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KISA VE AÇtK 

Fransanın Tehlike Oyunu 
Franaanı11 •on zamanlarda oynad il oyunlar, hiçbir bOkii

met ve millete battl p k çok Fransızlara bile itimad telkin 
etmiyea karar ız ve ıebabız siyaseti yalnaz düşmanlarını 
dejil muahedelerle bağlı bulunduiu dostlarıni dabi ••şırt
mıı Ye gücendirmittir. Onun en büyük doıtu ve müttefiki 
lnıiltere baıta orta A vrupada ona bel bağlamıf, onun ıö · 
ıüne iaanmıı bir çok bükümet diplomatlan "Bu sözünde 
durmıyan, her gün yeni bir çehre gösteren, yeni bir politika 
ı&dea de•let ile icabıuda nasıl anlaşabileccğiz, naaıl elbirhği 
yapacağız ? " Diye kendi kendilerine sualler sormağ ı baş 
ladılar. 

Fran1anın muahcdelerle ıüvendiği hükümetler son badi · 
ıeler cereyan ederken Pariı hükümetinio ta ip ettiği Jakayd 
Ye eroiıt siyaaadan dolayİ etraflarına, civarlarına bakarak 
mukadderatlarını birleftirecek baıka hükumetler, batka 
zOmreler aramağa koyuldular. 

Bu yetmiyormuı, Fransanın aaa"ında, solund•, önünde ar· 
k.a11~da hazırlanan korkunç badiuler kafi değilmiş gibi 
ı•mdı de yıllardan beri biç ehemmiyet "Yermediği, başmdan 
at111•i• çabttıiı Suriyeyi bir fesat ve tezvirat ocağı haline 
aokarak hürriyd ve istiklallerini elde ctmeğe çalıtan Hatay 
Tihkleri ile ve nihayet yeni Türkiye ile uğraşmağa heves 
etti. Bu hevesin keadiıi için tehlikeli bir oyun olduğuna 
hadiıeler gene kendiıine gösterecektir ... 

SIRRI SANLI 

--------------------~-------------------------
Sayın Misafirlerimize Verilen 

Ziyafetler 

Kıvmetli mııaflrimb: Or 
reneral Mariç kendilerine 
karıı lzmir llalkınıa r&ster
clifi blınllkabalden dolayi 
çek mlteha1111 kaldığını bil
clirmelrtedir. 

Bu cidden ıeTimli ve ııcak 
kanh doıt ve mlittefik nazır 
lzmirimizi çok beienmiştir. 

Dlla yazdıiımız veçlıile 
reımi makamları ziyaretten 

sonra balkanlar arası rdeniz 
münasebetlerinin kuvvetlen
meıi içia nıüttefik devletler 
limanları arasında ticaret va· 
purculuiunun çoğaltılması· 

b~llcangantantı iktisat konse· 
• yinde karar verilmitti. 

Dost ülkeler halkını bir· 
birine bağhyacak olan -ı;; 
çok yerinde kararın birinci 

- Sonu 4 ünciide =-

iSTER GUL iSTER AGLA 
Türk Dili 

Keneli kulatımıı ve g6z&müzle şahid olduk : 

Varol 
Çetinkaya 

Ankua, 23 (A.A) - Bu 
gün öğleden sonra Nafia 
vekaleti salonun-la Nafia ve· 
kili Ali Çetinkaya ile htan
bul cltktrik şirketi murab
bası Bay Hanri Speıyal a
ra11oda satın alma mukave· 
Jenamesi merasimle imza e· 
dilw ş bulunuyor. 

Bu imzadan itibaren Tem
muz iptidasına kadar devro· 
luomak üzere lstanbul elek· 
triği bükümet idaresine geç
miş demektir. 

- Sonu 4 ünciide -__ _,,..&r-o 

Emir Abdullah 
Muhtıra Verdi 

• 
Kudtıs, 23 (Hu~usi)- Er· 

dün Emiri Abdullah, Filiıti· 
fınin ta\c simi için tetkikatta 

bulunmakta olan lngiliz kO· 
misyonuna bir muhbr.-gön ·' 
;dermiş ve Filistinin Erdü-;,le 
_, l:>irleştirilmesi keyfifeiine 

maruz olmad1ğını, bununl; 
l>eraber; Museviler içia müs· 
takil bir devleti ayrılmasına 

razı olmadığını bildirmittir. 

Cumarteıi gtinll Karııyakadan yedi otuııt beşte kalkan Çankaya yaparunun an kamara· 
ıına iki ilç çocuklu ve iki erkek ve iki kadın olmak ilzere bir Milsevi ailesi geldi. Salona 
tire lerken çok rllzel bir Türkçe ile konuıarak girdiler, genç bir bay dört beş ve altı 
yaılanndaki çoculdarına hep Türkçe bitap ediyordu, çocuklarda pOrüullz olarak Türkçe 
ce!ap Yeri1orla~ ~e aiızlarına !akış~ı.rayorlar~•: Çocuğun büyllğll anne diyerek bitap etti. 

Ben ıu karpkı kanepeye gıdecegım, denızı aeyredecejim" annesi Müsevice cevap verdi. 
Babaı~ olan renç gene Tllrkçe "bırak canım çocuk baksın, eğ1ensio .. dedi. Karısı gene 
Mlıevıce cevap verdi. Gene çocuğa ıöylenmeğe baıladı. Sonra diğer erkekle kadında M O· 
ıeTice kon111••i• baıladı. Genç bay bu sefer biraz sertçe ve Miisevice birşeyler ıiiyle· 
~efe baıladı. Ne dediğini tabii anlamadık fakat hemen konuşmanın Türkçeye çevrilme· 
.... elen gencin onlara ihtar ettijini anl.dık. Bu hareket benim gibi ıalondakilerin de hem 
dıkkat nazarlarını çekti ve hem de memnuniyetlerini mucip oldu. 

BCSyle Tatandaflarnr hali nekadar takdire layık ise bayanların güzel Türkçeye Jikayd 
kalmalanda okadar çirkin oluyor. 

Sen ele ey okuyacam bayanların bu haline : 

Hatayda lacıa devamda 
~----------------..----------------~----~oo~ .. oo~----------------------------------~~ 

iki nufuslu, iki vüzlü insanlar kemikleri me-
zarda · çürümüş insanların revleri toplanıvor 

lstanbul 24 (Hususi)-Ha
tay faciası bütün dehşet ve 
korkunçluğu ile devam edi
yor Ermenilere mütemadiyen 
silah ve para dağıtıl p Türk
ler aleyhine kışkırtılıyor hü · 
,kümet memurlar1 Türklerin 
manen iyahoı karmak için her 
yerde "Tiirklere son bir bas 
kın yapacağız ona göre dav· 
ranınız ve silahlanınız en bü · 

- Sonu 41incnde ----..·---
Vilavetinll ıhhi 

Vaziveti 

lzmir ve civarındaki batak· 
lak ve sivrisinek mücadele· 
sine ehemmiyetle takip edil
mektedir. Sıhhat müdürü 
c .. vdet Saraçoğlu ile beledi-
,-emiziu ıorulmak bilmez bir 
azimle çalışması sayeainde 
şehirde sivrisinek geçea se· 
neye ı iıbeten yüzde on 
derecuioe enmiştir. 

