
• 

300 tane kızı, kadını ev· 
Ienmek vaadile tuzağa dü
şürüp, paralarını yiyen, bi
tirdikten sonra da bırakıp 
kaçan Mark isminde bir 
adam lnsbrugda idama mah· 
kum ediJmiştir. 

Mark 37 yaşındadır Harp· 
te askerlik eden, bu asri 
Jaııdro, bir müddet te jan
darmalık yapmış, sonra se · 
viştiği kadınlardan sızdırdı
ğı paralarla geçinmiştir. 

En son kurbanı olan bir 
kadının odasında havagazan
dan boğularak ölü bulunma
sı, hakkındaki şüpheleri art
tırmış, tevkif edilerek muha-

keme neticesinde idama mah
kum edilmiştir. 

Cesaret buna 
derler 

Bir İngiliz tayyarecisi 
müthiş bir tecrübe 

yaptı 

Londra 20 (Radyo) - Ta
ranum isminde meşhur bir 
lngiliz tayyarecisi korkunç 
bir tecrübe yapmışbr: 

Taranum paraıütcülükle 
nam kazanmıştır. Geçen 
hafta tayyaresile 6000 metre 

yüksekliğe çıkarak paraşütünü 
almış ve tayyareden kendi
sini bırakmıştır. 

Elinde koronometroıu ol
duğu halde tam bin :metreye 
kadar paraşütü açmadan düş
müş ve bin metreye gelince 
gelince paraşütü açmıştır. 
Fakat bin metrede paraşütü 
açmak hayli güç ve tehlikeli 
olmuştur. Tayyareci yere in
diği zaman iki saat kendine 
gelememifti!·. · 

r . . 

ı~~~!!~ !:!!i~~~ 
Üç ay ve daha ziyade 

bava tebdili alarak şube 
emrine girmiş ve tebdil-• 
leri bitmiş 9)an topçt, su• 
vari, istihkim, muhabere 
bava, demiryolu, ışıldak, 

nakliye, ölçme, muzika 
sınıflarına meosup eratın 
mürettep oldukları kıt'a
lara 23 birinci teşrin gün 
)erinde şubeye miiracaat 
etmeleri ilan olunur. -

Istanbul 20 - FrUlllZ 
sefiri M. Hanri Ponzo gaıe• 
telere vaki beyanatında : 

- Franıa'nın lskenderun 
sancağı hakkındaki notamıza 

- Sonu 4 llncilde -

Yarın ( Halkın Sesi ) nde 

Satın Aldığı 
Kadını cayır cayır yakan 

_adam •• 
Dört beş gün slitecek bu çok meraklı ve tilyler lr· 

pertici hakiki macerayı okuduğunuz zaman " b6yle bir 
vak'ayı romancılann hayalleri bile doğuramaz " demek 
ten kendinizi alamayacaksınız!. 

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

Hali, ne eelen var, ne gideni 
~ rhaniye mahallesinde Ulu yol 43 • 7 numarah eTde 
lııı:.I oturan Fatma adh bir kariimiz gönderdiği bir IMk· 

tubta ş6yle derd yanıyor: 
" iki ay evvel evime su getirttim. Her naıılıa Camartell 

günü saat on dörtte su saatinin altından kurıun patlıyarak 
evimin hayat ve oda kısımlarını su kapladı. Eıya Ye ellııilı 
mi berbat bir vaziyette bıraktı derhal feryadım lseriH 
etraftan yetiıilerek sokaktan halime acıyan bir ıahıı akak· 
tan suyu· keserek beni bu feliketten kurtardı. Ayni -tte 
su şirketine telefon edildis,~ de \coca bir dairede amele ba
lunmadığı cevabı verildi. Pazartesi gllnü tekıar mtldlri1et 
kalemine ve abone dairelerine telefon ettim. Amele uta 
gönderecekleri cevabını verdiler. Maateessüf ne gelen var 
ne giden maazallah bu bal gece olsaydı halimiz ne olurdu. " 

Şehrin umumi hizmetlerinden birini ifa eden bir m&eue· 
senin bu kabil şikiyetlere meydan vermemesi lizımdır. Oku
yucumuz bu feci vaziyetten derhal kurtarılmalıdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



laltlfe 2 

Bir Suriye 2azetesinin 
hezeyanları 

Başta rafı 1 inci yüzde 
güttüğü siyasaya karşı şid· !aylıklar yapılıyor. Türkiyede 
detli bir makale neıretmek· bulunan Antakya talebeleri· 
tedir. lbrahim Fevzioin nin adedi bugün üç yüzden 
imzasını taşımakta olan ve fazladır. 
" Türkiyenin lıkenderuna 4 ) Antakyada Türklük 
kartı aldığı cephe " " Bu hareketini idare eden " Halk 
meselede en doğru bal emri ,, Ankara'dan talimat 
Tüı kiye ile Sariye arasında almaktadır. 
ahali mübadelesidir" serlev· 5 ) Suriye muahedesinin 
baları albnda intişar eden akdinden sonra, bu fırka 
bu makalenin metni şudur: Türkiyeyi müdahaleye sev· 

"Türkiyenin lıkeoderun ketmek niyetile Antakyada 
kargaşalıklar çıkarmaktadır. 

sancağına karşı gösterdiği 
Bu emeller nasıl doğmuştur 

allkanın yalnız bu sancakta- ve nasıl olur da Türler Suri-
ki 1 tırklerin hukuku o un mu· yenin ecnebi istilisından 
hafazaaına mı yoksa Ankara kurtulduğu anda Suriyeye 
anlatması arkuında 8 yasi ve bütün Araplara karşı 
maksatlara mı matuf oldu· yeni mütkilat çıkarıyorlar? 
ğunu daima araıtırdık. An· Ankara muahedesinin Türki-
cak beklemediğimiz bir ıey yeye bu emelleri beslemek 
varsa o da Türk matbuatının fırsatını verdiği şüphesizdir. 
son zamanlarda, bu mesele Türk matbuatı da bu iddayı 
hakkında kullandığı lisandır. gizli tutmaktadır. 
Öyle bir lisan ki biz bunun Franklin • Bouillon'un Fran 
hüsnü niyet mahıulü olma· sa uamı .. a aktettiği muahe-
dığı kanaatini hasıl ettik. denin kıymetini ve gayesıni 

Bu vaziyet bizi çok şüp· ou münasebetle anlamak is-
helendirdi. Türkiye hükume· teriz. ---tinin bugln bu sancağa 

karı• gösterdiği alilca yalnız 34 evlat baba~ 1 
Türk ekalliyetleri hukukunun 
teminine matuf olmadığı, 
ayni zamaada. bu mıntakaya 
kartı askeri ve siyasi emeller 
bealenildiii ve Hindistan ile 
Iran arumda en yakın yol 
olan lskeaderan • Basra hatb 
ilzerindeki Suriye k6rf~zinin 
de ilhakı istenildiği anlatıl
maktadır. 

