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Hatay davası Atalür.k'ün 
italvanın Fransa ile anlaşması 

kendi davasıdır 
kolay birşey değildir 

Çeklerle Almanların anlaşması beklenirken 
Fransa ile Sovvet Rusvanın kararı Roma 

Almanlarla Lehlerin de arası açılıvor 
ve Beı )inde çok fena karş lanmıştır 

KıSA VE AÇIK 

Hatav Davası Atatü kün 
K~ndi Davasıdır •• 

Banu yalnız Türkler değil, yeni Türkiyeoin ue demek ol
daiuaa aahyan Tirk dostları ve batta yavaş yav ş bitaraf 
Milletler a;renmiıtir. 

itte Belgradda çıkan bug&r.ıkli ve bük fı netin orianı olan 
l»ir raıeteoin yllkselttiği aes, bu hakikati bütüo cibana 

Jaymıtbr. 

Bu r••ete, milll itlerde kararanı pek çapuk veren, tered . 
dlid nedir bilmiyen Atatürküo bukadar sabır etmesini bile 
çok g&rüyor. 

E~et bir çok iılerd~, bir çok ialuliptarda başka milletle· 
rin aıularca dilşilollp karar veremediği, tereddüt derya11n· 
daa kartulamadıiı meseleleri şimşek gibi çakan nurlu ze· 
klsı ile bir anda halleden Atatürk milli davalarımızda bazan 
sabırlı davranıyorsa bunun iki sebebi vard1r: 

1 - Mecbur olmadıkça ıulhu tehlikeye koyacak teıeb
blslere fİrİ9mek istememeıi. 

2 - MiUi davalarda millete milli bir zafer kazandırmakl 
llzım geldiii zaman bu zaferi elde edecek hareketin yüzde 
ylz, yiizde be11ilz mavaffakiyeHe temin edecek vasıtaJ.erıaı 
lacede• hazırlamak arzusu •• 

Barfin düımanJaramız bile teılim ederler ki Hatay dava· 
•••da Tlrk zaferi yiizde betyilz temin edilmiş aayıJabilir. 
'! •lnız sulhu tehlikeye koymamak enditeai biraz, harekete 
geçmek devresini uzatmııhr. Fakat gene doat ve dütman· 
lanmım-1yi bil•ialer ki zamanı ıeldiği gün Atatürklin verdıği 
karar ıimıekten daha çabuk bir surette etrafa yayılıve· 
recektir ... 

SfRRI SANLI 

---------------------------------------------16 yaıındaki çocuk 16 yaşın
d•1ki arkadaşını öldürdü 

Topk•pıda Tep .. b i oda 1 kalide biddetJenea Ahmed 
3 aumarab evde oturan 16 üzerinde taııdıiı bıçaj'ını 
yaflaranda Sebahıttin ile, çekerek Sababiddioi tam 
Samatyada Beyaııd mahalle- kalbi üzerinden yaralayıp 
si•de oturan r.:oe 16 yafıa- 61dürmüıtilr. 
da Ahmed, karda ıezıp ei Katil Abmed, 
leDmekteler lkea Itır ıeoç ledikten sonra 
kızın petine talulmıtlar aoa • 

cinayeti it· 
kaçmııtar. 

ra birlbirlerine d&ımaa na· 
•arile INikmaia INılamıılar· 
dar. 

iki ç_ocalc •ra119da batlı· 
yaa bu IP8kalliibk &zerine 
Ahmed, S.bahhadinia yolu · 
na ç~rirerek, bir keaara 
gelmell•I, kendisile biraz 
16rlıece1lai ı6ylamiıtir. 

Sabahaddin de ba davete 
icaltet ederek beraberce bir 
klıeye ~ekilmltlerdir. lıte 
burada Abmed, Sabahaddi· 
De ileri ıeri bir takım söz· 
ler aarfetmiı, Sabahaddin de 
bana mukabele ediace fev· 

Cesed, mahalli jandarmasın

ca mubaf aza altına ahnmıı, 
buınn Morga nakledilmiıtir. 

Katil çocuğun buglln ya· 
kalanması beklenmektedir. 

Bir Tamim 
Celiri on bin ve daha zi

yade olan belediye bitçele
rile yapılan itlerin iç bakan· 
bğa •enenin Mayıs ıoau ve 
teırin aonanda tanzim olu
nacak birer cedvelle bildiril· 
meai Dahiliye VekAletinden 
tamim ıuretile bildirilmiıtir. 

I~TRR GUL iSTER AGLA 

Büyük Şef 
Touçular ınıızı.ı ıştin.1k 
ettiği geçit r esmir. i 

S('vrct tiler 
"' 

Adana, 24 (Huıuıi) - Bil· 
yiik Ôoder Atatiirk, bugtın 
saat oo iki kırkta Mersinden 
aynldılar ve on altıya on 
kala Adanaya geldiler. 

Burada yıpılan geçit res-
mine topçu alayımız da iıti
rak elti ve Şefin takdirleri· 
ni kazandı. AtatGrk Adana 
da askeri f1rka mnkezine 
uğraduar ve burada bir kaç 
.. at kaldılar. Adanabların 
(Varol .. ) aeıJeri ve alkııları 
arasında Aolıaraya hareket 
eltiler. ""-·-·-... -~......,,"' . 
Acaba 
Doğru mu? 

Pariı 24 (Radyo) - Çin~ 
kaynaklarından relen bazı~ 
haberlere göre reneral Çang 
Kay - Şek kuvvetleri Suçeu 
ıehrini iıtirdat etmiıler ve 
Japonları · kaçma ta mecbur 
etmiılerdir. 

Fransada Bir Mahkemede 
- Kocamıın aleyhinde baıka ne delil gösterebiliyorsunuz ? 
- Pek! çok. 
- Bir kaç taaeıini ı8yleyiaiz ? 
- Blrinciıl kocam bana bakmıyor. 
Hlkim maznuna dönerek: 
- Duydunuz mu ? 
- E•et Ba1 reiı, yalan ılyliyor iıte Yerdijim paralann hesap ve faturaları. 
- Bak itte ve;miı. 
- Verdi amma yalnız yıyecek içecek elektirik hizmetçi paraıı, bani binim tiyatra, balo, 

HJ•hat, otomobil masraflarım? 
- Kocanın ıelirl nekadar ? 

Hatay 
Atatürk 

Belgrad, 24 (A.A) - Hü · 
llômet partisinin gazetesi 
olan S:ımuprava Hatay hu· 
duduadaki iergiolıği me' zuu 
bahis tderek divor ki : 

Atalllrk balkı lesi.in için 
üç günden beri m( z\..Car mın

takad.a bulunuyor. Askeri 
kıeatın baıı hareketleri ve 

halkın ıilihtandığı bildirili· .................... 
General Mariç 

Dün lımirde mubt~lif mü· 
e11eseleri gezdi. Akıam bir 
ziyafet verildi.= 

Sayın misafir imiz bu sa· 
bab buaual trenle bmirden 
Bandırmaya hareket etti. 

