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ransa Ankarayı avutulacak bir babıôli hüktimeti 

... 
,ttiM 

i zannediyor. Biz hakkımızdan Bitler ispana isilerine vardım 
da kuvvetimizden de eminiz lçi~~üllü gönderecekmiş 

':.f.ransanın hareketine karşı isyan etmemek imkinsızdır •• 
~tün dünya bir araya ~e!!! ••• !,ürk haklan iptal edilemez. 
e t• Sancakta daleveralar çevriliyor, zülum, Tazyik, tehdid, iğfel, yalan devam ediyor. 

tatürk yanlarında lnönü olduiu halde 
• biye reisi F~vzi Çakmak'la görüştüler. 

Büyük Erkinıhar 
Kabine toolandı. 

ti Anadolu Ajansı <( Ankara » mehaziyle bildiriyor: 
1 - Atatürk, yanlarında Başvekil İsmet İnönü olduğu halde bugün Büyük Erkanıharhi 

)'e giderek iki saat kadar Mareşal Fevzi Çakmak'la görüşmüşlerdir. ~ 
2 ~ Vekiller heyeti dün saat 17 de toplandı. İçtima geç vakite kadar devam etti. 1 

,.e ~akara, 24 (Hususi) -
t~hı aayJavı Falih Rıfkı 
ltay, bugüakü Ulut gazete-

~
de, Antakya ve ~lıkeade

d mea'elesi bakkında çok 
• bir makale yazm11tır. 

!_Muharrir bu makaleaiacle 
ıtd- ,.,or~i. 

1111
,.:- lsteditimiz, Suriye ve 

t::-.,.,••n'a olduğu gibi, San-
e I ~' a da istiklil verilmesidir. 
t~~ l' aahhiitlerin, lskenderun 

I \ Antakyada'ki TOrk ekal· 
' ~etlerine aid bazı garanti-

"' ıuretinde telakki olun· 
111i"~•ıına isyan etmemek im
erlı;'tllı var mıdır?" 
t•' - Yunus Nadi Cumhuriyette 

~ İl•kkımızdan olduğu kadar 
ol "••etimizden de eminiz " 

edl ~'?lıiı ~altında yazdığı '"maka · 
fi ~e diyor ki: • 

........ --------
:~'1oris Şuvalye 
~ 'türki_yeye mi gelecek . 

Moris ... Suvalye Mısırda 

- u Bntün dünya bir araya~ 
gelse lıkenderun ve havali
sinde Ttirk haklarının ilini
baye iptal edilmesine ihtimal 
verilemez. ,, 

Ahmet Emin Yalman Tan
da diyor ki: 

-'•Fransa sulha karşı 
ağır bir mes'uliyet yükleni
yor. IFransa taahhütlerini 

yapmamakla cenup budutla· 
rımıı tahkim edilmemiş '1ir 
bale ;gelecektir. Anlatılıyor 
ki lngilterenin çok iyi anla· 
lmağa muvaffak olduğu Tür· 
kiye Cumhuriyeti Fransaya 

ltamamile yabancı bir hale 
~gelmiştir.:Fransa karşısıoaaki 
.f Ankara hükumetini avutula-

cak bir Babıali hükumeti mi ---------·--------------

~\alunmaktadır. lıtanbul ga-
~lerinin verdiiı haberlere Yeni lngiltere kralı Noel yortusunu geçirmek üzere tarihi-
tire -Mom-Şuv~Jye'ıtlDlfhü Sandrigham Şataıona gitmiılerdir. Yakarıda yenil Kral, 
,•y içinde : ııtanbuJa. geleceği- Kraliçe ve Prenı ElizabetJe, Prenı Margaretroee g6rllmek· 
llylenmektıdir. ı.- tedir. 

sanıyor?. 
lskenderun 24 - Vatani 

parti mensuplarından Sali
heddin adında bir yobaz 
Türk köylerinde dolaşmakta 
ve sureti haktan ıörliaerek 
saf köylüleri iğf~le yelten· 
mektedir. 

Bu adam müutehibi sani· 
lere " Arzumuzla intihabata 
!ıtirik ettik ,. şeklinde maz· 
hatalar imza ettiriyor. 
Öğrenildiğine göre bu maı

batalar, birkaç gün içinde 
buraya gelecek olan müşa
hitlere verilecektir. 

Halepten bildiriliyor: 
Buraya davet edilen tah· 

sildarlar Hatay köylerinde 
tahsilat işine ehemmiyet ver-
meleri ve Türk köylülerini 
her suretle tazyik etmeleri 
talimatını almışlardır. Köylü 
her ıeye rağmen haksızlıkla-

- Sonu 4 üncüde -

SiNEMA KÖŞESi : 

RoseMarie 

Jeonette Mae donald Nel· 
son Eddy Elbamrada bu hafta ~ 
bittin sinema meftuDlannı 
ba7rettı bıJakıca~br. 

Aylardanberi devam eden :su'"' vaziyet 1 faıiıt W cleYletleri 
ispanya harbı ilk safhalann- çok ,sinirlendirmektedir. 
da asilerin lehine inkişaf et- Ajansın Londradan ••rtliti 
mekte ve isiler kazanmakta bir haberde Mitlerin lıpu-

lidiler .• Sonlgünlerdel'isiletin yol asilerine yardım içia 62 
l yapbldan bficumler akim kal• 
lmaktalveJhattaliuiler kendi J bin bet yüz kiti glaclermete 
~mevkileriniiterketmek ~mec·I amade olduiunu bildirilek· 
lburiyetindebulwmaktadırlar.' tedir. 
•aaaaaaaaııııı 

Aslan bahriyelilerimiz 
dillere destan oldular 

Şanlı filomuzunlMaltaya ve Yunanistanı ziyaret dola,..U. 
aslan bahriyelilerimiz:hakkında Yunan gazeteleri çok cloat· 
tane yazılar yazmaktadırlar. Birf gazete ~" Akdeaizin laaldlü 
ıahibleri Barbarosun torunları,. diye bahsetmektedir. 
Yükarıda aslan bariyelilerin çelik duruılan görüamektecllr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _______________ .... ______________ _ 

GARAZ VE HEZEYAN •• 
Bir Yunan gazefes lzmir'de 
verem Lekeli hümma salığını 

·Var! diyor 
Atinada çıkan ve mübale· 

ğalı yazılarile Yunaniıtanda 
da iyi bir not almıyan Elef· 
teros Anropos gazetesi he· 
zeyan dolu bir yazı neıret
miştir .. Bu gazetenin İzmir 
muhabiri diyor ki: 

" Belediyenin fakir oldu-
ğunu yazmiştim. Şehrin 450 
bin nüfusu varken belediye 
varıdatı 2 buçuk milyon lira 
idi. Bugtin miktar 160 bine 

ı ve varıdat 900,000 liraya 
düımüştür. Nüfusu arttırmak 
için muhacir getirilmekte ise 
de, gelenler çiftçidir. lzmır 
civan göçmenlerle dolmuıtur. 

