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hausiuetinizlı 
ıunamağa ideğll, kırılan kal
blntzı tamırı, · ·. kapanmıuan 

.ua~anızı tadavıuı aıldlm ... 
----

;.O gla ve o rece · Şadiye hep yavrula
rıoıa hıHni · ·~ kendi acıkh feliketioi dO
ıBıerek Fat~a abla lle dertleıti. · · 
:!· Erteai Hb.ail erkenden k•pıcı yiae oa
laratt ı kapıımı · çalarek akla ti•11adı . yıılt 
bir ad•mıa;bayaa ŞadiyeJİ behemehal gör
mek iitediiial ·ve görüşeceii işin çnk m&
bim olduğunu ve· bayanın lıuiadiıi ile ço· 
culrlarıaı çok yikıadın ilgilendiren bir me
ıele . hakkında kendiıiyle koaaşacıiıaı bil-
diıdi~ -: • . 

Genç ve tıliıiıı: kadıa, yanularını ali· 
kad•r-edea bir mesele ıöıDDti tıitince bz· 
la'~~ütfi~meje l8ıum görmeden apartman 
kapPift•ma :: ~·· 

- Haydi o yaılı baya söyle, bemea lef· 
rif etsinler .. 

Dtı.e emir "verdi. 
11J~ :Clafillii. ~oara miİyoaer ihliki ı krah 

Z!ı~. Sokolıu m•ıhim ve omuzları düıtık 
bir vufrette. gi)rüamilf ve bu tacizinden 
doJ.yı:; uı~a- ·uzadıya öıiirfer . diledikten 
ıoar• .1iyaret mak1adını ıu ıuretle anlat· 
ma;a, baıl•dı : 

·.:.... ~ Beni.' buıila buraya kabul etmiyebi · 
lir_dini~. ~akıt bea bugiin_ buraya ıeref ve 
ha1111etiaizle oynam•i• dejil, kınlaa kal· 
itilılıi ' ~,mire, kaaıyan y raaııı iyi etmeje 
ı•ldlm. . . 

Şıdlr• h•1ecaa ve helecaadaa titreye• 
bir ııılı : 

:-:- Fakat bea~m kalbimin •• yar1mıa 
kolay kolay tamlı •• tedavi edllemiyece· 
illt · liz d• pek ili billrıiaiı... _ 

DlyebJJdı.: . · 
Zly~ Sok11lra11 ıort bir muameleye at .. 

ramaclıiıadan memaua, ıu cevabı • 'erdi: 
- ·; B11nu11. lçia, ber ıeyi, her fedakirbğı 

ıaıe aldığıma iaaamanııı:ı rica edece• 
iim,. · 

- e ...... yapabilirıiaiı? 
..:... Her şeyde~ öace, çocuklanaızıa Is· ' 

tlkbılhai düıOadüğiiaİlıü ve onlarıa, bir 
ırl• aliaeleriaia yabancı bir ııdımla nikib· 
111 yapdıfnı• öireamek iatemeterine razı 
olmıyacai.1aı11 bildiiim içia e1veli bu lıi 
temiılemeie karar verdim. 

Erlerimize 
Hediyeler 
Bı1yıad1rıa Uladı lcöyll bal· 

ı ındaa Ali Karıotta11, Alı
oıet Şftik •e daba bir çok 
ileri relen Uer: relen lı•mi
yet u•er kay halkı tarafın
dan k•hramaa erlerimize 
hediye ahamık &zere k111l•y 
şabemizo 48 Ura te11lm et· 
ınioler~ir. Köylümüı&n ,ef· 
kat •e bimiyeti ıayaaı teb
rilııtir. 

--... a---
Takas işleri 

Küçük baı hayvan derile· 
riyJe yığlı tobumlardaa ke
ten, kendir, llıtliıı, ay çl
ç•ği, ıaıam, yer f11tığı to· 

laumlınnıa ve ıoyı f11ul1a· 
ııaıa muhtelif aalıımalarla 

vıki tıah.lltlerimiı bilklimleri 
h:ld kalmak üıere, yalnız 

dıt ticaret daireıiaia 21 11-

yıh ılrküleriadelrl kayıt ve 

111tlarl• memleketimizin muh· 
taç · oldağa ~ .. ddeleria itbali 

l 
mukabilinde ve tıkH yoluy· 
_ıe ihraç edilebileceği Ticaret 
v~killiiin~ea ıebrimiıdeki 
alakadarlara bildirilmiıtir. 

