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KISA VE AÇIK 

Valimizin himmetleri takdir 
ediliyor 

Dünyanın en zengin ve en değerli tarihi hazinelerine ma
lik ve gene cihan medeniyetinin en feyizli bir beşiği olan 
lzmir ve havalisinin seyyah çekmek bakımından büyük öae
mini takdir eden ve her işini, kendi lehinde bir propağan
da mevzuu yapmağı düşünmeden, mütevazi, gö.shriş§iz va · 
sıtalarla başaran faziletlı valim.izin bu (tlirizın) işlerinde de 
elde ettiği parlak muvaffakiyetJer nihayet bu türistlik me
selesine pek büyük bir önem veren hükumet merkezimizin 
de takdir ve tecessüsünü kazanmaktan hali kalmamıştır. 
Nitekim koşu işlerinde de gösterdiği gayret ve himmetlerde 

' ayrıca ziraat vekaletinin mazhar takdir ve aferini olmuştur. 
Valimizin hiç bir zaman takdir ve mükafat beklemeden 

sırf vazifesine karşı duyduğu sönmez bir aşkın verdiği ilham 
ve kuvvetle yaptığı büyük işleri daima küçük gö:::.termek 
istiyen haluk ve nümayişten beri seciyesi h1kiki ve feyizli 
başarıları takdir etmeği bilen sayın BaşvekHimizin ve ener· 
jik Zıraat Vekilimizin tam manasile dikkat ve ilgisini cel
betmiştir. biz valimizin akdiriai fazilet ve istikametin bir 
nevi mükif atlanmuı telek ki ettiğimizden sevincimizin de o 
nisbette büyük ve sonsuz olduğunu ilin etmeği bir bahti
yarlık addettik. 

SIRRI SANLI 

Tarihin en zenq-in hazineleri 
lzmir ve civarındadır 

''·. J!· -~ 
" • . 1.;,ı ... t._. 

.. Türiım meselesine 
hükümetim·z çok e
hemmiyet vermekte 
olduğu~ gibi kıymetli 
te çahıkan valimiz 
hay Fazlı Güleç de 
bu hususta azami 
gayretini sarfederek 
tarihin en mühim 
•ıfbalarına ve mede· 
tıiyetlerine Hhne olan 
lzmir vilayeti dahilin
de bulunan ve asari 
•lika mahallerine ya
kın olan kasaba ve 
11ahiyelerimizde mo· 
dern oteller ve Jokan· 
talar yapılması ve 
nıevcutlarının islah 
edilmesi için pek çok 
çalışılmakta olduğu 
llıemnuniyetle görül
nıüştür. 

,• . 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

bir meselesi haline girdi 
Hataylılar sevine icinde 1 

' ' 
Türk ordusunun şerefine beş bin kurban kesi
lecek ve üç gün üç gece bayram yapılacaktır 

bekleniyor. Büyük caddelere 
taklar dikildi. Halk, heye
caDl.ı bekleme\- tedir. 

lskenderun, 1 (Hususi) -
Ordumuzun Hataya girmesi 
şerefine beş bine yakın kur

bao hazırlanm ıştır. Hatay 
Türkleri dört gözle kah raman 

Mebmedciği beklemektedir. 
V ~ bu büyük günün şerefine 

üç gün üç gece bayram ya
pılac~khr. 

Kahire 1 (Radyo) - Ha · 
tayda devam etmekte olan 

Türk - Fransız konuşmaları 

lstanbul 30 (Hususi)-Ha- ve ordumuza karşı olan sev- neticesinde Türk ordusunun 
b ylılar, yer yer askeri heye· gisini generalimizle arkadaş· Iskr!ndarun ve Antakyaya 
timiz reisi orgeneral Asım lanoıu şahsında göstermek- girmesi artık bir saat mese-
Gündüzle mesai arkadaşla- tedirler. lesi haline gelmiştir. 

rını davet etmekte devam 
ediyorlar. 

