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ayrı- 1 

tehlikeli 

Yunan şamoiyonu Maksos'u 
2üzel bir oyunla yendi 

lstanbul, 17 - Günün en 
mühim güreşi Dınarh Meh· 
med'le Yunan şampiyonu 

Mak!?os arasında yapıldı. 
Dinarlı ile Yunan şampi· 

yonu kapıştıkları zaman 
iki pehlivanın da bir an e .,. 
vd neticeyi almak için gü· 
reştikleri anlaşılıyordu. Di· 
narh kendisinden daha emin 
Yunan şampiyonu ise kuv· 
vet itibarile hasmından kuv· 
vetli idi. Yedinci dakikada 
enfes bir oyun yapan ve 
Dinarlıyı müşkül mevkie so· 
kan Yunanlı, Dinarlıyı yene· 
ceğinden emin bir şekilde 

- Arkası 4 üncüde -
0000000000•00 

Namussuz bir baba 
-~·.....,_.·-

Bir alçak kızına saldırdı mani 
olan karısını öldürdü kızını 

2 yerinden yaraladı 
İstanbul 17 - Bu sabah ğıyla genç kızın üzerine sal· 

büyük Langada bir cinayet 
olmuştur. Hadise etrafında 
elde ettiğim malümat şudur. 
Büyük Langada dülgerlik 
eden 32 yaşlarında Kirkorun 
18 yaşında lşkano isminde 
bir övey kızı vardır. Bu kız 
cidden güzeldir. 

Bu sabah lşkanoza tasal· 
lut etmek istiyeo Kirkor bir 
ekmek biçağile odaya gir
miştir. Genç kız bu çirkin 
teklifi şiddetle reddederek 
kanunun babası olarak ta· 
nıdığı adama teslim olma· 
mıştır. 

Gözlerini kaba hisler bü· 
rtıyen bu alçak adım bı~-

dırarak onu iki yerinden 
ağır surette yaralamıştır. 
Kızın annesi işe müdahele 
edince Kirkor onu da yara· 
lamış ve öldürmüştür. Bu 
sırada kendisi de aldığı bı
çak yarasından hafif surette 
yaralanmıştır. 

Kirkor yakalanmış: fakat 
hadiseyi tamamen tevil et· 
mek suretiyle itiraf etmiştir. 
Kendi iddiasına bakılırsa bir 
babanın kızına tasallut] et· 
mesi imkanı yoktur. O ter· 
temiz bir adammış. Hakkın· 
da adliyece tevkif kararı 
verilmiıtir. 

Olimpİ}'adlar merasimle ka
nandı son dereceler değişmedi 

At koşularında1id?'~~~9i~~---~ .. ~-g 
lstanbul, 17 (özel) 

- Berlin olimpiyad
ları büyük merasimle 
kapanmlştır. Kapa
naş merasiminde de 
atletler büyük bir 
resmigeçid yapmış

lard1r. Derecelerde 
büyük bir fark ol· 
mamışhr. Türkiye 
52 millet arasında 

19 nuculu muhaf za 
etmektedir. 

Berlin, 17 - At 
koşularında alınan 
neticeler şunlardır: 

Ekip halinde mu
sabaka1arda Alman· 
ya bi inciliği, Polon
ya ikinciliği, lngil
ter~ üçüncülüğü al· 
mıştır. Şahsi musabakalarda Alman Ştanbendarh birinci, 
Amerikalı f homser ikinci, Danimarkalı Sudadvig llçllncil 
gelmiştir. 

Ekip halinde, büyük sıçrama musabakalarda bir Alman 
birinci, bir Romen ikinci, bir Macar üçüncü gelmittir. .... -
Istan bulda bir kadının befibir· 
liklerini soyup Izmire kaçan 

haydud yakalandı - ----- -------
Zaten vicdan azabı duyuyordum. Fatmaya 
<\şık oldun1, ona bir erkek eJbisesi giydirdim 

ve beraberce Urlaya gittik sonra ... 
İstanbulda Aksarayda otu- süsünü verdiklerini, Nadire· 

ran Nadire adında bir kadı· nin evine girdiklerini, kadını 
oın elini ayağını bağladıktan bağladıklarını ve paralan 
sonra beşibirliklerini, altın aldıklarını anlatmakatadır. 
ve mücevherlerini zorla ala· lsmail Hakkı Ankara ••· 
rak kaçan KemlikJi lsmail puriyle İzmire kaçmaja ma-
Hakkı dün şehrimizde yaka- vaffak olmuş ve Eşrefpapda 
lanmıştır. İsmail Hakkının bir ev kiralayarak bekir ha-
diğer iki arkadaşı Istanbul yata yaşamağa baılamııbr. 
zabıtası tarafından yakalan· İsmail Hakkı şöyle aalab-
mıştır. yor: 

İsmail Hakkı, üç arkadaşı Zaten yapbğı iıten dolayı 
kendilerine elektrik memuru - Sonu 4 ündüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000-----------------

Bravo İzmirli daima en önde 
've daima birinci •• 

D zmirin ve İzmirlilerin bütün yurd işlerinde daima en 
öo sırada gittikleri her hadise ile sabit oluyor. bmir 

ve lzmirlinin çalışkanlığı fedakirhğı, kahramanhğı tarilıe 
mal oldu artık ... 

Her vesile ile yurdun yüzünü ağartacak, bütlhı yurda 
nümune olacak çalışkanhklar ve fedakirlıklan daima lzmirli 
en önde yapıyor. Bu satırları lnönü tayyare kampı doluile 
yazıyoruz. 