Tiirkiyenin gerek bu mın· 
takaya ve gerekae Suriye
nin birçok ıenıı b61gelerine 
kartı beılediği emellerin, 
Türklük meHleıinden değil, 
baıka sebeplerden ileri gel
diğini ispat edebiliriz. 

1) Türkiye hükumetinin 
bir kararnamesile Antakya 
Türklerine Türk vtandaşlığı 
verilemez. Halbuki dünyanın 
her tarafında Türk vatan· 
datlJını istiyen herhangi bir 
Türke bu vatandaşlık verilir. 

2) Türkiye, hükumeti, Türk 

Amerika gazeteleri, Karo· 
litanın şimalinde kiin Robero
vil ıehrinde Rubin Blad iı 
miı>de bir adamın 34 çocuk 
lu olduğunu sOtOnlar doluııu 

yazılarla ilin etmektedirler. 
34 çocuk babası mister 

Ruhinin bu netriyat üzerine 
Amerikanın her tarafından 
binlerce hayret ve takdir 
mektubu almaktadır. 

Fakat bunlar içinde ıu 
mektup dikkate liyiktir: 

" 34 çocuklu baba 1 
" Benim sekiz çocuğum 

vardır. Bunların beslenmesi 
ve geydirilmesi için çok ça· 
lışmak ve çok düşünmek 
mecburiyetindeyim. Sekiz ço· 
cuk babası olduğum ıçın 

kendim küfür ediyorum, fakat 
senin 34 çocuk babaıı oldu
ğunu okuyunca artık ne 
düşünüy ..>r nede sıkılıyorum 
teselli buldum allab sana 

mekteplerinde coğrafi ya ki· kuvvet ve sabır ihsan etsin!,, 
tapl•ında, Tü kiyeden bah
ıedillrken, İıkenderua, Halep 
Elcelire ve hatta Riyak'a 
kad• olan mıntakaların da 
Türldyenin mütemmim cüz' -
üle • den olduğunu işaret 
etmctktedir. 

3) Türkiye hükumeti her 
ıene lıükümet hesabına An· 
takya Ttlrklerinden birçok 
ıenci talebe olarak kabul 
etmektedir. Bunların memu· 
riyetlerde ve bilhassa orduda 
istihdam için her türlü ko-

---oo---
E v ve el işleri sergisi 

Cumhuriyet bayramında 
Ankarada açılacak ev ve 
el işleri sergisiee gidecekle
re bir kolaylık yapılması 

için İktisad Vekaleti tarafuı · 
dan Devlet Demiryollarına 
bir teklif yapılmıştır. 

Sergi, pek zengindir. Bu 
itibarla herkesin kolayca 
bu sergiyi ziyardtinin temini 
için yapılan bu müracaat 
DeYlet Demiryolları idaresi 

Enver paşa-
nın casusu 
-6- YAZAN: ** 

Alman:yada tuhaf bir muhafaza karlık vardı 
***• bu emri aldıktan sonra, 

para ve pasaport itlerini 
ıOr'atle bitirdi ve hakikaten 
ertesi gün Berlin yolunu 
tuttu. Elindeki pasaportun 
kuvveti sayesinde Bulgaris· 
tandan Romanyaya, Roman· 
1adan da Avusturya • Maca 
riatudan geçerell Berline 

gitti 
Bulgaristan ve Romanya 

bu sıralarda henüz Umumi 
Harbe girmemiş ve bitaraflık 
ilin etmişlerdi. Fakat her iki 
devlet de, en münasib za
manda • keyfine göre, seçe· 
ceği bir taraf lehine • harbe 
firmek için f evkallde ıurette 

( ftalkm S..I t 

Hastalar musiki ile ve 1DUNYAD! 

renkle tedavi ediliyor! 
Edirne, eski Türk mede· 

niyetinin geJittiği merkezdir. 
6 - 7 asırlık bir hastanesi de 

1 Musiki :ıe tedavi Türk 1 
l medeniyeti kadar eskidir, 

buna delildir. 
Alb, yedi yüz sene yapılan 

bu hastanede, daha o zaman
larda, bazı hastalar musiki 
ile tedavi edilirlerdi. 

Bugün, yer yüzünün sayılı 
tıp bilginleri, bazı hastahkla· 
rın musiki ile iyileştiğini ka· 
bul ediyorlar ve bu tedaviyi 
bulmuş olan eski Türk dok
torlarına da bayranhklorı111 
saklamıyorlar. 

1 
fakat renkle tedavi yep yeni 
bir usuldür. San-Fransiskoda 
büyOk bir:fabrika var. Ame· 
lesinin çoğu kadın ve ıuzlar. 
Bu kızlarla kadınlar da iyi 
geçinmiyorlar, hemen her 
glin aralannda kavga çıkıyor. 

Geçen ha ~ta fabrikanın 
sıvalarını tazeliyorlar, atelye· 
ler başka başka renklere 
boyanıyor ve ondan sonra da 
ameleler arasında barış olu· 
yor, kavga etmiyorlar artık ... 

