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Harf inkılabı ve dünya 
matbuatı 

: Japon tayyareleri Çin karar
~ahı ı m baladılar 

Onuncu yıhnı kutluladığımız hurufat inkılabının Avrupa 
Ye balkan matbuatında yaptığı akisler hakikaten her Tür
kün ııöğıünü iftihar ve gururla kabartacak derecede övü
cildür. 

Fakat bunun en parlak ve bir medh destanından daha 
tınla ciheti, Avrupa ve Amerikada en ıelibiyetJi rical ve 
en büyük gazetecilerle temasta ve mülikatlarda bulunan 
bir Türk kızının ( Bayan ismet Sırrı Sanlının ) onlara yeni 
huflerle baıılmıı bir gazetemizi gösterdiği zaman çıkardık
ları hayret ve takdir sayhalarıdır. 

V akıt ve zamanı geldiği zaman bunları mufassal bir su
rette ayrıca yazacağız. 

Harf inkılabı olmasaydı, büyük inkılabımızın diğer sahi
felerini farktan bir hamle ile garba uçtuğumuzu garp ale
IDİne anlatmak o kadar güç olacaktı ki ... 

itte bu büyük hamlenin dünyaya ve bilhassa balkanlılara 
telkin ettiği hayranlığa bakarak harf inkılabını yaratan bü
Y6k ,efimizin önünde bu vesile ile de minnet ve ,okranJa 
eiilmeği ulusal bir ödev ıaydık allah onu milletimizin başın· 
dan ekıik etmesin. 

Şangbay 12 (K.adyo) - Dün 50 j&pon bombardıman tay
yaresi Çin askeri karargahıoı bombardımcın etmiş ve karar
gahın cıvanndaki bir mühimmat depcuuna bombalar düşmüş 
ve berhava lolmuştur. 

SIRRI SANLI 

1. Piyangosu 
kazanan numaralar şunlardır\ 

Jıtanbul!. 11 (Huıuıi) - 50.000 Lira 
Tayyare pıyangoıu bagilo 
çekihniıtir. Kazanan numa- 21043 No 
ralar ıunlardır : • 
Büyük ikramiyeler 12.000 Llra 

4353 No. 14649 No. 
•• 

8. İlhami 
Sancar 

Menemen mtiddeiumumi 
llluavini 8. lıbami Sancar, 
4dliye veklletince ıallhiyetli 
lzalir mllddeiamami muavin· 
liihae tayin edilmiştir. 

10.000 Lira 

9369 No. 
3.000 Lira 

Soau 53 rakkamı ile ni· 
hayet bulan biletler ikişer 
lira kazanmışlardır. 

1000 Lira Kazanan1ar 
29879 27068 2337 
500 Lira Kazananlar 

191 7628 6532 36232 
23045 9010 11617 39255 
34049 37770 36769 34996 
22625 24282 38033 21500 
25912 18556 16929 6180 
200 Lira Kazananlar 
34613 12031 19606 10780 
32763 16751 30156 19632 

2531 14081 10358 30089 
8024 32733 3924 25402 

39919 20092 4301 2~302 
19882. 
100 Lira Kazananlar 
25461 17329 38541 20280 
33191 1485 19308 7906 
29812 16287 30457 26307 

Tekirdağlı 
Amerika ya 
Gidecek 

lstanbul 12 (Hususi);-Te
kirdağlı Hüseyin birkaç gü· 
res yapmak üzere önümüzde 
ki hafta Amerikaya gide-
cektir. 

1426 38568 19358 29281 
23037 2757 4951 6592 
20117 18069 10807 13902 
24950 25261 14258 7902 
11208 19697 37907 16739 
~ Sonu 4üncüde -

iSTER GUL iSTER AGLA 
Pahalılıkla lnhtikar 

Hllkümetimizin ve belediyelerimizin pahalılıkla mücadele ettiği .ınalüumur. lıte önce eğ
~en.ce yerlerinden baılandı, buda doirudur. Çünkü bir mizah gazetesinde gotüldüğü gibi, 
ibtakirla pahalılık temsil edilerek birer insan ıekline ıokulıquı, bir evin kapısından 
l>elleriae birer tekme vurularak uçuruma fırlatılmıı, ikiside birbirine yakın olarak bir dare-
Je yuvarlanm•ılar. ihtikar baıını kaldırmıı, arkadaıı ibtikira eğilerek şu ıuvali sormuı: 

- Eyvah arkadaıım, timdi ne yapacağız, ikimiz de kovulduk, büyük feliket. 
Pahelılık ona ıu cewabı vermiı : 
- Sen batının çaresini ara, beni d&ıllnme. Ç&nkü ben daha çok zaman lüks yerlerde 

•e bly&k gazinolarda bannabilirim. 
Sea de ey okuyucum, ucuzluk, ucuzluk diye gazetelerin yazdıklarına kulak asma. lstan

b•lda bir gazinonau kahve fiati elli kuruıtan kırk yedi buçuğa indirilmiı ! Ne büyük fe
d•klrhk 1 Deiil mi ? Sen da bunu duyda : 

Vali Döndü 
Bergamada kaza işlerini 

teftit eden vali Bay Fazlı 
Güleç avdet etmiş ve dün 
bazı zıyaretleri kabul etmiş
tir. 

Defineler 
Bir Yunanla avukatın 

nıüracaatı 

Yunanh avukatlardan 8. 
Kostantin isminde bir zat 
Atinadan şehrımize gelmiş 
ve Milli EPllik Müdürlüğü 
ile temasa geçmiştir. Bu zat, 
elinde mevcut plana göre, 
lzmirin muhtelif yerlnriode 
Yunanhlar zamanından kal· 
ma bazı defıaeJer meydana 
çıkaracıığını iddia etmiştir. 

Bu zatın iatl'ği Maliye ve-
kaletine bildtrilmiş ve !ıaf ri • 
yat müsaadesi istenmiş~ir. 

Bu zatın isteği Maliye ve
kaletine bildirilmiş ve hafri· 
yat müsaadesi istenmiştir. 

• 
lbnissuud Lon-

draya Gitti 

Kahire 11 ( RıCl~o ) -
Ciddedea r*1en haberlere 
göre Suudi Arabistan veli-
ahdı Emir Suud kardeıi Emir 
Mubammedle birlikte lngil
tereye hareket etmiılerdir. 
Bu seyahatin hedefi Emir 
Muhammedi laziliı mütebas-
11ılarına tedavi ettirmektir. 