Silahlar müze
ye gönderilivor 

Suç veya araıtuma ile vi
lAyetlerde birikea muhtelif 
cins silahların Ankaradaki 
poJis müzeıine gönderilmui 
iç bakanhktan tamimen bil
diril miıtir. 

•• •• Ozrü Kabaha-
tından Büvük 

lstaabul, 25 ( Hususi ) -
Kuruçeımede kunduracı Ka
rabulut, gece evine baıka 
bir kadınla geldiğinden do
layı kar1•ı-ın hakla sözlerin· 
den muber olarak oturduğu 
apartımanın tıç6acü katından 

kansını ıok aia atmıı ve 
zavallı kadın aju ıurette 

yaralanmııtar. 

Şehir işlerinde 
Faalivet 

Belediye reiıi doktor B. 

davası 
Davasıdır 

yor. Türk matbuata Hatay 
Türklerinin marux bulundu · 
ğu tazyıklet i lcaydetm l! kte · 
dir. Bu t. zyikler ciddi ha· 
diseler mahiyetini almakta 
d ır. Türk matbuah bu yüz· 
d en Franuya ş ıddetli hü· 
cum eylemektedir. Her ne 
olursa olsun Hatay işi Ata· 
türkü şabseoa likadar eden 
bir meseledir. Çünkü bun
dao on sene evvel Türk a • 

oavatanından aynldıkların

dan dolayı mateme bürün· 
müı olan kadınlara Atatilrk 
onları kurtaracaiını 9aadet
mi1ti. O zamandan beri on 
sene geçti. Atatilr k gibi mil
let mevzuu babaolunca biç 
teredd&d tanımıyan bir a· 
dam için bu çok uzun bir 
devredir, 

Samuprava gazetesi Ata· 
türkün yarın da tereddllt 
edip etmiyeceğini ıoruyor. 

Hatav Hakkın-
da Beyanat 

lıtanbul, 24 ( Huaaıt } -
Haber atdıiımııa gare ba· 
riciye btıtçeai Meclıain Per• 
ıembe veya Cuma rll•kl 
toplanbıında görilıillecek M 

bu mll:1aıebetle Hariciye 
Vekili Dı. Araı harici Iİ,.. 
setimiz ve bu arada Hatar 
dav11mız hakkında elıe•mi· 