---ıa-..--

Kız alıkouıak 
lldçeımelik dolapbkuyu 

me•ldiade oturan Tahıin 

ojlu Filiri, üç aydan heri 
aiıaahıı buluaıa Kıdri kııı 

lımeti · eviade alıkoyduiu 
ıikilet edil_mlı ve yakalan· 
mııtar. 

-----o----
Sarhııluk 

Keme! çıyırlıbahçede, Ali 
oğlu Hı11a Ye Mebmet ojlu 
Yaıuf, ıarboı oldukları halele 
Kıbramaa oğlul Mıhmedi 
ıarlaoıluk 1ailraslle döfdlk· 
lerinden yakalanmıılardar. 

----o-_.,-

Zina 
Nibat ta ıiıl kay.betm~klo n11al peba bi-

li b Kemer kıbramanlarda otu• 
~ mez ir h11iaedın mıhrum kıldıfını 
aal cbğı lçia irtikip ettiji hatanın tamiri· raa Mehmet otla Riıa ile 
ne caa atacıkhr. . Muıtıfa lr1rı11 Hediyenin 
: - Fakat ·oaua cım. çıkrpıdıkça, köt& zia•da bulundukları Hedi1•. 
buyunalJ da ondan çıkauyacıaıaı ılı, ber ahı kocuı Muıtıfal tarafı•· 
keıtea iyi bilirainiı.. daa tikayet edilmiı ve ıuçlu 

- Fakat ıilin bize verdiğiniz terbfje lır yıkılıaarak haldaraad• 
•e alılik cler.aleri Udmiıia de tabiatlerini meıbut ıuç ubıt varakaıı 
pek çok deiiıtlrmittit. yapılmııt1r. 

Bundan sonra o yalnız sizin ıerefiaiıi -C-i-lt-.,-.-.-Z-iili_r_e_•_İ -H-a-ıt_a_h_k-la_r_ı 
kurtaracak bir bıyat ıürmeie karar ver-. Mltelıa1tııı 
mittir. Banu ılze ben bBtüa yarlıjımla te• Do K T o R 

mla edi1oram.. ı S liJi 
" - Llltfea bıaı Wmat. ıclialı. . . a Sonad 
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-----.-:---
Her sene yapılmakta olan 

Kırkpınar rüreılerinia tam
pi1onluia11u Uç teaeair Te· 
kirdailı Hliseyin alıyordu. 
Bu kerre şampiyon ~ nişını 
olan ve Kurtdereli kemeri 
yeri. e "Adali pehllwaD., ke
meri verilecektir. Şimdi bu 
ılireılere Tibkiye Kırkpınar 
olimpiyadı aamı alb•da bil· 
tüa bölgelerin lftlrlki diiı& • 
a&lm&ıt&r. ----
Beleaiye reisi-. 
nin teftişleri 

Beledi1e reiıi diia Kıdife
kaleye ıidecek, çam •i•cı 
dikme faallyefaıliyıtlal tet· 
kik eylemiş, bu arada Com

buriyet korulutuna da uira· 
yarak Alba yolun ıçılmaıı 
b111U1u11da direktif vermtıtir. 

-----o---
Karaya 
Oturdular 
KuıaclHı Hmaııaa utra· 

ya11 mıl yBldti Sakarya ••· 

. pura o ci~arCla karayı otur· I 
muı •e lrartulmaıtur. 

' 011 tonluk Ekin motörD 
Çeımeaia Çiftlik meYldlade 
karaya oturmuıtuı. Mot6riia 

kurtırrlmaııaa çılııdmıkta· 
d1r. .......... ._._. 

Bıçak t~ıııak 
Kemer ıihmeli ıokajıada 

Celil otlu kay•ık)ıl Kıaaa 
ıebepılı olarak aermaye Ri-

fıt lrııı Rıflyeye bfçık teı· 
bir ettliindea yakalıamııtır. 