Mewcad nüfuı ta artmamaktadır.' Reami imtaıtlie • s&re, 
bu sene d6iuaı 2722 ve ölOm 3430 kitidir. Sefalet llba 

- Soau ffaclde -



2S ... -
lstanbul' un Müthiş bir kadın IDUNYADA 

NELE~ 
Deliler divarı Genç delikanlıları ip;;;tizma yapıyor -onlara OLUYOJ 

isayı 2österiyormuş ! Gürültü ile müCadeld -1-
YAZAN: ? 

Ne içindekiler zannedildiği kadar deli ne dı
şındakiler hepsi akıUıdır 

Yücel mecmuasmda şu 
fıkrayı okuduk : 

ispanyada bir timarbane 
lrap1sında şöyle bir levha 
lvardır: 

.. Burası büzün verici bir 
Kervansaraydır ... Ne içinde· 
kiler zannedildiği kadar deli 
ne dıtındakilerin hepsi akıl
hdır .. " 

Hemen her gün bu hasta
lıktan hikayeler, masallar, 
bicliıeler dinleriz.. Acırız, 
glleri.z, örpeririz ... 

Ve zaman zaman akılhlar 
kittlesinin mahiyetini tea.sil 
ederek bitmez tükenmez 
ihtimaller içinde yorulur ve 
mevzudan vazgeçeriz ... 

Bu mesele uzun zamandan 
beri merakımı celbediyordu. 
lstanbulun vaktile Toptaşın
daki timarhan si uhrevi bir 
diyardı... içtimai ahlaki 
kayıdlara riayetsizlik edenler 
beşeriyet bağlarından azade 
yaıamak için oraya kapatı-
lırdı.. Orası bir hastane de
ğ!l .kalebendler binası idi. 

Şimdi Bakırköyünün ücra 
fakat hastahane için en elvi
riıli yerinde mutahhassıs 
kimseler elinde idare olunan 
,eri görmek için fıs&t gözet
ledim ... 

Tıbbiyenin son sınıfı 30 
kifilik gruplara ayrılır ve 
beher grup bir ay müddetle 
orada staj ve ders görürler. 

Bir sabah saat 6 buçukta 
talebe otobüsüne bindim. 
Arkadaşların tecessüsümü 
tahrik eden hikiyelerı, ver
dikleri izahatı dinliye dinliye 
yol bitti .. 

Tımarhane çam ağaçları 
içinde geniş bir mıntakada 
idi. 

Vak tile üçüncu saltan Sü • 
leyman tarafından inşa edi-
len kıtlanın pavyonları nu
maralanmış doktorluk nokta· 
sındaıı hastaların koguşları 
ayrılmaıtı. 

*** 
Müstakbel doktorların ted-

kik iştibasile artan heyeca-
nı011 gizleyerek bana verilen 
beyaz doktor !çeketini kiy· 
dim. 

Arkadaılarım bitmez tü
kenmez izahat verirken umu-

mi manzarası insana küçük 
bir mahşer örneğini andıran 
20 kadar büyük pavyona göz) 
gezdirdimr. 

Birinci pavyonda (Manyak) 
iJietine mllptefa deliler yatı
yordu .. Garib garib şekiller 
almışlardı.. Kendilerine ne 
.şekil verirseniz saatlerce 
zaman sonra onları ayni 
halele bulursunuz .. Günlerden 
beri şarkı söyliyenler, dur· 
madan yazı yazanlar veya 
sabit bir noktaya gözü 
dalarak uzun zamanlar ba. 
kanlar vardı. 

Bunlar içinde hafıza ve 
tanıma kabiJiyeti çok olanlara 
şaşılır. . Biray evvel 0 pav-
yonu gezen ve litife yollu 
hastaya takılanları adile 
hatırhyan bir ihtiyar kadın 
bilhassa dikkatimi celbedi
yordu. 

Şuursuz toplulukların asa. 
bımda bıraktığı korkuyu 
tarif edemem.. Soba kena-
rında ayaklarını sandalyanın 
üd kenarına dayıyarak ısıtan 
buna mukabil gömlek gey
meği esaret sayanlar vardı. 

Her on haataya bir onbaşı 
hastabakıcı hasredilmişti. Za
vallı hastabakıcılar bu acu
beler dünyasının kabrile de
liler den farksızdılar. Tabii 
gözlerinin yaşlandığı kordunç 
manzaralar içinden akıb ge-

çiyorduk. 
Aylardanberi ölü gibi ya

tan veya durmadan, uyuma
dan dolaşanlar hastal11 sa
ğımızda, soJumuzdk idiler. 

Bir genç kadının önünde 
durdum. Münis, yorgun ta
vırlı bir hasta idi. Kükiiç ki
ğıd parçalari istif edilmiş 
iğne ile göksüne tutturmuş
tu .. 

Arkadaşlarım izah ettiler: 
Bu biraz okur yazarmış. 

Romanların manyatizma ve 
ipnotizmalarına inanara" ruh 
davet~eden medyum o Jmuş •. 
Bu bale düşmüş, şimdi işi 
gücü reisi Cumhura istidalar 
yazmak ve ruhların gürültü
sünden onu haberdar etmek 
imiş .. 