- Sonu 41actıde -
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T h b 1 Berlin Olimpiyatla!~'!da Bisiklet Yarışı 1 DUNY ADi
ı a ra eylB . .. kl ·1 . . Ol. ·. ıNeıer oıu10' 

lzmirde Papulasın ısı etçı erımız ımpı H .. b" kilo karı 
Falına N~sıl yatlarda mUVaf fak oldu e.r~~~en

1

~adı~.-
Baktı ? Lahey ceza ınab 

• •• . h b' kaclıO 
AKILLARA DURGUNLUK Bcrlin - Bugün Avvs ka 40 saniyede Fransız ko- milletler erkanı hayran kal- nın uzuruna ır 

VEREN MACERALARI stadında başlıyan 100 kilo- şucusu Charpatier kazandı. dılar. Bilhassa birinciJiği ka- mışlar. Bunun ~~~~ahe~ed'fİ 
- 20 - metrelik bir bisiklet müsaba- Bunu aynı zaman zarfında zanan Fransızlar ekibimizin talığa tek bir 

-~----------------------- kası yapıldı. Yarışa 29 mil· ve fakat parmak, bisiklet çocuklarını ayrı ayrı takdir imiş. • , 

'Fahra bev Pariste Tahraizim, Jetin yüzü aşan sporcuları tekerleği boyu farkla 15 ve teprik ettiler. Diğer mü- Elindeki ilacı tahlil -·· 
iştirak etti. Bu milletler ara- müsabık takib etti. Bu mu· sabakalarımız da pek az ler, ve insan kanınd~ui"'' 

adında büyük bir f akİr)İk sında en ziyade Holanda, vaffakiyetli netice karşısında farklarla, müsabakayı muvaf- rekkep bir şey 0 
,cd" 

lsviçre, Fransa, ltalya, Bel- b ıtün spor teşkilatı ve diğer fakiyetle bitirdiler. anlamışlar, ilaçları 0:0c1: 
Enstitüsü açtı çika sporcularının muvaffa- OOOOCXA>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnooooocooooooocoooooo bulunduğunu soruştur dO_. 

kıyet kazanacağı umidi fazla Ankarada açılacak büyük Ben hergüo •6'~ Bunun üzerine muhakeme : Tohra bey sustu, tereddüd 
bar· müdürünü 500, garso~- etti ve haşmetmeab Hindis-
lan 200, fırank tazminata tan imparatoru ve İngiltere 
mahkum etmiştir. 'kralının huzurunda bulunu-

iahra beyin bu bara çağı- nuyorum .. Beni affedinız ya-
rılması ve dayak atılması lan söylemiyeceğim ve "evet,, 
bir de reklam vesilesinden dimiyeceğim .. 
iba etti. Ertesi gün bu bar Kral, Tahra beyin bu falı 
gazetelere bir reklam vermiş karşısında suğuk kanlılığını 
" Tahra bey bu barda eğlen- hiç bozmadı. 
mişti ,, demişti. Tahra bey Londrada fazla 

Bu dayak hadisesinden durmadı. Her nedense bu 
Tahra bey Pariste' artık gü- büyük şehri pek sevmemişti. 
nün meselesi oldu. Y edisin- O Parise çok alışmıştı. 
den yetmişine kadar bütün Tahra b~y Londradan son-
Fransız halkı artık onu tnı- ra tekrar Parise gelmiş ve 
yordü. Bütün vilayetlere ca- reisi cumur M. Domrogun 
zip para vaidltrile davet edi- davetine icabet ederek Elize 
liyordu. Tahra bey o hale sarayında hususi temsiller ve 
gelm~ti ki, o kadar zengin tecrübeler yapmıştır. 
olmuıtu ki bu servetini nasıl Paris muhitini kendisi için 
ve nerede yiyeceğıni hazan pek ziyade müsaid bulan 
düşünüyordu. Bu suallere bir Tahra bey Sever sokağında 
türlü cevab bulamıyordu. 47 numaralı muhteşem bina-
Franau gazetelerinin müte- da Tahra Elizm enstitüsü 
mad4 naşriyatini gören İngi- namıle fakirlik mektebi kü-
lız ~zete ve mecmuaları da şat etmiştir. Tahra bey; bu 
Tahra beyle meşğul olmağa, mektebte az zamanda muh-
onun 1öhretini Londraya da telif milletlere mensub epe-
yaymağa başladılar. yice genç yetiştirmiştir. Bun-

Bit' hafta sonra Londranın lar arasında bir kaç ay ev-
en ~gin tiyatrosu Tahra vel Viyanada şayan hayet 
beyle ~a.rşı karşıya idi. Mü- bir takım tecrübelerle naran 
dü Un ricası 'Üzerine Tahra dikkati celbeden "Tvar A-
bey çok cazib ve çok karlı ray" isminde bir adam da 
bir mukaveleyi imzalamış vardır. 

bulunuyordu. iki gün sonra Bu a dam, bilahare kendine 
Londraya gitti. Hind fakiri Tahra bey namı-

f ahra beyin proğramı ma- nı vererek ltalya, Almanya 
liim idi. Avrupa kibar cemi- ve Avusturyayı dolaşmış bu-
yetlerde Londranın en meş- ralarda yaptığı bir takım 
hur simalarile tanıştı. İngiliz tecrübelerle kendisinin hakiki 
kral sarayına davf't oldundu. hır Hind kızı olduğu kanaa-
Bu davet onun Londranın tini tevlide uğr<\şmıştır. An-
en meşhur siması olmasına cak, sahte fakirin çok geç-
çok yardım etti. Bu davette meden foyası meydana çık-
mütemadi ısşariar üzerine mıştır. Hele İstanbul tıbbi-
üzerine İngiliz kralının aki- y~sinde ders gördüğt.nü 
beti hakkında şu sözleri söylediği halde bit tek keli-
söyledi: me Türkçe bilmemesi bunun 

- Heşmetmeap bir gün Tahra beyin şöhretinden isti-
hastalaaıacaksıoaz.. fade etmek iştiyen adi şar-

Kral, Tahra beyin soyle- )atandan başka bir şey olma-
mesine vakit bırakmadan dığına şüphe bırakmamıştır. 
ilave etti: Bu münasebetle Viyanada 

'? mı ... 
Ve öleceğim! Öyle münteşir "Noyes Viner Jur

nal,, gazetesin "Tavar aray,, 

Bir 
Gecede O cinayet 

•••• -- -- 1 
Korku \Te He 'ecan Romanı j 

---------~----
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~1erdivenden bir takını ayak sesleri geldi 
- Ala! Diye cevab verdi. icinden büyük ve dolu bir 