Her akşam can1i avlusunda yatırım 
--------------0000~-----------

Hamallıktan kazandığım nara 
ile sızıncıva kadar rakı içerim 
~~~~~~~~~~-·· ~~~~~~~~~~ 

Nedim Bulut 15 liraya mahkum oldu. 

ı 

Bunun farkına varan fab
rilra idaresi, ameleye iki 
renkli elbiıe yaphrtıp giydi
riyorlar ve renkli elbiseler 
giyen kızlarla kadınlar ren· 

glrenk duvarlı atelyelerde 
sakin sakin çalışıyorlar. 

Eskiden duvarlar gümüıi 
çimento renginde imif, bu 

soğuk ve yekneaak renk için· 
de amelenin sinirleri bozu· 
luyor, bu yüzden kavga edi
yorlarmış. Bu sebep kalkınca 
asabi arı düzelmiş .. 

Cumhuriyet 
bayramı 

Yedi bin köylü geçid 
resmine iştirak edecek 

Ankara - Cumhuriyet 
lıtanbul Nedim Bulut 

adında biri Sultanahmed 
üçüncü sulh ceza mahkeme· 
sinde sarhoşluk suçundan 

rakı içerim. Hem yıkıhncıya 

kadar içerim. Fakat kimseye 
zararım yoktur. Eğer bu 
sefer balkı rahatsız etmiş· 

bayramı kutlulama programını 

muhakeme edilmiştir. Mah- sem haberim olmıyarak yap· 
kemeye de sarhoı gelen Ne- mışımdır. lntaallah ramazan 
dim Bulut verdiği ifadede gelirde içkiyi bırakıb para 
kendisinin her akıam rakı kazanacağım .. Demiştir. Ne· 
içtiğini söyliyerek: dim Bulutun sarhoşlukla 

"-Bayazıd camiinin avlu· sokakta nira atarak umumi 
ıund yatanm. Hammalık l istirahatı iblil ettiği sabit 
yaparak her gün kazandığım t olduğundan 15 lira para 
bir kaç kuruıla akşam iizeri cezasına mahkum edilmiştir. 

• 
iç bakanlığı 

Nüfus ve idari vaziyetimizi 
tesbit etti 

iç bakaulığı idari vaziye· 
timizin son durumunu türlü 
bakımlardan tesbit etmiştir. 

Bu tesbite göre vili •etle-
rinıiEin sayısı 62 y. bulmuş· 
tur. Bu vilayetlerin on iki
sinde vali muavini ve yedi
sinde de mensup idare he
yeti vardır. Nüfusun fazlalığı 
bakımından Istanbul birinci 
ve Hakkari altmış ikinci 
gelmektedir. 

Mevcud 370 kazaya bağlı 

897 nahiyenin, 222 si tam 
ve 675 şi noksan teşkilatlı
dır. Buradaki tam teşkilatlı· 

dan maksad müdürden maada ' 
tahrirat ve nüfus katibi bu- 1 
lunan nanhiyelerdir. Noksan 1 
~ ida~e-~ilerin :•.birince _ ~eş_-_ 

tarafından tetkik edilmek- 1 

tedir. Sergi alakadarları ü
mitli göriinmektedir. 

hazırlanmakta idi. 
Harb, Avusturya, Macaris· 

tan ve Alman} a da bütün 
vasıtaları zabtetmiş idi. bu· 
nun ıçın *** nın lstanbul 
Berlin yo~culuğu on beş ka
dar sürdü. 

***• Enver paşanın emrile 
Berlin seyahatiQe hazırlıksız 
çıkmış değildi, Berlinde han
gi esas ve zemin üzerinde 
çalışmak lazım geldiğini ta-
yin etmit idi: 

*** , Berlinde bütün faali· 
yetini imparatorun hususi 
kabinesi üzerine teksif ede
cekti; çünkü Almanyanının 
büyük müstemleke plinları, 
asıl harici siyaseti resmi ka· 
binenin değil, İmparatorun 
hususi ve gizli ka~ineainin 
elinde idi. Baron V angen· 

kilitsız • nahiyeler de yalnız 
nahiye müdOrile idare edilen 
yerlerdir. 

Mevcud 890 nahiyeden 
yalnız 69 unda belediye teş
kilatı vardır. ÇOnkü beledi· 
yeler kanunu nüfusun iki bin· 
den az olan nahiyelerde be: 
lediye teşkilatı yapılmasını 
ihtiyari bırakmıttır. 

Dahiliye vekaletince yapı· 
lan tesbitin en dikkate şayan 
kısmı posta tetkilitına aid 
olan kısmıdır. Bugün, mem· 
leketimiıde henüz posta teş
kilatı yapılmıt oahiyelerimi· 
zin sayısı 792 dir. ' Yani 
mevcud 897 nahiyeden yal
nız 105 ınde posta teşkilatı 
vardır. 

Köylerimizin sayısı 41,123 
dir ve 36,269 unda muhtar· 
hk teşkilatı vardır. 

haym'ın lstanbuldan gönder
miş olduğu raporların da ı 
ancak bu kabinenin evrak 
dosyasında olması lazımdı. 
Harbın ilanile beraber Alman 
yada bütün kuvvet ve nüfuz bu 
kabinenin işe geçen Rayıştag 
meclis, bu meclisin kuvvetli 
soayal demokrat muhalif par
tisi, meclise istinad eden 
kabine solda sıfır haline gir
miıti. 

***• bu gizli kabinenin kim-
lerden teşekkül etmiş olduğunu 
vakıa hilmiyordu, fakat kim· 
lerden müteşekkil olabilece· 
ğini pekall takdir ediyordu. 

Berline vardığı günden 
itibaren, Kayserin gizli kabi
nesi erkinını tefrik ve teşbi· 
si için p enı, kont, baron 
ve kontlar eraeanda çalıtmı· 

hazırlamakta olan viliyetteki 
komisyona Ankaranın muh· 
telif kazaları müracaat ede· 
rek Ankaradaki büyük res· 
mi geçide köylülerin geniı 

mikyasta iştink etmek is
tediklerini bildirmitlerdir. 

Resmi geçide iki bini atlı 
olmak üıere kadın, erkek 
yedi bin köylü milli kıyafet· 
leriyle iştirak edeceklerdir. 

Ankara belediyesi bayram 
münasebetile Ankaraya ge
lecek binlerce misafirlerin 