( Arkası var) 

Babaların hatası 
-4- YAZAN : EROL TEKiN 

Belki de soğuk, tioili bir kış gününde canavar 
ların uluması yüreğinıe ener. 

- Hayır hayır hiç kimseden : gelir. Çünkü o verdiği söz-
korkusu olmayan birisi bir de durur. 
fı11ltı halinde niçin konuşma- - O halde şimdiye ka-
lı?. Ben bu hür dağların hür dar burada bulunması la-
adamı hür doğmuş ve hür zımdı. 

ölecektir. - ihtimal yoldadır. ner-
Bağbekçisi münakaşanın deyse gelir. 

fena bir netice vermesinden - Öyle olacak .. 
korkdu. Sözü · karıştırmak Bir sessizlik. 
için Ahmede döndü: 

- Bugün muhtar buraya 
releceğini Jöylemişti. Geldi 
ml?. 

- Hayır. 
- Geç kaldı ya .. 
- Kimbilir belki bir iti 

pkmaıtır. 
- Hayır iti çıkaa bile 

Her üçü de sustu. 
Ahmed sessizliği bozdu: 
-- Amca dedi bu sene 

bağdan biraz para alacağı
mızı zannedivor musun?. 

Hasan çavuş bu sözlerle 
uyandı. Önüne eğdiği batını 
kald1rd1: 

- Ne diyorsun? 

lngiJierenin en meşhur kol- 1 Bu sual karşısında kadın Con ile Henri, üzerlerlade garip bir karar ~ 
lejlerinden birine mensup iki başını eğiyor ve anlatıyor: yapılan telkin ve gördükleri ;"'tJ amburg zabıta~~ 
talebenin baıına son derece 1 - Evet, benim tesirim hayaletler karıısında bayıl- L i~indeki plltl k)J~ 
garip ve "misli görülmemiş,, altında kalıyorlard. Fakat, mış bulunuyorlardı. mak için toförlerİD )de ,d 
kell·mesı'le ı'fade edı'len bı·r b d .. l k tı· t ık· Çocuklar hastahaneye kal- çalmalarını meonet111e. iti 

eo e oy e uvve ı e ın d ıl k k h . k d d tifa etmı·yerek yeni bar ..a 
hadise gelmiştir. vermek hassası var ki kime ır 11 en a vecı a ın a, ma"aam~ bazırlamı.' yafl.ı,.-7• 

tevkif ediliyoruu. " 
Facica bundad bir iki gün olsa istediği hayali göstere· Fakat, Misters Freeman, rüyenlerın, soförlerı• k rıo• 

evvel oluyor. O gün talebe biliyorum. ka,.akola giderken polislere çalmalarına sebebi~et ,e ~j' 
derse giderken mualJim, iki - Hakikaten insanın haya- şöyle demiştir: melerini emretmi.fhr. u'6k .. 

kişinin eksik olduğunu gö- li de görüuüyor mu ? - Beni istediğiniz kadar yaya yürüyealerden caı-;,te 
rür. - Tabii. inanmazsanız hapsodin .. Müıtcrilerimi ben- ıızlıll veyahud seY!°k oetic' 

Muallim, bu iki talebenin sizde bir tecrübe yapın.. den uzaklaştırın.. Dükkanımı talimatına riayetıiıli ç,I 
nerede bulunduklarını merak Polisleden biri etrafı dik- kapayın.. Fakat, benim tel· si olarak ıoförii klak,oll b• 
ediyor. Aratıyor. Mektepte katle gözden geçiriyor ve kinim onların üzerine çok mağa mecbur ederlerte ,.er .. ~ 
değiller. O zaman polise ha- iki çocuğun yerde boylu bo- uzak mesafelerden bile tesir men yakalarıp mabk• 
ber veriliyor ve polis araş· yuna yattığını görüyor. edecektir. ,, verilmekte imişler. 00 s• 
tırmaya başlıyor. 00000000000000000000000000000000000 Hamburg zabıtası 1 

fl•ll" 

Biraz sonra mel tebe haber Halk tu··rku··ıerı· 1 L A N manlarda tatbik• .,, ti, .... 
bu usulün çok iyi o~ Sa geliyor : Bornovanın Işıklar köylin- elit 

Conla H-enri Misters Fre- fonlanıyor de cami sokağında 1 kapı verdiğini söylemektel r ·dail' suretle yaya yürilyeo e ..,.11 
eman 'ın dükkanında, tezgi- Ankara - Maarif veki- sayılı önce Hamza baba fazla dikkatlı ve eOlf'ı ıı.-. 
hın arkasında hareketsiz bir zaviyesinden tekke timdi bir olmu•lar, •oförler de dk: ·,Ltr leti halk oyunlarını ve tür- Y Y .. P 
halde bulunmuşlar ve hasta- ev maa arsa ve müştemilatı çalmalHan daha ıiy•. 

1
.,dif• 

k d d külerini toplamak üzere bü- d d 1 d k ı f .. neye al ırılmışlar ır. e e erin en a ma suretile yatkir hareket etili• .. ı .. lll~ 
yük bir anket açmıştır. An- .,.....:-_ 

Polislerin çocukları bu malı olduğundan bahisle Klakson çalarken Y~tıı.- ıı.I 
kete gelen cevapların tasni· ki k d v uru" kadar kısa bir zamanda Işı ar öyün e oturan Meh· da mahkemeye 1 btı te" 

d fine başlanmıştır. d T f k · ta bulmaları ellerin e iyi bir me ev i oğlu Ahmed meburi bir sebebın ,.ıa, " 
· ı d · · Vekalet muhtelif mıntaka- d ki k lclı~ ,~I· ıpucu tntma arın an ılerı tarafından adına yeniden sirin e a ıon ça ·--_ 
gelmişti. lara mütahassıslar gönderip tescıli istenilmiş ve evkafça ııldıiı takdirde ıof6t ..-e~ 

Kaybolan ikı taleben Con, mahallinde tetkikler yapmağı bu malın Hamıa baba zavi- mekte ve yolca ceıa 
babasına yazdıgw ı bir mek- düşünmektedir. . d k f l b kf tedir. ~ 

yesın en va ı o u va ı ;:-
tubta şöyle diyordu : adına tesçili lüzumu bildiril- .. yO 

