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kyada talebelerln yaptığı erey bitti. Kız 

liıeıinde derslere baıla~dı 
"1 24 (Hususi) -An· 

•t lıkanderun davamı 
~lcuku için her gün 
r ortaya çıkmaktadır. 
• Ye lakenderun da· 

tahakkukundan ve 
laer ıeye galebe ede· 
•11tioiz. Dün gelen 
e röre Sancaktaki 
delegesi Doryo da 
lcına kartı vaziyetini 
ittir. 

"81'6metindel\ aldığı 
llSre daha mülayim 

'* k lüzumunu biaset· 
·"" deleıe timdi An· 

•e lskenderunda"i 
deılerimizin itima· 

ma çabımaktadar· 

oGk6metinin hilki· 
' Yeni bir teklifte 

6ğrenilmiıtir. Bu 
llleselenin halli için 

:-td' Cemiyetine m&ra· 
•l11aeridir. Cuma gilnil 
~le olan kamutay• 
tilllizin bu teklif et· 
~Yaoatta bulanacağı 
lllekttdir. 

TAZYiK 

ltta intihabata ittirak 
lcardeılerimizin vergi 

defaten vermeleri 
leni tazyikler bat· 

~· 
tur 'f ALEBELER 

hi lıı11oni meting yapan ':en bir kıımı daha 
•ralulmııtır. Talebe 

:•triyat kolu reiıi 
.:lcof olarak maha· 

lecektir. Mevkaflar 
S talebe birliii reiıi 

ele • la ıençleria bu 
•erbeıt btrakılacatı 

dir. 

ANTAKYADAN BiR MANZARA 
FRANSIZ MÜMESSiLiNiN ğini bild;rmitlerae de velile· 

iSTiF ASI rin hiçbiri bu pliinç 1a11&ba-
Sancaktaki Franuz milmeı- taya imıa koymamqlaıdar . 

.W Doryo iatif aaını vermit Sancakta her geçen glln 
iae de Sariye yükıek komi- Türk davası lehine yeni kuv· 
seri Martel bu istifayı kabul vetler Ye yeni uı~ıurlar ka-
etmemiıtir. Antakya kıı lise• ıanmaktadır. Buıiin Sancak· 
ıinin kapatılması iiıerine er· ta iıtiklil da•aaına taraftar 
kek liseıi talebelerinin de olmıyan unıurlar kalmamııtır. 
grev yaptıklarını r6rcn ma- Haleptc çıkan bir Ermeni 
halli idare mtlmeuilleri ço- gazeteıi Antakya ermenileri· 
cak •elilerinin ıon tezahüra- ne hitaben ,.zdığı bir yazı· 
ta taraftar olmadıklannı bil- da: "Türklerle berabar çalı· 
dire-. bir mazbatayı imza şın. Taınaklana dallverala· 
etmeleri ıartile Kız liaeainin nna, dolaplarına Alet olma· 
açılmaıına mlaaade edilece• yınu." Diyar. 

SAGLAM İŞ 

ait. Yalılar halkının kapılarındaki yaya kaldırımlarını beledi· 
lyenin kararı ile yapmak mecburiyetinde buluaaalara kendi 
fıai ve gayreti ve Avrupanın mabdud ıehirlerindeki tetkik 
ve tetebbulan ile memleketimizde bOyiik bir endlltri var· 

lığı yaratan bay Saadettia 'in 

Y. Sadeddin ve ortaktan 
İnşaat ve tezyinat malzemesi f ahrikası 

Adli milee11esesine baı varmalarını okurlanmıza tavıiye 
etmeii bir kadirıinaalık borcı.• ıayıyorua. 

Bu mtle11ese ile temasa geçenler bize bu tavıiyembln ne 
kadar yerinde olduiunu teılim ve itiraf edeceldercllr. 

Burada yalnız çimentodan mamul plakalan değil her çefid 
inpat malzemesini de mllkemmel bulacaklardn. 

Mru; T elıfo• firk•ti biaua ittileliHe. .. 

---·~ 
Ankara'da is-
ntabul'da kar 

tıl 

ya2ıyor 
iki ilç gilnden beri ıehri· 

mize tam :aanaıile kıt bavaıı 
hilkilm ıllrmek-edir. Gelen 
telgraf haberlerine göre 
Ankarada ve lstanbulda kar 
yapak tadır. 

Ankara 24 - Burada ak· 
tamdanberi kar yaitDaktadır. 

lıtanbul 24 (Hususi) -
Memlektin ıhertarafında ol
daiu gibi bavelar tamamen 
ıoğudu. Sabah üçe doğru 
dolu ile karişık kar yağdı. 
Kar devam ediyor. 

•• 
Yeni ithalat 
kararnamesi 
neşredildi 

İthali memnu eşya 
çoğaltıldı 

Ankara 24 - Yeni gelen 
itballt rejimi kararneme ve 
listeleri neıredilmittir. Yeni 
rejim, ydbatmdan itibaren 
tatbik edilecektir. 

Yeai kararname, mahiyet 
itibarile bugtlnkil vaziyette 
bllyik bir tebeddill yapmı· 
yacaktar. Eıanen kontenjan 
ithalimiz. mevcud ithalatın 
yUzde yirmiıiai teıkil etmek· 
tedir. Yeni liıteden A. Hı· 

= Soau~laclde= 

E iNiZ 
22 
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Kayık yanşlarında ealib 
2eldi futbolda mağlub olduk 
--------------------00 

Filoınuz Cumartesi günü Faler linıanını ziya-
ret edecek parlAk şekilde karşılanacakbr 

lstanbal~24 (Haauat) -
Maltayı ziyhret eden 
Donanmamıza kartı 
orada b&yllyk dost
luk tezabOrah g&ıte· 
rilmektedir. Malla 
gazeteleri Donanma· 
mızdan ve bu ziya· 
rettet bilyilk bir 
dostluk liaanile ba'1-
setmektedirler. 

Kahraman gemiclle
rimiz orada yaptıklen 
kayık yarıılannda 
btiyilk muvaffakiyet 
göstermitler ve 2-3 
galib g~lmişti.~Futbol 
maçında 2 • 3 kay· 
bettik. 

