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rıesının camını 
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b i Amerika Cumhurreisi 
~tlzvelt'in hayatı çok 

meraklıdır 
• • • • 

ddet avkathk yapınış, 1921 de kötürüm 
'c.llahriye müsteşarlığı yapmış ve niha
Umhurreisliğine kadar yükselmiştir 

elt neler 
>aptı? 
t •on intihap müca
lene Amerika Cu

iııe intihap edildi. 
. betle tercümei ha

tile.ı atağıya koyu-

882 seneıinde 
ensup buluudu
ği, ıeref ve iti

ksekliği ve serveti 
f 
~Avrupahların aris-
diye tarif ettikleri 

<lan biridir. Ruzvelt 
e refah ve bolluk 
bllyümnı ve bütün 

da bay le geçmiıtir. 
ı çek meraklıdır. 

Amerikanın maruf üniversi
telerinden Harvorddan ye
tiımiıtir. Bidayette kısa bir 
zaman avukatlık yapmıştır. 

Sonradan Nevyork hiik6-
metinin demokrat partiıiae 
mensub iyan izaıı olarak 
politika sahnesine atılmııtır. 

,..... Sonu 4 laclde --

Dostluk 
muahedesi 

---t p,,. .......... -
Bulgaristanla Yugos-

lavya arasında 
imzalanacak 

BORIS 
Atina 6 - Gazeteler, Yu· 

goslavy baıvekili doktor Mi-
lan Stoyadinoviçin kral Bo· 
risle yaphğı temaslar hakkın· 
da uzun uzadıya tefsirlerde 
bulunuyorlar. Elefteron Vima 
gazetesi Bulgaristan ve Yu
goılavya arasında bir dost-
luk misakının pek yakında 
akdedileceğini, bunu Bul-
garistanın Balkan antaabna 
girmesi takibedeceğini haber 
veriyer. 

· ltalya kralı 
Peşteyegidiyor 

Roma, 6 (A.A) - Resmi 
mahafil Macaristan naibi 
Hortinin Romayı ziyaretin-
den sonra ltalya kralının 
Budapeıteye bir ziyaret yap 
masının mümkün olduğunu 
yazmaktadırlar. 

düıer. 
SEF ARETHANENIN CAM

LARI KIRILDI 
Londra 6 ( A. A ) - Bazı 

müfritler Alman büyük elçi
liğinin önilnde nümayif ya
parak polis mlidabele edin
ceye kadar birkaç cam kır
mağa muvaffak olmuılardır. 
Üç kiti tevkif edilmiıtir. 

~~---~~~---~~~ .. ---~~~~~~~~-
DÜNKÜ ELKTRIK KAZASI 
~--------~--------.... ~--------------~-

Tramvay teli kontak yaotı. 
Bir kadın bayıldı. Tramvav

lar 45 dakika işlemedi 

• 

KAGID FABRiKAMIZ 
iktısad Vekilimiz Celil Bayar 
çok kıymetli bir ııutuk söyledi 

ve dediki: .. 
Türkler teknik adam bulamazlar diyenlere 
yükselttiğimiz f abrikalarımızJa· cevab veriyoruz 

lstanbul 6 (Ôzel) - lzmit 
kiğıd fabrikası iktiıad veki-
limiz Celil Bayar tarafından 
açılmıştır. Baıvekilimiz itleri 
olduğundan Ankaradan ay
rılmamışlardır. 

Celil Bay.,, kilşad mera
siminde, Türkiyenin iktisadi 
kalknama sahaıında azim ve 
iradesini tebarOz ettiren çok 
kıymetli bir nutuk ıöylemiı-
tir. Celil Bayar, ezctımle de
miştir ki: 

Bize "Türkler para bulur· 
lar fakat teknik adam nere· 
den bulabilirler" diyenlere 
ameli olarak · yOkıelttiiimiz 
fabrikalarla cevab veriyoruz. . 1 

-

~ooooaoooaooaaaa aaooaaaoooaaaoaaa~ 

Kızla~ımızm ~askerliii hakkın· 
da bir kanun hazırlanma•ıı 

---------------.. ~------------------
Fakat Liselerde kızlarımız şimdiden askerlik 

dersleri görüyorlar 
lstanbul 6 - Kadmı.n: ve korumak buıuuacla -

mızın, seferberlik haliacle omuza çahpaak mevkiia4• 
geri hizmetlerde kullanılaca- olan kadınlarımı11n, icab eder-
ğı hakkında, Sıhhat ve iç- ıe vatanın .......... slW 
timai muavenet vekiletiade ylikıek ve terefli zaruretler 
bir kanun hazırlaaclıiı ye iSnilnde aıkerlik yapmala" 
hatti bu projenin ıallhiyet- kararlaım11hr. 
dar vekiletlerde tedkik ve Memleketimizin muhtelif 
tasvib olunduğu hakkında noktalanada, buı huaaıl im 
verilen haberler teeyy&d et- liıelerinde bu karana timdi-
memiştir. den tatbikine baıl••llllfbr. 

Yalnız ıuraıı muhakkak· Kızlanmıza erkeklerimi& ıibi 
tır ki, memleketin bilt6n ha· askerlik dertleri verilmek• 
yat kaynaklarını işletmek tedir. " .. ~~-'-~~~~-

Dev I et reisleri Atatürk'ii 
tebrik ettiler 

lstanbul, 6 (Hususi - Bllylik Cumhuriyet bayramımıma 
yıldönümü münaıebetile devlet reiıleri cumhurreiaimiz Ata• 
türk'e samimi tebrik telgrafları çekmektedirler. 

ltalya, Belçika krallarile Japon imparatoru, Amerika, 11-
panya cumhurreiıleri ile Atattırk araıında 1amimi telpaftar 
teati edilmiıtir • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
aoao---------------

Ha r bın insanileıtirilmesi 1 • 
Dün sabah saat sekiz bu

çukta belediye birinci mınta
ka karıısında tramvay hattı
na bağlı elektirik telinin 
direğe bağlı izolasının bozul· 
masından kontak yapmııtır. 
Kontak üç dakika kadar 

