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•a:ıa • 
'~il Zan Fransız ricali 

~~~~t, lıBlumJa baphğı 
~it Ce emnıiyet viril-•. e 

' •elt?~\'re de bulunan 
ılı Şükrü asamb-

lenin içtimaında söyledidi 
nutkunda İskenderun mese
lesine temas ederek demiş
tir ki : 
ŞÜKRÜ KAY ANIM CE

NEVREKl NUTKU 
0 

- Topraklarıı.Lızın cenu
bu garbi kısınma mücavir 
olan mıntakada yakında tat
bik edileceği bildirilen ve 
esasen sevindirici olan ısla-
hat haberi üzerinde durmak
lığım ve Türk milletinin he
men yakınında ikamet et
mekte olan kesif ve kütievi 
menfaatlerini, esasını bilme
diği mezkur ıslahabn icabe
den ehemmiyetle derpiş edip 
efmediği hususund i\ endişe
lerine tercüman olmaklığım 

beli de IAzımdır." 

Dedikten sonra Milletler 
cemiyeti paktının da tadil ve 
ıslihından da bahsederek 

- Soııu_4 i.iuçüde -

yon artmasına rağmen ayni 
nisbette eksilmiştir. 

Fakat bu netice benim iş 
başında iken aldığım tedbir
lerden doğmuştur. Hatta o 

- Sonu 4 üncüde - it:" LOlD CORÇ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Su baskını korkusu ve 

elektirik ha~reti 
Bir kariimiz yazıyor : 
" Basmahanede Çayırlı bahçede Melez caddesi çok:ber· 

bat bir vaziyettedir. Bu sokak elektirikten.:mahrum oldap 
gibi yağmurlu mevsimlerde: bir,göl manzarası:arzetmektedir. 
Neşriyatınızı büyük: bir hassasiyetle , takib eden Şarbahj'ın 
bizim de dileklerimizi nazarı itibara alacağını ümid ediyoruz 
ve şunları istiyoruz : 

Kalfa oğlu Abdullah adında bir komşumuz - var. Bu zat 
kendi mağzalarının ve kendi evlerinin ·Önüne isabet eden 
kaldırımları yaptırdı, lağımları temizletti. ·~Bu vaziyete ilk 
defa biz de !memnun ,.olmuştuk. Fakatobu sokağın diğer 
kısmı olduğu gibi bırakıldığı için, Kalfa oğlunun yaptırdıj1 
kısım yüksekte_kalmaktadır. Bu vaziyet karşınında dört ta· 
rafı yükselmış olduğundan bizim oturduğumuz mahal çuku· 

- Sonu 46nc0cle -
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MORFiNLE Harb bulutları dağıtılıyor'DUNY~~tE~ . 
ÇILDIRAN ____ .... _.... OLUlOR~ 

Yazan: K_AR~N_:•NALı ADAM Almanya ile Sovyet Rusya arasında ki . 2 ıai"' 
• k atışma son günlerde biraz yatışh Aaranıyor.~· ~ 

Büyük bir azab ve iŞ ence- Almanya ile Sovyetler ara· kurmak istedi~ini söyle~i ve zamanda Al~a~yaya karıı 
den kurtulmustum sında zaten mevcud müna- bütün milletlerın sulhu ko· hareket etmege .taraftar ol-

f'I ahire Ziraat 111" 
1AJ gazetelere 111 

f t dd. t H·tı par rumakta birleşerek Alman· mayıp bilakis bu devleti ltal· 
k d 1 ere ve zı ıye ı er • . . - ı 

Esrar denilen ıeyi de ora· : ına varma ı ar.. t• • k . d .. 1 ı·ş yanın önüne geçmelerını ve yadan uzaklaştarmaga ça ıı· 

verdi: 
.. Pamuk yapraklatlll' ıf' 

miren böceğin ioıh.,. pt· 
çare bolana 2000 lira 111 b . Ak b kl . t d' ısın ongresın e soy enm . v F d b' 'k da tanıdım. O akşam enı - şama e erız ıye • . mevzii emniyet mısaklarının tıgından ve ransa a ı ı -

ifadem alınmak üzere müs· haykırıyorlardı. şıddctlı nutuklar ve bunl~r~ ikiıer taraflı karşılıklı yar· tisadi mevcudiyetini koru· 
tanlikliği götllreceklerdi. Ki· - Olur olur .. Dedim. karşı verilen cevaplar ve ıkı dım muah desine dayanma· mağı herşeye tercih eyledi· 
bar bir poliı mumuru beni Bu sarışın ve k~mr~l ka· taraf ordularının yaptığı kar· sını istedi. ğinden Soyet - Alman mü· 

fat verecektir. ~ 
Pamuk yapraklarıDI ~ 

böcek gemiriyor ~e bu~ 
ğin yumurtalannı ımh• ..iti': 
i 8İn bir türlü iJiç bul: b ; 
yor. Bulunacın da P8 ~ i f 
mamaıı, pamuk fiatlerı:, 

önüne kattı. Atliyeye doğru dınlar tekrar b.enı ~!leden şılıklı nümayiş şeklindeki Milletler cemiyetinde dai· cadelesi yenileşmek istida· 
ilerliyorduk. Polis memuruna çıkarmışlardı. Kım bılır _on· büyük harp manevraları ile ma sözü geçen İogilter~ ise dını kaybetmiştir. 
rica e~tim: ya~~ardım:d . ~:'~ı:. ~:~:i ::r•~:tütı::: bir kat diıba derinleımiı, ao~~ 
k 

-d enkı .bse ızd'o~ ad ımhar- yatımda onları ebediyen ka- Avrupa sulhunun ufku bir· Mardın kalesınj Buca 
k

a abn l~ ı ekınfızldev er- yıp edecektim.. denbire kararmıştı. d it Ten1İz suya kavuşuyor 
es enı~ mev. u o ugumu Çok geçmeden müstantikin Fakat bu karşılıklı tehdid- e 8 ın Sucanın su ihtiyacını ya· 

bile olsa artbrmaoı•11 

Bu itten iftihar edeod:_. 
zamanda da endiıeye 

anlamasın. dedım. huzuruuna çıkarılmıştım. Müs- larden beklenilen korkulu hazı•nesı• kından alakadar o!an bele-
Memur evveli: tantik son hadisenin nasıl d A netict ler çıkma ı . vrupa diye reisimiz Nazım en sonra 
- Nasıl olur . Dedi. geçtiğini inceden inceye tet- ve dünya işlerini düz•lmek Mardin - Şehrimizde na- su meselesini hallederek su· 
Onu temin ettim: kik ediyor, beni bir sual İ fia makinisti Hakkı Mardin 

biri var: Böcelı ! 

