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Mal, E1ya Degildir Büyük Donanmasi Beritanya 
~ . ....~----- -----„-·--- „„„.... -
~ siyasal anla~mazhklar1n halli i«;in gi-

bir yerde ~tkan hudaJa hi r gazete n1as-
Habe1istana yard.1m ederek, italyan1n Afrikadaki hikimi 

ral a yazd1~ bir makale ile iki devlet ara
lla bir ihtilaf bomhas1 f1rlatmak istedi! 

,8~1ercle ya1dajam1& bir gibi pe1ket ~eken yabarc1 
--·„ldmaa bu klstah ve ke- gazete ve gazetecilere ~ok 

Pzeteaia ortaya atbä't- raslamrda. 

yeti yik1Iacakt1r. Japon ve Arab askerleri Habe1istana 
nüllü gidiyorlar. r aponyan1n Habe1istana verdiii sil ... A --

oou••••m -
M. MUSSOLINI, HABES NE BIR DEVLETTIR NE DE BIR IILLETTIR, DI 

1 Berlin, (Redyo) - Yemen 

1 

olmalar1d1r. vaki olacak ve Habet ordu- lmpbrator bualara ya :.llllll ... •• ahmakp fikirJeri Fakat Yeni Türkiyede olup 
--a~k ·rarldye ile ltal· bitenleri birz ögrenm1' olan

~..,,..1111 ara1m1 bozmak iateye- lar b6yle berkesin gülecegi 
'- tlhi k&tl makaatlarla fikirleai ortaya atanlara para 

imam1 ve Kral lbni Suudun Fransaz mahafilinin görüt· lar1 lngiliz. donanmas1n1n yar- bir te1ekklr hit•beainde 
Habc:,tistana yard1mda buJu„ leri~e grn.~ lngiltere bßk6- d1m1 ile ltalyamn Afrikadaki yecan ve memnuniyetini 
nacaga bakkmda ~1kan ba- meti, lbn1 Suud ve Yemen bütün hikimiyetini yok ede- hyamam11tir. 

~Qlllllaa. kltl yaalara aJdar- ve.rmek dejiJ susturucu ce-
L~ lbam gelecetini ve vab vermegi daha uygun 
~ Tlrk cloatJufuna bulmaktadarlar. Netekim ltal

bir cleier verdijini yada Byle yapmitbr. 
(Canaale Ditalya) P• Yalnaz ( Jurnal Döjenev ) ...... ~„ blzi ba me•ldye gazeteaine ve bu yaz1y1 ya
ea Atatlrktba umin- zaa garazkir ve budala mu-

..... ldc6I barrire ve nihayet bnnlar 
" t tep etmeyi cnbi dtltlnenlere tekrar ede-

.... aket borca •JllUfbr. ·-
lim ki Ttlrkiyenin bi~ bir 

cle, y eni Yllrkiye· enin topratanda gözü 
Pllttm Jd i•de yapbiJ ve olamaz, yalnu 

Ye billaaaa llDlrlanaa ·y.eyi, h _diylik bir mal 
WU11111da shter- ptii ona buna pe1ket ~e

lraJan WlmiJa, cluy- kenler ljrenainler, mi.inJer ('.CllUl'r. • • a'! ::..:::...""!!.! 
Somali 1ahillariacle l'>pP· • Kua E1den "deauca ........... „ ... ,. . 

~ •• ~ ....... JUi"' .;.4 ieteyenlerin ayaldann1 
lma •e a~k bir den koparmak, gözlerini oymak 
k •Hmnna daydak. i~ Ttlrk Y urdu latikläl sa· 
• umanlanla bir ein· v„•d•n daba büyük bir 

IDlf olaa arab askerleri kn- eum t11killb A~~-.-""'' "-' 
dilerini ln,WZ Somaliaiae ,a- S.paratora qajidaki lae.4i1e

leri getirmefre muvaffak ol· 

~~- IMt OD biD fruk ala- maciae yaratacak bir tekilde Habe,istan1 gösteren barita, 
lrldyeJi oaa baaa he- huulanmaf bulunuyor. berler mubtelik menbalardan lmam1n1n aakerlerinin Aden-

,_.i„ Wr aal .e etJ• imit SIRRI SANLI t . 
i.111 m r• rA' ~~ z ~ 8 teyit edilmektedir. den ngiliz Somalisane ge~e-
PI ... l.•/ '-• - Bu haberi teyit eden •a- rek bilabare Habet ordularale 

Z l tesl• kayidenberi, lngiliz Somali· birle,mek suretile bütßn. ltal-us ar 
00

SOSVe _ 
1 

sini ge~mek suretile, 200-300 yan Somalisinin itgal.edilme· 
'J kitilik muhtelif Arab g1up- sine y~rdam. edece~tar. 

lannin Habetistana gitmi1 Ayn1 hld1se Erdrede de 

mci asomble ba1kanl1g1na s s a: s s 2 z z. 
Bay Benes ~ilcli Kruajad ( Ha~lilar ) Film• 

benes asambleyi ui:iar sosyetesinin tehli- Cekilirkn • • • 
~·ri yenebilecegi hakk1nda dünyaya k naat 

vermele davet etti ... 
;.~"91a.w.Nl 9 (A.A] -16 aca tllkld• i~n olan gayretlerini 

Soayete1i uamlui 
1 

ve hele $ako kotar1lma11n
daka rolunu kaydettikten 
soara Uluslar Sosyetesinin 
Sar ve Yugosla v krabna kar• 
p yapalaa suikast meselele
kindeki faydalan rolunu ba
brlatm11 ve ltalyan-Habet 
anlqmubtina ge~erek de
mi tir ki: 

Kon•ey mtltbit bir anlat· 
ma1laktan haberdar olmu1-
tur. Dilnya tekrar silübma 
tedbirlerinin ortaya ~1kard1iJ 

_ eadite i~indedir. Bu alanda 
O..:..t_~ . _ __ L--k elde edilen terekkiler bati-
~DUD INa9 an- \ ~r.J.-.la a-.. dir. Fakat Ulualar so•yete-

1·Vl!lllli.i. A • hr: _. ____ :1: sinin prtlarm1 unutmamah-
rpatia ~ 1 d 

•emleketiain bant - Sonu 4 l\ncO e -

t~··~p=---, 
genel nüfas sayim1 1

1 Bltlba aoayal ytlcelilder Dlfasla 

1 bqanhr ••. 