§ Kemer rıiirmeli ıok•iı•· 
da Sefer otlu Hayrullah 

adıadıki kiıi biri miiaıkatı 

yBı&adea Mehmet lnıı ıer· 

maye Seyhıaa biçak teıhir 

ettlii".ltlea yakalaamııtar. -----
Yaralamağa 
Sebeb:yet 

Anafartalu cadd11inde 
Ahmet otla F erlaıt idare
ıiadeki otoblli Safiye kızı 13 
yaııda Nesilııayı çarpbr~rak 
1aıalaamuın ıehel:ilret ver· 
dljladea fyalralaamiıtar. · 

._ ........... 
Aakara - Fon P•1" 

yapılan ıuikHt dıvaııo• 
giia devam ediliyor. S0 ~ 

• od 
miUehaHtıların raporu f-0' 
nacaktır. Hldlıe bılı~'tf 
raıeteleıla yllrilttükler• ~ 
mlaler baglla aydınlı11• 
tır. 

9 
Suçlu Abdurrabm•• ~ 

ifadeılade yabancı iki ·lo 
hıkkıada dildıate dei~J.'8 
lümat vermlıtlı. Ba 111,al 
bu illi klılai• rakalaı il 

tee1y&d etmlıtir. 

BllJl•ki celsede öl~ 
ıoar•ki ıılıitler ar•-' 
vak'•da y11aı. d&ıea 8• .. 
Talig&ı ile Mefharet Tol~ · 

ele di•leaecektir. Dij'•f,-ll 
laitler ara11ada ıof ör ~ 

ile motörcü Adli ,. ' ''~ 
bir çok ı•hitler vardıt• ~, 

--·-o----- •ıa 

PARTi 
MECLISIN1' 

lf 

Ankara (•.•) - Parti ti 
Jiıi umumi heyeti diill ~ 
lıaclf. Kür1lye Ziraat 'j 
ııJdi. Seaenin ılraat d ~it 
mana, ihtiyaçlarını ve •

11 ~
teclblrlerl iz•h etti. Mil'~ 
dit hatipler ıöı alcb. zır~ 
ticaret •e bııvekil t•'' a~ 
dea ce•aplaadılır. , 

Bundıa ıoara tıle1'1 l 
ıiıa a içtiği meıele• 
dD1Dad8iil ıaah ae, il 
Kaplının takrlriae r.t• 
ve Milaalralit vekilleri '• ~I vercftler. 

~il 

~~ı. 
Mülkiye ~~ 

---o--.... 

Tayinleri }-
A•k•ra, - içeli ıo•~ d~ 

çıu Mitllat Bursa mektll 
ıu Şe'wket içele, Mili' 
kaymakamı izzet oıel ffl 
mlfettlıllif•• aaliledU4 

~-o----... 
Aza ücreti~~ 

Aakara - Verıi •' 
fiye komiıyoauad• çı 
mu•111af •ı• ile nukol / 
ücretleriain arttarıl"' 
karar Yerilmiıtir. ,,,,,/~ 

PATAT~ '
1

' 

Mezarllk bışıada b• i' ~ 
43 l numaradaki patıt;,ıi 
ıanada ba fayclıh 11 ~--'tl 
•• aefiı ve acuıuDtl 
.calrııaıı. 
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1'Yli/Ji P"y go 1 ~~r J:r:ı~ ıPara aş~~~lip geldi 

l>UN ÇE i Di 
' it itramige 117089 No. a çıktı 

"••t ır~6ıa "' .._ Milli Piyangonun 911ncu tertip üçüncü keşide· 
'9Q ~•Palın d 8ı11 1. lfhr. Kazanan numaralar aşağıda ır . 
tf ''• 1l7089 numaraya isabet etmiştir. 