üzere ngilterenin geniş bir nun keşfi ve proı· esini ikmal 
- Namusum üzerine söz yağmuru altında bırkıyordu. kalesinde bildiği bir yerde 

••• 
Dünya düzdür . 

r:1 iliyorsunı,ki A:~J. 
L::.I da 6ir mezbe. J.jll 

plin üzerine faaliyete geç· ettirmiştir. Su beş kilometre 
veriyorun. Kılığım kıyafetim · Mazimi, hayatımı, bu vazi· k ı h ı· d lt h · es· 

b mesi büyük korkuların yerine n çe a ın e a ın azın ı uzaktan Kangöl menbaından 
den anlıyorsunuz.. Ben sabı- yete nasıl düştüğümü ütün olduğunu hükümete haber B . ·1 k . B 
kah bir serser deailim .. O- tafsilitile anlattım.. lstiçva- derin yeni ümitler uyandırdı. ucaya getırı ece tır. unun 

6 ver mit ve çıkarılması için n t k d 400 t 1 k b · ve mezhebin ıalikler~, . eli# kur yazar adamım.. Bu iş bım bir buçuk saat kadar İngiltere Avrupanın başlıca 8 ısmın a 00 u ır 
d t · t• mü aade istemiıtir. •u deposu yapılacaktır. . dl • • aıbt en eıkı ce enmıı • idil." 

nasılta ba11ıma aeldi .. Dedim. evam e mış 1• l k ti · · l "' 
-r 6 mem e e erının para arının Keyfiyet derhal Finans Keşifte 60 bin lira masraf 

Memur sözlen·me inanmış Bütüu bunlardan sonra f t 1· .. . b' d.. ld • a klO yanın UZ o urun 

k b n. t" ı s er ın esası uzerıne ır Bakanlıaına bildirilmi11tir Ce· go·'ıterı·lmi11tir. Pro1·e tasdik olacak ki: müstanti urnunun us un- I d k • Y Y 

d k. .. ı·· v •• d'' it k ·· hizaya getirmeğe ikna e ere vab gelı'r gelmez hafriyata edilmek üzere Nafıa Veki· 
ler... . d• ~ 

Bu sene Aoıerık• bel* - Peki ı Dedi.. Fakat e ı goz ugu uze ere goz-
lerini gözlerime dikti. Adeta beynelmilel .. ticaret: müsebet· başlanacaktır. letine gönderilmiıtir. 

kaçmağa yeltenirsn yakarım bu parlak ve ışıklı gözler lerini bozan ve darlaıtıran oo--- rakhk oldu. Bu ~eı.,~ 
şeyhi müridleriae bır 

vallahi... . · k d · · b k ·d .. ·· kt ) ' ıçıme a ar gırıyor ve e- ta yı atın onune geçme e e· y 
- Namusum üzeride söz . d k. b . ı· ır U"OS av nim ıçim e ı ütün gız 1 ve ve bi · refah devri açm'akta· I. 

veriyorum... iğrenç hüviyeti açık bir kitab 
Büyik bir azab ve iıken· gibi okuyordu. dır. Diğer taraftan Alman-

den kurtuJmuıtum.. Artık Ağır ağır şu sözleri ıöy· ya'yı ham madde ve müstem· 
hekesin ıüpheli güzleri al- lemeğe başladı : leke •e Milletler cemiyetinin 
tında yürümiyecektim. HUr - Cürmün mahiyeti çok misakının Versay muahedeiı 
ve namuslu adamlar gibi ağırdır. Bütün mahkeme ile alakası~keıilmesi i,lerin· 
ecrbeı serbest yürüyordum. müddetince senin mahke· de memnun ederek bu dev-
Arada ıırada döüüb arkama minin mevkufen icrası icab letin garbi Avrupanın emni-
b k d ediyordu. Fakat içtimai se-

a ıyor um.. Açık göz me· yet U.lerinde teıriki mesaisini 
b d viyen n&zarı itibara alınarak ,. 

mur ütün ikkatini gözle- kefale\f ranten t3hlive edil- temin_ için ciddi surette -=-..1- a.-l--! .C - a~• • L - • ' 1 •ı C fı 1 raJışmakt&dlr. 

~ieb'usu öldürüldü 
Belgrad - Bir Yugos

lav saylavı esrarenjiı bir 
şekilde öldlbülmüştür. Cina· 
yetie siyasi olduj'u zennedil· 
mektedir. ---oo---
Memurböyle 

olur ediyordu.. m ge arar verı .. T 

Birden bire beynimden Kulaklarıma inanamıyor- Bu hareket Almanya ile Manisa hattında bilet me· 
dum. Gayri ihtiyari sordum: s ti d · ı· vurulmuıa dönmföııtüm.. Bir· ovye er arasın a gergm ı· murluğu yapan bay Velinin 

Y - Anlıyamadım! efendim! 
de göreyim karııdan gelen Dedim. ğin ehemmiyetini azalttı. Fa- yolculara büyük kolaylıklar 
arabın içinde Margaritle kum· _ Kefalete rapten tahliye kat serpintileri bili devam gösterdiği okurlarımız tara 
l'al kadın gelmiyorlar:mı ?. edildiniz.. ediyor. Milletler cemiyeti fından gazetemize haber 

Beni görür görmez araba· - Yani serbeıtmiyim.. büyük meclisinde M. Litvi- verilmektedir. Bu dej'erli 
cıyı durdurdular.. Arabadan Evet... nof Almanyaya hücum ede· memurun diğer memurlara 
.sarkarak: (Arkası var) rek Avrupada hegemoniya örnek olmasını da isteriz. 