"Ben, lsayı buldum. Yük- ı•ıA RAD an miştir. Tapuca kaydı buluna-
sek caddede, ... =otelinde bu- • 1 • ı ..- ı.o} 

ı · · h I'" .. ü ... d mıyan bu mal hakkında 
lunuyor. Sizi de bekliyorum." zmır ıt a at gumr gun en Bugu-nku- fstall 

k · ld 10 b J 4-1-937 Pazarteıi gilnü ma· Bu mektupta verilen adres çe mış o uğumuz a ya 
herkesçe malümdur. Burası jut mensucabn 269222 No. hallinde tahkikat yapılacak- prograrlll ;;!.__ 
büyük bir oteldir. 9-1-36 tarihli ve 9 b1alya Jut tır. Ô61e: Saat i12,30 ~ 

Polisler hemen oraya gidi- mensucatın 269798 No. Malın mülkiyetinde, sınırın· Tilrk musikisi. 12,SO • 1,,,S 
yorlar ve araştırmaya, otelin 20-1-36 tarihli gümrük nakit da, diğer her hanği bir ayni 13,S plikla hafif m~~ 
altındaki kahveden başlıyor- makbuzlarını zayi eyledik. hakkında ilğiai olduğunu 14 muhtelif plik tb'~ 
lar. Yenisini alacağımızdan asıl- iddie eden varsa o gün Aktam: Saat 17 k .~ 

Burası Misters Freeman'ın !arının bükümsüz kaldığını mahallinde tahkik memuruna üniversiteden naklell 
1 

pi'' 
işletmekte olduğu bir kahve- ilan ederiz. yahut o güne kadar lzmir dersleri Receb Pekel dl-' 
dir ve ekseriya talebeler de- Kuzu oğlu çarıısında A dördüncü mıntaka tapu sicili fından, 18,30 pllkJ• ~ 
vam eder. ve J. Yafe Biraderleri muhafızlığına müracaatları musikisi, 19,30 spor 1111a•P'' 

Conla Hanrinin burada (1562) lüzumu bildirilir. 1565. heleri Etref Şefik rad-fl''' 
bulanacaklarını düşünen po- _ _ ...-.r.==~==-=--==:-:ı;==-.....· ...&;;,,_====== =====· r::...c;,;-= 20 Vedia Riza ve ark~~ fi 

lişler içeriye giriyorlar ve tı daı•mAı encu··menı·nden·. tarafından Tnrk muti ,,..,.ı 
kadınla görüşüyorlar. hal ıarkaları, 20,30 ttr'" 
Kadın hadiseyi saklamıyor: Hususi idareye aid Ağamemnun ılıcalarında=yeniden yapı· Kimi: ve arkadaıl•rl ııalk 
- Evet diyor, babasına lacak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir Bayındırlık di- fındaa Türk mlaikiıİ fi) ot" 

mektub yazsin diye ben Co· rektörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üze- prkıları 21 (Saat •1,ıt 
na ben söyledim. Biz burada re projenin tanzimi münakaşaya konulmuştur. keıtra. 
kimsenin akıl ve hayaline istekliler krokisini ve şartnameye göre tanzim edecekleri - Türk tarkası, 
gelmiyecek hayaletler görü- pilan ve projeyi 4· 1-9'l7 Pazartesi günü lzmir Bayındırlık - Tat kıran, 
yoruz. Hele Conla Hanri o direktörlüğüne teslim edecektir. - Yürük yayliaı, u-d'' 
kadar kolaylıkla hayal kören istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden - Leblebici opeı• 
insanlar kil Bayındır'ıl< direktörlüğünce intihap kılınecak ve Bayındırlık parçalar, So'fl 

Meseleyi biraz anhyan bakanlığınca da tasdik ve kkbul edilecek proje sahibine Saat 22, Ajanı •• ~ 
polis memuru soruyor: 500 lira mükafat verilecektir. haberleri ve ertesi •010 .. 

- Çocukları ipnotizemi Fazla bilgi edinmek isteyenler lzmir·Ankara-lstPnbul Ba- programı, 22,30 pllkl• 
ettiniz ? yındırlık direktörlüklerine baş vurmaları. 1517 lar. ~ 

bir zaman için düıiio.ı~:Jıot' - Bu sene bağdan elimi
ze bir şey geçecek mi?. 

- Zannetmiyorum. Şehir
den aldığım mektup piyaça· 
nıo daima düştüğünü söyli
yor. 

- Demek ki bir ,istifade 
edemiyeceğiz. 

- Evet her sene olduğu 
gibi .. 

- Başka bir iş yapacak 
mısın?. 

- Hayır bu kulübede otu
racağım. Kışı burada karşı
layacak ve onu yine bura
dan teşyi edeceğim. 

- Uzun kış gecelerinde 
burada yalmz oturmaktan 
korkmıyacakmısın amca.. Bu 
tahta kulübenin zannetmiyo
rum ki ömrü bir seneden 
daha fazla sürsün. Yazın 
cehennemi sıcağıyla kışıD 
dondurucu soğuğu bu bara· 
kanın tahtalarını vaktinden 
evvel yıpratmıı .. 

Hasan çavuş acı bir tarz
da gülümsedi: 

- Ne ehemmiyeti var. 
iki arkadaş istirahat ederiz. 

Ahmed amcasına şefkatla 
baktı: 

- Yazın neyse.. Fakat 
kışın olmaz amca.. O zaman 
dağlarm bütün zebanileri se
nin başına üşüşecekler ve 
bir dakika olsun rahat bı-

rakmıyacaklardır. Görmüyor· 
musun daha bağ bozumu 
başlar başlamaz herkes kö-
yüne göç ediyor. Fak•t yal
nız sen bunlardan ayrı bir 
yola sapıyorsun. Neden?. 
Hem sonra vucudun bunları 
kaldıracak kadar müteham· 
mil de değil.. 

- Ahmed yoksa beni 
çürük mü gördün? 

- Yok amca.. Eğer bun
ları size söylemekle tbir ka· 
bahat ettimıe beni affet .. 

