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Paris 27 - Son ltalyan 
Alman anlaşmasında ltalya 
Almanyaya Habeş toprakla
rındaG istifade hakkını ver· 

orduları olduğunu beyan ve 
ispanya hükumetine silih 
verilmemesini takbih eylemiş 
ve demiştir ki: 

"Böylece, giiya bitaraf gö· 
rünerek mütecavizi himaye 
suretiyle, Habeıistana kartı 
ihtiyar olunan bata tekrar 
edilmektedir.,, 

.. w 

Talı.:;in Uzer 
Trabzo11ds 

Trabzonda büyük bir 
et fabrikası kuruluyor 

TAHSİN ÜZER 
Trabzon 28 (Özel) - U

mumi müfettiş Tahsin Üzer 
buraya geldi. Beyanatta bu
lunarak, taze ve ucuz et te· 
mini için Trabzonda büyük 
bir et fabrikası kurulacağını 
Burada kesilen etlerin don· 
durularak Istanbula ve diğer 
sahillere sevkedileceğini söy· 
ledi. ____ .. , ... ,_..., __ 

BİR DANSÖZ 

lranlı Prensi 
az kalsın öl
dürüyordu ............ 

Beni terkeden senmi
sin dedi ve taban

casını çekti 
Pariste Kleber caddesin· 

de' bir otelde oturan eski 
lran prenslerinden F eridGs· 
saltane çok garip bir teca
vilze uğramıştır. lF eridüssal
tane odasında otururken, te· 
lefoa zili çalmııtır. 

Prenı telefonu eline ala· 

Sahib, Neşriyat Amiri Ye 
Baımuharriri 

CSi 
SIRRI SANLI 

idarehane: İzmirde Biriacf 
Beyler Sokağında 

(Halkın Seti) Matbaa•ınCla 
Ba•ılmıtbr 

Geçmiyen yazı geri verilmu 
SESiDiR , .. __________________ __ 

Tüyler üoertici müthiş · bir facia 
~--~------.. -~~-_;__ _ _.__L..-_ 

16 yolcu tren tekerlekleri 

1 
altında feci surette öldü 

. .. .... oo .... ••------------

19 kişi de ölüm döşeğinde yatıyor. Şoföre 
birşey olmadı ive Eskişehirde yakalandı 

oo..ao----·......;o-------~~ 

Otobüs trenin tekerlekleri arasında 200 n1etre sürüklendi. 
Şofört)n sarhoş veva deli oldurru sövlenivor .. 

fstanbul 27 (Özel) - Bur· -
sa • Eskişehir yolu üzerinde 
müthiş bir otobüs - tren çar· 
pışması olmuş l 6 kişi ölmüş 
19 kişi ağır yaralanmıştır. 
Facianın tafsilatını bildiriyo· 
rı:m: 

Eşkişebire yedi kilometre 
yakında bulunan Çukurhisar 
mevkiinden bütün sür'at le 

,geçmekte olan ve içinde 40 
yolcu bulunan otobüsle tren 
arasında çok ani ve şiddetli 
bir çarpışma olmuştur. Bu 
~klenmiyen facia karşısında 
olobUs trene takılmış ve 200 
metre kadar sUrüklenmiıtir. 

Tren güç bal ile durdurul
muı, kadın, çocuk ve yolcu
ların çığlıkları arasında çok 
kanlı bir facia meydana çık-1 
mıştır. Otobüs yolcularının~ 
~oğu hurdahaş olmuş otobüs 
,J 
~rçaları arasında cansız7:lve 
kanlar-içinde yatıyorlardı • . ., 

mlSu tüyler üı pertici] facia 
meydanında 16 ölü ve 19 
ağır yarala sayılabilmiştir. 

Tren yolcuları faciadan 
kurtulmuşlar ve kazazedelere 
" yardıma koşmuşlardır. 

Ölenlerin ekserisi trenin 
tekerlekleri altında kalarak 
can vermişlerdir. Kaza, dün 
akşam saat dörtle beş ara
sında olmuş, °C"kspres bef 
saat gecikerek yoluıı°"adevam 
edebilmiştir. . . 

-Facia haberiİEskitehird~ 
saat altıda duyulmuştur. 
Derhal müddeiumumi, dok
torlllr ve kalabalık bir im-
dadı sıhhi heyeti bir ikinci 

!trenle kaza yerine gitmişler-~ 
:dir:-Yaralılar İmdad treni! 
ve otomobillerle gecenin sa-
at onunda Eskişehir memle
ket hastanesi ile demiryolla-

lrı. hastanesine nakledf l~ 
,!demleket - hastanesine geti-
:rilen ağır yaralılardan biri! 
yolda ölmüştür:----S 
':I Şoför, kadınların, çocukla-J 
.. Tın ~~ryadlarına, rağmen ba-l 
şını bile çevirmeden yolunda 
ayni sure,!l.!_!d~m~ş·-ve; 
anzalı araz.ide birdenbirel 
trenin önüne çıkmış, facia 

rak sormuştur: 
- Kimsiniz? 
- Burası kapıcı dairesi 

bir:kadın sizinle görüımek 
istiyor. 

- Kadının adı ne? 
- Size tmühim bir şey 

söylemek istiyor. 
- O halde bırakınız oda

ma gelsin. 
--Bir- iki . dakika ; sonra F e
rid011altanenin _ oturduiu :O:

- Sonu 4 Onclde -

olmuştur. 

Söylendiğine göre, otobüs 
şoförô Toros ekıpresile ya
rışa kalkmış bulunuyordu. 
Yolcular çılgınca hareketten 
telaş ve heyecana düşmüş· 
lerdi· Otobüs yıldırım 'gibi 
uçarken yolcular feryad edi
yordu. 

Müthiş kazanın kahramanı 
şoför hadiseden sonra der-

hal kaçmıştır. Sarhot veya 
deli olduğu söylenen ıof6r 
yakalanmıştır. Tren makiaia-
tinin bir hatası olmadıtı bi 
tün mes'uliyetin ıoförde ol· 
duğu söylenmektedir. Kaza• 
dan sonra tren yolculan ara 
sında bulunan bir Franaız 
kadını hakiki bir haıta ba
kıcı gibi yolcuları tedaYi 
etmiştir. 