- Nereye gidiyorsun.. m'='~~~~ıı;ıı~~~~-:"J;'l~':ı~~":'Sf~~':"SSS22 ~~~[t]'='~~~ı 

~=~::ı::r. beri oeni bekti- tı-~::~::::~-~m-i..rutul::ş ~~il 
Ben gayri ihtiyari b şımı Ct. •• z l'd rı~ 

çevirdim .. Bakhm. Polis sekiz i!<GURGENLER ınga a BULUNURt! 
adım gerıde durmuş ne olub ,.~ ~~ 

;:r!~~~cek onuı tabib edi- t!~ Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 6ı 
unlarla konuştum. Müm· [+] z l G •• • ~+] 

kün olduğ~ kadar sakindi~. f~ L l nga u rge n l .,+] 
- Haydı sende gel gazı- [+] t~J 

noya ıgidiyoruzl diyorlardı. [+] A L I N I Z ! 
. - Çok işimvar.. Şimdi [+] (+} 

mühim<bi.r tic~ret işinin mu.. f!~ ~lobilya, Karoseri imalatı için ideal kereste G Ü R G E N D İl~ (!~ 
Dkavd~leıını c.. ımzalıyacağım.. [+] SATIŞ YERi : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon 3776 8 

e ım [+] [+] 
Ne ise kadınlar icıin far· ~-.·~~ıı;ıı~ıı;ıı~ıı;ıııı;ıı~';'IP~qP+111~,....~~~.ill;'l~~~~-=-ıı;ııtı;'ıı;ıııı:tı~,,..~,...~~~ıı;_11ıı;~~ 

y ~~llMiııl ...... ._,..,... ..... ...,..,....,.....,ıı;:tidllinilllııliıiıllıiaid~llhiıll•~..-..ııı..~..,.. ....... iıll.,.. .... .....,.._.lıMIAl~b;;ııı.,..ıaııı ıı .. diltii'illa 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 28 - YAZAN: ** 

Sarayın valisi saraya layık bir adam olabilirdi 
Ve Receb kandilide çat- yaşamak imkanı kalmamışhr. 

' mıştı. Efe, hiç bir kandili Hristiyan teba da Allın kul-
ulaşhrmadan geçirmezdi. larıdır; bunları bir Soytarı 
Bunun· için," köyünde ölen oğluna ezdiriyorsunuz. Bir 

( anası, babası ve karısı ruhu- köyden bir köye gidilmiyor; 
na lokm. dağıtmağa karar pazara inilmiyor. Zavallı Hı-
verdi. ristiyanları biraz olsun hima-

Puntosçuların · papaslar ve ye ediniz! Diye ş!kayet etti· 
metropolitlarıL Trabzonun sa- ler. 
raydanf gelmiş- ve işe müra- Sarayın valisi en nihayet 
caat ettiler: .saraya likık bir adam olabi-

- Bu memlekette artık lirdi; 'bunun için Soytari oğlu-

nun takibi için bir kaç müf· 
reze jandarma çıkardı. 

Bu jandarmalardan bir 
kımı ciddi bir takip yapmak 
istemit fakat, beş on kişilik 
bir müfrezer.in Soytari oğlu 
çetelerini imhaya muvaffak 
olamıyacağıuı anlamışlardı. 
Bu müfrezelerin en kuvvetli-
sinin kumandanı Harbiyeden 
yeni çıkmış bir mülizimdi: 
Soytari oğlunun kanun harici 
ve idama layık bir adam 
olduğunu takdir etmekle be· 
raber, şu buhranlı sarada, 
Türkiyenin lkararsız kıyıla· 
rının en kıymetli parça-
sını ana vatandan ayırmak 
istiyenlerin emel ve maksat
larını çok iyi biliyordu. mü
IAziıuia kanaatinde Ordu ve 

havalisinin asayişini bozan, 
bu havalide müthiş cinayet· 
ler yapanlar vardı. Ve müc-
rimlerin hevsininde cezalan
dırılması lazımdı, bunun için· 
de bir tarafa Soytarı oğlu 

İsmail asıhrsa, karşı tarafada 
faraza Trabzonda valiye şiki· 
yette bulunan metropolidin 
asılması lazımdi 1 

Geoç mülazımın noktai 
nazarına göı e, Soytari oğlu-
nun faraza Mitrepolid efen
diden sonra idamı gerekti; 
çünkü Mitropolid ve hampa· 
ları tarafından vilayetin mü
him bir kısmını Türkiyeden 
ayırmak için çalışıyorlar, bi
rer vatan bayını idiler, Soy· 
tari oğlunun hiç olmazsa 
böyle bir suçu yoktu. 

( Arkaıı var) 

Alman iktisa
diyatı deiişe

cek mi? 
Paris 2 - Gazateler, Al· 

man iktisat nazırı doktor 
Şahhn siyasetini Almanyanın 
beynt:lmilel ekonomik müza· 
kerelere iştirake bazı tartlar 
dahilinde amade olduğuna 
bir delil addetmektedirler. 

Muşa ltar 
"' yagıyor 

Muş - Burada soj'uklar 
birdenbire başlamııtır. Muıun 
arkasında 2650 metre raka· 
mındaki Kızıl ziyaret dağına 
kar yağmıştır. 

Harmanların bir kısmı yer· 
de olduğuudan ziyaından 
korkulmaktadır. 

verdi ve dedi ki: 00~ 
- Kuraklık var, oı~oJ'. 

dünyanın yuvarlak di~ 
nu iddia edenle~ .ktıfrt:P,.~ 
lar, Allah da bızılll 

laramızı ıul•ndırm•Y0''' ""' 
b 11uto 

işin tuhafı, u . fır~ 
birkaç ıaat ıonr• bırk)ırd" 
koptu, yağmur barda ıtılid'" 
boşandı, her taraf ~~ de fi' 
kaldı ve ıeybin evıD 

~l;ar~b;a.st;ı!; .. ~· ................ ~~ 

Kiralık -~~ 
Keçecilerde yeoı t~" 

her dürl6 tertibat ve ~ 
lith 40 odalı (78) .11~1 ~ 
Manisa ob li ucuz fı• 
ya verilecektir. de il' 

lstiyenler Basoıaoe ,rd' 
garah sokağında 7 oulll 1 .. 10 
müracaat edebilirler• ..,_ 

İzmir Bayındırlık DirektO 
Iüeünden : . _ c•"' 
1 - 14666 lira 12 kuruş keıfi bedelli ôde~!11o1e iİ 

yolunun 0-1-000 • 3-1-500 kilometroları arasında 1 "'~~ 
iki menfez yapısı 28-9-936 dan itıbarea 20 gilD 

111 

kapalı eksiltme konulmuştur. . 36 p ... ~ 
2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 19- llkteırın-9 . ~e ,,_.