- Hayır hiç bir ehemmi
yeti yok ve sonra biç bir 

kimseden korkum yok ki 
burada oturmaktan kaçına
yım .. Kıt··· Bunun ne ehem
miyeti var. O da bizler gibi 
gelip geçici değil mi?. Ah
med dinle.. Ben senin çağ· 
dayken değil kış günii dağ 
başında yalnız oturmaktan 
korkmak bWakis geceleri 
yırtıcı hayvan avına çıkar
dım. Hele bazı geceler eve 
hiç uğramadığım olurdu. 

- Amca yine biç yokdan 
beni azarlıyorsun .• 

- Nasıl istersen öyle an· 
la.. Çünkü bu dal& ikalar 
içimdeki hisleri söyliye<:ek 
gibi değilim. Onları anlata
cak kelime bulamıyorum. 

Akhma gelen cümleler ta
sarladığım izahın yanında 
sönük bir kandil gibi kah
yoı. Tıpkı fırtınalı bir "deniz 
ortasında çalkalanan bir de
niz fenerinin yanıp ı6nen 

yeıil ıııkları gibi .. 
Gözleri gittikçe daldı ve 

- Evet e~et.. Belk.:ıı tİ" 
kajım.. Belki de ıoi ~ 
pili bir kıt günOnd• Jİ_. 
varlar1n ulu•as• yOr',.;ol.f 
ener .. O zaman siz delı•dt' 
ki: Bakın amcam oe orlll" 
korkakmıı .. Bir de . c••8.,
ğundan bahsederd•· br· 
güliinmez de ne y•P1 

Kendisi de gildO; ,ı,t6" 
- Fakat ben ıız~btiJ't' 

yeyim ki hakikatell !btİ1,r ladım. Dalia doğrasa 1 

lattınldım. ,_Jıl• 
Bekçi ve yeğen ı11e 

sordular: 
- Kim? 
- Kim amca?. 

o ... 
- O kim? . it•' 
- Oglam .. Emelleru• 

ııyan tek bir varbkta 
0Ü;: 

Bağbekçisi bayret.~11 ~' 
- ya.. Demek •••• 

oğlunuz vardı?. ) 
(Arkası ''' 
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1 Bayram Hediyesi için ·ı l Kisesine 
mı yon QTı.lKoşunuz 

101 BUGON MATiNELERDEN iTiBAREN 

is. Ferid eczacı başının 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

hı Dünyanın en meşhur ve en güzel opereti 

~ Rose Marie 1 

.,, 
çal 

BAŞ ROLLERDE : 
Yeavette MAKDONALD 
Nelson EDDV 
AYRICA: 

,. 
~ ,. ,. .. 

Ulu Önderimiz ATATÜRK'ÜN Büyük Millet Mec- )t 
lisioin açılma töreninde irad buyurdukları tarihi nutuklar. = 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!;mikroskop gösterir ki 
JI 

1 . 
!. 

·--~ oATı110A>4 &VA I-'" ---,.-
~Ql\ T"ll 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
tözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeraltı 
&feserret oteli alhnda Nafız Gözgördftren saat ve gözlük 
hinde bulursunuz. 
r-••~-=~E!l!!:li!E:E!!:!EaESE ~1Sia*i+J2P'E\"a 

Birinci Sınıf Mutabassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

fzmir • Birinci beyler sokağı Elbamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 

• 

lzmir kahvecilerine müjde 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendireceksiniz 

MERKEZ: 

.s. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Bu~defa :.· UGURLU , kişemizden; 14741 r numaralı~bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşlan servete· kavuşturan kişemizden 

Y ılbası aiyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) liişesinden alınız. 

Muhterem müşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi · yetiştirmek için e• 

büyük radyo temin edilmiştir. 
Hükumet sırası ıızmirde Keçeciler caddesinde 134 numarah Milyonlar 

gKişesi sahibi HAYRI AKDÖLEK 

1 Ç ENLER 8 İLİ R Ji"'""'...,,._,,.-.._ ... _,,,_,_....,.,,..._,_,.-. 
.Ncş'eni!i1 hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ~ TERZİ Necmi Teker ı 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak n Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli ve lngiliz kumaş-
Yükse} Kabadavı rakılandır. i · larmı sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif edecek ' ! en müşkül pesent zevabn gerek kumaşlardan ve gerek 

