYalet, koltuk, fifOll· 
k .. • a d ki P tan ı·ıtı"fade etme';;.n• uaaı matbuat umum direktlrll B. ı el ı L.. 

aauna uD11m11z e azar- ıc Veclad Nedim Tar, Tiirlrofiı bar1ı veya aavaı Amili ola- yerah, ayna ı o ap, aıla 
edeıi rGnll Millet Mecliıia· IAyıhada yer almlftlr. Bu H· Turizm mlldllrl&tloe atan- cak b.r duramdad1r. lngilte· mavi karyola ma 80mya, 
de ı&r&ıllecektir. retle ceza kanunnQa ikinci mııtır. MaYaffakiyetJer dileriz. re hükiimetinin ıark devlet• ıezloag, termoıifoa ma Hn· 

Af kanana mer'iyete ıll'· kitap birinci bab..U yazıla leriyle olaa menfaıtti iae çok yo, petkirllk, beyaı la1a 
diii tarihe kadar aftan iıti.. cllrilmleri :iılem~e• malı· Zelzele Oldu b&yüktür. Bu menfaat, Mer- karyola, ktiç&k yazahaae, •· 
fade edecekler baklunda k6m olaalana ıeriJe kalaa Bu ıabaha kartı ıebrimiz- kezi Avrupadaki son badi· hn(!aklık, ıtorlar. ı11&ra ma• 
mevcut eıki bazı kanun hl· cezaları affedilec.~ bu el· de nat 3 ile S araııada bı· aelerden •e Almanya ile ıalar1 ve sair birçok llkı 
kimleri daireainde cereyan rilmlerin mau.Jarı bakkm- ri tiddeUi ve diierleri hafif ltalyanın Cenabtıarkt Avru· mobilyalar bihnllza1ede •· 
etmit muameleler matelMr daki takibet iıe -..c1arula- olaıak illere 3 defa zelzele paıına nlifuz etmek buau· blacakhr. 
olacakbr. caktar. olmuıtur. ıundaki tefebbOırerinden Emniyet Mtlzayeele 

MeıeJA evvelce vatandaı· ~ • • 1 Hasarat yoktur. ıonra b&ıbllt&n tezayiit ey- Saloou Midlri1eti 
llktaa iıkat edilmit buluaan T t • ıı p P :!!!!"? ".,, 

ıso Hı.ı •• d•a birı r••d• ••. !Japonlar asker a 1 er azara Balçova Ag--a~~mnun 
detiade gaybubeti sırasında Rastlarsa 
tebaddnı ttmit bir f mdiraa toplıyor .. Umumi tatil gllnleri Paza· Kaplıcaları 
maameleıindea iıti • eye f 1 · d 

- Baıtara 1 ınci e - ra raııJarsa ertesi Pazarteıi ı - Haziran • 938 tarihinden itıbarea Balçova Aiamem· kalkarnıyaçaktır. 
Bunda• baıka 19 Mayii yada amami bir heyecaa glloilde tatil edileceği karar- nua kaplıcalar1 muhterem milıterileriae açıktar. Tabiaba 

1938 tarihinden ıonra yapal· uyandsrmııbr. laıtarılmııtır. bahıettiği bu tifa yurdunun emsaline faik bir ıa hem 
mıı ıaçlara t•mil olmam k Halk bilbaaıa kadınlar Mahkemeye Ta,kiyenin biç bir tarafında keıfolunamamıtbr. Aıırlard .. 
ve ceza kanunumuzun 141 • sokaklarda harp aleyhinde beri beıeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafı•daa tak· 
142 inci maddeleri ç~rçivui n&mayiılerdıe bulunmaı ve Gönderildiler dir olunmuı, Siyatik, Romatizma, böbrek haıtabklardaa 
ıçıne aiıen cibilmlerdea kocalannıa Çinden getirilme- muzdarip haatalanna bu ıih yurdunu taVliye dmitlenlir. 

• Kültiir liıeai bidiıe1ini ı ı 
mabidlm olanlar, yani komi· lerinini ve sıhhatleri hakkın- yapan çocuklar, mOddeiumu· Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emıa ı z IUJ'lll 

aiıtler mllıteıaa tutulmak da maJOmat istemiılene de milik makamından Asliye ce- raporları muhasebei ha111ıiye daire1iade mahfuzdur. 
ıutiyle biltımam ıiyaıi ıaç· zabıta kuvvetleri tarafından za mahkeme.ine ıevkedilmiı- Evsafına dair faz'a söıü zaid görilr. Muhterem mlfteri• 
lardan dolayı mabktım edil· g6çlükle daiıblmıthr. lerdir. lerimin tetriflerini bekler otobüsler muntazaman ıeferter 
1C****~*****f' ı*~ ***~~****~" .. yapacağını muhterem müıterilerime tebtit eylerim. 

Telefon ,. Türkiyede söz ~*:a*~~:ü:Jt:ıt~ı**:t::~*I 
2573 ~ hürriyeti te TA JY 11 E sınaması mı 1 

!! tCtC BUGON iki mllateana film birden ldaresinct: Maili Kütüpane Sineması " -Baıtaran birincide-

5 Elhamra 
mittir. Keadisıo~ uzun 

eamer bir adamıı o 
blbu:•erdiiiai ılylemit· 

~---------__,,; _______ =,. belefet hav•ıı yaratmaya tc Beyaz Melek 
ı tc BUG-N Gayet nefis 2 film birden matuf -,Jduiunu zanaedenle- 1 · 
tC T hJ• k J A k re blyle bir fikrin kat'iyen Simone Simon • Jame• Stevvat tarafından temıil etli· 
~ e 1 e 1 ' ~ mevcud olmadığını bildiriyor lea bisai ve içtimai •ık filmi ! Framızca ı&ılD: LORATT A YONG • DON AMECHE >t.. ve diğer taraftan g&zleri tC Gizli vesika 

Cinayet 
lleaemenia Çakar klyiln • 
.$erif otta Melımecll. Meb· 
~ ojla Meh111eel kama ile 
r aarette ,aralamııbr. 
ala baıtalaane1e. ntla da 

paa bkalmaftar. 

fC L J kJ A k kapalı olan "evet efendim" tC 
1M ey 8 8r Ç&r en ~ zümre1inden biisblltOn baıka .ıl(Jan Murat· Vera Koren'in casusluk, aık ve beyecaa filmi 

Fraaıızca ıözlil: JEANETTE Makdonald • Nelı.on Eddy )t bir ferd olarak içtimai ve i Ayrıca: Paramunt jurnal 
( Foks Jurnal ) de en son havadı~ler M milli noksanları biiyiik bir Seaaalar·. 3,15-7,10 Beyaz melek S-9 ela GızH 9eailsa )t ceıaretle teıbir edeceiini ve 

Seanılar: 3 :. 6,15-9,30 Tehlikeli aık 4,30-7,30 leylaklar,. her türlll cehalet ve gerilik- Cumartesi pazar 1 de Gizli veaika ile baılar 1t 
Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hmusi SO )t lere kartı harp açacaiını te- .tC ._.. ~!;.AR: 30 -.:~A~:d 

•m~:sm~~~~~=-=~ı~~-~=-=~· bariiz ettiriyor. ~zs............. • 
( ) • • d J Çorakkapu polis merkezi ka,.....cla No '" yyare biletlerinizi mutlaka SAADET kifesm e a ınız Ha... Twi• ~ t.wo. M• S4t7 


