
Belçika kongre
sinde fil yetiştir· 
mek aşağı yokarı 
adet olmuştut. 

Buradan Avru· 
paya terbiye edil· 
mit filler gönderil· 
mekte, fil ticareti 
memlekete büyük 
bir servet getir
maktedir. 
Sağda Olimpiyt

lara hasırlık. 
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Buılmışbr 

Geçmiyen yazı geri verilmeı 

pek 
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SON DAKİKA: 

Asi Kuvvetler 
Bir hücumle hükômet kuv

vetlerini püskürttüler 
İstanbul 30 ( Özel ) - Hükumet kuvvetlerile asiler ara

sında kanlı bir çarpışma olmuş, hükümet kuvvetleri bine 
yakın maktul ve bir o kadar da yaralı vermişlerdir. Hüku
met kuvvetleri asilerin elinde bulunan Saragozayı almak 
istiyorlardı. Fakat bu şehiri muhafaza eden asilerin mikdarı 
muntazam silahlı 8000 kişi olduğundan bu taarruz muvaffak 
olmamıştır. 

Hükumet, merkezini Madridden Valensiye'ye nakledecekti. 
Fakat Valensiye de asilerin eline düştüğünden bu karar 
tatbik edilememiştir. 

( Bu husustaki aldığımız telgraflar d.ördüncü sayfa-
mızdadır. ] 

Fransızlarla 
yeni bi anlaş
ma vauıyoruz 

Paris 30 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 
Başbakan Blumla Hariciye 

bakanı Delbos bugün Türk 
büyük elçisi Suad Davas ile 
uzun. ve samimi bir mülakatta 
bulunmuşlardır. 

Roma 30 - Paristen alı· 
nan bjr habere göre Tür· 
kiye • Fıansa arasında yeni 
bir pakt müzakere edilmek 
üzeredir. 

Tahra bev 
Paoulasla 

karşı karşıya 
Bu müthiş tefrikamızın en 

heyecanlı safhasına girmiş
tir. Yunan ordusu baş ku
mandanı Papulas ne dedi? 
İkinci sah femizde okuyunu:t. . 

Mussolini 
Hitler'le müla
kat yapacak 
Avrupadaki son vaziyet 

karşısında Alamanya - ıtalya 
birbirine gittikçe daha ziya
de yaklaşıyorlar. iki gün ev
vel Hitlerle Mussolini tele-
fonla bir mülakat yapmııerr 

Aşağıdaki radyo babbr 

yeni bir mülakattan babsedi· 
yor. Bu hadise Avrupa mu-
kadderatında loynıyacağı~rol 
itibarile çok mühimdir:iiil 

Paris, 30 - Bazı mabafil
de söylendiğine göre Duçe, 
Romagne' deki ikametinden 
istifade ederek ziyaretini 
Tirıyesteye kadar uzatacak 
ve burada Adolf Hitler ve 
Şu,nigle mülakat edecektir. 

•• .,.. .... m::;-a~·=:!mı1mı!illlamı'1ml .. ~*-..a'~""'•~IJ3ıt.c: ........... 

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

Tepecik pazarı ne halde ? 
li:'I ir kariimizden şu mektubu aldık aynen koyuyoruz! 
1.:1 " Geçen pazar günü Tepecik pazarına gittim, pazar 

hınca hınç dolu idi. Bunalbcı bir sıcak ortalığı kavuruyor. 
Rüzğar binbir müzehrefatı etrafa savuruyordu. Temiz bava 
teneffüs etmenin imkanı yoktu. Pazar yerinde içmek için 
dahi bir yudum su bulunmıyordu. pazarda kasablar bir yer
de toplanmışlardı. 

Rüzgarın kaldırdığı tozlar bu etlere yapışıyor, etler sim· 
siyah bir manzara alıyordu. Belediya buraya, kaçak et alın
maması için de tertibat almış .. Güzel.. Fakat bu toz ve su
suzluk içinde bu etlerde yenmiyecek hale gelmişti. Diğer 
peynir zeytin, yağ ve saia e de toz içinde. 

Ayni zamanda bir doktor o'an belediye reisimizden bu 
pazar yerinin sulandırılması, yiyecek maddelerinin tozdan 
kurtarılmasını rica ediyoruz. Çünkü burada satılan blltiln 
yiyecekler susuzluk yüzünden mikrop ve toz içindedir." 

