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Hatay Meselesini Kat'i Surette alletmek Uü.ıere Sayın Vekiller Heyeti Büyük Şefimizin 
KISA VE AÇIK şkanlıQ-ı Altında Mühim Bir Toplantı Yaptı 

Milletine Vadetti, 
Milletine V ~recektir • 

Yüce Şefimiz Atatürkün hayatı, yarattığı büyük inkılap, 
yaphğı havsalaya sığmaz büyük işler hakkında kitap yazan 
Fransız, Alman, logiliz, Amerikalı muharrir ve d iplomatla
rın ittifak ettikleri bir nokta vardır: Atatürkün luğat kita
bında ••imkansız,, kelime.!i yoktur, Atatürkürı icraatı proğ
ramında "yapılamaz" endişesi mevcut d.eği!dir. 

Bunu yazanlar yeni Türkiyenin beş on yıl içinde beş on 
asırda yapılabilecek işleri memleketimiz dışında işiderek bir 
türlü ioanamıyan ve nıhayet yurdumuza geldikten ve her 
ıeyi gözleri ile gördükten sonra iman getiren yabancı ve 
beynelmilel ,öbretlere malik müellifler ve mütefekkirlerdir. 

Atatürkün harikalarına yabancılar iman ettikten sonra 
Türkün başında Türkün göı.ü önünde geceli gündüzlü çalı 
ıarak vatanı ölüm bastalığındQn kurtardıktan sonra ona 
en kuvvetli ve en enerjik bir hayat veren ve onu aklı n 
kabul edemiyeceği ilerleyiş ve yükseliş şahikasrna çıl< a r an 
Ulu Şefimizin ulusuna vadettiği Hatayı vermemesine iıukan 
var mıdır ? Yüz bin defa hayır •. o Ulusuna vadet tığini 
yerine getirecek Hatayı Ulusuna muhakkak surdte h ı: diye 
edecektir ..• 

SIRRI SANLI 

Her taraf ta cinayetler devam 
ediyor ••• 

Yaşar kapatnıasını ö 1dürdü 
Tirenin Alacalı köyünde banca kurşunu ile ö ldürül-

olmuı, Kadir oğlu Alinin müş bir adamın cesedi bu· 
hizmetkarı Çankmh Mehmet lunmuştur. 

oğlu Yatar, epey zamandan Cesedin Mi 'a lı Ahmede 
beri yanında kapatma olarak ait olduğu ve ih11aniye ma· 

bulunan 35 yaş1arında Ayşe ballesinden Nuri Polat tara · 

Taylanı sopa ve bıçakla ya- fıedan öldıirüldüğü t~sbit 

rabyarak öldürmüştür. Cina· edilmiş ve yakalanmıştır. 

yetin sebebi kıskançlık ve ---

ıeçimıizliktir. Katil Yaşar, Hücuma 
tutulmuı , adliyeye veriJ-

mittir. Ueramışlar 
*** 

Tire iki kilometre uzakta 

Tire • Ödemiş yolunda sır· 
tından ve başından iki ta-

Londra (Radyo) - Şam· 
daki bazı Arap ...... gazeteleri 
lehi~izde yazılar yB zdığından 
hücuma uğramışlard r. 

Başvekilimiz Celal Bayar 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Nafia vekili Ali Çetinkaya ;. 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
Antakya ve lsken -:lnunda 

ve diğer kasabalarda fevka· 

Geçen Cumartesi yap.lan tören ve verilen konserde harikalar gösteren Karşıyaka kör 
ve dilsizler okulundan bir intiba ... ~ 

Gene bu çok faydalı müessesemizin orkesrrasını gösteren diğer bir resmi de üçüncü 
ıayfamızda göreceksiniz. 

i _ 2L!fLS 15 ! At & ! ! su 

18TER GÜL iSTER AGLA 
Kadın ucuzluğu 

Gazetelerde görüldliğtı lizere dtlnyaaın bazı yerlerinde kadın pek çok olduğundan de· 
ierıiı bir metı ıibi 11talırmıı (l) 

- Sonu 4. Uaıel Sıbiftcl• -

iade heyecan escı-leri görül- 1 Büyük Şefin başkanlığı 
mekte ve bütün Türk kar · altında yspı'~n b ı mühi n 

-.deşlerimiz işlerini ~üçlerini itoplanhda Hatay meselesinin 
bır karak ellerinde Türk bay cezri bir ıurette hal li için 
rak!arı olduğu halde ordu- ciddi müıakerl'! !er "'yapıl· 
muzun istikbaline hazırlan- mıştır. ~ 
maktadırlar. Ordumuzun Ha .. 1 t b ( H .. ) A • " An u ususı - o• 
tayı işgal etmesi ido Fran· ta l ya ~a eskesi hryetimizle! 
sız deleğelerile uyuşulduğu Fran~ızlar arHında yApıl-
bavadisi teyid etmiştir. ona\ı ta olan müzakerelerde 

Hatay meselesinin ~ at'i 
halli için lstanbula gelen .ra· Ç11n::tkkale meseleside görü-
reşahmız Fevzi Çakmak, Baş rü! müştür. 
vekilimiz Cı:Jil Bayar, Müda· Kronik gazetesi Lazkiyede 
faayi milliye, Hariciye Dahi- bulu11makta olan iki bin se· 
tiye vekilteıirniz hemen Sa- neg1I askerinin SancAğa git· 
varona yatına giderek Ata· meğe hazır bıılunduğu bil-
türk tarafından kabul buyu- di·ivo ... 
rulmuşlardır. f, ansızlarla anl11şhğımızı 

___ ._,..,,. .. _ .. ve sancağın bir Türk vali 

Meclisin tatili tarafından idare edilecf'ğini, 
uayişin rr füıa vi mikdarda 

Ankara, ?O (Hususi) 1-
8. M. Meclisi, Haziran niha· 
yetinde yaz tadili yapacak· 
tir. Meclisin on gün daha 
sürecek olan toplantılarında 
mühim kanunlar müzakere 
edilecels.tir 

ve bir Fran~ız kumandasında 
Türk ve Fransız kıtaları ta
rafından temin edileceğini ve 
Tü, k skerlerinin dün res· 
men sancağa gireceğini de 
Ekodosiri r:amıodaki Fransız 

gazete!İ yazmaktadır. 

1 

Atatürk Roma Budapeşte 21 (Radyo) -
Bugün l skenderun ve Antak· 
yaya Türk ordu!iu girmiştir. 

M uaşal F c:vz ı Ç akmak 

Hariciye vekilil T fRüştü Aras 

Kazım Özalp 

Orduya müteaddid Tilrk 
bava filolarıda refakat et· 
mektedir. 