1 O Bin lira kazananlar 
95762 136932 355559 389068 

96003 Beş bin lira kazananlar 
~ 128895 147557 229974 283999 386053 
~~il b 1000-2000 lira kazananlar 
/l8 6;: rakamı~ 18281 23507 36843 49438 54319 

bu,t .~? 70043 80899 ve 99932 ile nlbayetlenen 
il b 1 •şer bin lira .. 
19tı' rakamı 00624 10507 10690 12125 15373 
63()93 21059 23465 31190 31409 37847 48437 
8g o 69989 71154 71257 74780 81571 81597 

"'- so2 
4~6 89492 89603 89843 91942 92877 93088 

l!lt, 'e Dibayetl(inen 120 bilet biner lira kızaamıı-

lDıa dö Diğer kazanan numaralr 
bıı,t ~ rakamı Z619 3492 7772 ve 9366 ile biten 
'ı~,JetJ eı yilzer liH, ıoa . üç rak•mı 589 681 J ve 866 
~•e 8S '~en 1200 bilet yüzer lira .. Son üç rakamı 517 
jll i•ı 8 ıle nibayetleoea 1200 bilet elliıer lira. 
t ıı,,. '•kamı 34 ve 71 ile nibıiyetleaen (8000 bilete 
iki1~1S0.ıılan 1 4 5 ve 7 ile nihayetlenen 160 bin 

lır• kızınmıılardır. 

aıı, Portakalİı 
;~ .. rnırmaıat . 

l{ilo 1 ir kil e Ilı•, beş port•· 

''•rı 0 
l•ker almah. 

•ltt de portakalları 
k,b 11 8 yıkadıkt•n 

·~•i llkları ile parçı· 
trı._i Ilı etnıeli, çekir· 
~)e •~ıkladıktan ıonra 1,,

1 
.. 0Yblılı. Keıilea 

C))dt11t~'tihıceye kad.r 
'li. •11 ıonra •teşte 
h,ı., 

ille Yu11ıu1ayıaca au· 
''•k ''~lan kefsrirden 
\ı, k·ı •uınıeli. Çıkan 
~- 1

1 0 tekerle ve bir 
~ ~I, tlyu ile ateşe ko-
'~ k~••t, bir ıaat bir 
r ı l'llatınalı. Küçük 
' ç,,İıi .. 

'ltıı, , ile dok llp mu· 
d d1a,,,h. Poıtakal ren
Qıa, IZlarmelit pelte 

'· 

Tahta agakkabılar 
Harp sebebile her taraf· 

tan deri lyokluğu kendini 
göıtermiştir. Bazı memle· 
ketlerde ayakkabı kihelesi 
için köpek derilerinden de 
i.stifade edilmektedir. 1 Nor
veçte iıe ağaç, tahta ayak· 
kabılar1a giyilmesi umumi· 
leşmiıtfr. N onreçte ağaç, 

bol buluaduğ~ndan harpten 
evvel de bilhassa fakir bıalk 
tarafından ağaç ayakkabı 

giyiliyordu. :Norveç Btahta 
ayakkabıl•rının f altlar1 iki 

t•balcadan ;m•müldür: Bi
riaciıi tahta, ikinci tab•ka 
tazyikle katılaştırılmış mu-
kavvadır. Tahta ayakkabı

larının kadınlar tarafından 

giyilmesi mecburi kıhomış· 

hr. 

. .-~!~amra Sine_m ..... a
111

s .. ın·d·a-. -! 
lerdeıa itibaren fevkalide helecanlı, mOthış, ı 

~ ••lı~elerle dolu eşıiı bir şıbeser ı 

~iı~~llRAMAN SUBAY i 
\•t,t: 

1
Y •rQtanlar: Gary Cooper Andera Leedı ı 
-.3_S-7-9da .. Cumarteıi-Pazar 11 de bı,ı.,ı 

• d Tel. : 
sınemasın a 36·16 ı 

~b (~ltırı uriıi) nirı en btıyük Filmi ... ~- ı 

- -ı.-...... -

htu.bul - Üsküdarda feci 
bir tramvay kazuı olmu,tur. 
Kemal Eı keeemin idarotin
d ,,ki Ü ıküdar ~ Kadı köyü 
t .·amvayı Üsküdara gittiği 
~· rada En ta niye h11tabaneıi 
Ö!: Ünd . ki virıji döııerk ... n 
fren yapamamıJ, u•ha yol· 
dan çık1rak baıtıue dıHrı
şiddet_le çarpmış, öoii ve 
yaalmrı parçalandıktan ıonra 
devrilmiştir. 