Kahraman donan· 
mamız camarteıi~glnil 
F aler limanında ba
lanacakhr. Donan
mamız burada Yanan 
Donanması tarafından tezab&ratla ~acakbr. Filomm 
Faleri ziyaretinden sonra Seliniiin lilumm ziyaret edecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _______________ .... 
Kömür, Odan 

O ki ı&ndeaberi havalar birdenbire ıatuda. ~· '
mbaaile bir k1f muaaruı bllklm sllrlyor. Oda 111-

mlr, manıal ıoba tl•ID • ...ıea1 olcla. Bilbaua klfllk ilatl• -- il···-
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Bahcede , gezen RAMAZAN 
FIKRASI 

IEv yakan, işkence yapan. in·iDUNYADA 
sanları ateşte p_işiren hırsız NELE~YO 

Tahta bacaklı hortlak kimdi? 
---oo---

Mükemmel bir sabah çetesi yakayı nasıl ele verdi OLU 
------------------------------.. ---------------~-----------
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Ellerini ·ebinden çıkardı mü
dafaa vaziyeti takındı 

Filikis heyecandan titre- ğe başladı. Ben~de kendisini 
yordu: Koşalım! dedi. Hizla takip ettim. Acaba bir feli-
ilerledik. Hayalet, bir tarafı kete mi doğru ilerliyorduk? 
çitle kapalı otlarm birikmiş Geri dönemıyecek ve !kara-
olduğu köşeye giriyordu. Bir rından nükul edemiyecak bir 
az sonra baktık boştu: vaziyette idim Merdivan kısa 

- Dıvarı geçmiş olmab. idi. Topal cadı bizden daha 
CabıJar, her yerden geçebi- önden ilerliyordu. Acaba ya-
lirler haydi. kalayabilecek midik? 

Filikis önüme döşeı ek ka- Gayet müsaid bir vaziyet-
pıya doğru ilerledik. akpının te idik. Mezara indiğillliz 
eşiğinden sokağın karanlık zaman o bizden birkaç metro 
bir yerinde bir ~şeyin kımıl- ileride duruyordu adeta bizi 
damakta olduğunu ve kırmı- bekliyor gibidi. Şimdi biz top· 
zı bir yere girdiğini farket- rağın altında, ölülerin maliki-
tik. Derhal koşuştuk. Fakat nesinde bir yüzde ki takibi-
topal cadı, bizim takibimız- mize devam ettik. Bir çok 
den haberi yokmuş ve yal- mezarların arasından geçiyor, 
nız hızlı yürümek mutadı her geçtiğimiz yerde soğuk 
imiş gibi seri adımla, la iler- bir ölü elinin bizim yulumuza 
ledi. mani olacağını zannediyor-

Sis yavaş yavaş fazlalaşı- duk. Nihayet bir delikten 
yordu. Artık ciddi bir takib dışarı fırladık. Keskin rüzgar 
başlamıştı. Bir saniyelik bir mezardaki ağaçları oynatı · 
tevekkuf, cadıyı elımizden yordu. Uzaktan mezarların 
k;.çırmağa k•fiydi. Merdiven- üzerindeki haçlar, mermer 
ler iniyor, muhtelif sokaklara sütunlar ayın ışığında garib 
sapıyor, en karanlık pasaz- garib şekillerde görünüyordu. 
lara giriyorduk. Cadı acele Topal Cadı, bizim takibimiz-
etmiyordu. Nihayet çamurlu den kurtulmak için kaçmı-
olan Kolenğ'or yoluna saptı. yordu. Her günkü yolünda 
Onu sakat bacağıle ilerlediği gidiyordu Biz şimdi, koşmu-
bu yolda da takib ettik. Sis yor, ayaklarımızı sürüterek 
tamamile hakimdi. Ancak yörüyorduk. Birdenbire Filiks 
ağaçların geniş dalları far- kolumdan yakaladı : " Haydi 
kolonabjliyordu. Cadı ilerler- siz bu yoldan biz de bundan .. 
ken bir kapı açıldı ve bir Bu defa yakalayacağız. " 
adam çıktı. Filiks bu adamı Dedi. 
yakalayarak : Eski mubarib bu fikrinde 

- Bay... Bay.. Buradan kat'iyen yamhyordu.e Çünkü 
bir adam geçti.. Gördün mü? muhtelif istikı-metlerde giden 

Bu adam ellerini cebinden ı ki küçük yol bir yerde bir-
çıkardı. Kendini müdafaa leşi yordu. Hakikaten t >pal 
edecek bir vaziyet takınarak: cadı yakalanmıştı .. Bir müd-

- Hangi adam?.. Kimi det şaşırdı,. Bir mezann mer-
soruyorsun ? .. Sarhoş musun? merleri üzerine çıkarak kı-

Biz yeniden takibe koyul- mıldanmadan durdu. 
duk. Cadı yeni inşa edil- Büyük bir cesaretle topal 
mekte olan bir evin içerisin- cadıya yaklaştık. Tam koJla-
de kayboldn. Kırmızı bir fo- rımızla onu yakalayacağımız 
nerin yaptığı renkli ışıktan zaman bir duman gibi uçtu. 
büyük taşların, keremid ve Ortada bir şeyler kalmamış-
tpğlaların arasında bulnndu- tı.. Etrafımızdaki mezar taş-
ğumuzu anlamıştık. Birden- )arının bir insanı kolaylıkla 

bire Fliks ben dürttü.. Bir saklıyabilecek bir delik yok-
adım daha atmış olaydım, tu. Bir kibrit yaktım, topal 
geniş ve derin bir çukura cadının kaybolduğu mezarın 
saplacaktık. Sise rağ:nen on üzerindeki yaldızlı yazıyı 

adım ilerimizde (Monmarter) okudum: 
mezarlığını gördük. '1 Burası Ayşid Mabyar'ın 

Fliks bağırdı: mezarıdır. 47 yaşında iken 
- Buradan aşağıya inece- 6 haziranda vefat etmıştir.,, 

ğiz. Artık buralardan nasıl av-
Hakikaten bir merdiven det edeceğimizi bilmiyordum. 

gördüm. Filikis oradan inme· Yalnız Filikise ve kendime 1 

Ben 

kahvaltısı 
Almanmanyanın eski impa

ratoru " Fredrik ,, 4'1&navra 
yaptırdığı ordunun · başında 
iken bir sabah erken maıye
tinden gizli yalnızca kıtalan 

teftişe çıkmış. Ort•lık ağar
mağa baıladığı vakit en 
ilerideki emniyet kıtalannın 
yanına varmış. Hatları gezer
ken bir de bakmış bir 
nöbetçi neferi silahını yere 
koymuş, yere çökmüş abdest 
bozuyor. imparator hemen 
yaklaşmış haliharb demek 
olan manavra zamanında bir 
nöbetçi neferinin şöyle silahı 
bir dakika bile bıra kmaıı 

nizamlara muhalif olduğundan 
neferi cezalandırmak istemiş. 