Londra (Radyo) - Cenevre 
heyetinin de tahrikçilere ar· 
ka verdiği anlaşıldığından 
bu işin kat'i halli için ordu· 
muzun girmesine sebep ol· 
muşr. kralı ile 

görüştü 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

lstanbul 20 (Husuı1)-Ro· 
manya kralı Karol evvelki 
giln tekrar Boğaz içine gel· 
miş ve AtatOrkle husust mı· 
hlyette görUımDılerdfr. 

--------H .. - --------
Buda Haklı Bir Dilek 

Bir tütüncü arkadaş söylüyor : 
0 8ütün medeni memleketlerde tütüncü dükkanları da 

tam bir güa değilse bı le yarım gün olsun dükkanlarını ka· 
patırlar ve bu suretle onlarda hafta tatilinden istifade eder· 
ler. Evlerine giderek haftada birgüncük olsun çoluk çocu· 
ğile bir öğle yemeği s<>frasında bulunurlar, Pazar gezmesi 
yaparlar. Bizler bundan da mahrumuz. Gerçi bize dükki· 
nanı Pazar günü de açık tutacaksın, diye cebreden yok, 
fakat rekabet kayğısı, müşterilerin ayaklarının başka yere 
ahşması korkusu bize bu rahatsızlığı veriyor. Gönül istiyor 
ki biz de diğer esnaf arkadaşlar gibi söz birliği yapalım 
ve yarım gün olsun istirahat yilzü görelim. Bu dileğimi 
(Halkın sesi • Hakkın sesi) sütununa yazarsanız minnettar 
olurum.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



C llalkıa Sul J 

maaa11a111aaaıaaa t«1maı 

IY ASET VE ADALETİ ILEI 
Hadiseler arasında: 

Sarışııı Kadının Esrarı 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı .. m 
' ! (!El(!]~~ 

HAYAT VE KAHRAMANLIKLARI ~ 
Tarihi Telri'lta v fi il~ ı a%an: H. Türkekul l] I 
~ -52- G~EEm~ 1 

evuk Tekin hanın ordusu Hit-1 

lilere iyi bir satır attılar 
BDtDa kumandanlar bağu- ı SevUk Tekin bu Türk dev-

la.r "yaıa kahraman, biz letinin büyük impiratoru 
nı baıımıza ba.ıbui .yap· Manıur oğlu N11ha bir çok 

ı kta ne kadar ıaabetlı ha- hediyeler göndererek arzı 
rli eket ettiğimizi timdi] anla- hzimatta bulundu. 
al k" dediler ve dajıldılar B.. .. k . . t S 

•:••l"tB 't fb t ld , uyu ımpıra or aman 
•ı n. er 1 • yapı 1' asker· oğullanndan Nuh, Sevük Te· 

'k •a
1
b•h: k~:•r çalııtılar, kin hanın gönderdiği hedi-

ur a.r azı ı, Üzerlerine yeJerden çok m~mnun olmu 
cak ıaaanları kalduabile· k d' . b' 1 . .. d ş k i 

1 
ve en ısıne ır e çı gon e-

dıa ,8çkar kob~uldbu,I toprak rerek Hindistan zaferini teb· 
ı ar llZ ır a e geti· . t . f 

dl. Oç ,an içinde hazırla- rıp e mış ı. 
D bu pilAn bitince gene Sevük han bund~n istifade 
bir kuvvetle raa • d 1 ederek Mansur oglu Nuhu . g an so • b' t . d _. . . 

a Hint ordularına t ızza zıyaret e ecegını eJçı 
•Jalladı. aarruz ile bildirdi. 

t: Çukurların bulundugu ye· Mansur oğlu Nuh hazırlık-
.kadar Hintlilerin ilerle- far yaptırdı, Sevük Tekin 

•••·~••i aerbeat bırakıldı, acemi hana baş vezirini ve oğulla· 
D Hintliler ilerisini, geri- rını göndererek bir günlük 

.,.
11

• . i dOtDnmekıizin geriye mesafeden onu istikbal etti. 
kmekte devam eden Türk Sevük Tekin ban çok ya· 
aıanun llzerine yüklendi· kışıklı ve aslan yapılı iri bir 

r, ordu tamamile .. muhısa· zattı. 
hattına girmiıti. At üstündeki heybeti her· 

Filler köpDk ıaçarak kur· kesi teıhir ediyordu, Nuhun 
klana karbaçlann3 albada paytahhna girdiği zaman bü-

azlıa•, huyıuzl•aa ka· ton halk çoluk çocuk ıokak· 
aranı yelpaze ıibi açıp, lara dökülm&ı bu kahraman 

rtumlarıaı ıalJıyarak l'eli· yapılı Tiirk baıbuiunu hür· 

Hacıosman bayırı vak'ası, 
artık bütün muhabir arka· 
daşlaramızın müştereken te
lif ve bütün gazetelerimizin 
de müştereken neş"' ettikJeri 
meraklı bir polis romanı ha· 
line geldi. Adli safhasına 
bakarsamz, bu hadise, katil 
Ali Rizanm iki kişiyi öldür· 
dükten sonra öldüğü gün, 
sonuna ermişti. Çünkü orta· 
da katil ve maktu) olmayın· 
ca, suçlu ve davacı da bu· 
Junmadığı için, muhakeme 
edilebilecek h:ç kimse kal· 
mamışh. 

Bundan ötesi, arlık, "Sa· 
rışın kadının esrarı,, adlı ve 
bütün klasik dekoru, çözül
dükçe düğümlenen vel geçi· 
ci aydınlıklardan çıkarak 
perde perde karanlıklara 

bürünen mevzuile, tastamam 
bir tefrika romanı oldu; ar· 
tık cinayeti yapan adamı:ı 

değil, ona bunu yaptıran 
psikolojik sebeblerin peşinde· 
yiz ve polisin takibine değil, 
psikologun tahliline tahliline 
ihtiyacımız var. Fakat, ara· 
yerde gizli kalmış bir suç 
bulunmak ihtimaline göre, 
adliyenİD ve polisin bili de
vam eden hassasiyetini de 
lüzumsuz telakki etmek ha· 
tmmızdan geçmez. 