ı y-:tli beyanatta bulunac:a,br. 
~~~~~---~~---c:::3~~---~-~-· 

Kocasının Etini Müşterilerine 
Yediren Kadın! •• 

İnsan etini Viyana kebabı diye yutturan lo
kantacı güzelinin cınayet ve marifeti 

Kevkirli cinayet mahkemesi 
katiller ıandalyesinde lokan· 
ta garıonu Araen Stepaa ile 
llokantanın aahibi bayan E· 
vangeli Ksonti iıgal ediyor· 

lar. Pek genç ve pelr gtlnl 
olan ba kadın lokutauaaa 
garaona ile ıeviterek ibti,... 
kocasını feci ve akıllara ha,. 

- Sona 41nclde -
ıım--~--•smz~aam .. ll!l!IJIJJA•x~..,~--··~•~Dıw.AP ................ f.l 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... -----------
Behçet Uz bu :sabak ıehrin 
muhtelif •emtıerinde yapıl· Doqru bir düşünüş 
makta olan belediye ioıaat- Aldığımız (F. 8.) imzah bir mektupta deniliyor ki: 
lan kontrol etmiıtir. Bahri· "Karııyakamızda açılan "Oaman bey" gaziaoıa diye am• 
baba öniinde açdaa b6yiik lan belediye bahçesindeki gazinonun muzik •eaaire tertibab 
IAğımda iaıaat bitmek lize· çok flizeldir. Biz Karııyakablar bundan dolayi aeviaç içla• 

--------.ııı ..... <-.u _ __....__.ı_r..:.aa._ _____ ~---~~---~---~~----~~L!!re~d!!İr~.-----~--~_ı_~d~eyiı. Y alnıı: konıomaıyonan ucuı olmaıı llzımdar. Yirmi 



Sah.' 1 

s~sE;;E t!J~~~m~! ~ouorun NasihatıerirnnNY ~~tER 
Turk Dunyasının En \ uce Hakanı m -ş k H t 1 u OLUYOR ? ! "[r1J ;, "'e eh~ . as a ıgının 

ıi it ~ i t Ş Si ' 

i

l HAY AT VE KAHRAMAN L 1KLAR1 1 h~:k:: :;~·~!~~~:hi~.i~:~ ~~~~~ni~n~?...~:ı!i~!.1• 
llTarihi Telrilı.a Ya.zan: H. Türkehaım sanda isek gayet ko1aydır. roya rekabet edecek sanıldı 
'maEttD _ 30 _ 4I EBl.!l Susuzluk günbegün zayıfla- fakat bir yandan tiyatro si-

ma, •fazla idrar etmelt ve nemalaşırken, bir yandan 

Eğlencenize devam ediniz teh- idrarda d. fazıa miktarda sinema tiyatroıa,tı ve tiyatro 
ıeker görünmesi gibi haller- tiyatro, sinema da sinema 

likeli bir vazivet yoktur le derhal ıeker hastalığını olarak kaldı. 
Rekasalar daoüyor, dönü· ı _ Bir şey değil, sakin teşhis edebiliriz. Bugün televizyon sinemaya 

ıyor, kıvrılıyor, yatıyor, bugü- olunuz ruhum, Şamdan! yeni Fakat bazao çok hafif rekabet edecek diye korku· 
nüa dansözJerini hayrete dü- bir kuvvet gelmiı,~ Fasa or· vaktaJarda veyahud şeker yorlar. Hatta Hollivutta bazı 
ıürecek numaralar yapıyor· d .. u kumandanı da birlikmiş, hastalıgı olmadığı halde id- sinemalar kontratlarını tecdit 
lardı. beni şehrin kapısında •acele rarda şeker görünmesinden etmemektedirler. Herkes 

Mehmet Kasım ve yanın- bekliyormuş, yalnız gelmemi mütevellid bir nevi hastalık- evinde ıinema ve tiyatro 
ılaki kumandanlar araııra rica etmiş. da teşhis meselesi biraz ıeyredeceği için artık sine· 
ellerini birbirine çarpmak su· - Gitme Kasım, içimde güçleşir. Böyle bir zamanda maya gitmek zahmetine kat-
retile içlerinin neıtesini br- çok sıkıntı var, sana bir fe· teşhis koymak için muhak- Janmıyacakmış! ... 
jriyordu. nahk yapmasınlar. kak kandaki şeker mikdarı· Cisimlerin Tasyik Al-

Mebmet Kasımın 0 anda - Hiç bir suçum yok ki nı tayin etmek zurureti ha· t d y fJ O . . 
:aiç bir düşüncesi ve endişesi ruhum, bilakis kaç3 aylardır sıl olur. Kanda şekert yüzde ın a ası arı eğışır 
l d buralarda bütün! kuvvetimle yüz yirmi miligramı tecavüz Büyük tazyiklerin altında 

, ma ığı halde, bir türlü far• mubteJif maddelerin vasıfJarı 
una varamadıiı içli bir sı- uğraşıyorum iJiyı kelimetul- edınde o zaman baııtalığuı 
untısı vardı. lalı için canımı tehlikelere hakiki bir şeker hastalığı da değişiyor. Meseli 25 bin 
Yüreğinden taıan bu ruh koydum. olduğu teşhisi katileşir. Hal· havai nesimi tazyiii aJtanda 

larlığı bütün vücuduna ya- Bu kadar .<erler fethettim. buki hakiki şeker hastalığı zeytinyağı, çeliği kesecek 
nlıyor, bütün Hüceyrelerini Ellerini Mehmet Kasımın ile biç bir alika!lı olmıyan sertJeşiyor. Maiyatt tazyik 
aarekete getiriyordu. Ne boynuna sım sıkı dolamış (böbrek ve idrar şekeri) de- edip hacmini fennen kiiçült-

olan Zebra onu bırakmak mek mümkün olmakla bera-
•luyordu, nel vardı. nilen diğer bir bastalıkte 

· t · k ·· 1 ·ı ber b r metre boyundaki bir lıte mes'utdu ya, işte Hin: ıs emıyor ve ya ıcı goz erı e kandaki şeker miktarı dai-
onun, ta ciğerlerine işliyen su sütunu 12 bin havayı ne-

liıtanıo bir çok kale ve şe· ma normaldir. Artmamıştır. 
nazarlarla koyu, koyu bakı· simi tazyiki aJtında 65 ıan· 

ıirJerini ıapt ve teshide mu• Bu sebebledir ki bu gün 
yoıdu. timetreye inmektedir. Bun'ar, 

raffak olan bir fatihti ya... - Gitme kal, gitme sev· şeker hastalığı tefhisi için tabii ahvalde fennin kabul 
O gece ve birkaç saat gilim, ben de beraber gide· ve tedavi yollarını ıiyikile etmediği fevkalideliklcrdir. 

onra aylardanberi özlemini ceğim. fenni ve tıbbi bir ıurctte 
:ektiği, pembe hulyalaranda - Bu kıyafetle, gerdek tayin için muhakkak basta- h.ıymetı ~Jmiyan bir 
ıayalini arkadaş ettiği, ken• kıyafetile ha.... laru. sık sık kanlarını mu· mıras 
lisioden bütün harplerde ve - Ne olur, onlar da duy· ayene ettirmeleri icap edi- İtalyanın La Spezia teh-
ın tehlikeli günlerde bile sunlar ve görsünler ki, iki yor. Biz de bd gibi zevata rinde tütün dükkanı sahibe· 
ıyralmıyan Zehrasına ve bu sevgililer bu akşam mur .. t- bunu tavsiye içın bu bir kaç si olan bayan Karlotta Ma-
ek sevgili maşuka11na ka- larına eriyorlar.. sabrı yazmığa ihtiyaç ibti- linveri vefat etmiştir. Bu 
uşmak saadetine mazhar Kasım bir müddet sevgi- yaç hissettik. kadın döşeğinin içinde giz-
ılmıyacakmıydı ? Hıi ve nikahlısı Zebrayı aşi- •••••-mum•••••••• l~diği 150 bin liret kıyme-
Galıl insanlar.... kane süzdükten sonra şu Ro••kor tinde bir servet bsrakmıştır. 
Bir aralık yanına yavrula· ıözleri söyledi: Paranın orada saklı olduğu· 

ından biri geldi, eğildi. ku- - Zehracığım, beni bırakt Alman gazeteleri, Alman· nu bilen "mesud,, mirasçılar 
ıiına biri şeyler ıöyledi, salona dön. Nihayet bir saa· yanın yeni b ·itasını neşret- banknotları döşeğin içinden 
t1ehmet Kasım hemen f•r- ta varmazt yeni gelen aıısa- tiler. Bu haritalarda artık çıkararak taksim edecekleri 
ıdı, yanındakiler ve bütün · fir kumandanla dönerim. Avusturya - Almanya hududu zaman bütün banknotların 
alon balkı ayağa kalktılar, 1 ( Arkası var) yok. Afmaayanın üç komşu- eski olduğunu ve hepsinin 
1 1 ........................... k ld t d .. 1 h . . k ld v a gıcı ar birdenbire sudu, ı ı su a ı: e avu arıcıne çı arı ıgını 

tekasalar oldukları yerde • O OK TOR i Yugoslavya , Macaristan, görerek kıymetsiz bir mirasa 
lurdu. i ltalya.J konmaktan mütevellid yeis 

Sanki. bı'r k ı ı Almanyanın nüfusu73 mı·ı. ile aglamağa baılamışlar· 
eJe trik düğme- S ı•h S d 