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

Ay yıldız .. 
Büyük bir ihmal ve lakaydi 

lı-=I rkek lisesi talebelerinden H. Kanat ve H. Du....-
1.:1 Pınar imzalı bir mektubta deniliyor ki : 

" Başımızın üzerinde ve her şeyimizden yilkıekte tıpcb· 
ğımız albayrağın beyaz ay yıldızının bazı ihmaller yllzlbıdea 
yerlerde süründOğünü esefle görüyoruz.. Bazı satıı eıyalan· 
nın ambalaj kağıdları üzerine alimeti farika olarak ay yıl· 
dız konuyor .. Ve bu ambalaj kiğıdları büyük bir likaydi 
ile yerlere atılıyor ve çiğneniyor .. 

Nasıl mı? .. Sigara paketlerinde, kibrit kutulannda, çiko· 
lata kiğıdlarında daha birçok şeylerin üzerinde ay ydclD 
var .. Hele sigaraların her birinin üstündeki ay yıldız, ıiıan 
bittikten sonra izmaritle birlikte ayak altında çi;neniyor. 

Ay yıldız Türkün en büyük varlığıdır. Türkü temıil eden 
ve kanımız pahasına Türke ufuklarında dalğalanan sembol· 
dur. Ona karşı her Tüa k büyük ve kudsi bir hiirmet , taıır. 

IBöyle bir ihmal ve likaydi yüzünden de olsa ay yılclıma 
ayaklar altında gezmesine tahammül edemiyoruz. Ba kabil 
satıı eşyalann ambalajları üzerinden ay yıldızın kaldınlma· 
sını istiyoruz." 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



............. 28 Birinci Teırio ~ 

Bir yuva böyle Bahrimuhite düşen ve kar- DUNYADA NELER 1 söndü Hayattan tulan tayyareci anlatıyor OLUYOR* 
-~--------a_J_ı_n_m_ı.;:;.ş_tı_r oo..aa Olur mu? 
- 2 - Yazan: IHSAN ÜNÜVAR M t•• d Jl • d t • 1-=t ir zat var. Bu ıa::: • • • "' • o or urmuş, e erım onmU§ u, çaresız 1.:..1 gibi k•ı 1aaı• 

Ihtıyar ~adın. h. enı ~akıkı hır kuduran Bahrimuhite inmegv e mecbur oldum buram buram terliYG!i ~ - 1 b - ~~~~~~ ogu 21 1 Seyıyor .. T~yyareci Kurt Bjorva~, r~ğ~en makinem adeta kor bard~k viski sunduğunu de tirtir titriyor. 
Tabii bilmiyorsun! Hayatta lide lath dilli bir kadın. Geç bulun Avrupanın tanıdıgı gıbı oluyordu. gördum. Yavaş yavaı can· Olur mu?.. ~ 

biricik teselli ve istinad vakte kadar hep beraber meşhur bir tayyarecidir. Bu Ya makineyi işletmiyecek- lcandım. Hüviyetimi tanıttım Olur ya, bu zat A•..-
noktam olan annemin varlı· oturduk. tayyarecinin, barones Fon tim, ve yahut ta denize dtl· ve imkin ·varsa tayyaremi lıdır, Amerikadadır. 
ğından beklenilmez bir za- Bir çift mes•ud baş sakla- Bliksen isminde de gayet şecektim. Bunun ıçio de pek kurtarmalarını rica ettim. ... 
manda ebediyen mahrum yan bu küçük aşk yuvasında yakışıkh bir ~rk~daıı vardır. ö~le fazla vaktim ~alma:nı ta. Kaptan beni t~selli etti ve Hamam bôceğİ tli 
kaldım. Şaşkın, mütereddid- bir hafta misafir kaldım. Geçenlerde hır gun Nevyork· Nıhayet kararı bır dakıkada ne yapılması ıcab ederse f:t ünyanın en ku~ 
dim düştln ki ePmden tuta- Onların kıskanç sevgilerini tan Stokholme tayyareci bu vermeli idim. Vaziyetim pek yapacağını söyledi. 1.:. hayvanı baa,.-- . 
cak tek kimse, sığınacak bir gıbte ile seyrettim. Daha Bar~n~se habe! ve~~ed~n 1e~li~.eli ~~ .nazi~ti •. ~ir ge- Avdet ettiğim zaman te- bilir misiniz? Hamam ~ 
yerim de yoktu. Evet çalış· fazla kalmama imkin yoktu, yenı bar teşebbr.~e gmşmış. mı gorebılırım . umıdıle me- ıebbüsüm ademi muvaffakı- ği. Bu böcek, kendi ·~.:ti 
bktan sonra her şey temin Kıymetli kardadaşımı güzel Kaçışını son dakıkada haber lül melül etrafıma bakındım. yete erdiği için çok mahzun ğından 850 misli llV' 

edilebilir· fakat o zamanki eşile sarsılmaz bağlarla örülii alan Barones tezelden, tay· Sahilden uzaklaftığımdanberi dum, halbuki Barones de sırtında taııyabilir. r:!wl 

yalnızlığı~ hana çok tesir bırakarak aşkına iman eden yare meydanına yetiştiği. za- hiç bir tanesine rastlıyama- böyle bir tehlikeyi ucuza Şöyle izah edelim : ~!:ı 
bıraktı. Hatta kaçkere haya· kalbimle ayrıldım. ~an, ha~ada uzanıp .gıden dım. .. .. atlattığı için çok memnundu. bir insan 60 ton ylk~ -~ 
tıma kastetmek istedim. Ira- Onlara uzaktan selim yol· hır duma1ıdan başka bır şey Derken uzaktan kuçucük Ondan dolayı beni çabuk yabilseydi. hamam ~-
dem yalnız bir noktada lar daimi saadet dilerdim. göremeyince, kızgınhktan bir. geminin direklerini görür affetti. Sofrada yemek yer· kadaı l<.uvvetli sayılırdı. 
bağlanıyor; yaşamakta ne Aradan on ay geçti. Cema· ayaklarını yere vurarak: gıbı ol~unı. ken: ... 
mana var? diyordum. lin zamanla seyrekleşen mek- - Ne olacak erkek de· Gemı o kadar lıüçük - Kurt Bjorkvall hayatı- İ 'I . "htiyıır 
işte böyle serseri adımlarla tuplarının sonuncusunu al- ğil mi, hepsi gibi nankör... görünüyordu ki kendi mı sana medyunum! diyordu. ngı terenın 1 