Adamlarınız bu evden çıka- zarf çıkardı. Zarfın içinde 
cak veya bu eve girmek isti· yazı makinesile yazılmış bir 
yenleri hemen vurmalarını çok kağıdlar vardı. 
emrediniz! Bunlar, uyuşturucu madde-

Raklif selamladıktan sonra ler aleyhine çalışan cemiye-
Smit'in yanından ayrıldı. yetin müzakere zabıtları idi. 
Yalnız kalan Smit bir sigara Smit: 
yaktı ve oda içinde bir aşa- - Şu halde, bunları ayan 
ğı, bir yukarı dolaşmağa Barkley'in evinden çaldılar ! 
başladı. Çok asabi idi. Sonı·a · Dedi. 
devrilmiş masaya yaklaştı, Bu sarada nıerdivandan bir 
ve gözlerinden birisini açarak takıuı sesler ve ayak sesleri 

idi. Bilgassa bunlardan Bel- dan bir kilo kan çık• _ _,,~! 
çikahların Fransa turunu kömür sergisi hazırlıklaırı ODU da böyle iliç y•ı-- l~ 
kazanmış olmalara ve dünya d · t' Ankarada 16 ikinci kanun- ı Getirilen eşyanın yükleme emış ır. 
şampiyonu bulunmaları, on-
lar lehine kuvvetli Umitler da açılacak kömür yakan ve boşaltma işlerile diğer li-

vesait ve teshin aletleri bey- man hizmetlerine aid mas-
yaratmıştı. 

Müsabaka başlamadan, 

Türk bisikletçilerinin bu ya
rışlara girişi adeta istihfaf 
ile karşılanmıştı. Halbuki, 
musabaka neticesi hiçte böy
le olmadı. Türk bisikletçisi 
Talat, dünya birinciliğini 

elinde tutan Fransız Char· 
paııtier ve Lapebieden sonra 
yarıın metrelik bir farkla 5 
veya 6 ıncı vaziyette geldi. 
5 veya altıncı diyorurn. Çün
kü arada o kadar az mesafe 
vardı ki, gözle bunu tefrik 
etmeğe imkan yoktu. 

Bu akşam sinema filmi 
devolope edilererek incele
necek, tam netice filmi gör
dükten sonra belli olacaktır. 
Talatın kazandığı bu büyük 
muvaffakiyeti incelersek şu-
nu görürüz: 

100 kilometre, 100,000 
metre eder. İşte Talat 100 
bin metrede yarım metre 
farkla bu dereceyi kazan· 
mıştır. Eğer Talatın tecrü
besi, ecnebi diyarda temas 
yapmaktan mütevellid bir 
yırtıklığı ve biraz da finalde 
vites kuvvetliliği olsaydı, 

düuya birincisi olması işten 

bile değildi. 
Buedan başka Talatın yol

da bir hasım tarafından ar
kasından tutulmuş olması, 

finalde de Alman koşucusu 
tarafından ön tekerleğine 
pedalla çarpmış olması neti
cenin daha çok parlak olma
sına mani teşki etti. 

Birinciliği 2 saat 33 daki-

hakkında verdiği malümatı 
aşağıya koyuyoruz: 

" İkibin beşyüz kişi istiab 
eden ( Kons~rt-Sal ) musıki 
salonunda binlerce kişinin 
huzurile Tavar aray tecrü
belerini yaptı. 

( Arkası var) 

duyuldu. Heman odakapısına 
kuştu, ilk olarak Raklifi 
gördü. 

Merdivanlardan büyük bir 
sür'atla çıktığı için sabsarı 

kesilen ve nefes nefese ge
Raklif, büyük bir güçlükle: 

- Müdbiş.. Korkunç şey
ler oluyor! diyordu. 

- Söyle .. Ne oluyo? 
Raklif derin bir nefes al

dıktan sonra: 
- Biraz evvel, binanın 

ikinci katı pençeresinden 
şeflerden birisi düştü ! Dedi. 

- Hangi şef? 
- Devonun ta kendisi ! 

Smit daha fazla vakit kay
betmek istemedi; Raklifi bi
leğinden yakaladı; merdiven· 
}erden birlikte bir yıldırım 
gib inmeğe başladı. 

nelmile sergisi azırlıkları çok raflarında yüzde eJli tenzi-
ilerl. miştiı. lat yapılmıştır. 

Se giye ecnebi memleket- Sergi, ecnebi memleket-
lerden gelecek ticaret ve lerde çok büyük bir alaka 
sanayi müesseseleri mümes- ile karşılanmış t e şimdiye 

sillerioe aid vize muamele- kadar. Almanya, Avustnrya, 
lerinin parasız yapılması Hollanda, İngiltere, Romanya 
vekiller heyetince kararlaş- ve Yugoslavyaya ait 25 mü-
tırılmıştar. es sese iştirak edeceklerini 

Bundan başka sergi ka- bildirmiştir. 
pandıktan sonra bunların nü· Hükumetimiz, hariciye ve-
muneleıini memleketimizin kaleti vasıtasıyle Avrupa ve 
bütün şimendifer güzerga- Amerikanın bütün sanayici 
hına tesadüf eden yerlerde memleketlerini sergiye davet 
gösterebiJmeleri için Türki- etmiştir İktisat vekaleti ma-
yede dört ay kalmalarına den draştırma enstitüsü ser-
müsaade edilmiştir. gi için büyük bir pavyon 

Vekiller heyetinin kararı hazırlamaktadır. Milli Foba 
dün Türkofise ve Ticaret fabrikaları dt. meşherde yer 
odasına bildirilmiştir. alacaklardır. 

Ağaçların yaşı 
Büyük, kocaman, enli, boy

lu, vakur bir çınara bakar-
sınız da: 

- Acaba kaç senelik? 
dersini#'.. Meşe ağaçları 2000 
sene yaşar. Serena ve gene 
Bursuk ağacı 2500 3000 se
ne yaşar. Meşe, kestane 
ak gürgen altı asır yaşarlar. 
En uzun ömürlü ağaç servi-
dir: 6000 sene yaşar, Kali-
forniada yetişen ğıgautea 

ağacının 70-80 asırlık ömrü 
vardır. 