ine basılmış, bir anda bütün : 8 1 Ona ı yon oldu. Artık Tuna Alman· ....... d,..,.ar __ . .......,..,.~,..,. __ """"'""""'~ ............ ""'"""---
ıayat sahibi olanlar ta~ ke- ı Cild, Saç ve ~ührevi hasta· : yanın en uzun nehridir, metre yükseklikte Zugbiçen 
ilivermiıti. : lıklar mütehassısı : Grosglokner dağı da 3,789 dağıydı. 
Kasım teliılı, telaşlı yü· ı ikinci Beyler sokak No. 81 : , metre olduğundan, Alman- Alman matbuatının yazdı-

Orken berkesin bir taş gıbi : Her gün öğleden sonra ı yanın en yüksen dağıdır. E-ı- ğınaS göre Alman ordusu 
:esilmiı ve hareketten dur- ı Telefon: 3315 ı kiden en yüksek dağı 2.963 100.000 kişi fazlalaşmııtır. ........... ~ ... ~ .......... 
auı olduklarını görünce ba-
•ırdı: 

- Eğlencenize devam edi-
jz, tehlikeli bir vaziyet 
oktur. 

Şamdan ve halife hazret
rinden bize yardım kuvvet
ri gelmiotir. 
Salonda bulunanlar gene 

• ıencelerine daldılar, Meh
et Ka11m koridorlardan 

yürürken karşısına 
ehra Bint Z-:hip çıktı, he· 
canla ellerine sarıldı: 
- Nerey_, Kasım, .. hayir 
ıuo? 

:A:~:A: :a::a:~:t*~:t*: 

Fransızcayı 
Konuşmak 
• 
sti~renler 
6 Kuruş mukabilinde mat

baamız tarafından çıkarılan 
ParJons Français adlı kitabı 
(Mektepli), (Yavuz), (Dev
rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Suphi Çulcu), Tilkilikte 
(Emel), ve sair kitapcı dük
kanlarından alıp hediye ko
ponunu matbaamıza gönde· 
riniz .. 

!)t:lc:tc =****:i:" 

Elhamra Telefon ~ 
2573 

idaresince Milli Kütüpane Sineması ,__ ___ _ 
BUGON Gayet nefis 2 film birden 

1 - Büvük Aşk 
Fransız ıözlü en büyük aşk filmi 

"'*"""'·'====== • 
zmir def ter.darlığından: 

icar no. 
341 

342 
343 

344 

Birinci kordon balıkhane altında 23 taj no.lu 
dükkan 
Ceza evindeki bakkal dükkanı 
AbdulJah ağa çiftliği hendek karakolu civa· 
rında 51 adet zeytini havi 15 dönüm mikta· 
randa tarla 
Çeşmeli .T.ade çifliği yai çayı mevkiinde 53 
adet zeytini havi 20 dönüm miktarındaki 

Lira 

135 
400 

20 

tarla 25 
345 Bornova Kürt Ömer a. 12 taj no.lu dükkan 18 
346 Tepecik Akşam s. 32 taj no.lu ev 36 

Yukarda yaz it emvalin senelik ic rları 15 gün müddetle 
münyedeye konulmuştur. ihalesi 2 6 ·938 tarihinde perşem
be günü saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. (1674) 

BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 film birden 

1 - Sa:ıde Gecesi 
Charle9 Boyer, J an Arthur tarafı odao temsil edilmiştir ~ 

2-YOŞlVARA 
Seveolerin ve sevilenlerin romauı 

Macaralar Kralı 
( BUFFALO BİL) 

Tüt kçe ıazlü: Garry Coopre - Madeleio Carroil ı\ yrıca: Pa ramnnt jurna 1 
veten: Başbakanımız Celil Boyarın Yunaaistanı ziyareti ı t( Yoşivara 3,10 ve 7 de Saadet gece_s_i _5 ___ 9_d_a_ 

Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 tC FtATLAR: 30 - 40 - 50 
:w:~~~:,;~~~~:w;:r;:r;~~~ı~:w:~ =-=~~~ •ı=:v::w:~ ~-:r;:w;~~:w: ı:w:~~:r;:r;:v;~~~~ 

-~- -- --- --

25 MAYIS 

35 - YAZAN: Gönül Emre 

Hüsevin Veral üzerimde bırak
tığı intibaları · e•ttikçe arttırdı 

f Çam parçalarının parlat· Hep beraber köy mektebini 
tığı ocağa dalarak bir müd- görmeğe çıktık. 

1 det konuşmadık. Arkadaşa Mektep yeni yapılmıı, ıü-
şu teklifi yaptım : zel ve biçimli lidi. Geniı 

- Ocağa biraz daha çam merdivenlerden içeri iİrdi-
atsak.. ğimiz zamam, temiz ve ıüzlü 

- Peki ı. bir salon bizi karııladı. 
Dedi ve ~cağa bir kucak Sınıflara girdik hapsi te· 

çam kırpıntıları 8erpli Bir miz hepsi muntaıan... Du-
aralık kararır gibi olan ocak- varlarda güzel çerçeveler 
ta az sonra kıvrıla kıvrıla içinde Atatürkün foteğraf-

v d ları gözleri okşıyordu. 
alevler yükseldi. e o a, Duvarlardaki küçük çiul-
bol bir ışık içinde kaldı... gelerden sınıfların mevcudi-

Uykum kaçmıştı. Muallim yetini anlamak bir bakııta 
arkadaşa : mümkün. baktım, mektebin 

- Benim uykum yok. 38 kız ve 32 erkek çocuğu 
Yatacaksan sen rahatına 

varmış. Surdum hepsinin 
bak... muntazaman devam ettikle 

Dedim. Güldü ve : 
- B~n uykusuzluğa alışı · 

ğım .. siz oturur.!lanız, sabaha 
kadar oturabilirim. 

D d: v .... ilave etti : 
- Sizin gibi bir aıkadaş 

her vakit nerede bulacağım. 
Hazır gelmişken uzun uzun 
kon uş hm. 

Ve hakikaten sabahın yak· 
laşmasına horoz ııeslerinin 

gürültülerine rağmen dediği 
' b' " L k ~ı ı uzun uzun,, .. 11oauştu ... 

Hüseyiu Varalt ilk görü te 
üzerimde bıraktığı intibaları 
gittikçe kuvvetlendirdi. Tam 
manasile mefkü:eci bir arka· 
daştı ... 

Yaşınd&n umulmayan bir 
olğunlukJa konuıuyordu. 

Hüseyin V aral, iki yıldaıı 
beri ı>u köyde muallimlik 
ettiğini, köyden ve köylüden 
çok memnun olduğunu yük
sek şahsiyetli yapmak iste · 
diği için bu yıl tatili köyde 
geçirmeğe karar verdiğ-ini 

anlattı. Kınuşu ken sözlerin
de kendilerinden emin insan
ların itimad telkin eden 1a • 

mimiyeti vardı. 
Konuşma sırası bana gel

diği zaman dikkatle dinli-
yor, cevaplarını olğun bir 
ifade ile veriyordu. 

Artık uyku yavaı yavaf 
gözlerimizi kapatıyordu ki : 

- Allah rahatlık versin ... 
Dedi ve diğer odaya gitti. 

Ben de elbiselerimle karyo· 
laya uzandım. 

* .. . 
Uyandığım zaman, gunun 

öğleye yaklaştığını gördüm, 
muallim arkadaş çoktan uyan· 
mış, beni bekliyormuş .. 

Biraz sonra muhtar geldi. 

rini, mekteplerini çok sev· 
dıiini söyledi. 

Bunu biraz ıonra açtığım· 
yoklama defterinden de an· 
ladım. Muallim arkadaf, mek· 
leple benim bu yakından 
alakamı görünce çok sevin· 
di. Ve istediğim bütün iza• 
batı verdi. 

Yukarıda dediğim ıibi, 
muallim Hüseyin Varalt cid
den çalışkan ~e meıleğinio 

ehli bir çocuk ... 
Bir aralık keııdisine takı· 

larak dedim ki : 
- Benim işleri bukadar 

incelediğimi görünce, beni bir 
müfettiş gibi karşılıyorsun .. 
halbuki ben, şöylece vaziyeti 
aolamak için buk•dar ıeyler 
sordum ... 

Güldü ve şu cevabı verdi: 
- Müfettiş olsan da ayni 

t leri ıöyliyecektim. Mem
lekettu her münevverine he· 
sap vermek vazifemiz değil 
midir? 

(Arkaıı var) 
-· • • 

n Çok Evle
nilen Diyarlar 

Güney Afrikada her sene 
1000 kitide 10 kişi, Alman· 
yada 1 O Ilı işit Amerikada, 
Danimarkada 19 kişi, lnKil· 
tere, Japonya, Çekoslovak· 
yada, 8 kişi, Arjantinde, 
Belçikada, Avusturyada, Fran 
sada, Hollanda da, ltalyada, 

Isviçrede 7 •· işi; ispanyada, 
Urguayda 6 kişi, lrlandada 
5 kişi, Kolombiyada 4 kiıi, 
Jamaikte 3 kişi evlenir. 

Avusturya Almanya oldu· 
ğu için Almanyada her ıene 
1000 kişide 17 kişi evlene· 
ce ktir. 

v 

S 1M1? 
;) 

Eğlenti filcminden sonra gelen bas ağrısı, mide 
bozukluğu "Toxin,, lerin vücudunuzda çoğald
ığına isarettir. Bu tehlikeli" Toxin" leri ENO 

:\: "MEYVA TUZU" icerek def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir: ENO kanınızı temizler, 