1 
Muhliı imdadı sıhhi ve cer
yanın kesilmesi için emir , 
vererek kadının imdadına 

r:I u dünya çok garib oldu. Hele politika ilemiade ı,ı. 
l:'..I gariplikler, öyle komiklikler oluyor ki .. Italyu·Habef 
boğuımaıında ıu Milletler Cemiyeti denen yerde 0111•
oyunlar büttln dllnyayı hayrette bırakmııtı. Son ıtmlenl• 
ademi müdahale komitesinde, ispanya itlerine karıtmamak 
için devlet mümeailleriaia birbirlerini naııl kuclırmaja 
çalııtıldan, kandınmayup nihayet aaııl birbirlerine girdik• 
leri de malum ... 

alev ve kıvılcım saçmıı ve 
kalın teli erilerek yere sark
masına sebeb olmuı, bu 
esnada mahkemeye gitmekte 
olan Karataıta Yeni Türkiye 
sokağında 8 numaralı evde 
oturan 35 yaılarında Habibe 
elektirik kıvılcımının cerya
nına kapılmıı ve korkarak 
bayılmııtır. 

Hidiıeyi ilk gören beledi
ye birinci mınt•"• lmiri 

koımuıtur. 
Habibe baygın olarak mın 

takaya getirilerek bizzat 
Muhlis tarafından sun'i te· 
neffüs yapılmıı ve bu ıaye
de kadın ölilmden kurtarıl
mııtır. Baıta mıntaka imiri 
Muhlis ve arkadaılarının 
cansiparane çalıımaları sa
yesinde melhuz büyilk teh
likelerin önO alınmııtır. Bu 
fedakir memurlarımızı tak
dir ederiz. 

Tramvay ıirketi. derhal 
telleri tamir etmiı ve tram
vaylar 45 dakika iılememiı· 
tir. 

Dün de ajan11n bir Londra telgrafı vardı. Aynen apjlJ• 
koyuyoruz: 

Londra 5 (A.A) - Reami mehafil denizaltı muhuebeli· 
nin insanileıtirilmeainin kabul edileceğini tahmin etmektedir. 

Olur ıey değil.. Harb insanileıecekmif. Bu zebili gaz •• 
mildhiı harb silihları deninde insani harb yapılacakmıfl •• 
Şu diplomatlar da tuhaf adamlar.. Halkı bu kadar ela 

aldatmak olur mu yahu... Halk bu kabil haberleri okuyor 
ve basıyor~ kahkahayı .• 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDiR 



• 
...... 2 

Korsikalı bir kızın aşıkına 
cezası! •• 

Korsikalılar, kanı daima kararını vermiş ve tatbikata 
kaynıyao, şedid tabiatlı insan- geçmiıtir. Bakınız ne yap-
lardır. ~_!lpolyon Korsikalı mıştır: 
halkın tam bir tipidir. Aşık Pantopla ile yeni ıev· 

Korsikahlar bir şey yapa- iW_si Magdelena, ıabilde bu· 
cakları zaman iyi düşünürler luŞ'iukları zaman Antoniye-
daha doğrusu hiç düşünmez- netta elinae bi1 tabanca ön-
ler birden karar veı iri er ve lerine çıkmış ve: 
bu kararı ne pahasına olur- - Alçaklar. timdi size ce-
sa olsun mutlaka tatbtk et- zanızı vereceğim! demiştir. 
meğe çalışırlar. Vefasız aşık ile yeni sev-

Korsikalıların atkı ve kini gilisi bu vaziyet karşısında 
de meşhurdur. işte fU ne yapacaklarını ıaşmp kal-
macera bunlara en bbyük mışlardır. Kalbinden yaralı 
delildir; esmer dilberi: 

Korsikanı.n J\ozineli kasa· -Şu sandala bininiz emrini 
basında ~nloniyetta isminde verince her ikiıide sandala 
genç bir e•mer güzeli vardır birer kuzu gibi girmişler, 
Bu esmer güzeline köylüle- Antotiyetta da elinde taban· 
rinden Pantopla isminde cası olduğu halde binmiştir. 

bir delikanh " ebedi aık " AntoHyetta'nın sandalı 
vadinde bulunmuş ve bunun açıklarda batırarak hepbirlik 
için de mukaddesatı namına bir ölüm hazırladığını san-
yemin etmiştir! mayınız f Bir korsikah buka· 

Antoniyetta, son günlerde dar basit bir iş görmez f 0, 
aşıkı Pantoplanın Mağdalena emsalsiz bir intikam ala-
isminde bir kızla ıeviştiği ve caktır. 
her gün sahilde te11.ba bir Elinde tabanca sandalı 
yerde bulunduklarını haber dört mil açıkta bulunan hali 
almıştır. bir adaya sevkettiren Anto· 
Mağdalena, Antoniyettanın n'yeneta vefasız aşıkını ve 

komşularından fakat arala- düşmanı ve rakibi kızı bura-
rında ıenele r süren bir kan da yalnız bırakarak sandalla 
davası olan bir ailenin kızı· geriye dönmüştür. 
dır. Vefasız aşık ile yeni sev-

Antoniyetta, bu haberi gilisi bu ıssız adacıkta on 
alınca, aşıkı Pantopluya hiç beş gün ~kalmışlar, feçi bir 
bir ıey töylememiş, ne ağla- ölümden ancak bir tesadüf 
mış, ne de sızlamıştır; fakat ıayesinde kurtulmuşlardır. 
OOOOOC.ıCOOOOOO~ 

Süleymanın ı Kadını öldü-
hükmü ren polis 

Evvel zamanda iki kadın 
bir çocuğu paylaşamıyorlar· 
mıı. Nihayet Süleymanın 
huzuruna çıkmıılar. Süleyman 
bir biçak almış, çocuğu kese· 
ceğini söyleyince, çocuğun 

asıl annesi "düşü~ bayılmış, 
dava da kendiliğinden lial-
ledilmif. 

Tıpkr- bunun gibi Pariste 
de iki kadın bir çocuğu 
paylaıamıyorlar ve mahke
meye baş vuruyorlar. Hakim 
Süleymanın usulünü tatbik 
ediyor. Fakat biçağ.nı çeker 
çekmez iki kadın : 

- Aman çocuğun kanına 
girmeyiniz, biz hakkımızdan 
vaz geçtik, çocuk sizin olsun! 
Deyip gidiyorlar. 
Kucağında bir çocukla 

hakimin halini tasavvur edi· 
yor musunuz ? 