Ne yapacaknıış? 
İspanyol asi'erinin şefi ge

neral Franko İspanyanın en 
meşhur generallerinden biri
dir. Kırk yaşında iken er
kanı harbiye reısi olmuştu. 

Bugün kırk dört yaşındadır. 
Geçenlerde ){Cnt!rale: 
"Mağlup olur da İspanya

dan fırara mecbur kalırsa-
nız ne yaparsınız?,, diye sor
muşlar, demiş ki: 

- Fransız müstemleke 
ordusuna gönüllü nefer ya" 
zılırım!.. 

Fransada nefer olacağına 
ispanyada bir ferd olarak 

Kapı önünde polisler De
vonun cesedi önbnde toplan
mışlar, ne yapacaklarını bil
mez bir halde seyrediyor
lardı 1 

Smit polisleri yararak 
Devcunun cesedi önünde, 
diı çöktü. 

Devenin yüzünde çok müd
hiş bir hal vardı. Gözleri 
lokmasından fırlamış, dişlerile 
de dilini ısırmıştı. 

Fakat Smitin en ~iyade 
nazarı dikkatini celbeden, 
De venin sıkılmış avucundan 
beyaz bir kağ'ıdın bir ucu-
nun görünmesi idir. 

Smit, Devenin donmuş 
elini büyük bir güçlükle açtı 
ve kağıdı aldı. 
Kağıdda şunlar yazılı idi : 
" Şefiniz Drev Devon 'un 

Konuşan saat 
Londrada söz spyliyen bir 

saat icat etmişler, bizim bil
diğimiz saatlerin çanı olur 
amma, söz söylediği hiç va
ki olmazdı. Mesela: 

Saat üçe gelince: 
- Saat üçtür! diyor, 
Bu saati gramafon ile 

mezcederek plaklara saat 
başlarını söylemek suretiyle 
yapmışlar. Bu saatin içinde
ki plak beş asır dayanabi
lecek şekilde imal edilmişmiş. 

Olimpiyadda kırılan 
rekor 

Resmigeçit olduğu gün 
ol!mpiyat şeref tribününde 
yeni bir rekor kırılmıştır. 

Bu rekor kol kaldırma re
korudur. Ve bu rekoru İtal
ya veliahdı kırmıştır. Res
migeçidin imtidat ettiği müd
det zarfında Hitler usulü 
uzattığı eli indirmemiş ve 
etrafında kiler de ona imti
tisalen saatlarca öyle dur
mak mecburiyetnde kalarak 
fevkalade yorulmuşlardır. --- "'"".. ..,... ............... ~,..,,..~ 
kalsaydı daha iyi etmiş ol-
maz mıydı? .. 

akibetine uğramamak istiyor
sanız hepiniz kaçınız!. ,, 
Smit, haydudların bu suretle 
Zabıta arasında bir panik 
husule getirmek istediğini 

anladı. Bunun için bütün 
ciddiyet ve sertliği ile adam
larına: 

- Hepinizde mükerrer 
ateşli silahlarınızı çekiniz, bu 
evin üst katını taharri edi
niz. Kim karşı durursa hemen 
vurunuz.. Diye emretti. 

Sözlerini bitirmeğe mey
dan bulamadı; yokarı katın 

dört pençeresi birden açıldı, 

pençerelerden kurşun yağ

mağa başladı. 
Polisler, müthiş bir panik 

ile gizlecek yer aradılar. 
Smit: 
- Sabancalarınızı çekiniz! 

*** k 
Ayda yaşa018 

- kabildir et1f 'Qe 
.. beY _..t ..ı 

Viyanalı amator d la•Y.. vıa 
nas Neisberger, Ay 8 

JI. ·rr ,,.. 
mümkündür, yaşana~ 1 'b"" 
yonlarca mahluk ay 'di· 
nıp yaşayabilirler, d~ jo•§l' 

B t .. beyetıŞ ·~e' 
u ama or ı•'" . 

~ ni o• •J-"1 
ortaj a athgı ye ut J ıır 

•· b .. ıneVC Af Y.e gore, ugun ,. 
. ohştır· ( 

heyet esasları ya bllJtl 
da bava tabakaları 1ı11't 

b da •• ıt madığı ve sat ııı or ..• o•. _Mf 
mümkün olamıyac•8' ctOi· 
sarfedilen nazariyeler 

değildir. 
ki: 

Neisberger d!yor g6: 
_ Ayın satbıod• dai' 

parlak noktaların ıal•' 
siyah noktaların yaY 

81 
duğu ve ayın sanın bol 
kan ağızlarile ınestilt f'I 

1 r de .ı.J; 
duğunu söyleyen ~·ki ,.ıv: 
lıyorlar. Ayın ha 1 

.. ,dJ~ 
henüz hiç ~iınse go , 
görememiştır. 1ıoP1'JJ 

). tele• I'. En kuvvet ı . ;b•t-.'af 
görülebilen, karnedrı bK., 

• ell :c1 ' 
tabakai hav~ıye 1' rtJer"' f ) . 
birşey değildır. 8 

a• .lf 
zerindeki noktalar ere1"' 

d . . ı b .,. c 
aımı o an a .. 

rıdır. ... 
d os• "' Polka a ıl"' " 

Çok gençler bildi: tıt~ 
kırk yaşındakiler ;,,ı 
bir zamanın rudl ıd' 
P<?lka vardı. 1!'