~~~- vücuddaki zehiıleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne gecer ENO size sıhhatınızı ve kUvvetinizi 
iade cdef' 

DAiMA BU MARKA YA DiKKAT EDiNiZ 
SRAR A AYIN Z 
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Mizah 

la~fası · 

~qtlarım 
Ateş Olsa 
Sm"rıaa aiüatma. 
Se•ı me ıızı katma. 
Aç bana kollanaı, 
Ytlıejimi kanatma. 

Sea bir içim ıu mu!un, 
Sevllala yoleu musuo. 
Atkımıo kapısında, 
Glmıtlktea kolc• muıuo. 

Su İaeD haydi s•ila. 
Ba yatla ve bu çailı. 
Varaa •ier kuıurum, 
YOrekten beni bağla . 

Dün1a bana et olsa, 
Her yer rüzelle dolsa. 
Sevrilimden vazgeçmem, 
Yollanm atet olsa. ---·-

Afiyet Olsun 

. ' 

Kısa Et~k, 

Çorapsız 

Bacaklar 

Maniler 
Haydi kahverdH 
Sevdayı S1lıverdi. 
Kalbimi çalıverdi. 
Gözleri slirmeli kız. 

Bereyi yana eğmiş, 
Aman ne şeker ıeymiş .. 
Bu gönül seni sevmiş, 
Saçını örmeli kız .. 

Sen ol aşkın çiçeği 
Ben de sevde böceği. 
Gel s~niole geceyi, 
Sabah edeliw ey kız .. 

Ne Yapmış 
- K1zım için mükt ııımel 

bir kocaydı. iyi adıamdı . 
Zengindi. Boğazına da düı · 
kündü. Bir kadın ahçı bul· 
dum. Güzd yemek pişiriyor
du. Bir ay, her güd mÜ!· 
tekbel damadımı yem eğe 
dant ettim. Tam bir ay ge· 
ce gündüz geldi. Sonra ne 
yaptı bi:iyormusun? 

- Ne yaptı? 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORN,\KS 

lORNAKS 

TORNKS 
l'OR., AKS 

TORNAl\ S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

M. Alim Şeuocak Kcmaraltı cad: Emirler çar1111 ıkartı ... .ta 
Numara 61 Telefon No. 4079 

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

Tu•alet S , bunla rına çok e l~· uitli 

yüksek dereceli latif kokulu yeoi bir kolonya yapmııbr .. 

LiTRESi J 5 Ü Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 

J Dl bu fiata ıatmakla büyük bir fedakirhk yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~len · kşe, Şipr, . H. eJi kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şi >el r ();) kuruş 
Küçük >) » 40 kuruştur 

Dostlardan A. Vah.. bo
faıına düşkiindib. Bir gün 
yemek yediiim bir lokanta· 
ya beldi. masalardan birine 
oturdu, rarıoaa : 

- Oı börek, ilç kompos
to re tir 1 dedi . 

Bu yaz kısa 
ğına göre hem 
edeceğiz. 

et~lder .re çorapsız bacaklar moda olaca· 
kumaştan ve hem de çoraptan tuarruf 

- Ahıımla e"'leodi! 

Çabuk 
Tavsiye ederiz. 

\Jzua bir müddet bekle
di Garsooua retirmediiiai 
ılrilace baylurdı : 

- Fakat bacaklara da güzel göstermek için biraz tı.Jvılet 
maddelerine lüzum gö• üJmıyecek mi, sanıyoraua 