BAfVEKALET 1 
latatiatik Umam Mlcllrllii 

7 2 •• , •• 2 •• „ 

Ebliaalip ordulanna kaa kuataa·aa Tlrk kabraman1 
SALÄHEDDINI EYYOBf 

latanbulcla ve lzmirde gh- Mil tarafuadaa ltueteci bir 
terilecek bu btly6k filim Ttlrk ln11Da bir cemile olmak 
yapibrken (Hallon Sesi) ain tlzere Par~m~UDt lttldyoauna 
Amerika muhabiri Bayan davet edilm1t ve Ttlrk kah· 
lamet Sanh da bu filmi ~eken ramana Sallhedcliai E~bi 
Paramount fiHm kumpanya- rolßn8 yapu Jan Keath 
a1111 di„ktarl Seail B. de direktlr •• t..et Sam Sub 

ltalyan idaresi albna gir
mekdenae intihan tercib ede

cejini s6yliyen 
Habet impratoru 

tßrece• olan lngim vaparla· 
ruua gelmesiai beklemekte
dirler. 
JAPONYANIN VERDIOI 

SILAHLAR 
Paria (Radyo) - Adisaba· 

baclan haber verilclijine ga
re, tun t~cbbatb ve 1illhl1 
17,000 Arap ve 12,000 Japoa 
g&allll olarak Hab•t ordu· 
auna yudmlflardar. 

olmuttur: 
10 clane 1on si1tem taxy•· 

re, 120 aded tayyare topa; 
k1ymetli tatlarla itlenmit lii 
k1hnc101, 20000 tiifeok, 
son icad edilen Japon taak„ 
larmdan 40 tane ve oo seD 
zarhnda 6dfnmek 
faiuiz olarak Japooya t~ 
findan yapalan S0,000,000 
larhk ikrazla ilk k .... 
5,000,000 dolar. 

SINYOR MUSSOLINI 
BEYANATI 

Londra ( Radyo ) -
dey Kronikl gazeteai ·--
aytaramn M. Muuolilli 
yapbiJ bir mlllkab ••• 
mektedir. Sinyor Miau• 
lagiiiz rueteci* 
diyevde e1clmle d.UMMlq!llte 
dir ki: 

„ Bea '*" taraf·.ilM'l.-
fakat hafla•t
aiyet adeJim. Eier 
oluna almlar .,..,... 
kai.ak........U,...: 
ulaalar IOSJete.I bl.t• 
ltalya „.,...... •enllli 
birde Ceaewe,i terke 
cepn ve 1- dä al-* 
yeteliaia Ulm kann 
cakbr. 

~,.., ... „ „ .... „ 

bir arada ~ekilmiftir. Bu fo
tografa de clirekt6r ile Sall
beddiai rolunu yapaa aktor 
Ttlrk kabramanaam tarihi 
1u metini bayaa Samya 161· 

y M hab" •• 

Nud olap ta bisim 
iltihkakam1a iDklr 

(Soaa " .... ~ 

termektedirler. u lftllU• 

zin bu m1Da1ibetle kumpaa· 
ya direktarllae neler dyle· 
diii reaimlerile „ birlikte ya· 
rmki IAJllDlsU olnayaeakat· 



Sahlfe 2 

''Ka a 
enizleri k 
Iman 

dur ur 

Uzun ve yorucu bir ~aba
amalardan •sonra Lüknerin, 
emisi istedigi gibi haz1rlan-
J. 

Lükner, gemisinde bir 
Norve~ bayrakJ oldugu hal
de harekete haz1rlamrke , 
gemiye görmiye geien al'ka
da§larmdan bir erkämhar 
zabitinin: 

- f§te kumandam oldu
gum Alman muavin kruva
zörü! dedi. 

Erkämharbiye hayretle : 
- Ne dedin!. Mcavin kru

vazör dedigin §ey bu mu?. 
Mutlaka akbm kaybettin ! . 
demekten kendisini alama
m1§hr. 

Evet. .. Bu geminin kruva
zöre benzetilmesi imkäns1zd1! 

* • 4 

Seadler [Deniz Kartab], 
1914 senesi ilkkänunun 25 ci 
günü lngiliz ablolia hattmdan 
sag ve salim olarak ~1km1§ 
ve serbest denizlere ge~
mi§tir. 

Tabii böylece serbest ola
rak yoluna uzun zaman de
vam edememi§ ve önlerinc 
bir f ngiliz kravazörü ~1km1§· 
br. 

Kravazöre. har1> zamanma 
mahsvs bir katiyetJe: „Dur!„ 
cmrini verince, bu deniz Kar-

Deniz kartah, Norva~ ge-
misi oldugunu söylemi§ fakat 
fngiliz kravazörü bunun ha
kikat olup olmad1g1m tefti§ 
i~in gemiye zabit ve efrat 
göndermi~br. 

Top1ar, silählar, mühimmat 
o kadar mükemmel surette 
gizlenmi§ti ki görenler bun
JarJD muzir §eyler olduguna 
hi~ bir vakit hukmedemez
lerdi. 

c;anakl1kta1 bir AJman bah
riye neferi, Norve~li bir mu
~o k1yafetile bir fü;i yamn
~a bulunuyordu; eger fngi· 
hzler, Deniz Kartalmm 
hilesini yutmad1gt takdirde 
bu fi~1mn i~1ndeki barutu 
ate~leyecek ve ge::miyi ber
hava edecekti! 

fngilizJer, bu gemiden §Üp· 
helenmediler. Her§eyi yolun
da buldular: koyun postuna 
sarilmi§ bir kurd oldugunu 
anbyamaddar. 

o sa '' 
deb 

3 
usule mnvaf1k bulduktan son 
ra: 

- <;ok iyi.. Dedi. Fakat 
ancak bir . bu~uk saat sonra 
hareket edebilirsiniz. 