hayatımı sirüklerken kade· d demişti... - kendimi aldatmadığıma emin kızları devletten 
ım. I 

rim yoluma bu nimeti attı. Her zaman; sönmez aşkı- şte bu tayyareci, Atlan- olmak için gözlerini oğuştur- 1 o VtJŞlnda bir maaş istiyorTar 
Birbirimize öyle ıönmez bir nın günleı le uzayan ve artan tiği geçerken müthiş bir kar dum. Bunun kakikaten gemi o ngilteredeki bekArla~: 
aşkla sarıldık ki, kar, tipi, hararetinden bahsederken bu fırtınasına tutulmuş, denize olduğunu anlayınca, neşem- çocuk anasını Jar son zam•ll '"' 
yağmur bile bu)ucmamıza *defa·. düşmüş ve İrlanda sahille- den bir oob çektim ve se· ayaklanarak Manceıteı :.-

y d k d · b d tekme ile öldürdü tol" mani olamazdL Çok defa o "Zavallı başım." rin en se sen mil öte e, vmçten ağır ım.. Genjş bü} ük bir kongre akte akO-
gece yarılan idare lambası- Kelimelerile daha ilk bam· tuhaf bir tesadüf eseri ola- helezonlar çizerek aşağıya Dikili kazasının Mazılı kö- lerdir. Bu kongrede b _.d 

nın soluk ziyasile pençere· lede ıztırabını ihsas ediyor- rak bir Fransız gemisi tara· indim. yünde bir cinayet olmuştur. metten tekatidiye •.e ~ 
sinde beni bekler; ben .. Ka· du. Bugünkü gibi habrım· fından kurtarılmıştır. Denize yaklaşınca sevin- Mehmed karısı dul Embiya istemeie karar vermııle ",-
sırga, bora dinlemem, yalnız dadır. O zaman: içi yanarak Tayyareci kazayı müteakip cim de söndü. Zira, dalıa- adında bir kadın, oğlu on Bunlar elJi yaıına kadı~ 
onu görmeğe aiderim Aşka gizli elemini anlatan arka· "Baronesle birlikte uçmadım. ların Yapurun üstünden aştı- yaşlarında Halil tarafından ca bulamadıkları tak .,.. 
iman etmiy.enlerin yemin ede· daıı haksız buluyor ve: Zira düıseydim, baııma bin ğını görüyordum. Eier tali- tekme ile yiizüne vurulmak bundan sonra da bulılll ifl" 
rim ki kalbleri yok:ur. _ Çok seviyordum; adeta türlü beli gelecekti. Kasten him imdada yetişecek olsay- suretile öldürülmiiştUr. caklanna kanaat ıetirlP tlfl-

lşte kardeıim; belkil em- mecnun, kıskanç sevgısını öldürdü diyeceklerdi. Kadın· dı, fÖyle geminin yakınlarına Genç bir kadın olan En- ve sefil olmaktan iıe d:,..r 
sali nadir, dört baıı mamur, körllkliyen bir hidiseyi yazı- lar belih mahluklardır •. ves· inmeğe çalııacaktım. Ayni biya, oğlu Halil ile evde ten maaı iıtemej'e 
fakir fakat mea'ud bir yuva.. yordu. selim.. deyip te beni mua· zamanda böyle sert ve dal- kavga etmit ve komşusu Jz- vermiılerlerdir. 

Cemal.. Sigarasının son - Bir giin beni saçları haze edeceklerdi. galı bir denizde, makinenin zeddinin evine gitmiştir. Bun· ... 
nefesini ele ifledi ve devam dağınık, göğsü ilryan, bir Barooeıi tayyareme alma• uzun müddet dayanamıyaca- dan muğber olan Halil, İz· e 
etti: dehşetin hücumundan ürk- dığıma çok iyi etmiıim, ba- tını da biliyordum. zeddinin evine giderek En· Haksız yer 

Orta halli bir aile, ev ken- müt gibi karşıladı. kınız başıma neler geldi de· ... Tayfalar beni görmüılerdi. biyayı döğmüş ve tekme ile Hapis yatan adal1İ 
dileriaia, babalan yok sekiz Dudaklannın ufak bir te· miş ve kazayı şöyle anlat- Ani bir surette denize düşün suratına vurmuıtur. Kadın tııfi 
yaşında bir kain biraderi be116müyle blitiln alimımı mıştır: ce, kaptanın beni kurtarmak ölmüştür. hakiki caniden 
var. ihtiyar kadın beni ha· alan bu vechin kırılmasına "Beni kar fırtınası mağ· için menevra yaptığını anla- Doktor taraf1ndan yapılan minat aldı OIJ,t 
kiki bir oğlu rgibi seviyor, hiç tahammülüm yoktur. lup etti. Saatlerce sanki bir dım. Hatırladığım diğer bir otopside Enbiya kadının, sert Birleıik Amerika bOkel t••-
Bunlar aslen Koçanalı. Hic· Sordum: rüya aleminde imişim gibi şey de, dalğaların beni ve bir cisimle yüzüne vurulmak ı~ri dahilinde Gujiotert b'f ~ 
rette kaçmış buraya yerleş· - Ne oldun, nen ve~? uçtum. Gözlerimi açtığım makinemi hırpaladıkları idi. suretile öldürüldiiğll anlaşıl· rinde 54 yaşında eski 

1 1~ 
mişler.. Çatık anlını gerdi, gözleri zaman kendimi beni ölümden Hayatımda ilk defa olarak mıştır. Halil, lzzeddin ve lis memuru CSlmüt fC# 
Düğünümüz çok sade oldu. tepemden tırnağıma kadar kurtaran Fransız teknesinde bayılmışım Yavaş yavaş göz- anası Ayşe tutularak adli· bin dolar bir servet b. -~ 