111üıkülita uğramamalarını 

temin için otel ve lokanta
lardaki fiatleri tesbit etmek· 
tedir. Esnafın fiatleri arttır· 
masına meydan verilmiye
cektir. 

Otomobilleri ipnotize 
ederek yürüttüğünü 

söyliyen medyum 
Bir kaç giin evvel Parisin 

mefhur medyumlarından Mo-
nanjen tarafından garib bir 
tecrübe yapılmııtlr. Bu tec
rübe şöyle olmuştur : 

Hükumet memurlarile bir 
çok kimselerin huzurunda 
Monanjen bir otomobile gir
miş, gözlerini sıkı sıkı bağ -

latmış, ellerini de arkasından 
bağlatarak otomobili kendi-

liğinden üç kilometre mesa· 
feye götürmOştür. 

Monanjen otomobili ipno· 
tize ederek yürüttüğünü id
dia etmektedir. 

ya başladı. 
Almanyada, tuhaf bir mu

hafazakirlık vardır: Asalet 
unvanlarına, asalet usullerine 
büyük bir ehemmiyet ve 
kıymet verirler; asil olanlar, 
nasılsa bir asalete unvanı 
elde etmiş bulunanlar, sanki 
sair Almanlar veyR insanlar
dan imtiyazlı, batka bir ta
kım mahlükattırl 

***, bilhassa bu imtiyaza 
inanmış, tamamile bağlan· 

mış bir sürü budala arasında 
çalışacağı için, kendisine bir 
de "Sultanzade,, lik unvanı 
taktı; Almanlar, bu aahte 
prensin Osmanlı hükümdar 
hanedanile ne gibi bir a•i· 
kaıı oldutunu tahkike bile 
lüzum g6rmediler. Herifler 
için, " Aıalet ,, her t•)'İD 

NELER OR1 OUUY _. 
İngilterede herkeSİO 
yaşasın kral diy~ 

bağıramıyacağı ~ 
r:JI e~izinci Edv~rdı• ~ 
1::.1 gıyme mera11ad ~ 

mii&deki aylar;zarfı .... rjk 
lacakbr. Bu merasimde iki' 
kiınıe "y•f8•ın kral,, --""" 
bağırmaz, Bu eıki an'~ 

dendir. Ve timdiye kadar 11 
değişmemiıtir. Bu •!J~-d 
yaıasın kral diye ba~ 
insanlar tesbit ediJmi~ ~ 
22 yaşına basmış 22 Ottf 
Vestminsteı in önünde. d ıı"' 
hep bir ağızdan ve bır 
bağıracaklardır. . at• 

Kralın yanında aıilı' _..-
k• . b•.J..

lerden yalnız bir ıt• ...,, 
sapla bir baston taflY8 
cektir. 

~1adridde • 
F.11 siler Madride 1~ 
L:.J şırken, koca ıe~ 

müdafaa tarzı diltO~~ . .,
yol isimlerini de değıttirlf 

lar. lf°"' 
Bir zaman 13 üncO A ~ 

caddesi ismini taııyan J,...a 
deye "Alkala Zamora,, 
verilmişti. • _., 

Ş~md.i cadden~D ~·~· {;,, 
değışmıt ıu ganp ıtılD ... 
mut: Zirai ısllhat c:add 'I ... 
Amerikalılar ıs 111 

yon dolarlık kadıO 
saçı sa tın aldıla~ 

f':I adınlar ve hele [;ffl!' 
a...J saçlı kadınlar _.,r 

kaybetmeyiniz. Zira A ,ııf 
kada, Holiv~tta . ~111~o,P 
merakı arltıgı ıçıD ,.tt1 
komisyoncular, saçları 
alm •ktadır. ..,-. 

Simdiye kadar ıs ·~ 
dolarlık saç mübayaa. bl.,. 
mittir. Saçların kıyme: fi 
yüksektir. Amerika 1 ,pr 
F ransada bulunan kadı dl' 
dan bir çoğu bu Y°' 
servet sahibi olmuılardıt• gJS 

Sibiryada sıcak~ 
Pariste suiak ~ 

herkesi ilşildOp dondlll' Jet' 
Rusyadan aldığımız b•~' c1,J· 
göre Sibiryada da ııca 1'•fl" 
gaları her tarafı kaı•P tı•r 
ruyormuş. Sıcak bavalat~•-' 
iyyen alışmamış olan b~, 
halkı gölgede 27 dtL.w1tt 
harareti görünce ı•~ef 
kıyametin kopacağıod•0 

he etmişlerdir. ·~ bit' 
İklimin b6yle bi .,r-' 

değişmesinin mabsul~fa ,isi"' 
iras edeceği zannedilll' 
dir. ~ 

fevkinde idi. Enver ~ 
da muhabbetleri, ~ytrİ 1 -
" damad hazreti şehri lı•dl' 
olması idi. Bir ioıan oe ldri' 
basit, idi, dütkln r;ıfı" 
olsun, saraya damad 0 d .,, 
birdenbire yarı mabbiJf,di 
mahluk sıraaına geçdei d•~ 
Bilhassa Enveri, ken ~ t,...1-
ları için de pek uy.--,. S-' 
doklarından TOrkiyeye 1,..,,,
verland " demeğe b•f .~ 
lar idi ! d• b~ 

Bay *** Ahnan)'• ı~ ... ~ 
' · de l'r:."k 

bir hazırlık, mabahll 1~·~ 
bir tedkik devre~i ge~~i"' 
üzere Berlinde bır ·be ~ 
bile durmadan MOo• .,_1 ; 

Bu Alman rtebri ,,a ~ 
için asalet imaJltba0 

mektil fi') 
(Aris ... 



FERiT TUVALET Y AÖSIZ ' KREMİ 
21 Birinci Tteırin 

Kurtuluş 
~işesi 

Tayyare piyango ketidele
rinin her defasında birçok 
müşterilerini sevindirmit olan 
Kurtuluş kişesi bu defaki 
tertipte de üçüncü keıidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keıidede elli bin 
liralık mükafat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri müıte· 
rilerine dağıtmak suretiyle 
sevindirmiştir. 

Taliinizi denemek ıçın 
Kurtuluş kişesiuden bir bilet 
almanı zı tavsiye ederiz . 

.t:Sirbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keşide biletile 
kişemizden yeni tertib bir 

,. bilet ve yarım lira iade edilir. 

i Hapishane karpsında 
Çil, leke, buruşuk, kırışığı giderir. Cildin hakiki taravetini artıru. No. (50) berber el • • • M. DEPO S . FERiT ŞiFA ECZANESi Hükumet sırası Bekir Sıtkı 