Ateş kesildi 
Rus ve Japon kuvveti rl) bul 
du la ı ye lerde l c kla . ... 
Mütarekey 

Londra, 12 (Radyo) Sov
yetlerle M nçuri ve Kore 
bududondaki Japo:ıla ile 
çıkan hadiselerin bir harp 
tehdidi doğurma ı tehlıkesi
tamamiyle bertaraf edilmiş· 
tir. Sovyet hariciye komiseri 
bay Litfinofla J pon sefiri 
arasında üç saat devam eden 
bir görüşmeden sonra iki 

taraf arasında dün sabah 
saat 3 te bir mütareke ak
delilmiştir. Her iki taraf 
kuvvetlerinin mütarekenin 
akdinden 12 saat evvelki 
m vkilerinde kalacakları hu- derek ihtilafın 
suıunda mutabakat hasıl ol- balii ve hududun tahdidi i 
muştur. Bundaın istifade e· ı müzakereye girişilecektir. .. .. -

Fuar hazırlığı 

. 
iz.mir fuarı maçlarında Trakyayı temsil edecek olan m 

telıf fudbol takımı oyuoc ular1nın hepsi toplanmış ve ka 
taki çahşmalarına başlanmıştır. 

. Ajanlığın hazırladığı çahşma proğramına göre genç 
hep bir arada antreman ve ckzersızlerine devam ediyor! 

~~~~--~~~ooco 

Frankoya yeniden Italya 
asker göndermiş 

mtondra 12 (Redyo)- ltal· 1 ~ 
yanın bugünlerde General 

Frankoya takviye kıt'atı mü· 

(bimmat tank ve tayyare 

gönderdiği söyleniyor. 
Pariı, 11 (Radyo) - Fran

kistlerin, harp başlanğıcın

dan beri 362 şehir ve kasa
bayı bombardıman ettikleri 

ve attıkları bombalarla 18 
bin 985 kişi öldürdükleri, 

19pılan istatistikten anlaşıl· 
mıştır. 

Cebeliitarik 11 (Radyo)

Vrankistleria, Eıtramdora 
cephesinde ilerlemekte de-

' 
vam ettikleri ve cumhuriyet· göstermedikleri Burgoıt 

bildirilmektedir : çile!in biç bir • mukavemet 

--lmıl~lr'3~----------..-HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------, .... _______ _ 
Modayı takip ederken ••• 

"Ôıtftrk,. imıaıı ile aldığımız bir tezkerede bazı bay 
larımızın modayı takip etmek havesi ve arzasu ile belleri . . . 



~.,.' ........ J 

Kız sarrafı bir baba 
--~~~~~--~~~~~~oo....ao~----~~--~----~--~~ 

Kızını bir çok taliblere vadederek pek çtk 
p . ra çeken bu adam sonunda neler yaptı? 
YuıoılaYyaaın Pojarovoa 

haatahaneıine Komolıko ka
zuıaın Breziaço köy6nden 
Ra••Jov Paunoviç balta ile 
1uala olarak getirildi. Bu 
yarının ıebebi ıudur : 

Milorod lliç'in Rujiça adın· 
ela pek ailzel bir kızı vardır. 
Ba k6yll dilberine bütün et
nf klylerin gençleri vurğun
dur. Likia azılı biri olan ve 
kmnın giizeJJijinden maddi 
feafutlar temin etmek kay· 
jaamada bulunan baba11nın 
terrinde:a korktuklarından 
bitin ba gençler pararlığı 
biç ile aydarmağa çalıımak
tadarlar. Fakat muvaffak 
olaa da yok gibidir. 

Rajiça benliz onbeı yaıın
aladır. Kıza talip olan genç
luia ıervetine göre cevap 
Yere• babau bazılar1na kızın 
la•lz klçlk olduğu cevabını 
•erir, bazdan ile birçok pa
ra malrabiliade bir niıan 
meraıimine razı olur. Fakat 
ba meraıim bir teri& v&cud 
ha.lmaz. Netekim yakanda 
adını aadıj'ımız yaralı Radoa • 

lav da bunlardan biridir. 
lliç kızını bir zenıin evll • 

dına niıanlıyacağını vadet· 
mittir. Delikanlı ilk 6nce 
müıtakbel kaympederinin 
evine giderken birkaç bin 
dinarda para kötiirmüıtllr. 
Saatlmrca konuıulmuı, mu· 
habbet edilmif, likin niıan 
meraıiminden ne kayiapeder 
bahıetmiı ve nede damad 
söz açabilmiıtir. 

lliç bu paraları erittikten 
ıo.ara damadını bir yemeğe 
davet etmiıtir. Damad bu 
kere dahi beı bin dinar 
hediye ile gitmiıtir. Ancak 
niıan ıöz& rene aaılmııtar. 
Oabeı ıüa ıonra lliç rene 
parasaz kaldı. Damadına rene 
bir ziyafet y•ptı fak at bu 
kere damad para getirmedi. 
Genç namzedin para11z gel
diğini g6ren kızın babası 
kolundan tutunca giiveıini 
kapı diıarı attı, damad ola· 
rak zengin taliplerden bir 
baıkasını seçmiıti. Bu ikinci 
damadda ilk ziyaretinde 
kayınpederini aevindirecek 

ı bir yekunla gelmiıti. Bikaç 
glln sonraki davete boş >la· 
rak icabet etmemiıti. Fkat 
liçilncü davete oda paHız 
geldi. Oda ilk damad ribi 
kapı dııarı edildi. Oaıı da 
bir nçnac6 damad takip ıtti. 
Bu üçilnclisil ise bastaba~ye 
getirilen Radoslav idi. 

Radoılavda ilk geliıte kız 
baba11na bir deste banknot 
ıanmuıtu. Üçlincü güvejde 
ikiacir davete icabet e~r
ken boı el ile gelmemiti. 
Üç6ncü davette oda aeleJe
rinin akibetine maruz..,kaın
ca delikanlı ötekiler sibi 
kendini kapı dııuı ettirae· 
miı, hemen iti zorbalı;. cök
m61, Rujiç ile nikihlaana · 
mayınca veyabud verdiği pa
raları geri alo:ıayınca bu ev· 
den çıkamıyacağını kıt'i 
surette bildirmiıtir. Derilen 
kavğa baılamıı, kayınpecer 
baltayı kapınca damadın ~a
fafına intirmiı, delikanlı he