Halk böyle söyliyor ve temizlik istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

yakında çıkıyor 
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Tahra bey 
lzmirde Papulasın 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

-5-
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iki başlı bir Kocasını balta 
çoc.uk 

Balıkesirde çıkan Türk •t •• l' J •• •• ' 
dili gazete i yaııyor: l e o aurmuş. . 'k stl~I' 

Dün şehrimizd acayip ya- lngiltered~. s~ı ~d~ 
radılışlı bir çocuk gelmiştir. -------- •.oo .. -------- Kral ıekızıncı. ~ 

•ın~: ~;;,0kk~y-;:;:0 ';;;~: Bu kadın, icabında bu işi tek- ~:i:.~:~.~t:::..;~~ 
;.~~.;.!1;. ~:~::::·b0°:.~.~~ rarlıyabilirim ! Diyor! ~ı"!~~':'.·ı:;~1~::~~ ~ 
lı çocuğun başının sol tara- Fransada çok feci ve dik- Bundan sonra kadın ko- ilk defa suikast yapıl• bir 
fından büyümesi neticesi kate layık bir aile faciası casının başına tam elli balta tır; tarih ıi..ndiye kd~:ittit• 

Stiryadis, bu hakikatleri yürüyüb geçti. olarak burada ikinci bir baş olmuştur : darbesi vurmuştur.! kaç defa bunu kay e ef-
büyük bir hayret ve dehşet Yolda dü~ünüyordu. Baş- daha hasıl olmuştur. Nonter'de Loriyo mürek- Emil bu vaziyetten korka- lık defa tam 54 ·~:dfOI 

- 11 -

İki polis baygın bir hal<le olan Z. R. )'İ kaldırdı 
Genç kızın; otomobilin hemen polis müdüriyeti dai-

muhakkak olan feci akibetin· resine ! Her şeyden evvel bu 
den kurtulmak için atlamağa kadının canını kurtarmak ve 
teşebbüs ettiği anlaşılıyordu. kim olduğunu anlamak la· 

Raklif, çalılık üzerinde 11mdır ! 
yatmakta olan kızın üzeı ine İki polis bayğın bir halde 
eğildi ve elini tuttu. olan Z. R. yi kaldırdılar, oto· 

Kendi kendine, mobile koydular. Bir iki 
Nabızlara hali atıyor. Şu dakika sonra, otomobil polis 

halde henüz sağdır! Dedi müdürlüğü yolunu tuttu. 
Adamlarına : Z. R. polis otomobi:inin 

Çabuk buraya beliniz ! sarsınbsı ile kendine geldiği 
Dedi. Hemen otomobile ve vakit. iki polisin ortasında 

içinde dinliyordu.. Adamın kumandanın geleceği mu- Bu baş asıl baştan çok keb fabrikasında 42 yaşında rak hemen karakola koş- vel 2 mart 1882 de. k o•' 
izahatı bittikten sonra yerin- hakkaktı. Çünkü İzmirde daha büyüktür. Çocuk bu Kod Bozol isminde bir ame- muş ve komseri çağırmıştır. istasy:nunda Ro~erıc\'iktor-
den kalktı Tahra beye doğ- büyük hazırlıklar vardı. iki başı güçlükle taşıyabil- le çalışmaktadır. Bu amele- Komiser cinayet mahali- mında birisi krahçe k t bl" 
ru ilerledi. Elini sıktı; Nihayet Papulas geldi. İz- mektedir. nin 36 yaşında bir karısı ve ne geldiği vakit iradını, mut· ya'ya ateı etmiş . fi 

1 osittİ-
- Sizi tebrik ederim! mir yerinden oynamıştı. O Dimdik ve kafasmı iki 9 • 15 yaşında beş çocuğu hakta bir hindiyi yolarken define isebet ett~eı:;, ]Jt 