Halk, ziyafetler vermekte 

Antakya 30 (Hususi) - Türk ordusunun bugün 
HataylD her taraf1nda orda- akşam veyahut yamı Hataya 
muzun gelmesi sabırsızlıkla : girmesi çok muhtemeldir. 

~~~~~~--~--~----~~~oo ...... oo 

İngiliz Kralı ----···---İki 1\1.ühim Nutuk 
Söyliyecek 

Pariı, 30 (Radyo) - fa· 
giltere ~ralı, kraliçe He be
raber Parise yapılacağı se
seyahati esnasında Fransız· 

ca olarak iki nutuk irade· 
decektir. 

Birinci nutuk 19 Temmu.z
da, kralın Parise muvasall
tınd& ve ikinci nutuk ta bır 
gün sonra verilecek olan 
resmi ziyafette söylenecektir. 

Zelzele, yağmur, yıldırım felaketi 
Meksikada bir dağ koparak yürümei?e başladı. Şarki Pros

ya ve Japonyada ya~murdan f ela ketler oldu 
Londra 1 (Radyo) - Dün şiddetlisi bir buçuk dakika detli yağmurlar yağmış ve murlar yüzünden ara.zinin 

kayması neticesinde dün 

gece Tokyonun merkezinde 
18 ev yıkılmışbr. 50 kişi en
kaz altında kalmıştır. Bun
lardan 30 - u çıkanlmııtır • 
içlerinden dokuzu ölmüıtilr. 

Melısikanın muhtelif yerle· devam etmiştir. Kana dağı· yıldmnılar düşmüştür. 
rinde şiddetli zelzeleler ol- nın bir parçası kopmuş ve Oıı köy su altında kalmış 
muş ve birçok kasaba köyler ovaya doğru yörümektedir. ve yıldmmlardan on kişi öl· 
harap olmuştur. Nüfusca za- Berlia 1 (Radyo)-Iki gün- müştür. 
yiat vardır. Zelzelenin e'!c,

00
denberi şarki Pruıyaya şid· Tokyo 1 (Radyo)_ Yağ· 

Türk Malını 
fena tanıtanlar 

Bütün ihracat maddeleri
mizin yabancı piyasalarda 

sürümünü temin etmek ga
yesiyle alınmakta olan ted· 

birler yananda öğrendiğimi

ze göre hükumet, yeni ve 

mühim bir karar daha itti· 
haz etmiştir. 

Bu karar yapancı piyasa
larda Türk mahnı Iena ta-

nıtmak ve buna yakın mem
leket ikhssdi hayatını sarsa· 

cak haller ihdas eden tüc
carlardan ihraç vesikalarının 

alınması ve bir daha ihra
cat yapmalarına kati suret
te müsaade vermemektir. 

Bulgar 
Kraliçesi 
Ronıa ya Gidiyor 

KRAL BORIS 

Sofya, 30 {Radyo) - Bul
gar kraliçesi Yudana, veJi
ahd prens Cimeon ve prens 

mur felaketi devam etmek

tedir. Japonyada şimendifer 

münakalatı durmuş gibidir. 

Yüzbinlerce ev su altın-
dadır. Şimdiye kadar bin 
kişi boğulmuştur. 

Maddi zarar yüzlerce mil· 
yondur . 

Tokyo, 30 (A.A) - Yağ· 

•• f talyaoın An
kara S.efiri 

Roma 1 (Radyo) ltalyanın 
Ankara sdiri Romaya ahna· 
cak ve yerine Paoloçde Kal· 
boli Barona tayin edilecektir. 

--------.. no .. -----------

Hedefimiz, Hataydır 
Vatan ve namus için akar bizim kanımız 
MHli dava yolunda lekelenmez şanımız, 
Biz, Asyalı erleriz. ilk Yurdumuz altayd11 
Bugün bizim en kudsi Hedefimiz Hataydır. 

lsmail Özler 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ---------.... --------------
Pazarda yer değiştiriliyormuş? 

Işık imzasile aldığımız mektuptur: 

Her H11reket Yerinde Olursa Makbuldür 
Luiz ile bugün Romaya ha· 
reket etmiştir. Bulgar kra· 

liçesi, ebeveyni Italya kral 

ve kraliçesinin yanında ka· 
lacaktır. 

'
1Ötedenberi ucuzluğu ve intizamı ile şöhret kazanan \fe 

pazarların en genişi ve kalabalığı Eşrefpaşada kurulur. 
Şimdiye kadar bu pazarda her çeşit sabcı esnafı bir yere 
toplanır satarlardı. iki haftadır yerler değişti. Meseli: eski· 
den yumurtacıların belli bir yeri vardı: Şimdi bu esnaf yer· 
lerini değiştiriyor bu suretle pazarın muhtelif yerlerinde bir 
çok yumurtacı görülüyor. Eskiden bozuk çıkan yumurtaları 
geri getirir, satıcıya vererek değiştirirdik. Şimdi bunları 
bulmak mümkün değil, ne olur emredilse de herkes malını 
sattığı yerden ay11lmasa ve pazarın sonuna veya malı bitin
ceye kadar ayni yerde dursa. bu yazımın " Halkın Seıi • · 
Hakkın Sesi 11 köşenizde neşredilmesini saygılarımla rica 
ederim. " 

Amerikada hakimler maznuna karşı son derece müliyimet ve nezaketle muamele eder· 
lermiş meseli idama mahkum ol~uş bir caniye : . 

':-. Bay maznun lütfen ayağa kalkabilir misiniz ? Sizi bu suretle rahatsız ettiğimden 
dolayı cidden müteessifiml Maamafih size atfolunan suç öldürmek zuldür. Jüri heyeti sizi 
kabahath bulmuş ve idama mahkum etmiştir. Bu kararı tebliğ için sizi ayağa kaldırmak 
ıaruretini hissettim, şimdi oturur istirahat buyurabilirsiniz ! Yalnız bir sual daha sormama 
izin verirmisiniz Bay maznun ? ! 

- Öldürülmek için hangi gün ve saati münasip görürsünüz ? 
Katil şu cevabı verir : 
- Hayabmın son nefesini verdiğim gün .ve saatini ! 1 
Sen de ey okuyucum, ariyıumumiye ile seçileceğim diye bir caniye karşı israf edilen 

bu yersiz nezakete : 

_____ ST 

Kral Boris, kraliçeyi hu· 
doda kadar teşyi eylemiştir. 

Yunan Askeri 
Heyeti 

lstanbul, 30 (Hususi) -
General Dimosun başkanlı
ğında bulunan bir Yunan 
sk " HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

, 
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-J dSinın En Yüce Hakanı f a 
~ *1A ~ 1 :ı !I . • L!JJ]ll · 
llYAT VE llHRlMANLIKLARI 1 

Ya2:an: H. TürkekulB 
-61- •&BE&• 

ahmud bey çok dindardı 
Çoluk, çocuk yollara dö· çok önem verirdi. 1 miittli. Mahmut bey ma· iki üç ay içinde denebi· 
