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Okuyoi ~ 
KISA VE AÇIK 

Romanvanın Yeni Kabinesi Hatay. ttuaı. jJ aponlar etrafa saldırı)~. 
Yeni Rumen biktlmeti her memlekette ve hemen bütün 

cihan matbuabnda çeıit çeıit tefsirlere uiradı ve uJramak· 
ıta devam ediyor. Her hilkumet ricali Ye her memleket po· 
lotikacı ve ıaıetecileri oaa bir renk, bir koku, bir damıa 
yapııtırıyor ve yapııbraaak iateyor. Evveli yeni bir batYekil 
Goja'nın s6zleriadea veya fU, veya bu bDk6met reisine 
çektiii telıraflann mealinden birçok manalar çıkarmak 
sevdasına dDıttller. F•kat sonunda herkes gördDki baıYe· 
kilin her lıtiktlmet ricaliae a6ylediii ı&ıler, nezaket ve si· 
yaaet icabı olarak bir rlnül awlamaktan daha baıka bir 
maaa Ye baıkahk yoktur. 

Buna rajmen Alman ve ltalyaa ıazeteleri bu yeni Ru· 
men kabine1inin keadi biikücnetlerinin müstakbel bir müt
tefiki gibi g&sterecek kadar ıeviaç ve neı'elerini gizleye
mediler, gizlemeğe Hiz&m r6rmediler. Buna mukabil bazı 
Fraa11z ıazeteleri yeni Bükreı bükümetinin "tehlikeli bir 
macera" ya abldıjıaı ve "Romanyanın Alman doıt)uğuna 
g6nlll kaydırmaıını• çatrafi vasiyetinin ne dereceye kadar 
mtlaait olcluja .. sorma;a kadar Yarıyorlar. "Eko d6 Pari" 
gaıeteai "Yeni Rumen kabineıi devlet o'oriteaini fazla 
göıtermete karar yermekle bir rejim tadili meselesinden 
ziyade btlcum etmekte• korkuları olmayan ıiyaıi rakib ve 
dil manlarına ıöz dağı vermek gıyeıini gilttüklerini" ileri 
ıilrliyorlar. Prağda çıkan (Narodni Poletika) ise "uçuı ulan 
balonlar ae renk Ye \,oyada olursa elaun Rumanyaaın F ran-
11z doıtlata• feda etmesine ialkin bulunmadıjını" iddia 
ediyor. 

Bununla beraber bu huıaıta fikir ve miUalealarını ortaya · 
atan ı•ıeteler aruıada ea dotru Ye mantıklı mtitaleayı Pa· 
riate çıkan ., Jurnal" ıerd ederek diyor ki: " yeni Rumen 
kabiae1iae yeai bir politika clatngaıı yapııtırmadan önce 
onun neıredece;i Ye tatbik• koyulacağı yeni proğramın 
mahteviyataaı glrmelıyiı. " 

Biı de ba baıasta 1'iç olmaı11 baEı hldise Ye kararların 
inkitıfı için biç olmaua bir hafta daha beklemenin doğru 
olaca;ıaı ıaanedenlerdeniz. 

Biz bu veıile ile yine tekrar edelim ki: 
Bize dostluk glaterenler bizde• daima hakiki ve ıamimi 

bir doıtlak ılrecelderdir. Yeni firkiyenio politikası parlak 
ve m&cell.I bir ayaadır. Ona tatla bir tebessümle bakanlar 
orada ıllfer bir yiı bulacaklardır. Tabii ba,ka bir çehre ile 
bakanlar da orada aynen o baılcalıiı bulacaklardır. 

SIRRI SANLI 

-------------------··-------~~~--~~ 
Mısır lıleri 

latanbal, (Hasaat) - Mı· 
ıardaki karıııklıklar ltalyuıa 
laafı altıadu çıkanı atilcUr. 
Dahili idarenin ruha temel
lere iıtiaad ettirilmeaiaclea 
ileri relmektedir. Jagiltere 
ile de ıiyamet yolaadadir. 
Her huıuıta lariliı ıefirinia 
reyi alıe111aktadır. Trablas 
•e Biagaıi de ltal1a111n te· 
ıebb&aleri ilmidsiılik ayan
darmaktadır. 