Vıliyetim'zin umumi sıh-
hi vaziyeti çok iyidir. Vila· 
yetimiz dahilinde hiçbir sari 
hastalık yok gi hidir. 

Bugiia b hl yin sıhhat 
müdürüo..üı inciralhaa gide· 
rek batakhkl2rın kurutul
ma11na aid etüdlerle meşğul 
olan fen memur ve iıcilerin 
mesai ini gözden geçirmiştir. .......,. ,,,_ __ 
İlk Kurşun 
Töreni · 

iLK KURŞUN ABiDESi 

Ôdemitte ilkfkurşua töre
ni: önümüzdeki Pazar günii 
yapılacaktır. Bu ıene•törenin 
parlak olması için udemiıte§ 
bummah bir faaliyet vardır. 

Donanmamız İskenderuna mı 
Gidivor? ••• 

' lstanbuJ 24 (Hu5usi) - Beyrutta çıkan bir gazete donu· 
mamızın yekında lskenderun ve Suriye ıularına sıidece;ial 
yazmaktadırlar. 

Türk - Bulgar Dostluiu 
dönerleı ken, Sofyayı da zi
yaret ederek, Bulgar ricalile 
konuşmalan hidiaesiai teba

rüz ettirmit ve bu mllaaıe

betle Tlirkiye BDlı•rİltu 
doıtluiuna bilbaı• te1icl 
e,Jemiıtir. 

KRAL BORIS 
lstanbul, 23 (Hususi( 

Sofyadan haber veriliyor : 

Sob anya meclisi, buglln 
kra! Borisin mühim bir nut
kuyla açılmıı ve müzakere· 
lere baılamıtbr . 

Kral Boris, irad etmit ol
duğu nutukta bizden de bah

setmiş ve Baıvekilimiz bay 
Celil Bayarla hariciye ve

kilimiz 8. Tevfik RüşdO A
rasın, 8elgrad seyahatinden 

J'.A • 

........ _ .....•.. 
YunancalTipos 
ne yazıvor? 

"Cömertlik" baılajı allıada 
yaıdıiı kııa bir fakrada eli
yor ki: 

"B~rlinden felen bir t•li• 
raf Atatilrklla bltta .., ••• 
tini devlete bağrıladılt• itil• 
dlrmektedir. Bu j•t takdir· 
leria feYkiacle olmakla bera
ber, yeni TllrklyenİD yaıab: 

cısındaa lbekleau we -
yakışan· bir! fiildir. 

Zira Kemal, yurclaaa lal· 
tin T&rkiyeyi baiıılamıı ola 
bir kimıedir." -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Çok Haklı Ve Yerinde 

Bir Dilek 
Tanıdığımız yakın arkadatlanmızdan bir zat bize f11 mek· 

tubu g&ndermiıtir, aynen yazıyoruz: 
"Geçen yıl bir okulun imtihanında hazır balandam, ml

meyyizlerden biri heaap imtihanında karııııaa, eriyip aku 
ve tabii imtihan korkuıile titriyerek gelen 6irenicilere lyle 
dolambaçb ve öyle çetin meseleler ıoruyor ki... Çocuk 
daha ilk ıorğuda bildiiini ve hatırında olanı uaatDJ&r •• 
derhal ıaşalamağa baılıyor, milmeyyiz arkadaıın b•clu 
fevkalade hiddetlendiği g6lmelermde11 belli olu1or. Halini 
ki bence ıualleri milmeyyizler değil, bocalar ıormaladır. Ôj· 
rencilerin, muallimlerinin sorğularına alııkındır. Geae m•H· 
leyi mümeyyiz tertip etsin, fakat öğretmeni ıorıDL la 
yüzden bir çok öirencilerin hakları kaybolayoz. 

Yok yere çocuklar ve gençler sınıflarından dönllyor. Ba 
husuıt• insafı elden bırakmamak gerektir. Şimdi imtihu 
günlerine yaklaıtıiımız için ıu mühim meseleyi hatırlatmak· 
Ozere bu mektubu yazdım, ltitfen gazeteaizin bir kiıubae 
ilittirin. 

Bu merasimde J Valimiz Bay (1T1(1I• HAKKJN (1P."JDJR 
~._.__...~._._LJU-&....._...____ ____ -...:c_~:_ı:.__Il.JLlılLIJ)_a' r.~ ı' .~ 
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aa11ma111111~a:aaaE~~r· a~• • 1 DONY D 
İSIY ~SE_T VE ADALt. Ti ia..E! Doktorun llslhatıerl ANEALER - KÖYU MlİIDE~ 
• Turk llunyasının En Yüce Hakanı t-,. lJ k D . 

i .- ~ y uya aır f OLUYOR ? 
OiNLEDiÜif.WI 

il l?/:ıl: 1 f.llJllın: r~rn~ıın~ Uykunun gerek fizi~oloji~ · r 11 A YAT v E 1 AH R ı· E bakımdan, gerek pııkolo1ı Pul Fransız f rangındae ------il<IVfl-'ll 
' a susiyetleri tamamile tanın· aha ıymetli imiş - 34- YAZAN: Göuı Emrıt 1 JI M A R l 1 K L A R 1 E noktai nazarından bütün hu· d k 

W 171ır.iAl Tefrika Yaaa.: H. Türkekıq~ DJJŞ ve halledilmiş olma~ tan Vaktile Çar orduıunun 
1 -- - 29 - tl211E~• çok uzaktır. Hatta idi isti· muhafız kumandanlarından 

Çok Zeki• Ve ÇOk da sevı• m)ı• rahatin sıkıntılı uykudan ve iken ihtilalden ıoara EPariıe i kaçan, ancak beraberinde 
tabii uykunun baıtalıklı uy· r 

bl•r başkansınız kudan farkları ne oldugw unu getirdiği pul koloksiyonu ile 

Atı mahmtiladım ve dolu diz 
ein koşturmağa başladım 

1 
hayatını kurtaran ve pıra 

Aradan on pn geçti. Bir lardı. bile bilmiyoruz. Psikoloğlar 
11 

kazanan Lizitzki, timdi Lon· 
ılin kamandan, arkadaılarile Düğün ve eğlenceler baş· da bu itde bizden daha bil- drada bulunmakta ve en bü· 
ciıı bahçede oturuyordu, en ladı, iç salondaki büyük ba- gili değildirler. Bundan do· 1

1 

yük pul müzayedelerine iş· 
~eti• '1.:umaadanlardan biri vuzun etrafında bir kaynaş· layı uykunun etüdü hususun· tirak etmektedir. 
olan CaYez ortaya bir latife ma gör61üyordu, yedi mer· da sırf müşabade ile iktifa 1 Pul uıtadı, Fransızların 
attı.· zıruridir. bankoaatlardan zı"yade pulu mer arılan ağzından dökü-

- Şimdi ikinei proöramı l li k Uyku hayatın muhafazası· sevdiklerini, Franaın dü•me • en erıa ıular, küçük l4kü· a .,. 
tatbike ""•kmadan evvel en na elzemdir. "Mari dö Ma- tehlikesi oldugv a halde, pu· 

r çük kabarcıklar y, parak, 
mllhim bir kalenin zapt ve yanan bir müddet ıonra~sö· neson,, 1894 de genç kö· lun daima kıymetini muha· 
rapta Jizı .. dır. h • pekler üzerinde ·yaptığı tec· s faza ettiğini, söylemektedir. 