iade iki süvari bölüğü lir ki Horasanla mülhaka· 

1 llirde kendi adamlarile tında bir tek vukuat olma· 
ber Horasan şehrinin mağa başlamıştı. 
ılarında görüiünce bütün Halk tamamile umduğuna 
bağırıyordu: "hoş gel· nail qlduğundan Mahmut 

, uğur getirdin yüce il· beye karşı olan sedakat ve 
111 )'lmız.,, minn~t~erin~ arbrdı~a! ve 
h Mahmut bey, atının üze· kendısıne bır hakan gıbı say· 
r de müıekkel vücudu . ile gı göstermeğe başladılar. 
JI bir heykel gibi dik ve Ma.hmut bey, ordu kuman· 
la reketsiz duruyor istikbale larıle de sık, sık temaslar 
al halkı güler 'yüzle se· eder, liir çok manevralar 

byordu. yaptırır, bol bahşişler da~ı~-
t b" "k k" "'k bepsınıa Şehrin ortasında bulunan ırır uyu. , . uçl:ı 

k • • " ü muhabbehnı kazanırdı. As· 
camının on ne varan d 
d d d ker ve subaylar arasın a 

1 ora • ur u. . . valinin dahi bir kumandan 
ahmut bey atından ındı, ld w .. 1 • d' 

1 d 1 - o ugu soy enır ı. 

are er. e ~ize seç~e mu- Mahmut bey, her perşem• 
aler ılihıler .. ıöylıyor~u. be günleri mektepleri bizzat 
mat bey once. camıye dolaşır, hocaları ve talebeyi 

burada ıehrıa ve o t ftiş eder 0 vakitler bilgi 
itin en büyük alimleri keaynakları 1 

olan Nişaburdan, 
lanmııtı, Mahmut beyin Buharadan ve ta Bağdattan 
affakiyeti ~akkında du· muallimler getirterek okulla· 
edildi. rı islih ettirdi. Gençler için 

a meraıim bir çok şe· ilim yuvaları açtırdı, alimler· 
de yapılırdı Mahmut den birkaç zatı tavzif ede· 

çok dindardı. Y alaız Ti· rek hafta dört gOn olmak 
lenk gibi bütün icraatını üzere onlara konferans ver· 

ar ue derviılerin müta· dirir, kültürlerini yükseltirdi. 
rile değil, kendi kafa· Her hafta cuma günleri öğle 
yapardı Horasanda bü- namazından halkı meydanlı· 
itleri pek az zamanda ğa toplar, onlara hükümet 

koydu, irtişa ve irti· iılerinden bahseder, şikayet-
i kaldıl'dı, halkın blıtiln leri olan varsa açıkça söyle· 
lderini kendi dinlemeğe me~eıini emreder, ahlik ve 
adı içtimaiyata ait nutuklar söy-
alka k6tü!ilk eden me- ler, ondan sonrada gençlerin 
lar hakkında çok şiddet- tertip ettikleri oyunların oy· 
aameleler etti. Başka nanmalarını emreder, müsa-

ililer gibi zevk ve sefa ile bakalarda birinciliği alanlara 
W,.ı, gece gilndiiz devlet hediyeler verirdi. 
•th meıgul olur ve inzibata ( Arkası var) 

--~--
~ 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BiSiKLET ve 

MOTOSiKLET 

Avukatlık Ruhsatnamesi 
isti yenler 

Ankara 30 (Hususi) - A· madıkları cihetle . va~tinde 
vukatlık ve dava vekilliği malumat veremedıklerınden 
ruhsatnamesi istiyenlerin mü· avukat veya dava vekillerin· 
racaat ettikleri yerde veki· den haogilerioin meslekte 
Jet yapacakları tahakkuk et- d~vam etmekte ve nereler-
tikten sonra taleblerinin tet- de vekalet yapmakte olduk-
kik edilmesi hakkında adli· lan ve meslekten ayrılanla· 

Bir MUtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-3- · 

1 TEMMU! ~ 

ye vekaleti alakadarlara şu rın da ne suratle a~rıldıkl~- Binbaşının puslasında şu sözler vardı: « Bana 
tebliği göndermiştir : Mın· 11 hakkında tam .bır .malu· göndereceğin adamlar canh, ruhlu olsun » 
t k d bT d k ti k mat elde edilmesıae ımkio 
a ası a. 1 ın e avu a 1 hasıl olamamaktadır. Avu· Ozamanlar da koyu istip· mandanı şunlardı : ~Binbaıı 

edeceklera baroların kayıt k 1 k . 1 . . . f 1 t d dat oldugvundan kimden kime Rıza, Erzurumla Ahmet ve 
ve kabul sırasındaki müra· ~~ ı ış er.ınıtn ıkn'lızamda ebu. 

vmne manı eş ı e en şikayet edilecekti. Şu vak'a bassa nizamiye taburundan 
kebesinden kurtulmek isti· hallerin tekerrürüne mahal 0 zamanki idarenin rezale· binbaşı Ahmet beylerdi. Bu 
yen kimselerin bazan ruh- kalmamak için bademe ruh· tine pek çok bir misal teş· üç arkadaş binbaşı araların-
sataame istihsali için müra- salname istiyenlerin müra· kil eder : da anlaşmışlar ve benim 
caat ettikleri yerde birgün caat ettikleri yerde vekalet Bir gün Birgi yaylasında kendilerine hizmet etmiyece· 
dahi ikamet etmedikleri ya· edip etmıyecekleri ciddi bir silahlı iki şahıs ansızın müf. gımı anlamışlar. Merkeze 
lan tetkikler neticesinde an· tetkike tabi tutularak mes· rezemizin önünden sllratle aldırmaklığım için alay lru• 
)aşılmıştır. Bundan başka a· !eklerini müracaat ettikleri geçtiler, kendilerini böyle mandanı Yenişehirli Tevfik 
vukat ve dava vekillerinin yerde icra·edecekleri tabak- müsellih görünce tabii şüp· beye telgraf, çekmişler ve 
bu gibi vc.zifelerini vekalete kuk ettikten sonra kanuni hemiz arttı, hemen efradıma banada tebliğat yaptılar. 
bildirmek mecburiyetınde vasıf ve şartlarının tesbit.i bu iki adamın hemen yaka· Efradımı çavuşa bırakıp iz· 
bulunan C. müddeiumumile- ile karara bağlanmasına iti· lanarak yanıma getirilmele · mire geldim. Alay kuman-
ri keyfiyetten haberdar ala· na edilmesi tebliğ oluuur. rini emrettim, biraz sonra danının huzuruna girdim, 
----------.. karQımda bulunan bu adam· herif bana bir çıkıştı: 

• Y - Böyle eşkiya takip D k L• J •ıt d lara sordum : o san ısan 1121 ere e kumandanlığı olmaz, sen önii~ 