Nefer kendisini tanımakla 
beraber önilforma,ından yük
sek bir zabit olduğunu anla-
dığı için derhal ayağa kalk
mış, delenip toplanmış. vazi
yet almış.I 

imparator nefere yapacağı 
cezayı derhal tayin etmiş: 

Nöbette iken silahını bı· a
kip abdest bozduğunun ce
"ZBst olarak şimdi o bozduğu 
abdesten tatacaksın ! 

Zavallı nefer bu kat'i emir 
karşısında eğilmiş, bir par
mak çahp ağzına sürm8f. 
Fakat buna yaptıktan sonra 
nefi gaJyane geJmif, derhal 
tüf egini iparatora çevirip: 

- Şimdi sen de bir p•r
mak tat bakalım, yoksa te
tiji çekerim ha! demiş. im
parator "Nefer" in kıryaJan 
azt nefesi karşısında bu kı
tayı kararını görinde mec
bur o da eğilmiş. 

Üç dört gün sonra impa
rator1mahiyetiyle kıtaatı res
men teftiş ederken bu as
keri gözü ısırmış. Fakat ne
reden tanıdığını bir tini 
hatırlamayınca askerden sor-
muş: 

Seni gözüm ısm vor •m
ma nereden acaba demiş; 

Ağzının tadını hila unut
mıyan defer kemal ciddiyet· 
le cevap 'ermiş: 

Elbet!? tanırsınız başmet
meap demiş, geçen sabah 
kahvealtıyı beraber yemedik 
mi? 

..... ~ ...... , ... 

bir morfin şi"ringası yaphktan 
~onra uyuya bildim. Ertisi 
gün ancak öğle üzeri uyana 
bildim. ISaatlarca dilşündü
ğüm halde bir gece evvelki 
müşahedemi halledemiyor
dum. Bir nokta zihnimi işgal 
ediyordu. Ben mösyö Mab
yarın vefat ettiğini görme
miştim. 

(Arkası var) 

Umumi barbın ferdasında l direğe bağlayarak cayır cayır 
cenubi Sırbistanın sancak yakmış ve pişirmiıtir. gene 
kazasında bir hırsız çetesi çelenin kim olduğu anlaşıla-
Kalafat köyiinde Bekir oğlu mamıştır. 

Sebrinin evini besmış, ev Bu içete Paça köyiinde 
halkına dürll itkenceler ya· kahveyi basarak lbir kahve 
parak paranın nerede oldu- halkını soymuş, hepsini kab-
duğunu söyletmiş, parayı al- veye kapayarak kahveye ateı 
dıktan sonra ev sahibini öl- vermiş, kapıları tutarak kim-
dürmüş ve evi · yakmış idi. senin kaçmasına meydan 
Askeri elbiseaini taşıyan ve vermemek suretile bir sürii 
numaraları maskeli olan bu balkı kebab etmiştir. 
çete halkmın kiırnler olduğu Bugün, yani on yedi yıl 
anlaşılmış idi. sonra Goleş köyünden Milan 

namında biri adamakılı sar-
Ayni çete 1921 de Goleş hoş olarak meusup olduğu 

köyünde zengin Gabronun 
çetenin şahıslarını saymış, 

evini basmıf, ev halkı müda
makamı iftiharda yaptıkları 

faada bulunduğu için cebren 
marifetleri, çaldıkları parala-

içeri girmiş, bir odanın orta- rı, yaktıkları evleri, pişirdik-
sında bir ateş yakarak Gab- leri insanları saymış bunun 
ronun ayaklarını ateşe koy- üzorine Milan polise biJdiril-
muş, Gabıo can acısile ser- miş ve yakalanmıttır. Polis 
vetinin yerini göstermiş: çete idaresinde de yaptığı itiraf 
paraları aşırdıktan sonrae ve üzerine çete kızanlarının 
ateş vermiş, ev halkından hepsi toplatılmış ve bugi 
kimsenın kaçmasma meydan sancak mahkemesine sevko-
kal&11aoıak için hepıcini bireı lunmuşlardır. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooocooco 

Bir kadın b·r Evli insanlar 
1 batında üç ço- I daha çok deli-

cuk doğurdu riyorlarmış 
Tire (Huıuai) - Tirenin 

Dereli k6yündea Bekir karı
sı Olfet, çamaşır yıkamak 
üzere dereye inmiş ve ça
ma11rlan yıkamakta iken 
bir41enbire sancısı tutmuı ve 
hamile olduğundan, vaz'ı 
hamledeceğini anlayarak bir 

Amerikada evli erkeklerin 

kurduklan tuhaf bir cemiyet 

vardır. Bu cemiyet beki.rbk 

cemiyetidir. Kadınlardan bı

kan eı·kekler gizlice tetkil 

eltileri bu cemiyette ara sıra 

toplanmakta ve biribirlerile 
ağacın altına sığınmııtıı. Ka- dertlesmekte imişler. 
dıncağız, burada. yalnızbaşı
bir kız çocuğu dünyaya ge
tirmiştir. Bir müddet sonra 
kadının kobası · k yfiyetten 
haberdar edilmiş ve icadın 

otomobille belediye hastane
sine kaldırılmıştır. Ülfet, has 
taneye yatırıldıktan sonra 
birer saat fasıla ile biri kız, 

diğeri erkek olmak üzere 
iki çocuk daha doğurmuştur. 

Çocuklar ve anneleri sıh
hattedir. 

Uzun yaşama-
• 

nın yenı s rrı 

Bu gizli cemiyetin mensup· 

larından olan bir doktor ge

çenlerde cok dedikodu uyan-

dıran bir konferans vermiştir. 

Doktor bu konferasında, 

deliler arasında yaptığı bir 

tetkikte dililiğin en çok evli 

insanlar arasında olduğunu, 

bekarlardan gayet az insa

nın delirdiğini sölemiştir. 