men yere serilmiıtir. 

Doktorlaraa ifadesine göre 
genç çocuğun bayatı lehli· 
kededir. 

----------~~~~--~-.... ..00 ...... --~~~~~~~----~-

Köpek tasması Tayyare ile Kartal Arasında 
ve kaçakçılar · Mücadele 

Prajcla Razib hava istu
JO••da elmu kaçakçıları· 
•• 1eai bir kuraazlıiı mey· 
llaaa çıkanlmııtar. 

Çok kibar kıyafetli bir 
adam yuıada klpejiyle ta1· 
,...,e W.mek bere İltaı· 
,_. ıelmiftir. Almu1a1a 
•ltneccilaea hareket etmek 
iare ola• ba ta11are ba 
atm ve klpejiaia yerleri 
eneldea tatalm111tu. 811 11· 

rada klpejia tumuınıa 111· 
DIDnda fula kahnhj'ı 
flmrtlk memurlanadaa biri· 
-.ı. aazan dikkatiai ~ cel· 
.. tmiı ve tasma maajene 
edllhace S milyon frank kıy· 
.. tiade :m&ce•berle tıklım 
takbm dolu olduğu anlaııl
... br. 

Tabii elmaılar müıadere 
edllmiı, klpek •e sıhibi tev· 
ldf edilmiıtir. 

Kiralık ev 
Karp1akadal Alaybeyinde 

1165 S. 23 No. 3 odalı bir 
n ldralıkbr. 

Ayti sokakta 25 ao.ya 
m&racaat 3· 1 

3.000 metre y&ksekle uç• ı Bir saldırııta t.,yyareain 
makta olın bir yolcu tayya- tekerleğine çarpmıı ıonıa 
reıi bir kartaha biicllmuaa bir kanadını sıkatJamıı. Fa· 
uğramııtır. Yaka ıöyle ol· kat gaz& yılmayan kartal 
m111tur : IB ikinci ıiddetli atılıııada tay-

yeni Gine ada11nın Mo· yarenin kılan camını k1ra· 
resbi limanından bir yolcu rak tayyarenin içine ıirmiı 
tayyaresi havalaamııtır. Bu ve pilotla iki tane makiniı-
tayyarecle pilot ve makine· ti yaralamııtar. 
cilerden baıka on &ç de Yolcular aruanda miithiı 
yolca varmıı. Tayyıre 3.000 bir panik baıg&ıtermiı, fa-
metre yilksekte uçarken, bl· kat makiaist1erde11 biriıi ya· 
yilk bir kartalın taarrazuaa kaladıiı bir demirle kartalın 
ujramıı. Bu a:mn kaaatlı, baıına vurmuı bu suretle 
keıkia pençeli etri gagalı dııarıya çıkarabilmiıtir. 
yırtıcı mahluk yolca tayyare- Tayyare ilk indiii yerde 
ıine çılgın gibi biicum edi· pilotla makinistler derhal 
yormuı. hastaneye nakledilmiılerdir. 
------~--~--~~~00----------------------

Cenup 
Afrikasında 
En Eski Kafa Tası 
Bulundu 

Rober Brum adıada bir 
ilim Cenubi Afrika'dı yap· 
bjı tetkikler eanaıında Kap 
eyaleti dahilinde bir kafa 
ta11 bulunmuıtur. Bu kafıta· 
ıı dllnyanın en eski inıan· 
)arına aittir. Kendisi diyorl 
ki: "Bu keıif, bu vedide ıon 
derecede ehemmiyeti haiz· 
dir." 

.. Bu foıil, ia1anlara pek 
yakın ve henüz nümuaesi 
biç bir yerde bulunımamıı 
olan "yarı insan., fosilidir. 

"Cenubi Afrika'da, d6r· 
d&ncO devirde fazla mikdar
da miktarda "yara insan .. 
yaıamııhr. Bunlar, ıempaa• 
ze ve goril maymunlarından 
ziyade insana benziyordu. 
Iıte iki milyon ıene ıonra 
insanlar bu "yarı inaan .. dan 
inmiıtir. 

., Bulanaa kafata11 tamam 
değildir. Yalnıı aa cepheyle 
sol kulaklı ağzın tavını ve 
çene mafsallan dahil olmak 

-" ...,. bfata-. IOI 

M. Ruzvrltin 
Aldıiı 
Mektuplar 

Amerika cumhurreisinin 
ıünde aldıiı mektupl.,ıa ıa· 
yııı takriben 6500 dür. 

M. Rooıevelt'in busuıi ka
lem oda11, bu mektubların 
klfiesine cevab vermekte
dir. Bittibi vizib adreıli o· 
l•nlarına, M. RooıeYelt rad
yo vı11tasile ilk nutkunu 
siSylediji zaman bu mikdar 
(70000) i bulmuştur. _ ............. -
En Fazla 
Köpek besli
yen memleket 

Mevcud iıtatiıtiklere göre 
ea fazla kiSpeji olan mem-
leket Franıa imiı. Fraasadı 
yaııJan k6peklerin say111 
2,864.000 olarak teıbit edil· 
mektedir ki bin : kiıiye yet
miı beı k6pek dütliyor. 

ııdır. Kulak nahiyesi geaiı· 
tir. 

Bu kafataıı mutlaka i9H· 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Amerikada Sıcaklar 
Yüzünden Kaldırılan 

Kanun 
Amerikada Long Island'da, 

ceketsiz, kravatsız gezmek 
kanunla menedilmiştir. Fa· 
kat son günlerde tahammül 
edil-emiyecek derecede artan 
11caklar yüzünden balkın zi· 
yadesile eziyet çektiğini gö
ren idari makamlar, kanu · 
nun bu maddesini kaldırmıı· 
lardır. Halk şimdi istediği 

gib~ sere serpe gezmekte· 
dir. 

* • • 
Buz üstünde ü~ çeyrek 

saat yatan avukat 
lıleri iyi gitmiyen Nev

york avukatlarından Roben 
Conı çok para kazanabilme
si için ıimdiye kadar kimse
nin aklına gelmiyen bir ça
re bulunmuştur. Bir çok ta· 
limdea sonra üç çeyrek saat 
buzda yatmağa vilcudunu 
alııtırmıştır. Şimdi duvarları, 
tavan ve döşemesi buzdan 
ibaret olan bir odaya girip 
banyo kıyaf etile tam üç çey
rek saat orada yatmaktadır. 

• • • 
83 yaşındaki adamın 
26 ncı çocuğu doğdu 

V aşingtonlu 83 lük bir 
adamın üçüncü karııından 
26 ncı çocuğu dlinyaya gel· 
miıtir. Dinç ihtiyar : 

- Yahu bütün iıimleri 