- Böyle elinizde silahla ne gelen adamı şüphelidir 

Bilen Papaz Garip bir aceıe nereye gidiyordunuz 1 diye yakalayıp amirlerine 
Her zaman ve her devir· - Biraz ileride arı kovan· gönderiyormuısun. Ha}rdi 

de müteaddid lisan konuşan Anket larımız var onlara bakmağa yerinde rahat dur, vazifene 
adamlara daima tesadüf edil· lngilterede bir anket ya· gidiyorduk. dikkat et. 
miştir. Mesela bir asır evvel pılmıştır. Bu ankette üç su· Dediler. Bunların şüpheli Dedi. Ne olduğumu bile-
kardinal Mezafanki 'nin alt- al sorulmuştur : eşhastan olduklarını düşüne· medim. Ben vazifemin kudsi· 
maş beş lisan konuştuğunu 1 - Şöh r ~ti mi, rek tahkik evrakile birlikte yetini müdrik bulunduğum· 
herkes bilir. Şimdi bir asır 2 - Zenginliği mi, kendilerıni Ödemişe göoder- dan ve eşkiyanın kökünü 
sonra bu rekorda kmlmıştır. 3 - Yoksa emniyeti mi dim. Ertesi gün Birgiye in· kesmek ve balkı bu belidan 
Misyoner bir Fransız pap111 tercih edersiniz? diğim zaman pazarda maarif kurtarmak .için geceli, gtın· 
Fransızca, Latince ve lspan· G ı bl d ( "h t d b d e en ceva ar a, şo re hanının kapısın a u a am· düzlü çalışarken tezviratle 
yolcadan maada 87 lisan ve zenginlik başkalarının ol· lana nargile içmekte olduk· niyet halisamın bu suretle 
bilmektedir. Papas bu lisan· I" b 

sun, evve a canımın, aşımın farını gördüm, gene yakala· tefsir edilmesine pek müte· 
)ara gezdiği yerlerde bir selameti lazım) şek inde ya· dım, ifadelerine başvurdum. esir olduştum. işlerine yara-
müddet ikamet ederek öğ- lanlar ekseriyeti teşkil et· 1 • b b 1 B. 
renmiştir. ceplerinden birer pusu a madığım içıa İD ışı ar 1r• 

• ~~~---- çıkardılar ve bana uzattılar. gi yaylasında evvelce tuttu· 
JngİIİz OrdUSUD dövülürdü. Bazan bu ceza- Bu pusula takip ~kumandanı ğum adamları teşvik ederek 

lat haksız yere de verilırdi. binbaşı Ahmet bey tarafın· darb maddesinden dolayı 
da evvelce Hoyratlık ve ıertliğile tanın- dan verilmiı, pusulanın haşi· Ödemiş mahkemesine dava 

f 1 k d mıı bir kumandan, bir ke· yesinde şu sözler yazılı idi. ettirmişler. 
8 8 8 Var 1 resinde bir çavuşu dövf rck "Bana göndereceğin adam· Celbnameyi alanca hemea 

Vaktile lngiliz ordusunda öldürmüş, sonunda zavallının lar canh, ruhlu, istifadeli ol· itiraz ettim, Ödemiş mahke· 
falaka usulü vardı. lngiliz biç bir suçu olmadığı mey· sun,, bu ne demekti ? ! Biz· mesinin vereceği karara itii 
askerleri ölünceye kadar dana çıkmıştı. lere açıkca vasıtalık teklif madım yoktur, lzmir viliye·t 

- - -- -----• ediliyordu. icabında lazım idare meclisinde duruşmamı· 
Birinci Sınıf Mutahassıs ı olur fikrile pusulayı sakla· zın yapılmasını istedim. 

Dr; K~M~~!u Ali 1 udımc·::i:VkED ::~~;~ ·~·.·· (Arkası var) 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve ?/ 

1 elektrik tedavisi 1 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 347-9 • Bı· r fen harı· kası 

llEE"aE1i2;;~Wlii!BIR____ WWW --

Baylar! 
Yorulmayınız, 

Nafile aramayınız 
ocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadan ALT UN ~İçek traş 

Jlmlakı motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka . 

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

Adres: Balcılarda 191 No. IJ kletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen başka bıçağı ve traş sabu-
1 en biıikJet, motosiklet almayınız. · nundan daha iyisini 

Baıdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıısı karşısında bulamazsınız. 
Namara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

llllBllllLIBB8aaam11mmaa~B'lct Toptan ve peraken-
oouk Babalarına de satış yeri: 

Müjde 

ekabet 9 eylül 
Rekabet 

Rekabet 
30" Liraya 

Bisiklet 
lmanyadftye~i getirtmişlolduğum ve lzmir piyasasın·; 

45 liraya 1atılan bisikletleri rekabet ~dolayısile 30 liraya\ 
baıladım. Sınıfını geçmiı çocuklarınızı sevindirmek= 

•ereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
iıtedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan baıka ticarethanelerden al-

Baharat Deposudur 

Telefon ( 3882) 

Peşin --;-e-'f-.ıı..: -a-k-si~t-.~.1-e--

En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 
diken KavafJar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek· 

Telefon; 3811 
l!!!!ll!l!!!!!!!!!!!!!!B!.'!!!!!!!~:!11!!!!!!!~ .:!1--~~ - 9!!!1!!!!1B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!l!!!!!!!!!l!llm!!!!!ll!!!l!i 

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
Kolanyalarını --
Yanlız 

S. Ferit 
Ya 

• 
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Ayaklı Adllm 
insanların bazıları büyilk 

zekalı doğar ve şair olur. 
Bazılarıda üç ayaklı acaip 
birşey çıkar. 

Bugünlerde Bom baydan 
Les·Anjelosa üç ayaklı bir 
Hindli gelmiıtir. Biitün halk 
bu acaib insana şaşmıştır. 
Üç ayaklı adam bir yere ka· 
penmış seyircilerden beşer 
dolar almak suretile çok 
para kazanmıştır. 

Bunu gören bir Amerika 
sinamacııı · bu adamı satın 
almak istemiı fakat üç ayak
lı kendini satmamış. Nev· 
yorkt•n bir 11hhiye cemiyeti 
buna bir mektup göndererek 