Bu konferans üzerine ka
dınlar doktor protesto etmek 

için bir miting yapmağa ka-

rar vermişlerdir. 

Almanyanıo Fredrik Sa-

duski isjmli en ya,ıı , adamı Tahsildar 
doğduğu günü tes'•t ediyor-
du. Gazeteciler uzun yaşa- aranıyor 
masının esrarıo kendisinden 
ö~renmek istediler. Vekaletname ile iş göre-
114 yaşında dinç bir adam cek bir memura ihtiyaç var 

olan Fredrık: maaş dolğundur teminatı 
- Arkadaşlar eğer uzun nakli bırakma şarttır müra-

yaşamak istiyorsanız kat'iyyen caat mektubla lzmir posta 
evlen meyiniz ! dedi. 1 kutusu 'l31 De 1 O 

bir katil miyim? .. _-ı_- _ 
Ölmeli evet ölmeliydi ... 
Mademki ikimizden biri

sinin ölmesi İcab ediyor. 
Onun ölmesi lazımdı. Ben 

hayata, zevke, saadete müs

tebaktım.. Ben düne kadar 
onun r t ziline hücumları kar
şısında maddi ve manevi bin 

--------------------------------------------------

türlü azab ç kmiştim. O, be
nim hayatımı zehırlemiş, is
tikbalimi harab etmişti. Ah ! 
ondan ondan ne kadar net
ret eciiyordum ! 

Cenazesini kartımda gör
düğümü tasavvur ettikçe 
adalitım&n burğulduğunu, 

azamın gerilerek, donduğunu 
hissediyordum. 

Arkadaşım söyledikce tüy
lerimin örperdiğini duyayor-
u m. Cüz'i müddet dinlen- , 

Ah! lıain, gaddar elimden nişanlımı aldı 
dikten sonra devam etti : ı BPşiktaşa kitmekten vaığeç- il kat ederek ağırca yaralıya- 1 riye girdikh:n sonra zahmet-

- Onu nasıl ördürmeli tim konağa döndüm. ihtiyar caktım. Yarasının acısını duy- sizce odasını bulacağıma 
idim? .. Her şeyden evvel dadımdan başka kimse mah, öleceğini anlamalı, emin bulunuyordum. 
ölürken ona azab çektirmek yoktu. Ödama çekildim. Ve ölüm yaklaşırken işkence Ah ! bam, gaddar elimden 
bana senelerdenberi çektir- ağının köşesindeki yuvada çekmeli idi. iyice • çektiğine nişanlımı almış, bana bin 
diği bin türlü elemden bin sinek bekliyen örümcek gibi kanaat getirdikten sonra bi- türlü bühtanda bulunmuş. 
türlü acıdan intikam almak geceyi beklemeğe başladım. cağı kalbine bahracak ve Nihayet namusumu lekele-
istiyordum. Ölürken &özle- Nihayet gece oldu .. Sakin meyus çırpmmasınd ah ve meğe muvaffak olmuştu. 
ıinden ölüm körku:;unun ve müsterih bir gece, sema eninine bakmıyarab kabzesi- K;mbilir yanına girdiğim za-
okunduğunun görm'!k; uçuk berraktı, yıldı1lar parlıyordu. ne kadar soktuğum fhançeri man nasıl tatlı rüyalara dal· 
simasında can çekişmenin içimden: yara içerisinde dandürecek- mış nulacaktım ! 
tekansatını seyretmek isti- Böyle bir gecede öldür- tim. Komşumuz olmakla be· Gece i, ice bastıktan sonra 
yordum. mek ne iyi. Düşüncesi geçti. raber Behzadııı evine şimdi· elektrikleri yaktım. Son ka-

Evet o, öyle ölmeli idi.. Evet karar vermiıtim. Onu ye k ... r gitmemiıtim. Ôyle rarlarımı veriyordum. Dadı-
Ben onu öyle öldürecektim. uykusunun ortasında yakala- olcf.p halde evin şeklini mın getirdiği ...., yemeklere el 
Kararımı verdikten sonra yacak ve öldürmemeje elik adeta tasavvur eai'9r ve içe- sürmedim. Ve·niaftfft~ bek-

Balık derisi 
i'-:ı ugüne kaef d•! 91!~ 
L:.ıj muz, yılan. ~ 

risi kunduralar ,ı1•1 
Bugün KafkaıyaDJll 

bir t<ahri olan Tag f 
ki bir kundura ' 

. el• Azo• ve Karadeaıı 
bir balığın derisi11dell 
duralar imal etoıe 

Bn deriden yapıJaıl 
ralar çok dayanıkb 
muş!. ... . 

Erkek eğleflcesı 
i":; ransada festi•al f: 
Lll lenceler tertibio• ,dı. 
öneoı verimeğe ba~ 
kadar ileri gidildi 1'• 
lardan biri bu itlerle 
~yo~ . 

Gelgelelim orada ;'f', 
muhtelif. Bu meseledt vl 
çıkınca konferanslar 

1 
~r 

ladi ~e bir konfer ... • 

kırdı: h'' l 
- Erkeklerin blf X 

lencesi, ı.adınlaıa ef ~~ 
de yardım etmak olOl't I 

Fransa balkı, se~·~~~ 
tiyatro, dans, musık• r: 
ken şimdi k orku.y?rl•~ 

- Eğlenmek ıçıll ;;.' 
yıkayıö ortalık mı ,o 
jiz?.. diyorlar ..• 

*** ti' 
Resimli posta k~~~ 
ne zaman icat et-'' 

·ıe m artpostal d':01 t 
L&J ne zaman ıcl 

ve ne zaman kull•11~ 
başlandı? Bunu met~ 
Amerikalı pul mer• ,,,.. A 
dan biri yaptığı uı00 ~ 
tırmrlardan so11r• ,. ~ 
kartpostalların ilk d

1 
e~ 

dan 170 sene ev~e ,~ 

yada basılmış oldui1'., 

bit etmiştir. tfO 
49 kişilik tiy~~f, 

lf J iyanada "49 1'~d'~ 
· yatro,, ismi altı'ı'..t 
ni bir teşekkül kurll 49ltl' 
Bu tiyatroda tamalll 
yer vardır. Ve içerir' l 
ci müşteri alınm•~~· "~ 
Bu tiyatro hey'etiP' · r~ 
kimseler niçin 49 se. f' 
fazla istemcdikJeriP' f 
anlatmaktadırlar: . ·JI .J' 