A.dliyemizde 
Faalivet 

bmir adliyesinde S37 ylh 
içinde llatıcldeiumamilikten 9141 
davt lel111iı ve bunların 8378 
zi aid oldukları mahkeme· 
lerde r&yet edilmiı ve yine 
bu 111•lcı111a 5549 'illaa gel
miı, bu11Jann da 5352 ıi infaz 
edilıoittir. Bu itibarla lzmir 
adliyeıi 937 yılı icinde çok 
mGlcellllllel iılemiıtir. 

iSTER GflL iSTER !GLA 

Cemil Merdam 
lstanbul, (Hususi) - An· 

kar B)ı ziya· et etmiş olan 
komşu ve kardeJ Suriye hü· 
kômeti Başvekıli B. Cemil 
Merdım, Türkiye ile dost 
geçinmenin faydalı olduğuna 
tamamile kanaat getirildiğin
den Surıye meb'usan mec
lisinde Hatay anlaımasının 
biran evvel tasdiki için bü
tün gayretile çalıımaktadır. 

........ 11111 .......... 

Kral Faruk .. == 
· Kahire, 3 (Radyo) - Kral 
Faruk, Parlementoyu feshet· 
tiğini bildirmittir. Yeni inti
habat hazırlıklarına derhal 
baılanmııtır. Parlementonun 
feshi Londra ve Kahirede 
büyük tesirler husula getir· 
mittir. 

Ezeli ve ebedi mesele 
Ram•• ıazetelerillde okanmuıbır: 
Geç..aenle R .... ya kl,leriad~n bİrİllde bir gelin ve kaynana hadisesi oluyor. Gazete· 

ler ba ba•adiai t.Ueyip, paUayıp •ltı•l•l'ltaa geçiriyorlar. Rumanyanın her tarafında bu ha
vacliı ç.akamyor, hemen hemen her efde dedikodu baılıyor, kiriıler geriliyor, k .. ynanaların 
dilleri çldJIJor, kafalannı salıveriyorJlr. Gelinlerine bizim adlarımız diyorlar, hep ıizin 
Jldallde• .... telere ıeçiyor, çıyanıarl biıe yaptıiınız bu kadar hakaretler, cefalar yet
mipdl'f tilll ıbde bili dillere deıt•• ettiniz! Kalasta bir evde it daha ileriye varıyor, 
kaya .. , Ue ıeUn aramadaki dil J•l'lfı, el lakaııaa! intikal ediyor, saç saça baı baıa ge
liyerlar, kom111lar İfe mldahele etme., imiı az kalıın birbirlerini çiy çiy yiyeceklermiş ! 
Kap••a o k•dar klplrmlf ki .. Üç bet k•dın zor zaptetmit··· 

Za.allı ıeliacijin ytlzl pal, pal brna~ yataıı içinde kalmıı. Bu hali gören komıolardaa 
bir delikanlı batırmıı: 

- Biz yetiım•e1dik az kalsı• kııcatıı ateki dlnyaya ıönderecekmiısio! 
K•1'u• bir hiddet ıa ılzleri ıöyledİf: 
- Beni bırakmadınız ki hepiniz lizerjlle Mkttıullz, onu yalnız gebertmekle deiil, etlerini 

brnakı.rımla birer, birer cliclileseydim yiJe İlltikı1111mı almıı olmazdım ! ! ..• 
G•"- ka)'Dua ~. bu kadar tidletli 11efret ve intikama. 