Arabadaki 16 yolcuuun 
hepsl de ığır ve hafif yara
laamışlard1r. V atmalİ da ya• 
ralld1r ve ) araıı telrlikelidir. 
Deadisine amoli1at yapıl· 
mı ıtır. 

Ha1tane önündeki durakta 
tramvay bekliyea bıbriye 
emekli binbaıdarıadan Alı· 
met yoldan farhy•a tramvıy 
albnd• kalarak p1rçalaamıı, 
ölmüıtnr. 

Kaza Üıküdarda heyecan 
uyandnmıştır. Tahkikat• de
vam ediliyor. 

DUnyada Neler Oluyo!.~ 

1334 SBRBllk ah. 
şap ıabad 

Ahıap üiaa1arıa uıua ıa· 
ı:naa day•nmadıkları zannı,. 
umumidir. Fakat bu ıaaaı 
çürütecek bir çok miıaller 

vardu. japony•da ve Çiade 
yüzlerce seae H'vel iaıa edil· 
mıı evler, bugün bili mil• 
kemmel bir vaziyette bulu· 
nuyor. 

Meseli japoay•nıa Nara 
~ehrinde Hurugi parodi 
<J•POD m•bedi) milidi 607 
senesinde yıni bundan tam 
1334 .ene evvel tamamen 
•hı•P ioşı edilmiş bulundu
ğu halde yepyeni durn101. 

Bu abıab pagod 13 metre 
yükseldiğinde ve d&rt katlı
dır. Pagodun biç bir tarah 
çürümemiş ve i•ıa tarinln
dea bugüne kadar hiç bir 
tamir ıörmemiıtir. 

P•godun mubteliJ k111m• 
larını perçinlemek için kul· 
J•uılmıı olan çiviler de de· 
mir.len değil, tahtadandır. 

Yine mabedin o rta11ada 
Huraginin tahtadan yapılmıı 
ve mükemmel 'bir vaziyette 

bu ulunan bir heykeli ee me•· 
-.,t ~4RLES BOYER'in f 

i'o~t ı,~•a ile beraber yarattaklan ve bu~~ae kadar: D-----F h • J k 
A ' 1alen filim1erin en hi11i ve müeHıfl ı r. a n ıı 
4' C K s T R E E T •ı• bmlr Menaleket bHb.DHI 

cuttur· 

RoDtkea •itelaHıııı 
-tlıa,ı VE ZENGiN JLA VELER t Roı.ıtken •• Elektrik teıdaylal 

'": l.IS-3.15-5.lS-7.15-9.15 te.. : ,.,,.,,iJ J~lle~~iT~a.50~iJi 

-
Sitkecide bir loka•t•d• ıarip bir bidise 

olmuıtur. Meaele fUdur: 
Aımahmesçtte oturan Maıba kııı Zehra 

iıminde •erbeat bir kadıa •v•elki alışam 
Siıktcide metresi buluaduiu bir ııhıı• 
fok•ntuıın• gitadı, orada dijer ltıklarıaıa 
da iıtirakiyle bir işret ilemi tertip olun· 
muıtur. 

Zebra ıilıurna bir bale geldikte• ıoıua 
100 numaraya sıitmek iıtemiı, bu ıırada 
belindeki kemer çöılllerek yere düımBıtBr. 
Kemerin içinde bulunan 1800 lira para da 
ort•y• dök&lmiioür. 

Kadının lııkları bu maaıara karıı11ada 
muıııkayı bir t1rafa bırakaıak Zebradaa 
daha cazip olaa paralara bllcam etmlıler• 

· dir. Zehra ile i1ıkla11 arasında mlthlı bir 
mUcadelı baılamıı, aetlcede paralan• da 
bir kıımı ortadan ıır olmuıtar. 

ZehraDıa hldi1edea poliıi haberdar et'
mesi B:r:eriae, zabıta "' adliye tahkikata 
bıılamııbr. 

Milli 
- . o---

korunma kanununa 
aukırı harekat 

Keçeciler yol bedeıteaiae iplik ticareti 
yapan Avram otlu Yu1ef, iplijhı çllealai 
27 kuruşa 111tmaıı icabederkea 32 baçak 
karuşı Htmak ıuretilo lbtiklr yıpbiıadaa 
yakalanmıı •e bakkıacla meıhut ıuç zabıt 
varaka11 yapı,mııtır. 