Eier ortada g8ründüğün· 
den fazla bir suç bulunmaz· 
sa, bence, sarışın kadının 
esrarı, bir berberin eline 

gibi tel tel çözülmüştür. Or· 
tada mantıki bir istidal ile 
izah edilmiyecek hiç bir ka· 
ranlık nokta göıemiyorum. 
Bir kadının ayaklar1 etrafına 
serilmiş üç ölü vard r ve bu 
kadın üç ihtirasıo merkezi· 
dir. Sarışan ve kumral ola
bilir; hiçbir masuma Jelce 
sürmek niyetinde olmadığım 
için şahıs; . tasrih elm'yece· 
ğim. Cinayet açıkça bir kıs
kançlık vak'ası gibi görünü· 
yor; şu veya bu kadın için 
yapılmış olması bir birinden 
farksızdır. Ali Riza, ayni 
kadınl11 münasebeti olan iki 
rakibini öldürdükten sonra 
ölmüştür. 

Bu kadın, sarışın veva 
kumral olsun, "femme fate· 
le ,. denilen şuh ve meş'um 
kadın tipinin halk içinden 
yetişmiş bir ö neğidir. Onun 
üç erkek arasında kırıtan 

cilvesine iki şişe de anzarot 
katarsanız Anadolunun ve 
fstanbulun her köşesinde 
arad1& bir olagelen mıhud 

kıskançlık vak'alarından biri 
doğar. Üç zaviyesinden biri 
rekabet, biri alkol, biri de 
piştava davranmak olan bu 
ezeli müsellesin davaları çok· 
tan halledilmiştir. Bu üç za· 
viyeoio mecmuu da iki ka
imeye müsavidir: Biri tehev· 
vürdür, öteki de tehevvüren 
katil. 

teslim olunan aarı saçlar Peyami Safa 
c:::J----------~~~-----

rlardı. metle ıelimhyorlardı. 
ilk ıafta oabeı fil yanyaaa Mansur otlu Nuhla kaışı 
diyordu, tam çukurlann karııya geldikleri zaman Se- K oc a katili kadın 

lltllM!laıına gelince hayvanlar vak Tekin han derhal atın· 
klarını diktiler ve ileriye dan indi bilyilk hakanın elini --------------------00------~----------~ 

18alllltmek iıtemediler, kuraak· 
iıla ıonuna elde etmek 

• llllllla olaaca kavvetlerile hay· 
.,.._ .. ,. y&ldendiler, filler 

öptü ve &nünde diz çöktü, 
Saman impiratoru onu, yer
den kaldırdı, öo6ne bastı ve 
ıu ıözleri söyledi: 

Uyuyan Kocasının Kafasını 
Satırla Parçaladı 

l_,,-ardaaarak hızla ileriye 
mü•llclılar, mllthiı bir çatırtı 

ta, oa tane fil tepesi 
,ukara yuvarlandılar 

••dald aaflar bunu görün~ 
l7le bir llrktlller ki .•• 
Arkalarındaki kuraaklara 

.... ..,. vufarak baılarını çevir-' 
r HiatWeri huıdehıı ede· 

kaçıımafa baıladıfar, 
du İltifade eden Sevük •••m buıa orduıaJ derhal 

- Oğul hoı geldin, mül
kOmOze uğur getirdin. 

(Arka11 var) 

Napolyon 
iskambil Oyununu 

İyi Bilmezdı 
Napolyon iskambil oynardı. 

Barsa (Hususi} - Misi 
köyünde oruran Fatma adın· 
da bir kadın kocası Halili 
öldürmiiıtilr. Aralarında çok 
ıiddetJi bir geçimsizlik olan 

bu kan koca bugOn gene 
kavgaya tutuşmuşlardır. Kav· 
ga yabşbktan sonra ikisi de 
yatmıılardır. Fatma gece 
yarısından sonra uyanmış 

ve doğruca mutbağa gide· 
rek et satırını almış ve u· 

yuyan kocasını, kafasını par• 
çalamak ıuretile öldürmüı· 
tür. 

Koca katili kadın yaka· 
laomıı ve adliyeye teslim e· 
dilmiştir. Katil Fatma gayet 
soğukkanlılıkla verdiği ifa· 
dede: 

- Nasıl olsa o beni cefa 
ile öldürecekti. Ben ondan 
atik davrandım ve öldürdüm, 
demiştir. Tahkikata devam 
ediliyor. kete geçti. 

Fakat bunu, iyi bilmezdi. Bu 
yfizden yenilmekten hoşlan· 

mazdı. Karşısında oynamak 
mecburiyetinde kalanlar da 
sıkıntılarından kanter içinde 
kalırlardı. Napolyonun en 
çok sevdiğı 21 oyunu idi. 

------------------~··------------------~ 
• tlilere milkemrnel bir 
attılar ve üçyQz bin 