kullandım. Aklıma bir ıey 
gelmiyor, demiı ve yavrusu
na Ot iımini takmııtır, Ço· 
cukların hepıi de sağdır. 

*•* 
60 liralık tayyare ile 

dünya seyahati 
iki tayyare itıiı genç el· 

den dlitürdlikleri 68 liralık 
bir tayyare ile dilnya ıeya
batine çıkmıılardır. V aktile 
bir kaza lneticesiade dOıe· 
rek parçalanan bu tayyare 
enkazını satın alan iki kafa
daı ganimetlerini bir garajı 
taıımıılar, aylarca süren bir 
çahımadan ıonra tayyareyi 
tamir etmiılerdir. 

Tayyarenin motörü 40 bey 
girliktir ve saaite 160 kilo· 
metre katetmektedir. 

İzmir lokantası 
Memurin kooperatifine 

naklettiğim lokantamda fuar 
müoasebetile taze balık 

bulundurulacak 
Süleyman lokantac111 

M. Çaylak 

---~---
Bir terzi 
A telyesinde 
Kalf.hk ve çıraklık yapa· 

cak kızlara ihtiyaç vardır. 
ldarebanemiz.e mOracaat. 

5 - 2 ------!Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kura, tozsuz, köm&rO 
Aakarapalaı direkt6rliiğii 
ve S. Boanici Ye mahdumu Gi 
ril laaa No. 48 den alaa1a. 

12 ACOSTOS 

r Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma baıçavuıu B. Rıfkı 
Tokıöı tarafandaa giinderilea iıalaab 
bitarafhğımıza binaeD. biç değiıtirme• 
elen aynea aaldecllyoruz: 

-3-
---------------------------------------------Bu bağ ve kulenin iç ta- ı gOıelce takviye ettik •e 
rafı dere olmakla yalnız çevirdik: 
kıble tarafı yani kulenin ar· Çavuıa sordum: Takip 
ka tarafı düz tula olduğun· ettiğiniz ıakiler kimler? •e 
dan şakilerin şideetli ateı- hangi çeteye menıupturlar? 
leri üzerine kuleye sokulmak bilemediğini ı6yledi ve kac 
mümkün olmadığından bağın kiti olduğunu biliyormusan 
yıa tarafından dereye inmek dediğimde beı kiti ı&rdl· 
ve sonra bağa çıkmak ve ğOnü ı6yledi ve bende o 
kulenin ön tarafından sokul· vakte kadar kimler oldalda-
mak. çok ıor olduğundan rıaı ve hangi çeteye meDsup 
böylece hareket etmek mec· bulunduklarını benOı kesti· 
buri olduğunu anlamıştım. remedim. 

Yanımdaı<İ efraddaa Ku- Y alnıı Çakırcalıaıa ba 
ıadalı giritli Halil benden taraflarda bulunduiuna bili-
evvel dereye indi ve orada yordum, fakat bunlar111 içia-
bir ıi lib patladı. de olmadığını kat'iyJea emia 

idim, çlnkll b6yle ufak te
fek müsademelerde Çakırcah 
kaçamak yolunu glıtermeadl 
ve mubbirimde be•lm fik· 
rimde idi ve efradında kav· 
vei maneviyeleri•i boamamak 
içla bu çete Çakırcıh ~eteai 
değildir. 

Neferim çcvuıum yetiı 
diye bığ1rıyordu, ben hemen 
dereye koıum, neferin yerde 
yattığını gördüm vuruldumu? 
diye ıordum v~ Ozeriai yok
lad ım bir ıey yok. Nefer 
ifadesinde: timdi ıurada kar· 
ııma iki zeybek çıkb, iize· 
rime ateı ettiler ve ıu ta· 
rafa gittiler demesi üzerine 
o tuafları aradım ve karıtır· 
dım ı kimseyi bulamadım. 

Çünkü derenin ıekiı oa yolu 
ve her tarafı kumıal oldu· 
ğundan izleri dahi bulama
dım. 

Sonra bağa doğru çakma
ğa baıladık ve batın etrafı 
bir metre kadar yüksek top· 
rıkla çevrilmit olduğundan 
hemen ba;ın etrafını tuttak 
ve kulenin açık tarafını tut
muıtuk. 

Şakilerin bu kule dıvarlı· 
rıadan açıkları mazıallerin 
hlikmü kalmadıiından tabii 
kulenin içinde yerlere yattı
lar ve ateı ediyorlardı, aıağı
dan ateı ettiklerinden yerle· 
re yattıkları anlaıılıyordu. 
Bu sırada bu ıakileri takip 
edenJ jandarma mnfrezesi 
ve kumandanı Keskin Hilse· 
yin çavaıta yetiıti birleterek 
bağın etrafını onun efradile 

Baıka bir çetedir di1e al· 
datmakta idim. 

Şimdi ıu vaziyetimiz• kuıı 
mesele mllbimdir. 

Çiakl dere içiacle aefere 
ateı eden iki ıakiaia ridip 
arkadaılarıu ihbar ettilde· 
rinde ve bize bakim ola 
tepeleri tutarlarsa ODiara 
karıı mlldafaı etmek imklm 
ortadan kalkacak, oalar da 
bizleri koyun gibi dere1e 
iamete mecbur edecekler• 
dir. 

Buralanaı ditlaerek Wzlm 
k6r cahil olan Keılda Hl· 
ıeyin çavaıa ba aoktalan 
glizelce anlattım. 

Şimdi yapacıtımıa it m 
cut ef raddan feclaJi olarak 
çıkacak efratla bea ba a •. 
mın yani kuleain arka tara• 
fındaa sokulacaiım •• • 
varları tutarsak pldlerla 
bii ya dıpraya •eyahat 
rimize hlcum edecekler. 

(Arka11 •ar) 

Peşin ve 
Taksit ile ıs. Ferid 

En ıık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yapbnnız. 
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COCUK SAY 
HllAYE : 

Delil Orman Kralı 
V aktile orta Aıyıd•n göç 

eden ve dünyanın muhtelif 
yerlerinde devletler kuran 
Tilrk aergerdelerinden biri de 
deJi ormanda hliküm ıilrü
yordu. Bu Türk krah pek 
ıenç e•lenmiıti. Sibirya 
prenılerinden birinin kızını 
almııta. 