Keşke sende olaydın. Biliyor- yükseldi ve indi. buldum. Nasıl kurtuldum? !erimi a~tı~ı:?J ~aman ka~· yeye verilmişle~~ir. • Tahki· mıştır Ancak eski p~li~ 
musun! insan böyle bir za- - Hiç. dedi! Misafir zan· lıköoce bunu anlatayım: tanın mutfık yüzıle bana bır kata devam edıhyor. murunun vasiyetna111eıı rf 

:1~:~:~:~;~ı=~·~:~::i:ı::: ne~i~~;~r.n•r•d•? ~~:d:_~~;,;~::E.çu::;r:~ r(~Jj iıki~ &~~r)·*;;;;;ı :~;ı;~!ı~~~·~::t.:-~ 
hicraaı sakhyamadı: - Bu telaşın neden? Birden, işlerin pek berbat ~ 1 dırektorünu oldlirmilt ,-r 

- Oooof... Rahmetli an- Cevap vermeden odasına gittiğini farkettim. Ellerim • t zaman bu suç Zilıoo•. e o 
nem sağ olsaydı da bu mü- girdi. Yan pençerenin kena· donmuştu. Yağ depoma bir Okuyucularına hır yardımı letildi ve benim .yeri~~ 
rüvveti görseydı. rından bir tarafa fırlatılmış giz attım. Yağ o kadar azal- ~ Artık herkes ökrenmişlerdir ki diş meselesi bir sıh· ~ on senedir bigayrı. ~ ,--
Arkadaıımm bu andaki mantosunu gördüm. Biraz mıştı ki, şaşkınlıktan bağır- ~ hat ve bir bayat meselesidir. Dişine bakmıyan sıhhatine N hapis ~~tıyor. ~şte 11111 f*,; 

teessürüne iştirak ile teselliye evvel sokaktan geldiği aşi- dım. Makine gittikçe kızıyor· ~ suikast yapmış olur. Bunun için (Halkın Sesi) bir dok- N çumu ıtıraf edıyoru .. , rf ~ 
mecbur kaldım. kardı. Fakat nereden. Sora- du. 1 tor ile mutabık kalmı~ ve ilich olarak karilerine yalnız t da taz.m.inat o. lmak OP' , 

- Ne beis var Cemal.. madım çünkü karımdan şüp" Makineyi biraz olsun so- (50) kuruş mukabilinde diş çıkartmağı temin etmiıtir. servetımı verıyorulll• " ... ~~~ 
Değil mi ki sen saadete he etmek istemiyordum. Yal- gw utmak irin, bocılukta müte• D' d ld z·ı h . h aedeP 

T Y J ış o uracak ve yaptıracaklara da pek büyük ten- ı son apıs a 
iriştin, annenin ruhu da~şad nız tevali eden buna benzer madiyen makineyi durduru- ~ f f k yı ,, zilit yapılacaktır. mıı.. a at para 
olmuştur. ~ gidiş, gelişler; bazen: Canım yordum. Her bir bava ham- ~ ,t. t k Al 

E d d k d 
Müracaat edenler (Halkın Sesi) matbaasına ugw rıyarak ı e mı yere : .. 11'7~ 

ve ön üğümüz zaman gezme iste i gitti. lesi makinede nisbi, ani bir O d ) ce• limbalar yanmıştı.1 Kayınva .:- (Arkası var) soğukluk temin ediyor, buna *~=:,;~alacaklardır. ~.,..,....., AIJ::hta: ;..i!~ ed•;;,;.ti';:, 
hemen kabul etti f>aşladı: bu sayede daha haklı, daha büyük otollere gel~ ~ 
ı Şoför gelince, ihtiyar büs- - Maksadım şu ehemnıi- kolay ve çok para kazanır· kibar ve zengialer~_,.11,-
bütün bozuldu. Şoför: yetsiz kartı ve makbuzu al- sınız! dedim. rini eski arkad•r ·: J 

Takibini emir buyurduğu- maktı! Dedi. _ Benden ne isterseniz t)e '" 
nuz adam olan Vilbelm - Ne yapacaktın? öğreniyor, bu su,re sefilt 
St ' 'tt' V BI yapacağım. dırıcılık ediyor 

rase ye gı ı; aren um - Çünkü efendim.. Biz Lif 

k b d - Pek ali. Bana gelen kumarbazdır! ,.. 
a arasın a uzun boylu bir bir dolandırıcı şebekesine · !•İf 
d 1 

bu F ot Ştay kimdir? Benı' y k Re.,....-
a am a görüştü, sonra mey- mensubuz. Geçinmek çok - 0 sa .. 
h dolandırdıgw ı ve meslekinin d d ? 

""""·""",...,....,"J'V~V"V'VV"~-""~"""""'""'....,...,,...,,....,.""""" ane garsonlarından bir ço- güç. Bu ı<uretle geçiniyoruz. a am mı ır 
11 YAZAN ki b 

. dolaodırıcılık oldugu" aıikir. E ,JI : ** cu a uraya geldi! . Rapo- Bizim gibi düşkün insanlara - vet. ;tr 
------------------------ runu verdi. acıyınız.. Asıl isminin da Ştay olmadı· - Arab kıyafetİJle 

Biz bir dolandırıcİ şebekesine mensubuz *** ihtiyar müslümaaa Herifin merhamet dilenme· ğı bence muhakkak. Bunlan Ermeni kimdir? • ,,~ 
Türkçe olarak, sile ugw raşmagw a vakit müsaid bildiğime göre kısa yoldan d Sif • 

Pencereden daireye atla- Benden ne ralmak istiyor- b - Şu bal e ..• 
T - Gördün mü?. Diye değildi: bunun için ... ceva ver. _,,. 

mıt olan çocuk da bu dun ? ' d S f d - Bu adam k d 1 kumpanyayı talDI 
h 

. ö .. .. u ı sor u.. onra, şo öre öne· hedefe doğrudan doğruya ont ur, ası almıı bulunuyorı1111~ol~ 
sa neyı g rmuştu. ounun - Ben mi?. Haşa, ben rek: u"ru"du" ve ismi Granfen Randov'dur. 

