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ORTEKIZDE iSYAN CI .. 
KISA VE AÇIK 

Son vazifemizi yapıyoruz. 
Geçenlerde bir kaç Fransız gazetesinin "Türkiye ile an-

1•ıınak ve eyi geçinmek mecburiyetindeyiz, Ankarayı gü
cendirecek her türlü hareketten çekinmeliyiz., mealindeki 
Yazılarını alarak yeni Türkiye ile ne suretle anla~mak ve 
llzlaşmak kabil olacağını anlatmağa çalışmıştık. Dünkü ga
zetelerde "milletler cemiyeti son makul itiraz ve noktai 
bazarımızı kabul etmiyecek olursa mühim kar . rlar almağa 
lllecbur kalacağız,. suretinde dış bakanımız Bay Rüştü Aras 
tarafından verilen son notamızı okuduk. İşle bu hareketi
?1izle bir kere daha, her şeyi, her işi dostça, arsıulu~aı ka
ide ve kanunlara uygun olarak görmek ve hallrtmek iste
diğimizi göstermiş olduk. 

Bir çok defalar, bu dostça, insanca, sulhseverlikle yaptı
iımız teşebbüslerin zaaf, aciz, mes"k~net, korku dol yisile 
Yapmadığımızı söyledik, yazdık, bağırdık. Bugün tek re r 
haykırıyoruz: 

- Türkiye hükümetinin "mühim kararlar almağa mecbur 
olacağını,, sözünü ehemmiyetle telekki etmiyenler hesap ve 
tahminlerinde çok aldanmış olacaklardır. İşte o zaman Tür
kiyenin ncdeıı ve ne maksatla şimdiye kadar sabır ve ta· 
himmül gösterdiği de anlaşılmış olacaktır . 

SIRRI SANLI ---------· .... ·-------------
Uluslar sosyetesi 
l'oplantılarına başladı. İtirazı

mız bugün 2"Örüşülec~k 

Cenevre 27 (Radyo)- U
luslar Sosyetesi Konseyi dün 
öğleden sonra saat 15 le 
Iran hariciye nezareti müs· 
teşarı B. Mustafa Ad1inin 
tiyasetinde yüzüncü içtimaı

nı akdetmiştir. içtimada he
nüz gelmemiş bulunan Rus
ya hariciye nazırı B. Litvi
noftan başka bütün aza dev· 
letler delegasyonları hazar 
bulunuyorlardı. 

Ruzname okunduktan son
ra gizli bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıda ne konu
ıulduğu henüz belli değildir. .. 

Konsey bugün öğleden 

sonra aleni surette toplana
caktır. 

Bugünkü içtimada, İsveç 
Hariceye Nazırı BaySandlen 
tarafından Hatay meselesi 
hakkında · verilecek rapor, 
Türk ve Frannz delegasyon· 
larının iştira kile tedkik olu· 
nacak ve Tiirkiyenin intiha
bat nizamnamesi hakkında 

dermeyan ettiği itirar konu· 
şulacaktır. 

Uluslar Sosyetesi esas ni
zamnamesinin tadilini istiyen 

- Sonu 4 üncüde 

18TER GÜL iSTER AGLA 

• Si 

K a \ı re 27 (Radyo)- K •al 
Faruk yirmi mil! t müm ssi 
linin işti rak etmekte olduğu 
bey elmilel pamuk kongre-
sini açmıştır. Müınessillere 
akşam büyük bir .ziyafet ve-
rilecektir. ---·· .. ~--
İmam Yahya 

Loddrava 
gidiyor 

Londra 26 (Radyo) -ltal
ya ile Yemen arasında akd 
ve imza edilen anlaşma, ln
giliz siyasi mahafilinde şa-
yanı dikkat görülmüştür. Bu 
anlaşma ile Yemen imamı, 

ltalyanm dostluğunu kazan
dığını zan netmektedir. 

Halbuki imam, Yahya ver· 
diği sözden dönmiyeceğini 
lngiltereye bildirmiş ve dost
luğunu teyit etmiştir. imam . 
Y .. bya yakında Londraya 
gid : rek lngiliz büyüklerini 
ziyaret edecektir. 

Allah Akıllar, Fikirler Versin! 
iki arkadaş konuşurken kulak misafiri olduk. Onun bunun sözüne kulak verdiğimiz için 

bizi ayıblamayınız. Çünkü serde gazetecilik var. Olub biteni, görmek, yapılan dedi-koduları 
dinlemek için gözler açmağa, baza o kulak ke siJmeğe -meslek icabı- mecburuı. Sonra bir 
vapurun kamarası gibi umumun girebileceği, oturabileceği bir yerde konuşan insanları din-
lemekte bir kabahat .olmasa gerektir. Öyle ise dinlediklerimizi anlatalım : • 

- Dün akşam gene bara gitmişsin doğru mu. 
...:_ Doğru, fakat bir daha gitmiyeceğim. Bununda sebebi orada kadınların bir tebessümü 

insana çok bahalıya oturuyor. Halbuki öyle yerlerde para vermeden eğlenen andforcular 
da vardır. Ben onlar gibi yapamıyorum. 

- Fakat sen giicenme amma, altmışa merdiven kurmuş bir adamsın, eğer senide soy· 
mazlarsa kendileri çırılçıplak kalırlar. 

Altmışhk bir adamın bara devam etmesinin kepazeliği yetmiyormu~ gibi bir de parasız 
eğlenmek istemesinin tuhaflığına : 

iSTER GÜL iSTER AGL! 

Atatürkten 
Nur alsınlar 

lstanbul 27 (Hususi) -
Yalovada Atatürk tarafındon 
kabul edilen eski Hidiv Ab
bas Hilmi gazetecilere be
yanatında CJemiştir ki: (Ya
kırı şark m mleketleri, is
tiklallerio i ve menfaatlerini 
seviyorlarsa Atatürb ten nur 
alınalıdırlar. •• 
Arablar Uçe 
Avrıldılar 

Antakya, 26 (Hususi) 
Burada Arap olarak geçinen· 
ler üçe ayrılmışlardır. Bun
lardan bir kısmı Türkler, bir 
kısmı Fransızlar, bir kısmıda 
doğı udan doğruya Araplarla 
birlikte hareket etmektedir
ler. Bu vaziyet karşısında 
müstemlekeciler telaşa kapıl · 

mışlardır. 
Diğer taraftan Kırıkhan 

köylerine gönderilen jandar
ma vasıtasile okuyub yazma 
bilmiyen köylüler iğfal edil-

mekte bir takım doldurulma
mış kağıd imı1t ettirilmekte
dir. Bundaa maksad bazı 
köylüleri El'ittihadülvani te
·şekkülUne taraftar göstermek 
olduğu anlaşılmıştır. ---00---•• 
Uçüncü 
·Sahifemizde 

• 

( Kadın bir muammadır ) 
başlıklı yazıyı üçüncü sahi
femizde okuyunuz. ---··---

Sinema Köıesi : 

Yarından itibaren Elham
rada (Şen Yumurcak) rolllnü 
yapan c:ci ve sevimli yıldız 
Şirley ve (Çingene Prens) 
de baş rolü oynıyacak Anna 
Bella sinema meftunlarına 
unutulm z saatler yaıata

cakbr. 