----'~~~ 

--~~-----------------"-----GO••OO 

Çin kadınları dişi kaplanlar gibi çarpışıvor~~ 
Japonlar, Avrupa ile muhakkak harp edeceg 
divorlar. lmoaratorun hu~urile mühim toolantı 

Londra 4 (Radyo) - Ja· 
poa Dahiliye nazaranın neı· 

rettiği bir beyannamede: 
- Biz Çini beyaz ırktan 

temizliyeceğiz, buna kat'i 
kararımızı vermiıizdir. Bunua 
için evveli lngiliz tebalannı 
Çinden çıkaracağız. lngiltere 
memaneat edecek olursa 
harp etmekten çekinmiyece
ğiz. Esasen, Avrupa hüku
metlerinden herhanği biriJle 
batta bir kaçı ile harbi göze 
almıı bulunuyoruz, bu mu· 
hakkak oJacaktar. 
Nazırın bu beyanatı Avru· 

payı düşünSiirmüttiir. 
Tokyo 4 (Radyo)- İmpa· 

ratorun riyasetinde yarın ge· 
ce asker ıürası ve kabine 
azalarının iıtirakile mühim 
bir içtima akdedilecektir . 
Şanghay 4 (Radyo)- Kan---·-··---

Roma 4 (Radyo) - Önü
müzdeki hafta içinde Al· 
man devlet na11n Hitler Ro· 
mayı resmen ziyaret ede
cektir. istikbal için hazırlık· 
lar baılamıştır. ---...··---Sinema Köıeai : 

Bu yılın biç ıüpbesiz en 
büy&k ve haımetli filmi ta· 
rihi lromanlarda bin türlü 
akıllara hayret verici mace· 
ralarıni okuduğunuz (Sezar 
Borjiya) filmi oJacaktır. El
hamrada Türkçe aöılü ola· 
rak ı&ıterilecek bu filmi 

ton civarında Japon ve Çin 
kuvvetleri arasında kanlı 
çarpıtmalar devam etmekte-
dir. Çin ordmuna iltihak 
eden 80 bin Çinli kadın da 
harbe iştirak etmiı ve va
tanları için seve seve ölecek· 
lerini yemin etmi9lerdir. Çin 
kadınlarından mtlrekkeb bir 
bir hücum bölüğtl şimal kıs
mında Japonların üzerine bir 
dişi kaplan gibi hücum et· 
miıler ve Japonları püskürt 
miiılerdir. 

Istanbul (Hususi) - Çinin 
Hankova ıehrine ıığ~nan 

mültecilerin adedi 250 bini 
bulmuştur. Bu ıehirde kıtlık 
baı göstermiıtir. 

hava ejderleri dolaı akta 
ve birçok yerleri bombala· 
maktadırlar. _ ................. -
Stalinin Onva

nı Deiiıtl 

latanbul, (Hususi) - Ja· lıtanbul, (Huıuıi) - Sta· 
ponya Çinin en mühim şe· linin tinvanı bundu woara 
birlerini hakimiyeti altına Sovyet Cumhuriyetleri birliii 
alıyor, Çinia bertarafında idare şefi olacaktır. 

!9l'; tee bel 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR. --------.... -
Göze çarpan bir çirkinlik 
Matbaamıza relen bir mektupta deniliyor ki: • 
"Yalılar semtinin tramvay caddesi tretu~arlarl~ ~ır • kat 

daha güzellenmiıtir, bunun güzelliiindea zıyade bır ıhti1aca 
cevap verdiğini anlayınca ir.sanın neı'eıi bir kat daha arb
yor, çünki yağan yağmurlardan cadde baıtan bata•• ipe ... 
hele hızla gelen giden otomobilleri• sıçrathj1 ıalarcla 
tahaffuz için yaya kaldırımlarının üzerinde sakin, ukia " 
rahatça yürümek cidden sefalı, sefalı amma arada, llraU 
dağ tarafındaki merdivenler sokakların •izına teıadlf .... 
yerler, tıpkı güzel bir kızın yanağında çıkaa çıhu siW 
insanın neıesini kaçırıyor. Belediye ha kımıza evlaia lalde 
tretuvar yapmasını emrediyer ve hali vaktı yerinde obmf999 
ların tretuvar yaptırmakta biraz geçiktikleriai glrlaee ~ 
men cezayı basıyor. "Çuvaldızı ele, ipeyi keatliae ~ 
bdır" sözti üıerine belediyeye ait olan ba sokak 
'Deden kendisi yaptırmıyor.? 