""' nen ayatlar gibi öteye, be· 
Dedi. Mecliste Bulunan . rübelerde uykudan mahrum Dorothy Lamour anne 

rıye sıçradıktan, biraz gezin· 
kumanclaalardan biri ıordu: d 'kt k b l köpeklerin takriben yüzüncü olmak u-zere ı en ıonra ay o up gi· 

- Ba mühim kale bara· diyorlardı. saata doğru:öldüklerini gös· 
lara yakın mı yeyabut azak termiıtir. "Dünyanın en güzel ka· 

b 
Mehmet Kasım o gün be· dını Jikabını alan Dorotby 

ir yerde mi? Çocuk doğduiu zamrn 
Yaz ve sum ı'pekten mamul Lamour muvakkat bı'r mu"d· 

CAbir ıllldll, {elile iıaret gnbde 6 - 8 defa olmak ü · barmaniıile cidden güzel ve det için sinema hayatını ter-
ederek) çok yakıtıklı bir delikanlı re günün 20 ıaatiai uykuda kedecektir. Çünkü pek ya· 

-'<> .. uhterem kale o olmuştu. ıe irir. Ondan sonra Y•t kında bir çocuk doğuracak-
kadar 1akın ki, batta kalp- arttıkcatl'uyka ilttiy•cı azalır. tı r. Kocası orkestra tefi Her· 
lerimiıia içinde bile onu Kafes arkasında yerinde Aacak bu ihtiyaç ıahıılara bie Kay yeni yaptıımakta 
ara•k balabilı'rı·z. duramıyan ve muttaaıllfıktr- gö e degw i•ebı'lı'r. Her k•ı ld 

d b 
.,. ... o uğu evin bir kısmını şim· 

Ba ıarif imaye dikkat ıyan ir genç kız, Zehra bHir_kı Napolyon dört saat- dıden çocuğa tabs:s etmiştir. 
eden Mehmet Kaıım derhal Bint Zehip ağır ipekli ku· lsııjb ir uyku ile rahat ede· Çocuğun dairesi açık mavi 
intikal etmiıti, güJmeğe baı- maşlar arasında bir pılanta bildiği gibi iıtediii zaman renge boyanmıştır. 
ladı. gibi parlıyor, tebessümle· uyuyabilirdi. yapılan uzun } Dorothy Lam o ur şimdi : çe-
Baıka bir komutan sordu: rinden etrafıda cazibeler sa· ve ince tetkiklerden anlaıil- 1 virmekte olduğu "Tropical 

A - ı d d d' rıyordu. Hol'd f l · b"t b"t - man ~y e e, e 1• T mtştır ki, uykunun ilk saa· ı ay" ı mı ı er ı mez 
Biade •enktan kurtulalım Baıınduki elmaslı ve ya· tinde şahıs çok sakindir. hemen istiralıata çekile· 
Ye ba muammayı anhyalım. kutlu taç pml, pırıl yanıyor, Ondan sonra tebeyyüc dev- ct ktir. 
Baı kumandan ıüJmesini faz- yanındaki kadınların haris ri gelir. Şahıs öteye beriye Kadınlar ve büyük 
laJaıhrarak JU izahatı verdi: gözlerini içine çekiyordu. döoe", nihayet 1ababıo ah• OU ınara ayakkabılar 

- C.Ye• ıabsımı mevzu- Rekasalar ortaya geldiler, sıada veya yedisiode ıükü- Amerikada ayakkabı fab -· 

- Bunlar sana yakııır 
şeyler değildir amma, ben· 
den torununa hediye olsun. 
Gözlerinden öperim yavru · 
cuğun .. 

Dedim. Çok memnun oldu. 
- Eksik olma evlid. Beni 

utandırdın .. 
Diye uzaklaştı ... 
Ben, gene yalnız baııma 

kalmııtım. Bereket ki gide· 
ceğim yere, yarım saat ka· 
dar birşey kalmıştı, hem bu 
gün atım, akıllı akıllı yürü· 
yordu. 

Karşımdaki geniş düzlüğü 

görünce eski efeler gibi, atı 
mahmuzladım ve dolu dizgin 
koştur,mağa başladım .. 
. . . . . . . . . . 

Köye girdiğim zaman va· 
kıt ikindiye yaklaşmıştı. Ah 
şu köpeklerden .. gene etra· 
fımı çevirdiler. Bereket ki 
onları kovalamağı iğre-miı
tim. Yoksa köylilnüo dediği 
gibi işim dumandı. 

Muhtara : 
- Köpekleriniz çok azğın .. 
Dedım. Gülerek ıu ceva· 

bı verdi: 
- Böyle olmak gerek 

beyim. Köpekler bizim bek· 
çilerimizdir ... 

ababs etmek iıtiyor. Hınt havalarından birini tut· net tekrar avdet eder. yal· rikalarının bile tedkik ve 
Cavez bafırdı: turan1 sarayın karmakarışık nız uyanmağa tekaddüm: e- keıif büroları vardır, SenJu- • * • 
- Çok zeki ve çok ta ıe-' ve o zamana göre t ertip den bazı hareketler bu sü- ide kiin f)İr kundura fabri- Muhtar, beni sevinçle kar. 