Resmi Tebli2" i:.ıtişar Etti 

Paris 26 (Radyo) - Dün 
gece, logiltere Hariciye Na-
zırı B. Edenin Cenevreye Şotanın da konuşmalara iş-
hareketinden sonr resmi bir tirak ettiği, mükilemelerin 
tebliğ intişar etmiştir. Bu yemekten sonra da devam 
tebliğde; B. Edenin Paristen eylediği ve Cenevrede ko· 
geçerken, Fransa Hariciye nuşulacak meselelerde iki 
Nazırı B. Delbosla bir devlet ricali arasında tam 
saat kadar müzakerelerde bir mutabakat hasıl olduiu 
bulunduğu ve Batl>akan kaydedilmektedir. 
-----~~----------~~--e:::::: 

Alman gazetelerinin cevabı 
T' ' \ 

Berlin (Radyo) Bazı Fransız gazetelerinin YugoılaY 
Başvekili Stoyadinoviç'in Berlin seyahatinin ehemmiyetini 
azaltmak için yaptıkları neşriyata cevap vererek vdiyor}ar ki: 

"Fransız Hariciye Nazın Delbosun Belgrada ugradıgı ka-
bülden Yugosl•v Başvekilinin Berlinde gördüğü hüsn.ü • ka· 
bul ve elde edilen anlaşma her halde ~aha çok samımı ol· 
duğu gibi verdiği neticeler de daha çok müsbettir." 

-------------0000--------------
Küçük itilaf 

Konsevine 
Devletleri 
Sadık 

Cenevre, 26 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı B. Mi· 
çesko, Ingiltere ve Fransa H riciye Mazırları B. Eden ve 
Delbosla uzun müddet konuşmus ve küçük itilaf devletle· 
rinin, Uludar Sosyetesine sadık kaldıklarını bildirmiştir . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~----------····~----------~ 

İşçilerimizin yemekhaneleri ••• 
Bazı tütün mağazaları işçilerimizin öğleyin yemek yeme• 

lerine mahsus yemekhane yaptırmadıklarından bu kara kı· 
şın soğuk günlerinde işçilerimiz yemeklerini bahçe ortala• 
rında yemek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Tütün maıaları 
ve .işletme yerleri için milyonlar sarf ederek kocaman bina· 
lar yaptıran ve gene işçilerimizin neş'e ile çalışmalanaı 
temin için radyolar koyan kumpanyaların bu eksiği de ta· 
mamhyacaklarını umuyoruz. Biz bu yazı ile hiç bir ıirketi 
teşhir etmeği düşünmiyoruz, düşündüğümüz bir şey varsa 
o da, işçilerimizin titremeden, hasta olmak tehlikeıine ma• 
ruz kalmadan öğle yemeklerini yeyebilmek imkanını bal· 

malarıdır. 
Gerek şirketlerin ve gerek alakadar makamların kllçllk 

bir himmetle bu işi yapllalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife 2 ( Halkm Seıl ) 

41BBBRlllU'i~BtBallLIBtmaa&~RElt ıc 1 1 DDnganın En BOgOk Harb Dahi~ l ıDoktorun Nasihatleri 
! 'T'f• u·rlenk !. Ses kısıkl ldarı : ı ~ :: Ses kısıklıkları alelade bir 
"" ~ nezleden başlıyarak milhim 
im ~ d k k Budapeşte polisi, pek aca· rin halini pek acaip bulan a Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ hastahklan düşün ürece a- b I • ~~~~ ı k b d ip bir tesadüfle bir at hırsı· bir de polis memuru u unu-.a~aa.. - 111 - ~t!4~1&D' dar ehemmiyet es e en k -.n~a.. zını yakalamaaa muvaffak yor ve fazla dayanmıyara , D•• b• E • • k• bir irızad1r. • k' Ort IÔ rmeD YI Se ızer Se• Meseli bançeremizdeki sa· olmuştur. at canba:uoa, ata dansı ım 

ki · Bir at canbazı Budape•te· öğrettiğini soruyor. Canbaz ki.zer bagv lavıb dı·rı· dı·rı· top- da çıkaran ipli erin üzerın- y d h b 'f r . 
deki gışayi muhali soğuk nin yan sokaklarından birin· a ayvanın u marı e ını 

v •• d •• ı sebebiJe veyabud her hangi de bir atı ycdciinde götü- ilk defa gördüğü, polisi tat-r a ı?& gom u er bir nezle sebebile mubtekin rürken, karşıaına, bir · hava min edecek bir cevap ver-
İri, yan bir çete reisinin keti ikin·i defa işitmeyeyim, bir hale gelir ve birdenbire çalarak gelen bir askeri miyor. Yalnız hayvanı bir 

önünde durdu, başını öne ne isterleue kendilerine ve- ses kısılır. Ayni zamanda muzika çıkıyor. Canbaı n atı kaç gün evvel bir çingene-
eimiı ve çenesini göğsüne rin, hakaret etmeyin. gıcıklı bir öksürk de kendini birdenbire sinirlenmeğe baş· den satın aldığını söylüyor. 
yapışhrmış oJan bu herifin Sonra atım sürdü, önden gösterir. Şüphesiz bu gibi lıyor ve biraz sonra şaha Polis taraf1Ddan yapılan 
karnına bir yumruk vurdu, giden ve sır sıra ipe dizilen ses kısıklıkları çabuk geçer. kalkıyor ve muzika tempo· araştırmalar neticesinde çin-
acı ile gözlen fırhyan ve Ti- çete efradını takib etmeğe Malum olan sıcak tedavilerle suna göre dans etmeğe baş- gene ele geçiriliyor. Meğer, 
murlengin yüzüne dik, dik başladı. Bir yere geldiler, ilaçlı su buharı teneffüs et- lıyor. Atın bu kabiliyetinden çingene atı bir sirk'den çal· 
ateşler saç.tan gözleri)e ya· orada sıra iJe çukurlar kazıl- mekle geçer gider. Fakat hı.beri olmiyan sahibi, bu mış. Mesele sirk sahibine 
kın ermeniye hitaben: mışb. Heriflerin sekizer 111e- bazı kimselerde bütün gay- vaziyet karşıs1nda hayretler haber Yerilerek atı keı:disine 