Köpekdiv.ip 
eeçme ••• 

Dünyanın en pahalı köpe
ği Londralı Bay Yatenin kö
peğidir. 

Bu köpek tazıdır. Hariku-

lstanbul - Mahkeme ka • 
rarile kendisinden ayrılan 
eski kansı Sudiyeyi tekarar 
almak istediği halde kadının 
bu teklifi kabul etmemeai 
üzerine hiddet enerek sokakta 
biçakla vurub öldürmekten 
suçlu sabık polis memurla
rından ihsanın muhakemesi 
Ağırceza mahkemesinde 
bitirilmiştir. 

Muhakeme neticesinde Ih· 
sanın 12 seneye ve altı ay 
müddetle ağır hapsine, 
müebbeden amme hizmetle-
rinden memnuiyetine ve 
6,000 kuruş mahkeme har
nın da kendisinden alınma
sına karar verilmiştir. 

-- ..................... ..... ...................... ;ı.. -

iade güzeldir. On yedi ba· 
bası malumdur. Bir köpek 
meraklısı geçenlerde köpeğin 
sahibine baş vurmuş ve kö
peği satın almak istemiş. 
Ne vermiş biliyor musunuz? 
40 bin liral 

işin garibi bay Yate kö
peğini satmamıı. Kendisi ne 
milyarderdir ne de milyoner. 

Enver paşa-
nın casusu 

- 20- YAZAN: •• 

Alnıanyada garib bir idare sistemi vardı 
Bu işin mihverini gene 

kadın ve kumar teşkil ede
cektir; bunu!l için *** Kont 
Randa va l 00,000 marklık bir 
çek verdi. 

Kont Randav gittikten 
sonra, bir ilim olduğunu 
olduğunu iddia eden Berlinli 
mllltlman: 

- Bukadar para verdik· 
ten sonra, bu işi ben bile 
becerirdim. Beoimde Alman 
hariciyesinde ve saraylarında 
dostlarım var. Alman asilza· 
deleri iki kısımdır: Birini kısım 
ile belki böyle bir iş görmek 
mümkün olamaz. Fakat ikinci 
kısım ile • itin içinde para, 

......... , 
Keman içinde 

bir çocuk 
mumyası! •• 
Paris'te Rus mültecilerin

den kont Gerkof isminde bir 
adam, beraberinde daima bir 
keman taıımakla maruf idi. 
Bu adam takriben yirmi se
nedenberi Pariste mülteci 
sıfatile bulunmuş, bu defa 
mali müşkülat içinde otel 
kirasını verememiş ve kema
nın, kutusile rehin bırakarak 
Amerikaya gitmiştir. 

Aradan epey bir zaman 
geçtikten sonra Kont Ger
kof Amerikadan bir mektub 
yazarak otolciye kemanı 
satmak müsaadesini vermiş· 
tir. Fakat keman kutusu 
açılınca içinden bir çocuk 
mumyası çıkmıştır. 

Zabıta yaptığı tahkikatta 
bu çocuğun yırmı seneden 
evvel bir zamanda öldüğünü 
ve ozaman mumyalandığını 

anlamıştır. 
Zabıta şimdi, bu garib 

adamın bu mumyayı neden 
yirmi sene koltuğu altında 

taşıdıiını anlamağa çalıı
maktadır. 

Bundan beş sene kadar 
evvel ölen bir Macar dokto· 
ru çok sevdiği Piyer isminde 
ki tek çocuğu öldüğü vakıt, 
Macar hükümetinden çocu
ğunu mumya halinde kendi 
nezdinde muhafaza müsade· 
.sini almıştı. 

Bu doktor çocuğunu mum· 
ya haline koymuı ve cam 
bir kavanoz içinde iş odasın
da hususi masasının batında 
tam 18 sene, kendisi ölün· 
ceye kadar muhafaza etmiı
tir. 

Bu doktorun çocuğuna 
fevkalade muhabbeti var idi; 
Bu fevkalade muhabbet ha
sebiyle, ölümünden sonra da 
çocuğundan uzak kalmağa 

tahammül edememişti. Ve 
mumya halinde karşısında 
bulundurmakla hayatta ye
gane teseJJiyi bulmuıtu. 

Paris zabıtası, şimdi kont 
Gerkofun da böyle bir his 
altında hareket ettiğini san
maktadır. Fakat... Kontun 
ailevi hayatı hakkında elde 
edilmiş en küçük bir malü· 
mat da yoktur! 

Müjde açıldı t 

açıldı 
Ikiçeımelik Uzunyol cad

desinde {Halilefendi) hamamı 
açıldı. Evveldenberi nezafeti 
ve taharetile nam almıt 
olduğu gibi bu kere daha 
vasi bir şekilde gerek su 

hem de böyle bol para ol· 
duktan sonra - herşey müm
kündür! Dedi. 

- Daha iyi ya.. Para is
tediğin kadar var. Sen de 
kendi yolundan bu hususta 
tetkikatta bulun. Müsbet her 
işe, emin ol ki ayrı, ayrı 100 
bin mark verebilirim. Bu 
teklifim gerek sizin, gerek 
kont Randav için büyük bir 
fırsattır. Milyoner olmak yolu 
her ikiniz için açılmıştır. 

Prens Ottonun babası, *** 
bir Osmanlı şehzadesi sıfa· 
tile karargahı umumiyi gez· 
mek için lizım gelen müsa· 
dtyi ahp getirdi. 

Umumi harb ilin edilince
ye kadar Almanyada garıp 

bir idare sistemi vardı: Baı· 
ta Prusya olmak üzere her 

Sun'i kalple bir iskelet 
harekete getirilmiş ! 