Y : -Ben bı'r tabırrt 
ıçin ellerini yukarı kaldırdı; hırsııhk etmem, . çocuğu da - Sen şu pencerenin önün - Ne bir ablik hocası· Hilen milflüs haldedir; ailesi, de~lim. Davadl ı.ı~M' 
teslim vaziyetine geçti. tanımıyorum... de bekle. Dişarıya kimsenin 

1 
yım, ne de baban. Ne halt kulübleri tarafından redde- a• ~ P 

***• ihtiyarı da daireye - Tevile lüzum yok. Seni çıkmasına meydan meydan · ettinae ettin. Ben bunlarla dilmiıtir. Kayserin Hanedan bulmak veya ta 1JJt 
soktuktan sonra kapıyı sür- mütemadiyen takib ediyorum., verme. Babşifini alacakıın!. meığul olmıyacağım. Eğer bütçesinden verdiii bir kaç ğildir. Sana blyllı ~d•" 
meledi v~ ihtiyara: Bu ıırada tof6r6n geldiği Dedi. ı ıeki ve it bile~ bir adam bin mark ile güya geçiniyor, kazandıracak ~~: .,ı) 

- Söyle bakalım, dedi. haberi verildi. *** , şof6r6 1 ihtiyar arbk yalvarma;a isen bana hizmet edebilir; ~ıki bir aıilıadc oldup için ( ArP"' 

Enver paşa-
nın casusu 



' .j Drırrı 1 k L.J ' 1 aı mbillaıluda 
• "'Urıur 

l "• ~ "~ emı.rimelerin 
t . haf isi· -· · ı ·c ıgın fımsa ı 

ltıark 

KUE.tuluş 
kişesi 

-J,' L. .... 

Tayyare piyango keıidele· 
rioin her defasında birçok 
müşterilerini sevindirmiş olan 
Kurtuluş kişes! ~bu defaki~ 

· ·tertipte:de.Jiçüncüj keıidede 
~yirmi bin lir~lak ikramiye ve! 
iaon altıncı keıidede elli•binl 
1frallk mnklfat ve 1 biTç'ök- . 
----~~ 
~muhtelif ikramiyeleri mOıte·C 
f'iıerine dağıtmak] suretiyle~ 
§.sevindirmiştir. 

- T;liinizi d~nemek açın 
Kurtuluş ki~den bir bilet 

[i'ıiıanızı tavsiye -;dC';iz.1 
- airbuçuk [liralık 1:' amortiS 
flalacaklaltmCı:keşide' biletile 
kişemizden f yeni't'ertib- bir 
.bilet ve~yarlm~lira"iadeedilir: 

Hapishane '~karıısında 
No. (50)1 berb~ 

Bekir ı Sıtkı 
a9ZAEiii•• mmm 

ı ~ ;~ Güzin - ! 
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TATLI ~ 
1 l 

1 ' asın ı arayınız. 

~-------------------

~Elbise boya ve temi~-~ 

1 
lenıe evi ~ 

He;-i;;i ~kostumıH,r par-~ ~ 
:disüler, paltoltolar, şapka: ~ 

nııar ipekli yünlü ruplar ıon ~ 
~ derec itina ile buharla te·f ~ 
~ mizlenir, boyanır, ötülenir. ~ 
rı İzmir ikinci "8eyler sokak n 
il numeru 61. Ji 
Jl;;.t:;;I~~ .. ~~~ 

1 ARABINI ALMAKTA 
'-------~ 

'4i1 yon lara doğru 
~İIYonlar 

td Yalnıı 
\ •le nıa-

ı,.. ltçiyor. 
· . Ptri bi

lta •• 
~ ıçınde 

~ 10llların 
d•da bir 

,,_,~J~··· 
~ilıyor. 

trdeki 
\J...ı riıeai) 
h~li 111ııza r, L 
~l 1(8· 

~'fı; hali 
~ ~•tlı bir 

~ lbetnıiş-
\j 
~;tttip 22 

111~' bile
~) nu-

. ~k ilcra- _ 
~~ ~dıran uğurlu Milyonlar~kişesinden alınız. 
\&iıtt 81P•riı vukuunda biletler sür'afe gönderilir. ~ 