- Canavar, koca zırtlan kizer ellerini, ayaklar1nı bir- retlere rağmen ses kısıkhiı içinde kalıyor. At teskin iade ediliyor ve bu suretle 
naaıl öldürmek eyi bir şey birine bağladılar ve dizi, dizi hl\fta)ar ve aylarca deYam edilemiyor. Durmadan dans de ıerck sirk canbazları ge-
değilmi?! Eli kolu bağh maz· çukurlar1n içine yahrdılar. eder. ediyor. Tabii, bunu ıören rekse at, seyircilere hücer-
Jiim, insanları öldürürken Üzerlerine tahta koydular, O zaman daha ciddi irı- halk ta atın etrafında bir ferini göstermeğe devam 
onların insan olduğunu, can- tokraklarla gömeğe başladı- zaları düşünmek lazımdır. Bu halka teşkil ediyor. ediyor. Hayvanın da mari-
lan bulunduğunu biçldüşün· lar, yerin altından iniltiler arızalar içinde başta gntlak Seyirciler araaında, bcyıi-

1 

fetlisi işe yarar. 
medinmi? Böyle cevap ver, gelmeğe başladı. veremi gelir.. Ondan sonra --------••no+• 
pmdi şu işkembeni hangi Timurlenk bu işi bitirdik- gene o derecede mühim ol- Bal ta! Hay Vanların 
köpeklere atayım? Cevap ten sonra arkasında duran mak üzere gırtlakta kanser 

Yer mel'un? binlerce devlet erkanına ve düşünülmek laZlmdır. Vfya· Osmanlı tarihine deir an- Vasati yaşları 
komutanlarına şu sözleri söy hud da gene hançerenin gı· !atılan hikayeler · arasında 

k k b. .. ] Canlı mahlükatın vasati ledi : şayı mubatisinde tekevvün sı sı geçen 1r cum e var-
lı Ö d l b Ya•ama müddetleri hakkmda - Dünya binlerce yı ar eden ahtapotları hat1ra ie· d1r: " lümler en ö üm e- Y 

Bir hırsızı ele 
beygir veren 

2i ikinci Kanun 

Faudalı Btlgller : 
Buhar banvos 
Cildi temizlemek için 

en iyi çare 
Cildi temizlemek için do 

beş günde bir, yahut ay • 
bir yüze buhar banyosu yap 
mak lazımdır. Yüz yıkan• 
(küçük bir leğen) küvet içe 
risine sıcak su koymalı. 8 
suya on damla teinture d 
benjoin (asülbent) ve bir tu

1 tam toz halinde şap atma 1 

Baş üzerinden örtülen v. 
leğeni tamamile örten bı 
havlu ile buharın dağılması 
na mani olmalı ve yüzü o 
dakika bu buharda tutmah· 

Sonra ince ve yumuşak' bi 
tülbentle yüz silinmeli. 

Evelceden hazirlanmış ola 
100 gram gül yuyu, 100 gra 
kolonya, ve 100 gram (eau 
de laurier cerise) bir şişed 
durmalı, .. 

Buhar banyosundan ve yu 
sinlindikten sonra iki çorb 
kaşığı yokarıda tarif edil':_ 
ilaçtan ve iki çorba kaşıg 
soğuk suya karıştırılarak ine 
üç dört kata katlanmış bi 
tülbent batırılarak yüze ko 
nulmahd1r. 
Sıc,k buhardan açılan me 

samat bu kompresle tekra 
sık1şır. 

__.. ....... 
- Ya, kuyruğun kısınca 

böyle önüne bakar, dilini 
yutars·n. Bir dakika olsun 
taliia böyle ters çıkacağını 
düşünmedin mi? Mademki 
ıiz ve bu haydudJar o zaval
lılara, o insanlara acımadı
nız, ıimdi siz de çuvaldızı 
yiyiniz de acısını anJ ırsınız. 

h d size bir fikir vermek için danberi devretmektedir. Bu tirmek Ja21mdır. Çok söz söy ğen!,, Sonra bir vezir, ya u 
d b. aşağıdaki satırları yazıyoruz: Alman topraklar üzerin en nice ı- liyec muallimlerde, konferans· bir padişah gazab ettiğ'i ada-

Ağustosböceği 2 ay. Kele· zim gibi insanlar geldi, geçti. cılarda, hanendelerde bu gil:i ma sorar: GazeteJerı·nı• 

Arka sıralardan biri atıl
dı, şu sözleri söyledi : 

- içimizde masumJarda 
var büyük hakan. 

- Ne yapalım kurunun 
ar ...... ı .. , .. ,,. beraber yanar
mıı bu bir kaidedir. 

- Siz Türkler ve müslü-

bek, pire: 3·4 ay. Sinek: 1 Bu vadiler ve bu ovalar ne- arızalar daha kolaylıkla mey- _ Kırk katır mı, kırk sa-
ıene. ltarınca, arı: 3 sene. ler görüb geçirdi. Bizde on- dana gelir. Bu sebeblerden tır mı?. Hu••cumu 
Tavuşan 8·10 sene. Koyun: lar gibi gelib, geçici birer baıka frengi hastalığında ses Bir kafiye dolay1Sile yan- 10 sene. Yılan: 10-15 sene. 

rüzgar, hepimiz faniyiz , baki kısıklığı olur. Buda çek mü· yana getirilen bu iki ceıa- Köpek: 15 sene. Bülbül: 10- Berlin (RAadyot) - d ye 
olan ancak Tanndı, mülkde bimdir. Gene bunlard•n bac- matbuata vus urya • 

Y drn katıra sürükletmek ce- 15 sene. Kuzu, kedi: 15 se- d b ı 
8 onundur. Bizler eireti birer ka isterik kadınlarda zaman niden propagan aya aş ıy 

zası, ariık, yeryüzünde kal- ne. Kurbağa, yaban öküzü: O ) ft 
1 

h" u bekçiden başka birşey deği· zaman bir ses kısıkhg" ı gö· 
25 30 

( to tara ar arına uc 
mamıştır. Biz, satırın da kalk- 18 sene. Sığ1rlar: · sene. ederek onların Bolşevikler 