Viyanah bir doktorun in- yaydığı ince borular içinde 
sanı hayretlere sokan bir kana benzer bir mai sev-
muvaffakiyeti bugüÔlerde ketmiş, kalbin bütün hare-
çok geniı mübahaselere ze- kellerini taklid etmiştir. 
min olmaktadır. Viyanalı bu Birçok mütefenninler hu-
mütefennin yaptığı bir iske- zurunda yapılan tecrübelerde 
Jete tıpkı hayatta bulunan Viyanalı doktor iskeleti aun'i 
insanın kalbinin hususiyetini kalble harekete getirmit ve 
haiz elektrikle müteharrik iskelet yürümeğe başlamıştır. 
küçük bir kalb koymuş ve iskeletin elleri, ayakları ken-
bunun iJe de kalbin blltün di kendine harekete gelmiı, 
hareketlerini yaptırmıştır. bütün hareketleri pek mun-
Kauçuktan yaptığı bu kalb- tazam bir şekilde cereyan 
den iskeletin her tarafına etmiştir. 

ooooooaooooooocoo JOOOOOOODC>t:>CCX--OX.-C-KJO-IOC>OC>ODOIJ4.CJCJC-OX.CJX-O-Kı0-IOC>OC>ODOIJ4-0~.-CX-OX.-CKJ-O-IOO-OC>ODO~-OOCX> 

Bir 2enç kıza 
dıran 

Servet kazan-
2özyaşları 

Göz yaşlarının bugüne ka- diği anda hıçkırarak ağlıya· 
dar para ettiğini kimse bil- biliyormuş. Onun bu kabili-
miyordu. Halbuki Amerikan yeti Filadelfiya, şehir tiyat-
gazetelerinin bize bildirdik- rosu re jisörünün nazarı dik-
leri bir vak'a, artık göz yaş· katını celbetmiş ve kız bü· 
larının da servet temin ede- yük bir para ile artist ola-
cek kadar kir getirdiğini rak alınmıştır. 
anlatmaktadır. Şimdi Spilers sahnede 

Filidelfiyada ikamet eden acıklı rolleri oynuyor, her· 
ve fakir bir m~mur kızı olan kesi ağlatıyor, kendi de be-
madmazel Spilers her iste· raber ağlıyormuş. 

-----------------0000-----------------
Kral Edvard 

Kral olduğuna 
memnun mu? 

Sekizinci Edvard, Kral ol· 
duğundan dolayı memnun o
lup olmadığı hakkında soru 
lan bir suale şu cevabı ver
miştir: 

- Kral olduğumdan do-
layı tek bir şeye memnun 
oldum. O da şudur: Şimdi, 
her önüne gelen hususi ha-
yatıma karıımıyor. Veliaht 
iken, k!m olduklarını bile 
öğrenemediğim bir sürü a· 
damlar: 

- Aman, Rugbi oynama, 
bir tarafını sakatlarsın, at· 
letizm yapma verem olursun 
diye her itime karışırlardı. 
Şimdi bu sporları yapacak 
vaziyetim de yok, etrafımda 
sinirime dokunan bu insan
lar da yok. işte bundan do
layı memnunum. 
~- --~~-~ ........ .....,, .. """""' ... ~ 
bolluğu ve gerekse havlu 
temizliği ve hadem~lerin 
f evkalide olarak tefriş edil· 
mış olduğu gibi muhterem 
bay ve bayanların memnun 
kalacağını kat'iyetle temin 
eder. Bir defacık ohun teş· 
rif buyuracak nıü~terilerimin 
görebileceklerini arzeylerim. 

Sabahleyin saat 5 den 11 
re kadar erkeklere 11 den 
akşama kadar kadınlara. 

Erkeklere duhuliye 20 ku
ruş kadınlara 15 kuruştur: 
Pazar günü yalnız baylara 
mahsustur. Müsteciri 

HASAN 

Alman devlet adamı ve do
kalığın hükümdarları, bu hü· 
kümdarların hususi kabine· 
leri, sonra Müşterek A.lman
yanın umumi kabinesi, ve 
en nihayet her devletin 
güya parlamentolara karşı 
mes'ul meıruti birer kabine· 
leri vardı. Yani... Karma 
kuışık bir idare sistt"mi f 
Daha bunların hepsinin ba
şında hüküm süren bir mut
lakiyet idi. Fakat Umumi 
harb ilan edilince, bu karma 

karışık idare şekli kendiliğin
den hükümden düşmüş ve 
bütün nüfuz ve iktidar im· 
paratorun eline düşmüştü. 

Müsaadenin alınması, *** yi 
yeniden müşkül bir vaziyete 
soktu. İmparatoru da ziyaret 
lüzumu aşikardı. Böyle bir 
vaziyette, . ıahte Osmanlı 

Yeni bir moda 
yüzünden 

Amerikada eşek buh
ranı başladı ! .. 

Amerikada kibar kadınlar, 
şimdi yeni bir moda çıkar
mışlardır. Eşekleri arabalara 
bağlamaktan vazgeçmişler ve 
eşek yavrularını otomobille· 
rine alarak yanlarında gez· 
dirmeğe başlamıılardır. 

Son zama\llarda bu moda 
yüzünden Amerikaya eıek 
idhalatı başlamışsa da hü-
kümet: "Kafi derecede eşek 
vardır,. diye bu idhalitı dur· 
durmuştur. 

İstanbulda 
Evleri ateşliyen kadın 

mahkum oldu 
lstanbul - Bir mahalle 

halkı ile kavga edip hiddet
lenerek bir eve ateş verip 
altı evin tamamen, bir evin 
kısmen yanmasına sebebiyet 
veren ve ayrıca Fındıklıkta 
Ateşpare sokağında Hatice· 
nin evini çira ile tutuşturur· 
ken cürmü meşhud halinde 
yakalanan Necmiye adındaki 
kadının muhakemesi ağır 
ceza mahkemesinde görül· 
müştür. 

Necmiyenin suçlara sabit 
olmuş ve ancak yapılan mil· 
ıahede neticesinde akli ma • 
lüliyeti anlaşılmış olduğ·undan 

her iki suçtan 6 ay, 10 gün 
müddetle ağır hapse konul· 
masına karar verilmiştir. 

prensi müşkül bir takım şart 
lara tabi kalırdı. Sonra, im
paratorun nezdinde bulunan 
Osmalı askeri murahhasının 
*** nın sahte bir prensi oldu· 
ğunu anlaması çok müm
kündü. 

Nihayet şu yolu buldu; 
perense: 

- Berlin de bulunuıum 
tamamen gayri resmidir. 
Bir gazete muhabiri harb 
vekayini takib ediyorum. 
Bunun için resmi bir takım 
merasim istiyorum. Bunun 
için imparator hazretlerini 
bilahare Berliode ziyaret 
arzusundayım. Kararglhı umu 
miyede ancak resmi teşrifat 
talik edilmek şartile gidebi
lirim! dedi. 