Bu bir bucuk saat sonra 
haretin manas1 yoktu, harb 
nizamlarmdan birisi idi. Fa
kat bir Alman nefer, her 
i§in bittigini, bütün hilelerin 
meydana ~1pbg1 sanm1§ ve: 

- Eyvah„ Mahvolduk ! 
Demi§tir. 
Bu "Mahvoiduk !„ cümlesi, 

s1ra ile göverteden anbarlara 
kadar ag1zdan agua yay1lm1§ 
ve barut f1~1s1 yamnda nöbet 
bekliycn nefere kadar gitmi§, 
o da karnaranm kap1sm1 ka· 
patarak fitili ate~lemi§tir. 

Beket ki Lükner, gizlen
mi1i olan cfrad1, ingilizlerin 
bu hileyi yuttuguuu haber 
vermek i~in a§ag1ya inmi§, 
barlit fi~isinin oldugu yere 
gelmi~ ve: 

- Kap1y1 a~l demi~1 kap1 
a~1hnca fi§ek yanmakta ol
dugunu görmü~ ve hemen 
fi§ege ablarak komarml§ bu 
suretle Deniz Kartahm ha
vaya u~maktan kurtarmi§h. 

Y oksa... Deniz kartalmm 
ve Lüknerin maceras1, bura
da kati surette nihayete var
m1§ olacakh ! 

Bu gece de, bu korsan 

* • • 
Bu suretle ilk tehlikeden 

kurtulmu~ olau Seadler [De
niz Kartah] mn etrafa ka~
bg1 tehlikeler ve fdäket1er 
ba~Jami§hr. 

flk iki gün i~inde- birisi 
be§ bin ton maden kömürü 

· yUklü Gladi Royal ve digeri 
4500 ton §eker hamuleli La
di 1slaud isminde iki lgiliz 
vapuru tutuldu, herikisi de 
bahrldi. Halbuki bu vapur
larm her biri bir, korsan ge
misinden ~ok büyük ve ü~ 
defa daha kuvvetJi idiler. 

Hergün bir av tutuluyor
du. ~arl Gunne ismindeki 
f rans1z vapuru da kömür 
yükü ile batmld1. 

Sekiz haftahk bir korsan
hk sayesinde, Alman deniz 
kartah hirk bin ton hamu
le batarmi~ ve 263 esir a1~ 
nu~tir. 

( Arkas1 var ) 

Di~ J)ok toru 

• an 

Fakat bir Alman takar
rübünn bir hetas.1, vaziyeti 
ba~tan batnn ba§a berbad 
cdecekti. 

lngiJiz tefti§ heyeti, gemi
nm evrakm1, defterJerini de 

2 inci Beyler S. Hamam 
kar§rnmda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

FR 
Yalmz evindeki konforu temin eden soguk hava 

dolab1 degildir ... 

. PRIGIDA RE 
Ayni zamanda ticaretbanenizin ihtiya~larm1 kar§1hyacak 

BÜYÜK TE ISATI da meydana getiren yegäne müessesedir 

BakkaJJar, Kasaplar. Pastacilar, ~1uhallcbici1er 
Lokantacilar, Birahane]er 

FRIG D 
Soguk hava tesisabn1z i~in mübendislerimiz. 

cmrinize amadedirler 

BOURLA BIR DERLERI ve Sr. 
Istanbul - Ank ra - !?.mir 

( HaJkin Sesi ) 10 EYLOL 

z- a k sularrnda .. ~-- -
a • • n1n e 1ces1 e s11t1 nas1l bat1rd1m? ----b·1· ? a 1 1r •••• 

--..... ~~t!J-.~-::r 

Harb1n ba~lang1c1nda italyan denizalt1 ve hava 

13unu denizaltr gen11s1n1n kahran1an kuman 
dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 

- 3 - ko 
( VilheJmshafn ) dan ha- gidecek mahiyette degildi. tjJ kuvvctleri baz1 muvaffaki,1etler kazana-„ 

bilirler f akat sonra ? ? ? 

( Dünkü Sciv1dan Dcva1n ) 
DONANMALAR ARASINDA lar yapacaklan, denizalb ge 

Oradaki 1ngiliz donanmas1 miJerilerile faaliyete g~ecek-
denize a~ilacag1 icin hava leri tabidir. 
hücumlanna kar~1 kendini Fakat, italyanlarm, M1sira 
müdafaa edebilir. italyan do- büyük kuvvetler c1karmalari, 
nanmas1, lngilterenin Akde- denize tamamile häkim olrua-
niz filosuna bücuma cesaret d1k~a, imkäns1zd1r. 
cdebilecek midir? italyadlar italyanJarm sald1rma devri 
bu cesareti gösterirlerse ta- ~ok süremcz, ~ünkü ingiliz 
bii bütün hava ve deniz kuv- ana \ atan filosu ve hava 
vetlerile mü~tcrek bir taar- kuvvetleri Akdenizde top-
ruz yapacaklard1r. Böyle ha- land1ktan sonra, lngilizler 
va ve Jeniz filolarmm mü~- taarruza ge~eceklerdir. ln-
terek ~arp1~mas1 ilk dcfa giliz hava ve <leniz. kuyvet-
vuku bulacag1 i~in neticcsini lerinin ruü~terek müfterek 
tahmin etmek etmek güctür. hücumlar1 kar~1§mda uzun 
f ngiliz drednotlarmm hcrci· italyan ~izmesinin dövülme-
het~e üslünlügü italyan di- dik yeri kalnuyacaktir. Do-
retnotlarm1 ezmege kafi ise nanma, k1y1lan hava kuvyet-
de, bakal1m bild1gimiz ~ekil- leri, i~eriJeri altilst cdecek-
de bir deniz meyan muha- tir. ltalya Akdenizde s1k1 
rebesi olacak m1d1r ve ftal- bir aibluka altma ahnacak-
yan tayyarelerile denizalb br. Habe~istana gönderdigi 
gemileri, muhrib filotillälar1 kuvvetler, nekadar ~ok ve 
lngilizleri gü~ bir vaziyete nekadar bol malzeme ile tec 
dü~ürmiyecek midir? hiz edilmi§ olursa olsun, 

ingiliz ana filosu gelinciye kendi ba~larma kalacaklar-
kadar denizde vuku bulacak dir. 
mubarebelerin sonu~1arm1 
tayin edemeyiz. c;ünkü büs
bütün yeni bir §ekiJde vuku 
bulacak olan bu muharebe
lerde, iki tarafm gösterecek-
uu1 uo. uu IVI V)'Ul.)'<1\.:öH.Ur. 