Jiz. rülmekte, hatta bazı bu gibi Beygir: 30 sene. Kartal: 35 h d'l 
(Arkası var) kadınlarda kısıklıktan 2iyade tığını sormuyorduk. Fakat den, Papadan ve ya u ı er 

B 1• d l b. t ı sene. Geyik, leylek, deve: 40 d kt.kl · · e na ,,,,.. adeta bir sessizlik denecek dün er ın en ge en ır e • en para çe ı erını v 
A k k sene. Ayı, aslan: 60 sene. ·ı ı h' d t h 'k·tta bu n ara Orman derecede baJ olur. Lakırdı- grafı okuyunca bu anaati- zı er .a ey ın c a rı a 

.. . . d'k insan: 70 sene. Karga: 80 lundüklarını gayet acı v lan işitilmez dereceyi bulur. mizi c.egışhr ı : 
•ft)•"' • mamu F k b 1 i J sene. Kaplumbağa, pıpaıan, tezy'ıf edici bir dil ile ten J b t]. 1 ÇI ıgı a at öy e sinirJi kadın· " dama mahkum o an üç 

man ar mer ame ı o ursu · • fil, yayın balığı, uskumru: kid ediyorlar. Bazı gazetele 
farda gen birdenbare bir an casusun bu sabah Berlindc 

DUZ, laA tı bı·rası 100 sene. ise daha iJeriye g iderek b - Ben o faciaları gör- içinde ses açıhr ve hali ta- Holzeensee hapishanesinin 
1 

b' 
d k b~· 1 b'I' B'l' .. avlusunda balta ı'le kafaları 15 Asır Evvel füz.uli propagandacı ara 1 ü ten sonra damarlarım· Mezarlıkbaıı evkaf hanı ııye ge e ı ır. ı umum muz- gün hesab oorulacaktır ibta 
daki kan kurudu, şimdi ben ittisalinde 398 numarah dük- min nezleleri ses kısıklığı kesilmiştir. ,, ı• ~tanbul rı ile de tehditte bulunmak 
inunlıktan, medeniyetten çok kanda Ankara orman çiftliği üzerine çok tesiri vardır. Ölümün biç bir şekli be- ~ tadırlar. 
uzak bulunuyordum, karşı- birası ile Bozca ada şarabı- Adi nezlevi sebcblerden ileri ğenilmez, fakat halka, yani htanbulun büyük kayıbla· Jd E 
nııda mermerden, grantiden nın CD nefisini satıyorum gelen ses kısıkhkları okalip- satır, adalete biraz kasablık randan biri de (476) yılında Ista n bu a 
bir adam var, yüreğim, vic· duble bira, on iki buçuk, toUü su buhrı teneffüs et- manzarası vermez mi ? vuku bul rı u~tur. O rarihte, F• J 
danım doamuı ve sert bir şarap yedi buçuktur, böbrek mekle, ayakları sıcak suya -·-~-- Istanbulda Bizans hükü'Ddarı IY8 t 8fl 
kaya olmuştur. • ciğer kaşer ve saire gibi mc· koymakla, ıhlamur içmekle D • p t Bazilik icrayi hUkimet edi- Istanbul, 25 (Hu5usi) 

Bu konuşmadan sonra zeler de beş kuruş gibi ucuz ve boğaza sıcak bir· şey Hr- En erın e - ediyor ve şehir kütübhane· Belediye; et fiatleri üzerind 
iıaret etti, atanı getirdiler, fiyatla sahlmaktadır. En eyi makla tedavi edertz. Diğer· ) S d • sinde (120) binden fazla cHd bir miktar daha tenzilat yap 
kafile, kafile esirleri yola plaklarla radyo dinlemek ve lerine ğelincc ses kısıklığının rO On 8 Jl kitab bulunuyordu. Bu kitab· mak kararındadır. Vaki tet 
kattılar, içlerinden biri yü· temiz içki içmek isteyenler sebebini bir au evvel anla- Petrol aramak için dünya- Jar; bir yang1n neticesinde kikat neticesinde, kiloda dö 
rllmemek istedi, Timurlenkin mutlaka dükkanımıza teşrif mak ve ona göre sür'atle da yapılan sondajların en kamilco yandı. Bunların ara· rt kuru~ daha ucuzluk temi 
neferlerinden biri herifin be- buyursunlar · Almanvari büfe- hareket etmek lazımdır. derini Kaliforniyada yapıl· sında bir İlyada. 

9
e bir de nimümkün görülmüştür. 

Jine bir tekme indirdi, erme- miz son derece temizdir. Eğer boğazda ahtapot ya- mış, ve (3463) metre derin- Odisse mevcuddu ki her iki- K k 
ni dana gibi bağırdı , Timur- Müstecir t. Kostı•k ni polipler teşekkül etmiş liğine kadar inilmiştir. Bu si de yllan barsağı üzerine UVfU SUZ 
leak sordu: ......-•••••••••••............ ise derlial cerrahi müdahale sondaj neticesinde, en son . yazılmışlardı. Yazıları kimi- Tavvare 

- Kim bağırıyor, ne olu- !. O OK TOR i yapılır ve hasta kurtulur. inilen (3463) mctredek, nihai len altın kakma idi. 
yor? Eğer verem veyahud kanser kutrun genişliği 14 santi· Bir Amerika fabrikası ku 

Subay cevab verdi : : Salı•}ı Sonad ı ise o zaman iş daha ziyade metre idi. U Od ruksuz bir t•.yyare yapmıştı 
•. : ehemmı'yet k·sbeder. Tabı'·ı CUZ UD y 1 1 t ki ye -- Efendimiz, esirlerden S h . h ı ~ ~~ o cu arın o uraca arı 
ı Cild, aç ve ıü revı as· bu şekı"lde yapılacak •eylerı·n rarlı şey tudtu"ndür. Sıg" ara k t · k dl ı ı·ç·ınd biri gitmek istedi, bir nefe- • 1 ki ··t b • y Meşe, gürgen, çam ve es- ayyarenın ana ar 

riniz tekme vurdu. • . t~ ı ar mu ek ~s~sı 81 •: tarifi bu sütunumuzda müm- içmek, çok konuşmak şarkı tane kereste!inden sobahk bulunmaktad1r. Bu kuyruk-
T. J k b .. d : lkıncı Beyler so a 

0
• · kün değildir. Eğer frengiden söylemek, içki içmek katiyen kırılma• kuru odunlar büyük suz tayyareyi 125 beygir ımur en agır ı: : Her gün öğleden sonra : ·1 • ı· 1 1 " b 