Prens anlayııı çok bati bir 

7 JkiDcİ 

DUNYADA 
NELE~YOR? OLU _,;. 

b. kadı11 
Koca arayan ır de 

O ngiliz gaıeteJeriD 6tf 
okuduğumu~• ., 1 lal" 

"ıimdiye kadar ıurdlı:.,.. 
yattan bıkmış ol•••. 1 pdıO 
sosyeteye mensup,, ~·~ e 111-· 

tanıdığı noterlerden bırlJI iftr 
tup yazarak, evle~mek a1lt 
diğini ve kendisıae., toea 
aklı başında, kamil b~ lfİ' 
bulmasını rica etııııt bit
asıl garibi, bu mektu~ • '!''"' 
Jilde, bir de keodiııDI~ fit" 
dığı ve bestelediği bit sadat·· 
kıyı da ginderıııit oloı• bO 

Madam, mektubuıı~~rc"
şarkıdan da babJe b••• 
" müstakbel kocaııı• bi'" 
ya gösterir ve yahut :,dit• 
zat okursunuz,. deoıe 

111
ct" 

Gazeteler bu kadııııo &1" 
d 

., plJ • 
hur bir sima ol u~u . orl•t· 
liyorlar ve ismini gıı.ll~i!··· 
Akılsız başın de bit 

D ki genç Hollaod~~· rcJ" 
bir gazeteci ile bı rd•'°" 

sam bu hafta Aaııtek ısc" 
dan, Hindistan• gitıııe 
re yola çıktılar... bir ,e~ 

Bunda şaşılacak bO ;Jıı 
yok deği mi? Eğer todl'" 
arkadaı vapur, treDı ~ t'" 
bil ile gidecek olıala ela· f ~" 
şılacak bir şey olııı•' 000 Jıı" 
kat bu iki genç 36, ,,oı'" 
lometrelik yolu y•'l1 

yeceklermiş,.. . i ,1,v.• 
Akılsız baıın derdıD 

lar çeker!. ...1ı . o• .. 
Uyumasını bi)(ll~y 111~.ı n iman bilgiolefl dil''' 
t.:J meselesini incele ıt8: 

.. e 11 _it Bu bilginlere gor ' .,,_,,. 
" d k' · 1 r uf zun e ı ınsan a 

usulünü bilmiyorlarlll•f· 
1 

,Jtl 
· • bC Rahat etmek ıçıD . .,i ı•" 

saatte bir kere yatıp 1 
.,-" 

. · uyku ., at uyumak en ıyı yuP' 
imiı. Bu uıul ile ;.,. o• 
uyku vücud içio, do 

11 
~01' 

saat fasılasız uyuıııakt• 
daha yararlı imİt· of.,Jt 

Bu istikabiliıı uykd 
mu dersiniz?. • t95ı 
Bekarlık sıgor t• tir 

1 ~ anzigte bir ıiS':ri. o"! 
1 keti teşekkDI e 40 1•' 

kızları 13 yaşınd•0 k,ıdl'r 
na kadar, evde 
karşı sigorta ediyor· tıı• ~ 

Eğer sigorta olaD bul•"'tl .. 
yaıına kadar koca . ·pe Jı•~ 
sa, kumpanya kendi:~ ısJ~~ 
di hayat şartile 1 afi...,-:_ 
bağlıyor. Eğer 40 ! ıilort' 
evvel evlenirse, ald1t1

jr Jı•f' 
r.aralarını irad ve 

dedi yor. ,tt' 
,4IOl'~.1e~ 

adamdı. Esasen te,dıJJ f' 
bir çok i,lerde giS• 01 ~~
anlayış betaeti ,1•Y' f>.lıl'..;, 
rettir. Bu, ekserı~'i,er t'1 ... 

tarın kendilerio• ıeri'clf';. 
fevkinde a~detoı.e cltll d-' 
kendi düşiindif·klerı:ı•"~lit· 
iyi bir düşünce jfetİ , ... t• 
inanamadıklannd~~iY,ret ~ 

*** imparatoru t pr'11 I' 
mek istiyordu. Fa f',.,ıad''biİı 
bunu bir türlü Clll· 'f • ~ 
muvaffak olamıyord c'bl'b" 
*** , hususi ve dib f 
sebeblere istinad ,,ı ;JI 
ademi muvaffakiyetwo• 
hatla, davul ve ztf. ,i' 
herife anlatamazdı. ~~~ 

***• burada, bi~ aJ" 
ctreyanıoı tesadüfe bı ) 
lüzumunu hissetti. )' 

(Arkaıı 

l 
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1937 CBEVR.OLE ve OLDSMOBJL 
otomobil ve kamyonlarının 1936 modellerine 

Nazaran Daha Farklı Olduiuııu Kıymetli Müşterilerime Mujdelerim 1 

---- --· 
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GôZLERİN MUH1\F AZASI ANCAK 
~ cc PERFA PUNKTUELL » 
~ ,~ cımlarile kabildir, her cins en tık ve sağlam 
~erçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeraltı 
~ b oteli alhnda Nafız Gözgörd,iren saat ve gözlük 

ulursunuz. 

Türk Hava Kurumu 

~ olmak iı!;or!!!~ h?!!rmadan ( ZEN•ıN 
' ) inden bir bilet ah!JıZ. Bu suretle hem yurdunuza 
~~ de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
.'\ ~ olmak üzere günde on ve haftada elli kurut tak
\.~ -~ •t satılır. Zengin kiıesi birçok vatandaılari ıenfin 
,, L • t' 
~d .:arar vermış ır. 

teı: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi ıoo modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ister ' 
seni-ı, her halde İzmirde Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Barub ) kumaşlarınıolenluiyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye t~deriz. SADIKZADE BiRADERLER 
~ f T Ö lP ~ 

Cılimaz,kOlluları, tuhafiye evi 1 

M. A'kagünôüz ve Niyazi Çabuk 
BALCILAR NUMARA - 145 

~ Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 
Q2 ' 

..... *;i:**:t:t:l::A::t~" "~*" :k:A***"ı geldi. Meyuıları ıevindirmeğe başladı. Her tllrlil zevkinizi =rcıoe ·===== c 
D O K T O R okşayacak kolonyalar da vardır. Milvonlara doğru 

HUSUSi Evet milyonlar 

A. Kemal Tonay ,. ... Şifa B.alık. y 8n.1 sözü artık yalnız a k ,. 5. romanlarda ve ma-
a teriyolog ve bulaşık, salğın )l Şerbet !ıbıdır. Gıda kudreti emsalanden çok yüksektır. Alırken sallarda geçiyor. 