tesi günü saat on birde lzmir ili daimi encnoıeıtı&1 .,t 
lacaktır. . . . 11111'1•~ tt 

3 - Isteklılerın hazırlayacakları 1100 brahk. birla! .. 
teminat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarıle eff_, ~ 
adı geçen günlemeçte ihale saatından bir •••:buJ a~ 
kadar daimi encümeni baıkanhğına vererek . oı• . bit il 
ları. ihale gününde bütçe gelmediği takdirde:ikie1.cı ...... ~ 
za.ıfların kabulüne devam olunacaktır. . 8'Y111cll' ... 

4 - .Fazla bilgi edinmek ııteyenlerin Iıoıır 
614

) 
direktörlüğüne baş vurmaları. ( 

000000000000000 . ·~e lzmir Muhasebei Hususı., 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeh t' 
Tonu 23 Lira ait .,e "• 

hmir Vilayeti ldarei Hususiyesine merbut de• köO'arO'"' 
essesatın senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok 011e lı• ol' 
mübayeası 95-9-936 gününden 15-10·936 ~no eye ~-~ 
20 gün müddetle ve kapalı zaıf usulile .ek~ıltJlleolet~11 ff 
muştur. Eksiltme şartlarıoı görüp okumak. ııte~eos•0•9,6 
gün Muhaseübi hususiye müdüriyeti varıdat ı; .. 10-,itCI 
eksiltmeye girmek isteyenlerin de ihale gtinil ol•~ d•~~ ,t .. 
perşembe günü saat on birde Teklif mektupl~r teflP 
makbuzlarile birlikte Viliyet daimi enclhneoıoe odf' 
meleri lüzumu ilan olunur. Jll•'i ~ 

Şartname sureti , Istanbul beledire~i be••.P /, 
lüğüne de rönderilmi9tir. ~ .. 
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ı:tz11 *t~~~-**riıl - S.;Ferit eczacıbası 
c.~ amra Tel. ~ riol BütDn Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 1 25 7 3 ~ E her yerden ıseve seve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 

~•resinde Milli Küttiphane ıinemaıı ,. m s. Ferit eczacıbası 1 
~ a kolonya ve- esanslarıdır. ....,, - 'I; ı 

U 
E Bahar, Altındamlası, Dal· 1 

NDAN KAÇILMAZ lj ya, Yasemin, Ful, Muhab- . 

S
• ı • s• t!] betçiçeği, Unutmabeni, 

~ 1 vıa ıdney B Senin için, Manolya. -

-~'•ıir bir aşk mevzuu içinde heyecanh ve ~ Yeni çıkan kokular 

5 Birinci Ttetrf• 

BALÇOVA 

Ağamemnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 

kada~ açıkbr 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamı yan . muhterem müıteri• 

!erimizin arzularını yerine getirmek için 'Ilıcayı Teırine•••I 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlerin· 
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz -.eıait 
bulunur. 

AAAAAA66A66AA66fea-.aAAA ••• • 
1 DOKTOR, 1 

~~- ehşetli sahnelerle dolu enfes bir film a Q Nergiz Nuvar, Revdor 
~nt Jurnalda: Yeni Kadın, Saç tuvaletleri mo· E Ferit. 

dası ve son haberler. ~-Y-a_k_ı-nd_a_ç-ık-a-cak kokular 

~tlar: 30, 40, 50, 60 kuruştur ~ ttl ... ~.~~~!.~~t~.~.~ ... ~.~.r..~~~ ... ııı.~.~~.~ 

JM. Şevki UğurJv. 
: 3 5 7 k 1 - a r!2 bu ince ve yüksek eser· 

· · . a şam arı 9, 15 de Cumartesi tenzilatlı r..-t ı t b.. · kl d · fh ı 
GJatinesi ve Pazar günü umuma 1 de baılar ~ edr'I a. ıt~ çıçeB er en ıs ı sa 

)t .& e ı mış ır. enzer ve ya· 
~lRl=-.:Am:w;m~ ı kın isimlere aldanmayınız. 

t • • 1l:ı S. Ferit 
41 BiRiNCi SINIF D ' 

'-nlerın dıkkat nazarına •l isim ve etiketine dikkat. 
! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 

~i lık ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De • t] UMUM DEPOSU "' 
~ AJmanyanın Hamburg üniversitesinde okwnuı. Haıta· 9 

. ~i 0~1riy.atından oıan umum kitabıarın satılmasını i Hükumet sırası Şifa eczanesi 
'bl l uzerıne almıştır. • ~'""" weu _ -

~ larını her sabah saat d~~uza kadar ve öğleden sonra • 
41 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 

. s~' peyderpey kütübhanemize sıelmekte ve satıl- •• •• 
't~ııı. 'P~işlerin müsaid şartlarla ve sür'atle ienderile- BUTUN 
~6-ınuşterilerime bildiririm. 

et cadde.:ıi Kemeraltında Mektebli kütübhanesi TÜRKİYE 

ti Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhu labe»· D 
8 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebaneainda. D 
ti [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za· • 'I 
• yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastahklan• 

G ........ .ı••w.••~~--.... 
~ sahibi Abdullah No: 50 

ı.ı. ftJfR KÜL TÜR LİSESİ Alim~~~~F~L BAŞI resminden ibaret olan 

At-"' gündüzlü : Kız ve erkek "Türk çamaşır çividi " 
l. llessisi : Eski K,ız lisesi direktörü ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 

~ e Haydar Candanlar beyazlıiını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır· 
i"'- •e : kıymetli öğretmenleri burada ders verirler ları barab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
'~ ıınıfJarına talebe kaydı baıJamıştır. Ecnebi GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGI~ 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdanuıa 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. MUşterilen 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kUfUf tak-

t 

~111'1 bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla müddet neacilerini muhafaza ed~r. 