Kardeıinio oğlu yüksek 
tahsilini, askeri ğini bitirdi, 
memur oldu. 

~~~~:~~~-· 1 lzmir Yün Mensucatı 1 
- Neye yemekleri getir

·~jyoraual Ne bekliyorsun?. 
- iki ark-.daııaız reisin 

~ye be\i:Jiyoıuq1 .. 
- Seuem. Oç po.ıiyonu 

da kendime ıımarladıml.. 

Otelde 
Uma akıllılardan biri o · 

telde uyandı. Oda od.- do· 
laıık kapıla11 vararak yol· 
ıuJarı uyandıran rarıoaun 
ayak ıHleriDI duydu, ıöy
lendi : 

- Bu b•yvao berif beni 
ıeç uyandıracak, treni ka
çıracaiiml .. 

Şaka 
- Hani heı f.,satta şaka 

Jl"D bi, arkadaııa vardı, 
Deden artık laiç gelmiyor? 

- Sol'dla, taka diy.e bir 
la.aımın izdivacına talip ol
du, ıakadaa aalamıyaa ba
J•D ••~uda evlendi. O gün· 
don sonra bir daha çakaya 
töY.be etti. 

Dalıa Küçük 
- Niıanhm benim ayağım 

kadar k&çak hiç bir ıey 
rörmediiini •Öyf6yor. 

- Bu ıyrdüm. 
- Ne? 
- lıkarpialerinl 

Ucu~luk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En ıık, e r• zarif ve son mo· 

daya uygun Panama ve kadın 
ıapkalarını (150) kuruıa sat· 

imtihanda 
- Neden Napolyon Bona

part logilizleri sevmezdi? ... 

- Kendini Sen - Elende , 
öldürdüler di.)·e!.. 

İyi Ya! 
- Neden Abmedleri ça

ğırdıj'ın zaman Mehmedleri 

de çağırıyor ,un . Onlar bir

birlerine tahaııımül edemez · 
ler. 

İyi ya İşte, çok oturma· 
don gidiverirler! .. 

Vermek 
Bir mukavele yaptık. 

Ben babaııoıo maiazasına 

elli bin lira sermaye koyu · 
yer um, o da bana kızını ve · 
riyor. 

- Ayol ıen buna vermek 
mi diyorsun? 

Erken 
Yedi yaşında bir yanke

sici yakaladılar. 

Komiıer çıkıştı : 
- Bu iıe erken başla· 

mıısın ? 
- Ne yapayım bay kom

aer .• Babam basta; yerine 
ıalışıyorum! 

m lda u'-uıluk rekorunu kıran 
Üaive sal ıapka fabrikatörü . 
bay Abbas Azer piyaaaya çı· 
kardıjı Krem Temizler aabu
ile de bir fen barika11 yarat
mqbr. Tebrik e4eriz. 

t\cVu: BaJcıluda 191 No. 
Telefon; 3811 

Sebebi 
Y abu seni her uman 

bir kızla beraber görüyor
dum, arhk beraber görmü· 
yorum. 

Evlendik. 

Maryüs 
Yüz yirmi kilometro 

giderken bin metre derinli
ğicde bir uçuruma yuvar· 
landım . 

- Öl ııedin mi? 
Yoo .. N~ye öleyim? 

Neredesin? 
Salamon sabahleyin gaze

tede, kendi vefat haberini 
ole udu. 

Derhal telefonu açtı , or
tağına haykırdı : 

- Gazdoyi okudun mu?. 
Öldüğümü haber aldın mı? 

- Neredee telef bn edi
yorsun? 

Tecrübe 
- Siz keman çalar mısı · 

DiZ ? 
- Bilmem ki •.• 
- Nasıl bilmezsiniz? Ke-

hp !çalmadığınızı bilmez mi· 
!'İniz? 1 

Amca11 bir gün aordu : 
- Evlid, kaç sene sonra 

tam maaşla tekaüd olacak· 
sın? .. 

- Otuz ıeoe ıonra amca. 
Amca biraz düşündü : 
- Öyleyse dedi, gayret 

et de biran e•vel te kaüd 
oll .. 

Saat 
Doktor her gün bir saat 

otomobil ile grzinti tavıiye 
etmiş t i 

Zati ıerif bir otomobile 
atladı : 

- Bilyükdereyel dedi. 
Otomobil seksen kılomet

re ile yol almağa başlayın · 

ca zati şerif şoföre ses• 
leudi : 

- Yavaş , bu kadar hızla 
giderseniz bir saat çabucak 
geçer!.. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi Istiklil 
okulu karı11ında her çeıid 

cı ld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyalan yapılar. 

1 Türk A. Şirketinin 

~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının . 
il Mevsim dolayııiyle yeni çıkardıiı kumaılar : 

~ Sailam Zarif Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T.fA. Ş. 
W Mi~~ ~emaJeddin caddeeinde Fahri Kandemir Oild 
(t~~ıt-~l@jlj]J 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Su!uzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) dc:o 

ı su.eti mahıuaada ge'ittti 

ğimiz (Demirhindi) den az •: 
bir miktar almak klfidi r. fy. 

Yemekleri fazta kaçmr.sa· [$ . 
nız korkmayınız derhal üze lt 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 9: 

.. ı . 
ndea bir kadeh içiniz. Her ~ 

r 
yemekten sonra kullanmak· ~ - ;, • 
tan çekinmeyinız. Çünkü ~·· 
hem ucuz hem de fayda· ~ <' 

hdır. 

Kııhk ve yüulü eş yayı ~X:. · 
kaldırıp saklarken herhalde ...... 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Ba huıuıta 
tam emniyette bulurtmınız için bu~ibHyacının mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. G eceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
ıarat için en keıkin ve öldürücli iliçları depomuzda bu•· • 
cak11nız. Bunaltıcı sıcaklar da ekair tesirini yapan ( Limoa l 

çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokaflı ko· 
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet etyasını en ucuz fi· 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

,:;-..::;>ı-C<>. -><><><><><><><"'<".-K.:' O 
l!.!I 

i
l Elbi•e ve Manto 

i-- a:i'Sınıf Mutaı...... i Mırakldar11a MIJdı 

1 Dr. Demir Ali ,, "'Zabitan, Baylar ve Bayanlar 

- Bilmem ya, hiç t ccrü · 
be etmedim! 

Resmi ve hususi müeue· 
aeler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve ıeri 
olarak deruhte ederiz. 

1 
I< AMÇIO\:iLU mEn m6şkftlpeaent mifterileri memnun 

Cilt ve Teııa~ül hasta!ı~lara ve 1 eden bu firmayı unutmayınız 
ı elektrık tedavısı ı " Tlccar twsij (Tlirkpuarı Ibrabim 

lımir - Birinci beyler Sokaiı No. : SS Telefon : 3479 
1 

Karakat) bukere yeai maru:ada zen gin çeıidler. Term· 
·l!i!5::iE:~W--~ iı _..... L-- '-' L- b 1 • • d 'f .-L. 

1 
..... emıA"lle ut1)' ve ayan ar ıçın ıon mo a ıan ve ,.. 

~)t Dr • f AH R ( Ş ( K ,. .. § .. ~a~to, ~olt, tayyor, ete~, hftluz. ~e tovakar Zabitan •• 

~ lzmir Memleket ltaıtaneıi Roatken Mütebauısı il lıJ sınl elbi.e ve kapatlan ımal ethlar. 
t] RONTKEN VE m [4 Muamelem p~in ve takaitledir. 
ti El k • .k ed ·ı . 1 a flBu_ a&zlerin doiruluğunu anlamak için bir tecrilbe klfia. 