0 

1 ~ 
.. .. ııcU "f1f' ık 

bu dansın yuzu '~ 
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~ Tarass Boulba ! ~ ~ ~ 

~ Tarass Boulba ! m 
r_ı SAYIN İZMİR HALKINA MÜJDE : r!J 
~ Yaz mevsimi dolayısiyJe faaliyetini tatil eden sine- ~ 
~ mamız, geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü ~ 
~ yüksek rağbet ve teveccühe teşekkür edeı ken yeni ~ 
~ yılın sinema sezonunu. 28 ağustos cuma günü, Avrupa ~ 
E ve Amerikada fevkalade büyük bir rağbet kazanmış r@l 
~ olan ve haftalarca gösterilmesine rağmen ayni rağbeti m 
~ muhafaza eden : {!l 
~ TARASS BOULBA i1e açacağını müjdeler. ~ 
E Bu film, yaratıcı san'atkar Harry Baur'un Danielle ~ 
~ Darrieuks. Jean-Pierre Aumot, Jeanine Crispin, Roger ~ 
r!1 Duchesne, Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, ~ 
~ Paulais ve Komedi Fransez'den Ledouks, Larkuey gibi !! 
~ tanmmış yüksek san'atkarların canlandırdığı en muvaf- ~ 
~ fak olmuş bir f imdir. ~ 
f.*j Maddi menfaatten ziyade bahkm bedii zevkini göz E 
E önünde T Sineması bu yıl Avrupa ve ~ 
~ tutan ayyare Amerikanın tanınmış yüksek ~ 
~ Film kumpanyalarının en seçme fılmlerini sayın halka ~ 
~ sunmakla kendisine gösterilen sevgi ve alakaya muka- ~ 
~ bele ettiği zehabındadır. ~ 
~ Angaje edilen filmlerin adlarını ve bunlar hakkında- fu 
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Fakir ve kimsesiz 11çocuklar 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta sah günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 

122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

KORDON 
Rakısı 

pek yakında 
YOR 

... 

~ ki bilgiyi pek yakında bildireceğiz. ~ 
E Tar.ass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek bü- B ------- - ·w------------

~ ~ı~~~- ~ yük fıJmler- M• J St f't ~ 
1 >t ~den birı de ışe rogo ur t•l 
Znıir Yüıı Mensucatı ~ Direktörlük ~ 

Türk A. Sirketinin 

:alkapınar Kumaş Fabrikasının 
8-.ii~-.;;layısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif 1 
Ve Ucuzdur 1 

~ti Satış yerleri ~ 
~-... ~ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 

tnıalcddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 
D t -~~~~~~liilıi'~-~n~ 

~}~~.crübeli öir!!~en 
,~ti~j dılk okul talebelerinden ikmali olanlar ile orta 
)tti 11 bit e hazırlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az 
~~•rrıan içinde muvaffak etmek üzere çalıştırıb 

J\ temin ve taabbüd eder. 

tab f urunu Yağcılar sokak No. 1 ~ 

~•mmm~~~,~~~~-~aa~~~BE~E~ 

Büyük tübü 1.5 kuruş 

A.. Doktor M. Depo S. Ferid eczacı , ,ı 

.ı. .J: L; ~ • çamasır çividi 11 çamqırlara 
p~dak bir bt;;yazhk ,•ermektcdi,. ~ ••• ' ve içinde çamatırla
nnın yıprntacak muzir b;: lJ.. dde yoktur. Leke ve dalsa 
yapmaz. Eski t;amaşırl.ırı adeta yenlle~ttrir çamaıırlar uzun 
müddet beya2hğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayu 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarı~~ ... ait bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi sl•yun dibine çökmez. Boya ku•· 
veli piyaçada ki d'ğer ecnebi markalı çi'7'dlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli ah1~ o~nedc ~ki defe zengin 
eşya hediyeleri varci::r. Her on küçük kağıd it;in bir bilet 
ıılı:sımz. Biletler ve hediy'!ter depomm~da verilir. 

9 E,l"I Brha 2t deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

~ E .RZI 

IJehmet Zeki 
i\.en;e:ra Jtnnd?. Htikümet karş~sında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur crı. Şevki Uğur ~~:t~!!~~~~~ib~'.\J, 
D :w; D O K T O R " .w;_,__ ~~~~~'!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!P9'"""~ ~ 

~\,, ahili hastalıklar mütehassısı ~ :<);(>:(\ :•:.~: ·:·: 

~~ --~~'11111 Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını fC A. Kemal T onay r ~" --- D .kk 
~ .. ~ ı •aat d ... :rnza kadar ve öğleden sonra birden ıs 'I l ate 

'ltı ~t·~:h:ı••i. dahi muayene ve tedavi eder. 4( Bakteriyolog ve bulaşık, salgın ı'<f .r~,J 'fi QZQTf 
( ,t,,, btsı : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu- tc hastalıklar mütehassısı )t a . ı F . . k 1 

~~.\~tiitlllda 36 numaralı muayenehanesinda. tc Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- = m lzmir 6 ncı Arsıulusa uvarına ıştıra 
~•t.ı"k karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 41< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ S edecek reklatn sever pavyon sahiplerine: 

1 ları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J akp~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul_ eder. . ,. ti Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve LI 
~u~acaat ~den ha~talara yapılm~s.ı lazımge~en saır -tC M Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak IJ 

• tahhlat ve mıkroskopık muayenelerı de veremh basta- 11 m ayni zamanda mentaatınızı gözetm~k istiyorsanız: • 

l l b 
•ı < ]ara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+ ~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET LI Cen er l ır tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f ?1 EVli~i>E NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen il 

,~~'e ·'. u""m~~m;\C~~ ~ müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 
~ s:•ıı, hayatınızın zevkini. sıHhatınızın ,.lı~lllıı66M~6MA:AAıilı..WdbWS -~~-~~SmtiE -~-
(~~ette korunnlasını temin edecek ancak 1 Ressam _ Dekoratör ~ -

ve Billur 

(• .. 
v 

~ @ lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden İ9 
~tlo) 41 mezun muallim ve Dekorasyon mutabasaısı 

arını yepyeni yapmak ı Fuarda Yaptıracağınız S 
~ • t• J . -1 PAVVON İNŞAATI ~ 

)'~'~o),tın IS ıyen er . 41 ... _ ._ DEKORASYON i) 

~ı "' bir hı ttıllltemmel:surette akörd ettirmek ve onları 1 PLAN - RESİM ' 
'ti ~ ... l,t, •le ıokmakl istiyenler matbaamıze müracaat 4I ve bilumum tesi!:~'". kabul eder • j 
l,jı, .. ,k ll~uldan ' gelen kıymetli bir san'atkAr rekllm fi ADRES - ccFUA~» PAVYON 48 .. 