"Hükumet elli kıt' 'l• 
la müşteri istiap ed•' ~ff' 

~, 

şa mahallerinden ·~~ ,s f 
ler alınmaktadır. Sı fi I 
kat temiz müşteri jle ti~ 1• 

k. · or r 
zancımıza ımseyı ~' / 
meden hayatımızı teb" 
mek için bu çareye 
duk.,, 

ledim. ;'j 
Salondaki büyiikpJ'~· 

iki darbeyi birbiri -· 
vurduğu zaman kal~tı "'1 J 
manım üstündeki 

1
,f ~. 

aynanın karşısına fi~ 
kendime çeki düzeO be~t' 
Ve yüzümde asla şt' f 
eseri yoktu. Bilaki~: ''~I 
sim idi. Bu tebess~. 1 
bir sırıtma değil 'i,ir ~ 
randevüıüne ~i~eP t;ııi • 
mın mes'ud vaııye o• 
rıyordu. Maaam111durll1 
bir sustalı bıçak rtJ 
Bu biçakla dadu:o lıf'"' 
it görür ve her • " 
mata çıkmadaıı • e 

k eıııt dolabının çe meç bO 
Naııl oluryor da do' l 
ma .. ı:ııın üzerinde ~,t 

( Arlı•'' 
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Elhamra Tel. a 
ıdareainde Milli Kiitiphaae oiıı~! 3 a 

BUGON a 
8it çapkın deijkaalı KLARK GABLE ve iki güzel 

~adın JOAN HARLOV - MYRNA LOY )t 
I lıız derecede nefis bir filimde buluştular, sevişti- )t 
er •e görülmemit mükemmel bir mevzu yarattılar )t 

ICARISI ve DAKTiLOSU = 
FRANSIZCA SÖZLÜ = 

trıcı: Betty Boop yıldız, renkli Kızı) Şeytan senfonisi )t 
ve Paramunt dünya havadisleri. )+ 

·~~~~R=~~~~~~~~~ 

İkroskop gösterir ki 

GôzLERİN ~lUH I' FAZASI ANCAK 
Cg «.PERF~ .PUNK:UELL » 
'tltik camlarıle kabıldır, her cıns en şık ve sağlam 
k Çerçiveleri ve güneş gözlükleri tımir k.emeraltı 
ret oteli altında Nafız Göıgördiren saat ve gözlük 

bulununuz. 