Dedi. günlerde Yunan taarruzunun tarafa hareket ettirmemek vardır. ve çok müsterih bir vaziyet- Esasen kraliçe Vi ~odet ,,.r-
Tahra bey tebrar gülüm- tekrar edileceği ağızdan suretile ağır. ağır yürüyebil- Bu aile, geçimsizlik hasu- t b 1 kümdar olduğu mii 'kalt• 

sedi, Stirdadis fala çok ağıza dolaşıyordu. mektedir. ikinci başta saç sunda· r !kor teşkil eden bir e _u ~::::ınve: cesedi nere- fında tam beş kere auı ods' 
ehemmiyet veren saflardan Taarruz için büyük hazır- yoktur. ailedır. marüz kalmış, fakat ID 
birisi idi. lıklar yapı ldığı da, gözlerden ilk bakışta gözlerinin biri kk k dedir?. Diye sormuş. kabilinden kurtulmduşt:·dabl 

Müre eb fahri ası ame- - Yukarıda, karyolasında. Ogy lu yedinci E "8 .: .. -
Artık Tahra beyle can ci- saklanmak istenmesine rağ- iki başın ortasında gibi 00 ae....-

Jesine mahcms bir köy vücu- Cevebını almıştır. ga) prens iken 1~.--''.,, ... e' 
ğer ahbab olmuştu. En mü- men, gene görünüyordu. görünmektedir. Gözleri gör- d B d b - .. ~ 
h. . 1 . 1 k k a getirmiştir. u aile e u Komser, sarhoş amelenı"n de Brüksel'e geldıgı d_ .... 
ım ış erı göreceği zaman şgal uvvetlerine arşı mekte ise de iki tarafına k "'•""' 

muhakkak Tahra beyi yanı- daima külümseyt!n fakat düş- hareket edememektedir. köyün nümune evlerinden feci halini hayretle tedkik 15 yaşında bir ç~cu fak•t O 
y l d l Ç" - · k d' ·1 birisinde otumaktadır. ederken canı· kadın·. dog~ ru atea etmış, t~...-na çagırtır, ona danışır on- man arın yur uruuzu işga et- ocugnn annesı en ısı e .., t e .,, .. 

dan sonra kararını verirdi.. mesine için için ağlıyao Tah· görüşen bir arkadaşımıza Herif fabrika amelesi içinde - Bu suretle hiç olmazsa da kurşunları isabe b•,.. 
Tahra bey sık sık falına ra bey o akşam çok müte- şunları söylemiştir: en fazla içen, daimi sarhoş beni artık rahatsız edemi- memişti, kenJisine ~u to'' 

da bakıyordu. Artık Tahra essirdi. "- Çocuğum bir hastalık gezen bir adamdır. Birçok yecektir. Demiştir. keti niçin yaptıu diye 
beyin işi işti. Gel keyfim Şurada burada duuduğu netic~sinee bu bale geldi. defalar hırsızlık, yaralamak Karakolda da : dukları zaman: b" de fo' 
gel... İtiryadis Tahra beye kahkaha, beri tarafta işiddigy i lstanbulda bir çok yerlere cürmünden dolayı habis edil- - Beni çok rahatsız edi- - Boerler aley ın · i prO' ·ı . b tm•s•D • 
kordonun en güzel evlerin- " yaşa ! 

11 
sesleri onunun kal- baş vurdum çaresi bulunma- miştir. yordu. Artık her şey bitti. gı tereoın arp e ert1J1f' 

d b. · · · t" O d b" 1 b" h" ı· dı Aı"le arasında mı~ttemadı" testo ettim, cevabın• v en mnı vermış ır. a- ıne sap anan ırer ze ır ı .,, Herif tekrar dirilirse, kendi· 
yanmış, döşenmış bir saray ok tesirleri yapıyordu.. O, ~·--- bir kavga ve gürültü vardır; sini ilk fırsatta gene bu hale tir. d biri el1'.-
yavrusna benziyordu.. istir- her imanlı Türk gibi bu en Fransız ordusuna okadar ki komşular uzun Kurşunlaa an khclı'' 