~ hastahkJar mütehassısı Fakak bu peri bi-
4- ~-1ıane istasyonu karıııındaki Dibek ıokak batın- kiyelerinin içinde 
~&ayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den dolaşan milyonların 

'1tı &aat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. bu zamandada bir 
~•caat eden bastaJara yapılması lizımgelea ıair hakikat olması 
' t ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli but&· mümkün olabiliyor. 
~•Pumuına cevaz görülen Pnomotoraka muayene· i işte Keçecilerdeki 

lllUDtazaman yapılır. Telefon: 41 lS (Milyonlar gişesi) 
~~~:W::W:~~ bir vatandaşımıza 

l (200000) ~lira ka-
~--.İ k h •ı • •• •d zandırmakla hali 

. l~t r a vecı erıne muı e bir rüyayı tatla bir 
~ "o~liddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için E c z Acı e Aşı hakikate kalbetmiş· 
~"i t tak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Biskllvit- SOL EY M AN FER 1 T tir. 
~~ar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe- Yeni tertipSftP22 
,. an Bebe ve Başar marka Paket Biıküvitleri güzel " ... · inci tayyare .~bile-

•ıin ~n iyi biskiivitleridir. Şekercilerden arayınız. HUŞUŞI tinizi (14741) nu-
Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı ş• f ' 8 ) k y w fmaralıJbüyük!ikra- -

mescit cami karıııında 17 •No,da 1 8.. 8 1 8 21 miyeyi~kazandıranıuğurlulMilyonlar kişesinde~ abnıı ... 
Pervim Biıklivit yapım yeri: Etiketine dikkat ediniz. Ba etiket temiılik ve Hariçten siparit vukuunda biletler sür'atle :göndenlır. 

Jsmıil At•m,r, ıafi7e~ ıaraotiıidir Keçeciler;caddeıiJ134JNo.lbayzHAYRl]~AKDuLEK 
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Tütün 
piyasasında 

Şimdiye l~adar 14 mil
yona yakın tütün 

satıldı 

Ege mıntakasının bütün 
ı ahş merkezlerinde tütün 
piyasası hararetle- devam et
mektedir. 

Dünkü piyasa 75-120 ku
ruş arasıoda oynamıştır. 40 

kuruşa kadar bazı mıntakalar
da satış olmuşsa da mahdud
dur. 

Geçen senenin tütün fiat
lerile ~u yıl fiatlan arasında 
rekolte fazlasına rağmen fark 
yoktur. Hatta bazı cins g!: 
çen seneye mukayese edilir
se daha yüksektir. 

Fiatların düşmeyerek yük · 
ıelmeıi kuvvetle muhtemel· 
dir. Bugün sabahleyin tütün 
merkezlerinden gelen telgraf· 
farda dün gece yarısıo<J ka· 
dar 14 milyona yakın tütün 
satılmıştır. 

En müsaid satış Akhisar, 
Ödemiş, Manisa Tire olmuş· 
tur. 

San'at erbab
ları toplantısı 
Şehrimizdeki bilumum san

at erbabı bugün öğleden 

sonra saat 16da Cumhuriyet 
Halk Partisi işçi ve Esnaf 
birliğinde mühim toplantı 

yapacaklar ve 12 teşı inisani
de Ankarada akdedilecek 
küçük san'atlar kongresine 
gönderilecek azaları seçe
ceklerdir. Bu toplantıda ka
nunun projesi etrafıoda gö
rüşmeler olacaktır. 

Belediye Dai
mi Encümeni 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisimiz Doktor Behçet Uzun 
başkanlığı alt nda toplanmış 
bazı kararlar verilmiştir. 

Dünkü borsa 
satışları 

Çuvnl Cinci Fiati 
1099 Üzüm 11-22,50 
808 incir 4,50-16 

2290 Buğday 5-5,625 
50 Fasulya 7,75-7,75 
25 Kendir 5,50-5,50 
21 Mısırdarı 4,25-4,25 
9 Kumdarı 5,25·5,25 

HER ÇEŞİ'T'fEN 
BULUNUR 

(ftafkı• Seıl ı 7 ikinci T eıri:,__-

DÜNYA POLl·rlKA$1: 

Bu mücadelenin sonu ne olaca~ 
K omünist ve sosyalist devletlerle faşist devl':tle~ t:tı· 

sındaki mücadele gün geçtikce kızışıyor. Dunku fetİ 

Asiler:Madridde ~.iç bakan 
lığını bombardıman etti 

Sün2ü ve bomba muharebesind~n sonra iki 
kasaba daha zabtettiler 

lstanbul 6 (Özel) - ispan
ya harbı çok kanlı sahneler 
göstermektedir. Milliyetcile
rin topçu kuvvetleri dün 
Alkrron'dan Madrid merke
zini ve içişleri bakanlığının 
bulunduğu mahaUeyi bom
bardıman etmişlerdir. Dünkü 
muharebede 20 bin milisle 

l 10 bin milliyetçi çarpışmış· ı 
tır. 

Kero dö Sor şiddetli bir 
topçu ateşinden sonra ak
şam alınmıştır. istihkamlar 
süngü ve bomba muharebe
sile isgal edilmiştir. 

Madrid, 6 Hükumet kuv
vetleri tarafından, mültetci-

lerin Madride altı kilometre 
mesafede kain Karhasel' den 
tard edilmeleri hükumet mer 
kezinde nikbinlili arttırmış
tır. Şimdi top sesleri daha 
az duyulmaktadır. Mülteciler 
Madridin şimalinde Tresma
dil kasabasını zaptetmişler
dir. 

lktısatçı Şaht bugün tay
yare ile istanbula ge,liyor 
Sümer bankın sermayesi 45 n} il yona çıkarıldı 

Ankara 6 (Hususi) - Sü- tayyare ile şehrimize gelmesi j nayi planımızda yapılacak 