Karataı tramvay duratınnı rastladı;. orta mektep kaqİ-; 
ıındaki lngiliz bahçesinin önü fınndan itibaren tam .--~ 
dört adımlık yer, bataklık içinde. Burası, yalılar s•ıtlllliııtt 
en kalabalık bir tramvay ista yoaudur. Tramvaya 
hep bu harap kaldırımın &zennden binip iamektedidti
yer, kime aitse derhal yaptırılmalı ve halkımız, çolulc •C111'1NI 
zorluktan kurtarılmalıdır. Eğer bura11 okula aitse M 

rf edilecek para biltçeye ve uzun uzadiye m_,...,,, .. ıı'lll 
ye idir. Şu halde bunun belediye tarıfıntlaa yap1ta0•• 
doğru olur. Haklı detilmiyim. ? 



l•l\11~? 
. \•ç-ileri~~z 

~ .. vor 
Korun içüncü re-
ı, k•" ayın on beıine 

••' 9 ,. edilmİf olacak
ka,...n iıçileri •e iı yer
t alikadar eclea ba e
.e iıçilerin ıaillgından 

çiacl İf yerlerinin sıhhi bir şe-
za~ilde hazırlas•aıından ve 

dalla birçek tedbirlerin alan
, •asın bahsedilmektedir. 

Şimdiye kadar Iı kanunu 
kayıdları•dan istifade edemi· 
1•• bazı k11rumlar iıçileri ele 
ltu rene) emirle saat kay-
••• firecektir. 

lfçilerin sirertaları bak-
kıada da Haziranda bir de•
let Iİ•orta idaresi tesiı edi
lecektir. 

Tayinler 
Viliyet •ektubculuk mi· 

•eyyizi B. Emin Dej'irmen
dere nahiyesi müdiirlüğüne 
ataamııtır. 

lzmir hikim namzedliğine 
B. Muvaffak Ye "Eıad Alem-
41ar tayin edilmiıtir. 

icrada faaliyet 
icra daireleri yılbaıı mü

aasebetile bir kaç gün it 
sabiblerile muamelelerini ta
til etmiıler, bu müddet için
de Hki aeneden yenj sene
ye de•redile11 evrak ve des
yaJarıaın tasnifi ile airaımıı
laıdar. 

lımir birinci icraıı bu ae
•• flzel bir harekette bu
lmm111t memurlar yalbaıı ta
tilindea ••ıreçerek yeni 
ıeaeye de•redilecek blHün 
doıyaların muamelesini bi
tirmiılerdir. 

Yeni bir daire 
açıhyor 

Şehrimizde dıı memleket
lere pnderilen ihracat mad
delerimizi kontrol edea me
m•rlar için Kardiçab hanında 
bir daire tutulmuıtur. Ônli· 
mlıcleld hafta bu dairenin 
açıhı t8reai yapalacaktar. 

Kontrol momarlarımızın 
dibkat faaliyeti ıayesinde 
••U.nanı Ye bilha11a üzBm· 
larimiı dıı piyıalarcla beğe· 
ailmekted1r. 

ltçilere 
Kolaylık 

lzmir ıebrinin elekririkle· 
rinin sabaha kadar yanmasını 
belecliye uyğan bulmuştur. 
Ba aaretle ıababa karıı işe 
giden İfçilerimiz için bir ko· 
layhk yapalmıı ~lacaktır. 

Bozkurt Mat
baa Mürekkebi 

Her giia bir tekamül ham
leıi ile gazetemi1i Avrupa 
mlrekkeblerinden müstaini 
kıla• (Bozkurt matbaa mü· 
rekkebleri fabrikası yeni yal 
mllnaıebetile her çeıid mü· 
rekkeblerinde rene yeni bir 
mlkemmeliyet göstererek 
ıaıete •e matbaa idareleri· 
ala memnuniyetini •ucib ol
mDttar. Ba miUi mürekkeb
leri piyaıaya hediye eden 
M milli mileaseıemizi ıon 
ma•ıff akiyetlerinden dolı yı 
61 ylnktea katlulanz. 