~~ tı. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Bu çivid ile yıkanmıyan çamaıırlar beyazlığını kaybedib 
~~ııı. ~~l~m bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat sarımtırak bir renk af maktadır. " Türk çamaşır çividi " 

sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari ZeDp d 
etmeğe karar vermiıtir. ' 

'Wta: ı t 1 · b b b suyun dibine tökmez boya kuvveti piyasada satılan digw er s eyen erın ergün sa a tan akşama kadar 
~(ktit Bi~nci Beyler, Numan zade sokaiında 6 nu- ECNEBi ·MARKAI.;I ve iSiMLi çividlerden binkat hada 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittiaaliade 
ZENGiN KIŞESI ,. 

,, b·G~ lısesi) ne müracaatları. iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi " hediyelidir. 
Ylrıaaciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

~~"!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5311!!!!!!~!!1! ~-~~!!!e:!~~i!!!!l!!!ıı. • 7 ?' 

mikroskop gösterir ld . diyeleri almak için çivi din sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
D. 

12 
(l-4) dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~~~~**f~~+****:i::t)t~ *J( Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

n:o K T O;R J. 9 Eylôl Baharat Deposu 
~ K 1 T• ~ Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

1 . 
.t 

·---"l'll..-· 0111 ... ouJ AVAi~ ·~ --- - -

~k • em& OD&y ~ ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
~ teriy.olog ve bulaşık, salğın ~ bir çivid vardır bu da 

NOllTASI 

~~ hastalıklar mütehassısı )t ,, Türk çamaşır çivididir '' 
~--hJı e İataayonu karııaındaki Dibek sokak batın- )t& 
~~ '--t :• ve muayenehanesinde sabah saat lijden 
l~ 't Ya kadar hastalannı kabul eder. 
~ t •e ~den butaJara yapdması liıımgelea sair fC 
\ >\~ılrroıkopik muayeneleri ile veremli basta- 1j 

-."aaı_ •Da cevaz g6rftlen Pnomotorakı muayene· M 
ı.111an yapılır. Telefon: 4115 )f 

~t~~r~~~~~~~~~~~~~~: 
' ~teba •• t ·ı · -... muş erı erı· 

0

1.ltı;..~~kkat nazarına 
~~· ·~· ~it \t~ •on modaya muvafık, sağ 
~ l~llli d şık yaptırmak ıstıerseniı, 
f (3ı) rN e Alipa~a caddesi sarraflar 
~btikta o. da ( HASAN BASRi) 

• 
111

" d'kd' · · F' J ~ q ~ ~lb ı ırınız ıart ar gayet ehven olup~ 
~~ lır,, 3 er Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
~' ~,t Provalı 24 liradır. 
t • S ~Uliki b' ) 10 )' ~.ı 'Yı"' . ır prova ı ıra 2 provah nezaket 

"'le • O& ıııü-t ·ı · · b f l'i~ y erı erımı.ze u ırsatı kaçırmamalarını 

_____________ ......._ _____________ _ 

lt,- Dikkat 
~il !~•ınızda. son sistem sihhi, fenni 

l>tlotJ e, hamıle, böbrek düşkünlüğü
't ~'ti 11 Pelotsuz )istik korseler. 

'!-r. s! ve FLEBiT için lastik ço
.a.!GJ elian. llloda tuvalet korseler .. 
i.'11ı I< tık ~KANDAL korseler Son 

\ 
ı "-tlteJc ~SIK - BA()LA~I 
;:-a'tJ._ korseleri - sutyenler ha.zır ve 
~rı k.a Y•pılır. 

•1ıtarcılar No. 2 3 lımir 
$ , P, AŞCRı 

:=-.... -

GÖZLERİN l\1UHAF1\ZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

G5zlük camlarile kabildir, berlcins en ıık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeralh 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve ı&zllk 
evinde bulursunuz. 

WEKTEP KİTAPLARI 
Yavuz Kitapevinden : 

=-

24 se:ıedt r iz: n'r ~ve hiter'aıı:ltı:ıın kitap ihtiyacını temia 
etmeği şerefli bir vazife bilen müessesemiz bu :ıene: 

Devlet kitaplarının dahi satıcılığıf>ı üzerine almıştır. 

K d 
Birinci Sınıf Mutahassıs ilk ve orta mektepler ile liselerde okutulacak bütiln kiil'e. un uracı tapJarın emirlerine amade olduğunu sayın öğretmenler 

Ve tacirlere tontan Dr. Demir Ali~ taşra bayilerine arzederim. 
KAMÇI OuLU Adres: Yavuz kitap evi 'Fahri ~itapçı Numara 56 Kemeralb 

ve oerakende satış . S • • • • • • • • • • • • • • • t 
Mnhterem müıterilerimiz Bul- Cılt ve Tenasül hasta- ti • TELEFON 
varda yeni ve asri yaptır· lıkları ve elektrik ~TAYYARE sıneması 31sı 
mış olduğumuz kalıb fahri- tedavisi ~ Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük • film birden. 
kamız da zamanın en son ı · B' · · b ı a 1 A k U"' d erkek ve kadın modeUeri~ z~ır. ırıncı e.y er so· E - Ş grUD 8 

... kagı Elhamra Sıneması ~ . .. 
havi ve ayakları zarif gös- arkasında No. : 55 E Emil Yaningse büyük bır şohr~t kazandıran şaheıer 
terek fenni surette yapılmış· Telefon : 3479 ti f lim Anna Bella - Jean Gabın - Fernand Gravey 
tır. Kerestelerimiz ~gayet ~- E 2 M ) S • 
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni~~rk~~a ı<;~-;ı: et - umya arın erveti 
kadar formasını ve zerafetini paşa : bedesteni ittisalinde E Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iıtirikiJe 
muhafaza eder. . numara 15 şübesi arasta el çevrilen kahkahalar filmi - M Jdern ve meşhur Ameri· 

Bulvar : Yeni müzayede inkilab numara•87 ~ kan kogıiği Eddie Contor'un şaheseri 

TERZi mehmet zokı· ı Ayrıca: Pa~~:~: ~::~LH:;;disleri filmi 

, U ~ Hergün: 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.Ş -7.30 
K )'" d H .. k.. t k . d 9.4 a Mumyaların serveti Cumartesi ve pazar günleri saat 
emer~ .,.ın. a . u ume arş,.sın a numara ,;,J fl 1 de Mumyaların serveti filmi ile baılar. 