"k orduyu periıan et· 

lllP4R1tJnoraıan, Peşıver ve laaı 
kıtaları tamamen Sevük 

... -a-.ldıa baaıa eline geçti. 
suretle Sevük Tekin 

Gazneyi paytaht yaptı, 
"1i ... ...Warla hem hudut 

Bir Daktilo 
Aranıyor 

Çabuk yazan bir daktilo 
aranıyor. Şartlarını öğren-

M1DaJ11aa Türk devleti o mek iıtiyenler matbaamıza 
t Aı~ada en b6y0k bir miiracaat etsinler. Eski yazı· 
6mettı. yı bilmesi ıarttır. 6-1 

~~~~ı*****:t*:t****)t 

Elhamra Telefon a 
2573 ,. 

Kurbağa 
Yağmuru 

Bursa ya uf ak yavru 
halinde kurbağalar 

düştü 
Bursa - Şiddetli fırtına 

esnasında Yeni şehir yolu ü
zerinde Seymen köyü ile 
Marmaracık gölü arasındaki 
yola ve araziye kurbağa yağ-
dığı birçok yolcular tarafın· 
dan bildirilmektedir. Bu ifa· 
delere göre kurbağalar uf ak 
yavru halinde ve canlıdır. 
Düşüıleri bir çekirge sürü· 
sünün inişini andırmııtır. 

• ldaresinee Milli Klitüpane Sineması ~ 

BUGON Gayet nefis 2 film birden ~ Ucuz ve Acele 
Beynelmilel Yankesici tt 

Fraa11zca 111111: Feraand Gravey • Edvig Feaıllere Jı ~!~:.!!~.r~i~Jh~~-
La Dam o Kamelya >ı hane arasında Damlacık 

Fıanaııca ı6zlB: Greta Garbo • Robeöt Taylor )t~ caddesinde 34 ve 70· 1 nu· 
rograma illve olarak: Süvari ekibimizin latanbula mu· maralı evler acele ve ucuz 

vaaaletleri ve halkın coıkun tezahiiratı v. s. -----~ fiatle satılıktır. Taliplerin 
anılar: S-9 yankesici 3-7 de La dam o kamelya , Komeraltında Hacı SaduJlah 

FiaUar: Birinci 30 Balkon 40 Haıuıi SO ,. oteliade arzuhalcı Bay Ali 

Kara Dul 
Londra hayvanat bahçesi 

gardiyanlarına sıkı tembih 
edildi: Yeni getirilen kara 

ı dullara dikkati .. 
Ksra dul, Brezilyanın ze· 

birli örümceğidir. Londra 
hayvanat bahçesine iki adet 

getirttiler. Bu örümcekle en 
dar bir aralıktan, en küçük 
delikten kaçabiliyorlar. Ze· 
birleri de çok kuvvetlidir. 
insan anında ölüyor. Bugü· 
ne kadar da bu zehrin pan· 
zebirini bulamadılrr. 

•••• • • .. UDHD• .. ••••• 

İlk çorabı bir 
papaz ördü 
Bugünkü manada anladığı· 

mız çorabın kullanış tarihi 
16 ncı asır bışlaogıcıdır. O 
zamana kadar, Avrupada 
daha ziyade kuınaştan ya-
pılan çoraplar giyilirdi. 

1589da lngilterede ilk ço· 
rabı ören ve bunu icad eden 

21 HAZiRAN 

ı Ressamlarımız 

1nasıl çalışıyorla 
1 Halkevimizin resim sergi empresyotist ç llışırım. Fa1' 

sine güzel tabloları ile iştirak renklerim onunki gibi Ar 
eden ve sanat aşıklarının pon değıldir. Renkler miz 
yüksek takdnlerioi kazanan ve şahsiyete göre değişi 
ressam Celil Uzel Uzel ile Benim kendime göre reali• 
bir mUlakat yapmayı düşün· bir görüş ve çalışma tarzıı 
dük. vardır. 

Bundan maksadımız Izmir- Natur karşmnda çahıma 
li ressamlarımızın naMI ye . en büyük zevkimdir. Es' 
tiştiklerini , nasıl çalıştıklarını evlerin, çarşı ve sokaklarıı 
halka tanıtmaktır. resimlerini yapmağı çok s 

Değerli ressama bir arka- verim. lzmirde KızJarağasl 
daşımızı yolladık, yaptığı re· Karaosman oğlu hanları be 
portajı aynen neşrediyoruz: nim -için çok enteresandır 

Celal 'Uzel beni nezaketle Tarihi bu!lusiyet taşıyan b1 
kabul etti. Kendilerine ilk hanlarda çok resim yaptım. 
sualimi sordum: Ressam Celil Uzele teşek 

- Nasıl çalışırsınız ve kürle ayrıldım. 
hangi sergilere iştirak et- Gönül Emre 
tiniz? ~·-

Kibar mubahbım yavaş ya· 
vaş anlatmağa başladı: 

-- Ben 337 yani 921 den 
beri muntazaman GaJatasa· 
ray sergilerine iştir ik ettim. 
lkı sene evveline gelinceye 

kadar da Ankara sergilerine 
resim göndermekte idim. 

928 de Edirnede tek baıı· 
ma bir sergi açtım. 

67 parça kabloyu ihtiva 
eden bu sergi çok rağbet 
gördü. Edırnede ressam Ha
san Rıza bey merhumdan 
sonra ikinci sergiyi ben aç· 
mış oldum. 

930 da lzmir Tlirk oca· 
ğında • şimdiki HaJkevi bi
na11nda • ressam Kadri ile 
biı Jikte bir sergi açtım. Bu 
sergide ben 77 reıim teşhir 
ettim. 

Mösyö Veto 
Kimdir? 

Monsieur Veto 1791 ka 
nuou esa 'liİ ile, teşrii mecli 
sin kararlarını veto etme 
hakkını kazanan 16 ancı Lu 
iye verilen bir likabdı. Nef 
ret ve hiddet ifadesinde kulj 
lanılırdı. Mari Antuvanetı 
de Madam Veto denirdi. Zi 
ra kralın, daha ziyıde karı 
sının tesiri altında olara 

(Veto) hakkını kallandığın• 
inanılırdı. ........ _.... .... 
Amerika 32 
Cumhurreisi 
Görmüştür 

931 ve 932 senelerinin er· Amerikada timdiye kada 
kek muallim mekt~bi salon. 32 cumhurreisi it baıınd 
larında gene Kadri ile müş· bulunmuıtnr. ilk cumhurrei 
terek sergiler açtım. si 1789 da teçilen Georg 

933 de, fuarda kendi re· Vashington idi. 32 incisi d 
simlerimdeo müteşekkil bir 1933 de seçilen Frankly 
resim sergisi pavyonu vücu· Rooıevelt'dir. Cumhnrreisle 
de getirdim. rinden üçü, devlet mekaniz· 

934 fuarında b~Jediyenin ması baıında iken &lmOıler· 
kendi pavyonlarında ayrılan dir. Bun1ar 1841 de ölen 
köşede munhasırao lzmire Harrison, 1850 de öle 
ait resimler teşhir ettim. T aylor ve 1923 de öle 

935 de Halkevinde diğer Harding'dir. Abrahım 
ressamlarla birlikte bir sergi coln 18 5 de, Garfield 1881 
açtık. de, Mc Kinley 1901 de kat 

935de fuarda Halkevi pav· ledllmiılt:rdir. 11 cumhurre 
yonunda arkadaılarla birlak- iıi iki devre müddetle aeçil· 
te müşterek bir sergi açtık. miş, fakat hiçbir tanesi Oç 

936da sergi yapılmadı, 937 devre payidar olam•mııtır. 
de Halkevinde bütün ressam ....................... ". 
ların iştirikile bOyük bir ı 
sergi açıldı nihayet 938 de i O O 1.T O R 
bu göıdüğüaiiz ıergi vilcüde ı 
geldi, şu hesaba göre Izmir- ı Salih Sonad . 
de 930 den beri • ondan ev- ı Cild, Saç ve zührevi haıta· : 
velkileri lzmirde bulunmadı- ı lıklar müttha11111 
ğım için bilmiyorum • küçük, ı ikinci Beyler sokak No. 81 , 
büyük, hususi veya umumi ı Her gün öğleden sonra : 
birer sergi açılmıı demektir. ı Telefon: 3315 

Ben de Kadri kitamh gibi }.H••HH.... .. ........ .: 
·~***~*****~***~:*~**~*~· ! T A Y Y A R E sineması TE\~~PN 
tC BUGON iki müstesna film birden 

~ 1 - Asri iş adamı = BeynelmiJeJ ıöhreti haiz iki biiyiik Fransız artisti 
tC RAIMU ve LUCIEN BAROUX tarafından yaratılmııtlr 

= 2 - Altın Kelebek 
~ Beyaz perdenin zarif ve şuh dilberi 
t( FRANCISKA GALL'io nefis bir komedisi it = ~eansJar: 3,30- 7,15 Altın kelebek, S,15-9 da Aari A 
tC ış adamı Cumartesi pazar 1,30 da Aari İf adamı baılar 

FıATLAR: 30 - 40-50 



Dilsiz ve Saiır Okulu Direktörii DoktoT B. Necati'ye 

KO 
Öğretmenimiz çok basta 

olduğu için yerine dördüncü 
ıınıfın öğretmenini gö .der· 

1'aiJer ki eYvelce kör çocukı, r 
yurdunda öğretmendi O öğ· 
retmenleri ea yaşlısıdır ve 
uçları okadıır beyazdır ki 
pamuktan bir başiık addolu
nabir. Kendine mahsus bir 
konuşma tarzı vardır. Fak .. t 
güzel söyler ve çok bılir. 
Sınıfa girer girme-z gözü 
ıarğılı bir çocuk görerek 
sırasına yaplaştı ve nesi ol· 
duğunu sorarak "Aman ço. 
cuğum gözlerine dıkkat et!,. 
dedi. 

Duros~i derhal sordu;: 

- Siz kör çocukların öğ
retmeni imişsiniz doğrumu 
bayım ? 

- Evet epeyce seneler. 
Diye cevap verdi. 

Durossi usulcacık "Onlar
dan bize biraz bahsed'!rsiniz 
değil mi ? ,, diye r mırıldandı. 
Öğretmen masasına gidip 

oturdu. Kuretti yüks~k sesle 
körler müessesesi Nis soka. 
ğındadır. Diyorken öğretmen 
başladı : Hasta yahud fakir 
der gibi kör deyip geçiyor
sunuz. Kör kelimesinin ma
nasını iyice anlıyor musunuz? 
B.iraz düşününüz: daima hiç 
bıç birşey göı memekf Ge
ceyi, gündüzü ayaramamak, 
De semayı, ne güneşi ne 
ebeveynini, hülisa bizi ihata 
eden ve temas ettiğimiz mev 
cudattak hiç birini görme· 

ek. Yerin dibinde gömül
ınUş gibi idi bir karanlığa 
ınustağrik olmak. Gözlerinizi 
kapayarak tecrübe ediniz. 
Ve bu halde kalmış oJaydı
Dız nasıl betbaht olacağınızı 
bir düşününüz. Muhakkak 
elim bir tazyik, bir dt hşet 
h~ıedecek ve ona dayana
IDıyacağıoı zannederek ümit
sizlikler içinde feryad ede· 
C:taiuiz. Halbuki mese:a bi-
leneffüı zamanında körler 
Yurduna gidildiği zaman her 
tarafta keman ve fülüt çal
dıldarı, yükıek sesle konuş· 
lukları güldükleri, merdiven
lerden koşarak inip çıkhk· 
lırı, koridorlardan, yatakha-

• ~elerden emniyetle geçtikleri 
1tidilir ve bu betbahtla11n 
Ziyayı görmediklerine tak'i· 