11 thlükten sonra cesedinin ce· 
miyete •erilmesi için şimdi

den büyük bir servet vadet· 
mittir. 

Bu cemiyet bu ölüyü bal· 
ıamhyarak cam vitrin içinde 
seyrettirmeği düşünmüştür. 
Üç ayak bu şartı kabul et· 
miştir. 

Çocuklar bilirmısiniz ki bu 
adam üç ayak ilede gezmek· 
tedir. Ancak üçüncü ayağını 
aeyrek kullanmaktadır. San· 
dalyaya oturduğu zaman 
&çüncü ayağı sandalyanın 
altında kalır fakat nasıl olsa 
atlas entarisinin altından 

görünür. Bu adam görünüşte 
tam bir adamdır. Biraz eğri
dir ve sağ gözünde beyaz 
bir leke vardır. - ....... ,. __ 
ekadar Uzağı 
Görebiliriz ? 
Gibüyorus deme, dııarıda 

ld ııık göziimilze girerek te
ıirini yapıyer demektir. Bu 
•tık nereden gelirse gebin 
ehemmiyeti haiz değildir. 
Gözümiizlln karıısında yakı
lan bir kibritin ııığile uzak 
Gir yıldızdan gelenııık arasın· 
da, g6rmemiz itibarile büyük 
bir fark yoktur. Her iki tak
dirde de gözümüze kifi de· 
recede ııık girmiıse görürüz. 
Birçokları bunu bilmedikleri 
İçin ı•ıırırlar. Bu malumat 
ile yukarıdaki ıuale cevap 
•ermek istersek diyiliriz ki, 
gözllmilze ııık nekadar me· 
•ıfeden iıidiliyorsa, biz oka· 
dar uzağı görebiliriz. Bu ışı· 
iın gittiği yol önemli değil· 
dir. Yeterki bu ıiık bizim 
IÖzümüze girip tesirini yap-
11111 bulunsun. 

Veresiye Ve 
Taksitle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Motoııklet, gramofon ma· 
kineleri, en fenni ve her çe• 
tid çocuk oyuncakları vanti· 
latörler lilkı limbaları, el ve 
Cep çantaları, traı levaıımı, 

kampana marka listik pabuç 
lırı, ıiıe porselon, alamiyom, 
•e mutbah eıyaları, karar· 
ııaaz çatal kaııklar, ıizi ıa· 
tırtacak bin bir çeıid eıya 
Ucuz ve yeni açılan Keme· 
rattı cadde1i Sıhhat eczanesi 
karıııı YEKTA ERCIL'IN . 
IŞTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ. 
Yektanın am kokulu ko· 

( H.ıkı11 Sul ) l TEMMUZ 

coc SAYFASI 
Aslan ve kaplan 

Çocuklar ne için aslan ba- ı o sesi işiten aslanların hep· 
ğmrda arslana benziyen kap· side cevap verirler. O nlarda 
lan bağırmaz? Bunun sebe· bağmrla r , bu ba ~ ırm .ı ile: 

:Kör kahvaltısı= 
Bu oyuna başlamadan ev· 

vcl döşeme kirlenmemek için 
yere birkaç büyük tabaka 
kağıt, yahut birkaç gazete 
yaymak Jizımdar. Kağıtlar 

yere yayıldıkhn sonra oyun· 
culardan iki kişi bu kağıtlar 
üzerine basarak karşı karşı· 
ya · ve ellerini uzattıklaı ı tak· 
dirde birbirini tutıı bilecek 

kadar yakın dururlar. Sonra 
bunlaran gözleri bağJanır el
lerine birer dilim ekmekle 
bir tabakta tereyağı, yahut 
bir kasede süt, birerde kaşık 
verilir onlar da öyle gczleri 
bağlı birbirine süt içirmeğe, 
yahut tereyağı yedirmeğe 

başlarlar. Bu o, un İcra edi
lirken birbir' ne yedirecek 

bini bilmiyenleriniz pek çok- Jşitti k , geliyoruz. Demiş olur · 

ola.nların elbiselerini muha
faza edecek tarzda peşkir 
kullanmak lazımdır. Yoksa 
üstleri, başları ·sut ve yağ 
içinde kahr. tur. Bakınız anlatayım . Aslan lar. Bu adet serbest ve hür 

yalnız bulunduğu zaman bir olm ıyan aslanlarda da vardır. 
eve rast gelirse bagmr. Bu Bu v rilcn cevapta erkeklik, 
bağırmak dışısını çağumak dişilik farkı yoktur. 
değildir. Aslanm dış ısı her Kaplanlar sık ve genç or· 
vakit beraberinde bulunur. manrarda yaşar lar, onlar baş 

h başına avlanırlar ve avla· 
Aslanın bag" arması kendi 

rına ortak çağırmazlar. Çüa· 
cinsinden olan aslanları ton- kü her zaman gizli hareket 
lamak içindir. O bulduğu ettikleri jçin yerlerini bildir· 
avdan onlara da hisse ver- mek istemezler. Kaplanların 
mek için gür sesi ile bağmr yuvalarında vahşi hayvan leş· 
ve ıssız ormanları inletir. leri çoktur. Avlamak husu-

Zaten ormanlarda yaşıyan sunda uzaklara gitmeğe ih-
yırbcı hayvanların hepsinin tiyaçları yoktur bunun için· 
kendine mahsus birer bağır· dir ki kaplan yüksek sesede 
ması vardır. Bu bağırma hep muhtaç değildir. Bununla be-
bir araya toplanmak demek- raber kaplanın sesi kedinin 
tir. Aslan sesini çıkartınca sesine çok benzer. 
-----------~ -------
Çocukluğunu hatırlamış! 

J 

~-------...------------... ~~---------.--..._ __ _ 
Oyunun çocuklara neşe ve sıhhat vereceğini okud~ktan 

sonra ben de bir köıe kapmaca oyunu çıkarmak istiyorum 
amma aksi gibi karşımda benim yaşımda çocuklar bula· 
madım ... 

lsmail Hakkı 
Posmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, ~1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tanıirat ka
bul edilir. 

Eıki kasablar koJancılar 
numara 27 

Telefon 

Süt dolu kaşıklan birbiri 
nin ağzına sokmağa uğraşır· 
ken muvaffak olmala rı ihti
mali yoktur. Bazan kaşığı 
burunlarına, hazan kulakla
rına, yanaklarına, umuz baı-
larına dokundururlar. Süt 
rastgele dökülür, ıerpilir, 
sıçrar. Hasılı öyle bir man· 
zara hasıl olur ki seyreden· 
ler için giilmekten katılma· 
mak kabil değildir. 

•••••••• llllD•••• .. •• 

Dimaiımız Ol
masa Görebilir 

miydik? 
Göıüşümkz dimağım111n 

koatrolu altındadır. Başlan· 
ğıçta bir kontrol mevcud de· 
ğildir. Yeni doğan çocukla· 
rın gözleri donuk olür. Hat· 
ti bazı anneler buddan endi· 