. d ve Hardı Hındıstanda,. r~::::-.:ı-"":'"-=~;: _ _,_ ... .a:;:;ss:.- .·---- .. ~--=-=--::---.-..~ffi ll'mmmmmm•••mmmmm~~ 
'•.bütün cikan sinema severlerinın pek haldı ?t S •• E l+' '1 •• • YIN 1 

.. !rlerini kazanan bu iki meşliur komik tatlı ;ı UBA YLARA MUJD ! ·~ ~ HUSEYIN KA 
.. ~••eile Türkçe konuşa. ak harikalar yara· )t lstanbuJdan gelen meşhur terıi Üs- ı II Za rif, temiz, ucuz mobilye evi 

: 3 )t OSKA da Subaylara !+ il Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 
~ ~~· 7: akşamları ~!1?. de Cumartesi tenzilatlı )t t. tadane Res~i elbisel~r [t~ ; kerestelerden yapılır 
f~~:aı--~ .. ~ p~!!_g:unu umuma 1 de başlar )t .~ . dıkmektedır. r~ MuhteHf ölçü üzerine siparişier kabul edilir. t ~++~"~~~~"~~~ ~~ He~ kes gibi siz de elbise •re kapotunuzu en zev.ldi [tJ ~ Şekercilerde numara 2:> 

~tem müşterileri ~ l:m••g- Kum~şları '~~~:i:~osKDAdadık- ) il.:-.~="-====••===---~ 
. ~.ikkat nazarına l!!ç"'";k-;~kokuları l';'h:fi-y";;;f 

Lt~~ ; 1 son modaya muvafık , sağ .. .. ' ,. . . .. 
~ ~~ tık yaptırmak ist~rseoiı, ı ı\1. Akagunduz ve N ıyazı Çabuk 

(3J)trde Alipıfa caddesi .sarraflar BALCILAR NUMARA - 145 
'q No. da ( HASAN BASRi) 1 Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

le 
11

11• dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup sizi yakında sevindirecel<tir. Her lfırlü zevkinizi okşayacak 
ti,_ A

3
1ber Baruh ) kumaılarının en iyisinden 2 kolonyalar da vardır. 

• provalı 24 liradır. j 1(*.:tt~·~ k · : ·~n ..1', , ... 

ÇUIAkı bir provalı 1 O lira 2 provalı nezaket +< . 
~..,.,, mnıteri!erimize bu frrutı kaçırmamalarını ; : 

:~B!!!a.J-lll!!!!Bm ~ !!!!!.'!!!!91~~-~~.. ... ~ I fC Kemal 

k ! ~ 

'-' J{ 

Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın ros op gösterir ki I ~ hastalıklar r.oütchassışı 

n 

~ Basmahane istasyonu karıısıııdaki Dibek sokak başın- u '" 1 • -~"'P"""""'~~ll!!"I;~~~~ 

ll~ş DAKiKADA ! •nesi beş kuruş 
b ij .. Çektirmek istiyorsanız Kemeraltında bükümet 
'll'Jt •11ıaradaki 

tııı.· ~oto~rafhanesine 
ttı:• ·,şten, sür atten ve bu ucuzluktan çok 

ınız ... 

Foto Süleyman ve Kadri 

-..aaaaı.•a•..aaıaaAalt 
DOKTOR 1 
Sevki Uğurl 

bahi . BiRiNCi SINIF it 

'" -~~ ..... "•'il~~ .. b~ıııiıl:ı.:\~Qıı- ıı~ ... ~,:~ı:dıı·;i~~~·~d~~~·-=-da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )i ıııtbde'ltiliiıl~~ "' "hiil:I '" "'"" ""' ......... uıı.. "" 

akşam saat 6 ya kadar bastalartnı kabul eder. ,. ~:ı inhisar şarapları ucuzladı : 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgele.a sair ~ f+] idaremizin şarapları l Teşrinisani 936 dan itibaren 

1 
tahlilit ve mikroskopik m~ayeneleri ile veremli basta- ~ ı•ı ucuzlendmlmıştır. Sei<, Demisek , kırmızı şaraplarımızın 
l~a yapılmasına cevaz g6rulen Pnomotor~ks muayene· )4 ı.• (70) santimetrelik şişesi (45) kurnştur .. . Boş . ?işe iade 
sınde muutazaman yapılır-. 1 elc:!._o~ 4115 )iı f+ edilirse (10) kuruş depozito parası gerı verılır. 

f(~:J~~:ı;~~~~:W:~i~~:W:~~~+~:W:~~)t

1 
~:

1
1 Ayoı şarapların (3,40) litrelikleri de (125) kurut• 

Dış hekınıı Birinci Sıoıf Mutahassıs • satılacaktır. 
lsmaiJ ffakk • . Bunun da b~ş şiş.esi ia~e olunursa (25) kuruş depo· ı 

ı Dr. Demir Ali c• zıto parası gen verılecektır. 
Her gün saat 9-1 e kadar m Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan yu· 

ve 3-9 kadar hastalarım KAMÇI OüLU karıda cinsleri ve şişe bacımları .. yazı_lı şaraplara ait [t) 
kabul ve tedavi eder. C'Jt T -ı J t 936 d 1 Dl ~ı ve enasu ıas a- "~ birer beyanname doldurup 1 teşrınısanı an evve (•) 
Birinci Beyler sokak No. 1 lıkJarı ve eJektrik r!] ikinci kordondaki inhisarlar ba~~üdürlüğü daire~ine [G 

"•' vermeleri ve gereken muamelesını yaptırmaları ılin ft1 

İzmir • Birinci beyler so· 
kağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

tcdavİ5İ ~~ • f+l olunur . 
.... ~ıı;,-P,;ıtl!;~P;t. tı;ıt~~ ;O; ıı.;tıı;u~':'~t ~ ll'bZ.l~~~~~ .. ;!~~~~--~~lıiMiılbıüiı!lıbiiıl~lııurıltııiid~ btuııbıdlltılöiıl llııiiiiıl-ı ili •ııd ,....,.. __ ll!Ualwııuıutı ___ _ 

lzmir kahvecilerine müjde 
Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler içia 

özel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Biskllrit· 
lerini tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe-

~~m•• ~~~ 1 n n tini kazanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri gllze 
M GÜzİD ~ lzmirimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