Hıç bır yerde şubesı yoktur rtBB B&IB 



' 
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Nafıa vekilimiz 
AU Çetin Kaya şere
fine dün akşam bir 

ziyafet verildi 
Nafıa Velili Ali Çetin 

Kaya evvelki gün şehrimize 
gelmiştir. Dün akıam sayın 
Vekil şerefine beledide tara· 
fından Fuarde bir ziyafet 
verilmiıtir. 

Nafıa vekilinin bugiin 
• CelJid gölüne giderek orada 

tetkikler yapması muhte-
meldir. 

Yeni kanun 
Hususi işlerde de Arab 
harfları kullanılmı

yacak 
Yeni kanunun tatbikine 

baılanmıştır. Buna göre hu· 
( susi işlerde bile Arab harfı 

kullanmak ağır cezaya müs
telzemdir. Ayni zamanda 
şapkayı lkiymiyerek daimi 
alarak elinde taşıyanlar da 
ceza göreceklerdir. 

Hava Postaları 
Hava postaları için Halka

pınarda;yapılmakta olan han· 
gar ve büyük kapının inşaatı 
ikmil edilmiştir. Hava posta· 
lan birkaç güne kadar baş
byacaktır. 

Sahaya kııın su baıacağı 
için bu saha elli bin lira 
sarfedilerek 80 santim yük· 
ıeltilecektir. 

Yağmur de
vam ediyor 
Dün öğleden sonra başla· 

yan yağmurlar saat 15,80 da 
şiddetini aı tırmış ve sağnak 
halinde gece ıaat 2 ye kadar 
devam etmiştir. Şehrin bazı 
kısımlarına (sular basmıştır. 
Tepecikte ve Kahramanlarda 
bazı evlerin dıvarları yıkıl· 
mıştır. Tramvaylar yarım 
saat işliyememiştir. Mülha
kat yağan yağmurlar hakkın· 
da tafsilat alanamamışhr. 

İhracatçıların 
Zararları tcsbit edildi 

lkhsad Vekaletinden Tür· 
kofis mildürivetine gelen bir 
emirde frank kıymetinin su · 
kulundan dolayı ihracatçıla
rın ne kadar zarara girdik
lerinin tesbiti bildirilmiştir. 

Türkofis müdüriyeti zarar 
görenlerin listesi hazırlan· 

mıştır. Rapor Vekalete bil
dirilmiştir. 

-ı ····-~--
Dişlek diye işte 

buna denir! 
Her şeyde bir rekor var; 

nede dişlekmekte rekor ol· 
masın? 

Bu rekorun sahibi Atina 
polislerinden birisidir. Heri
fin ağzında hekes 32 değil, 
35 değil, 40 değil, 45 değil ... 
Bil yormusunuz kaç diş var?. 

Tamaaam elli bet diş! 
Bu adamcağızız yaşı henüz 

24 dür; eğer diş çıkarma 
kudderi nihayet bulmamış 
ise.. Ağzının için har düve
ninin altına benziyecekl. · 

Bu diş çokluğu, sahibine 
oldukca sıkıntı vermekte ve 
kO!JUfmasını sıüçleştirmek
tedir! 

. 

H arb olursa1ingilterede 
ihtilal çıkacakmış.~ 

İstanbul 4 (Özel) - İngiliz bahriye nazırının lngiliz deniz ıilihlarının artıracağı hakkın· 
da söylediği nutuk Amele partisinde büyük bir galiyan doğurmuştur. Amele partisi lideri: 
,,Harbe sürüklendiğiz takdirde İngiliz ameleıi ihtilil çıkaracaktıtr.,, Demiştir. lngilterenin 
yeni yapbrdığı gemiler 49 parçadır. 

Dinarlı 
berabere kaldı 

lstanbul 4 (Özel) - Se
linikte Dinarlı Mehmedle, 
Maksimos maçında berabere 
kalmıştır. 

Sadist Bir aile
nin cinayeti 
Fransanın Bien şehrinde 

şayanı dikkat Sadizim davasi 
körülmeğe başlamıştır. Bu 
davanın tahkikat faslı 6 ay 
devam etmiş ve şimdi tam 
150 ıahid dinlenecektir. 

Maznuu mevkiinde 41 ya· 
şında Jozefine Luner isminde 
bir kadındır ve 14 yaşında 
Bnna Onfosten isminde bir 
kızı 6 ay bir mahzene hapis 
etmek, açlık ve iıkedce ile 
öldürmüı olmakla maznun· 
dur. 
Madamın kocası ve 15 ya· 

tında bulunan kıııda bu 
cinanette kar•an zimethal 
addedilmektedir. 

Yapılan bu tahkikata göre, 
bu kadın, hizmetci olarak 
aldığı Annaya müthiş zülüm· 
ler yapmışdır. Kocası ve 
kızıda madama yardım da 
tereddüd etmemiılerdir. 

Kızcağızı bu işkencelere 
tahammül edemiyerek firar 
etmiı. Fakat Madam Jojefina 
Lüner kendisini bulmuş, ıaç· 
larından tutarak ve sürükle· 
yerek eve getirmiştir. Bun
dan sonra bu kızcağızı gö· 
ren olmamıştır. Soranlara da 
bazaan memleketine gönde
rlldiği, bazan da hasta oldu
ğu için dışarı çıkmadığmı 
söylemiştir. 

Bir tesadüf, bı.ı kızın evde 
bir mahzende saklı olduğunu 
meydana çıkarmış ve kom· 
şulardan birisi tarafından 

zabıtaya haber verilmiştir. 
Zabıta kızcağazı mahzen· 

den çıkarmış amma canlı 
olarak değili Kızın 24 saat 
evvel öldüğü tesbit edilmiı· 
tir. 