tfotı . ;c:rd için yalız (175) kuruş · alacakhr. 4( ~ 
. ~3 ........... ~ ............... , 

-
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Bulvadio kazası kayma
kamlığına tayin edilmiş olan 
şehrimiz Emniyet müdürü 
Feyzi Akkro, dünkü Bandır
ma ekspresile şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Japon 
Profesörü 

Birkaç g\in evvel şehrimize 
gelen Japon profesörü Tire 
ve Ödemişteki tetkiklerin
den dönmüştür. Profesör 
memleketimız hakkında çok 
iyi intibalar almıştır. Profe
sör beyanatında diyor kı: 

- Türkiyede bol eğlence 
yoktur; fakat bol bir hürri
yet havası vardır. 

ilk incir 
v,eliyor 

Bu akşam Nazilli, Aydın, 
Germencie Ödemiş bavali
sinden husu i bir trenle şeh
rimize mühim miktarda yeni 
mahsul incir getirilecektir. 
Piyasa yarın açılacaktır. 

Evelki gün de yazdığı~ız 
gibi üzüm piyasası 20 ağus
tosta açdacakhr. 

Hava Postaları 
İzmir, Ankara ve İstanbul 

arasında işliyecek olan mun
tazam hafa postaları için Hal
kabıoar tabasında hazırlan
makta olan hava istasyonu 
için hazırlıklar birkaç gün 
içinde bitirilecektir. İzmir 
bava istasyonunun açılma 
merasimi, parlak bir şekil
de yapılacaktır. 

Soorcularımız 
veŞükrü Ka

yanı bir 
tel~afı 

İstanbul - Yaşarıa mu
vaffakiyeti ve olimpiyadlara 
iştirak eden diğer sporcula
rın kazandıkları puvanlar 
ve vaziyetleri hakkında Ber
Jinde bulunan spor kurumu 
başkanı Ali Hikmet Ayer· 
dem'den parti genel sekre
terliğine gelen telgraf üzeri
ne Dahiliye vekili ve parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya 
kendilerine aşağıdaki cevabı 
yazmıştır: 

ALİ Hi.-.. MET A YERDEM 
Çoculdarıınızın iyi metod

larJa çalışarak spor alanında 
da tarihlerinin kendilerinden 
beklediği - sek yeri ala
caklarına inanımız vardır. 
Yaşara tarafımdan kutlula
manızı diJer size ve bütün 
gençlere sevgi ve saygılar 
sunarım. Şükrü Kaya 

,,İdeal" 
Niçin herkes "iDEAL,, 

trat bıçağına son derece 
rağbet göstermektedir? 

Çünkü: 
"iDEAL,, traş bıçağı de

receıinde şimdiye kadar hiç 
bir bıçak satılmamıştır. 

"iDEAL,, traş bıçağı Şem
si Hakikat ucuzluk sergisin· 
de •atılmaktadır ve nümune
Iİ bedava verilmektedir. 

(llalkm s... , 

Cinde cıkan bir kasırga- 1 

' , 
da 100 kişi ölmüştür 

Paris 17 - Hong-Kong havalisinde vukubulan kasırga netir.esinde yüz kişiden fazla 
ölmüş ve birçok kimseler yaralanmıştır. Kasırganın vukubulduğu mıntakada bir heyelan 
olmuş ve arazi yarılarak halkı içine almıştır. 

oo:>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo • 

Güne gündüz zorla bir adamın ~ Dinarlı 
500 lirasını aldılar Mehm~d 

İstanbul 17 - Bu sabah saat 8 de güpe gündüz bir soy
ğunculuk hadisesi oldu. Cerrahpaşa fırını sahibi Nuri, fırın
da Hulusi namında bir serseri tarııfından iple bağlandı. 
Kasada bulunan 500 lirayı aldığı gibi firara kadem bastı. 
Zabıta kendini ehemmiyetle aramaktadır. 

- Baş tarafı 1 incide -
adeta alay ederken Dinarlı 
ufak bir h'le ile elinden 
kurtulmuş ve Yunanlıyı al
tına almıştır. 

~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~--

Bu suretle ehemmiyetli bir 
şekil alan güreşme zevkli 
safhalar4'arıetmiş, fakat neti
cede, Dinarlı 82 inci daki
kada tuşla galib gelmiştir. 

ispanya ihtilali 
-Baştarafı 1 incide

Madridi bombardıman etmi· 
yecekler muhasara ile ala
caklardır. 

Radajot barb meydanında 
herkes ana baba, karı ve 
çocuğunun cesetlerini ara
maktadırlar Bu şehirde Faslı 
askerler komünistleri öldür
meğe devam etmektedirler. 
Öldürüldükten sonra bu ce
setler büyük bir ateş orta
sında nyakılmaktadır. 

Asiler sivilleri amele ve 
zabitleri kurşuna dizmekte
dirler. Bu suretle şimdiye 

kadar 1500 den fazla adam 
kurşuna dizilmiştir. 

Gudarama, 17 - Hüku
met kuvvetleri büyük bir 
taarruza hazırlanmaktadırlar. 
Asilerin lron cephesinde ye
nildikleri söylenmektedir. 
Sen Sebastiyan topa tutul
muştur. 

Hendaye 17 - Bir İspan
yol tayyaresi Fransız arazisi 
üzerinde uçuşlar yapmış ve 
budud üzerinde bir Fransız 
köyüne üç bomba atmıştır. 
Bombaların biri içeride Uç 
kişinin iskambil oynamakta 
oldukları bir eve düşmüş ve 
ev tamamen yıkılmış, fakat 
büyük bir şans eseri olarak 
oyunculara bjr ~ey olma
mıştır. 

Bombaların diğer ikisi tar
lalara İsa bet etmiştir. 

Sanıldığına göre, bu bom· 
batdıman bir yanlışlık neti
cesinde yapılmıştır. 

Hendaye 17 (A.A) - Bü
yük hacimde bir harb gemisi 
dün akşam Fransız kara 
suları yakınlarında ve Hcnda· 
ye plajı karşısında gözük
müş ve bilahare ispanyaya 
doğru yoluna devam etmiştir. 