'1 ~ Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
ijElbise boya ve teıniz-~ mescit cami karşısında 167 No,cla 

~ leme evi ~ Dervim Bisküvi~ yapım yeri: 
~ Her nevi kostumlar, par· ~ lsmaıl Atamer. 
il disüler, paltoltolar, şapka· ~ ~~~~lifi 

' ~ )ar ipekli yünlü ruplar son ~ t!2 TAYYARE • TELEFON 
i derec itina ile buharla te· ~ ~ sıneması 3151 
~ mizlenir, boyaoır, ötülenir. ~ ~ Büyiik Rus edibi Leon Tolistoy'un , şa~eser romanında• 
11 fzmir ikinci Beyler sokak ~ fi iktibas edilen ve ANNA STEN ıle FREDRIC 

40 renk üzerine Kız mar· 
kah "Arti,, kvmaş boyası 15 
kuruıtuı. 

Satış yeri: n EYl .. ÜL 
Baharat deposu 

Telefon 3882 

a numeru 61. ~ E MARCH gibi dünyanın sevdiğı iki büyük 
&t::a~~.. &t::a&t::a~ S yıldız tarafından yaratılmış olan 

Kiralık fırın ~ İSLA V iHTiRASI 
.l".I"- lı hastalıklar mütehassısı it 
ıl ~~~•rnburg llniversiteıinde okumu,. Hasta- i Doktor 
, .... ,, ıaat do!.<uza kadar ve öğleden sonra it · S f'f K k v J 

Çayırlı bahçede yeni ma· 
hallede 23 numaralı fırın 
acele kiralıktır. 

Baştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 
çok kuvvetli bir aşkın romanı 

AYRICA: 

m 
E 
~ 
E E Grand Otel (iki kısımlık büyük komedi] 

~la feceleri dahi muayene ve tedavi eder. • Saıb a et aşı çıog ti 
.::i: Beylt:r sokağı bay Memduhun labo· it Öğlen saat 12-14 ve ak· 
. fc~.da 36 numaralı muayenebaneaiada. it ıam on yediden sonra her 
~.;.~•raciier, kan hastalıkları kansızlık, za· it zaman hastalarını kabul eder. 
~ klan, mide. )>anak ~rek basblbklap. ikinci Beyler ao~ak fmn 

ittisalinde No. 61 

Makine ve sair teferruatı 8 Paramund dünya havadisleri filmi 
mevcuttur . 

Talihlerin Hisar cami'ı 
önüode kahveci bay Hilmiye 

~ FtATLAR: 30 40 50 KURUSTUR ~--------.:_;,--..:..,:.;.__;;. ________________ _ 
~ SEANS SAA 1LARI 

Seans saatleri : Hergün 15 - 17 • 19 • 21,15. Cumar· 
teai ve pazar günleri 13 te ilive seans müraçaatlar1 ilin olunur. 

D: 5 4~•; ·~;; (:·. ·): ,~, .. : < ~:': ~ ... (: 1 .~:.: ~>; (:. •:> 
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Olüm Cezası 
K~til Bayıldı 
Aydtna tabi Kuyucakta 

Hatan kızı Haticeyi tarlada 
kaçırmak ve kirletmek isti· 
yen, fakat Haticenin muka
vemeti üzerine kendisini ya· 
ralıyarak öldüren İsmail oğlu 
Etemin mahkemesi hitam 
bulmuıtur. 

Ölüm cezasına çarpılan 
katil mahkeme salonunda 
bayılmııhr. 

Sorgu 
Hakimliğinde 

Nuriye bayıldı 
Onbirinci istintakta ifade 

veren Degirmendağında mu
kim Şerafeddin kansı Nuriye 
ansızın bayılmıştır. Çağmlan 

adliye doktoru taı afınddn 
muayene edilmiş ve ,biraz 
sonra N uriye kendisine gel
miıtir. 

Dünyanın en 
büvük kilisesi 
Dünyanıa en büyük kilisesi 

Romada Ayaıofyaya bir na
zire olarak iap edilen Sen 
Piyer kiliıesidir. Kilise 47 
bin kip almaktadır. Milino· 
daki kilise 38 bin kiti, Ro
madaki Sen Pol kiliıeii 30 
bin kiti almaktadır. 
Bu kiliıelerden sonra Lon· 

dradald Sen Pol kilisesi 25 
bin, Nevyorktaki yeni kilise 
20 bin, Paristeki Noterdam 
kilisesi 22 bin kişi almakta· 
dır. 

lstanbuldaki Ayasofya ca
mii dünyanın en büyük ma
betlerinden olmakla beraber 
24 bin kiti alır. ____ .. ,_ 

Türkiyeye ceo 
he alacaklar! 

- Baştarafı 1 incide -
Alman hakimiyetini hissettir
mek istiyen eski Cermen 
hülyasına yeniden kapılacak
larmıf ... 

Musso1ini, lngiltereyi uy
sallığa mecbur etmek için 
Akdenizde Almanyanın hu
zuruna güvenmekte imiş ... 

Humanite diyor ki: "Faşist 
siyasetinin maddi olan gayesi 
ise merkezi Avrupaya el 
atmaktadır ... Her halde, kont 
Ciyanonun seyahati birçok 
siyasi tesirler yapacaktır.,. 

80 ve 90 
186 ıendir dünyanın her 

tarahnda büyük bir şöhret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T PlVER fabrikası muh
terem müşterilerine bir ce· 
mile olmak üzere 80 - 90 
derecelik latif kokulu kolun
yalarını onbeş gün devam 
etmek üzere büyük tenzi
latla lzmir acentesi " Şemsi 
Hakikat ,, ucuzluk sergisinde 
teıhır ve aatış yaptırmakta 
olduğundan bu mühim tenzi
littan istifade ediniz. 

(llalkıa s .. ı ' 

Madrid düştükten .sonra 
komünitler ne J1apacak? 
Pariş 20 - jurnal gazetesi diyor ki, ispanya ibtililcileri Madridi aldıktan sonra lspan· 

ya komünistlerinin teşkil ettikleri hüküaıet komşu bir devletin himayesini istiyecektir. ltaJ .. 
yanlarla Almanlar bu vaziyeti dikkatle takip etmektedirler. 

-----------------------.... ..00 ...... ------------------------

Feci bir tren kazası lokomoti- j 
fin kazanı uçtu ı 