~~~~~~~~~~~ .. O•+~~~~~~~~~~~-

Sağır Dilsiz ve Körler Enstitüsü Oıkestrası 

yen İnanılmaz. Onları iyice 
anlamak ıçın gözetlemek 
lazımdır. On üçten on sek z 
arasında sağlam ve şen g nç 

ler vardır ki körlüğe şöyle 
bir lakaydı ıle tahammül 
ediyorlar zannedilir. Fakat 

simalarının hazin ifadf'sinden 
anlaşılırki feliketleleıine ruü-

teveli kel oluncaya kadar 
son derecede azap çekmiş· 

lerdir. 

Bir kısmıda vardır ki sol· 
ğun ve tatlı simalarında bü · 
yük bir tevekkel ile kerışık 
aıim bir hüzün okudur ve 

bir sır gibi baıı def bol 
bol ağlmış oldukları ke~fo· 

Junur. Ah. evJiidlarıml Dü
şününüz ki bu talihsizlerin 

bir kızmı gözlerin ezzaman 
içinde, bazısı senelerden ve 

pek zahmetli ce11ahi ameli· 
yeleı den sonra l.aybetmişler· 

dir. Nihayet diğerleride 

sabahı olmıyan bir gecede 
doğmuşlar, ıçinde hiç bir 
şekil bir renk tefrik olun· 

mıyan azim bir mezara dil· 
şet gibi dünyaya gelmişler· 
dir. Tasavvur ediniz ki ken
di hayatlarile gönenlerin 
kini tefrik ettikleri zamllD 

ne kadar müteessir olurl r. 
Kendi kendilerine "Hiç bir 
kabıhatımız olmadığı h lde 
bu fark ne için ? ,, demez· 
ler mi? 

11 Ben ki orada birkaç se· 

ne bulundum -ö~retmen de· 
vam ediyordu- gözlerin ebe· 
diyen kapandığı veyahud 
be~Jeklerin camid ve r ubsuz 
kaldığı o zefı düşündüğüm 

zaman şimdi önümde mille· 
yekkiz gözleriniz.le size ba
kınca için zden biç birinin 
betbaht olmanızın kabil ol· 

madığıoı kendi kendime söy 
lerim Düşününüz ki yalnız 
ltalyada yirmi altı bin kör 

var diyorlar. Yirmi altı bin, 
işidıyor musuonz !,, 
Öğretmen sustu. Dersane· 

de buyük bir sükünet büküm 
sürüyordu. Durossi körlerin 

biı:den daha hassası lamiseye 
mali olduğunun doiru oJup 
olmadığını ıordu. 

Öğretmen diyordu: doğru
dur. Göz!erin no!ı.sanıoı tela 

fi etmek için diğer bütün 
hisler onlardan daha ziyade 

kuvvetlidir. Sabahleyin ya· 
takanede kör talebeden biri 
diğerine "Bu ün güneş var 
mı ? ,, diye sorar. içlerinden 
biri giyindikten sonra avluya 

inerek güneşin havai o esimi· 
yesi içinde biss l\Jnup olun
madığ nı anlamak için elini 
sallar. Sonra koş rak arlca· 
daşlarına "Güneş var,, diye 
müjde götürür. Onlar bir 
adamın sesinden boyu, şek
li hakkında bir fikir edinir· 
ler. Biz bir adamın tabiatına 
gözlerine nazaran büküme-

: deriz onlar sesine göre. Bir 
1 ıedadının ahengini seneJer· 

den sonra batırJarlar. 