şeye düşerler. HalOuki bun· 
da korkacak birıey yoktur. 

Dimağ, dilnyada mevcud 
şeylerin en ziyade ıaıılaca'k 
olanıdır. Ne kök, n~ yer, ne· 
de deniz, onun kadar insana 
hayret veren bir şey değil· 
dir. Yalnız bu dimağın iıle
yip öğrenmesi lazımdır. Ye
ni doğan bir çocuğun her 
gözünde altı adele vardır. 
Fakat aradan birkaç hafta 
geçince, ufak bir bebeğin 
dimağı bile, gözün adelele· 
rini kontrol etmeği öğrenir. 
Bu ıayede dimağ g·özü sağa, 
sola, aşağı yukarı baktırır. 
Bunu bergiln l)ayatımıxda 
binlerce defa yaparız. Fakat 
hiç farkına varmayız. 

Teknik 

Muhasebe BOrosu 
M. E. Çelebi 

Y emişçarıısı No. 3)elefon 3435 
Muhasebeye ait blltiln iş

lerinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilininiz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

~1uhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

Planço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 

İki dertli baba 
~ ·::ı,. _____ _ 

/ 
/ · 

- Senin oğlandan ne haber bizimki gene topu attı.? 
- Benim ki ikmale kaldı amma gene çok fena oldu. 
- Neden? 

J 

- Bu yıl onu, askeri .okuluna verecektim, · tabii eyllle 
kadar bu okulların kayt muamelesi ıona erece,ji içi• ıele• 
cek seneye kaldı. 

Hava ne kadar yükseklere 
çıkar? 

Havanın ıon iriştiği nok· vanın altı mil yllk1eiine ka• 
tayı kimse bilemez. Fakat dar çıkmı1Jard1r. 
kürremizin cazibeıine tabi 1927 de ıekiz mile kadar 
o'an g&zları hesap edenler yiikseldiler. Fakat buıalarda 
üıtOmilzdeki boılukta diinya · 'bava ve gazlar o kadar ha· 
ınn merkezinden 360,000 mil fiftir ki baloncular buralarda 
yukarıya kadar bava buluna- şuurlarını kaybettiler. Hatta 
bileceğini bulmuşlardır. Gaz· yüksek bir' daian ilıtllae, 
ların hafif olduiu yerlerde meseli himaliya dalının Ilı· 
bu mesafe kısahr. insanlar tüne çıkan bir inıan glçll~· 
ıimdiye kadar balonlarla ha· le teneffilı eder. 
--~-----------~ .. 

İmtihanlardan sonra ? , 

• 

- Ablacığım gene elinden kitabı bırakmıyorsun imtihaa• 
lar bitmedi mi ? 

- Lise imtihanlarını muvaffakiyetle verdim, timdi de 
Avrupa müsabaka imtihanlarına hazırlanıyorum. 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 

Belediyemizin gCSstermiı olduğu yüksek alika ve direk· 
tifleri ile feniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay• 
)arın rahatca banyo almaları için hbıuıf yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber biltün mefruıat baıtan baıa yerleı• 
tirilmiıtir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her Ulrlll iatiralaat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için ıoiuk yemek• 
ler ve meırubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi· 
yecek derecede ucuzdu~ 

Geceleri ııık tertibatı milkemmel olup haftanın bir gl· 
niinde balonlu deniz oyunları ve banyomun dıı k11mında 
hususi ıurelte h•zırlandığı kumlu plijda ıu topu oyunlan 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayDağı olan baayommu 
bir kert= te rif edecek ıa 11 mil teriler memnu kalacak· 

' 
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Türkiyeye Açılan Kre~iler .... __ 

•ralimiz Takdir 

Türkler, Bize Düşman Oldukları Zaman da 
Tam Bir Asker ve Dürüst Bir ~1uharib 

Olduklarını İspat Etmişlerdir 
1 

Edildi Kuyruklu~ bir yalan 
Londrada çıkan "Chureh nalist kuvvetlerine karşı ıal· 

ilkbahar at yarışlaranda 
of England Ndvspaper,, ga· tanat ve hilafete muzaheret 
zetesinden : kararını verdiği zaman iıe 

~min edilen muvaffakıyet-
f'• yarışlar hasılatının art· lstanbul 1 (Hususi) - Bir Italyan gezetesinin -uydurduğu yalan bir habere göre giiya 

Türkler 1914 te mukad· lngilizler büyük bir hataya 

2t••ı, halkın yarışlara fazla Ruslaun bili.den Karsı ve Ardahanı istediklerini yazmnktadır. 
des cihad bayrağını açarak kapılmış oluyorlardı. Türkler 
lngiltere aleyhine harbe gir· bizim düşmanlarımız iken bi· 

Jikası hususunda vilayetçe Balkanlardaki sulh, Atat··rku··n eserı·dı·r 
uf edilen mesai ve ciddi 

dikleri zaman pek büyük bir le da"ma askeri kıt'alar1mı· 
hata işlemiş bulunuyorlardı. zın takdirlerini kazanmışlar .. 
1920 - 22 de Ingiltere Mus· dı. Türk her zaman tam as· 
tafa Kemal ile onun nasyo· ker ve dürüst bir muharip 

jika, Ziraat Vekaletince Bükreş (Radyo) - Kıral Karolün Atatürke yaptığı ziyaretin mana ve ehemmiyetini tah· 
karşılanmış, lil eden Fransız matbuatının yazdıkfaranı dikkat nazarına alarak (Romanya) gazetesi diyor· 

1 ılimiz B. Fazlı Gülece Ve· ki: "Hakikaten bu seyahat çok verimli olmuştur, siyasi iktisadi ve mali münasebetlerimizde 
,iletten bir takdirname gel- müşkülata uğramadığımız, dürüst ve mertçe muamele gördügümüz devlet varsa o da Tür· 

-=-~~~~IR~:::>I.:1'.:--. olauğunu göstermiştir. Fa

ıiıtir. kiyededir. 
) ( Balkanlarda ve Avrupada temin edilen sulh, Atatürkün yaptığı inkılapların eseridir.,, 

Müzayede 
Fevkalade 

Satış 

kat umumi harbin uzun za • 
ile mandanberi dost olan iki 

~ 0 is Mektebi İspanya Harbı Daha Bir Sene Sü ebilirmi~ 
..a Talebe Kaydına a.# 