Yalmz §Unu tahmin edebili
riz ki halyanlarm, f ngilizleri 
baskm yaparak ta tam bir 
hezimete ve maglubiyetc ug
ratmalari mümkün degildir. 
MAMTAYI ALAMAYINA 

italyanlar, ilk baskm1arla 
f ngilizlerin Akdeniz fiosunu 
maglup edip Maltay1 alama
ymca - eger o vakite kadar 
geJmemi§se - f ngilterenin ana 
vatan filosu Akdenize gelin
ceye kadar, fngilizler daha 
ziyade, müdafaada kalacak
lardir. 

Bu s1rada ingiliz kuv\•et
leri dünyamn dört tarafm
dan Akdenize akm etmege / 
ba§hyacaklard1r. ingiltere, ka 
ra, deniz ve hava kuvvetle- 1 
rini sür'atJe hep Akdeniz 
havzesine tophyacakbr. Bu 
arada, italyanlarm hava ve i' 
deniz kuvvetlcrile Maltaya, 
M1s1ra, Hayfaya belki de / 
K1br1sa ve Cebelitar1ka akm 

HAVA MUHAREBELERi 
Bugün Akdenizde italyan 

hava kuvvetlerinin say1ca üs 
tün olduguna ~üphe yoktur. 
Fakat, bu üstünlük ~ok sür
••..&w ...... „1.c ... „Cu!nl-rli1. 1larjJia 
havac1hk endüstrisinden yük
sek oldugu gibi, biltün dün
yay1 da kendi hesabma ~ah~
bracakhr. Tabii, italyada 
kara hudutlari a~1k olacag1 
1~m kom§ularmdan ve kom
~ulan vas1tasile diger millet
lerden u~ak tedarek edebi
lecektir ama, bu devlet. fn
giltere kadar zengin oltna
digi gibi, denizJere de häkim 
degHdir. 

( Sonu Yarm) 

Manisa sulh hukuk mah
kemesinden: 

Manisanm ayni-Ali mahnl
Jesindf!n Re§it oglu Mchmet 
CemiJ ak1l hastahgma müp
telä oldugu doktor raporile 
sabit oldugundan 3-3-934 
tarihinde 935-426 No. Ju 
Ma~isa sulh mahkemesinin 
kararilt haciz altma almm1§ 
ve validesi F atn1anm veläyeti 
altma konuJmu~ oldugu ilän 
olunur. '.!876 

-
Viyana musiki motifleri üzerine yap1lm1§ olan filimJerin 

en mükemmeli, unutulmiyacak bir fl1im a 
MAGDA ~NA YDER ve VOLF ALBAH . l 

BETT ' MUSIS - JOHANN STRAUSS 1 

--( Seans SaatJari )--
Her gün 3 - 5 - 7 - 9,15 
Cumartesi T ALEBE sea11s1 1 - 3 Pazar 1,30 

-·~~~ 

reketimizin haftasmda ispan-
1 

Buraye kadar gelebihnek 
yamn ~imal sevahili a~1kla- 30 ton yag sarfetmi§bk, hal- ka 
rmda ( Finister ) bui:,unu ya- buki §imdi, elimizde ancak 
kmlarmda bulunuyorduk Ha 25 ton yag kald1, bu mikdar 
va s1cak ve deniz sakindi, ile yine is'to~yay1 dal:t§arak 
güverte tarassut zabitimle bu uzun yoldan memlekete 
ben sanki torpilleyecek bir dönmek pek ~üpeli bir i§ti. 
ingiliz dritnotu arayor gibi Bu yagm daha uznk olaP 
ufuklan dikkatle süzüyorduk. Kataroya kadar bizi götüre· 

Scmanm denizle birle§tigi bimesi ise, biltabi ~ok daba 
cizgi üzerinde bir tutam du §Ubheli idi. 
man gördük. Uumak görün- 21-U'nu <;anakkale harbiO' 
megc ba§lad1 ve bir geminin de oymya bilecegi rolün ehelJl 
karalbsm1 farkettik. Evet bu miyeti hakkmda hi~ b1r fikre 
o idi. ( Marzala ) levaz1m sahib degildim. Bunu bihnif 
gemimiz!„ Dostumuza yak- olsa idim, tereddüdüm her ~ 
la§hk ve i~aret teati ettik. halde daha k1sa SÜ"erdi. M•' q 
0 sahile dogru ilerJemege mafi, ben daima daha cesu· 
ba§lam1~b. 21 - U da muti- rane olan suret hareketi ter-
ane takib etti. cih etme1c itiyatinda iditll· 

Gemjyi ( Ribokor Gübyon)a bundan ba§ka §i'llale dogr1l 
kadar takib ettik ve burada fena havaiara kar§I yol ala· 
gecelcyin rampa ederek muh bilmek i~in cenub istikametindt 

kullanacagv 1m1z yagdan fa:z:ll tac oldugumuz leva21m1 - 1 
~ok mihtarda erzak, on iki yag yakmam1zda muhteme • 
ton da yakacak yag - ald1k di. Tayfaya : 
Bunu korda$~a b1r musafaha <;ocuklar, dedim, yagi· 1 

takip ett!. Her tarafta ku- m1z kifayet ettigi müddet~e 
YoJumuza devam edelim, eget cakla~anlar, el s1kanlar gö-

d talihimiz varsa kataroY11 
rülüyor u. 
Gece müläkatmdan tagarct bulüruz. 