caddesi 134 No. bay HAYRİ AKDÔLEK 
~~~···~~~~~~.,_ 

tliUSEYIN KAYIN -:~~ ~ 
~'ııı~rif, temiz, ucuz mobil ye evi ! 

~ Ye yatak odalara fevkalade kurulanmış ~ 
t.f"iat . kerestelerden yapılır . · ~ 

thf ölçü üzerine sipariıier kabul edılir. J 
~ Şekercilerde numara 26 . . 
~· aıt:takt2~ ··~a;t::a~~~ktım 

~'ı~ kahvecilerine müjde 
\,k tltenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
l~~~ Yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~._, r Piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe· 

• ita 11 Bebe ve Başar marka Paket BiskUvitleri güzel 
eıa İyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 167 No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

€tha;;;;;*T:ı~~**& 
~ 2573 ~ 

(,, •resinde Milli Kütüphane sineması )t 
~~ .\ l BUGÜN )t! 

d, • •11' ın Türk at- hlarile İslam ordularına 
~~'~e tden Selihiddini Eyyubi haçla ordulara na
~' Çaldı. M 

\: !n~:·.!~n ,!?.!!~~~h~~i~ler• & 
•ilce teferrua- tına kadar bize göstermekte lt 

ve isbat etmektedir. i 
Re jiaör: Sesil B. de Mille 

L...-.-------J TEREDDüT ETMEYi~iZ ! 
F j ~ T j · 7 O S::ntili!relik şişesi 55 Kuruş 

' ·' 2 Litre!:k n 100 u 
1 

- 1 

Doktor 
iHTAR: Kü~ü'.' ş:~cfer ~O, büy~k şişclc:r 15 kuru7'1 geri atınır. 

Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 
__Q_ğlen saat 12-14 ve ak· 1 
;şam on yediden sonra her 

zaman hastalarını kabuledU. 
ikinci Beyler ao~ ak fırıa 

ittisalinde No. 64 

Türk Hava Kurumu~ 

1. Na On 

----

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
KIŞESI) inden bir bilet alım:ı. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiı olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
sitle bilet satılar. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

! : 

mikroskop gösterir ki 

1 t . 
I. 

·--~-•"'•••" o· ıtı~ ık -#--~ 
HOll TAS! 

llOkTA\I 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneı gözlükleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördüren,ı saat ve gözlük 
evinde bulursunuz. 

BEŞ DAKiKADA 
Tanesi beş kuruı 

F otoirafınııı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda hlikCimet 
karıııında 3• numaradaki 

Türk f otoğrafbanesine 
Mliracaat ediniz, işten, ıür'atten ve hu ucuzluktan çok 

memnu., kalacakıınıı..! 
Foto Süleyman ve Kadri 

TEazı mehmet ze~i 
Kemeraltuıda Hükümet karşısında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvalık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ister 
seniı, her halde İzmir.le Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

(HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. . 

Haikapınar çulaki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalanm 
tavsiye ederiz. SADIKZADE BİRADERLER 

Çıkmaz kokuları, tuhafiye evi 
1\1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başladı. Her türlü zevkinizi 
okşayacak kolonyalar da vardır. 

m TAYYARE' r • TELEFON ~ sıneması 31s1 

m Bu hafta sevimli yıldız ·;ranziska Gaal'in diğer yüksek 
m Alman san'atkirları ile beraber yarattığı 

i Dokunma ~albi~e 
tt İki saat kahkaha - lkı saat ne e 
12 AYRICA: = l\tiki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
5j• . dünya havadisleri 
§ 29 te~rinievvel Cumhuriyet bayramında 

~ · Asri Zamanlar 
S Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen sözlli ve şarkıl~ı 
t;1 btıyük filmi - TAYYARE SINEMASıNDA-
8 ..... 
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Istanbul Anka- S d • • 1 b l'd 

ra radyoları ta ıyonovıc stan u a 
~:~:~?:~~~:,.?E~~::r;:~ parlak "şekiİde karşılandı 

Istanbul 27 (Özel) - Dost ve müttefik Yugoslavyanın Başvekili Stadiyonoviç bugün 
Istanbula gelmiş hudud'da ve şehrimizde çok parlak şekilde kaı şıJanmışhr. Aziz misafir 
bugün Atatürk tarafından kabul olunacaklardır. 

Stadiyonoviç beyanatta bulunarak demiştir ki : 
- Türk - Yugo!lav dostluğu Balkan melletlerinin ilerlemesine amil olmuştur. 
Aziz misafir bugün Ankaraya gidecektir, 

farı birlikte çalışacak ve zen
gin bir prağram tatbik ede
cektir. Bugün saat 12 den 
14 e ve 19 dan 22 ye ve 
29-10-936 saat 13,30 dan 
16 ya ve 19 dan 24 e ve 
30:-t0-936 saat 12 den 14 e 
ve 19 dan 22 ye kadar An
kara ve lstanbul radyoları 
birlikte neşriyat yapacaktır. 
Bu saatlarda neşriyatın müf
redat proğramını radyo ay

Istanbul ve Yugoslav gazeteleleri bu ziyaret münasebetile çok dostane yaz!lar yazmakta 
ve iki memleket arasında sarsılmaz dostluğu tebarüz ettirmektedir. 

00:>000000000000000000000000000000000 000000000000000000 IOOOOOOOOOOoOoo 

rıca bildirecektir. 

Güzel lzmir 
Bu gece pırlanta gibi 

parlıyacak 
Bugün saat 13 de resmi 

devair ve müessesatla mek
teple kapalıdır. 

Büyük bayramımızı kutlu
lamak için halkımız bütün 
hazırlıklarını ikmal etmiştir. 

Belçikada askerlik müddeti Londrada 
arttıı-ılıyor 

Brüksel 27 - Belçika parlamentosu askerlik müddetini 
arttıran kanunun müzakeresi için favkalade devre halinde 
toplanmıştır. Mebusan meclisind~ Reksistler bazı hadiseler 