Bir yıl batında kraliçenin 
bir luzı dlinyaya gelmif, fa · 
kat kaz doj'arken anası da 
ölmllıtu. Bu olağan yüzün· 
den tarayın içinde büyük 
bir kasvet hiiküm ıürüyordu. 
Herkes karalar geymiı, ı am 
bir yal yeı tutulmuıtu. Bu 
mllddet içinde yeni doğan 

penıeı de at süt& ile bes
lenmiıti. 

Daclisı ber 1abab knçnk 
pıenıeai alıyor babaıı kralın 
kacaj'ana veriyordu. Kral 
karısı kraliçeye peki çok 
benziyen bu yavruyu gör
dllkçe karııını habrbı o , bü· 
tlbl rlin mlteyeffa kanıının 
hayalile uiraııyordu. 

Ban• b6yle olmiyacatını, 
ba çocak yDa8ndea deYlet 
itlerillit bakamıyacajlnı an· 
lada. 

1 
kraliçemizin kahrından verem 
düıea kralımızda ölüm dö
şeğindedir. Onun da ölme· 
sinden ve t htıoın mirasçı · 

sız kalmasından kor., uyoruz. 
cev•bıoı aldı 

Aypare yo Utıa d~vam t:tti. 
Günün bır ıodc parasız kaldı. 
h ar ~ mağa başladı. 

lbtiyano bır1 ona şu uasİ · 
hah veı di: 

- Oğlum, senin gibi ga
riplere bııım sa ay y .. , dım 
eder, iş d~ verir, ş verince-
ye kadar yedirir ve ıçmr. 

Sen oraya git d~rdioi anlat. 
Garip kız saraya abarcı 

olarak kabul edilmiıti. 
Ahırda vakti türkü söyle

mekle geçirirdi. 
Bir gün on un giizel ıesi 

hasta olan kraha kulağına 
çarpmıı ve hoıuna gittiği 
için abucıyı görmek ve ya· 
tağı ucunda ona bir ıarkı 
ı6yletmek istedi. 

Bunun için de kilçük 
prensesin lalasına emretti. 
Lala Aypareyi görünce ta· 
nıdı. Krala malftmat verdi. 
Kız Kralın huzuruna çıkaral· 

Çocak sarayda kalırsa onu dı. Karal . anasının timsali 
16rmeden dahi dayanamıya· olan bu kızın kendi yavruıu 
capı kutirdirdi ailaa1et olduğuna tereddftt etmemekle 
bir g6n vezirini çağırdı, ona beraber ona başından geçen-
ba hali anlattı ve bu kızın leri söyletti ve hemen kızını 
••raydan, batta deli orman Veliabd ilin ederek Aaado
lutaııadaa azakı.,bralmaııl Juda ıevdiği genç ile evlen· 
emrini Yerdi. dirmek ilzere ttıebb&ıte 

K&çlik kız V .uaa lima· bulundu. 
aındaa ctadııı ile beraber Dügiladea li r ay lıonra 
bir yelkenliye konuldu, Ka· Kral oldu. Aypare Deli Or· 
radenizia açıklarına ıalıveril- ban devletinin Krala oldu. 

( 

di. Gemi ..&nlin birinde 111ız H z O 5• • • ama 
bir 1abile dayandı. Lala co· ......................... .. 

Şanla kahram•nı°!~ı denizler hakimi Barbaros Ha~r~ttin 
nacii yıldönümü teı at oluaac•kbr. Çocuklar bu mılh ve 
dilinizden düşürmeyiniz. 

pııanın Preveje zaferinin 400 
fed•kir kahramanımızın adını 

c:ata kacajlaa alarak kay- ı g O 1 T O R ı 
den k6ye dolaımağa bııladı. ı ı 

Satılıktır G&nlba bir~nde rene bir T~rk ı Salih Sonad ı 
Serıerdenın çadırına geldı • ı ı 
ler. ı Cild, Saç Ye zührevi hasta· ı Kereste bıçkı fabrikası 

Serıerde ba ıeYimli çocu· ı laklar müteha1111ı ı mırabıt çarıısı numara 43 
h evlldlak olarak ona bıra· ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 1 Kordeli, planya, rende, 
kılmaııaı laladan iıtedi lala· ı Her pn &ileden ıonra ı delik, makap daire ma te· 
ela razı olarak kızı bıraktı ı Telefon: 3315 t ferrüat devren sahhkhr. .......................... 
'e feri ı&ndll. OOCIODOOOODOaıGoooo0ooooowıooaa~ 

Burada kıza Aypare adı Gu··zel Gözler Müsabakası 
'•ri16i. Pek ı&zel ve pek 
lcıymıtli bakıtdı. Serrerde de 
'i ıldıı adlı ~ıııa ila bliyltiildli. 
Cec:eli tlncll&lli birbirinden 
•1ralmıchla1'. 

Aypare kabilenin en rfizel 
icazı idi. Aaneıine pek çok 
l»enziyordu. Glinlba birinde 
TGrk genç bularlarından bi
tile ıeYiıti. 

SiSz ıözl açar derler. Bu
lin Ayparede kardeı bildiii 
'l Ildız ve seYdiii Sularla 
lconaıarkea Sergerdenin baı 
icazı olmadıiıdı afrendi. >.,
tık rlzll birıey ıörmez olda. 
Erkek elbiaekl ıiyerek Ser
ıerdeaia atlarından ea iyisi
•I alclı ortadan kaybold ... 

Az gitti, uz ıitti, dere te• 
Pe dk fitti. Anadolu yayla· 
ları•daa baginkil Raıyanın 
~eri•i dolııb, bir rtl• ken· 
jiai blylk bir de•letia top· 
tataada ı&rdl. Ba deYlet 
... kı tamam•• karalar 1•1· 
~..U.S.Walal--= 

r . -

KOP ON 

Dünyada 
Doğanlar 
Ö enlerden Çok ınu? 

Ölenlerden doğanların da
ha çok olduğuna biç ıüphe 
yoktur. Dünya üzerinde, bü · 
tiin bu harplara, afatlara, 
uri haai:abklara ve felaket 1 
lere - rağmen şi~' i kadare 
çok iDıan olmamııbr. Bu 
-imnlarınyarıo da\ta ziyade 
çoğalacakları da muhakkak· 
tar. insan h .:r gün biraz da· 
ha tabiata bakim oluyor. 
Her gün bayah uzatmak için 
yeni çareler icad ediliyor, 
ölümü günden güne azalh· 
yoruz. Bir taraftan da do
ğanlar çoğ•lmaktadır. Çin 
ve Hindistan gibi kalabahk 
memleketlerde insanın ne ka