9 Evıu··ı Baharat~ Deoosu ın ise di~işlerde~ me~nun kaıacakı~rı şü~h~si~dir. 
j ~ Zabıtan elbıselerı de en son n1zamesını bıhakkın tat· 

~~~~:===~~~=~~!! ~ bik etmek suretiyle dikilir. J~, ~ Adres : Kemeraltı ikinci beyler tsokağında .,_,,._.~ .... -~ 
~&::.t.:2.c::t::aıu:::.U.:..~~ ··~~~-w 

i·~;;~·~~~ .. 61 
i m. şevki .uğur 1 
- . 

: Dahili h=~~~~~ia~
1

~tehassısı ! .. 
G Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- • 

Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
&ıel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
lt.;ni tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe

k 'hıi kazanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri giiıel 
ı- '-airimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

G larını ber sabah saat dokuza kadar ve öğleden sonra • 
~ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder .• 
@ Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun abo· • 
~ ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
G [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızlık, za- • 
ı yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkla~ 

: 1 

·-
-

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmah 
mescit cami karşısında 17 4No.da 
Dervim Bisküvit yapım yeri; 

lsmail Atamer. 

~· ~~:6Jiiiil 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Sirketinin 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

Sa ilam 
Zarif 

Ve Ucuzdur 

1 
1 
[•'! i - . ~ - -
il 40 renklüzerine Kız markalı "Arti" kvmaş boyası:ıs ·kuruştur 

~ Satış yeri: 9!EYLUL Baharat deoosu 

(i'111'1•••••••'~······_, ....... 

1 Telefon · 3882 

Satış yerleri ~ · h k 1 _ _ -

Biıinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. 1 TERZi me met ze ı 
Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir OiJu~ ~· rl-fi.-BmmBIJ---ı 
~ ~ ti TELEFONI KemeraJtında Hükümet karşısında numara 24 m ~TA yy ARE sineması 3151 

, ~~~****~~~~ _ '"* ~i,!!ir yerde: şubesi yoktur I~ ! euGON . . 1 
A. DK~!a~ ~!ay 1 Zengin kişesi 1 Mi;;Dı en!h;t~~gol 1 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ Türk Hava Kurumu ~ IJ 
h l ki - h ! 6 AYRICA : asta ı ar mute assısı J. Na On m p munt dünva haberleri ve 

Basmahane istasyonu karıı•mdaki Dibek sokak batın- m ara ,, • 
d 8 d Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN ti D y nanısta 

a 30 sayılı ev •e muayenehanesinde sabah saat en >t KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza m OD&DmBmlZID U • 
'1ctam saat 6 ya kadaJ' hastalannı kabul eder. )t h d k d. . L!_ • 1 M- t ·ı ~ • t•' 

~ Mnracaat eden hastalara yapdması Jizımıelen ıair ,. ve em e en ınıze w.zmet etmış o ursunuz. Uf en ere ~ nı zıyare I~ 
~lilit ve mikro•kopik muayeneleri ile veremli hast•- ı kolaylık ; olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak- m _______ __;::;._ _______ _ 
•--· sitle bilet satıhr. Zengin kiıesi birçok vatandaşlari zengin SEANS SAATLARI •a yapılmaıma cevu rlrillen Pnomotoralu muayene- k . IB 

9 
ıs c t · 

'İllcle maıatuaman yapılu. Telefon: 4115 M etmeje arar vermıştir. et Hergtin 3,15 - 5~~5 -:-- 1,15 - , 
1 

umar esı, 
)t Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde ti pazar gunlerı ı.t5 de baş ar 

q,~z:aıı~~~~~-~)l, ZENGiN KIŞESI . BBSBcmtlXllJ O!(•ı:~Ot(,:0:01 
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Bergama ve Dikiliye 
·gittiler 

Vali Fazlı Güleç dün refa-
katinde belediye reisi Dr. 
Behçat Uz olduğulhalde Ber· 
gama ve Dikili kazalarına 

a-itmişlerdir. Orada muhtelif 
itler üzerinde tetkikler yapa
cak, partiJtoplantılarına baş
kanlık edecektir. 

Dikilide inşa 'edilmiş olan 
modern mezbahayı da aça
caktır. 

Valimizin bu seyahati iki 
gün sürecektir. 

Konferans 
Manisa saylavı Refik Şev

ket ince tarafından bugün 
saat 15 de lzmir barosunda 
(iptal davalarının mahiyeti 
ve hukuki neticeleri) mevzuu 
etrafında mühim bir konfe
rans verecektir. 

Her münevver, her vatan· 
daş, bu istifadeli mevzuu 
dinlemek için baroya gire
bilecektir. 

Orta okul 
öğretmenliği 
Orta okul öğretmeniği için 

önümüzdeki Haziran ayında 
açılacak imtihana dört, beş 
ve altı sınıfla ögretmen okul
ları mezunlarının müracaat
larının şimdiden kabulüne 
Kültür direktürlüğünce baş
lanmıtbr. 

Eşeii koyun 
eti dive satı-

vormuş 
Dün Eşrefpaşa'da Söğütlu 

gölde etini kaçak olarak 
satmak üzere bir eşek ke
sen çingene Yaşar, belediye 
memurları tarafından tutul
muştur. Yaşar, eşeğin başını 
gövdesinden ayırdıktan son
ra hayvanı yüzmek üzere 
bulunduğu sırada yakalan
mıştır. Başı kesik eşek ve 
kaçakçı Yaşar; alınarak be· 
lediyeye götürülmüştür. 

Tahkikata göre Yaşar, 
eşeği çalmıştır. Sülüklügöl 
civarında otlamak üzere sa
hibi taraf andan bırakılmıştı. 
Yaşar hayvanı biraz ileriye 
götürmüş ve orada derhal 
kesmiştir. 

ifadesinde eşek etini, ko
yun eti yerine kaçak olarak 
satacağını söylemiştir, Hak
kında takibata devam edili· 
yor. 

---'!lliılil __ _ 

Bay Doktor 
KemalTunay 

Tehlikeli bir surette tutul