çıkarmışlardır. ilk önce •riyasete Sosyalist partisinden B. 
Vitmanın geçirilmesine itiraz etmişler ve kendileri bir nam
zed göstermişlerdir. Fakat namzet ancak 36 rey almış ve 
Sosyalist namzedi 124 reyle seçilmiştir. 

Hava taarruzu mütahassısı 
Ankarava 2idiyor 

tramvav 
kaldırılıvor 

Güzel lzmirimiz bu gece 
bir pırlanta gibi parlıyacaktır Belgrad 27 - Havadan taarruzlara karşı müdafaa mü ta· 

Remi devair ve müessesat hassısı Holştayn bugün Berlinden şehrim.ze gelmiştir. Mu-

Londra (Radyo) - Lon • 
dra tramvayları yakında tari· 
be kavuşacaktır. Parlamen
tonun nakliyat encümtninde · 
bı lunan layiha kabul edilir 
edilmez tramvay hatlarının 
sökülmesine derhal başlana
caktır. Tramvayların yerine 
işliyecek olan son sistem 
otobüsler hazırlanmışhr. 

Cumartesi, mektepler Pazar maileyh Türkiye Cumuriyeti milli müdafaa vekilinin davetine 
tesi günü açılacaktırr icabet için Ankaraya gidecektir. Orada birkaç konferans 

Bir dansöz 

Öl~ülü olmıyan v:gek:~ıavya 
Şışeler kaldırılıyor 

radyosunun bay-
-Baştarafı 1 incide

danın kapısı çalınmış, içeri 
genç bir kadın girmiş 

Sabık prensin yüzüne dik· 
katli dikkatli baktıktan son-Ôlçiiler nizamnamesine ramımıza iştiraki 

g6re ölçüleri Üzerlerinde ka
bartma olarak işareti olma
mış olan şişelerin kullanılma
ması lazımdır. Fakat memle-
ketimizde böyle şişelerin 
mevcudu pek az olduğundan ' 
eski şişeler kullanıhyordu. 
lktisad vekaleti yaptığı bir 
tamimde 1937 senesinin ba
şından itibaren ispirtolu içki 
satan fabrika ve imalatha· 
nelerce kullanılacak şişelerin 
en az yüzde kırkının ve di
ğer içkiler şişelerin de en 
az yüzde otuzunun ölçülü ol· 
maıına karar vermiştir. 

Aykırı hareket edenlerin 
şişeleri müsadere edilecek 
ve ayrıca cezalandmlacak
lardır. 

540 kilometre 
v:ide.n tavvare 

Berlin - Dünyanın en 
sür'atli avcı ve bombacı tay
yare!li olan Blenheim mar-

kalı tayyaredir. Bu tayyarenin 
tecrübeleri yapılmıştır. Ha
kiki rakam gizli tutulmakla 
beraber saatte 540 kilometre 
yaptığı anlaşılmıştır, 

Bir cemile 
186 sendir dünyanın her 

tarafında büyük bir şöhret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T P lVER fabrikası muh
terem müşterilerine bir ce
mile olmak üzere 80 - 90 
derecelik latif kokulu kolun
yalarını onbeş gün devam 
etmek üz.ere büyük tenzi
latla lzmir acentesi " Şemsi 
Hakikat ,, ucuz.lok sergisinde 
teşhir ve satış yaptırmakta 
olduğundan bu mühim tenzi
littan istifade ediniz. 

Belgrad 27 - 29 Teşrinievvel Türkiye Cumhuriyet bay
ramı şerefine yarın akşam Türkiye saati ile sekiz buçukta 
Belgrad radyosu, Türkiye - Yugoslavya dostluğuna dair 
Türkçe bir konferans verecektir. 

Bombav'da kariaşalıklar 
tekrar başladı 

Bombay 27 - Karğaşahklar tekrar başlamış ve sekiz 
kişi hançerlenerek öldürülmüştür. 

ispanyada kanlı baro bütün 
şiddetile devam edivor 

Paris, 27 - Harp bütün vahşetile devam etmektedir. 
iki tarafın mevzii bazı muvaffaı<ıyetleri vardır. 

Barselon 27 - Harbiye nazm bir emirname neşrederek 
32 35 sınıflarını da silah altına çağırmıştır. 

Sevil 27 -Son harp başladığı gündenberi 7 bükü met tay 
yaresi düşürülmüştür. 

ra: 
~ Beni terk eden ıen 

misiu? diye bağırmış, biraz 
tereddütten sonra: 

- Hayır sen değilsin, sen 
değilsin sözlerini ilave et
miştir. 

Prens, bu kadının anla
şılmaz sözlerinden hayrette 
ikea genç kadın, gene hid
detlenmiş ve: 

- Seni tanıyorum, evet 
sensin, yaptığın hareketin 
cezasını çekeceksin diyerek 
el çantasının içinden ufak 
bir Brovnik tabancası çıkar
mıştır. Sabık prense ateş 
etmek üzere iken bu garip 
mülakata şahit olan kapıcı 
silahı elinden almış ve ken-

Altay - Altın 
ordu varın 
karşılaşıvor 

disi de zabıt ya teslim edil
----------iii] miştir. 

F edirüssaltane başından 

Cumhuriyet Bayramı mü· 
nasebetile Halk stadyümünde 
Lik şampiyonu Altınordu ile 
Şilt şampiyonu Altay takım
ları a rasında bir kupa maçı 
yapılacağını memnuniyetle 
haber aldık. 

Son günlerde Rusyadan 
dönen Saidin de iltihakile 
Altmorclu takımı en kuvvetli 
şeklini almıştır. 

Bir ay evvel Altayın genç 
takımı karşısında ağır bir 
ınağlubivete uğramasına mu
kabil geçen Pazar gunu 
K. S. K. ile yapbğı bir 
maçta kıymetli bir galebe 
elde eden Altınordu yarın 
Altayın kuvvetli ekibi karşı· 
sında alacağı netice her hal
de merakla beklenmektedir. 
Takımlarımıza m~yaffakiyet
ler dileriz. Wi 

Kızılay 
İyi günlerin, refah ~a

manlarının tanışığı çoktur. 
Felaket çanı duyduğun 
zaman yanıbaşında kimseyi 
bulamazsın. O zaman bü
tün insanlığa yardımını 

uzatan Kızılaydır. 
Yurddaş, 

Kızılay şefkat kaynağı· 
eır. İyi günlerde ona yar
dım et... F elik et günlerın
de onun şefkatına sığın. 

Yurddaş, 
Ü zerinde beyaz zemin 

üzerine kırmızı aylı bir 
bayrak yükselen müessese 
gördünün zaman tereddüd 
etmeden içeriye gir. Dok· 
torna muayene ol, yaranı 

sardır. 

Kapıdan çıkarken sen· 
den menfaat estemiyecek
ler, gözleriode parlıyan 
sevği onlara kafidir. 

geçen bu garip macera hak
kında gazetecilere şu izahatı 
vermiştir: 