Yapılan tıbbı muayene ve 
teşih neticesinde, kızcağazın 
aç bırakıldığı ve ölümünden 
pek az zaman evvel bir sopa 
ile döğüJdüğü ve ölümün 
hem açlıktan ve hdm de 
dayaktan neş'et ettigi anla
şılmııtır. 

Mussolini yeni 
hazineler pe
şin demi? 

Nevyork 4 - Mussolini 
beyanatta bulunarak demiş· 
lir ki: 

Bana maceraperest diyen
ler oldu. Halbuki ben sözü· 
mil tvtuyorum Avruma mil
letleri anlaşma rubile hareket 
derlerse dünyanın hazinelerini 
kolayca paylaşabilirler. 

Mehmetçik 
emre hazır 

- Baıtarafı 1 incide -
takya havaliıinin dünkü 
Fransız hakimiyeti yerine 
bugün Arap hikimiyetine 

tahammül edemiyecekleri 
muhakkaktır. Bunu,?herkeı-

ten önce bizzat Suriyeliler 
anladıklarından TOrkün hak-

kını boğmak:için her türlll 
tedbirlere baı vurmaktan 
bir an bile ~i" geri kalmamıt· 
lardır. 

VERGiLER 
AGIRLAŞTIRILDI 

Suriye hükumetinin emrile 
lskenderun ~' ve Antakyada 
vergiler çok ağırliştırılmışbr. 

O dercede ki vergilerin tız· 
yiki altında köylil malini sa· 
tacak bir Taziyete düşmüş
Uir. 

Birçok mal sahibi Türkler 
de vergiden kurtulmak için 
malların feragat etmek üzere 
resmen müracaat ettikleri 
halde hükumetsırf vergiyi 
kaybetmemek için bu fera
gatı kabul etmiyor, muame
leyi reddediyor. 

Loit Corç 
Baştarafı 1 incide -

zamanlar içkilerden ispirto 
mikdarını azalttığım vakit 
işçiler hafif biraya 11 Loid 
Corc'un kazığı ,, adıoı ver· 
mişlerdi. 

işte bu suretle millet harp· 
tan evvelki içki hastalığına 
avdet etmiş oldu. ,, 

Yaşlı İngiliz diplomatının, 
Almanya seyah1'tinden dö
nüşte bu kadar bira aleyh· 
tarlığı etmesi acaba Alman
ların hoşuna gidecek mi? 

----------00----------
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
ra itsabet etmektedir. 

Bit yağmur anında birikecek solarm bir kısmını nakliçin 
bir ıskaradan bile mahrumuz.. Su birikintileri doğrudan 
doğruya evlerimize akın etmekte ve su baskını altında kal· 
maktayıı. Şarbayımızın bizi bu tehlikeli vaziyetten kurtar· 
mastnı ve ışıga kavuıturmasını rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. : ' ... . . - .. 

Dış ve İç 
bakanlarımız 
-Baştarafı 1 incide

demiştir ki: 

"- Bu hususta telkinler· 
de bulunmanın hiç değilse 
timdilik faydalı olacağını 
zannetmiyoruz. 

Sulha olun itmadı
mızı ~teyid ederim. 
Mevcud meselelerin 
bizim fikrimizce harb
Ja halline imkAn yok
tur. 

' Bunun içindir ki biz de 
herkes gibi bütün ihtimalleri 
derpiş etmeğe mecbur bu
lunmak ve bu ihtimallere 

sükun ile bakmakla beraber 
ıulbü bizzat kendisi için bir 
vasıta olarak değil bir gaye 
olarak sevketmekteyiz.,, 

B. Şükrü Kayanın nutku 
çok alkışlanmııtır. 

lngiliz, Fransız, Balkan 
antantı, küçük antant ve 
daha birçok murahhaslar 

Şükrü Kayayı gelip yerinde 
tebrik etmişlerdir. ...... 
Açlıktan ölen 

Prensesler 
Mütevefa Avusturya Arşı· 

dökil Liepold F erdinandm 
boşamış olduğu zevcesi pren
ses Jozefina Adamoviç bun
dan bir müddet evvel Var· 
şovada korkunç bir açlık 
içinde ölmüstür. 

Buna benzer bir hadise de 
Peştede olmuştur. 

Macaristanın saoık güzel· 
lik kraliçelerinden Mariya 
Zayçek Umumi harpten az 
sonra Macaristanın f tal yan 
tebeasından olan en büyük 
zengini Aladar Porsiya ile 

evlenmişti. Fakat bu Macar 
asilzadesi ve İtalya milyeneri 
bir müddet sonra bütün ser• 
vetini kaybetmiş ve 1919 da 
da karısından ayrılmıştı. 

Uzun bir zaman bu karı 
ve kocadan hiç bir heber 

alınmamış ve sabık güzellik 
kraliçuinin ismi duyulmaz, 

kendisi görünmez olmuştu. 
Fakat bundan biraz evvel, Peş· 

tede bir umumi yardım mües· 
sesesinin önünde sifil bir kadın 
ansızın ölmüştür. Bu kadının 
evrakı tedkik edilmiş ve ne
ticede sabık güzellik krali
çesi ve milyoner zevcesi 
Marya Zeyçek olduğu a ula
şılmıştır. 

Bu (kadıncağızın ölü'llünün 
sebebi de teıribden sonra 
anlaşılmıştır. 

Bu kadın günlerce aç kal· 
dıiı için yardım müessesesi 
GaOnde &lmüıU\. 

5 Birinci T etıi' ,...

TÜR KLERl N ALSAS LORENI 
"""""'~""""""'~~""""" 

Türk bayrağı ve AntakY' 
'meselesi .. 

-3- . ki. 
Akki kalesine Fransız tidadınca (Ebukeıııel~. 