duğum hastalıktan hayatımı 
kurtarmak hususunda ibraz 

. buyurduğunuz hazakat ve 
İnsaniyetten dolayı hissetiğim 

minnettarlıklarımı alenen arz 
ve sayğılar takdim ederim. 

Halkın Sesi gazetesi 
idare memuru 

RAMIZ 

Almanya' da harb hazır-~ 
lıkları dünya korku içinde 

lstanbul ( Hususi ) - Almanyada ki büyük harb hazırlıktan bütün dünyada endişe ver
mektedir. Avrupa gazeteleri Hitlerin riyasetinde Alman Erkanıharbiye reisi Blumberg'ın 
iştirakile yapılan mühim içtimaa çok ehemmiyet vermektedirler. Almanya'mn üç yerden 
birinde askeri hareke geçmesinden endişe edilmektedir. Bu yerlerin Rus hududu, Çekos
lovakya hududu, Ren havzası olduğu zannedilmektedir. 

Almanyanın müstemleke istemekteki israrı üzerine lngiltere ve Fransa Almanların bu 
taleblerini kabule hazırdırlar. Ancak her iki devlet te Almanyadan teminat istemektedirler. 

Fransız gazeteleri Almanyada iktisadi buhranın bütün şiddetle devam ettiğini Alman· 
yada kıtlık olduğunu yazmakta ve Hitlerin askeri bir sergüzeşte girmesinden kormak-
tadırlar .. 

----------------------------------------------~-oo .. oo-------------------------------------------------~ 

Japonyanın Çini paylaş-
mak için kurduğu plan 

lstanbul 24 (Hususi) - Moskovadan bildirildiğine göre Nankin hükumetile asi general 
Şan Su Liyang arasında bir anlaşma şöyle dursun Nankin hükumeti asi generali tecziyeye 
karar vermiştir. Nankin hükumetinin Japon siyasetine alet olduğu, Japonların asi generale 
barşı bir askeri hareket yaparak Çinda bir harbçıkararak Çini taksim etmek ve birçok 
vilayetleri ilhak etmek arzusunda olduğu iddia edilmektedir. 

DÜNYA POLl~rlKA$1: ·· · 

Çin meselesi 
Ç in dünya barışı bakımından bugün dünyanın en tebli: 

keli noktalarından biridir. Bilhassa Jakon-Alman anl•f 
masından sonra da bu tehlike daha ziyade: artmışbr. BuııUO 
içindir ki Ginde olup bitenler, herltarafta alika uyandıriyor· 

Hafta içinde Çin4e garib ve garib olduğu kadar da teh
likeli bir hadi&'e çıktı: Senelerdenberi Çinin mukadder~ta~~ 
hakim olan maraşal Çan-Kay-Şek şimal eyaletlerinden bı~ıll 
de istirahat etmeate iken ansızın tevkif edildi Şansi deoıl~• 
bu eyalet, vaktile Mançuryanın hakimi olan Çanslinin ot~ 
Çan Su Liangın kumandası altında bulunmakta ve Çin lid~ 
de bu kumandanın emrile tevkif edildi ve serbest bırakıl · h 

M esele Çinde her' zaman görülen bir geı.Jeraller miic~ f 1 
delesi değil, daha ehemmiyetlidir Bunun arkasında 

1 
komünistt faşist daha doğrusu Rus ve Japon nüfuzu dat•• 
vardır. Çan Su Liangt Mançuryanm japonlar tarafıod~ 
işgali üzerine Çine çekilmişti ve o zamandanberi de Şa~ 
eyaletinde sözde komünist nüfuziyle mücadele etmekt~ 1 de 
Fakat bu kumandan Çinin komünist tehlikesinden r.ıy• le t :p 
Japon tehlikesine maruz kaldığını anlamış ve komünist1et 1 
mücadele edeceği yerde onlarla birleşerek Japonyaya k•'1. ~a 
hareket etmeğe karar vermlştir. işte Çan Kay Şek'in ~e;e l 
kifi bu karar neticesidir. Asi kumandan bu hareket•~ 
Çin hükumetin! Japonyaya karşı harekete icbar etmek ıs: 
temiştir. Bu ~areketin sulh bakımından tehlikesi oıeyd~:
dadır. Nankin hükumeti asi kumandana karşı asker Y0 t- ' 
mış ve bu zorbalık ile siyaseti değiştiremiyeceğini i)ao e1'· lt 
miştir. Ancak Uzak Şark vaziyeti hala endişe verici olıP' ~} 

~~0000000000 ~. 
Halkın Sesi hakkın sesidir ~ ... 

- Baştarafı 1 incide - ~~~t 
miktarı arttmışhr. 111 ~ 

00000000000000000000000000000000000000 000000000000000 ııoaooooooooooooaoooo İzmir bataklık haline gelmiş olduğundan sıtma ve ~er~, ''t 
Hayat uzucluklarına baslandı. Antakya artmış ve halkın sefalet \Ye pisliği yüzünden lekeli bu•1\ıı ~ 

Istanbul (Hususi) 25 - Maliye vekaleti, hayatı ucuzlat- belde hastahğı haline gelmiştir. Görüştüğüm bekioıler 'lıı 
mak için köylünün kullandığı gazyağının litresini 15 kuruşa meselesi hakikatı gizlememişlerdir. " ,.,. 'tiıı 
ve benzinin mahalli satış fiati üzerinden yüzde 22 tenzilat Baştarafı 1 incide Belediye reisimiz Behçet Uz'un bu garaz dolu beıeY Jt, 
Yapılmasına karar verilmiııtir. verdiği cevabı koymala iktifa ederız: . clıı..ı- ~tii 

y; ra tahammül gösterecektir. 1 "' l_ 
il• 8 h b t hJ• k • d - Bu yazı baştan başa garaz mahsülüdür. zmıre ııtıt· ~le 
\tle eneS ar e ı esın en Bayramda matem tutan man birtakım şahıslar tarafından uydurulduğu mubakk• ~ \k 

korkuyor 
Antakyz Türkleriyle alay Bir kere lzmir belediyesi fakir değildir. Nüfusu da bet ~;,ı: \t 
etmek için Suriyedtm bura- ar1maktadır. lzmire getirilen göçmenler ise, lzmir v~ ''ot' 

Prag 24 - Çekoslavakya reisicumhuru M. Benes bir ya 60 mevcutlu askeri dev- rmda faaliyetin artmasında amil olmuşlardır. Gazetenıo ..... 
nutuk söyliyerek demiştir ki: riyeler getirilmişti. Bunlar taya attığı doğum ve ölüm rakamları da başmdan soP 

- 1936 fırtınalar ve ihtilaller senesi olmuştur. Faşist, sokaklarda davullarla dola- kadar yanlış, tamamen hayal mahsulüdür. yf' 
Komünist ve Demukrat cepheleri tehlikeli bir muhalifette şarak, şehrin derin matem Turist celbi için Kadifekalede yapılacak şeyler de " . ti'· 