ğ k ı koyarım 1 Demiştir. Vindsor sarayında ı• 
yadis ayrıca Tahra beye tah- kara günlerde, bu en ü .nid· so u şarap nu azın1 zamandan beri bir felaket fşin dikkate layık ciheti · . 
sıııab mestureden maaş ta siz gecelerde ümidini kes- voksa sıcağı mı ? ve cinayet çıkacağına emin ne kadının nede beş çocuk- ... isıı" 
bağlamıştı. 'J abra bey şini- memişti. Düşmanın cenuet Fransız meclı'sı"nde meb'- idiler. Yirmi beş tane tan hiç birisinin aile reisinin ktZ 
diye kadar böyle mes'ud yurdumuzdan muhakkak su· uslardan biri kışın sogy uk G d b ·ı ki olan genç ı..-eçen e u aı e çocu a· bu feci haline zerrece tees· . ·ıe dot:-
günler geçirdiğini hatırlamı- rette koğulacağına emindi. günlerinde askerlere sıcak rının tevzi mükafat merasi- İngilterede bır aı ~ 
yordu. Onun tecrübeleride bu neti- sür göstermemesidir. "Iİlll şarap dağılmasını istemiş, minde hazır bulunduktan kızlarına 25 tane 1 

• ~ 
Tahra bey bu mt:s'ud gün- ceye varıyordu. bir digy eri kalkmış, sıcak k b k Çocuklar, baştan başa kan B · '01ferı• : l 

1 b. b" . . sonra me te ten me tepten . d 1 d mışlardır. u ıs.• fi ritl il" 
er ır ırıni takib ederken İşte o gece Tahra bey bin ,;:arap yerine sıcak günlerde ıçin e ou unan ev en alın- k bar e :. ........ 
b .., eve dönmüşlerdir. Fakat biri, Alfabede ı V' 

ir gün ağızdan ağıza dola- bir hfüya içinde yatagy ına soğuk şarap verelim, demiş. mışlar ve uzak akrabaların· ktaylllif- . .w. 
b 

ailenin babası yolda ayrılmış risiyle başlama . a.,....-
ıan İr ıayıa işitti. girdi. Daha ilk uykuya dal- Nihayet bunu orduya sor- dan birisine teslim edilmiş· C t le pw Jlll 

O gün akşam u"zerı· kor- magw a kalkmışlar, ve sı,ak ve biraz sonra körkütük lerdı"r. lie, Dione, ~liıb' "il'? mıştı ki, kapmın zili acı acı A F ~ 
donda yürü~e yürüye konağa öttü. günde souk ve soğuk günde sarhoş olarak dönmüştür. ---oo ·--- nna, anny, ı k d•' 
doğru ilerliyordu. Tahra bey uykudan sıç· de sıcak şarap meselesi o Zevcesinin pişirdiği yemeği G bu kıza niçin bu. 

8 
,otfl'ff-

Günet batmak üzere idi. radı. kadar dallanıp budaklanmış beyenmiyen sarhoş koca ençJerİ isim koydunuz bd•Y:ı.,,111":,., 
Tahra bey körfezin ve guru- Diye haykırdı. Ses yoktu. ki nihayet içinden çıkılama- kavğaya başlamış ve çorbayı dolandıran kız lar ve şu ceva 

1 kıııll rbi 
bun nefasetini doya doya Robdöşamberini geyindi. mış Kumandanlardan biri yerlere dökmüstür. - Zamanlarsda~al ,,biJI 
seyrediyor, deniz üstündeki bu münasebetle: Adana - Burada Fazıl buk drahoma ve 5et1,.,.. Ayağına terliklerini geçirdi. O Kavğa bir müddet devam olmasını istiyoruz. • .. ; 
bu şairi yudum yudum i ;i- Ve yavaş yürüyerek odadan - rduya şarap değil, etmiş ve sarhoş koca karyo- adında bir adam zabıtaya 

25 
. . b mı ofuDl'P IJll'• 

yordu. lşte böyle şairane ha- çıktı. O hala düşünüyordu: disiplin lazım demiş meb'- laya yatarak sızmıştır. mür~acaatla şunları anlatmış- ısım ayra 1 alac' 
yalata dalmışken Kordonda- uslar istedikleri kadar so- t göre de hediye er 