askerleri girer girmez, barut kar uzanıb giden ve k ~ 
depoları berhava olunmuş lar teşkil edec bir 'fiir .;• 
ve ani bir baskınlada Napol- bilesinin evlitlarıdır. Sil tor 
yon ric'ata mecbur edilmişti. retler her sene Halepte • 
Güç hal ile Mısıra ve ora- lanırlar, içlerinden işe ~ 
dan da bir balıkcı kayığtna yanları seçerler taliın f~ i, 
binerek Marsilyaya kaçtığı biye askeriye göroıe~e~,ıit' 
tarih bilenlerce malumdur. Antakya kalesine goll 
Bu hadise Fransa 'nın Şark lerdi. kl,,r 
siyasetinin iç yüzünü göster- işte bu Antakya 'fiit ,.,,.~ 
mekle bernber Akki kalesini dir ki Napolyona ilk. d•

1 
•• 1,r 

müdafaa eden sekiz bin Türk · d rlll r Akki kalesinde ın 1 f ,OP' 
cengiverinin hamasetini ve di. Eğer bugün de r _.k 
şecaatini de gösterir. k ele P"'" 

Bu kalenin mafızı Cezar dostlarımız Ma ya~ 0 ıi'I'• 
Ahmed paşa ve müdafaasına benziyen Napolyoo u ·ıtid,.. 
koşan Türkler, bugün ana setini takib ederek gı ,t~ 
vatana kavuşmak için çırpı- gizliye Türkiyeden ~eJerİ" 
nan, Antakya ve İskenderun Ermeni, Rum çe tJJofl' 
Türkleridir. Bu Türkler vak- himaye veya bunlar• e~ 
tile göçebe halinde Haleb maba gösteriyorsa •uo J: 
dağlarında ve Frat kıyların· olsunlar ki NapolY?

0 ti ~ 
yaşarlardı. · radığı kahkari ba~uııe 1,cı~· 

Venedik korsanlarına karşı den tecrübe etıııış 0 ;Ui1't 
sevahilin ve bilhassa sevkul· lardır. Yirminci asır 111 

ft,J' 
ceyiş nuktasından bizce çok asrıdır. Alsas, LoreD il,__. 
ehemmiyeti haiz bulunnn İs- sızlar için ne ise buf bİ~ 
kenderun ~ e ona mücavir takya ve lskenderuo ;ilı~'t 
bulunan Antakyanın muha- için o:lurl. Dikakt ! AO~; 
fazası i ;in milis teşkilattı ya- Yarında Lozan <1e b•J' 
pııarak kalelere yerleştiril- muahedelerinden h• 
miıti. 

Tarihte Zülkatriye oğulıarı 
namı derilen Frat nehri im-

Meşhur Jan 
Kioura 

Bir gece mevkuf kaldı 
Meşhur sinema tenerü Jan 

Kipora son gilnlerde maruf 
Gononun Faüstünü temsil 
için Livov şehrine gitmiştir. 
Şehre gece varmış •ve her 
tarafı karanlık görünce şaş· 
mış. HalbuLi orada hava ta· 
arruzu tacrübeler yapılıyordu. 
Jan Kipura bir otomabil gö· 
rerek şoförüne kendisini ti-
vatroya götürm( sini söylemiş 
fakat şoför bu emri kabul 
etmemiştir. 

Kipora bunun üzerine gü
rültüye başlamıı, işe zabıta 
müdahale etmiş ve kendisini 
karakola götürmüştür. 

işte bu suretle şımarık ve 
meşhur Jan Lipora gece)'i 
nazaret hanede geçirmeğe 

meçbur kalmıştır. 

Mis Stivenç 
Berlin olimpiyadı şam

oiyonu erkek inıiş ! 
Berlin olimpiyatlarında 100 

metre koşusunda biı incilik 
kazanmış olan Amerikalı 
sporcu kız, Mis Stivenç hak
kanda Lehli sporcu kızlardan 
Sitella Valaziyeviç bir Leh 
gazetesine bazı şeyler söy-
lemiştir. Bu Lehli kıztn ifa
desine göre Mis Stivenç kız · 
degil, kadında deg 1 ... Fakat 
tam manasile bir erkektir! 

Sitella Valaziyeviç'in bu 
ifadesi Olimpiyad sıralarında 
Amerikalı bir sporcu kız 
-veya erkek· ile hep beraber 
bulunmuş olan değer bir kız 
matmazel K10asiyerecska da 
tasdik etmektedir. 

cej'iz ! . 
Şark filoı~;Ş~ 

HİDAYE1' 

Müselles 
Felaketi ,_, 

Bundan biraz evvel AllPJ;~ 
b · de J" 

yada Münib şe br~D ad•lll J'ı. 
Moller isminde ır pır 

bk6111 4 
mark cezaya naa 10ço~,. 
mittir. Bu adaaıın t• b' b'r • .,. 
yaşındaki oğlunu 1 tJJefl .. deO 
diı erek pazara gon 
den ibarettir· bi~iı" 

ereıı 1' Para cezasını v ıı·ı•t 
Miller hakkında tab 

1rtJJlftıf. 
pınca şu neticeye v• bllo~~ ı 

B d bıab••1 
""'"' ~ u a amın . y•"'- ,. ~~ 

altı ay evv~I b~r tiit· şo \ 
feci surutte oloıUf pJiJlt,;- ~ 

. . a da t' )~t 
dan ıkı ay soor . "''1 

Jit: 
· • 'bir• ar rv A. üç kandeşı hırı .. 1 aıutle jf' ·~ 

feci şekillerle 0 ğt lı' ~' 
ikisi bir made?, oc:lld&Jı ıl· 
sında, üçüncfüıude Jar•1' 

f d 1 sır• at tara ın an ~O~ 

müştür. k defİO fı'cl 
Baba ve ilç e::eıi bel~ 

mündenJsonra ı k 0 6 tı'' 
çocuğu doğuru~t:ıaıı•lll;eriP 
ve çocuk ta ko ber r.f _,, 

Bunlarla bera · 50 

müselles [falaketıer• ,;' 

gelmiş değildir. ., ç"'0' er 
Miller dört s•fı bir,; ıi 

dan birisi bund•~ş <le b:l 
vel nehire düş'?~ orrf' ·.ar 

ık. cı•• sa Y:u 
muştur. 10 fısıd• rır 
vahşi bir ayı ta~:,nıil ~e t' 
çalanm•ştır. Oçu clOftJJ . 
koşu da att•D ~-~1 

-ı .. t .. ,,,., , .. ,, 
o muş ur. . dört Y ;•,. 

~iller şinıdıda y•f'' -
oğltle bu arı ıı~e 
kalmıştır· Jaket ,e 

Acaba · fe ? 
tamamlandı 1111 
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