bulunmaktadırlar. Harpten korkulmaktadır. havasını yırtmak istemişler- nanlı muhabir efendinin söylediği gibi - suya düşrneııı•t" 
İspanya asileri ilerlivemiyor dir. Halkın alakasızlığı ve Vaten böyle bir iddiayı ileri sürerken gösterilen sebeP 

sessizliği knünde bu adam- gülünçtür. · . . 9ıt· 
Istanbul 24 (Hususi) - lspanyol asileri yaptıkları son S a bu muhabı' · I · b t kik hale geldı'gVi i..JJI .. lar çekilmişlerdir. onr rın zmır a a ı ~ de" 

hücumları da büyük bir hezimete uğramışlardır. Gumhuriyet nıa ve veremin arttığı, şehrin sefalet ve pislik yüı~e-e" 
kuvvetleri beş kilometre daha ilerlemeğe muvaffak olmuş- -·~ lekeli hümma istilasına uğradığı yolun da savurduğu biç 
ıardır. Mekteol ere yanlara da gülmek lazımgelir. ızmirde salgın halinde 1 "İ' Madam Sim uson Viyana ya f 1 1 b bir hastahk yoktur. Bilakis güzel lzmir tam ve unıu-" az ata e e mÜ sıhhat içindedir. Neşelidir.,, -

Londra, 24 - ı:!:ı .. 1~~.~.~:~ne~adar Kan'da bu- r~~~~t !~~~~~ HALKIN SESi HAKKIN SESiD~ 
lunmakta oiao madam Simpsonun, refakatinde bulunan bir .,...,,..,. <e cıax -«FSJ ws ,. 

leti mekteplerde laboratuvar- I; 
erkekle beraber, ısviçre istikametinde giden bir otomobilde V • k t• h kk d nO,. 
görüldüğünü ve bu otomobili eşya dolu diğer iki otomobi- lar hariç olmak üzere der- er21 1 vme ı a ın a " 
tin takibettiğini bildirmiştir. sane olarak kaç oda kulla- tai nazar ihtilafı tefsir edi)eCet,·ıe 

Madam Simpsonun da Viyanada bulunmakta olan Dük nılacağını ve bu odalara ka- e 
k ld k T 'k' S ' ' t'dlAI 51Jf dö Vindsor'a mülaki olacağı anlaşılmaktadır. çar sıra onu uğunu tetkik An ara - eşvı ı anayı ve esasen ıs ı a uoııJ"' 

oocoooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooo ettirmektedir. kanununun bir maddesinde ceza tayininin ahki1JJ1 
1,..,, .. 

Karısını 
yaralamış 

Kemer'de Kağıdbane cad
desinde Memed oğlu Sadul-

lah, kıskançlık saikasile 

karısı Bedriye'yi ve kansını 

kendisinden ayrılmak istiyen 

Ayşe'yi kunduracı biçağile 

hafif surette yaraladığından 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Borsa haberleri 
Çuval 

705 
42 

130 

Cinsi Fiab 
Ü:!Üm 11-21,50 
ıncır 4,375-4,375 
buğday 5-5 

36500 sısam 17,5-18 
4500 burçak 4,50-4,50 
7 500 pamuk 49-50 

193000 palamut 240-450 
48 Ba. yapağı 59-59 

Ya tak çar~ afi Önümüzdeki ders yıla mek- " Vergi ve rüsum muafiyet- mi ye ile kabiJ telif 
0 

":5 teplere daha fazla talebe )erinden istifade eden sanai yac ; ğı kanaatindedi~· tef•İt 
çalmış müracaatı takdirinde ızcı müeesseseler bu vergi ve Hükumet meseleııı11• ;çiO 

ocağı, kooperatif, bekleme rüsumun tarzı tahakkukuna yoiu ile haUedihneS~ tif· 
Salhane tramvam cadde

sinde 375 sayılı evde oturan 
Taranto kızı Zebiliu bahçe
de asılı bulunan bir yatak 
çarşafının çalındığını şikayet 
ettiğinden tahkikata başlan-
mışhr. 

İtizar 
Evvelki günkü nüshamızda 

Işıklar cinayeti hakkında 
yazdığımız yazıda Yüzbaşı 
Hüsnü Çetinalp yerine mü-
rettib hatası olarak Emekli 
Yüzbaşı yazılmıştır. ıtizar 
ederiz. 

Tayin 
Kırklarili sorğu hakimi 

Mustafa Sabri şehrimiz mud 
deiumumi muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

aid olmak üzere kavanini Meclise müracaat etOJ•Ş 
salonu ve bunun gibi tali .___..-
derecedeki işlere tahsis edil- müteallikasında muayyen --- ıı
miş bulunan odalar dersane 
ittihaz olunacak, müdür, mu-

avin ve diğer memurlar ta
rafından işgal olunan büyük 
odalar da daha küçük oda
lara naklolunacakbr. 

Bundan başka mektep bi
naJarmda tadilat lazımsa da~ 

ha kaç dersane elde edilebi· 
leceği ve bunlarda kaç tale

be okutabileceği de tetkik 
olunmaktadır. 

Bir cevab 
Spor muharririmizin fudbol 

ajanına verdiği cevab yarınki 
nüshamızda. 

muamelatı ifa ile mükellef yeni köy ıJJ ., l 
tirler. ,, Denilmektedir. Jstl 

Kanunda bu mükeUefiyete allim korS 
riayet et:niyenler hakkında 1 1' 
ne yapılacağına dair bir açı aca ... ,eti 

·f fe1'' .. )1) hükfım olmaması Maliye Ankara - Maarı 1'D1 r 
vekaleti ile Devlet Şurası önümüzdeki ilkbahard;erde l 
arasında bir noktai nazar muallimleri içn birk3~01iştir· l~ 
ihtilafının doğmasına sebeb kurs aç.mağa karar fe 1Jıll ~k 
olmuştur. Bu yaz Eskişehirde ,çedİ' 1 

Maliye Vekaleti mükellefi- ve büyük faydalar eldll~rJ>Jeri ;r~ 
ua ı ı·.. •r· 

yetin yapılmamasının muafi- len Çavuş köz ~. de ı . 1 

yetin sukutunu intaç edeceği kursunun tekrarı ıçuı · tel' t 1' 
reyinde bulunmaktadır. raat ve Maarif "ekilJer~siıJ•t t~tı 

Devht Şurası ise, mükel· kikler yapmaktadır. 'fa r•"" " 
lefiyetin vaktinde yapılma- bulunduğu takdirde ~~ğide baF 
masının muafiyetin sukutu.na açıldığı Çifteler ç 1'll'' ft. )1 

b b b k 'l . y. b- .. b' b' a kurulaca - ..ıııı iiı ir se e teş ı etmıyecegı uyuK ır ın ., l' • t tiı 

Her av bir cok vatandasları (Saa Jef )kisesinden yıl başı _pivango biletlerini~!. ıe:,1 ~:1 
b

• b• k d a ~ ) k ) . v Basmahane Çorak kapı kara . 3• Y üyük ır servete avuş uran a a a ma,ı unutmayınız. 11nda Bay Haean Tahıin Tetef011
• 