.. Paris, (Paris) - Paris gazetelerinin Londradan aldıkları haberlere göre Cumhuriyetçi 
ı:ı Başladı ispanya kaçak suretile sokulan silahların böyle muntazaman gönderilmesine devam olunursa 
i Iıtanbul polis okulunun 52 lspan harbı en azı daha bir sene sürebilirmiş... 3 

Temmuz Pazar günü sa· 
lu.a ci devresi Teşrinevvelde Ayni meseleyi diline dolayan (Aksiyon Fransız} gazetesi de ltalyaya silah satarak para bahleyin saat lO da Karşı· 
ıi.•ıhyacaktır. Mektebe devam çeken açık göz ve gözü doymaz büyük fabrikatörler bulundukca bu kanh facianın arkası yaka Fahrettin paşa cadde· 

tmek istivenlerin kayıdlarına gelmiyecektir, demektedir. sinde 1741 inci eski (Şeref) 
'ıbrimiz Emniyet . müdürlü· • sokağında 3 no. lu evde bay 
.inde başlanmıştır. Almanya manı oluyormuş Recyo'ya ait nadide mobil· 

Bugün şerefi' b' J k L d yaları arık artırma suretı'I .. ı 1 ır mes e on ra (Radyo) - Observer gazetesinin neşriyatına göre Iogiltere - Italya anlaşm~sının • ... 
ini alan zabıta teşkilatımıza bir an evvel tamamlanmasına Almanya mani olmakta imış. Buna sebep Londra ile Roma sahlacakttr. 

iise, Orta mektep tahsili anfaşırsa ispanya meselesinin halli çok kolaylaşırmış. Bu, ise ispanyaca bazı düşünceleri Satılacak mobilyalar ara· 
lt}ren ve yabancı dil bilen olan Almanyanın işine gelmiyor muş? snıda emsalsiz hakiki Viya· 
d /nçler tercihan kabul edil- 1 • na mamulatı kristal cam 
Y,ektedir. ktisad Vekaletinden izin alacaklar kolonah aynalı lüks büfo, 

k"Araba lstanbul (Hususi) Fabrikalar hakkındaki yeni bw 'karara göre, kendi ışioden başka ma· aynı malın kontre büfesi, 
tıft 1 '- f b k 1 Vıyana usulu·· u-zerı' ayna :ı.., mu at yapma~ isti yen a ri a ar bu hususta Iktisad vekaletinden müsaade alacaktır. 

ı-Numaraları ...... 00 ...... _ yanlar vitrinli kanepe, ma-

H• e· ç k. L. l 1 undan mamuı anahtarlı oto-
•einek arabaları numarala- ıç ır ocu • ıse erde Deniz malik kare yemek masası, 
ıadaa bazılarının tebeşirle M k Q K J M h Viyana mamulatı 1 ı adet 
~•zıldığı görülmüştür. Bele· e tepsiz rta ISlm ar Ua edesi maruken sanalye, çay ma-

oye, bu arabaların ön ve K Jk Londra, 30 (A.A) - 936 sası, 6 · 30 iyi bir dürbin, 
111kaıarına numara ıevhaıarı Kalmıyacak a ıyor tarihli deniz muahedesinin yeni bir halde fevkalade iyi 
::~~masını münasip görmüş· Evvelce yazıldığı üzere Liselerin orta kısımları sehabet maddesi ile kat'i sesli Weissbrod markalı mü· 

\ · Izmirde ikinci bir lise açıl- tedricen bu yıldan itibaren surette halletmek üzere haf· kemmel Alman biyanosu, 

1 
ı&zil)İ fabrika• ması mütesevvurdur. Kü:tür kaldırılacak ve yalnız lise· ta nihayetinden evvel logil· maroken kanape, etejerler, 

1 Bakanlığından gelen bir tah· lerin altıncı sınıflarına tale· tere, Amerika ve Fransa iki Amerikan istirahat kol· 
lSı basmaları riratta bu sene bunun imki· be ahnmıyacaktır. hükumetleri tarafından be· tuğu, cevizden mamul aynalı 
IEylôlden itibaren Nazilli rn olmıyacaktır. Yalnız bu Türkofİste yanaaa bulunulacaktır. lüks saybur, sigara masaları, 
•tkuma fabrikasındaki bütnn sene ilk okullardan çıkan •• •• Şam işi tabure, · şem"iyelik, 

c ıkine ve iğler faaliyete ge- bütyn öğrenciler her halde Tayinler Bra VO Om er cevizden mamul şifonyeralı -
1•..!ı kt' F b k k orta okullara yerleştirilecek kristal ay 1 d J 3 ruece ır. a rı a, yü sek 1 b 1 T k Lu·· tf u·· oa ı o ap, ayna-) k' kt k ı k stan u ür ofis müdürlü· 1 ' r ıipariş karsısında kal- ve ımse açı a a mıyaca • ı tuvaleti, iki kişiJik' nikel 
'ııtır. Yunanı'stan•~· i':~nde- tır. Orta okullardan çıkanla· ğüne lzmir Türkofis müdürü K karyole ma somyası, dıvar 

I• • o- h 'd )' k b ı d' Cemal Zıya, ticaret odası ırk imzalı asker anala· 
, tn kumaş nümuneleri be- rın epsı e ueye a u e ı- randan aldıgv ımız bir mektup· saati, yeni bir halde iki ma· 

1 ıı J kt' y k d h · · katip umumiliğine de Roma ,_ r 1."tnildiği için fabrikanın ma· ece ır. a ın a şe rımız ta Basmahane belediye mın· ro~en koltuk, dört çicek 
K'"lt" d' kt" l"v .. d b .. l.. konseyi Mithat tayin edil- h k alib, Yunanistana da ihraç u ur ıre or ugun e u un taka amiri Bay Ömer Lütfii· se pası, te kanatlı aynah 

: lilebilecektir. okullar direktörlerinin iştira· mişh.~ dir. nün kendilerine yardım hu- dolap, tuvalet, komodino, 

1 
, tırt Hamallıg"' ı kile bir toplantı yapılacak Gümrük sosunda gösterdiği büyük iki kişilik nikel karyola ma· 

' bu işler karar altına alına· alakayı minnet ] ve şükranla a somya, markiz, iki adet 

• '[I M.. d I cakbr. Resimleri bildirmektedirler. büyük yağlı boya tabıo, 
• e uca e e B 1 d • . --·~ porseıon iki çiçeklik kolona 
~ l Sırt hamallığı ile belediye-1 e e ıye indirildi N h. vazot muhtelif yemek san-

memleket arasında açtığı 
uçurum lngilizlerle Türkler 
arasında bir küskünlük do-
ğurdu. Habeş krizi iki mem· 
Jeketi birbirine yaklaştırmak 
hususunda faydalı bir amil 
oldu ve o zamandaoberi 
mütevaliyen artmakta olan 
bir iş birliği belirdi. Avru· 
panın kötü vaziyeti Türki· 
yeyi eski düşmanlariyle itti· 
faklar akdine sevketti ve 