Asilere aid lspana zırhlısı 
olduğu bilahare anlaşılan bu 
gemi saat 18,30 da San Se
bastien açıklarına varmış ve 
topları nı şehre çevirmiştir. 

Gemi saat 20 de daha ateş 
açmamıştı. 

Sen Sebastiyen şehri asi 
torpitolar tarafından bom
bardıman edilmiştir. Şehir 
ateşler içinde yamyor. 

Otomobil 
kazaları 

Birleşik Amerikada geçen 
sene 36,400 kişi otomobil 
kazasile olmüştür. 

Amerikahlara göre bu 
kazaların üçte ikisi ıebirlerde 
olmuştur. 

A 

Aşık havdud 
- Baştarafı 1 incide -

vicdan azabı duyuyor ve mü· 
temadiyen sevaplı işler yap-

maı< istiyordum. Tütün ma-
ğazalarında çalışan Fatma 

Naime adında bir kadınla 

mağaza önünden gelip geçer· 

ken seviştik orada Fatmanın 
iki evi varmış birini bana 

verdi. Bir gece yalnız olarak 
bu evde kaldım fakat bazı 

sebeler beni geceleyin:bura
dan kaçmağa ıevketti. 

Kadın da benimle kaçma
ğı kabul etti. Kendisine 
erkek elbi~esi giydirdim. 

İkimiz birlikte yürüyert:k 

Urlaya geldik İçmelerden 
bir Jandarma onbaşısı ya
nımdaki Fatmanın kadın ol-

duğunu farketmiş, bizi tuttu 
Urlaya gönderdi. Orada Jan-

Yunan şampiyonu maçtan 
sonra şunları söylemiştir: 

- Dinarh Mehmed benim 
sandığımdan daha teknik bir 
pehlivandır. Oyunları itiba
rile Cim Londosa faiktir. 
Fakat Cim Londos kuvvetile 
onu yener. Aralarındaki fark 
cüzidir. 

Utanmak kor
kuya 2alib 

• • 
ımış 

Amerikada Ônterya Tarano 
kasabasında inanılmıyacak 
bir hadise vukua gelmiştir: 

Bu şehirde:!,alaturka bir 
hamam vardır. Bu~hamam, 

tıpkı bizimkiler gibidir ve 
darına kumandanı tahkikat suları 'elektirik veya sair 
yaptı ve serbet oJarak otele vasıtalarla değil, fakat odun 
bırakıldık sabaha karşr kadı- ateşi ve külhan . vasıtasile 
na çorap almak bahanesile kızdırırlar. 
otelden çıktım lzmire geldim. Geçen hafta bu hamamın 
Maksadım kadını sepetle- külhan dairesinden çıkan 
mekti fakat o da beni takib bir yanğın, etrafını ·· sarmış 
ediyordu. lzmirde beni tek- ve şehrin itfaiyesi yetişmiş 
rar buldu, Beştepelerde bir fakat içeriye girmesine mü-
ev tuttuk oturmağa başladık. 1 saade edilmemiştir; çünkü 

Bir gün kadın dışarıya ı 0 gün hamam, gene bizde 
çıktı bir saat sonra kadın olduğu gibi kadınlara mah-

yanında üç taharri memuru sus imiş. Utanmak hasebile 
olduğu halde eve geldi ve kadınlar çıplak halde dışarı 
eve girer girmez: çıkmak veya içeriye itfaiyeyi 

- Eyvah ben rezil oldum. almak istememişler. 
diye kendini yerlere atmağa Ve ... Bu hicap hissi kor-
ve feryat etmeğe başladı. kuya okadar galib gelmiş ki 
Tabii numara yapıyordu. 

1 
kadınlar, çırıl çıplak sokak-

Ne ise iyi oldu. Çünkü ben lara fırlamamak için yanğını 
de bu hayattan bıkmıştım. kendi ellerile ve hamamm 
Gidip İstanbulda teslim ol- bol suyu sayesinde söndür-
mağı düşünüyordum. müşlerdir. 

İsmail Hakkı adliy~ye v, - Bu habere ne kadar inan-
rilmiştir. Ayni zamanda as- mak lazım geldiğini doğrusu 
ker kaçağıdır. biz bilmiyoruz! . .................................................... . 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
İzmirdeki ihzari tedrisatı bitirip İnönü kampına gitmiş 

olan İzmirli gençler, planörlerle daha esaslı ve muvaffaki
yetli uçuşlar yapmaktadırlar. Muallimleri tayyareci Vecihi 
bu münasebetle İzmirde bir zata gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

- İzmir çoc:okları daima en öndedir. Mevcudiyetleri ile 
daima iftihar edilecektir. Yelken uçuşuna muvaffakiyetle 
başlamışlardır. Kamp Eylfıl sonunda bitecektir. 

- Bravo İzmirin daima en önünde ve daima birinci ! 
Demekten kendimizi alamıyoruz. Halk da böyle söyl:yor. 

Ve: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

t8A 

Bütün İzmirliler vazife almış bulunuyor 
~---------------0000 

istanbuldan 2elecek 300 Yf 
taklı bir vanur seyyar ote 

vazifesini görecektir 
•• o· . h . d ernııu Belediye reisi lstanbul seya atın en m ~ 

lstanbuJ seyahatinden dö- 1 ayra ayrı vazife aJmıf oef•,Ji 
nen beledi, e reisimiz beya- \ yorlar. Her bakunda• , 
natta bulunarak, lstanbulda 1 ve istifadeli günler 1 ; 
büyüklerimizle yaptığı temaı ken şehrimizi ziyaret ed;-.. 
)ardan çok iyi neticeler el- lere de tatlı hatıralar _.J,ki 

k ele"" de ettiğini, bu sene i pana- makla gelecek se~ et ,)11-
yırın geçen senelere nazaran kazancımızı da emnıY 
çok mükemmel olacağını, na almış bulunacağız. lo'" 
hemen bütün vilayetlerin Bütün otel, gazino f;,;.;.. 
panayıra iştirak edeceğ1ni, kantalarda ücre.t . litt:_ .. , 0 .. 

lstanbul sanayicilerinin pa- belediyece tasdıkı~e buldll. 
nayıra toplu bir halde gele- mıştır. Tasdiksiz Iıste ti ta" 
ceklerini söylemiştir. 