Hepsi sevincle bag1rd1Jar· m1z dolu, yüregimiz cesaretle · d · 
~imdi, muvaffak1ye. ti.m1z, ~- L 

Ani~eli ayr1larak yolumuza ve d b g Q 

devam ettik. nize dalma a etler1m1zev a , f 
Fakat bu itimad1 nefs ve h idi. Dalma i~i ~ok yag sar ' 

· f" feder. • 1r nc§enm ve yes ve utura Bizi deniz. altmda kahn11 t 
ink1läb1 ~ok sürmedi. '(Mar- 0 
zala) dan ald1g1m1z yak1lacak ga mt.cbur edecek d~~~1\ t 

k g emilerine rast geld1gu111 , Yag~ b'1zim Dizcl ma inam1z- „ 
takdirde deniziu yüzünde e.-

~abalad1k, tür)ü t~~~üb~J~r fiatu sur aue gnwch. ~·· Lil'~ 
yapbk nafile„. Bu yag1 ken- elimizdeki yag ile Kataro'~' 
di kalm1~ yagimizJa kari~br- varabilecegimizi ümid ed•' 
d1k. Netice kokmu~ yumur- yordum. Aksi takdirde, düf 
tay1 düzeltmek i~in taze yu- man dü~man gemilerine te• 
murtaya kari~hrarak onu da sadüf odip te dahp ~1kmakl" 
herbat etmege benzedi. Bu fazla sarfiyatta bulunup yalfo 
mahliit yagda fenahkca Mar- s1z kahrsak bitaraf bir Ji0111· 

zaladan aJd1g1miz ashndan na iltica edip harbin nihaye· t 

farkh degilti. tine kadar orada mahpU5 

DENiZ ORTASINDA kalmaktan ba~ka ~are yokt&J· 
YAGSIZ KALMl.$TIM Öyle garip hir vaziyette bU' 
~imdi, bu vaziyette, vatan- Iunuyorduk ki dü§man gerJJi• 

dan 2000 miJ, Kataro'dan leri bizi yalmz görmeld~ 
ise daha fazJa bir mesafede - ka~ip kurtulabilmemize rd 

men - i§imizden ahkoyabilit' 
bulunuyorduk, 56 ton yagla lerdi. 

hareket ctmi§tik ve elimizde DENiZ ÜZERiN DE KAP' 
ancak yirmi be§ ton kalmi§h. LUMBAGA YÜRÜYQ<:.0 

B1r karar vermek mecbu- I "' 
riyetinde idim: (VJlhemsha- Tesadüf ettigim tembeJ se· 

yahatJer i~inde bundan dah8 
fcn)e mi avdet ede~ektik, 

1 
Kataroya dogru mu yoluma tembebini hatJrlayam1yorulJl· 
dcvam edecektim ? Denizin üzer.nde harekef 

0 b 
1 

ettigimiz gü~ fa1·kedilebile' zam n ütün ehemmi-
cek bir süratte ve seyrise' 

yetini idrak cdemedigim bu fer sahalarmdan mümkütl 
kararm umumi harbm tarz1 ~ 

oldugu kadar uzak yolumu· 
cereyam üzerinde mühim bir k 

za devam ediyorduk. Ufu • 
' tesir icra etmi§ oldugunu larda bir tutam duman gcr 
zan ediyordum. rür görmez uzakla§tyorduk· 

iki §iktan hie;. biri ho$a ( Arkas1 var L,.. 

re. 
• 

Y~. z ~re ge en ere müjde 
h:~111rm cenneh ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Pari< 

Gazmosu saym halk1m1zm zcvkini ve ne§esini bir kat dah8 

arhrmak i~in büyük bir fedakä:l1g1 daba göze almithr : 
Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedri.>'e 

Süheylä gi~ müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyec:e 
tanmm1§ yuksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~c Anastas, piyanisl AnjeJ 
klarnet Hasan, banju ~evket, hauende artaki ' 

Okuyucu bayanlar 
Fabire, „Bcdriyc Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia SeJrnB 

Hergun varyete numaralar. Gardinar artistlerinin 

e§hur t' i§eller 
ve ne§e yaratan sahneJer ydd17.J Bayan kü~ük SemiharJJJ1 

Eminesini gfüünüz ve dinleyiniz. 
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Mefru§at magazas1 
ME.HMET KAVUKf; 

( Hallun Seil ) 10 EYLÜL 

Berlin Radyo sergisinde önemli bir yer alan 

Telef anken Süper 564 Wlk 
modelinden 6 lambal1 TELEFONKEN radyosu 

panay1r §erefine gelmi§tir 
Kisa, orta ve uzun mevceleri büyük bir hassasiyetle alan ve klidreti sair makinalardan 

üstün olan i~bu makina zarif bir ~ekilde arzedilmi~tir. 

Fennen en son tekämüllerini nefsinde tophyan ve en mü~küllerin hayretini mucip 
olan bu mat<ina 1036 mevsiminin bir harikas1d1r 

Saym lzmir haJk1 ve panay1 ziyaret~iler~nin bu makineyi tetkik etmeleri i~in : 

BOURLA BIRADERLER ve 

Ticarethanesinden aliniz. 

~ürekäs1 
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Kemeralb 
Hükiimet 

Kar§ismda 

, ~t . lzn1ir Yolbcdesteni No 1 H 
ibi4~.~in, keten, file perdelerin enva1. pcrdelik filc, tül 
~lt 1 

• ve karyola tülleri, krem ye~il, estor vc has1r per
ti t'k Perdelik vc kanapelik kadife kreton, more ve fan
ftll lltna§lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag& da 

Teerübe 
GörmÜ§ 

Bir nluhasip i~ anyor 
Resmi ve husussi müesse

selerde muhasiplik yapan bir 
zat i§ aramaktad1r. 

" l' ab takunlan, karyola örtüleri, pamuk ve yiin battaniyeler 
i~ k an, kana ~e, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
llht 

0
ttil.ler vargel vistor aga~lari, yolluklar ve paspas1arm 

I~ t af boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
0

\tf,e.~e ve mefru§ata mütcallik e§ya rekabet kabul etmez 
r a rnagazam1zda sat1lmaktad1r. 

~*-'ttt:..~~bTcbbbt*~*~h 
M 

==============================~====~===r:lz=!====z~:v~ 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

DOKTOR x~ . Her arad1g1n1z ~1k, ten1iz. lüks 

cv e~yas1n1 btu·ada bula hiJirsiniz. 

A. KEMAL TONA Y 
» 
>:· ,., 

BakteriyoJog vc bula~1k ile salg1n >+ 
B hastal1kJar rnütehass1~·1 » 

dil t~tnahanc istasyonu kar§Ismda Dibek sokak ba§m· » 
lk~a say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )(. 
~: saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. „ 

t•ht·i racaat eden hastalara yap1lmas1 Iäz1mgelen sair » 
l\t, 

1 
ät Ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ 

'i"d~Ylpilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muaycue- )+ 
Inuntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )!!. 