_ SaklD bayle bir hare· ••••••H •••••• ............ ı erı ge ıyorsa sürat e frengi caiz değildir. Ayrıca, toz u, kuzuoğlu hanında ucuz fiatle kuvvetindeki makinesi ta -
•****f<~****:t**ı**~********-*I. tedavisi tatbik edilir ve hasta dumanlı yerlerde bulunmak, satılmaktadır. 4·1 rik etmektedir. 
tC )t nın az zamanda sesi açılır. soğuk ve rütubele maruz bu- 1&1L!IE~C!J~~mallllill 

~ Elhamra 2T5e713. H .. ıSesHkeımsıklığı olanlara:n za: lunmamak ta AicabcdeHr.em ~TA yy AR~ sineması TE~~~fN 1 
'" n ASRJ SJNEMAD ~ BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 11 idaresinde Milli Kütüphane sineması = Sinema Tiyatro ! Marlen Dıetrıch ve Cha• !es Bayer 
~ BUGÜN iki muazzam film birden )f 26 ikinci Kinun Çarşambadan itibaren tiyatro 1 nin en güzel_ temsilleri tamamen renkli i !..n~!p8~~e!i: MELEK • ! R•jisör1~. t~~s~: ~::::i~d:~';:!n•~.~8 ~~ı~\~nt:::: heyeti 1 Gnze~l~~~!? •• !!~~~~ı~e!!erası 
1te MA2RLENADŞiTIRKicHL·AHerRbert YMarOchaLI-UNelvin Duglas ~)(~ Bir Kavuk Devrildi 1 AYRtOA Mısır Manzaraları 

Tarihi komedi 3 perde g · k l M 
a Kahire caddeleri - Bhramlar - !sfenks bey e i, ısırın 

,Ji,,J u Ayrıca sinemada iki film birden 9 'k · d~ · t' 1 '" Fran11zca Başrollerde : Q >:4 içtimai ve ı tlsa ı vazıye ı 1 DiK POVEL - Madelen Karol ve Amerikanın 3 )t ~:;{:;~:n~~n Kitareler çalarken 1 liôveten: Paramont jurnal 1 
~ komiği Rlrz Kardeıler. )1 Ve GECE BASKINI il Seanslar: Hergün 3 - S - 7 - 9,lS de Cumartesi 
4C AYRICA: Foks Dünva Havadisleri H ~ ve Pazar 1 de başlar 

'f Ayrıca: Paramun jurnal ve Miki a 
lar: 3,15-5,15-7130-9 da ba~lar )f tl FIATLAR: 30 - 40 - 50 
ı~f:~~~~~~· ___ _._.T.iyıiıatııilıiroİlllslla•atlli2•(l'i1130-da-ba111ıtliiıar----•• BBBBEtm BllBBBBBi18 



Kadın 
savfası 

Kadın bir 
Eşhas 

Çapkın : Yirmi dokuz yaşında, güzel, çok macera 
geçirmiş. 

Doktor : Otuz yaşında. Her şeye kendi mesleğinin 
gözlüğü ile bakan bir genç. 

Tüccar : Otuz iki yaşında, zengin, hasis. 
Şair Yirmi sekiz yaşında, hulyalı, zarif. 
Sahne : Güzel döşenmiş, sıcak bir salon. Mevsim: 

kış, vakıt: gece. 

Birinci n1eclis 
Çapktn, doktor, tüccar, şair 

Çap km 
Kadın bahar gibidir: Bir kapanır, bir açar; 
Kaçarsan takibeder, takibedersen kaçar. 
Kadın, hem taş yürekli, hem de gayet incedir, 
Bazı gün merhametli; baıı gün haincedir. 
Seni çılgınca sever anlarsa desiseni, 
Yok, sen onu seversen, mutlak aldatır senit 
Bazı kadınlar var ki her kalbe neş'e taşır, 
Tıpkı bir kadeh gibi elden ele dolaşır! 
Bazi kadınlar var ki: andır1r bir yılanı, 
Damla damla zehirler aşkından bayılanı! 
Vursa da öldiJbe de daima odur haklı, 
Kadın bir muammad1r, herkesin ermez aldı .. 

f)oktor 
Bence, sevdalı bir genç, ateşli bir hastadır. 
Sinirleri daima cinnetle temastadır. 
iki cebi bomboşken neler neler sayıklar, 
Hayalinde dolaşu arabalar, kayıklar! 
Ne çılgınca arzular geçer düşüncesinden, 
Ne manalar çıkaru bir bülbülün sesinden. 
Bir kere deli gönül eğer düşerse aşka, 
Gözilne tulü, gurub görünür başka başka! 
f:licran da, vuslat gibi sıhhat için ziyandır, 
Atıkane mektublar en güzel beıeyandar! 

'füccar 
Kadın bir mala benzer: talib yoksa az eder, 
Müıteri çoğahnca tüccar hemen naz eder. 
Kadın Borsa gibidir: bir yükselir, bir düşer, 
Bugün, kimse aramaz, yarın bin kişi üşt!r ! 
Aık, izdivaç, adeta bir ticaret işidir: 
Alıcısı erkektir, satıcısı dişidir .. 

Şair 
Kadın ... O başka ş~y~ir, bunların biri değil, 
Onu görmek istenen, göğe bak, yere iğil. 
Bazı bir melek gibi yükselir, arşa siner, 
Bazı bir şeytan gibi bataklıklara iner. 
Bazı pek haris olur: koşar altın sesine, 
Ba11 da esir olur bir gencin pusesine. 
Bazısı pek haindir: sever zulmü, ezayı, 
Göz yaıları silemez emrettiği cezayı. 
Bazısı zaif olur, dermansız, iradesiz, 
Hiç naz etmeden verir her ne isterseniz ıiz. 
Bir kadın tanırım ki üç senedenberi ben: 
Yıllar geçti de bili ona bağlıyım kalben. 
Bir sözile göalümtl tutup kendine çekti, 
Ruyaları hakikat, yalanları gerçekti. 
Güzeldi.. Kapısıbda ağlıyordu aşıklar: 
Nazırlar, komutanlar, baylar, paşalar, şıklar. 
Nasılsa huzuruna kabul edildim b ·r gün, 
Boynum bükük, yanına yaklaştım ölgün ölgün. 
Onun önünde duydum en ilahi korkuyu, 
Gözleri, gönlllJeri çeken siyah bir kuyu. 

• 

( Halkın Seıl ) 

muammadır! 

.n. 