SİNİR 

:DEPO: S. Ferid Ecz~cıbaşı 
Ş 1 FA ECZANESi 

~~~~~~·· ····~~~~~~"::l:~•-::S 

~ r.n ER Z İ Necmi Teker ı 
~ ~ 

25 ikinci Tteşrin - - -----
iSreJat!lt!l~EBa 

E TAYYARE • TELEFON rıtl sıneması 3151 
S Bu hafta senenin en büyllk filmi 

1 T aras Bulba • 
~ HARRY BA:UR - DANIELLE DARRIEUKS - JEAN 1 
~ PIERRE - AUMOND ve diğer yüksek Fransız san'at-
t!] karlarının büyük bir kudre'tle yaşattıkları şaheserler il 
a şaheseri • 
fl Rus danslan - Çigan müziki - Balalayka - Kazak atkı ı 
ti Kazak kalbi - En kuvvetli bir mevzu 
E AYRICA : 11 
~ Miki (Canlı karikatürle~·) v~ Paramunt 1 
~ dünya havadıslerı il 

~ SEANS SAATLARI ~ ı· 
ırl Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesı, 
~j pazar günleri 1,15 de başlar 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 
~ vardır Dl 
a~~~~~~~~a~ss~~S~E~R•B 

r. Mağazamıza yeni getirl tiğ i miz Yerh ve lngiliz ku - t 
Ü Jı. 1 
~ maşiaıını sayın halkımıza haberdar c·derim. T eşrı f ede- ~ 

cek en ınfışkül pesent zevatın ~e,·atın gerek ku ıuaşla r- L 
~ dan ve gerek . ise dik iş lerden memnun kaJacakla rı şüp- n · 
~ hesizdir. U _ - -
tt Zabitan elbiseJer.i de en soonizamesini bihakkın tat- ~ . ..-...A.aA~ 
~ bik etm~k suretile dikili . ~~ aAı...aAAAAeaaAAi!ll•ıılııılı,a.. ~ 
ft Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokaiında. ! T O R ·il • 

........... ____ em _____ E:'"=Bl_l _____ E:IWIEll __ , iııı:::.t:a~~~~~·· ...... ~a::ı.:aktıl!S~~ 1 Do K a .. 
Birinci Sınıf Mutabasaıa 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

1 Hiç bir yerde şubesi yoktur ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
• Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş.~Hasta- .. 

Cilt ve ·renasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

fzınir - Birinci beyler sokağı Elbamra Sineması 
arkasında No.: 55 Telefon: 3•79 - 9 E ı••ı 8 h t 

.... _&:B::ıi!Eae:E•.;s: .. a::l!E'.§?~•·a::..•-.:~..-~...iıilE&E~ - v u a ara Deoosu 
41 larını her sabah saat d ..... -:Cuza kadar ve öğleden sonra .. 
4111 birden itibcıren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
• Muayenehanesi : Beylt:r sokağı bay Memduhun labo- • 
• ratuvan karşısında 36 numaralı muayenehanesioda. • 
• [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıktan kansızlık, za- • 1 yiflik, kaJb hastalıkları, mide, barsak böbrek bastahldans 

11tın· k h ·ı . . .. d ~ ır a vecı erıne muJ e 
r ~ llıüddettenberi piyuada bulamadığınız kabveler için 
f .~ltrak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit

. ~ekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe
'ti ~anan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 

lilııı:ın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

, 
f 
I 
I 
I 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 •No,da 
Dervim Bisküvit yap&m yeri: 

IsmaH Atamer. 

~*"~**:A:~i~*~~~~****" 
DOKTOR 

~ ,. 
~ Tonay ,. 

Bakteriyolog ve bulaşık, salılın ~ 
A. Kemal 

~ hastalıklar mütehassısı ~ 
'- lÖahane istasyonu karııaındaki Dibek sokak başın- )i 
~ sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

>.t Ilı saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )\t 
~.6~acaat eden hastalara yapılma~ı laıımgeleo sair )(> 
'-.t, •ltt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- t( 
'İtad YtpıJmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- 1J 

t aıuntazaman yapılır. Telefon: 4115 Mı 

«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

~. I. Na On 
~,~Q . olınak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
" ~t~ I) ınden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

Wc de kendinize bimıet etmiı olursunuz. M~terilere 
~ ~I 0lnıak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak

et satılır. Zengin kişeai birçok vatandaılari zengin 
' L_ . • • 
~ ~ar vermııtır. 

teı: Hükum~t c:add~si Ktmeralb karakol ittisalinde 

ZENGiN KlfESI 

••v.·ııaııtıı•ı••••'•••i••w••.e•• .. • .. 
l\'luhterem müşteri-
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ist.er 
seniı, ber halde İzmirJe Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına. 
dikdiriniz fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaılarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulakı bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsata kaçırmamalarıaı 

tavsiye •!deriz. SAUIKZADE BİRADERLER 
/&~~~~~~···~~~~~~,_ 

~ HUSEYIN KAYIN 1 
~ Zarif. temiz, ucuz mobilye evi 1 
~ Yemek ve yatak odaları fevkaJ~de kurulanmış 1 
~ kerestelerden yapılır i 
n Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 1 
a Şekercilerde numara 26 i 
~a.1S~~kta~~ ••a:.ts~~~~a:..a..! 
[+l~~~~ı~:~~~~~· 

, 1 lzmir Yüıı Mensucatı 
Türk A. Sirketinin 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş· boy_~sı 15 kuruştur 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 

Satış yeri: n:EYI..-UL~Baharat deoosu c~ ·~ Sagv Jam 
---~~---------T-e-le-fon 3882 ~-: ı Zarif 

IÇENı.E B'.ILIR 1 Ve Ucuzdur 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ~ Satış verleri 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 1 Birinci kordonda 186 num;rada ŞARK HALI T. A. Ş. 

Y•• k ) K bad k ) dır il Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir • Ojla u se , a avı ra ı an • ~ 



Urla davası 
neticelendi 

hlaznunla r beraet 
'ettiler 

-> 928 seneıi Nisanının on 
l:iirinci gecesi Urla hakimi 
Ihsan Ziyayı döverek ölümO
~e sebebiyet vermekle suçlu 
Urla dava vekillerinden Sab
ri, Hasan, Fehmi, lnceıulu 

Mehmet, Abdurrahman, Sa
• Bu karara göre suçları 

sabit olamadığmdan cümlesi
nin beraatJerine hükmolun
muştur. . 
dık, Selih Zeki ve Abmedin 
ağırcezada uzun müddetten
beri devam eden muhake
meleri bitmiş ve dün karar 
tefhim edilmiştir. 