ti e tin t avı erı yapı ır B IDIKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
!ili ikinci BeJler Sokak No. 29 TELEFON: 2S42 •ıi TELEFON: 3276 

..... a.. • • 
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Gençlik Arasında Bir 
Sevği Ve Sayğı Vası

tası Olmalıdır. 
lataabalda m•ç yap•n Al· 

-cak takımına meaıup 
ıençlerimiı d&n trenle lzmi
re fıelmiflardir. Gençlerin 
aalatbklanaa rire lıtanbul 
ı••fleri takımımız içio hiçte 
nuiklae olmayan harekette 
b•laamUflardar. Bundan dola 
J1 blth lımirliler tee118r 
da,.Gfhlr. Haıaıiyle Gala
taıanlr ıelrreteri B. V •hidia 
bmirlilere karp ıavurduj'a 
ilaacUar buradaki ıporca 
ıeaçJerimizia ve heyetin dik
kat aazanaı çektitinden ce
a.laadınlmua iltaamitti. 

Nufus işleri 
bmlr nlfas iıleriain H•zİ· 

raadan itibaren intizama 
IOkalac:atı sevinçle haber 
almm11br. Çeıme, Karabu· 
ran ve Seferibitar n6fuı 
katipleri Dabiliye Vekileti
mizia emrile lzmirde it gö · 
recelderdi. 

Canavar 
Düdükleri 

Belediyeler tarafınd•n b6· 
tlla ıelairlerde birer canavmr 
•ıctıp balaadurulmuıı Da· 
lilü1e teıbit edilmiıtir. 

Ağaçlar harap 
oluvor 

Şelaria muhtelif yerlerinde 
bihaua Karantina, Göztep6 
•• Glulyalıdaki sok•k ve 
caddelerdeki ağaçlara bazı 
nraeriler tarafından harap 
edilmekte olduiu rörülüyor 
•~na dallarını kırmak ve 
liarap etmek gGnabtır. Hem 
k•.U.iae ait olmiyaa bir 
..,t dokaamak ve almak 
lilrmlıkbr. Allkadarlarıa 
elaemml1etle aazuı dikkat· 
leriai celbederi&. 

Güzelvalı 
Otobüsleri 
G&zelyalıya iıliyea otob&ı

ler azalmlflar. 
Saball Ye alrıam &zeri 

.. ele acaa: Ye ıilr'atli oldu
ia için llep otob6ılerle gidip 
pliyor. Ba hatta birkaç 
otobtla dahı illve edilme
abai l&Jlll belediye reİlimiz· 
ele• ıica ederiz. ....... _,..,..__ 

Canavar kadın 
Siıorta paralarını almak 

içia kocaıını ve dCSrt yavru
•••• aldilren Marta Marik 
adında Viyanalı canavar ka· 
..... aıdma auretile idamına 
brar verilmiıtir. 

Stadvomlar 
Fraauda, d6nya futbul 

tlll'Dauı i~i• Kolomb stad· 
1omua blytllt&yorlar, yüz 
bia kiti alacak. 

laıllterede ylz bin kitilik 
Vembley ıtadyomu dar gel
••I• batlatL, b&ytltilllp so 
lala kiplik 1er daha illve 
edecekler. 

Glaıkoy ıtadı y&z elli 
hia, Naremberı ıtadı d6rt 
J1a bia kifiliktir. 

ZENGiN OLMAK ·ra 
ISTUSENIZ 

Bir kamyon lacıası 
9 ölü 8 ağır varalı var. Yolculardan biri delirdi 

21 llAYIS 

Kırşehir ve Y ozg ad felaketze
deleri yardım listesi 

K•bramanlar okulu 6irencileri 
Balçova kly& h•lkı 

Lira~. 
11 20 
St 30 
36 42 
14 

Amerikan Kız kolleji 6ğretmea ve Qrenclleri 
Necati bey okule öğretmen ve atrencileri 
Bugün toplanan 112 92 

20'l84 95 
20397 87 

Dilnkü Y ek6a 
Umum yeküa 

lıtanbul 25 (Hususi) - Diyarbakır ile Bitlis arasında devrilen k•myon t•hkikabaa adli- 1 " 

ye vaziyet etmittir. Dl!vrilme neticesinde ölen 9 kiti ile 8 yaralı Diyarbakır• getirilmiıler- Kocasının etini müşterilerine 
dir. YF;;;s:;J;;·dy :ik~~j:;r·Endirivor mu ? vediren kadın 

Roma (Radyo) - Burada gazeteler ltalya - Fransa görüşmelerinin kesilmesinden h•hn• Baıtarafı 1 incide - ı renç cinayeti ltreatliktea 
derlerken "Franıız diplomatlarının biç bir zaman biisn6niyet göstermediklerini ve ilk za- ret verecek derecede m6tbit sonra inHnlara inıan eti ye• 
manlarda çok yüksekten atıp tuttukları halde buglin kesilen konuşmalara tekrar başlamak bir tekilde öld6rmekle itham diren lokantayı yakmaia 
· ' b 1 ·ı· · ı· · t .. tü .. 1 " b 1 d ki 1 olunuyorlar. Bu öyle bir ci- kalkıtmıt1a da zabıta ltinbir 
ıçın azı ngı ız rıca ının av.a11u nu ya varm•ga aş a ı arını" yazıyor ar. nayettir ki ne c•nıler tarihi müıkülitl• heyecan ve llid-

d •• t lı l l det ıçinde canilere kilfGrler U Us e an l Çarpışma ar ve ne de adliye kayıdlaıı basan halkı daiıtabilmiıtir. 
örneğini şimdiye kadar kay· .. ---

t 
detmemittir. d k b 1 

Kudüı 24 (A.A) - Bu sabah Kudüste ate,li ıiliblar, bombalar ve taşlarla yapılan sekiz Aşıkı olan garsonla bera· V e SU BV Br 
arbede esnasında bir kiti ölmlş 18 kiıi yaralanmıştır. Ölen Yahudidir. Yaralılardan on kişi ber ııüz .J lokantacı kad n, ki 
Arap beti Yahudi, biri de bar Rus rahibesidir. ihtiyar kocuını koyun boıaz- 0 amaya 

Mancester Gardivan Ne azıvor? lar gibi yatağında boğazı•- ragıv rılıvor 
m şiardır. ~ 

Londra (Radyo) - Mancister gardiyan lgazetesinin Romadan a dığı malümata göre ihtiyar lokantacı kart1ınıa lzmir aıkerlik fU~eıiadeDı 
FranHnın ltalyaya ispanyadan göuüllülerinı geri çekmek için yapt ı ğı son teklıfler istıbıa 1 - Şubemizde kayıtlı 

ıarson)a aşikane ahtveriıini 
ile karıılaamııhr, çünkü Roma, Fransaoıo el altından ispanyaya yardımda bulunduğa bak- bilumum yedek subaylar ve 
kında kat'ı deliller elde etmiştir. öğ enmiş, gars?na yol ver- askeri memurların yoklama· 

K 
meği kararlaştırmış, kadın larana 1 Hazirand•n batla-

1 rkb eş kl•şı• zehı•rlendı• garsonun ayrılığına taham· mak ve Haziran aibayetine 
mül edemiyeceğı ni anlayarak kadar dev.:ım etmek ilzere 
yapacağı cinayette r•rsonun bir ay devam edecektir. Ba 

lstanbul (Hususi) - lstanbulda sütten 45 kişinin zehirlenmesi le neticelenen bir badiıe 
olmuttur. 

Zehirlenenler Langadan küçük Ayasof)•aya kadar uzanan semtte oturanl•rdır. Zehirle· 
nenler otomobillerle hastanelere kaldmlarak tedavi allana alınmıılardır. 

Ôlen yoktur. Yalnız bir kiti hast•aede kalmıı, diğerleri, tedavileri yapılarak evlerine 
dönmütlerdir. 

Zehirli ıfitnn küçük pazuda topt•ncı Petrod•n alındığı ve Cemil adında bir ıiitçii tara
fından mahallelere datıtıldığı anlaıılmııtır. 

Fransa ile ltalva zor anlaşacaklar 
Londra (Radyo) - işçilerin ıazetesi olan (Deyli Herald) ltalya ile Fr•nsanın kolay ko-