dar süratle çoğaldığını bili-
yoruz. Fakat Avrupa ve Af
rikada doğanlarla ölenlerin 
aayııı malümdur. 

Almanya da nüfusu en 
çok artan bir memlekettir. 
lngiltere niifuıuna her sene 
yarım milyon inıan ilive ol· 
mıktadar. 

Halbuki lagilterede doğan 
bir bebeğe makabil Alman· 
yada iki çocuk doğar. Ruı· 

Fil dişi gibi kıy
metli dişleri 

"' olan aygırlar 
Murs denilen deniz aygır· 

lan vard11. Bunların bunların 
Jboyları üç buçuk dört met
reyi bulur. Karada iki taraf-
larına Hllana ıallaae y&rlir
ler. Bu hayvanın üıt çene· 

Ucuzluk 
Amerikada olduju ka· 

dar Türkiyeain her tara· 
fında umumi rağbetini 
kazaamıı olan baıerat diiı
manı "Fyosan" ilicı koku
ıuz ve gebe kadınlar ile 
küçük çocuklara biç rabat-
11z etmeden kullanıldığı 
için her cins ıinek iliçla
nndan üıtündür. 

Miiıterileriae fevkalade 
bir cemile olmak ilzere 
bu defa bilylik bir feda
kirhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yuım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajlara 225 kuruıa in
dirmiıtir. 

(9 Eylül Ba
haratDe 

Bir saatçının 

oğlu 
Valter zamanında ya,ıyaa 

büyük Funsız filezoflarıadaa 
biri de (jan jak ruıu) dar. 
Ruıu 1712 tar1hinde Ceaev· 
rede doğmuştur. Aıleıı Fı aa· 
sı zdı, ba ·ası ı a arçı idı. 

G açı ği nde ça pknı ve ya· 
rama7 bır ad a d G oçlik 
b .. ya ll . keLd ı ı oe şcr ct ~ 1:r-

mİ yt cek mece alarla K• çti. 
1751ce bır op ra yaıdı. Fa 
k.n t (Ruıu ) y..ı b ı d n tJıre 

meşbu ) ap~n esui (Emi•) 
ismiodekı ı ıt"b da Bıı kı· 
tabıdı r. Bu kih pta kı tıkulcr 

o zaman için çok kuvvetli 
idı. 

Fakat bugün bu eser artak 
okunmaz. 

Rusu bir müddet lnıilte• 
rtde yaıadı . GürültlicB •• 
kavğacı bil' adam olduia 
için dostu yok fibid.i. • 

lngilterede k mse ale ıeçı· 
aemedi. Tekrar FraosaJ• 
döndü. 

Bütün hıyatanı Pariı ciwa• 
rıoda bir evde geçirdi. Dı· 
mağı bir ha1talığa tutuldu. 
ye 1778 de intihar etti. 

Deniz Hayvan
larının En 
Keyflileri Yunus 

Balıkları 
Yunus bahklara ilk balaı· 

ta balinaya benzerler amma 
ayni Kıbıa famllyaıiaclandır
lar. Bunlar deniz hayYaala· 
rının en keyflileridir. Beı 
onu bir arada dolapr •• clal• 
galar arasında ııçrar, oyaa• 
11rlar. Yüzlerce kilometre 
gemilerin peıini bırallmaa 
onlarla yarıı eder ve ea baab 
vapurlara bil~ geçerler.~ 
lar inek gibi bir ıu çıkanr 
ve arkadaılarını çajlnrlar. 
Yunus balıklarıda balak de-
ğildir. Yunuı bahtı laan 
teneffüs eder memeli bir 
hıyvand1r. 

sinden aı~ğ;y~ ·d;iru. fırhyaa 
iki biiyilk di•i vardır. 

Pek kıymetli bir fil tli9' 
gibidir. Bu hayvan aiza et• 
rafındaki ılip&rıeye beui1• 
kalın bıyıklara ile deaideria 
dibini tarar ve orada ya111aa 
kabuklu kıyYanlan arar •• 
yir. Bu hayYanı da derilİ, 
yağı ve lnllara için avlarlar. 

böyle olur 
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ı··ıı ' aru;•ma u e-d 
ne verilecek' -- . 

Arazi: 
Beıinci ve alhncı~ derece· 
n malül erlere kanunen 
rilmeai lazımgelen iki ,yüz 
alık araziyi şimdiye kadar 
mıyan efradın iatibkakla· 
ın verilmeai için ordu 

alüller birliği merkezi An· 
rada yükıek makamlar 
zdinde teşebbüste bulun· 
uıtur. lzmir ve bavıliıin· 
ki arazi almıyan bu gibi 

alôllerin isimleri Beyler 
kağında Cumhuriyet Halk 
rtiıi binasında bulunan 

'rlik şubesince tesbit olun· 
aldadır. Bunlardan bir kıs
ı kurutulan Cellat gölün· 
en arazi istemekte, bazda. 

da istihkaklarıam paraya 
vrilmesini dilemektedir. 
eniz isimlerini yazdırma· 
a iıtihkak sahibi malulJe

n bir haftaya kadar ordu 
alôlJer birliğine müracaat· 
rı lazımdır. 

Polislere 
Konferans 

Dlin öğleden sonra ıaat 
n dörtte Halkevinde, polis 
emurlarma masleki bir koa

erans verilmiıtir. Konferansı, 
Jiı enstitüsünden bu sene 

yi derece ile mezun olan 
•ı komiıer 8. lbrahim ye 
aik vermiılerdir. 

ubasebei hu.=. 
usiye şubeleri 
Haıuıi muhasebe müdür· 

lliü bazı ıubeleri birleştir· 
miı ve Baıturak Basmahane 
Alaancak ve karııyaka ol· 
mak üzere dörde indirmiştir. ., 

iki Yan2ın 
Din ıebrimizde birisi yeni 

tuhafi1e çarıısında dükkanda 
dijeri HaJil Rifat paşa cad· 
deıindeki evde iki yangın 
pkmıpada itfaiyemiz tarafın
dan derhal ıöndürülmüştiir. 

Yukarı 
Mahallelerde 

Belediye reisi Dr. 8. Beh· 
çet Uz, diin yukarı mahalle· 
lerde tetkikler yapmış, muh· 
telif inıaatı gözden geçir
miıtir. 

Posta Teleraf 
Tayinleri 

Manisa P. T. T. memuru 
Nuaret Utku lzmir P. T. T. 
paket memurluğuna, lzmir 
P.~ T. T. paket memuru Ali 
Timli iz mir P. T. T. posta 
memurlujuna lzmir P. T. T.' 