Bir def a ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

mükemmelen yap1hr. 
Toptan ve perakente s1-

pari§ kabul edilir. Azäm1 ko
layhk gösterilir. 
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Osman Nuri 
n EMIRLER <;AR~ISI No 22 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir ~e§i· 
di bulacak ve büyük men
faat elde elde edeceksiniz. 

Paviyon A. 

Beyler sokagmda (61) nu-
maraya müracaat. 6 - 1 

Turkuvaz ban 
Bütün konforlann1 
ikmäl ederek hu 
ak~amdan itibaren 

ac;1Jrn1~t1r 
Muhterem halk1m1zin sa

birs1zhkla beklemekte olduk 
lar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klar1 gece eg
lencelerine bu ak§amdan iti 
baren kavu~mu§lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakärhklar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini getirme
ge muvaffak olmu§tur. 

Muazzam varyetemiz görül
mege §ayestedir. 

» 
~o ~~~~~~~~~~~~~~» 
't~~f\f TÜRKI- 1 •1 ff kk i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yapilan ISMAiL HAKKI Gazozlars temizlik 

YALNIZ Sm8J 8 1 gazoz 8rl ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanm1§br. 1zmirin her dükkinmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EVL\JL 
PANA YIRININ gazino ve me~rubat pavyonlarmda sabhr. ISMAIL HAKKI Gazozlar1 yürege ferab, kum ve bobrek hastahklarma ~ifa verir. 
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Otobüsleri Bü
rosunun bir 

cevab1 
Muteber gazetenizin 5 ey

llll 935 tarib ve 2569 na
marah nüshasmda ikinci sa
hife ve albnc1 sütununda 
[Bayrakbya gidea otobüsler] 
batbji albnda okurlar1D1zdan 
biri taraf1ndan ya1.1lan yaz1ya 
cevab olarak a1ag1daki ha
kikatlerin netrini dileriz. 

1 - Kar§tyakaya itliyen 
otobüslerin azligmdan dolay1 
lzmirdeki u.,üsamere, tiyatro 
1inema seanslarmdan mah
rum kald1f1D1 iddia ediyor ki 
ilin kartonJarmdan anla1tla
ca;i üzere saym yolcula11-
m1zm bütün ihtiya~Jan en 
kü~ük teferruata kadar dü
tllnülerek ve büyük fedakär
bklar ihtiyar edilerek gece 
uat bire kadar muayyen 
saatlarda otobüs kald1r1l
maktad1r. 

2 - Panay1r münasebetile 
ilive edilen bu servislerde 
bir tek yolcu daki olsa iJin 
edildigi 1aatta ve mutlak 
1urette otobil; bareket etti
rilmektedir. Böyle olmasina 
raj'mea bu iläve servislerinde 
on bet kuru1 abyoruz ki 10-
far, biletci, kontrol gibi it~i
Jerimizin gece yevmiyelerinc 
~ile tekabül etmiyen bu kü
~nk farktan dolay1 daimi iti
razlarla kar1ilanmakta ve 
hatta 1oför ve bdet~ilere 
taarruza kadar ileri gidil
mektedar. 

Ge~enlerde Bayrakhda ve 
bilhusa Bayrakbb bir yolcu 
taranndan biletcinin otobüs 
i~eriainde dögüldü ve keyfi-
7etin Bayrakh zab1tasma bil~ 
dirdigini yazarsak say1m yol
cular1m1Zln blltün bu mütkül
lere ragmea gece servisleri 
menfaati maksadile degil 
Kar11yaka ve Bayrakh yolcu
lann1n ihtiya~ara dütüncesile 
yapddaji meydana ~1kar. 

4 - Kar11yakaya itliyen 
otoblislerin sayis1 az oldugu 
iddias1nda bulunan yolcumuz 
saat 9 dan sonra ak1am saat 
bete kadar otobllslerin ü~ 
~f yolcu ile Kar11yakaya 
gidip geldigine aceba hi~ 
dikkat etmemitler midir? 

5 - Yazd1g1 tikiyetin sa
mimiyetinden emin olmiyan 
ve bu sebebten tikiyet mek
tubuaun albna a~1k ve sarib 
adres ve imza koymak iste· 
meyen bu yolcumuz pekili 
bilmelirdirki biz elimizdeki 
sermayemizi kar11 hatbnda 
a1hra indirerek elimizi bag
lay1p vcda etmck niyetinde 
degiliz. Kazan~ temin stme· 
sek bile scrmayeyi muhafaza 
etmek suretile halk1miz1n 
nakil ibtiya~lann1 kar11la
mak azmindeyiz. Bu sahada 
tetvik beklerken böyle as1l
s1z tikiyetler bizi müteessir 
etmektedir. 

6 - Panayir zaman1 i~in
de dcgil eyyam1 adiyede bile 
lsmirdeki her hangi bir balo 
ve müsamereye ittirak etmek 
iateyen yolculanm1z bizi ha· 
berdar ettikleri takdirde 
diledikleri saatta otobüs bu
Jqndurduj'umuz bir~ok defa· 
lar tekerrür edilmiftir. Bu 
laakikatlar meydanda iken 

( Hallan S~l J 

T epecik cinaye 
0000--- • • 

Abbas ad1nda biri öldü, Ha 

T aarruz ba$lamak üzere 
------------------~~---------------~„oo„---.~------~~---------------------~ 

E.litre ve diier s1n1rlarda Italyan ordusu taar-
ruza ba§lamak üzere haz1rl1klar yap1yor 

ADIS-ABABA 9 [A.A] - Bu sabah ~1kar1lan resmi bir bildirikte Eritrede italyaan 
k1taat1010 baz1 hareketleri bildirilmektedir. Bu hareketlerin Habe~istana kar~1 yakm bir 
taarruzu gösterdigi bildiriliyor. Muhtelif Habe~ viläyetlerinden geien telgraflar da ltalyan 
k1taatm10 smum muhtelif noktalaranda tahanüt etmekte oludugu bildirilmektedir. 