~ 
"' 

Her hali azametli, her sözü heyecanlı, 
Bir dişi kaplan gibi vücudu gergin, canlı, 
Bütün sergüzeştini anlattı uzun uzun, 
Baı1 pek n~şeliydi, bazı da gayet mahzun. 
O daima söyledi, ben daima dinledim, 
Bütün ihtirasımı için için inledim. 
O: "Öl .. ., dese, o anda bence ölmek kabildi. 
Bilmem ki bu hissimi gözlerimden mi bildi, 
Bilmem ki, anladı mı içi~deki hüzünden, 
Birdenbire sıyrıldı o azamet yüzünden. 
Bir anda o muhteşem kudretini unuttu, 
Küçücük ellerile iki elimi tuttu, 
Dedı: Ben bir gecede kazanırım bin altın, 
Fakat seni anladım; }'Üreğin, kalbin altın. 
Bense çoktanberidir usandırn satılmaktan, 
Ak saçh sarraflarm koynuna atılmaktan . 

Gel şairim bu gece, gel seninle kalayım, 

--~ •t• na ·-

Bir gün para almadan keyfimce zevk alayım ... 
Y. Z. 

Nişan yüzüğü yerine küpe 
Meksikada ar1ık niıan yü· 

ıüğü taşımoktan vez geçil· 
miştir. 

Meksika sosyetesinde tanın· 
mış bir bayan günün birinde 
şık bir tuvaletl~ fakat aynı 
umanda kulağında eşi gÖ· 
rülmemiş küpeler olduğu hal· 
de büyük bir toplant ıya gcl
miş1ir. Herkes onun bu bi· 
çim mücevher ve süs tasıma
sına hayret etmiş, sosyetede 
bulunanların bu hayretleri, 
şık kadınıo gözünden kaç· 
mamışhr. 

Genç kadın bunun üzeri-
ne bu adetin orta Amerika· 
da yaşamış olan kabilelerden 

kalma bir adet olduğunu 
söylemiştir. Bayanın izahları· 
na göre, eskiden orta Ame· 
rikada yaş2yan halk arasın· 

· da, evli nadm ve erkeklere 
küpe takarlar Ye bu küpele
re hususi bir şeki verirlermiş. 

Sosyetede hazır bulunan 
bayanlar da mesele ile ya· 
kından al_akalanarak, yüzük 
yerine küpe taşımıya karar 
vermi~ 1 !rdir. 

Bu suretle evli olmıyanları 
ilk bakışta ayırd etmek im
kanı olacaktır. Ne var ki, 
kadınlar bun»nla da iktifa 
etmek istemiyorlar: Evli er· 
keklerin de küpe takmalarını 
istiyorlar li 

21 lkbıal Kaan 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısn1arJama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar iabrikasına koşunuz. 
Sor~ski ve Alber Baroh ku naşlarıu
dan iki provah kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pı ovalı 15 lira f skoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-
lerimin bu fırsatı kaçırmaaıalarıoı tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: hmir sabş iubesi Alipafa caddesi aar 
raflar karşısı yalnn: 31 numaradır. Büyük Jevhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ı~~~~~~~·:~~~ı 
~ lzmir Yiiıı Mensucatı 1 Türk A. Sirketiaia 1 
~ Halkapınar J{umaş Fabrikasının S 

1 saii:.:ıaz;~if i çv:·ü;;;dur il 
~ Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186. numarada ŞARK HALI T. A. Ş. " 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Otlu 1 
@~~~~~:~~~~~~ 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

-··Her ~czanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. Deoo S. Ferid Eczacıbaıı 
Sif a Ecza nesidir 

Jjl ._wm21EWWW~WW~ ......... ~ .. ······~ 
.ti KORDON, YUKSEL ve 1 S Hükümet'Karıııında t 1 K~BADAYJ : TERZi 1 
M işte ~ütila Izmirin kapıştığı 1 iM hmed Zekiıf 
M nefıs Rakılar bunlardır 1 ı e 
sw r.§;:-li!E::i!!!!m&I ..................... .... 

• ........ ....::liillml ... mıı:ı .................. . 

1 o;:a•J);~;;h•Ali 
1 KAMÇIO~LU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

l elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 T~l~on : 34.79 -- __ ..... __ a!'aBti'!!Dl!B-

EEERM Dr. .. 
~ lımir Memleket~ Hastanesi Rontken Müteba11111 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Alış verişte, müşteriyi daima güler yüzle kartılayıb tath 

dil ile uğurlar. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Yedi yaşından yetmiş yaş1na kadH her müıteriye (Al11• 

verit etsin etmesin) her vakit güleryüz göstermeii. tatli dU 
kullanmağı vazife bilir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 



•••••• .. mmu•••••••• 

Çuval altında 
• öldü 

Dün Halkapınarda şayak 
fabrikas1nda çahşan Mehmet 
adında bir işçi, sırtında bir 
çuval kömür taşırken yera 

düşmüş ve derhal ölmüştür. 
Yapılan muayenesinde kalp 
durmasından öldüğü anla
ıılmıştı?. 

---·••ır---

Kalp lira 
Seferihisann Salak lbra

him mahaJlesinde oturan kah· 
Yeci Destanın evinde bir kalp 
yüz kuruıluk bulunmuş ve 
derhal tahkikata başlanmış· 
hr. 

AhmedOğan 
Torbalı mahkemesi baş· 

katibinin hasta bulunmasın· 
dan dolayı Torbalı icra işle
ri sekteye uğramıştır. 

Vekaletten gelen emir üze
rine lzmir Birinci icra me
•urlarından Ahmed Oğan 

Torbalı icı a işlerini muvak
katen tehir etmesi tensib 
luhnmıştır. Mumaileyh yarın 
Torbalıya gidecektir. 

••••••••uırım•••••••• 

Şöhreti dövdü 
Karantinada 9 eylül soka

tında Aziz oğlu Fadıl ve 
Fevzi kızı Sedat kavga et-

mişler ve Burnavada Göç
meni sokağında Raziye ve 
Şöhret dövüşmüşlerdir. 

~·-

Kadın Kavgası 
Karataş tramvay caddesin

de bir çocuk meselesinden 
kavga eden ve biribirini dö
ven Cemile ile Fatma zabı
taca tutulmuştur. 

•• 
Yunanistan da 

Rad)'O İstasyonları 
Atina 26 (Radyo) - Posta, 

telgraf ve telefon nezareti 

Atina, Selanik ve Korfoda 
üç radyo istasyonu yakında 
faaliye geçecektir. ........ "' ....... . 
Liğvedil~n 
Konsolosluk 

Londra, 27 - Sovyetler 
birliği dahilindeki Bakü, Le
ningrad, Batum, Odeı1a Türk 
konsoloslukları lağvedilmiştir. 