Bir odada birçok adam 
bulunupta içle inden yalnız 

birisi konuşmuş olsa bile 

onlar diğer sakit kalanların 

mevcudıyetioi biss dt'·ler. 
Tem s sayesine görler bir 

kaşığın iyi veya alelade yı· 
kanmış olduğunu anlarlar. 

Küçük kızlar bir yüzün 
boyalı veya boyasız olduğunu 

tanırlar. Küçük körler iki· 
şer ikişer sokaklardan geçer• 

ken hemen bütün dükkanları 

kokularından tanırlar. Yalnız 

dönerken hasıl ettiği hışırtıyı 
işitmek için topaç oynarlar 

ve onu anlmak için aldan· 
mııksı .. ın doğruca diğerler. 

iyi gören çocuklar kadsr 

mükemmel ip atlarlar. 

Bundan maada görüyorlar· 
mış gibi mP-oekşe toplarlar 

çakıl taşlarile sandıkları iş

lerler, Hasırlar ve sepetler 

yaparlarken muhtelif renkli 
sazları birbırine son dere· 
cede sür'atle geçirirler. Li
misaları okadar incedir; el 

onlar için bir göz demektir. 
Eşyayı yoklıyarak şeldJlerini 

ke~fetmek, oulara dokunmak 
ve sıkmak en büyük zevk· 

leridir. ,, 

-Sonu yarın-

1 TORNAKS 

TORNAKS 

1 TORNA.KS 
1 

ORNAKS 

1,0R~KS 

l'()R Al(S 
l'OR~ l,.\ s 

Motor ikl('t eri gel.ii Mutlaka görünüz. 
M Alım Şc:oocak Keınaraltı cad: Emırlcr çarşısı karşmnda 

Numara 61 1 defon No. 4079 

~~!E~~·~ ~S~~ 8•• «S~~S~-~1~ 
ço~u.c B ıhal,ırı a 1\1 •jdt! 

Rekabet 

bet 
Rekabet 

,, 30 '' Liraya Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın• 

da 45 hray.a satılan bisikletlc>ıİ rekabet dolayııile 30 lir•y• 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarıoıı:ı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol · 
msk istedikleri bisiklettır. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al· · 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lznir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 

Asım Baıakın. 
!5E!2W 

Kırciceği Kolonyası ' , 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 
TuYalet Sabunlarına çok elveriıli 

yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmııbr. 

LiTRESi J 5 Ü Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakirlık yaptığına emiDdri. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~fent kşe, Şipr, H. eli kolonya-

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

Tavsiye ederiz. 

Yünlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve karııık ku 

letindeki kuma 

şa bir paketi ka 
fidir. 

( 388~) 



( llallma Sul , 

Denizde bir facia 

1 

•ı · Yamanlar 
B Kampı açılıyor 
f Yamanlar kampı Temmu· 9 zun birinci günü açılacıiı 
K~ için yapılan hazırJık~ar bit· lstanbul, 20 (Hususi) - Diin Beykoz önünde bir deniz faciası oldu. Bir balıkçı kayığı 
-1 mek üzeredir. Bu münase• ile gezintiye çıkan yirmi kişi, kayık su alarak battığından denize döküldüler. Bunlardan 

)';:~' betle temmuzun ikinci gecesi belediye icra memuru Tabir, iki çocuğu ve diğer bir kızcağızla beraber boğuldu. 
ene verem mDcadele cemiyeti Kurtularak sabile çıkarılanlar arasında mütekait maliye memuru Münir, Artin isminde 
in ıehir gazinosunda yıllık bir bir ermeni ve iki kadın vardır. Fakat bu dört vatandaş çok su yuttuklarından tedaviye 
lın# ıarden parti yapacaktır. rağmen kurtulamadılar. Sakiz kişinin ölümüne sebebiyet veren kayığın su aldığı tesbit 

G 1 
edilmiştir. 

:~; Sinop, ~m~~~1~! .. , 8 . Bir Genç Nişanlısını Öldürdü 
~:1;' Hakkı Veral, Hamdı Aksoy· Istanbul 20 (Hususi) - Bu gece saat 11 de Kartalda bir cinayet olmuştur. Yirmi sekiz 

1 tm la, Kültür bakanlığı güzel yaşlarında bir genç kain validesiyle geçimsizlik ve nişanlısma k.uşı kıskanç lık yüzünden 
sanatlar öğretmenlerinden uişaohsanı tabanca ile öldürmüştür. Kendisi de tabancasının yere düşmesinden patlıyan 

•ab bay lsmail Hakkı lzmire gel- kurşunlgrdan yaralaomışhr. 
pıa • 1 d0 Y v d leğ' mıı er ar. arası agır 1r. 

1•° Fuar Komitesi Bir yahudi ma2"azasının resmini çeken gazeteci 
ıik Dnn akıam reis Dr. Beh· Berlin 20 (Radyo) - DeyJi ek•pres gazete3İoin Berlin muhabiri ve karısa bir Alman 
1"' çet Uz'un baıkanlığında top· fotoğrafçı ile birlikte Yahudiler aleyhinde hııkaret cümleleri yazılmış olan bir Yahudi ma· 
1 ı lanan fuar komitesi, fuar ğazasının demir kapısının resmini çektikleri için tevkif edilmişlerdir. Üç saat sonra serbest 
, ~ h~zarhklarını gözden geçir- bırakılmış iseler de fotoğraf makineleri ve otomobilleri iade edilmemiştir. Alman fotoğraf· 
:aa mıı ve bazı kararlar almış· çı hi!i mevkuftur. 
,il' tır. 

3ret Haber aldığımlza göre, 
1 ~al Sovyet Rusya pavyonunda 
~·~ yapıl~cak tadilit hakkında 
ili bir proje hazırlanmaktadır. 
'ne Sovyetlerin yeni çehresini 
iğ ve sınai sahada elde ettiği 
~·ı~ başarıyı göıteren grafikler 
~. hazırlanmıştır. Sovyetlerin 

pavyonda teşhir edecekleri 
e11alar iki husuıi vapurla 
Odeaadaa fzmire getirilecek
tir. 

~ 
Sovyet Ruıya pavyonunda 

teıhir ediJecek bütün etya· 
Jar ve ziraat makineleri bu 
sene fuarın devamınca ıatıı 
edilecektir. 

)L• t 

,111 

1vi 
ıı'" ..... 
'1ı· Bir Kaza 
1: 1 Dün GüzeJyalının biraz 
t 'teı ileıiıinde ki Üçkuyular mev· 
~ kiinde vukuı lgelen kamyon 

kaıaıında arabacının omuz 
111 kemikleri kıralmııtır. Tahki

ı c~I kata baılanmıştır. 