Jİmli bir baıkansın. edilmit bir orkestrasa s~ lonu küaeti biraz bozar. kaıı ciddi tedkikleriae iıti· şıladı. Köye doğru yiirürken, 
S6ae beyt&lmal emini ka- gürültilye boğmuştu. fıte umumiyelle uykunun naden bir kac sene evvelıi· gfnç bir "arkadaş önümüze 

nah_ (A k ) De kada k d la . rıkarak kendini takdı'm ettı' : ·~ r a•ı •ar müşahadeye dayanan seriri r a ın rın umumı· T 

- Evlltlar, dedi. Artık ~·-- v•ziyeti budur. yetle küçük ayakkabı gey· - Mualhm Hüa,yin Varal ... 
iki baiietn4•Ji birlqtiıelim, Fransızcayı .... __ ........ 1 diklerini, fakat timdi kadın- Bu tesadüf botuma gitti. 
emirimiıia ıereflil ve mes'ut 50 D k• k ların orta v" büyük kundu konuta konuta yöıilmeie 
,n.ıerini 1~relim, tu: snsıa K k a ı ava i ,.J.,. ıatıo almakta olduk ba,ıadık. 
aarayda C!Ujilnlerini teı'it onuşma Mukabı·ı 300 1 ••r1nı bilduiyor. Ba bidiae, Köy odasına geldijimiz 
edelim. isti' enler kiçük ayakkabların kadın zaman, benim yerlettirilmem 

O ••kit bir çıtlık koptu, -' Dolar aya~kablarına hususi bir gil· için muhtarla muallim bır 
lıerkea M zuif im&Dla aılını 6 Kurut mu"abilinde mat· zellık verdiği hakkındaki baylı paylaşamadılar. 
ltr•İllce, Cavezin inceliii- baamız tarafından çıkarılan Geçen hafta cenubi Ame- l< a ı ctat n zail olm .. .. ıı ı da n il ·· M ... ht .. tt: 
De bayr.n oldular. Ve hemen Parlons Français adlı kitabı rikalı zengin bir kadın Ney-•• ri gd iyo muş - Böyıe iş olur mu beç? 
ellerini kalcllrarall .. kabul, (Mektepli), (Y avuı), (Dev- yorktan vapurla tnemlelleti· t Yakı ııda Canıd. a ' s~y benim misafirimdir ... 

Dedi. Ve evine doiru yl 
rüdük. Muallimin evi, kly 
halim bir noktada lliıluaa· 
yordu. Bekir olduğu için 
yaktığımız bir çıranın lfl~ 
altında kapıyı açtık, içeri fİ 
dik Birkaç merdiven çıktık· 
tan sonra genitçe bir sofaya 
geldik. Arkadat kapılardan 
birini iterek : 

j - Buyurun! 

l 
Dedi. Girdim. Llmbayı 

yakınca ıade döıenmit fbir 
oda, gözlerimi okıadı. Fakat 

l nazarı dikkatimi birtey cel• 
betti : Her yer kitapla dolu .• 

1 karyolanın altı, yanları.. oca· 
ğın üstü.. odanın köteleri... 

Sordum: 
- Kardeı bu ne kitap 

bolluğu . bö)"le .. 
- Ne yaparsın bu köyde 

benim en yakın arkadaıla • 
rım bunlar ... 

Diye cevap verdi. 
Ve arkasından ili ve etti: 
- Köyüm çok güıel.. in-

saoları iyr.. fakat her giln 
bu yığın yığın kitaplardan 
malumat toplamasaydım, çok 
sıkılacaktım (ibi pliyor 
bana ... 
Ocağı yakmağa bqladı. 

Aiuıtosun son ıtınlerinde 
bulunuyorduk emma, ıece
leri buraları yüksek oldujıcn· 
dan faıla serinlik yapıyordu. 
Bn aerinliğiD adma "•oluk" 
bile deailebilirdi. , 

( Arka11 •ar) ··-Kadınların 
En az konuşduklan ay 

Bi lı yor maıuau ki kadın
J.u ı n en az g~v•• .Wakla· 
rı ay Şahat ay,dır. Bilmiyor
sanız hemen 16yli1elim: ÇDn· 
kü Şubat aylarm ea ima· 
sıdır. 

kabul, muvafık" diye bağu· rim), Gaziler caddesinde ne dönmek üzere idi. Va· 'ı JiJetl t• r le traş ol ca ğız Diyor. Muallim d.e israrla: 
dalar. (Bay Supbi Çulcu), Tilliilikte purun tam hareket edeceği Çok yakın bir ıamanda - Hayır .. bayır .. arkadat 

Dlfla baıırlıklan görOldli, (Emel), ve sair kitapcı dilk· sırada çok sevdiği pap•j• artık cam jiletlerle traş oJa imkanı yok bırakmam. . . Türk .. Sovıvet 
Mihracenin sarayı vel ıehir kinlarından ahp hediye ko- nanın e~de unutulduğunu cağız Bayanlarımız da cam Nıbayet mlidabale etmek Tı•car~tı• 
baıtaa bata donatıldı. ııördü. Vapur kaptanı yası- teacereleıde yemeklerini pi- mecburiyetinde kaldım ve ~ 

H k 
ponunu matbaamıza gönde· t ·ı k d d' ._. K er eate bir neı'e ve ""ıe· ası e umpanyı;ya mfiraca· şirece kler. e ım Ki : lzvestia gazetesi " ama• 

· d - riniz.. t d k C ş· d' k d b T k S · •ıaç var ı. • a e ere papağanın otel· am jiletler, çelik jiletler - ım ıye a ar angi tay ür - ovyet ticaret 
Artık Zebra Bint zebip d~n alınmasını l"!min edince- kadar ince ve onlardan da · llöye gittiysem, hep muhtar· anlaşmasını ekıeriyeti iri 

ıece uykularını bile terket· yeni Cild Evi ye kadar hareket saatini te· Da keekin olacak, fakat ye- Jarda misafir kaJdım. Bu ile tasdik etti" l>atl ı tl altla· 
mitti. Aylardanberi baılyas.n· iki Çeşmelik caddeıı J.stiklil bir ettırmeğe muvaffek ol- ıi1den bilenemiyeceklerdir. seferde muallim bey karde- da şöyle bir haber veriyor: 
da yaıattıiı mes'ut geceye okulu karşısında her çeşid du. Va bunun için kumpan· şimizde kalmak istiyorum.. "Anadolu Ajanınnın ver-
nibayet kavuıacaktı, bu ne cı ld işleri, harita bezleme vaya icap eden tazminatı ı iKTİSAT VEKALETi İÇ Tİ· Muhtar, gilcenir gibi yü· diği malümata göre, Kamu· 
bOyllk ve yikıek bir bahti· bezli zarf, para zarfları, noter vermeyi kabul etti. Fakat e~RET UMUM ~ÜDÜR- züme baktı; tay (Tft ı kiye M. Mecliai) 
111lıktı? dosyaları yapılır. tazminat listesi önüne konu• llÜGÜNDEN: - Amma olmadı bu!.. Türk·Sovyet ticaret anlat· 