Zevce katili 
deli imiş 

Karataşta Yenitürkiye so· 
kağındaki metruk kilisede 
karısı Emineyi keserle başı
na vurarak öldüren Şakir, 

dün memleket hastanesinde 
iki aydanberi devam eden 
müşahede neticesinde ceza 
verilemiyecek derecede deli 
olduğu, fakat insanlar ara
sında gezmesi tehlikeli oldu
ğundan epiy müddet bir a
kıl hastanesinde bulundurul
ması icabedeceğine dair mü
tehassıs tarafından rapor ve
rilmiştir. 

Hafta tatili 
J(anununun tadil edi

len maddesi 
Hafta tatilı kanununun 

beşinci maddesini tadil eden 
kanunun dördüncü madde
sinin değiştirilmesi hakkın

daki kanun Vilayete tebliğ 
edilmiştir. Buna nazaran 
fırıncılar, kasablar yalnız 
sebze ve tütün ve yaş meyva 
satanlar, nalbandlara alat ve 
edevatı ziraiye tamircileri 
müesseselerini 4 üncü mad
dedeki müesseseler gibi açık 
buludurabileceklerdir. 

Bunlardan bir kısmı hafta 
tatili kanunundan istisna 
edilmişlerdi. Nalbadlar, alat 
ve edevatı ziraiye tamirci· 
leri kayidleri ilave edilmek 
suretile kailun tadil edilmişti. 

Bav bayanlara 
Tahta ve taş üstüne düş

tüğü veya atıldığı zaman 

kmlmayan cam su bardak
larının yeni modelleri ve 

renklileri Hükümet cadde
sinde Şemsi Hakikat ucuz
luk sergisine geldi. 

Çocukların mütemadiyen 
bardak kırmalarından bıkmış 

"na ve babalara hızmetçinin 
dikkatsizlikle bardak kırma-

smdan usanmış bayanlara 
müşterilerin mustahdemlerin 

bardak kırmasından canı 

yanmış lokanta ve kahveci
lere müjde kırılmamasına 

rağmen fiatlar ucuzdur. 

(ftaUua ~ .. ı ı 25 lki11ci T~ 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

Fransa ve üç mesele.. 11~ 

Soğuk ve kar yüzünden 
harb şiddetini kavbetti 

F ransa bugünkü kadar hiçbir zaman büyük ınuştnii ti 
ler karşısında kalmamıştır. Merkesi Avrupada y•P .-

bir tetkik seyahatinden avdet eden Fransanın tao:,-
saylav1arından Pol Reymond söylediği bir nutukta frall 
bu müşkül vaziyeti şöyle hülasa etmiştir : ot'' 

- " Emniyetimizi Almanya ile bir anlaşma yapmak 'tbİ~ 
rile temin ediyorsak Fıansız - Sevyet paktını filen ta bd' 
etmeliyiz. Fransa, şu üç hadiseye karşı kelmeğe hasır 
lunmalıdır : 

----------- .. oo .. -----------

İki tarafta ilerliyemiyor asiler mühim 
1 - Almanyanın yeniden sillblanması, 
2 - Alman - ltatalyan yakınlaşması, ~ .. 

zayiat verdiler Madrid yanıyor 
3 - Hitlerle Mussolininin lspanyonl işlerine danıtık1' 

müdahalesi, Iİ. 

I• talya ve Almanyanm diplomatik faaliyetini öteki ~ t.ı 
lerin tereddüd ve kararsızlıkları ile kıyas eden · 

Paris 24 Madrid etrafındaki muharebe mühim bir değişiklik yuktur. Her iki taraf küçük 
muvaffakıyetler elde etmekte ve göğüs göğüse muharebe devam etmektedir. Son günlerde 
cumhuriyetciler vazite hakim görünmekte ve asileri püskürtmektedirler. Madrid yeniden 
yakılmış ve mühim bir mühimmat deposu infilak etmiştir. Son muharebelerde asiler mühim 
zayiat vermişier ve birçok top tüfek terketmişlerdir. 

Raymond şunları ilave etmiştir : ,;I 
- " Fransa ile ltalya_ arasında samimi görüşme \'e ~f 

ma yapılması elzemdir. ltalyanın şimdiki tavrı ve AhPdır· 
ya yaklaşması Avrupada yeni bir vaziyet doğurmakt• 9' Madridden gelen haberlere nazaran asilere Alman ve Italyanların yaptıkları yardım gün

den güne artmaktadır. Lervantes gemisinin Alman ve ltalyanlar tarafından tahrib edildiği 
anlaşılmıştır. 

H akikaten bugün Fransanın uykusunu kaçıra..° ~~b'ı 
meseledir. Fransa bu müşkülleri ~hallettiği guo ~jr 

bir nefes alabilecektir. Fransa bu ımkanları tahakkuk ~~r 
meğe uğraşırken lngiltereyi kazanmağa da elinden g ·ıtet" 
kadar çalışacaktır. Fransa bu müşküller karşısında lııf ~· 
yi de kaybebecek olursa vaziyeti bir kat daha feci o1•"

1 

Varidat onbir milyoıt fazladır 
Ankara 24 {Hususi) - Maliye Vekaletinden alınan malu

mata göre Hazirandan itibaren varidat fazlası 11 milyon 
300 bin liradır. 

C. H. Parti 2rubu siyasi müste
şarlık ihdasına tasvip etti 

Ankara 24 - C. H. partisi grubu bugün toplanarak 
hükumete yapılan suallere vaktinde cevab verebilmek için 
siyasi müsteşarlıklar ihdası da mevzuubahis olmuştur. Parti 
grubu bunu tas..,ip etmiş bir komisyon toplanarak yeni ka
nun projesini hazırlamağa memur edilmiştir. 

Maliye memurları arasında 
tasfiye yanılacak 

Ankara 24 {Hususi) - Maliye memuları arasında geniş 
mikyasta tas:iye yapılacaktır. Maliye Vekaleti memurlars ı 
sicillerini tedkik etmektedir. 

•• 
Usküdar haoisanesinde iki 

kişi yaralandı 
lstanbul 25 - Üsküdar hapisanesindc para mesele

sinden dolayı kavga eden mahkümlardan Celal sivri bir 
de.nirle Azizi, Hüseyin de topal Hasanı ağır surette yarala-
dılar. Bu hadise üzerine adliye tahkikata başladı. Hapisane 
dahilinde araştırmalar yapılarak yaralayıcı aletler toplandı, 

Yuguslavya-Bulear ~dostluğu, 
Türk Bulgar dostluğuna 
mutavassıtlık yapacak 

Belgrad 24 (Husüsi) - Sabık bulgar başvekili Çankof 
buraya gelmiş ve tayyare ile Berline hareket etmiştir. Çan-
kof, Bulgar, Yugoslavya dostluğunun Türk dostluğu üzerin· 
de iyi inkişaflar tenıin edeceğini ve Türk-Bulgar dostluğun-
da mutavassıt bir rol oynayacağını söylemiştir. 

oo:x>oooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooo 

Bir senelik Manisada Ata-· 
uykuya yatan 1 

vılan 
Takriben bir sene evvel 

Berlin hayvanat bahçesine 
müthiş bir yılan getirilmişti. 
Boyunun 9 kilometre olma· 
sından kinaye olarak yılana 
Goliat ismi verilmişti. Fakat 
Goliat'ın hiç iştihası yoktu. 
Bir şey yemiyordu. Önüne 
konulan en yağlı piliçlere, 
tavşanlara bile iltifat etmi· 
yordu. Gözlerini açık ta 
bunları görür görmez sanki 
iğrenmiş gibl tekrar gözleri· 
ni kapayarak uykuya dalıyor 
ve mütemadiyen uyuyordu. 
Geçen bir sene içinde dört 
defa defa derisini değiştiren 
Goliat hiç bir şey yememiş, 
çok fena zayıflamıştı. Müte