:IJlayvanlar mu-
aı· 1 d·ı k i 2ayene e ı ece 

l Si lzmire getİI ilecek hayvan· 
c ' ların ııbhi muayeneden geçi
~ ti rilmeleri karar altına alın· 

i' mııtır. 
(J i 

~ ''Caket Kalfası 
e 

Bir Şümendiler Faciası 
~~~~~~~~~~~~ .... ••OO•••• .. ~~~~~-------------•• 

50 Olü 65 A~ır Yaralı Var 
Nevyork, 20 (Radyo) - Şikago ekspresi, bugün, Montana havalisiode bir 

müştür. 

nehre düş· 

Ekspreste bulunan yüz altmış yolcuclan elli kişi ölü, altmış beş kişi ağır 
laumışbr. Kaza hakkındaki haber, burada derin akisler yapmıştır. 

surette yara-

Kafaları 
Balta ile 
Kesildi 

Berlin, 20 (Radyo) - Ko
münist propagandası yapbk
ları anlaşılan üç er kekle bir 
kadın, kafaları balta ile ke
silmek sure tile bugün idam . 
edilmişlerdir. 

Dünya 
Kupası 

İtalyanlar tarafından 
kazanıldı 

Paris 20 (Radyo)- Bugün 
Kolomp stadında altmış bin 
seyirci huzurunda dünya ku
pası maçlarının finali Macar 
İtalya milli takımlara arasın
da yapıldı. Hava çok yağ· 
murlu idi. 

Çek Meselesi 
Kat'i Safhada 

Paris 21 ( Radyo ) -
Çekoslovakya mil etler me
selesinin kat'i safhaya gir· 
diği Paristen haber verili· 
yor. Resmi Çeteka Ajansıda, 
hükumetin giriştiği işlerde 
bütün partılerin ittifakını 
temin ettiğini bildiriyor. Hü
kümetin milletler siyasetine 
yeni bır esas verecek olan 
kanun liyahasmı 15 Tem
muzda meclise tevdi ede· 
cektir. 

Foçaya akın 
başladı 

Geçen yıl olduğu gibi bu 
senede Foçadakı evler şim · 
diden kiralanmağa başla· 
mıştır. 

Mısır 
Kabinesinin 
Tahkimi 

KahireJ 20 (A.A) - Mah· 
mut paşa kabinesinin mev
kiini tersin için yapılmakta 
olan müzakereler neticelen· 
miştir. Kabinede tidiJit ya· 
pılarak Mahir paşa partisin· 
den de bazı kimseler alın· 
ması düşünülmektedir. 

.. ···-·--
Sabiha Gökçen 

İstanbulda 
lstanbul 21 ( Hususi ) -

kahraman tayyarecimiz Sa· 
biha Gökçen Balkan turna• 
sıoı muvaffakiyetle ikmal 
ederek bugün Bükreşten 
dönmüş ve kahraman kızımız 
Y eşilköy hava meydanında 
parlak bir surette karşılan· 
mışhr. 

ms22222sa2ıssasES~~~ 

1 uatay' ın is~iktili 1' 
[•J fl ~ Ugrunda ~ 
; Yaralanan Ve ölenler için • • . 11 

rtl 
[+] Hatayd<.ın gelen mektublardan çıkarılmııtır J. 
t··~~~~F- - ıo - •2sss .. ~lıiiilllıııl'i.ı .... ~ 

Allah, biricik dahimizi kem 
gözlerden korumaz mı~ 

Abdülkadir beni şöyle ikna ve beni sürükler gıbı yanı-
etti : mızd.ıki kahveye götürdü. 

imkanı yok. Onu kurtar· Kahvede ilk söze başhyaa 
mağa giderken senide · kay· iene Abdülkadir oldu: 
bedeceğiz. Merak etme.. ben - Bana kahrsa, dedi~ ya• 
bugün ne yapıp yapıp bu hancı ve fesadcı sıczleriD 
işi balJederim. kontrolu altında bulunduğu-

Ve acele ile sordum: muz bu yerde bu mühim 
- Söyle Abdülbaki, Ata• mücadele işini konuşamayiz .•• 

türkün hasta olduğu şayiasını Şimdi ikimizde heyecan 
çıkaranlarla naaıl mücadele içindeyiz. Sonra diğer arka-
edeceğiz 1 daşlarımızın tikirlerıni de al· 

Heyecanımı gizleyemeden mak lizım .. en doğrusu gene 
dedim ki: seoin şehir kenanadaki evin-

- Söyle bana, Atatürk de arkadaşlarla bir umumi 
sabiden hastamı? toplantı yapıp bu işi etraf· 

Abdülkadir kendinden emin hca konuşmaktır 
insanların güvenli hissiJe ce· Ne dersin ? 
vap verdi: - Do~ru, derim. 

- Bütün Türk ulusunun, Abdülkadir, ne istediğimizi 
bütün Hatayıo ve dü~yaoıo sormağa gelen gusona: 
bütün bitaraf ve iusao gö- - Şimdi gidiyoruz, bir 
rüşlü milletlerinin takdirini şey içmiyeceğiz ! 
kazanan ve her gün " bin· Dedikten sonra: 
lerce yaşasın!,, duasını alan - Şimdi seninle merkeze 
Atatürkün hastalanmasına gidip zavalh hemşerimizi kur· 
imkan var mı? tarmağa çalışalım.. Oradan 

Mevcudiyetine inandığımız da arkadaşlara bu gece top-
ve taptığımız allah, dünyanın )anacağımızı haber verelim. 

bu biricik dahisini kem göz- Dedi. 
!erden korumazmı biç? Şim- - Pekiy ..• 
di sen bu tereddütleri bırak Dedim. 

Ve merkeze doğru yOrli· ve ne yapacağımızı nasıl işe 
başhyacağımızı söyle ... 

Abdülkadir koluma a-irdi 

meğe başladık. 
( Arkası var) 

Yıldızları Görmedikten Sonra 
Hayat Neye Yarar? 

Vilyam Kambel adında bir ı ilim bir gözünü kaybetmiı 
Amerikalı Astronom heyet ve diğer gözüne de zafiyet 
ilminde yaptığı keşifler ve geldiğinden a~kadaıla•rvı~~ 

d v 1 l p · L d artık yaşamak ıstemedıgını yaz ıgı eser er e arıs, on · .. 1 kt d. K d' . . soy eme e ır. en ısıne ve· 
ra ve Roma astronom• ens- .1 t 11•1 b 