Gafil insanlar, yarının ne Resmi ve bususi müesse· lunca kadına fenalık geldi. rrnrkiy l d .! yangı l sigorta işle - Oldu .. oldu.. t maunı ikinci müu"e\.ede 
olacaiaadan bihaber olarak aeler ile bankalara aid zarif Çünkü vapurda Peru bükü· 1 ile meşgul olmak üıere kanuni Dedim ve sözü tatlıya bağ· ekseriyeti iri ile ta1Vİp et· 
milttaııl büyük bir se•ioç cild itlerini temiz ve seri metine yollanan beş milyon 1 hükiimler dairesinde tescil edi· ladım.. miştir. 
•e ıetaret içinde çırpınıyor· olarak deruhte ederiz. dolarlık altın vardı ve va· l lerek bugün faaliyet halinde bu Vakit gece yarııına yak- Bu meselenin müzakeresi 
t(**~*~*:l::t::*:t*:***~********" purun her teehhllr eden da· l lunan La Baluaz Sigorta şirke· !aşıyordu. esnasında Sovyet Büylik el· 
1C )t kikası (6) dolarlık bir taz- 1 tipin 1 ürkiye umumi vekih haiz Muallim arkadaş : çiıi Terentyef hazır bulua· 

fC Elham ra Telef on >+ minat verilmeyi icap ediyor· o~uğu selibiyete binaen bu - Artık gidelim.. muştur." 
tC 25 7 3 it du. Papajiaa aabibi bu ••· ktrre müracaatle lzmir, Manin, **:ıt:it:ıt:it:ıt:it:i::ıt****~ı~~llJ 

I
" beble üç yDz dolar tediye A{vdın, Denizli, Muğla Vt: lspar IJ TA y YA R E sınaması TELE31FS10N 

lclareıinee Milli Kütüpane Sineması etmege mecbur oldu. Vapur t şehirleri acenteliğine şirket '" U 
----- 50 dakika teehhilr ıetmi•ti. l n•mına Yangın Sigorta itleriyle lıC 

BUGÜN Gayet nefis 2 film birden 1t .,. l ı ı tC BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 film birden 
)t •••• .. •••• .... •• .. ••••••••• meşgu o mak ve bu işlerden do-

1 - Büvük Aşk >t ı ı ğ•cak davalarda bütün mahke Q t - Sa ı1de Gecesi 
u. ı O O K J O R : mclerde müddei , müddeaaleyb u 4C Fran11z ı6zlü en btıyilk aık filmi )i ı ı ve üçüncü tabii ııfatlariyle be n CharJeı Boyer, Jan Arthur tarafından temsil edilmittir 

1 Macaralar Kralı tt i Salih Sooad i •ırbuıuamaku •• ,.s.b.ıaysaı- g 2 - YOŞlVARA 
M ( BUFFALO sı· L ) er ı C'ld s -b . h t • ti~l'i tayin eytediğioi bildirmişti ı " s 1 1 l . 'ft " ı , aç ve zu revı as a- • K f ' s· . k 1 . . ~ eYen erin ve se•i en e.,n romauı 
M ı ey ıyet ıgorta tır et erının 
i( Türkçe s6zlü: Garry Coopre - Madelein Carroil u. ı laklar miiteba11ııı ttfftiı ve murakabesi hakkında- Ayrıca: Paramunt jurnal 

lliveten: Baıbakanımız Celil Bayarın Yunanistanı ziyareti,.. ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı k' 25 h · 1927 h U -----_______ "'!!' ______ ...._ ________ .;__)t ı H - "wl d ı 1 azaran tari li kanun Seanslar: Yoıivara 3,10 ve 7 de 
Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi SO )t er gun og e en sonra UJUILWi'-ıll.OJr.nııın.u.LL.1ıtıL-~---ı:~.:.-~..--..-..-------
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1 TORNAKS 

\ TOR :A:· 5 

1 TORN d-.S 

'fORNAKS 

-

!4 ll~TIS 

-1<:.adına, aşka ve güzelliğe dair 
TORN't{S 

TOR1 'AKS 
~fORNAKS 

Geçmi, erkenmi? •• 
Eşhas 

Nerilınb •... yirmi iki ,,.aşında, gGzel, çapkın. 
5'tlllil .... Neri111t1aın kocası, otuz beş yaşında, saf, 

Dalgın. 

tNlati ...• yirmi sekiz yaıında, Nerimanıa uzaktan 'Bkrabası 
•e aııln 

Dektor .... orta yatb, takacı bir adam. 
Stilme: bir yatak odası.• Neriman Oç gOn evvel doğurmuıtur 

Birinci meclis 
Neriman - Selibi • Hulü1i 

Selibi 
Doktor timdi relecek ... 

Neriman 
Katiyytn istemem ben! 

Selihi 
Darılma iki g6ıUm, öyle söyledi ebeni 

Neriman 
C8rlyonaa eyiyim, bunun ne }üzümü var? 
Ben ikbale ıöylerim, onu kapıdan savar! 

Selibi 
Hiç ayle ıey olur mu!.. Gelip baksın bir kerre 1 

Neriman 
Niçin para verelim böyle beyhude yere? 
Çocupmuz ııbatta, benim de yo(C bir şeyim; 
Nedea bu doktorlarla uğraşıp didişeyiml 
Gece sabaha kadar ayoyor mıtıl mıııl, 
Ganaız •kııma kadar bakıyor ıııl ıııl; 
Oyaıyor, illllmaiyor daima melek gibi; 
Y•aaldan pes pembe, gül gibi, çilek gibi 1 
EIDı. olki korkacak biç bir ıey yok aeJibi, 
Sn lıeadinl boı yere llziiyoraun vıUabi! 

Hulusi 
':°el~puı beıhade, bende bu fikirdeyim! 

Selihi 
T .... im IMJlla•• mi? .. Ne diyorsun abeyim, 
Eklik dojaa çocuklar yaıamıyor ekseri, 
Y ..... ı4a ıkahyor bir cılizhk eseri 1 

(Ba aralak kal" açılır, hizmetçi kız girer] 
Hizmetçi} 

Memem!.. 

Sellbi 
Pcklll, yukarıya buyursun! 
Neriman 

HolOıi 

Lldml yok 1 .. 
Salih! 

Y abu ayiptir, Suıun l 

ikinci meclis 
E•elkiler • doktor 

Do~tor 
Muak ettim birader, ne • .,, ne oldu kuzum? .. 

Selibi 
Sorma.. tam llç ıecedir adeta u7kuıazam 1 

Doktor 
Niçin? .• 

Selibi 
Biılm rmlııa dojur4ar pazar günü, 
HaJbuki bet ay eYvel yapmııhk biz dDğUniU 
Doeruaıı. kerkuyorum, sebep nedir aceba? 
Böyle Takti plmeden ioıaa olar mu baba! •• 

Olarya ! .. 
Doktor 

Sellbi 
Na11I olar? .. 

Doktor 

Ucwnluk rekoru .....-,.__..~ --.-. ...,~-~--
VE 

Bir fen harikası 
• 11k, ee zarif •e aoa mo

da,. anan Puama ve kadıa 
ıaplralarmı (lSO) kuruta sat
malda acu•lak rekoraaa·kıran 

Oai•ernl ıapka fabrikatör& 
b., AW... Azer piyaaaya çı· 

.. krita- "Niii Temiiler aabu· 
ile de illi f• laarikaaı yarat· 
...... !i"eWk ~eriz. 