-1938 senesinde Tahran
da iken Kanadadada çıkan 
bir gazeteden kesilmiş bir 
gazeteden kesilmis • bir par~ 
çayı aldım. Bu gazete benim 
dansöz Hilda Parmur ile To
ronto şehrinde dügünümilz 
yapıldığını yazıyor ve karı 
kocanın da resimlerini neş
rediyordu. 

Kanada gazetesinin yazdığı 
güvey ben değilim. Derhal 
bu gazeteye ve lngiliz gaze
telerine birer mektup gön
dererek her halde dansözün 
bana benziyen bir sahtekar 
tarafından aldat:ımış olduğu
nu bildirdim ve izdivaç ha
disesinı tekzip ettim. 

lrandan çıktıktan so~ra 
Londrada mis Murser namın
da bir kadınla evlendim ve 

~ üç ay evvel boıandım. 
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DÜNYA POLt·rlKASI: 

. RUSY ANIN KARARI 
Komünist - Faşist boiuş~ 
~-:ıı usya ademi müdahale komitesinden ayrıldı .• A: t" 
ILIJ lisanla : " Ben ispanyadaki komünist hük6111e il' 
dım edeceğim ! " Dedi. Rusyayı bu kararı vermeie ~ 
den sebeb, ltalya ve Almanya gibi iki Faşist d -
ispanyanın Faşist ihtilalcilerine açıktan açığa yardılll e 
leridir. ,Jfl'_ 
1(-11 ovyet Rusyanın komiteden çekilmesi ve yarclı'd,. fi 
lt:.a ceği diplomatik sahasında savrulmuş blöfler~ 

tehditlerden ibaret de değildir .. Çünkü bugünlerde, ti~ 
top, makinelitüfek, mermi ve cephane yüklü 30 Ru• ~ 
ispanya yolunu tutmuş bulunuyor.. Yani iş söz 1ı 't ~ 
çıkmış ve tatbikat haJine geçmiştir. Rusyanın bu kt!e ~ 
rarı karşısında Almanya ve ltalya ne yapacaıdır ? 1 t, fi 
meselenin ehemmiyetli noktası buradadır. Bu iki de91e

1 
.,; 

müdahele ve yardımının de Madrid hükumetini mDtk~ ;I 
yetten kurtaramıyacağına kani ola<:ak olurlırsa lı•Ç 
çıkarmıyacak lardır. ·ı ~ 

Iİ":;I akat, bu yardımın lspanyol ihtilalcilerini mütk• bJJ 
Lif yete sokacağını tahmin ederlerse lspaoyaoıD ~ 

başa komünist olacağı düşünülürse muhakkak suret~e d•"' 
da müdahalede bulunacaklardır .. Çünkü bu iki f aşııt .~ 
doğrudan doğı udan doğruya komünizme karşı 1110: 1-tf 
açtıklarını muhtelif vesilelerle söylemiştir. BinaeoaleY 0~ panın göbeğinde komünist bir devletin barınmasına 111 ,, 
etmiyeceklerdir. Fakat ne yapacaklardır. Eğer Ru• ı1'1ı' 
rini tevkif etmeğe kalkarlarsa işte o vakit bütün d ;_,r 
korktuğu felaket, yani Komünist - Faşist boğuşlll191 

mile başlıyacaktır. ~CI 
POLITll< 

oo•• 
Dünyamızın son vazi~ 

s· ı· ·ı· Aı· • A 
0000

k . . k heder'~ ır ngı ız a ın11 rz uvvetını ay 1' .,. 
günlerin uzan1akta olduğunu ve ayın ~ırf.' 

zamanda Kürreiarza yanaşacağını soY 1 ~ 
lngiliz ilimlerindeu Mister Ücüncüsfi: Gi1°~~ ti~ 

Corç Darvil dünyanın son yaklaıarak neırettı~OI 
senelerdeki ga ri tabiilikleri_ hararetle dünyayı e;~et ~ 
hakkında gazetecilere şu Güneıte lekeler d • '°-
beyanatta bulunmuştur: lere nazaran dalı~dded 

Alim beyanatında dünya• önilmilzdeki kışın ttedi/ 
nrn mubtelıf yerlerinde vuku ma~ını temin etıDe ~. 
bulan g <tyri tabiiliklerin ıe- Alim havada Jet ~ 

bebi güneş ve ay olduğunu sa· c·simler ve clirillll k bd":'"Jf 
rahaten söylemiştir. rinden o kadar u~•feflı~ 

. k" b. abvalı ,. 
Mıster Corç Darvil ayın yor 1 

v ır . de yalıı 
ve güneşin kuvveti cihanın olmadıgı takdır 1ıtof• 

ı d · 1 . .. • d bo .. yle bı·r tehlike yo ya nız enız. en uzerın e te-
sir göstermektedir. Diyor. Demittir. 00~ 

Hiç ehemmiyetsiı: olarak R =- • sfi' 
gördüğümüz meddü cezrin US DllS 
küreiarz üzerinde büyük roı- . A k 8dıt f 
ler ?Y~adığı gibi kürei arzın 11 8f So'1't~ 
şekhoı yavaş yavaş bozmak- Ankara 27 - k oı ~l 
tadır. bu meddü cezirlerin va kuvvetleri bat .

1 tf.'.J' 
harekatı denizlerin sahile man şehrime geloı•~, 
çarpışması yüzünden devir lak hır şekilde kart•. dt 
kuvvetini gayet cüzi nisbete K A J)JfJ' 
kaybetmektedir. Cüoler fark azıJD JI 
edemiyeceğımiz kadar az A k r•" I 
miktarda daima uzaklaşmak- ll a 'ft'~, 
ta, yani gittikçe dünya lstanbul 2~ ~ ti~ "1_ 
ağır dönmektedir. mumi müfettışı geri1't~ 

Küri arz üç tehlikeye ma- ıım Dirik Cuo:ıbll lı '"J 
ruzdur. Birincisi ayın dünya- ramında buluno:ı• r~t 
mız üzerine düşmes\ büsbü- bugün Ankaraya b• ~-
tün imkandan hariç birşey ŞükrÜ 1'~. 
değildir. or 

Bugün öyle bir takım es· Ankat1~~. babı tahiiye icrai faaliyet 7 Ç 1' 
Ankara 2 -etmektedir ki ! Eğer bu ah- il' .,, 

nımız Şükril ~•ı 
val böyle gider hariçten bir 
sebeb rıkmaua. uzak bir gelmiştir. ./ .d 

T I • ...-.- rr 
mazide ayı üzerimize düşü- Du•• 

0
- ku•• ~ 

rebilir. J' 
ikinci tehlike: Gece sema- satıc).a ~ 

da gördüğümüz şabablar, '!$ 

kürei arz üzerinde günde 
muhtelif cesametlerde tadadı 
gayri kabil taşlar düşmek
tedir. Bu da kürei arz üze
rinde sıkleti çoğaltmaktadır. 
Öyle bir zaman gelecek ki 
bu sıkleti tahammül edemi
yen ihtiyar kürei arz parça
lanacaktır. 
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Cinsi 
Üzüm 
İncir 
Buğd•Y 
Kuoıdarı 

Nobud 
Susanı 

Paoıuk kC• 
Palanı ut 

Per av bircok vatandasları bü (Saa Jet~ kişesinden veni tertip pİyanko bile~"' 
•• k b• t k d U ~ ) v t Basmahane Çorak kapı k8jof: yu ır ser'1e e avuş uran a magı unu mayınız. Bay "•••n rahıin t.ı 