ZENGiN OLMAK 

( Hallrm Seli ) 

• 
. S():, N . DAKiKA . 

. . . . 

Delbosun Ankara ziyareti' 
Paris 4 (Radye)- Fransa Hariciye nazm Delbosun Ankarayı ziyareti balkan konseyinin 

Ankarada Şubat ayı içinde vukubulacak toplantısından sonra yapılması muhtemeldir. Bay 
Delbosun Ankara ziyareti günü yakında tesbit edilerek Türk sefaretine bildirilecektir. 

Bir Japon 1gemisi battı 
Tokyo, 3 (Radyo) - Mirdremado adındaki Japon nakliye gemisi, Udzine açıklarında 

batmışbr. Miirettebattau 11 kiti boğalmuı ve birçok kimıelerde kaybolmuştur. 
Japon denizleriade müthiş fırbnalar vardır. 

Son karar bekleniyor 
istanbul, (Hususi) - Hatayh kardeşlerimiz bu ayın 7 sinde Milletler Cemiyeti konıe• 

yinde Türk talebinin müzakeresi neticesinde alınacak neticeyi sabırsıklıkla bekliyorlar. Bu 
kararlar yapılmakta olan haksız •e manasız taarruzlara bir nihayet verileceği kuvYetle 
umuhıyor. . 

Bulgar Hükômeti Silahlanıyor 
Belgrad, 4 (Radyo) - Bulgar hükumeti ıilihlanmağa vv ordusunu motorlaıtırmağa ve 

ayni zamanda bir deniz filosuda yapmağa kararlaştarmıştır. Bu vaziyet Balkan hükumet
lerinin gözünden kaçmamaktadır. 

Acıklı Bir Kaza 
lstaübul, 3 (Hususi) - Şair B. Fazla Ahmedin oğlu Galatasaray lisesi talebesinden 

Esad, bir kaza neticesinde mektebin üıt kat pencerelerinin birinden düımüı ve feci bir 
ıekilde ölmüştür. 

Karadenizde felaketler 
İstanbul, 3 (Hususi) - - Kmm sahilinde fırtınadan karaya oturan Yunan bandıralı 

Okerniı vapuru tamamen batmııtır. Vapur, karaya oturduğu sırada dibi sivri kayalara 
çarpmıştı. Vapur, bu yüzden su almıı her türlü tedbirlere rağmen kurtaralamamıştır. 

lngiliz bandarab Arnom adındaki benzin yüklü 3000 tonlük gemi, bugün Çanakkale bo
ğazında karaya oturmuıtur. 

Ortalıiı Dehşette Bırakan Bir Ejder 
lıtanbul (Hususi) - Valinsiya civarında bir havyan, birçok kimseleri parçalamııtar. Bu 

havyan çok büyük birşeymiş. Fransız gazeteleri geçen asır içinde Fransada ortaya çıkan 
(Jovudan Ejderi) adı verilen havyanı hatırlıyorlar. 

lngiliz-ltalya münasebatı 
Londra (Radyo)- lngiltere ile ltalya arasındaki rekabet gittikçe artmakta olduğundan 

bu iki devlet arasındaki münasebetler gittikçe vebametini arttırmaktadır. 
Londra (Radyo)- Londra milli radyosunun bugün Arapça olarak başladığı havadis neş-

riyatının açıhı resminde birço '< Arap şahsiyetleri ve bunlar arasında Yemen imamı Yab· 
yanın oğlu hazır bulunmuşlardır. 

Bandırmada Bir Cadde Denize Kavmakta 
Bandırma 4 (Hususi)- Bandırmanın en büyük caddesi üç gündenberi deniz~ doğru kay· 

maktadır. Yol bir metre açılmııtır. Belediye bu caddedeki iki mektebi boıaltmış ve barı 
evler tahliye edilmiıtir. 