hassıslar yılanın öleceğine 

hükmetmişlerdi. Nihayet ge
gen hafta Goliat'ın artık ye
mek y~meğe karar vermiş 

olduğu memnuniyetle görül · 

türk haykeli 
yanılacak 

Manisa (Hususi) -Manisa 
vilayeti tarafından yapılan 

teşebbüsler üzerine heykel
tıraş Kripel, Manisaya gt imiş 
ve yaptığı model eri getir· 
miştir, 

Vali ile Fırka komutanı 
general Ali Riza ve arkadaş 
ları tarafından tetkik edilen 
modelJerden beğenilen biri 
Dahiliye Vekaletine ve Parti 
genel sekreterliğine gönde-
rilmiştir. 

Model bu makamlarca da 
beğenildiği takdirde inşaata 
b"aşlanacak ve bu işin bu se-
ne zarfında başarılmasına ça· 
hşılacaktır. 

dü. Hayvan bir piliç ile bir 
tavşanı gövdesine indirdikten 
sonra bir de domuz yavru
sunu yedi ve tekrar uykuya 
daldı. Hayvanın gene bir se
ne müddetle uyuyacağı zan· 
nolunmaktadır. 

İthalat karar-
• 

namesı 
- Baş tarafı 1 incide -

tesi, muahedelerle girecek 
eşyayı göstermektedir. M. 
listesinde ithali memnu eşya 
toplanmaktadır ki, şimdi mev
cud ithali memnu eşya ço
ğaltılmaktadır. Kliring liste · 
sindeki eşya da arttmlmıştır. 
Diğer listeler bakidir. ____ .. ,,__.._ 

Eknıek narkı 
Belediye Reisliği tarafın

buğday ve un fiatleri üzerin
de yaptırılan tetkikler neti
cesinde şimdiki narkın aynen 
muhafaza edilmesi muvafık 
görülmüştür. 

POL ITIKAC.:J' 
00 0000~ 

Halkın Sesi hakkın sesidit 
- Baştarafı 1 incide - ocO~ 

yacını yazdan temin edemiyen fakir fukara, çouU<.
1
ç ~6' 

oduncu ve kömürr.:ü dükkanlaı ına hoşarak bir iki ~1 :er'~ 
mür almağa başladılar. Kömürcülerin ağız birliği .e e~' 
birdenbire fiatlerini bir ku ruş kadar arttırdıkları idd•• 
mektedir. e'r 

Belediye bu vaziyet karşısında fakir fukaranın su •e;~ 
mekten sonra ihtiyc. cı bulunduğu kömür fiatlerioi ~o 
etmesi ve ihtikara mani olması lazımdır. 

Halk Belediyedeu bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi6 
.. ~· _ _,,_ ~ .. --~- • "*""')"·•""S ......... ....,.,,.,. - •.• # 

-Z-EN_G_l_N_B_IR-DUL BiR DELIKANLil' J, 
AŞIK OLDU 

Fakr t bu aşk pek bahalıva mal oldll 
Madam Gregor ile kızı, gene taze kalmış ve her an mü1ler. ~ 

lngil~erede Bekshill,de bir için~e yeni bir he~~c~nı . bek- A~eta gen.ç kııhk ,f~ 
otel ışletmektedirler. Kazanç- lemış. Fakat bu turlu hısle- canhgını çanı baştan ..Yeo 
lan ve bittabi keyifleri ye- rio meydana vuruluşu, dar- dünyayı tozpenbe . gor 1e~ 
rindedir. Komşaları, kendile- zih_ni~e~li muhi~te ayıp. ~ayı- delike~lıyı delice~aııe,,O I 
rioi saymakta, sevmekte ve cagı ıçın, arzu arını ıçınde Dorob buna da bır ç ~--, 

' ki l b' ' b"t- h ıın• bu ana kadar da uygunsuz sa amış, ve ya ancı ır neş e muş. u un cı a . , 
bir hallerine de rastlamadık- ile ~e~disini avutmuştur, _ parasi~e .hazırla~~ş'. ~ıf~f ~ 
la · · d ti b Lakın [mukatderat en bu- züklerını, sevo-ılısıoıll ı''· 

rı ıçın eş os arına, u ... y• 
k t r . t . t yük hakimdir. maşırlarma varınca . f 

an~ ·;~nl 0 e0mı 1 
evsıye e . Günlerden bir gün, otele herşeyi kendisi alroıt· ... ,ı f 

me ~te ır e-r. te ' tam ma- yeni bir müşteri gelir. Bu fotsgraf çektirmiş, " ~ 
nasıle bir otel olmaktan zi- müşteri, genç, güzel ve hazırlanmış. f~ 
yade, çok odalı hususi bir yakışışlı bir delikanlıdır. iş yalnız resmi 1'•~ 
ev manzarası a zetm <!ktedir. Üniversite balebesididir. kilisedeki merasime • 
işleri yüzünen Bkshill'e ge- Uçarı bir çapkındır. Gözü günde tayain ediJı:JJi!• rİ1ı 
len yolcular, hemen madam daima etraflarda, yen yeni Düğün günü geloı1t~,~~i9 
Gregorun oteline koşmakta sergüzeştler peşindedir. Do- firler, gelin, kaynan• ~I 
ve sanki öz evlerinde imiş roti uyumuş sandığı emelle- beklemeğe başlamıŞJ:''f~f.: 
gibi rahat etmektedirler. rin bu delikanlının şahsında ne gelen olmuş ne .,1- 'I 

Madam Gregor, bembeyaz tomurcaklandığını sezmiş, ve Neden sonra post~'! ~-~b' 
1 f delikanlının etrafında perva- tirdiği bir telgraf ışı ..iıı'" saç arı, müş ik tavurlariJe · JjlW er 

ne gibi dolaşmıya başlamış. miş, ve bütün ÜPl10 ı·ı'' f.1 oteli iadre ediyor. 42 yaşla- 42 P lfı: 
Eski kocasından oldukça düğüne bağlıyan b'11 "~ 

rındaki kızı Doroti de, iyi d .. b 'Ar 
mühim bir serveti bulunan hemen urada üşu t 1 

kalblilig-i, uysallıg-ı ve neş' e- t ı ft atırl• 42 lik dul, her fırtattan is- e gra a şu s 
sile şühret kazanış bulunu- tifade delikan lıya açılmış. imiş : , 
yordu. Dindar bir hırhtiyan Delikanh da kaşığına yağlı Sevgili Doroti: ·~le''/ 
olarak tanman ve hiçbir pa · bir kısmetın düştüğünü gö . Bana yaptığ n iyih JI Ş'' 
zar kiliseye ig tmemezlik et- rünce lakayd davranmamıya çırdiğin tath anları .e1~. ~ 
miyen Dorotioin gönlünde başlan: ış, bütün şeytana tını hatıra olarak aoac•lı;ti~'l 
garib arzular yok değildi kullanarak zavallı dulu av- gün seninle evlenece ~ '°r 

Bu yaşa gelinceye kadar lamı~.. şeyimiz hazırlaomı~tı~e~'o~ 
birçok dıkıutılara katlanmış, y zun ve herkesten gizli ben başka birisin• 1~ı ~-
koc• yüzünden dertlere gir· mes'ud bir aşk devresinden dum. Bana aldığı~ ci~ 
mış, hele ilk kocasını yirmi sonra 22 yaşındaki genç işık yaptığın cahizlerı, ,e 
beş yaşında kaybedince deJi ile 42 yaşındaki dul evlen- rıma hediye etıelll jfo 
divane oımuştu. meg-e karar vermişler. An- ande de onunla e11lellı'I> &' 

• eıı ~e Zaman her şeyi unutturur cak müstakbel damad niha- karımla beraber, !5 ı•' .Ai 

derler. Doroti de hayatının yet bir talebe olduğu ve birçok se- neler edifof"· 
bu en şiddetli acısını yavaş bittabi parasız bulunduğu yaşamana dualar 
yavaş unutmuş fakat gönlü için bir müddet de düşün Beni affet.,, 

Her av bircok vatandasları bü 
yiik bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pİvanko 

almatı unutmay~nız. 
biletlerinizi 1111ıt}.~ 

Basmahane Çorak kapı karakol 3491 
Bay Hasan Tahsin TelefoSl: 