Hangi nevi çaua 
kullanılır? ••• 

Y aıhk mıhıullerlaili çapalamak içi• tir· 
tipil denilen kiçük hir tarafı çatal ve di4 

ier tarafı uca ıinl Yeya düı çapa lnıllı· 
aahilirsiniı .. 

Çatal tcrıf ı ile topraiı kabartmak, di
ier ucu ile otları temlılemık m&mldl•dilr. 
Pat. tes gibi hoiaıı doid11rulacık malaıal· 
ler ıçia kullaaılaa çapalar baıkadar. Ban· 
lann aapla11 uıuadar. Çapanın ajıı 10·20 
11atlmetre ar11ıada ve dilzdllr. Topra(ı 
ltot Ye kolaylıkla fldaaıa et_ıafıa• çekm•ie. 
yarar. 

Bu çapaların neYlleri •ardır. Bu iletl•rl 
aatanlar, çapaların göreceği it• gaıe ad 
vermiılerdir •. 

M11ır çap111, boıtaa çıpa11, '"-lamı ça· 
paıı, ot temizleme çapa11, tirpltll çapaıı 
gibi .. 

Tirpitil den gayrlal bepıi ayakta kallanı• 
laa çıpılardır. En iy ~.ti yapacaiınıı iıı 
ıöre çapa uçmektlr .. 

YENi SiNEMADA 1 
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Af ri ıtada Fransız 
EkJJatotu 

Hüt Frnuızlarla lnsıilizl er araı 'nda Af.i
kadald Ekustor Frar.ıız ıömüıg~Jeriae dair 
bir aalışmı imzalandı. 

lagiltere buraiardan her sene muayyen 
bir mhtardı ve ürün utıa almak tubbO · 
düne g-iri~ 1ıiştir. 

Bu ıöcnürg ..! IDe ekonomik duı umu 1936 
ıeneshıdenberi devamlı ıuntte ğitmiştir. 
8uuouı , ıh racatı bıı yıl öocekioden 155 

bia 457 toa faılasiyle 1937 yılında 510898 
tona varmıştı. Huııuıı değeri de ayni yılda 
bir yıl öncesine ıibetle 161,761,000 fıank 
artmıı 256,350,000 frangı bulmuıbır. ltha-

. lit da ay11i .. ne yüzde 22 aiıbetinde mrt
mıı ve bu çoğılmış 1938 1ılıada da devam 
etmiştir. 

Busırada bütçedeki ma1raflardan biıço 
furıua kısılmHİyle iktisadi durumunun iyi· 
leşmesiac himmet olunmu,tor. Bu sıyede 
ziraat durumu geniılemiı, Poınte • Noire 
limaot da ııtih oiunmuıtur. 

Bu IÖ .D ütgenin yüz ölçüsü 377,700 mil 
murabbaıdır. Nüfuıu da 3,500,000 yerli ile 
5000 Avıupıhdan mürekkeptir. Bu rakam
lar 1936 Hyıınına ıöıedir. Ondan ıoara 
İiarbia çtkması ü:ıerine bir takım deiiıik
Jikler olması muhtemeldir. 

. Bu. ıömüıgelu yılda 38 bln ton mı11r, 
_1~0 ton kabge, 1700 ton pamuk, 17 bin 
ton fıa~ık, 659 kiıogram altın çıkarılır. 
Aynca lrako ürünü de önemlidir. 

lngiltere ile De Gaulleciler arasında İm· 
zılaadıi . bilairlea anlaşma geugince lagil

. buradan :uı• miktarda kakao, kereste ve 
pamuk !'• hu alacaktır. 

-----o---
23 N SAN 
ÇOCUK BAYRAMI va HAFTASI 
Yurdqa el!l önemli meselelerinden olan 

Çocu·ı div11uıa inkiıafı için uğıaıaa Ço
cuk Esirgeme kurumu bu sene 2 l inci ıe 
~esini idrik etmiştir .. 