· ~ret: a.lcılaru 191 No. 

""''....,·~'-""~-

•• 
Olüm 

Bir söğüt altında ıeçtim mezarımı 
Kabrime gelinen anne, yaş dökme 
Acılara dalıp kaybetme kendini 
Geçmiıleri anıpta ruhumu üzme 

Üıtümde papatyalar benzer kefine 
Taıımın yazısı yeşil yosun 
Açan Jileler bak aihyor halime 
Çünkü geldi geaç yaşta ölüm baıama 

(.<ARŞIYAKA MUSTAFA YARAŞIR 

Bilirıiniz kendiniz: 
Ya çocuk erken doğdu, ya ıiz geç evlendiniz 1 .. 

Birinci Sınıf Mutabassıs r- --

Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz.. 

M. Alim Şeaocak Kemaralta cad: Emirler çarşısı karf&tıada 
Numara 61 Telefon No. 4079 

'!!el!!! ' ±şEJ J!!!!i & 

Kırciceği Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa~ Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tu ald Sı..bunların.ı çok eJveritli 
yük~ek dereceli Jati f kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruş Ur 
Şifa eczc nesi Kırçiçeği Kolonyaş 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedaklrhk yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~len kşe, Şipr, H. e)i kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şi;;el r 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

ı~~~ı~ 
ili Izmir Yün MenSucab 
- Ttirk A. Şirketinin · 
~· Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

1 sa'ih:S:tZ:riii v~·u~=dur .. . 
~ Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI TlA. Ş. 
tJ Mimar KemaJM.clin cadduiade Fahri Kandemifl O la 
m~o ı_ .. mm~~~· 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalklte ) den 
sa. eti mabıusada ge· irtti • 
ğimiz (Demirhindi) den az J 

bir miktar almak klfidir. 
Yemekleri fazla kaçmrsa
dil korkmayınız derhal tize 
rtae ( Hasan Meyve Özü ) 
nden bir kadeh içiaiz. Her 

~ 
yemekten sonra kullanmak- t · i 
tan çekinmeyinız. Çlakn ~- !"". J 
hem ucuz hem de fayda· ~.. ~~.""-~ "' 
hdır. 

Kişhk ve yUoln eıyayı 
kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Ba b ....... tll 
tam emniyette bulu~manız için bu:ihHyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek be· 
şarat için en keskin ve öldürlicü ilAçları depomuzda bala
cak11nız. Bunaltlcı 11caklarda eksir tesirini yapan ( UmOD 
çiçekleri, Filiz, 9 eyliil çiçeği) ve daha muhtelif kok•lu be 
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet e11aıını en ucuz fi· 
atlerle depomuzdan tedarik eCliniz. Telefon 3882 

Elbise ve Manto 
lırıkldarlll MIJdı 

Zabitan, Baylar ve Bayanlar 1 Dr. Demir Ali 
KAMÇl()\,jLU n m&şkftlpeeent m&ıterileri memnun 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve eden bu firmayı unutmayınız 

ı elektrik tedavisi 

1
. Tliccar terzi~ (:ftirkpaurı lbrabim 

• lımir - Birinci beyler Sok!jı No. : 55 Telefon : 3479 1 Karakat) bakere yeni mağazada zen fio çeıidler. Terı.i· 
a::aE:s=:~ ---- fi ba • el ba ba ) ' ' oda rif •. L 

i 
nemız e y ve yan ar ıçan ıon m za •e ..-

~)t Dr • f AH R ( $ 1 K M>aBRft .. ~a~to, ~oh, tayyor, ete~, btUaz. ~e tovakar Zabitaa Ye 
il lzmir Memleket Haatanesr Roatken Mütehassısı R P1 ııvıl elbıse ve kaputlan ımal eclılar . 
1J RONTKEN VE B ~l Muamelem peşin ve taksitledir. 

1 El kti 
•k ted •ı • ıhr 1 "Bu ıözlerin doiruluğunu aalamak için bir tecrtibe klfidir. 

e rı avı erı yap DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 1 
• llW.d Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 il TELEF : 327 
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Kutla bir 
evlenme 

AJln mı•afirimize 

k dlihl•I ı&•termek 
a..e keadiJeri ve aziz eıleri 
n ..Utt mldafaa vekilimiz 
... .,.ı Khlm Ôzalp'm eı· 
leri •• diler mııafirlerimiz 
ft •ılerl davet edilmiı ve 
....... ıeref nrmiılerdir. 
• iki 'meıat çifte uacletler 

•ni ederkea arkaclqımız 
laa1 lamail Hakkıyı ela tebrik .... ........ 
Ehemmivetli 
Mr konferans 

Gepalercle 1azclıtımız veç· 
ldle profe.ar:bay Sadık Unar 
............ ıelmiıtir, bartıa 
A ko•feruıını 1aat 16,30 
Mplda baroda verecektir. 

kirje belası 
....... •• Oclemiıte za· 

laar edea ~ekirte afetinin 

-· ıeçilmek lıere derhal 
....,.t. reçllmiıtir. .. 

Yıl Her Ta.; 
rafta Bolluk 

Var 
• -• Nlua ve Me1yıs 

...... Jain:W Japurlar 
~-- her Jerillde we 
.............. d. bel-... ta• ettitl .... , ~ma
............. nporluclu 
..... ...,,. Hu lraçber 
..,.. --~ta zerlak ~·
..,_, c'llkl itl•ecek J•r 

.... ••• ,.ır. K•pdu 

.. n· .. ...-....... -. ... 
......... ,azw. 

.... tltlD rekelte.._ de 
• W. oı.ata ...ıı,_. 
.. ,.. ......... çold•ia 

.... alan •• ticari karamlan 
laanlrete ptirmlı ve rençber· 
........ krediler açmata 
..... •ıflarchr. 

Bu sene fuara 
çok insan 

gelecek 
Pariatea!llll'etl mahıaucla 

ptlatile• elektrik mlteha•· 
F • fuarda çaJatmakta ve pi· 
ihtarım bamrlamaktadır. Bu 
... lau111 Izmir elektrik 
)11erial bitirdikten bir ay 
..,. Amea ika1a fiderek 
.... aplacak olan ıerfinia 
~I taaıim ede· 
cmtlr. 
•?ıa "ecaebi memleketle· 

rlaclea pek çok laıan ıele· 
alt laaMı aluamııbr. Banu 
IPI flmdldea otellerde ve 
.. ,.ı.,de ıelecek 1abaa· • ....,.erhl ajvlaamaıı 
illa terltNt aldanlmaktacbr. 

............. 

Büvük Şefimizin Deniz 2ezintisi 
Mermi•, 23 (A.A) - ehrimizin aziz miufiri Blly&k Şefimiz Atatllrk din de akıama 

kadar k&ıklerinde meırul olmaılar akıam lıtl ıaat 17 30 da maiyetJeriadeld zevatla bir· 
likte mot6rle bir deniz hezintiıi yapmıılardar. 