• HIB iiW 

Asri sinem -ada 
tivatro 

Bu akşam sanatkar A. 
Yekta ve arkadaşları tara· 
fından Darülbedayi rejisörü 
Ertuğrul Muhsinin eseri (Ce
benneiD) namındaki piyes 
temsil edilecektir. Dünkü 
temsilde- ~üdavimlerini hay· 
rete garkeden sanatkarlar
dan bu akşam da parlak 
muvaffakiyetler bekleriz. 

Kıbrı ta bir üssü bahri 
lstanbul 62 (Hususi) - logiliz Akdeniz filosu kumandanı Kıbrista bir üssübahri tesisi 

tedkikat yapmağa başlamıştır. 

Romanyada Neler Oluyor 
Belgrad, 26 (A.A) - Vreme gazetesi Bükreşten almış olduğu bir haberi neşretmekte

dir. Bu haberde Liberal partisi içinde bir takım tahrikat yapılmakta olduğu ve batta Bay 
Tataresko ile Bay Bratianonun taraftarları arasında bir ihtilaf zuhur etmiş bulunduğu bil
dirilmektedir. 

İtalya Almanvaya Afrikada Toorak Verecek 
Londra 27 (Hususi) - ltalya hü\tümeti Almanyaya Afrikada toprak vermeie karar ver· 

miştir. Verilecek top:ak için yakanda görüşmeler yapılacaktır. 

lngiliz elçiliği kaldırıldı 
Bükreş 27 (Radyo) - Moskovadaki lngiJiz elçiJiğinin •azife görmeme!İ Ye derhal Lond

raya gitmeleri Rus hükumeti tarafmdan elçiliğe bildirilmiştir. 

Romaya gidecek yollar 
Londra 27 (Radyo) - İngil i z gazetelerin'n yazdığına göre Romaya gidecek yolJar ltal· 

yanın elinde değildir. Bebclü t tarık ve Ç~nakkale boğazlarile Süveyş kanalı kapandığı tak
dirde İtalya bütün hayati ihtiyaç'armdan mahrum kalmış olacaktır. Bunun için ltalyaya sü
kunet ve teenni tavsiye ed lmektedir. 

---------------- 0000 ----------

Porte 11

, izde isyan vc;ır 
lstanbul 26 (Husbsi)- Son gelen haberlere göre, Portekizde isyan çıkmıştır. Asiler 

Franko aleyhdarlarile müşterek hareket ediyorlar. 
Paris 26 (Radyo)- isyan haberleri, Lizbondan tekzib edilmektedir. 
Londradan gelen haberlerde, Lizbonda tam bir asayiş mevcud olduğunu bildiriyor. 

Habeşistanda muh~rebe devam ediyormuş! -----: --
Londra 27 (Radyo)- Londr ... nın Habeş sefiri dün bir beyanname neşretmiştir. Bu be-

yannamede son iki ay zarfında ltalyanlar ile ltalyanlarin hizmetindeki Afrikahlarm altı bin 
kadar telefat vermiş olduklarını ve elan Italyanlarla Habeş kuvvatlcri arasında kanlı mu· 
barebelerin devam ve şimal kısmında ltalyan kuvvetlerinin de ricat etmekte olduklarını 

resmen bildirmektedir. 
-----------------~------OC>••CIO --· ----.--------

Ş a ng hayda JObin kişi öldü 
Şanghay 27 (Radyo) - Bir ikinci kanundan düne kadar Şanghay sokaklarında ekseı isi 

hutalıktan ve açlıktan ve su 'uıluktan ölenlerin mikdan on bin Çinliyi bulmuştur . . 

Nankinde kolera btişladı 
Nankin 27 (Radyo) - Jap'ln ukerleri arasında kolera 

rayet etmiştir. 

çıkmış ve hastalık halka da si-

Şimdiye kadar 7000 hastadan beş yüzü ölmüştür. 

Von Papen 
Sefirlikten 
Çekildi 
Berlin, 27 (Radyo) - Al

manyanın Viyana sefiri Von 
Papen yakında vazifesinden 
ayrılacaktır. Von Papenin 
yerine Von Şurmer tayin 
edileceldir. 

--t • e<•-•t--
Foça Alayına 
l\1erasimle Sancak 

\lerildi 
Foça 26 (Hususi) - Vali

miz Bay Fazlı Güleç, lkinci 
Ordu Müfettişi Orgeneral 
İzzeddin Çalışlar, Korgeneral 
Mustafa Muğlalı, Mü>tahkem 
Mevki Kumutanı General 
Rasım Aktoğu ve halkımız 
tarafmdan hararetle karşılan 
mıştır. Alaya Sancağı sayın 
müfettişimiz Orgeneral İzıed
din Çalışlar tarafından me· 
rasimle verilmiştir. 

1 Yunan Balıkçı 
' Motörü 

Çeşme, 26 ( Hususi ) -
Kara sularımıza kndar soku· .... 
lan ve bahk avlayan Yunanh 
balıkçılara •aid bir motör, 
gümrük mühafaza teşkilatı 
tarafmdan yakalanmıştır. Mo· 
tör 12 bin lira kıymetindedir. 
Yunanlı balıkçılar adliyeye 
verilmişlerdir. ..... 
Uluslar 
Sosyetesi 
- Baştarafı 1 incide 

devletlerin nazar noktaları; 
Pazartesi günü toplanacak 
ve Çarşamba gününe kadar 
faaliyette bulunacak olan 28 
ler komitesi tarafından tet · 
kik ve mütelea olunacaktır. 

Bu kumite, Italya impara· 
luğunun tanınıp tanınmama 
sı meselesini de müzakere 
edecektir. 

Mendres 
Taştı 
Aydıo 26 (Hususi)-Mend

res nehri; Nazilli - Mendres 
köprüsünün 100 metre ile
risinde bir yarık açmış ve 
taşmıştır. Sular, ovayı tama-

men kaplamıştır. lOObin kilo 
dan fazla akala cinsi pamuk 
kozası, henüz toplanmadı· 
ğıodan sular altında bulun
maktadır. Sular çekilmez ve 
bu yarık kapatılmazsa, ovaya 
bu yıl pamuk ekimi de kabil 
olmıyacaktır. Sular idaresi, 
tedbirler almaktad.r. 