Kvr11m geae1 merkezi bu sene de 23 ai· 
san bıyramı ve b1.fcasıaın geçen aeaeler· 
den daha geniş ve ıfimulln ve çocuk di· 
•atnıd•lci çahşmalarla elde edilen ıoauç · 
l•rı bellrteaek ıeki~de kutlama11 içln 1im
dide11 baıerhklara bıtlamıı ve b6tlin mer· 
kez •e şubelerine bir tamimle luıyfiyeti 
bildirmiıtir. I 

--~--

BORNOVALILAR 
SÜREK AVINDA 

Haber aldığımıza ıöre Bornova avcılar 
cemiyeti izalan batlarıada reiıleri bay Sil · 
leyman oldaia hılde pııar güaii sürek avı 
tertip etmişler ve muvaff •kıyetli toeticeler 
elde .. etmlılerdir. 
· Av 11r•ııada iki domuz imha edilmiıtir. 
:Domuılaran birhiaia karnından beı yavru 
çıkmıthr: 

Afcılarımııı tebrik ederiz., 

Tasarruf bo
noları ve 

vatan borcu 
-----o- -

Ankara, ( a a) - Üçün· 
cü d~ fa 25 milyonluk tıHr· 
ruf bonosu çıkarılmasına H· 

lab=yet veren 4195 kanun 
yilr ülüğ~ gırmiı bulunuyor. 
Faiz, ••de, ve kopur itİba· 
riyle evelkilerin ayni ol•n 
bubouolar buıüade• itib1r
en .nemleketio bıar tar•fıada 
Hhşa çık.arılmııtır. 
Dıha evel çıkarılmıt Gtan 

50 milyon lirahk taıarruf 
bonolarıaıa çok kı•a bir 
zamanda ıablm11ıaa ve hal· 
kımızın bono saha almak 
için te•ali eden miiracaatla
rıaa bakıhrea bu ıon 25 mll
ye nun tehalükle kerıılana· 
caiı muhakkakllr. 

Halk f aiıiai peıin ödenen 
ve iıtenllca aada paraya 
çevrilmesi kabil olan bu 
bonolarla tasarruflHıaa en 
emlo ve ea kiuh bir prlı· 

maa bulurken aynı zamanda 
bu bonolar basılitıaın Milli 
Müdafaamı.zıa artan ibtiyıç-

larını karşılamağı yaradıiıaı 
bilerek bir vatan vazifesi 
ifa edeceğine de kanidir. 

Vatan sever hallumııın 
Cümburiyet maliyesine göı

terdiği büyiik itimada ne 
kadar teşekkOr etıek yeridir. 

Mukabil askeri 
ittifak 
-----

Ankıu, (R.G) - Nev· 
york TaymiH göre, Birıııao· 
yı, Romanya, Yugoılavya, 

H1rvıti11tan ve Slovaky aara· 
11ada Bukreıte bir Hkeri 

ittifak, bnırlaamııhr. Bu it
tifak, Macariıtan- Balıariı

tan mraıındaki geçen ittifaka 
cnıpbr. Ve Macaristanda 
telüıla karıdanmııbr. 

------------------··· ------------------·-· Altın piyasası 
---o---

Bugllnlzmirde •ltlnıa •lıı 
fiyatları: ... 

Reıat - 3550 
Hamit - 3400 
Aziz - 3300 
Halkah- 3300 

Anadolu aıansının 
Raduo hülasaıarı 

-----
Moıkoıva- K•lenia b&lge

ıiode 11 meskôa yer dıba 
ılnamııt ·r .; 

Mokova - 24 ıuarttaa 4 
niıana kadar 226 düşman 

tayyaresi d6ıürülmüıtür. Bi
zim kaybımız 67 dir. 

Berlia - Din IRaılHdaa 
29 tank aldık. 60 tayyare 
dDtürdllk. 
Moıkova- 6 nisanda 112 

dOıman tayyare düıman tay· 
yareıi dllıilrd&k. 

Berlin - Ankara bomba 
bAdi1eıladea bahseden Al· 
mın sıızeteleri Ttlrkiye ve 
lneçin tllhriki 'için yapıldı
ğını yaı•yorlar. 

Nevyork - Amerikanın 
A•rupa filosu amirali Ame
rikanın hırbinlıonuna kadar 
döiÜfeceğini ıöylemiıtir. 