mer bankın sermayesi 45 beklenmektedir. inşaatta Alman sanayiinin 
milyon liraya çıkarılmıştır. Dr. Şaht'ın, beraberindeki \ istifadui için temaah rda bu· 

Alman lktısat Nazırı Dok- heyetle buradan Ankaraya lunacağı, bazı teklifler ya-
tar Şaht'ın, yarın Berlinden gideceği ve beş senelik sa- pacağı söylenmektedir. 

000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 10000000000000000000000 

Mülkiye Ankarava nakledildi Tasarruf 
Ankara 6 (Özel) - Mülkiye mektebi buraya nakledilmiş Haf ta 1 

ve mektebliler bugün buraya gelmişler ve Cumuriyet abide- Si. 
sine çelenk koymuşlardır. 12 lkinciteşrinde başlıya· 

İran şahı Af2an hariciye 
nazırına altın kılınç verdi 

Tahran 6 (A.A) Şehinşah dün Afgan Hariciye Nazırı 
serdar Şah Mahmudu öğle yemeğine kabul etmiş ve kendi
sine .altın bir kıhnç hediye etmiştir. 

Ankarada ~ırt hamallığı 
kaldırıldı 

Ankara 6 - Burada sırt hamallığı kaldırılmış ve yerine 
el arabalarile eşya taşınmağa başlanmıştır. 

Akdenizde Fransız deniz 
manevraları yapılacak 

Roma 6 - 17-27 son teşrin arasında Fransanın Akdeniz 
ve Korsika sahillerinde Fr&nsız Akdeniz filosunun üçüncü 
fırkası tarafından manevralar yapılacaktır. Bu talimlere 
3 kruvazör, bir tayyare gemisi, 5 torpito muhribi, 6 torpito 
ve 8 tahtelbahir iştirak edecektir 

Kumarda hile 
Yaomak için aletler 

satan mağaza 
iki hafta evvel Nevyorkta 

açılan bir ticarethane bütün 
dünyada emsaline tesadüf 
edilmiyecek bir yenilik 'yap
mıştır. 

Merpzon ve şürekası is
minde olan bu ticarethane 
herkesin bildiği ve aldığı 
~şyayı değil, ancak saf in-

İlmi toplantı 
Dün İzmirin maruf doktor-

!arından bir kısmı Memleket 
hastanesinde Dr. Hasan Baş
kanın reisliği altında toplan
mıştır. 

Dr. Kemal bir Cusing vak
ası ve lbrahim inal bir dalak 
yırtılması vak'ası takdim et-
miştir. Bu vak'aya mı.vaffa

k iyetle ameliyat tatbik edil· 
miştir. On beş gün sonra 

cak yerli malı ve tasarruf 
haftası için mühim hazırlık
lar yapılmaktadır. 

Hafta içinde memleketin 
her yerinde yerli mahsülleri
mizi fazla miktarda istihlak 
etmek için satış yerleri açı
lacaktır. Hafta için zengin 
bir proram hazırlanacaktır. 

Önümüzdeki Salı günü 
saat 17,30 dd Ticaret ve 
sanayi odası salonunda vali 
Fazlı Güleçiin reisliği altın· 
da bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda yerli malı ve 
tasarruf kurumunun muhtelif 
yıllarda gösterdiği faaliyet 
hakkında valiy~ izahat da 
verilecektir. 

Yaralamak 
Alaaacakta Muradiye cad· 

deıinde Mebmed oilu Yu· 
suf izzet, sarhoş olduğu hal
de Ruhi oğlu Niyaziyi dö· 
verek yaraladığından zabıta-
ca yakalanmıştır. 

Fırtına devam 
ediyor 

Karşıyaka seferleri üç 
saat işlemedi 

Bugün sabahleyin sekiz de 
başlıyan yağmur dokuza 
doğru sağnak halini almış 
çarşı ve yukarı madallat ve 
bilhassa Karataş su içinde 
kalmıştır. 

raf haberlerinden birinde ispanyadaki faşistlerin ıoD zafer do· 
üzerine, Barselon limanında bulunan ltalyan ve Alaı•IS ,,,.. 
nanmaları bir Alman kumandanın idaresinde Rusya ve 
yalist devletlerine büyük bir nümayif tertib edecekti.I 8-" 
G ene bir iki gün evvelki haberlerde faşist ve k~Jll eri" 

devlet adamlarile bu devletlerin gazeteleri birbırl ,IJJ' 
söylemediklerini bırakmadılar .. Eğer eıki zamanlarda; ft 
lerin yüz de biri söylenmit olsaydı derhal notalar ve 

1 
,dJ 

harb ilan edilirdi .. Birbirlerine karşı bukadar ağır ithaıD • 
bulundular.. ,,., 

I• spanya faıistlerinin ispanya komlinistlerile yapbklat1 W 
cadelede muzaffer çıktıklarını kabul eden Avrupa 

lomatları büyük bir endişe ile birbirlerine soruyorlar: 
-Bu mücadelenin sonu ne olacak? . . ~·· 

A vrupa bir faşist devlet daha kazanacak, faşızııD k•tf 
rupada bir zafer daha kazanacak, komüoizdle ,/-

açtığı mücadeleyi bir kat daha artıracaktı. Ve ser~i .. 
seven bu diktatörlükler yeni maceralar aramaktan da çe 
miyeceklerdir. dec• 

F aşistlerin muvaffakiyetlerindea edişe endenlerdsa 1110~· 
komünist ve sosyahıt devletler değildir. Büyük e 

rasi ile idare edileıı devletlerde endişe içindedir ? . ~·t 

F aşizmin Emperyalizm cephesi bu endişeleri bır 
daha artırmaktadır. 

l!!!I POLiTiK~ 

Yeni_A_m_e_r-ik-a Cumhurreisİ111 

tanıvor musuııuz? k•Ç' 
-Baştarafı 1 incide- vazederek patronlara r•r 
1911 de Nevyork şehri mak yolu;bırakmamıştır·e5tçf 

belediyesini inhisar altında ronları amelenin serb k~ol' 
bulunduran İrla ııdalı Tam· intibah edecekleri tefe. 171' 