Yahansburg 20 (Radyo) - Kuru eksperesi çok büyük 
bir kaza geçirmiştir. Eksperes 75 kilometre sür'atla gider
ken lokomotifin buhar kazanı anide patlamış ve orta kısım 
berhava olmuştur. 

Taliin büyük bir yardımı sayesinde otomatik bava firen· 
lerinin kendiliğinden faaliyete geçmesi vağon tekerleklerini 
bağlamıştır. Yalnız anide duruş vağonlardaki yolcuları bir
birine karıştırmıştır. Duruşun şiddeti sekiz yolcuyu pençe
relerden dışarıya fırlat~ışt11. Bir kadın iki çocuk ölmüş ve 
22 kişi hafif ve ağır surette yaralanmııtır. 

Afgan harbiye nazırına 
ziyafet 

Ankara 20 - Milli Müdafaa bakanı Kazım Özalp Afkan 
harbiye nazm şerefine muhteşem bir ziyafet vermiştir. Ziya
feHe karşılıklı dostluk ve kardeşlik hisleri tebarüz ettiril· 
miştir. Çok samimi nutuklar söylenmiştir. 

(Müdhiş bir deniz kazası 573 
yolcu deniz ortasında 

Londra 20 - Cunard Vhite Star kompanyasının 16 bin 
tonluk Lankastriya vapuru 573 yolcu ile Akdeniz , .. ferinden 
dönerken bu sabah Merse limanına girerken Cezair kıyıla
rında karaya oturmuştur. 

00 

Fransız sefiri- Haro te.lılikesi 
nin beyanatı artıyor 
-Baştarafı 1 incide

vereceği cevabı beraberimde 
getirmedim. Müzakerelerin 
nerede olacağını da bilmi
yorum. 

Demiştir. Ancak, müzake-
relerin Ankara'da cereyan 
edeceği ısrarla söylenmek
tedir. M. Hanri Ponzo, ev
velce Suriye fevkalade komi
serliğinde bulunmuş olduğun
dan, Ankara muahedesi 
ahkamına tamamen vakıftır. 

Ponzo cumartesi günü An
karaya gidecektir. 
Şamdan bildirildiğine göre 

Halepte Ermenilerle Arab
lar arasında bazı arbedeler 
olmuştur. Arablar henüz an· 
laşılamıyan bir sebebten do
layı Ermeni mahallelerine 
hücum etmişlerdir. K arşılıkh 
olarak cereyan eden hadise
ler neticesinde Arablardan 
dokuz ölü ve otuz beş ya
ralı. Ermenilerden de beş 
ölü onaltı yara1ı vardır. Ha
dise hakkında tamamlayıcı 
tafsilat gelmemiştir. 

Roma 2Cl - Şamdan alı
nan haberlere göre şimali 
Surıyede büyftk karışıklıklar 
devam ediyor. Arablarla Er
meniler arasında vuruşmalar 
sıklaşmııtır. Memleketin di
ğer aksamında da vaziyet 
vahim sayılıyor. İntihabatın 
gürültülü olmaması için alı
nan tedbirlerel rağmen Şam· 
da muhaliflerle hükftmetçiler 
arasında hadiseler eksik de
ğildir. Suriye hükumeti ma
hafilindcn Sancak hakkında-

Baştarafı 1 incide 
etmemiş olan müsellib bir 
devlet, Milletler cemiyeti 
kadrosunda mıntaka anlaş· 
malarile komşularına bağlı 

olan bir devlet, kollektif 
emniyet sayesinde düşman 
istilisı tehlükesine karşı ye-
ni bir teminat kazanmıı sa
yılabilir. 

Çorçil, harb tarihinin kay-
dettiği en müthiş bir muha
rebe tehlükesine karşı lngi· 
liz - Fransız anlaşmasının za
rureti üzerinde ısrar etmiş, 

bu yapılmadığı takdirde Av· 
rupanın Nazist Almanyanın 
keyfine mahkum k11lacağını 
söylemiştir. Hatibin fikrince 
böyle bir harbm havsalaya 
sığmaz felaketlerinin önüne 
geçmek üzere yeni bir gay
ret sarfetmek lazımdır. Yeni 
muharebenin ilk yıkıcı te-
sirlerine maruz kalmağa 
namzed olanlar kollektif teı· 
kilit himayesinden ist fade 
edebilmek için hüsnüniyetle 
çalıımak mecburiyetindedir
ler. 

lstanbul 20 (Özel) - Av· 
rupanın ·namzet bulunduğu 
yakın tehlikelere karşı Akde· 
niz hakimiyetini temin için 
de İngiliz Fransız anlaşması
nın zaruri olduğunu .ileri sil· 
ren İngiliz gazeteleri lngilte
nin deniz silahlarına 'verdiği 
son ehemmiyetten bahset· 
mektedirler. 

ki Türk noktai nazarının ga
lebe etmesi ihtimali de endi
şe ile karşılanmaktadır. 

Azana 
Barselonda 

BarseJon 20 - lspapya 
reisicumhuru Azana buraya 
gelmiş ve pek parlak şekil
de binlerce kişi tarafından 
karşılanmııtır. 

Kont Ciyano 
Alman yada 
Milnih 20 - ltalyan ha· 

rıcıye nazırı Kont Ciyana 
bu sabah buraya gelmiıtir. 

Ağrı daiı 
memnu mınta
ka ilin edildi 

Ankara 20 - Ağrı dağı
nın memnu mıntakaya idhali 
hakkındaki kararname çık
mıştır. 

---oo---
Tehlikeli bir 

çift! 
Çiften maksadımız, çift ökli
zü değildir; bir kara ve bir 
kocadan mürekkeb çiftir l 
Fransız gazetelerine göre 
son zamanın en tehlıkeli çifti 
ltalya unsurundan Cino Ta· 
verni ile Fransız karısı 
Matilttir. 

ltalyan koca iyi bir hak
kak ve iyi bir dökümcü us
tasıdır; fakat son derecede 
ahlaksızdır. Bunun iç n Fran
sız be· franklarını kolay, ko
lay farkedilmiyecek tekilde 
taklit etmiştir. 

Bu beş frankhkları sürme· 
ye de karısını memur etmişitr. 

Matilt gllzel ve işveli bir 
kadın olduğu için bu kelb 
beş fırankhkları çok kolay· 
lıkla sürmeğe muvaffak ol