poıta memuru Milat lzmir 
Telgraf memurlu;una, lzmir 
paket memuru Cemil Özbay 
Muiıa P, T. T. memurlu· 
tuna. 

Dahili ticaret 
beyannameleri 

ltbalit, ihracat ve dahili 
ticaret beyannamelerinin bi
rinci n&shalarından baıka 
tanzim ettirilen nüshalarına . 

( llallı:m Seti J 

ltalyada şiddetli zelzele 
Roma 12 (Radyo) - Dün Italyanın bazı ayaletlerinde şiddetli zelzeleler olmuı ve bil

hassa Sicilya adasında sarsıntı çok kuvvetli hissedilmiştir. Zelzele gürültü ile başlamış ve 
halk şehir haricine kaçmışlardır. 

Katalonya f ı kasır~a altüst etti 
Barselon, 11 (Radyo) - Katalonyanın her tarafında müth it bir kasırga büküm sür· 

mektedir. Bugün, tiddetli bir rüzgarı müteakip bora halinde yağmur yağmağa başlamış, 
bazı yerlere yıldırımlar düımütlür. . 

Gayri mubadil işleri maliyeye '.devrediliyor 
Istaabul 11 (Hususi) - Mülga gayri mübadiller komisyonu işlerinin maliyeye devri işi 

ay sonunda ikmal edilecektir. 
Şehrimize gelen ma 'iye teftiı heyeti reisi bay Rüştü komisyon işlerini teslim alan heyet 

azalarından izahat aldı ve yapılan işler üzerinde tetkiklerde bulundu. 

Benzin yüklü bir motor yandı 
lstanbul, 11 (Hususi) - Karadenizde bir facia olmuş, benzin Ye petrol yüklü bir deniz 

motöril Etkitte ateş alarak yanmııtır. infilak birdenbire vukua gelmiş, gemidekiler bir te· 
sadüf eseri olarak kurtulmuşlardır. Yanan petrolün miktarı, 6 bin teneke benzin ve 4 bin 
teneke gazdır, 

F ilistinde Vaziyet 
Bir Yahudi, Bir Otobüsü Bamba İle Uçurmak 

•• • 
Uzere iken Yakalandı ve .Kurşuna Dizildi 
~udüs, 11 (Radyo) - Bugün yeni hidiaeler olmuştur. 
Bir Yahudi, Araplarla dolu bir otobüse bomba atmak üzere iken yakalanmış ve hemen 

kurşuan dizilmiştir. 
Hükumet, tedhişçi Yahudilerin teşkil etmiş oldukları cemiyeti dağıtmıştır. 
Arap çeteleri, Yafada bombalar atmışlar ve birçok hasarat yapmışlardır. lngiliz asker

lerinden yaralananlar, buraya getirilerek hastahanelere yatırılmıştır. 
TaJkerim ile Teliviv arasındaki telefon ve telgraf telleri tahrip edilmiı ve muhabere 

imkanı kalmamıştır. 
Hükümet, Arap çeteleriyle' intikamcı Yahudilerden yakaladığı silahla kimseleri, muhake· 

mesiz kurıuna dizmektedir. 

Şeker Fiatleri Ucuzlatılacak 
Ankara, (Hususi) - Memlekette ıeker iıtibsalitının artbrdması için yapılan tetkikler 

bitmiştir. Pancar ekiminin daha ziyade geniılettirilmesi kararlaştırılmıştır. Önümüzdeki 
yıldan itibaren köylüden pancarın kilosu 35 para yerine 40 paradan alınacak, Şeker fab· 
rikalarının iıtihsalib 70 bin tona çıkarılacaktır. Ayrıca şeker fiatJarının da ucuzlatılması 

için tetkikler yapılmaktadır. 

Çinde hastalıklar devam ediyor 
Londra 12 (Radyo) - Çinde kıtlık kolera ve tifo bütün şidetile d-:vam etmektedif. Bu 

yüzden onbinlerc~ insan ölmüıtür. 

Dimiryolları 
Ve Limanlar 
İnşaat Daire }erinde 
Meeruh Ve Hasta 

Olan] ar 
Bayındırlık Bakanlığı: de

miryolları ve limanlar inşaat 
dairesi, inşaat teşkilatına 
mensup memur ve müstah· 
demlere işçi ve ameleden iş 
yüzünden mecruh ve hasta 
olanların tedavileri ve bun
lardan iş yüzünden malul 
kalanlarla vefat. edenlerin 
vereselerine yerilecek taz· 
minatlar hakkında bir nizam· 
name projesi hazırlanmak· 
tadır. 

Bahçeye 
Girmiş 
Dün akıam Bucada bir 

bahçeye giren Besim oğlu 
Rasim yakalanmış ve polise 
tesJim edilmiştir. 

Fransanın En 
Yaşlı Ağacı 
Fıansanın en eski ağacı, 

vaktile Lübnan bizde iken 
oradan bir ıapka içinde aıı· 

Muamele 
Vergisinden 
Şikayetler 

Istanbul, 12 (Huıu!i) 
Muamele vergisi tadilatından 

doğan şikayetlerin tetkikine 
başlanmış, mali heyete bir 

çök müracaatler r yapılmıştır. 
Şikayetler_ tevali etmektedir· ··-lngilterede kü-
mes hayvanı 

istihlaki 
İngiltere ve Galde senede 

milyon tane kümes hayvanı 
kesilmektedir. Bütün impa-

ratorlukta bu aded 50 mil

yona çıkar. İrlanda, Yugos· 

lavya, Macaristan ve diğer 
ülkelerden de senede 20 
milyon ton kesilmiş hayvan 
idhal olunmaktadır. Gene 

İrlanda, Mısır, ve Belçikıdan 
da 700 binden fazla canlı 
hayvan sevkedilmektedir. 

-=- s---
Satılık Arsa 

Kemer caddesinde 278 
No. arsa sabhktır. Pa.zarlık 

Fuar Münase
betile Trenler

de Tenzilat 
Devlet Demiryolları Izmir 

Fuarı münasebetile tatbik 

edilecek tenzilatla on beş 

günülük ve bir aylık halk 

ticaret biletlerinin Avrupa 

hattına da teşmilini karar· 

laşhrmışhr. 

Ecnebi memleket yolcula
rına mahsus bir aylık halk 

ticaret bileti muamelesi yal· 

nız Edirne, Uzunköprü ve 

Sirkeci istasyonunda yapı