~ ~ ~„ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~'k ~~~ay~~i- : Di$ tecimi'llizin , 
btr Ennen1, rak1b1n1 ___ ••eo.• _ 1 

bicakla alti yerinden Ug" rad1m zorluklardan birrok ! 
\'Urdu &- ~ 

Istanbul - Kumkapada memleketlere mal ~atam1yoruz 

ve Ras1m da ag1r yaraland 
Dün gece T epecikte Y e- i ler bu sef er Ha1ime b 

§illi sokakda RamazaDJn evin etmitler ve elindeki 
de sünnet dügünü yap1br- almaga koyulmutlard1r. 
ken davetliler arasmda kav- Bu anda elinde bir d 
ga ~1km1§, bir ki§i ölmü§ ve par~as1 oldugu halde A 
iki kiti de agar surette ya- sm karde,i oldugu söyl 
ralanm1§hr. birisi, Ha1imin kafast°' 

Gen~lerden baz1lar1, lüzum· darbe indirmit bulunu 
suz ta~kmhklarda bulunmu1·- Ha§im demir par~as1Jllll 
lard1r. tmda sendelemit ve 

Davetlilerden Hur§it oglu y1k1lm1§br. 
Abbas ve kardeti R1za ile l"am bu sirada zab1~ 
Kas1m, Cemal, Rasim, Leman li§mt~ ve kavgac1lar1n 
Süleyman ve Ferit adlarm· sm1 yakahyarak kar 
daki kimseler, bag1ranlara getirmittir. 
müdahalelede bulunmu~lar Ha§imin bicakla 
ve arada gürültü ve kanh ettigi Abbas, ald1g1 yar• 
bir kavga olmu,tur. k1sa bir zaman sonra Ö 

Bu saraba davetlilerden tür. Katil Ha§im ile 

kadm yüzünden bir cinayet 

olmu1tur. Kumkap1da Ni1an· 
cada oturan Kiragos admda 

iSTANBUL [ ÖZEL ] - -
Son zomanlarda dJ§ teci
mimiz, ~1k1 tecimenlerini bir 
hayli gclüklerle kor11Ia,hran 
nazik bir duruma girmi,tir. 
fJgili makamlar bu durumu 
gözönünde tutarak bunlann 
ortadan kaldir1lmas1 i~in 
etüdler yapmaktad1rlar. 

mn ahnmas1 bir y1ldanberi 
kabil olamam1~hr. 

Ha§im admda birisi, belinde- admda diger biri de 
· t..i bi~ag1 cekmi§ ve Hur§id yarahdtrlar Hatimin 

oglu Abbasm üzerine sald1r- s1 kas1gmda ve birazda , 

bir adam ge~enlerde bir ka
dmla tamtm•t ve konutmaga 
ba1lam11tar. 

Fakat son günlerde Kira· 
gos ayni kad1nla Bntrenik 
adinda bir delikanlmm da 

konu~tugunu görmüttür. Ki
ragos bir ka~ defa Antraoi· 
ge haber göndererek kadm
dan aynlmas1D1 söylemi1se 
de dinletememittir. 

Kiragos Nisanca cadde· 
sinden ge~erken Antrenigin 
yine kadmm evi önünde do-

latbg1n1 görmüt ve yamna 
sokularak kavgaya ba1la
m11tar. 

Kavgada Kiragos yamnda 
ta!11d1g1 bi~akla Antranigi 

vücudunun alb yerinden teh
likc!i surette yaralaYJp yerc 

scrmi1tir. Ölüm halinde yere 
yuvarlanan Antranik zab1ta 

taraf1ndan hastaneye kald1-
rilm11hr. Vakay1 müteakip 
ka~an Kiragos yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmittir. 

_..., ....... ....__ 

Dünkü 
bayram1m1z 
Dünkü lzmirin kurtulu§ 

bayram1 her y1ldan üstün 
bir co1kunlukla kutJulan· 
mttbr. 

•• 
Olüm 

Emniyet direktörliigü 
birinci k1 „1m sivil ikinci 
s101f komiserlerinden olup 
ü~ ay evvel vazife esnasmda 
hastalanarak hastane ve 
evinde tedavi albnda bu
lunan Muzaffer Batu, dün 
ölmüttür. 

Efrad1 ailesine ve büyük 
karde1i (Anadolu Ajans1) 
mümessili Muslafa Dogan 
kardetimize bat saghgmda 
bulunuruz. 

Dün ge~ vakit cenazesi 
meslekta1lar1 ve kendisini 

„ sevenler tarahndan kald1· 
i ve Asri kabristanda defn 
f olunmu1tur. 
\ Merbum, vazifcsini ~ok 

1 seve1 halük bir zat idi. 
Mevlä rahmet eylesin. 

fikiyet yolana gitmek hak-
11zbk olur zanmndayJz. say· 
gdarim1z1 kabul ediniz. 

lzmir ~ar Otobllsleri 
sahibi 

HALID UZ 

ltalya ile alta ay evvel ya· 
p1lm1f olan tecim anla§mas1 
tatbikatmdan bulunan özel 

m1§hr. Bunun üzerine Abbas1 rince oidugu i~in tebl' 
ölümden kurtarmak istiyen- görülüyor. 

takas anJa,malari üzerine 
mfütkülät eksik olmad1gm· 
dao ilg'J ler gene bundan 
~ikäyette bulunmu§lard1r. 

~ ~ ~ ~ ~ m s a l ~~~~~II 
Canavar Anne 

Macaristandan iyi teklifler 
abemakta olmasina ragmen Almanyada gm kontrol 
9 ayd11 Macaristada bloke daireleri Türk mallarma fiat 
kalmi§ paramiz bulundugun· bi~mek hususunda bizim ta-
dan epey tekliflere ragmen bii menfaatimize büsbütün 
~ok ibtiyath hareket edilmek aykm bir yol takib ettikle-
tedir. §ikäyetJer cogalnu~tar. Bu ha-

Romanyada bloke kalmtf len biihassa tiftik ve yapag1 
olan külliyeti Türk paras1- ~1k1m1z mütessir olmaktad1r. 
~ ~ !4' · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 

• 
Londra - Istanbul yolu i~~n 

toplari1l1yor Budape1tede 
Budapefte, 9 (A.A) - Tasarlanan Londra, Duvr, Kaie, 

Brü sei, Polonya, Frankfort, Nurenberg, Linz, Budape§te, 
Belgrad, Sofya, Ec\ime, istanbul otostrad yolunun ge~tigi 
uluslar arasmda yarm burada bir kongre toplanmaktad1r. 
Kongre Macar Parlimentosu binasmda Macar Tecim Bakam 
tarafmdan a~1lacaktar. Kazal Salipler ars1ulusal sosyetesi ile 
ars1ulusal turizm itifak1 da kongreye ittirak etmektedir. 