Balkan paktı Romanya, Yu· 
goslavya ve Yunaoistanı 
Türkiye ile birlikte bir mü· 
dafaa anlaşması, içinde top· 
tadı. Bundan başka Iran, 
Irak ve Efganistan da Tür 
kiye ile birl ı kte bir muahe· 
de kurdular. Binaenaleyh 
biri Avrupada ve diğ ri de 
Asyada olan iki grup ara· 
sında Boğazlar hakiki bir 
bağ vazifesini görmektedir 
ve ayn1 zamanda Rusyanın 
kapısı olan bu bağın sahibi 
Türkiye birçok bakımlardan 
hakim bir vaziyette bulun
maktadır. Bütün bu memle· 
'ketler lngiltere ile dostane 
müoasebettedir ve sulhu bü· 
tün samimiyetleriyle istiyen 
bu milletler çok mühim bir 
grup teşkil etmektedir. in· 
giltere ile Türkiye arasında 
geçenlerde akdedilen anlaş· 
ma beriki taraf için de fay· 
dalı olacaktır. Türkiyenin 
bugünkü vaziyeti içinde ye· 
gine rahne Hatay meselesi· 
dir ki bunun da devamla bir 
hal suretine bağlanacağını 
gösteren kuvvetli deliller 
vardır. 

--ı+-6• .... 

Yaralama ~ iz ehemmiyetle mücadele Başhekı·mıı· ~1• a ıye dalyeıeri, iki çin vaıo, beyaz 
~ lklisad Vekaleti 50 kadar r mektedir. Bu gibilerden ilk Mu·· du·· rlerı· boy ah dolap, tuvalet ve mar- Bayraklıda mezbaha yanın· 

f 
Ik' ·- ıı· )' J b muhtelif iptidai maddenin c ı a bir lire ve tekerrüründe ıyuz e 1 ıra maaş a e- kiz, Isparta halıları yoJluk da Filibeli Rahminin yanında 

1 b v le diye başhekimligv ine tayin gümrük resminde tenzilat 1299 D 1 N h ı ı a agır ceza aluıdaktadar. oğum u a iye mü· ve seccadeler ve saiıe bir çobanlık eden Salim oğlu 

t f, b 1 d' edilen kıymetli genç doktor· yapmağa karar vermiştir. d .. 1 • T d k ı1D e e ıye merkez mın· B ur en emmuz ayı için e ço mobilyalar açık artırma Bekir Sami Gncüyaman, içki 
l k ları d S • K k v ı unlar arasında yün ve pa· ~ a amiri 8. Muhlis yanın- mız an aıp aşı cı og u tekaüde sevkedileceklerdir. suretil: satılacaktır. içerken Demirhisarh Osman 

1 ld 
bugün yeni vazifesine baş- muk iplikleride vardar. F r ı memur ar o uğu halde ..... ....__ ırsah kaçırmayınız. oğlo Hüseyin Şengülü biçakla 

d ~ b. lamışhr. Muvaffakiyet dileriz. e· t 1 t G d t• ı .,rıı a umumı ır arama Jr Op 80 1 1 eDp8l ı Aziz Şınık yüzünden ve burnundan ya· 
'I tpmışlar ve sırtta eşya ta· ff Çetı•na)p Telefon: 2056 raladığından tutulmuştur. 
,ı ·ı•nlar cezalandırılmışlardır. • Devlet demiryolları vasıta· Verem mücadele cemiye· oooooooooooooomocooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Jandarma iç ilçe kuman· sile yapılan nakliyat için diin tinin senelik gardenpartisi, ı• • V d 
: .. Karı koca danı ÖD yüzbaşı Hilsnü ç.. ticaret odasında bir toplan· yarın akıum şehir gaıino· zmır akıflar Müdürlüiün en 

tinalpa umum kumandanlık- tı yapılmış ve nafia vekile· sunda verilecektir. Garden· Müzayede ve teminat müddetleri içinde talibi çıkmadı· 
~ I ka-Vg&SI ça yirmibeş gün mezuniyet tine bazı temenniler bulunul- parti duhuliyesiz ve biletler ğından pazarlığa bırakılan kiralık akaratın müfredatlı listesi 
fı 1ôdemişte Turgud mahal- verilmiştir. muştur. ücretsizdir. Gardenpartinin idare kapısına takılmıştır. Taliplerin Vakıflar idaresine mü· 

I ıinde Ahmed oğlu Mehmet le***:k *-******1':**lt1t*******=*>' n.~ş'e~i geçmesi için bir çok racaatları ilan olunur. (2349) 
., ıın, kendisinden ayrı yaşı- tc Elh Telefon >+ surprızler haz rlanmışhr. * *~*~~*******:w:ı~~********li .. r kansı Nazife Genin evi· tc a m ra Mı ........ ııııtııı........ tC TA y y AR E sineması TELEFON ,. 

~ ııece taarr•• eımiş. ta,ıa U 2573 .... Beş r san bilen tc 
3151 

>t dını yaralamıştır. Nazife ~ ti' •• k t( BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
nalınla Mehmedi yarala- le ldaresinee Milli Kütüpane Sineması ,. or iZ tct( Maça Kızı it 

~"I ıtar. fC BUGÜN 2 nefi~ film birden )+ lngilterede lpsviçteki unı· " 
~ ,• .. ••o"o";.J• .. o"n•• .... ••ı~ tc Ş V 1 u..~ versitede çalışkanlığı i(e ta· +(Meşhur Fransız artisti PIERRE BLANCHAR tarafındanlt ~ " ... ampanya a Si ,,. nınmış olan Rut Hiçtok yir· ~ • • •• temsil edilmiş müessır aşk faciası ~ 

1 
jalih Sonad i Ü se:;; .. ·e:;J:ıya .. :,~;,;. ~:!~~~\ö.~::.·10.~~ ~ Opüşmeden Ya ılmaz ~ 
!ild, Saç ve zührevi hasta· ı tc it rağm~n gayet iyi yüzer. Pi· +c Şen ve şuh artist LIY AYN HAT tarafından nefis bir )t 
ı 

1 
ki _ h ı Türkçe sözlü Terihi şaheser nr yano çalar, Almanca, Fran· 4H suretle temsil ed imiş musikili • şarkılı büyük operet )t 

ı ar mut~ assısı t( u. "" u.. ~kinci Beyler sokak No. 81 ı tC tSeanslar: 3-6-9,30. Şam~any~ valsı: 4,30-8 de )t sızca, Ihranice ve Rumca "' Seanslar: 4-7,25 öpüşmeden yahlmaz 5,45-9,10 maça nr 
'Her gün öğleden sonra ı fC Sezar BorJıya gosterılecektır '+ konuşur ve yazar, çiçekleri ~ kızı Cumartesi pazar 2,15 te maça. kızı ile başlar ~ 
ı Telefon: 3315 ı fC Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 >+ tutarak ve koklıyarak isim- t( Fiatler indiri!di .. Çocuklara 10-15-20 kuruştur )t 
• ...................... JC~~~~~~~~~~ıt~:S~::v;~:~wy;~-~::f;)$ ·• !eriyle söyliyebilir. 8:W:~~ J$ ::r;~~~:ı;~~~ı ıt~~~wy;wy;~~::v;ll 

•• • • • u Polis merkezi kar ısında No. 354 