rı en ese ı ere ıu ceva ı 

titü ve cemi} etlerinin fahri vermektedir: 
azalık ve muhabirliklerini el- - Bütün hayatımda en 
de ettikten sonra birdenbire büyük bir zevk ve heyecanla 
kendini büyük bir yeis ve seyr ve tamaıa ettiğim yıl-
ümidsizliğe kaptırmıştır. 76 dızları göremedikten son ya• 
yaşında bulunan bu meşhur şamak benim için neye yarar? ________ .. ,., .. _______ _ 
Bir Numaralı 
Halk Düşmanı 

Borsa 
Haberleri ·~ 

1 
Aranıyor 

b Teıkilitımızın tevsii mü· 
e>c aaaebetiJe eli temiz iı . bilir 

, biı·inci nevi caket kalfasına 

Bununla beraber maç seri 
ve alakalı geçti. Neticede 
ltalyanlan hücumlarında daha 
müeuir oldular ve birinci 
devreyi 2-1 gaJip olarak bi
tirdiler. ikinci cevre her iki 
takımın attığı 1·1 golle bitti. 
Oyunda 4·2 ltalyanların le
hine neticelendi.~ 

Havası ve suyu güzel olan 
bu kazamız cidden müstes
nadır. Gene bu sene pek 
çok vatandaşların burada 
yazı geçirecekleri· haber ve· 

Çoçuk kamp- Anc-al-{ -3 ..... ;~eye ;;,ah-
Çuval Cins Fiat 

13 Üziim 12,50 12,50 
165 T. Buğday 5,50 

fA• ihtiyacımız vardır. isteklilerin 
•ıığıdaki adrese müracaat
ları. 

lzmir : Yeni Kavaflar No. 
7 terzihane ıahibi 

A. Naci Yeter 

•• 

Oyundan sonra Fralisa 
Reisicumhuru M. Lebruo 

1 riJiyor. 
Yalnız bu güzel yurt par

çasına konforlu bir de otel 
yapılması çok muvafık ola· 

ları açılıyor kiım edilt bildi 
N ev yor k - Amerikan po • 

Kamplara gidecek çocuk· lis dosyasında bir numarah ·zıaı,(v.ıe 
lann sıhhi muayeneleri ya- ·•.ıa ıuuvısaesa aA •.<uoıo'I 

halk düşmanı olarak kayıtlı 
pılmış Foça ve Bozdağda nın>ıOJt me~ uıaapp A zıa 

400 T. Bakla 4,325 

açılması tekarrür eden kamp· bulunan, 1915 tenberi lOO ·t-'8JDJnq epuuvzed ınquvı 
• .. .. U&UUU _ lann da bütün hazırlıkları defadan fazla tevkif edilip -sı uıo•'Pl.,.A. 1amqv ısı§.ıa'l 

takım oyuncularını birer bi· bitirilmiştir. Bu yıl elli çocuk 8 defa da muhtelif hapis !Sı>oezJa 1eqqıs !sappeJ ı11wı 
caktır. 

kupayı galip gelen takımın 
kaptanı Meaçoya verdi ve 1 Teknik rer tebrik etti. • r kampa gidecektir. cezalarına mahkum olan Şa- -0m a)I ueıı5u !U<lA aA znJn 

M b b 80 .................. ••••0•••• .... ••••0•' ••••• ... ,. ........ •••••••••• .. ••••••••••••••.. riro bu kere turust kanunu- e,{h P!h~ "!q D!q 'l.11;,111.111 

1 u asa 8 rosu İster Gül İster Ag"" la na mnhalif harekette bulun- -e~ !Z!i •.nrpphl{ 1818~ ZBW J M E Ç J b• d v d d 1 'd - -.nue'I •ueıe.<h qaq4nm aA • • e e 1 - Baştarafı 1 inci Sahıfede - ugun an ° ayı yena en uç 
.eı 1 sene habse mahkum edil- 'mo,(!meıu 'aopııod afı!t 'u•ı 
~· I Vemişçarşısı No. 3)elefon 3435 Kongoda da böyle imiş .. Bir erkek bir kadını bir inek, bir öküz ve boğa veya on kilo ~nqt:d JtHli!( e:>pem eoedm•'I 
ı I Muhasebeye ait bütün iş- demir ve bir mutfak takımı mukabilinde satın alabiliyormuş! işin en feoa ciheti de: isterse miştir. 'ımıze.&aJ te.11 'ıaıeıae~ da~ 
er r Jerinizi tam bir itimad ile bu kadını öldürebilir, isterse yakabilir ve isterse köle gibi kullanabilir. (!) Bu hükmü veren hakim, aA ıa 'ueıeqm!ı s:ıım '~1'9.l•f 
~ 1 tevdi edebilirsiniz. Bu havadisi gazetede okuyan kılıbıklardan biri karısına bir ders vermiş olmak için sekiz Şariro'nun en tehlikeli ve -nauA uvı'le;,unı<o 'ln~o~ pıt 

c,.
1 

ı Bllro, kanuna uygun ıe· on yaşlarandaki çocuğunu çağırmış, gazetenin o fıkrasını göstererek : en vahşi insan katili oldu· .g~ ıaq a& !OD3J aa '!.ıaıaopı 
\ı 

1 

kilde ve muhtelif usullerde "Şunu, demiş. Ben yokken annene oku, sakın beuim söylediğimi haber verme. n ğunu kaydetmi: , fakat cina· -um u0Jom1111I •1ap1ısoıow 
Muhasebe tesis eder Çocuk okumuş, tabii bu haberin nereden geldiğine keşfeden bayan akşam kocasını bir yetlerinin delili mevcud ol- ~AS 3 :>f!faA!PaH 

D f güzel donatmış.. mamasma binaen kendisini Q 

'>j e ter tutar Buna da haksız demek haksızlık olur. U!.ou~z a A I0H 
P] " · d ancak böyle hafif bir ceza-• anço tanzım e er Sen de ey okuyucum böyle düşüncesiz adamların haline: ~ı-.~sveı it ı za mahkum ettiğinden dola· v ,. -ı 

'C ıHe~a~,tetkik, tasfiye ISTER GÜL iSTER A.GLA yı müteessif olduğunu bük· aA aAı.s.,JaA 
1 ve ıhtı1Afları halleder mün sonunda beyan etmiştir. 

r. ı ZENGiN OLMAK ·r b·ı ti . . • ti . k ( SAADET ) kı· esı·nde alın Çorakkapu PoJis merkezi karıısıada No. 354 1 iSTERSENiZ BI)!:Bre 1 e erınızı mu a a iZ Hasan Tabım Undtr Telefon No. 349'1 