Diier bir mot6rde vali ve belediye relai ve Tlmkomataaı balanu1orda. HaYa rtızel de· 
aiz çok ıakiadi. 

Sahillerde bilha11a ıebir plljında toplanan ve tetriflerial ır11zlıkla bekliyea binlerce 
baJk tarafından hararetle karıılanaa Ula Önderimiz kendilerini ıe1'mlamak ıaretiyle Uti· 
fatta balaamaılardır. ~ 

Amerikalı Pehlivanın Açıkgözlüiü 
btabal, 23 (Huaıl) - Kara Ali ile iki defa berabere kalaa Amerikalı pehlivan Ser· 

mu, din Tekirdaila ile g&reımiı ve yeailecetiai aaladıtındaa, ıabadan kaçmııbr. 

Müthiş bir suiistimal· ___________ ............... __________ _ 
1,340,000 lira açık var 

lttaabal, 23 (Haıuıi) - Gayri mlbadiller cemiyetinde bir IDİIJea iç ylz bin liralık bir 
ıaiatimal haber ahnmııtlr. 

Maliye bat mllfettiti ile maliye milfettiılerl tahkikata el koymaılardır. 
Diier taraftan meseleye adliyede vazıyet etmiıtir. 

Hatay Hududunda Fra11sız Tahriki 
Aakara, 23 (A.A) - Haber aldıiımıza g&re, Halayda bulanan F,.aıız memurları oto· 

mobUlerle hadud lzeriadeki bazı Hatay k6yleri ile rene badud lzeriade ve Hatay'a mi· 
cavir yerlerde, binek ve koıum bayvanlan ile kiSyleria kadın ve erkek ntifuılarını ve eli 
ıillh tutabilecek erkeklerini Ye bir harb vukuanda her k&ylln beıliyebi .. ceji kuvveti ayrı 
ayrı teıbit etmiılerdir. 

Diler tanftaa bir billlk Fransız Hkeri Sariye • Ttirkiye haclada &zerinde bulanan Mey· 
cluıekber civanndaki demir k6prilyl muayene ederek altına cliaamit koymuıtur. 

Japonyada zelzele 
---------~~-~..ao .. ~---------------

Sarsınh fasılalarla 3 saat devam etti 
Tok10 24 (Rad10) - Dtla Japonyada tiç ıaat fasılalarla devam ede• ticldetli zelzeleler 

olmuıtur, baıarat çoktur. 
Bir çok tehirler araıında telefon Ye teltraf mvbaberatı iolCıtaa atramakla beraber ama· 

mt HJ• iaefer de darmaıtar. 

Çin komutanlığının kararı Japonları Çin 
topraklarında imha etmektir 

Haako, SS (Radyo) - Çin hlkhaeti 7enidea 500 bia lılfilik bir orda t•lik etmekte• 
dir. Ba orclaaa• 600 t•y areıi, 700 tankı ve birçolr otomobili nrclır. Çin orduıa ıon harp• 
larda "lımaaa mühım zayiat verdirdi. Çia kamanclaahtıaıa karan, d&ımaaı Çin dahiline 
çekerek imha etmektir. Onan için Saçelİ ıehri tabliye ettiriJIPiıtir. 