:~: ::i~ ::: E [•l [•l [•; r.;d 

Uluslar 
Sosyetesi 

Büyük Britan 
ya donanmas1 1 

'Bn'r•---

- Battarafa 1 incide -

du. 

Ba~kan Uluslar sosyetesinc 
itimad edilmesini istiyerek 

sözlerini bitirmit ve ceJseyi 
inuvakkaten tadil etmittir. 

Cenevre Asamble celse!li 

kapamrken lrJanda ba1ba

kam bay Dövalera asamble 

ba1kanlig1 namzedligi i geri 
alm11hr. 

Bay Benet bakanhk mev
kiine ge~erken alk11lanm1§· 

br. Benet te1ekkür etmi§ ve 
asambleyi uluslar sosyelesi-

nin tehlikeleri yenebilecegi 

ve feliketlerin önüne ge~e

bilecegi hakkmda dünyaya 

emniyet ve kanaat vermeyc 
davet etmi,tir. -----·-

Yang1n 
Dün gece Ke~ecilerde Pa

lanctlar ~ar11smda Abdullah 

oglu Tevfigin, Muhasebei 
hususiyeye kiralad1g1 d=ikkä

nmda yangan ~1km1~ ve der
hal söndürülmü1tür. 

Yangman, orada ~ah1anlar 
taraf1ndan ahlan bir slgara
dan ~1kbi1 anlat•lm•thr. 

-
- Ba~taraf1 1 incide 

kalk1~an insanlar bulundu
guna hayret ediyorum. Ha
be§ler daima ftalyanm hak
larm1 ayak altma alm1~lardir. 
Barbar bir mllletin gayri 
kanuni harekätma ne zamana 
kadar tahammül edecegini? 
Öyle zanncdiyorum ki ben 
§imdiye kadar ~ok sabrettim. 
Habe~ ne bir millet, ne de 
bir devlettir. Kürrei arzm 
geri kalm1~ bir parc;as1 olan 
Habesistan lchine söz söy
liyen bir kimsenin mevcud 
olmasma hayret ediyorum ! ... 

--C>::D c---
Kar1s1n1 
dövmÜ§ ! 

Kahramanlarda oturan Kad
i i, karis1 Hatice ile rak1 i~

mek meselesinden kavga et
mit ve kar1sm1 fena halde 
dövmü~tür. Kadri adliyeye 
verilmi~tir. 

Yankesicilik 
Ge~mi,i bozuklardan Bo

hor oglu Salamon, Türkpaza
nnda dola~an Hasan oglu 
Mehmedin cüzdanma a1mr
ken cürmü mefhud halinde 
yakalanmtfhr. 

1 

-------------........ ---0000~---------------
A§tktna varmak i~in ~oc 

gunu bogdu ........... . 
Hen1 c;ocugunu hem de sevdigini kaybett• 
Kahforniyanm ccnb köy- i mi§lerdir. 

lerinin birinde bütün köy Cinayetini inkär ede 
halkm1 ayakland1ran korkun~ cani kadtn kendini mil 
ve igren~ bir cinayet olmu~- etmek i~in: 
tur: - Ne yapay1m, bu 111 

Sevdigi bir erkekle birle§· olm1yan bir ~ocuktu, b• 
mesine engel saydig. yavru- ma yoluna sokmak i~in 

ortadan kald1rmaktan 
sunu, yatagmda yüzüne yas- ~re bulamadim, demitti' 
tagi koyduktan sonra üstüne Köy halkmm biddet 
oturark buagan canavar ana- kini kartismda köyde 
nm muhakemcsine zab1ta ve namiyacagmt anlayan ka 
aske kuvvctinin yard1miyle a~iki da ba1ka bir 
baktlabilmi§tir. it aramak ve ca01n1 k 

mak maksad1 ile o k6 
firar etmege mecbur ol 

Elina sopa, ke~er, kazma, 
körek ge~iren köy halk1 bu 
al.;ak anaya lini; etmek iste-

11,;.1 u.„ 1 
,, . 
i..":'11 

Bogaz1n1 
S1km1§! 

Kernerde Sürmeli sokakta 
~amh Aliyenin genel evinde 

bulunan traku lkbalin boga

zma sar1lan lsmail, Halil ve 
Ahmed, kadm1 kurtarmaga 

geien bekc;iye tecavüz etmi§· 
ler ve tabancas1m almak is-

temi~lcrdir. Mütecavizler ya
kalanm1~lard1r. 

Manisa Sulh Hukuk mah
kemesinden: 

Manisanun Lala pa§a M. 
~ahmet kar1s1 Keziban 8/12/ 
934 T. vefat etmi~ ve tere-

kesi zaz1hp satilm1~ tutar1 da 

mahkeme emrile 1~ bankasma 
yatlnlm111hr. Terkede gayri 

mcnkulatta vard1r. Bildirilen 
vereseyc tebligat yapi!m1~ 

ise de müddeti i~inde varis 
olduklarma dair ..veraset se-

nedini mahkemeye ibraz et
memi!J)erdir. Binaenaleyh va· 

ris olduklanm idda edenler 
ii~ ay zarfmda veraset sene
dini ibraz ile Manisa ~ulh 

Hukuk mahkemesine müra
caat etmeleri aksi takdirde 

terekenin hazineye devredi-
lecegi ilin olunur. 2877 

tur. 

Demirle 
Ba11n1 
Yarm11 •• 
Gazibulvanndan gck 

olan Halil kiz1 lsmetin 
~1kan Ahmed, dea:irle k 
ba1mdan yar alam•t ve 
m1!Jbr. 

Daima 
Memnun 

Ucuzluk sergisi s 
daima mü1terilerini me 
etmek i~in her malin i 

ve temizlerini getirirler· 
ima ucuz ve muhayyer 

lar. Tuhafiyeye ait 
ihtiya~larm1z1 bu paJat 
muhayyer magazadao 

Manisa sulh hukuk 
kemesinden: 

Manisa sab1k poli! 
murlanndan Mehmet 
ak1l hastahgma müpt~ 

1 
dugu doktor raporil' 
oldugundan baciz altio' 
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1 
Mo. ile kararla vasi 
edilmi~ oldugu ilAn o 
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