1 1 idde e 
İzmirlilere bayram günleri duracak 0 an ar ş ı 0dıtıl•· kip edilerek ceza 8 ef" 

Yaşatan fuarın sevgili başba- h' l ı'"ııdeOı 
caktır. Ev sa ıp er paO· 

kanımızın clilc aç.nası yalnız 1 •J ı.. 
!erindeki bazı oda •• . _ ...... şehrimiz halkında değil bu k IJ •~ 
siyon şekli~de u · 19r münasibetle Türldyenin her 't ce 
isteyenler de komı e 

1
,_ 

köşesinden gelecek l· ütün bU · fi 
yurddaşlardaki coşkunluğu bit edilmektedir. IstaD • ~ 

gelecek ziyaretçiler içıo ·"''" · ve sevinci artacaktır. . r111aoılll"" 
içten ve dıttan bu sevinç- yataklı bir vap'lr, 1 I 11si• 

!erimize i tirak edenleri mem- da kalarak seyyar ote 
nun etmekle hemşehrilerimiz , fesini de görecektir. 

Tam kalbinde .. Türk - lita1Y811 

bir kurşun ticaret 
var! anlaşaıası 

- ~......-- k lt•I-' -·----Evet bir adamın tam kalbi 
üzerinde bir kurşun, hem de 
yirmi senedenberi var 1 

Viyanada maruf doktorlar
dar profesör Vithald, dok

torlar cemiyeyetine arrzoettigi 
elli yaşında bir adamın tam 

kalbinde yirmi senedenbiri 

bir kurşun olduğunu bildir
miştir. 

Bu adam yirmi sene evvel 

Umumi Harbde Karpatlarda 

harbederken yaralanmış ve 

kurşun tam kalbine isabet 

etmiştir Hemen hastaneye 
kaldırılmış ise de kurşunu 

çıkarmak üzere ameliyat yap 
mak imkanı olmamış, fakat 

mecruh iyileşerek hastane· 

den, kmşun kalbinde olarak 
çıkmıştır. 

Şimdi, yirmi sene s?nra bu 

kurşun kalbinde bazı gayri 

tabiilikler husule getirmeğe 
başlamıştır! 

777 sene de
vam eden ceza! 

Bundan tam 771 sene ev
vel üç İngiliz tebna bir yer-

de bulunan bir kilisenin pa · 
pasını ağır surette yarala-

uıışlardır. Papasın ölmek 
üzere olduğunu gören failler 

işledikleri cinayetten dolayı 

pişman olmuşlar ve af iste

mişlei dir. Papasta: 

- Sizi affederim, fakat 
her sene bu zaman buraya 

gelmek ve her biriniz bir fi

dan dikmek şartile! diyerek 
ölmüştür. 

Katillerden birinin ihfadı 
olan lzak Huyton bu sene 

777 inci fidanı dikmiştir. 
Fakat diğer iki katilin nesilleri 
sönmüştür. 

Bu da gösteriyor ki, İngi
lizler şahıslarına ve ailelerine 

ne istinaten verdikleri s6ze 
ebediyen sadık kalırlar. 

· filr • Ankara - Yenı ost" 
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yan ticaret an aşlll 111et' 
keresinde İtalyanların kl.,.
kilat çıkarmakta oldu kar'' 
dair bir gazeteye ~:,.cif' 
dan verilen haber, te'İI 
mahafilinde çok fe•• 
yapmıştır. ,_,, 

Halbuki selih~!~ttar ,,,. 
bafilin bildirdıgı•O 

111
es•' 

Türk-İtalyan ticaret 00~ 
kereleti bilakis çok "' 

. t111ekte ·,i 
bir seyir takıp e te..,ı 
İtalyanlar bir anlat~• t ı'fll'" 

.. 011• 
hususunda hüsnu ~ 
termektedirler. _ ~ 

- - i ~ 
. 'k' . hukuk lzmir ı ıncı 

kemesinden : ıstı•~ 
Izmirde Bucad• Jı ~::.: 

caddesinde 3 s~r; ~· 
oturur Mahmut oğlstallb _ 
Beki, tarafından f.yet fi" 
;jeyoğlunda Meş~u 1 J\~ 

· k · cı .,.,, 
hallesinde l hın et c·~ !.., 
sokağında A ID tslılf'

. d karıt1 ,ıır 
8 nolu evın e AYle '11'1-
hirli Mery m kızı • d• p 
hine actığı boşa~ın 11,,..~, 
nın muhakeınesı 0 io 1 el 
müddei aleyha a;:.:a bİ11;.,
meti meçhul olrıı tile y•P . • 
ilanen tebliğ sure tlllecli~, 

. . b t e ..-de 
teblıgata ıca e .,er"..,,. 

da " den ve cevap gıy•P Jı'' 
ğinden hakkında .,e bal ,e 

k 1 ası11• .. •11e 
rarı çı arı m blil1 "' ,o-

d ·ı- te 9"' rarın a ı a~ 11.9- Jılı,-' 
muhakemenın 10 t• 1ıP ma günü saat bU I' '11 

• 9e ·11 
karar veril~• 511reti0' e•"' 
kararının bır b,., _ .. f 

divall .ıei r..ı• mahkeme . ft!Odo ,, 
talki edilmiıtır· ,e ı••f ,-" 
hanın o günde k ısı•b fff' 

. 'k' . bukU al1 r-.:.i 
mır ı ıncı buıuııO' .ı "t 
sinde hazır .. .,deflll,.. ~~~ 
bir vekil go b• t• Jil' 
takdirde bir d• ıı-b01 · _,, 
ve muhakellleY:ıııo~ /'.. 
meyeceği 9e b• s-•1'~ 
hakemeoin d~.. ısı•--~· 
-ı .. · tebhl il .... ru ecegı ii ere ~,., 

kaim olmak z ( 
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