Amerika 13 milvon kişivi lseferber etmek 
için kanud hazırlıyor 

Vaıinrtoa 24 {Radyo) - Amerikan aıkerl otoriteleri arp halinde 22 . 31 yaıları ara· 
inada 13 mil,on vateadafl ıiİ...b altına toplamak içia bir kar'• projeti huırlamıtbr. Proje 
,abada koaıreaia ta.dikin. .. zedilecektir • 

~~~~aoa~DIDD~-------------

Hata yda facıa1 8. Esat 
devamda Vefat Etti 

-Baıtarafa biriacide
ylk bir mel' aaet Ye aamaıaz• 
lukla zehir ıaçıcı yazılaraaa 

de•am eden bazı Arap ıa • 
zeteleri Tllrklere k6tlll8k 
yapanlara milli kahraman 
ıaıtermek ribi bir edebaiz
likte yapmaktu çekiame· 
mekteclirler. 

Bazı Tlrkler Fraaıızlana 
Fraauam ilelebet yllzlal 
kızartacek bir ıekUde yapb· 
fa canavarlıktan kurtulmak 
için haducllarımıza barınmak 
mecburiyetini 16atermekte· 
dirler. Bilba11a hatayda çev· 
rilea aeçim f ırıldaklan iireaç 
bir maazara halini alma;a 
baılamlfbr. 

Seçime iki iç nllfaı taıı· 
yarak iki, iç ıah11 imiı fibi 
rey veren bileklrlar g&rtll· 
dlill fibi ıeaelercleaberi aı
mBı kemikleri çlrlmlı la· 
ıaalannda rey vermek için 
hayalea meıarclaD çakanl
maktadırlar. 

lıtaabal, 23 (A A) - Eı· 
ki Maarif vekili Bar1a ıay· 
lavı bay Esat din ıece ve• 
fat etti . ------
Varol 
Çetin kava 
- Baıtara& 1 incide -
Çetinkaya ile firket ma· 

rabhuı araıında imza ... 
lonaada•doıtane hitabeler 
yapılmıı ve fototraflar alin· 
m11tıı. 

lıta•bul elektritiain imti· 
yazla Şirket Yaziyeti:1e niha· 
yet Yerilerek hlk6mete iati· 
kaJ etmiı olmaıı cllmbariyet 
ve milli hllk6metl• ıoa 11ra• 
ya gelen bir mavaffakiyeti· 
dir. Nafianın tedbir ve ba· 
ıiretle hazırlayıp doıtane 
pazarhkla -elde etmİf olda
ia .. ba m11Yaffaldyeti Aaado· 
la Ajanıı tebrik ederek bl· 
tin memlekete bildirmekle 
babti1ardır. 

: Hiltdydan 
Atatürk'e 

Ankara, 23 (A.A) - Ata· 
tlrk'ln 11hbati hakkında 
çıkardan menfur iıaalardaa 
mlltee11ir olan Hatay balkı 
namına bir heyet Halk par• 
tiıi namına bir heyet Halk 
partiıi baıkaaı Abdllgaai 
Aranın riyaıeti Alt.ada Mcr· 
ıine fiderek eı,ılı: Şefimi· 
ze biılerini ve tazimlerini 
aızetmek arzaıuaa izhar et· 
mitlerdir. 

Hllkiimet iatibababn de· 
vam ettiii bu leanada vazi· 
feleri batından ayrılmamala
n daha maYafık olacatını 
ve ziyaret arzularına Hilk 
olan ıebebia Atatilrk'iln yil· 
ce huzuruna anedildiğini Ye 
bu hi11i1ata bllyllk Ônderia 
çok mlteba11iı olduklarını 
kendilerine ttıblii etmittir. 

Tatlı gezmenin 
Sonu 

Keçecilerde Şerefiye ıoka· 
;ıncla Ahmet Akyol •• Mah· 
mat kızı Faize, Wr ıezinti 

Kırşehir ve Y ozgad felaketze
deleri yardım listesi 

ıc,. 

Mlheadiı Ômer Lltfi Akat. 
Mllhencliı Ali Mitacl Ôrıe. 

Lira 
10. 
10 
2S 
4S 

Urla ikinci ilk okaha atretmea ft lpencileri. 
Ba ıGn toplanan 
Dünkll yekOn 
Umumi yekOn 

20284 
20284 

H 
15 

..... vın misafirlerimize verilea 
zivaf~t 

- Baıtarafı 1 incide - tabe1e açık •• çok rtlbel 
merhalesi olarak Yuıoılav· bir ceYap Yermİf •• ıenrai 
yadaki Plovidba Zetıka acea Mariçia bu ziyafette . ....... 
teai Istanbul ve lzmire vapur· maıını fal bayir AJmpaa 
larını utratmaia batlamııbr. ıöylemit Ye ba aiy,fete be-
Geçen glla gelen bu kum· pimizi toplı1aa kampu1a 
panyaya mensup Lovcea va· dir~ktiirilne teıekkllrler ıt• 
purunda dlln verilen ziyafete miıtir. Sonra kadehiai kalı-
ylikaek ve d terli miaafirimiz dırarak kral Ye muhterem 
Orgeneral Mariç, Milli Mlida · mıaafir nazır ıerefine içiyo • 
f aa Bakanımız ve ıa· rum diyerek ı6zleria• aon 
yıa generalimiz Klzım Ôzalp, vermittir. Namına kAtibl HJ 
ıenel kurmay baıkanı Aıım Maıtafa Fazal çok rt1zel bir 
GladOz, Valimiz B. Fazlı nutuk ı6yliyerek ıoara balr 
Gileç ve diier bllylik miıa· aceati Nazmi Topçu otla 
firimiz ve muhterem eıleri ayata kalkmıı "balkan .... 
ıeref vermiılerdir. Ziyafet tanh memleketlerinin limaa• 
çok ıamimi ve çok parlak larında iJk ıeferiai ya~ 
olmuıtur. Yuıoılav ıemiaiai çok derle 

Vapur kumpanyaıı direk- ıevinçle karıalarken ona 
töril bay Cua}o, ekıellnı, llıt&nde doıt ve mlttefik 
sayın vekil bayanlar ve ba1- Yuıoılav milletiaai ıelimla· 
Jar" diye bir hoı geldiniz maktan cidden bahtiyarım. 

nutka ıiSylemit T&rkler •• demit ve aJkıılaamııbr. 
AtHı AtatDrk hakkında bir Gece ıeae mahterem mi· 
çok ıtayitklrane a6zler ı3y· ıafirimize ıebir ıui ...... 
lemit ve balka a antanbaa Valimi& taraflaclaa parlak 
firen deYletlerin Ye milletle· bir ziyafet •eril11111f •• ı. 
rin ıaadet ve refahını te· mllaaıebetle milli daallanmas 
menni etmit ve m11afirleri oyaa•mııbr. a • ..,.ı malat .. 
ıerefiae içtiiini ı6yliyerek rem uyıa eti zeıbek o,_. 
kadehini kaldırmııtar. Vali- larına pek bllJlk allka sll· 
miz bay Fazlı Gllleç ba bi- termiılerdir. 
~---------~- .. ~----~~----~---

Fransada 
Reisicümhura 
Suikast mı? 

Pariı 24 (Radyo) - "Ce 
Soir" ıa eteıine g6re Reiu• 
cümburun ıoa 1eyabati ize• 
rinde reçtiii Poriı - Bordo 
demiryolu Dzeriade, trenin 
geçmetinde• bir kaç ıut 
•••el bir Maıia Enfernal 
bulanmuıtur. 

Polonvada 
Fel i hir orman yangını 

Varıo•a 23 (Radyo)-Po· 
Jonyanın LibHa ormanı ateı 
almıı, bil ilk kllçllk iç y&z 
ıt1yfiye tamamen y.anmıtbr. 

Zarar çok mlbimdir. 

Pertavsız 
Düz ayna, dev aynası 
vazifesini görebilir 

G6zllnllze kaça• bir toz 
zerreaini veya her hanıi bir 
kıh çıkarmak için muhakkak 
aarette bir dev ayaaıına ih · 
tiyacınız vard1r. Her evde 
de de• ayna11 balaamaı. Fa· 
kat böyle bir ihtiyaç karıı • 
11nda aıla tldlmeyinlz, te· 
llta dlımeyiniz. Alellde bir 
pertavıızı bir aynanın llzeri· 
ne koyunuz Ye &yle bakıam. 
Gözlia&ze kaçan toz zeneıi· 
al kocaman bir ç6p ıeklia· 
de ı&rlralnla. . ..... 
meıeleainclea Mutafa km 
Nazmiyeyi, Çonkkapıda Be· 
•ava ıokajında Halim otla 
HllHJiD ve Ali kıza Sıddika: 
Mehmet kızı Zeynebi tahkir 
ettiklerindea tatalarak adli· 
Jeye verilmiılerdir. 

Yankesicilik 
Ba,..dar prıı ... a ,.-.. 

licilik eclea lımail olhi ... 
rettin ıaçlbtl 7abluarak 
Adliyeye verilmiJtir. 

Ba1111darıd Haa Bekir ... 
balleıindea Mehmet ojha 
Maıtafa, kapab bir em ki· 
lidini kırmak ıarellle iprl 
giımiı •• pldıtı ..,a de , 
birlik te ya~•lumıp. 

adın 
Döğiilmez 

Jkiaci 8eyJ91' Hket-la 
Abmecl otla Kem•I ... 
para m••eleliadu karm 
Fikriye SaçicleJi cllimlt •• 
z•bıtaca tutalmaıtu. 

Ruzvelt 
A vrttpa ahvaliyetiyle 

meşgul oluyor 
V aıin,ton, 23 (Racl10) -

Duoıhurreİli Ruıvelt, .,...... 
harici1e nazan Kordeel Ha· 
la kabal etmiı •• aaaa •••• 
det Avrupa alaYaH etrafuula 
konatmuıtar. 

~·---
172 sene yap· 
manın sırrı 
Hiadiıtanlı Tapıi babal72 

yaııaa baımııbr: 
- Çok ,..... •• 170 

lik olmak Hvdaaıada ..... 
yıkanmayıaız. braı olma,_. 
ye bilbaua jimaaıtlk ,.,. •• 
yınız •• demektedir. 

Keneli aaul le yetiftlrdiii 
70 lik bir delikaah, Meta 
diaçleımif, ı••çİepaiftir. 

• de alınız ~=bpa pctBı merkezi ka,.....U No SM 
Tallala uacl• T.W.. Mo '417 