lay anl•t•mıyacaklarını y•zıyor ve buna ıebep olarak ta Romanın Pariıten her ıeyden 
önce FHnkonun kat'i zaferini taıımağı tart koşmasını gösteriyor. 

Budapeıte 25 (R•dyo) - ltalya hilkümeti Ruslarla Fransızların ittifakı devam ettikçe 
anlatmıy•c•klardır. Zira Ruılar ltalyan ve Almanlarla rejim itilimrile düımandular. 

ekmek istiyenler sürüldü 
Pariı 24 (Radyo) - HavH ajansı bildiriyor; Viyanad•n gelen yolcul•rın bildirdiklerine 

giSre Viyana ıokaklarınd• bir alay "Ekmek isteriz" diye bağırarak dolatmağa teıebb61 
ettiğinden aıker ve polis kuvvetleri müdahaleye mecbur kalmışlardır. 500 kiti ıürgün 
kamplHına gCSaderilmiıtir. 

Lehler ,,daha fazla susamavız'' divorlarl 
Pariı 24 (Radyo) - Alman • Leh münasebetlerinde bir gerginlik vardır. Leh gaıeteleri 

Almanyadaki Çek akalliyetlerinin vaziyeti hakkında ıimdiye kadar ıaıtuklarını, fakat taz
yikin daha ziyade ıuıalımıyacak dereceyi bulduğunu yazıyorlar. 

Almanlar Hücuma Kalkışırlarsa ••• 
Budapeıte 25 (Radyo) - Almanlar Çekoslovakyaya hiicum ettikleri takdirde Fransa ile 

Ruıya derhal yardım etmeğe karar vermiılerdir. Ve bu hususta aralarında da gizli bir 
ittifak aktettikleri haber alıamııtar. Bu haber Roma ve Berlinde çok fena karıılanmııhr. 

Budapeşte 25 (Radyo) - Çek hiikumetinin ıilib altaaa aldığı ihtiyat kuvvetlerini terbiı 
etmemiştir. Elyevm 300 bine y•kın asker hudutlmrda bulunmaktadır. 

Karısı yaraladı 
lıtanbul - Akıarayda o- ı ıınca, elinde buluadurdlliu 

taran lbrabiru adında biri berber m•kaıile kanıına vur· 
evvelki ıece evine gelmiı, muı, kadın da dOşfip bayıl· 
kan11 Niiirı bulamamııtır. mııtar. Bayan Ni irın zabı· 
lbrabim buna kızmıı ve ka· taya müraca•tı üzerine lb-
rııının civarında bir komıu· rahim hakkında sarboıluk, 
da olduiunu öğrenince ora- tehdid, makaıla vurmak suç-
ya gitmiıtir. larıadan tahkikat evrakı 

Bir imtihan 
Dlln Viliyet Hlonunda 

mühendiılik imtih•nları ya-
pılmııtır, imtihan dün bitiril· 
mediği için bugün de devam 
edecek ve imtih•n evrakı 
N•fıa Vekiletine gCSnrerile· 
cektir. 

...... 

lbrabim, Nigirla kartıla- ı tanzim edilerek mahkemeye verilmiıtir. 
.................... ..0 .......................................................... .. 

ister Gül İster Ağla 
- Ba,tarafı 1 inci Sahıfede -

- Beni her glln dövüyor, sorada batka kadınlarla eğleniyor. 
- Ş•hid göstercbılı r misin b yan ? 
- Saçımın teli kadar .• Amma gel gelelim berkea iıinı gllc8o6 

gelmezler ki .. 
- O balde .• 

bırakıp bana ıahidliğe 

- O b•lde hilkmllntiz6 Yeriniz, kocam çapkın bir adam. Kendisinden tazminat itsterim. 
Hlkim dinleyicilerin kahkahalarını durdurduktan ıonra bükmtıali verar. 
Sen de ey okuyucum, bu kadının haline : 

lS'fER GUL ISTLR AGLA 

krndi ine yHchın etmesini müddet zarfında yoklamuı· 
istemit ve bu korkunç cina- nı yaptırmıyaa yedek sub•y 
yet iılenn ittir. Cinayeti ka- ve askeri memurlar hakkın· 
dının gözü önünde rarsoa da 1076 No. lt1 kanunun 10 
irtikip etmittir. uncu maddeıi tatbık oluna· 

Maktul lokantacının ce1e- caktır. 
dini büyük mutbah biçatı ile 2 - Yedek aubay ~e aa• 
parçalamıthr. Bu parçalar kert memurlar •t•iıdaki Ye· 
torbalara konarak yavat ya- saiki beraberinde getirecek-
vaf atılmağa kararl•thral- lerdir. 
mış iken, büyük bir it gör· A - Nilfuı clsdılaı ve 
mliş gibi iki atık kartı kar· elindeki mevcut blltlln aıke-
ııya oturup genit bir nefes ri vesaik ve ter biı kiiatları 
aldıktan sonra garson fU ve 6X6 ebadında batı açık 
teklifi y•pmıtbr : iki adet fototraf. 

- Evangelya, biz bu et- B - lbtiıas ıabibi olan 
leri atacağımıza, bu torbaları yedek ıubay ve aakerl me· 

murlar ihtiıaı vesikalarını. buz d~poıuna koyalım, ora· 
C - Raporlu olanlar ra· dan her gün bir mıktarını 

porlarını. 
kaynatar•k lokantanın milt· O _ Hüviyet cliıd•nı ol-
terilerine Viyana kebabı di· mayan ve soy adı almamıı 
ye yidirelim, iki ıuretle tica· bulunanların yoklamada1r ••• 
ret yapmıf olalam Kadın, bu vel bu itler! h•zırlamaları. 
teklifi d~rhal kabul etmittir. 3 _ Kayıt ve sicil numa· 

Gnzel yüzlü, canavar özlü ra1ını bilmiyen veya 1npheai 
kadın bu karuı aynen tatbik ol.anlar elinde mevcut aıke• 
etmiıtir. ri veaaikin birer ıurctini 

lık miiıteriye bir ponyon yanlarında bulaaduralmaıı 
kebap aonulduiu zam•n ilin olunur. 
açık göz müıteri kebapta ı • A k ı•k 
intan kokuıuoa hi11edince zmır s er 1 
hemen polise haber vermiı, Şubesı·nden 
Jokanta bHılmıı, kadın da 
garson da buz dolabındaki lzmirde olduia aalatdaa 
torbalarla beraber karakol• yedek tabib ylzbaıı (35848 
g6türlllmilf, nihayet canilere k•yıtlı) Mehmet Hayri etla 
cinayetlerinin ıekli itiraf et· Ahmet Bedrittinia acele ıu· 
tirmitlerdir. beye mGracaat etmeıi ilb 

Halk bu korkunç ve iğ- olunur. 
oaooaooaoooooooaaaoaoooaoaDIXIOOODGOGaaaaaaa• 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

fıktır, ba ıuretle berkeain keseıine elveritli olacafı içia 
bu yeni ı•ıinonua her akı•m mGıteri ile dolacata•ı ıl1le
meğe hacet yoktur. Bug&niln en mühim meıelui acazlak
tar. Ucazlak temin edilme11e numaralar ve madk ae kadar 
yliksek ve parlak olarıa olıun m&ıteri celbinin imkbı 
yoktur. 

Burası lstanbula lnyaı edilmelidir. lıt,nbal m&fterileri 
umumidir. Oraya ridenler bir Yeya iki defa 25 • 50 kuraı 
verebilir er. Halbuki burada bulunanlar yerlidir. Her akfam 
v~y• haftada bir iki akıam bile olıa kalabalık ailel•e ba 
para fazla ı~lir. 

Bu mühim aoktanıa gazino idarecilerine iblll içia t• 
mektubumuzan .. Halkın Seai • Hakkın Sesi" k&ıeıiade ••t· 
redilmeaiai rica ederiz." 

R LK SESi HAK~lN SESiDiR - ..... ., .. ~ ..... 
-