lacaktır. Sergi için lzmire 

nakledilecek ve sergiden bu 
bat ile geri yollanacak eşya 

tenzilatlı Avrupa hattında 

da meri olacaktır. 

Divrik • Kalin, Samsun -

Ankara ve Zonguldak - lr· 
mak arasındaki istasyonlar· 
dan lzmir Fuarı için bilet 

alan yolcuların gidişte Kay· 

seri· Kayseri· Ankara· Eskişe
hir yolun«t.n gitmeleri ve 

Ankaracla'n lımire gidecek 

yolcuların trene akterma ede-
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Bir Canavar Nişanlısını Bi
çakla Öldürdü 

Gece yarısında « ah yandım komşular yetişin 
beni kurtarın» sadası mahalleye heyecan verdi 

Katil on sekiz seneye mah
kum oldu 

Bvvelki gec:e Üçüncü Kah·: mülü kalmıyan ve gözlerini 
ramanlar mahallesinde Altın kan bürüyen Kamber taııdı· 
sokağında 9 numarah evde ğı bıçağı çekerek anide 
çok kanlı ve feci bir cinayet Eminenin kalbine saplamıı 
işlenmiştir. ve zavallı kızın vücuduna 

Öğrendiğimize göre bu ev delik deşik etmittir. Emine 
de oturan aslen Bursalı 17 ilk yarayı aldığı zaman 
yaşlarında Emine, Ak ovalı acı bir şekild~. ••Ah y~ndım 
tütün amelesi Aziz oğlu komşular yetışın benı kur-
Kamber ile nişanlanmış ve tarın,, diye yaptığı feryat 
nikihlarıda olmak üzeredir. mahalle sakinlerini heyecana 

dllşürmüş ve herkes ıeıin 
Kamber evvelki gece her· 

geldiği mahale kotmuıtur. 
kes uyuduktan sonra Emi· Bu sırada da katil kaç-
nenin odasına girmiş ve mak istemişse de vak'a ma· 
üzerine atılarak hayvani haline derhal yetiıen poliı-
duyğularını yerine getir· lerimiz tarafından yakalan· 
mek istemişse · de ani mış ve karakola sevkedil· 
ecavüze uğrıyan zavallı miştir. Emine aldığı yaraların 
kız Kambere yaptığı ha· tesirile ölmüıtür. Kanber 
reketin · doğru olmadığını meşhud cürümlerden mah· 
nikahın olmasını beklemesini kemeye sevkedilmiş ve ağır· 
tavsiye etmişse de yatağın ceza mahkemesinden yapılan 
içinde üzerine bir hayvan duruşmada katilin Türk ceza 
gibi binen Kambere teslim kanununun 448 inci maddeıi 
olmamış ve yarım saat bir mucibince 18 sene hapıe 
dişi &Slan gibi Kamberle mü· mahk6m edilmiı adalet tecel· 
cadele etmiş ve arhk taham· fi etmiştir. 
~------------------~~~----------;;:;._~-------

leci bir cinayet 
----~------~----~oo~~--~----------~ 

Menemende 
madını 

Hasan eski da-
öldürdü 

Evvelki gece Menemen ci· 
var1nda Zekeriya oğlu Hasa· 

ı ye girmiıtir. 

nın bağ kulesinde bir cina· 
yet olmuştur. Hasaoıa eski 

damadı Kulalı Ali oğlu Ali 
Gnlmez, bazı kötn adetlerin

den dolayi kayınpederinin 
zoriyle ve mahkeme kararlariyle 
karasından ayrılmış. Ali 
Gülmez, eski karısına karşı 

hali sevgi beslediği için ge· 
celeyin Hasanın bağına git-

miş, eski karısını görmek, 
belki de kaçırmak için kule· 

Yeni havagazıl 
fabrikası 

Hasan, kara11hkta tanıma· 
dığı bu şahsın, kötü bir 
maksadla hareket edeceğini 
tahmin ettiil için odaıında 
duran gara tüfegini almıı ve 
ateş ederek Ali Gnlmezi 61-
dürmüştür. Hidiıe tabkika· 
tına müddeiumumilikçe el 
kenmuş, Hasan, nefıini qıü- • 
dafaa için evine giren 

1 
bir 

adamı öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. Suçlu yakalaamı ... 
Ali Gülmez esrarkeılili i' 
yapıyormuş. 

- Baştarafı 

17341 22978 
Belediye bavagazı direk· 36598 10634 

1 incide -
18021 25386 
5374 39631 
4783 34122 törü bay Mahmut Valay Al· 4995 389 tS 

manyadaki tetkikatını ikmal 10293 12410 

ederek bugün şehrimize 50 Lira Kazananlar 
dönmüşlerdir. 36728 8533 243G6 1188 

Yeni fabrikanın kurulma- 2794 19438 7304 36137 
sına yakında başlanacak ve 35023 29850 15067 29133 
kısa 'bir müddet içinde ma· 35720 36603 14857 34780 
kineler işlemeğe başlayacak- ~425 37648 4688 25503 
br. Yeni fabrika faaliyete tında yüzde yirmibeş tenzilit 
geçer geçmez havagazı fiya· yapılacaktır. 

oooooaooooooooaoooooooooooaoooooaooooooooaoooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

renklerini usembolise .. eden renkler kordela!ar süslediklerini 
acı bir lisanla yazılmaktadır. 

Her ne kadar moda icabı renkleri takip etmekten hiç 
bir kadını menetmek mümkün olmasa bile başka milJetlerla 
doğrudan doğruya bayraklarını temsil eden süslerle bezen· 
meğe yeltenmek şu milliyet asranda da doğru bir şey olma· 
sa gerektir. 

Kadınlarımızın milli duyguları inkişaf ettirmek hususunda 
mühim roller oynamakla mükellef olduklarını onatmamak 
icabeder. Halkımızın bu şeylere karfl çok hassas daYraadı
ğını daima hatırlamalıyız ... 

LKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