muş, fakat neticede zabıta 
tarafından cürmü meı'hud 
halinde yakalanmışdır. Şimdi 
karı ve koca hapistedirler! . woo---
Varnadan 1re

len kardeş-
i . . 
enmız 

Urla limanına geldiğini 
yazdığımız 450 muhacir kar· 
deşler"mizin sağlık ve temiz· 
lik iti Perıebme günü bitanı 
bulacaktır. 250 Aile Dikili 
ve Çandar ıya ve geriside 
Torbalıya yerleştirilecektir. 
Muhacirler önümüzdeki hafta 
mıntakalarındaki hazırlanan 
evlere yerleımiş it ve güç
lerine baılamış olacaklardır. 

Sıhhıye vekileti zürra mu· 
bacirlere bir çift öküz de 
verecektir. 

DONVA POLITIKASI: 

Belçika ned~n silahlanıyo 
Eğer silahJanmasa idi bir Alman-Fra;:;: 
nışmasında kabak kendi başında patlJ ~ 

bütln ittifak muabedelerini hiçe uyuak, ken"! _.. ..,, 
çaresine bakmak isteyen Belçikanm son hareketi~'
yada bir bomba tesiri yapb. Bu itten en çok mit~~ 
en çok teliıa d&ıen devlet ıtıbhesiz Farnudır. ~ 
Belçikayı bu harekete ıevkeden sebeb te rene f ~ 

Çünkü Fransada ıol hilkumet, yani ıosyalizme ~· ~ 
nizme prensip itibarile taraftar olan bllk6met ~f 
karşı Rusya ile bir ittifak yaptı. Bu ittifak ~ 
Fransanın arasını daha ziyade kızıtbrdı. .~ 

Almanlann Fransaya yapacaklan berbanıi bir ~~ 
Belçika Almaa ordulan için çok mlUaid bir geÇkl if 
etmektedir. Çtnktı mllatabkem bir had ad dejiJcllt• :it. 
daha açık söyliyelim, iki muazzam ve blylk de•'::;:s t' 
temel çarpıımaaında kabak Belçikaaın ha11aa p& 
Belçika geç olmakla beraber bu tehlik yi ıezdi. .e ~ 
vele falan dinlemiyerek silihlanmaia budatlaruu ~ 
bir hale koymaia karar verdi. Bu suretle k.-di 
topr"klarını korumağa çaJışacaktır. 

ALACADA BiR CINA~ 
Bir köylü has;.ını ele ~ 

meyince karısını vurd11 ., 
Alaca - Burada kadın pısının &n&nde ılflliC' .... ; 

rekabeti yllzllnden bir cina· men kamasını .çe~~j, 
yet olmuı, hidisenin zuhu- ne hOcum etmııtır ..,r'a:,, 
runa sebeb olan vak'a ile iti fark eder etaaeı -tfl• r : 

rak kaçmaya bati••~~ 
hiç alakası olmayan bir kadın riden gürliltilyti duJ .. ~ 
bu cinayetin kurbanı olmuı· mın karısı Zülfiye ta•~ 
tur. ğunu anlamak 11ser• il': 

Akveran köyllnde Köse koıunca HO.eJİD oaAf/I 
oğlu Hnseyin isminde bir rine hOcum ebDİfd· 
adam ile Kizım isminde bir - Kocanı al ... ~,,., •• 
bRşka adam aynı zamanda bari öfkemi ıeacleDk 
bir kadını seviyorlarmıı, bu demit ve kamayı -~~ 
yüzden de birbirlerine düı· zın kaııklanna .. ~ ~ 
manlık besliyorlarmıf. Neye uiracbjı:;...jt r ... 

Geçen gün bu iki aşk ra· mayan kadıncağıı ~-·-
kibi birdenbire karıılaşmıı· ile yere yıkıbrke• ~ 
)ardır. Karşılaıma Klzımın de kaçmııbr. H.,_ 
kapısının önünde vuku bul· hara yakalanlDlf• 
matlar. Htııeyia rakibini ka • c::a tulim eclilmiıtlr • 

11 
Hafikte 1 AdapazarJO fi 

00 Sokak ortas!~ 
Bir köy muhtarı kadın öldur "'-~ 

öldürüldü Adapaıan -:: .. • 
Hafik - Yatekia köyGa· ıı ortamında ııtlP lıl1 j;i \"·, 

de feci bir cinayet olmuı, cinayet olm•t• N 
köy muhtarı Yusuf isminde bıçakla vuralarak ~ 
biri tarafından &ldüriilmtıı- mlittiir.' ~.~ 
tür. Arabacılık ~·Pr_. ~ 

Muhtar Yusuf kendi ektiği san isminde bara.,, ~ ~ 
bir tarlanın kenarında otu· Hatice isminde _.tl!t .1 ~ 

kadını ile mlD ~fi'~ 
rurken köyden Yusuf ismin· etmek isteaaif, ftP l.ı.., 
de bir adamla kardeti muh- a.A •"'-Hal&lllD blhu• • .1 ·, 
tarın yanına gelmiıler : . ,, ,,. 

reddetmiıtır · d tici Jıf 
- Bu tarlayı biz ektik, Cinayet t1ntl. r-•,,. f'J 

biz biçeceğiz demitlerdir. rini tedavi etti~ ~ 
Bu yüzden başlıyan kavga ken Uz1111çarfl..... ~ 

sonunda da Yuıuf biçağını Haıanla kartıl•I ~. 
çekerek muhtarın kalbine bermutad Hatice~._..., 
saplamıı ve öldürmuıtür. teklifini tekr•• •_.bl 'ı 

Cinayeti müteakip Yu,ufla Gene red c• ~ 
kardeıi kaçmıılar, fakat bir kızmıf, bıçajln•.,;o 
kaç gün sonra jandarmalar Haticeyi ca~sıı 1ti ~ 
tarafından yakalanarak adli- Haıan cın•~ ~· 
yeye teslim edilmiılerdir. kaçmıf, fakat t 11". 

ıe• muı~~ 
lspanya'dan o·· kii ,_..-· 

alacaklı un .rt 
1 1 Sa~ y 

o an ar Çu7v92al o.- -~ 
Ankara, 20 - lıpanya'.. ~~ 

dan alacaklı olan ihracat 3030 lndt fJ!!. 
tacirlerimizin paralarının Mer.. 1170 botdaf ,,~ 
kez bankasındaki lspanyol 154 arpa da" 
parasından tediye edilmesi 41 k;:.,- ~ 
hakkındaki Heyeti Vekile 216 f Ol 
kararnamesi çıkmııbr. 243 ba· ~ 

Her av birçok vatandasları bü 
yük bir servete kavuıduran (saa Jet~ kişesinden veni tertip piyanko bil~ U ~ 1 ~ t Baımabane Corak kap•T~ a magı UDU ınayınız. Ba7 H-D ialatla 