manynın meşhur teşkilitile lerle akid yapmağa 1

' 

mübareze etmiş, 1912 sene- etmiştir. b~ 
sinde Vilsonun Jehine intihab Çiftçileri zer'iyatı t• ,.

1
,. 

mücadelesi yapmıştır. etmeğe teşvik etmiş, zer 
1de" 

Bu hizmetine mukabil 1913 tı azaltanlara milyarlarc• ,, 
senesinde Bahriye Nezareti falar tavizat vermiştir. 8° J' 
müsteşarı olmuştur. 1920 retle zirai maddeleıin. 'dr• 
senesinde Amerika ittihadı masife fiatJar yükselıo•f ,_f', 
Cumurreisi mua-.inliği için Bu sayede köylü P1 J 
namzetliğini koymuştur. kavuşmuştur. KöylüoiiO ... ~ 

1921 senesinde Ruzvdt s•" para gö dükten sonra :.~ 
çocuk felci denilen iumeye · ı re ~d 
uğramış ve iki ayağı bir· dahi canlanmıf, iısız e 1 fll'":. 
den tutmaz olmuc:ıtur. Fakat yerine nafi işlerde ça 

1 
P'!.,' 

-ı: mukabilinde hazineden ~· 
çelik gibi olan aıim ve ira· vermek usulü idha• 
desi sayesinde bu ağır has- 4 talıkla mücadele etmiştir. m;ştir. tebİ 
Doktorların ~cümlesi ifakat Fakat Amerika nıllt O',j 
bulmasından ümidi kestikleri hükumetleri ili mabke ~ 
halde bir doktor son çare bu cezri kanunlar~JS O'ef' 
olarak kendisine telkini bin- çoğunu kanuni eıasinın .. ,yit 
nefis usulünü tavsiye etmiştir. hum ve manbkına OJUl(ttil' 

Ruzvelt irade kudretioi addederek kaldırmıştır· il'd' 
müthiş hastalıkla yaptığı mü- ter Ruzvelt te bir dab•cl ~ 
cadelede dahi göstererek hah edilmediği tak dit • ,-
tam üç sene mübarezeden mahkeme ile uğrafac• 
sonra bu beladan kurtulmuş- söylemiştir. 
tur. • __.. 

1924 senesinde Alferd ı• k" d w ıııJ 
Smithin Reisicumhur nam- • 1 Z ogUt f 
zetliğini bütün kuvvetile mü- lkı· z kardes!~Jt 
dafaa etmiştir. 1928 sene- ,. il'" 

sinde dahi ayni namzed için Yugoslavyanın kilÇ:, ~' 
çalışmıştır. 1928 senesinde kasabası olan GronİÇ~ ,.,tt' 
Nevyork hükumeti valisi inti- evde ayni gün ve ayJl1 uttfl' 
tihab edilmiştir. 1930 sene- iki çifte ikizler doğuro> b~ 
sinde intihabı tecdid edilmiş- ikiz olan iki kız kardef e~ 
tir. 1932 de Amerika iktı- dan bir sene kadar 10.,ı 
sadi buhran yüzünden anar- evlenmişlerdir. ikisi dele i~ 
şiye doğru gittiği bir anda kalmışlar ve ayni güll e , 
bir halaskar olarak meydana doğurmuşlardır. dil~ 
çıkmış ve Cumhurreisi idi· Her çift birisi kıı t ~ 
hab edilmişir. oğlandan ibarettir. J-4t 6l 

işbaşına geldikten sonra sinde · de kızlar dab• 
bütün bankalara, büyük ser- doğmuşlardır. . . bo.e' 
mayedarlara, büyük patron- Grosniçanın abah11 f' 
lara karşı meydan okumak- bu alametleri uğur ••b~ ~t 
tan çekinmemiş ve (yeni iş) lar ve cenabı hak~·~ bO~ 

Her yerden ucuz sa tıhr 
sanların iğfaline yarıyacak 
bir takım eşyayı satmaktadır. 
Mağaza bu eşyanın bir de 
listesini ilan etmiştir. 

tekrar toplanmak üzere he· 
yet dağılmıştır. 

Yağmurla başhyan fırtına 
körfoz ve limanda seyrüsefer 
durduğu gıbi bir çok kaza· 

denilen zecri kanunları çıkar· çük kasaba ahahsıle "'~ 
mıştır. Yugoslavya ahalisine e~ 

Bu kanunlarla patronları y ı emr·ıni f Kışın evlerde kömür kadar 
lizım olan birşey var ki o da 
yün ipliklerdir. Bunların en 
çok çeşidi ile en ucuzunu 
siz de artık anlamışınızdır ki 
yalnız ( Şemsi Hakikat ) ın 
( UCUZLUK SERGiSiN-
DE ) bulabilirsiniz. 1-3 

Bunlar arasında bir roleti 
muayyen bir yerde durdura
cak elektrikli miknatıs ma
kinesi, işaretli iskambil ka
ğıtları, karşısındakinin elin
deki iskambil kağıtlarını 

Her av bircok .vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran 

görmek için gizli aynalar ve 
buna benzer türlü türlü şey· 
ler vardır. 

Bu ticretbanenin sahipleri 
çok namuslu Amerikan va
tandaşları olduklarını iddia 
ediyorlarmış. 

larda ofmuştur. Dolmada 
dört kayık fırtınadan parça
lanmıştır. Konakla Karşıyaka 
arasında vapurlar üç saat 
ı< adar işlemedi. Harice giden 
vesaitlerde durmuştur. r. 

Körfezde bir ç ık kazala-

nız çoga ınız,, , 
amele ile iş saatleri ve üc- olduğuna inanıyorlar· dil' 
retler hakkında uzlaşmaya 1• • "ell 'je Grosniça aha ısı 11,ı icbaretmiştir, Asgari ücret- rine böyle uğurlu bki~.: 1ı•~ 
leri tayin eden mikyaslar gösteren cenabı ha • 1' j~ı 

rın olduğuda zannedilmek
tedir. Yağmur fırtına elan 
devam etmektedir. 

şükranlarını bildirdle tıJ ti 
k.. l · d b" ük yor di'' oy erın e uy . le' 
bayramlar tertib etOJ•O 

' 

(Saadet) kişesinden veni tertip pivanko biletle~!~' 
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