Yugoslavya
dan gelecek 

göçmenler 
Istanbul 27 ( Hususi ) 

Yugoslavya hükumeti 200 
biu Türkün Türkiyeye aldı· 

rılması için hükiiaıetimize 

müracaat etmiştir. 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-----------------------··-----------------------------
- lNKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet Kültür',. 
-13 -

Eğer hayatunda sen olmasaydın, bu gün 
uğradığım bu felaket karşısında kim bilir na"' 
s1J eziiecek ve bocalıyacaktım? ~ 

- Belki, bu bir ince dü- çocuk ellerinde küçük çiçek 
şünüştür, fakat senin gibi demetleri olduğu halde iö· 
herkesin, bilhassa kadın ve ründüler . 
kızların gönüllerinde güJi ka· Ulusun okuttuğu 11nıf1D 
lan 11rları, gürültü yapma· öğrencileri olan bu çocuklar" 
dan kaynıyan fırtınaları .keş· dan biri, sınıfın birincisi Me· 
feden bir psikoloğ bir öğ· Jiha titrek sesi ile öj'retaıe· 
retmenin sevilip sevilmediği· nine şu sözleri söyledi: 
ni anlamaması mümkün mü- _ Sizi fazla hasta zan• 
drr? nettiğimiıden büyük bir kor 

- Benim anladığım, bildi- koya düşmüşlük. Fakat ıim• 
i'im bir şey varsa e da seni di sevinçle görüyoruz ki ha•" 
pek çok ve pek derin sey-

talığınız korkulacak bir şe1 
diğimdir. Bu öyle bir sevgi· değildİl' .. Şimdi içimizde bir 
dir ki bana her müşkülü çiğ-
nemek, her engeli koparıp 
atmak için büyük bir kuv· 
vet Ye yükseklere, başkaları 
tarafından yetişilemiyecek 
gönüllere bomşu Ye yüksek· 
Jiklere ulaşmak için at şli, 

sönmez bir istek veriyor. 
- Beni bu sözlerinle ne 

kadar büyük bir ırevinJ ve 
gurura boğuyorsun, bilsen .. 

- Şimdi, en büyük baki· 
• katleri en cesur .. Kelimelerle 

ifade etmekten korkmadığı 
için kendisine "ulvi mecnun,, 
dedikleri yüksek mütefekkir 
Ye pedagoğ Jan Jak Ruso· 
nun "büyük ve yüksek er· 
keklere malik olmak ister 
misiniz, kadınları, büyüklüğü 
Ye yüksekliği ıevmeğe alış· 
hrınız,, demesindeki derin 
manayı anlıyorum. Eğer ha
yahmda sen olmasaydın, bu 
gün uğradığım bu iftira ve 
felaket karşısında kimbilir 
nasıl ezilecek ve bocalıyacak· 
tım. 

O esnada Ulusun annui 
kah veyi getirmiş ve bazı o· 
kul çocuklarının öğretmenle
rini görm t- lc istedikleri hıt· 

berini vermişti. İki dakika 
son .: üç kız ve üç erkek 

korku kalmamıştır. 
Ulus, bu yanuların bu sa• 

mimi ziyaretinden son dere· 
ce mütehassis olarak sordu: . 

- içinizde kalan o korkll 
ne imi, bakalım? 

- Korkumuz şudur: ·ac• · 
ha sınıfımız daha çok zamıO 
sizsiz kalacak mıdır? 

- Sınıfınıza başka öğret· 

men gelmiyor mu? 
Geliyor. 

- O halde? 
- Dosdoğrusunu siyle· 

mekliğime müsaade eder mi· 
siniz? 

- Size her zaman okul· 
da doğru söylemesini öğren· 
miytn çocukların istikbal içio 
riyakar ve riyakar olduğu 
için de biç bir şeye yaramı· 
yan bir nesil, bir millet vi1• 
cuda getireceklerini öğret· 

medim mi? 
- Bunu öğrettiğiniz için" 

dir ki şimdi de doğruyu sÖY" 
)emek istiyoruz. 

- O halde söyleyiniz,heas 
doğru sözü lcorkma d ln, çe" 
kinmeden ~öylemeden lazım" 

dar. 
( Arkası var) 

Son Telgrafların Hulasası : ····- --- -Bir müddettenbui Istanbulda devam etmekte olan balkao 
tütün ko11gresi dün dağılmıştır. 

§ Banka direktörlerimiz yakında Londraya gideceklerdir. 
§ Denizbank umum müdürü muavinliğine iş bankası mü· 

dür muavini B. Tahir Kevkep tayin edilmiştir. 

~ Dünyayı bir anda aydınlık içinde bırakan şimal fecri 
lngiltere, Almanya, Fransa, ltalya, ispanya, Yunanistan ve 
ve cJ.aha birçok yerlerden ha1retle görülmüştür. 

§ Moskovadan bildirildiğine göre Rusya Çinin Moğoliı• 
tandaki haklarını tanımağa karar vermiştir. Bu kararla dıf 
Moğoiistan icab ederse asker ve mühimmat göndermek 
suretiyle Çine yardım edecektir. 
~ Prens Oto lsviçreye giderek orada kendini bekliyeo 

kıralhk taraftarları ile konuşacaktır. 
§ ısveç kralı Güstav, MISlr kralı Faruka nişan gönder" 

miştir. 

§ "Curnyle Ditalya,, gazetesi Loodra matbuatının Habe" 
şistalida isyan çıktığına dair verdiği haberleri tekzib ede· 
rek bu hareketi lngiliz gaz~teleri için bir hafiflik teşk~ 
edeceğini yaı.maktadar . 
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Amerika 
Çindeki Kuvvetlerini 

Geri Alıyor 
Vaşington, 26 (Radyo) -

Amerika Harbiye Nezareti, 
Çin de bulundurduğu askeri 
kuvvetlerin bir mikdarını geri 
çekecektir. 

Ta:)' İ~ 
Vilayet köy bü• osu şefi 

Sancak 
Raportörlüğii 

Cenevre 27 ( Radyo ) -" 
Sancak meselesi raportörlO" 
ğüne Isveç murahhası Undell 
tayin edilmiştir. 

Bay Avni Ozan, vilayet melı" 
tupçu!Lğu mümeyyiı.liğine t•" 
yin edilerek vazifesine bat" 
lamıştır. 

ZENGiN OLMAK T b•J ti • • • t) k (SAADET ) k• • _J J Çorakkapu polis merkezi karıııında No 35' 
ıSTERSENıZ 8YV&re 1 e erlDIZI mu 8 8 lf811DaeD 8 IDIZ Hasan Tahsin Onder Telefon Ne 3497 