-----
Arjantinde 

sıkıntı 
Buenoı Ayreı, (•.•)-Har· 

bia icap ettirdiği tahditler, 
bilha1aa birlcıik Amerikadaa 
itbılibn hemen tamamiyie 
kesilmesi lizerine baıı mad
delerin azlığı kendini ·ıöı
termeğe baılamııtar. Gızete· 
ler sahife sayuııl!ı azaltmıı,., 
ve akıım gueteleri11de11 ba
zdan neşriyatlarıuı kesmek 
zorunda kalmıılardır. 

Lik maçları 
Dün Alsaacak sitadyom· 

uada birinci, ikinci liseliler 

Fransa yüziİ 
Amerika1 

döndü 
Vaşington, (a . ı) - ft 

büy&k elçisi hay RoS 
8 göıüımek üusro r•ndef I' 

MiUilıatta Fraaaıı oıil' 
lekeleri ve Franta ve 

ti rlkan anlıımalarıaıa 
11 konllşalacaiı zanaed~ 

Gneteier Fı•uaaın 1 
Amerikaya dönme1iade~ 
maaların hiddetini oıocıf 
duiuau yazıyorlar. 

---o--...... 
Yatı 

ücretleri
1 

Aakıra- Hayat pıb~ 
yüı611cle11 yatı mekt•P. 
deki ncret yüzde yirdl' 
derekeainde artmıtftr· 
tHıray okulu ücreti 
dljer yatı mektepleri d• 
lira oldu. bı 

--o-- Mıa 

Mihver basabııt, 
ımııat ~ 

Londra (a.ı)-Fraaııı et 
fillerine ielen haberle'' ı ' 
re Tulonda Alma•Y' 
otomobil imal edilmelıl; 
ltalya hesabına da 

0 ıipariıleri ılıamışhr .. e 
FraaHda 6 bin t•yY•'' 
edilecektir. Bunun bef 

V. '"' Almanyaya, bini ıı•ı. 
rilecektir. Alman aske'' 
kamla11 en geç niı•P l 
na kadar ltpanyad•' .~ 
kamyon lıtemiılerd~)o 1 

±5. S2i l:) 
ara11nda bir futbol maçı 
yapılmıttır. Okullar arası Nihayet 
mllubakalarınıa hemen en d J 
heyccınhıı alan ve beş bin- yakalan J 
den f ula seyirci bururuada tr• '' 
yapılan bu maçta ikinci lise Cumarteti geceıi dıf d, 

dur•k yerinde bir k• ,.1 ~hı sporcuları ilk blftayımda d jl" ~ 
ııfıra karıı· üç aayı yıparak bir reocia y1ralaa 1 t -~, 
birinci liselileri yenmiştir. mııtılı. Gizli failler !1'ft QaQa 

tur. Vak'a ıöyle olo>"t 1, 
Cumartesi ve pazar g6a· tı 

yıpılacak müsabakalar Co· Yarala Ertugrol, lf . 
martesi güafi voleybol, De- Tatar Fatma ve ~~:', Uı~t 
minpor • Yün Menıucıt ara· buluımuı, hep bir ı l,t. 
ıında hentbol Pamuk Men· mek için tramvaya biJf ııt 
ıucıt • Şark S•aayi araıın• Ali oilu Niyaıl ile Qa 

da, bısketbol, Göztepe • oğlu H11an tram••Y' •-' it ' 
Karııyaka araıında Pazar ve Ert11grulu bir beb .,, ' 
güali roleybol. Altay • K.,. tramvaydan iadirasit~, "1· 
ııyıka 1raıında hentbol, Bu yOzden •r•lf' 111:At~._ • 
Göıtepe Demir1por arHıada gı çıhmıf, Ertugıul 1"t~''•d 
bukdbol, Altınordu - Ş.ark mıı, ıuçlular kaças••;, Ç 
ıanayi ar111ada aibeyet tutul~~ 

Milli oivan20 ·biletterinizi ( Saadet ) 
Klf88l11de11 aluaıa_.. Çorakkapt Pollı lle•lrezl P' ......_ 
brta11 .... 164 ".... '·~··· 011•1• ' ••• , •• , 