Filistinde yeni idclmlar 
Londra, 3 (Radyo) - Trabuluışam zabıtası, Filistine gönderilmek üzere Aratlarca ha

zırlanmış olan mühim miktarda silah bulmuş ve hanları müsadere etmiştir. 
Kudüs, 3 (Radyo) - Arap çeteleri, tebdişe devam ediyorlar. Yüksek mahkemece idama 

mahkum olan araplar, bugün asıldılar. 
Kudüs, 3 (Radyo) - Bu gün silahlı olarak yakalanan bir Arap derhal muhakeme edil-

miı ve idama mahkum olarak asılmııtır. 

------------------------.. ••••00 .. 4"••--------------~--------
Fransanın 

Büdcesi 
Is tan bul (Hususi) - F can

sız parlamentosunda 1937 
büdcesi 54 milyar 739 mil
yon olarak tesbit edilmiştir. 
ltafyan gazeteleri Fransadaki 
vaziyeti her vakıt köti göı· 
termekte devam etmektedir
ler. 

Otobüsle 
Çarpıştı 

Evvelki ıün gümrük önünde 
10 numarala belediye oto-
büıü ile çir taksa çarpıımış
tır. Zazar azdır. 

Bav Eden 
Mezun 

lıtanbul 4 (Hususi) -
Bay Edene on beş gün 

istirahat verilmiştir. Bu me· 
niyetini Akdeniz kıyılaranda 
geçirecektir. 

Kurşuna 
Dizildi 

Berlin, 3 (Radyo) - Mos· 
kovadan bildiriyor : 

Sovyet harb divanı, ca· 
susluktan dolayı yeni bir 
kafilenin idamına karar ver· 
miıtir. Bu kafileden on beı 
kiti bugün ku•şuna dizil
miştir. 

Kadın 
Tavvareci 

lsta~bul 4 (Hususi) -
Meşhur Fransız kadın tay· 

yareci Maryuse Hilsten uzak 
şarktan avdet etmiş ve Iran-
dan geçmişse de ondan son· 
ra kaybolmuştur. Çölde kal
mış olması muhtemeldir. 

Ağırcezava 
Verildi . 

Narlıdere köyü civarında 
bir bağ kulesinde Hüseyin 
adında bir çocuğu zorla kir· 
letmekle maznun Mustafa 
oğlu lbrahim Ağarceza mah
kemesine verilmiştir. 

4 ikinci Kbulİ 

Son TelgraflarııHulisası: 
~--~~~----------··~--~~~----~~-
Is tan bul da otobüs tahkikata d~ etmektedir. "Tan" 

baş muharriri dün mahkemede di~miştir. 
§ Bay Eden dün Londradan iSıbat için Kan'a baret 

etmiştir. 

§ Menemende Kubliy mektebiDlüıen yıldanm nüfaıca 
bir zayiat yapmamııtar. 

§ Meksika dün ıiddetli ve şimd kadar emsali rörül· 
memiı bir yer sarsıntısı olmuştur. yiat teabit edileme· 
mittir. Hükumet yardıma baılamışt 

§ Karadenizdeo lıtanbul boğa.zıt müdbit balık akını 
baılamışbr. 

Romanyada Yah~ilerin Va
zifelerine NihBvt Verildi 
Sofya 4 (Radyo) - Bükreşten gel haberlere göre Ro

manyadaki bütün Yahudi gazeteleri ıapatılmışbr. Resmi 
müesıesata çahşan Yahudilerin de ~felerine nihayet ve
rilmiş ve b•dema Romanyada hiçbir ıbudioin bina yapa· 
mıyacağı gibi arazi de alamıyacaklar. Bu hususta llzım 
gelenlere kat'i emirler v !rilmiştir. 

Şüoheli Bir Ar
tist Tevkif 

Edildi 
Türkovaz barında artistlik 

eden Elizabetin Taziyeti şilp· 
heli görüldüğünden zabıta
mızca yakalanarak lstanbula 
gönderilmiş ve Sultanabmed 
dördüncü Sulhceza mahke· 
mesince . tevkif edilmiştir. 

Artist ifadesinde nüfus 
teskeresine lzmirde barda 
bulunduğu sırada bar sabib· 
leri tarafından 75 liraya te-
darik edildiğini söylemiştir. 

Mahkeme, bu cihetin tahki
ki ile kadmın hakiki hüvi
yetinin meydana çıkarılması 

için mahkemeyi başka bir 
güne bırakmııtır. Bu hadise-
yi meydana çıkaran her an 
uyanık duran çalışkan poli
simizi takdir ederiz 

.... .,....WIUll•••••••• 

lükifat 
\rilivor 

Albdlf azla çocuk sahibi 
olanlarlükümetçe mükafat 
verilece evvelce yazılmıştı. 
Sıhhiye üdürlüğü tarafın· 

dan vil~imizdeki çok ço· 
cuklu lftnlardan sekizine 
elliıer li'Dükafat verilmeıi 
Sıhhiye kiJetine bildiril· 
mişhr. 

Gelen irde bu kadınlara 
elliıer liaıekarrür etmiştir. 

Bunlardaı beşi lzmirde ve 
üçü de ıındır, Bergama 
ve Tired•r. 

••••wmı• ....... 

Non)is 
Avgı~arı 

Viliyet acır depOIU açın 
Karacabey nasından 1200 
liraya Nons ırkından iki 
aygır satın ılınmıştır. Ba 
aygırlar, TC4ah aygır de· 
dosuna getİmiştir. Posta hanede 

Faalivet 
Bu sene yılbaşı mü11ıse

betiyle . postahanede büyük 
bir faaliyet olmuş, ve bir 
milyon tebrik karb barice 
gönderilmiştir. İzmir Posta 
ve telgraf idaresini . m•kina· 
laştıran Baımüdilr Bay Nai
min vilayetimize tayiıinden 

· Yahdiler 
Hakknda 

beri posta ve telgraf itlerin· 
de gösterdiii faaliyet şaya
nı taktirdir. 

........ u .......... 

Korkulu 
Hikaye 
- Baştarafı 3 ünciide 

istedi. Fakat bir kıç adım 
atar atmaz, yarasının acısına 
payanaauyarak yere yuvar· 
landı. 

Herifin elle.tini •Yaklaranı 
sofada bulduğum çamaşır 

ipile güzelce bailadıktan, 
ipin bir ucunu balkonun par-

1 hğlna yabtettikteo •onra aşa
ğıya indim. 

Kaınutayaıabancı yalau
diler için vemiş olan ka-
nun teklifin~: "DilnyaDID 

her bıngi bi~erinden hic· 
ret etınek ist~n yahadilerin 
kabul edi1aıe1tsini ve Ttırk 
tabiiyetindea ;ıkmıt olan 
muıevilerin •'l Türk tabii· 
yetine alının•Ytaklarına da
ir olao liyib encümende 
tedkik edilmetedir. 

1 8 11 
AmerikanıD n büyük ve 

en naındar J. EFabrikasıaın 
938 model 6 t 11 lambalı 
radyoları Şe~i Hakikat 
ucuzluk sergisir, geldi. 

Fiatler çek 'euz olmakla 
beraber dünyadı mevcud iı· 
tasyonların kiff•sini geceli 
gündüzlü bili f,sıla net ve 
tabii bir sesle dinliyebilir· 
siniz. Hava, zehir gibi soiuktu 

ucağı yaktıın, ça)'danİığı ate- Radyo almak isti1enler 

ı 
pa1.arlıksız yorull\adan aldan· 

~ıe slirdüm. iyice ısındıktan, · 
... b madan ıısetin bar makineye 
dolapta uldugv uııı pastırma, 

( malik olabiliıler. 
zeytin gibi yiyeceklerle kar· 1 __....""""'~~..,._,,.___..---....,.,.....,.,..,..,.,.,...,.,.,.., 
dovurduktan sellra güneşin I hava iyileımiıti. Güzel bir 
ilk ıtıklarının Pencereden I kış gilneşı karla., llı.erinde 
ıiizülmekte olduiunu büyük pırılblar basıl edi)ordu. Ah· 
bir memnuniyetle gördüm. 1 ma binerek bu lllenhaı ba· 

Fırtına sükiıllet bulmuş, takhaneden uzaklaıtım. 