- ~caba bu saata gelen Bu sırada zevcesi, Emil • ır: •** .U 
ki ev komşula p t k" ? g~ ugy u ve sıcagy ı içsinler, yal- B d b" dd kn~ rı anayo a ım ismindeki oğluna: - un an ır mü et kor ,. ~ _j 
raslamıştır. Panayot pek n~ş- Merdivenleri indi. Ses boş nız bizi rahat bıraksınlar. 1 b" k 1 · Kim kimden 1P't! 
1. ...__... w • . u y ~ - Artık vakit geldi, de- evve ır genç ız a nışan- A ıte oo 1'.Jı 

e ı görünüyordu. dehlizlerde bir daha gürledi: kolundaki işaretten onbaşı ol· 1 d E f t Boynes • yre "-o"'. D ğil mi? demiş, Emil de evet an ım. peyce para sar e • "bi bir 7 J' 
- uydun mu? Dedi. - Kimo .. ması İcab eden birisi dedi ki: b . . tı"m Tam nı'kaA hlanacagy ımız aylık tosun gı roc t 
- Nı"ye? ceva ını vermışhr. · yor '1 il ı Kapıda iki üç kişi ko :ıu- - Galiba zati alinizi baş · 1 k bahçede oynı · kdlıl 
- Papulas geliyor! şuyordu. Bunların düşman Kadın bunun üzerine, mut gün nışan ım açtı. 1 - t" e bır• 
- Papulas da kı"m . . kumandan Papulasa takdim b . . ld Sonradan meseleyi ögy ren- ot arın us un or d' 

neferleri olduğunu anladı. edecekler.. ağa ınmış ve evve en ha- yuvarlanıp duruY 'oıttııl • 
Tahra bey karşısındakini Kapıyı arnladı: - Peki bu neden İcab zırladığı tahkikattan an)aşı- dim. Meğer nişanlım daha Bir aralık ka~rıı yıl•O "°~ 

söyletmek için bilmemezlik· - Ne istiyo.sunuz? Dedi. elti.. lan keskin ve kocaman bir beş erkekle gizlice nişan- sürüne sürüne bır çocolı ~ 
ten geliyordu. Panayot kiraz Düşman neferleri aldıkları Tahra bey elinde o)mıya- balta ile kocasının odasına gel lanmış ve onlardan da para cuğa yaklaşıyor. kafa•••• 
gibi oldu: emri tekrar ettiler: rak bir korku gelmişti. Biraz miş ve sarhoş adamın Laşma çekmiş. Bu kız bir çok er- lanı yakklıyor, 

6
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- Yunan ordusu işgal - Mösyö Stiryadis lütfen sonra soğuk kanlılığını top- şiddetli hir darbe vurmuştur. keklerlerle nişanlanarak on- rıyor... neye _ı..,,,. 
kuvvetleri baş kumandanı teşrifinizi rica ediyor. . ladı: Başı \kiye ayrılan adc..m, ya- lardan para çekmeği adeta Çocuğu hasta ~w 
P 1 D ktorl•1 • .,... 

apu as.. - Peki bu saatta ne ya· - Peki! Dedi. tak içinde dim dik kalmış bir geçim vasıtası yapmıştır. rüyorlar. 0 I bıÇ ,Ll! 

T h b d. or ar. """" 
a ra ey, hadiseyi ehm- pacak? Odasına çıktı, geyinmeğe fakat ikinci bir balta dar- Zabıta bu Amerikanvari muayene e ıy aslaD ~. 

miyetsizce karşıladı. Biraz - Bilmiyoruz. başladı. besile başı bir daha yarıla- vakanın tahkikatile meşgul şey yok. Çscuk 3IÖY"'~ 
dah.. l"k "k Y f 1 d ( A k ) k k 1 d buna mukabil yılall ~ ~k' "" Q"eveze ı eth ten sonra alnız ne er erin için e r ası var ra ){ene yı ı mıştır. olmakta ır. P'". 
---------------------------_:_ ______ __:. __ __:. __ ~--~~--~---..:..--~~~-=-~.......:~--~--:__----~-----------------------:--:okleri-o~ 

8ir o • bulunduğunu anJadı. olduktan sonra, polisin elin- Polisler oto1Dobili siper kendisini görd rıill •~li' 

Cln ayet Az evvelki hadiseleri kısa den kurtulmak hiç te güç alarak silah taruzuna taban- kaktı. Çünkii P~ ı 0 to- b'f' 
Gecede bir zaman içinde zihninde olmıyacaktı. calarile mukabeleye başla- rağme meçbu ııete 

.. . - hare ·• canlandırdr; ve müşkil bir Bu sırada otomobil durdu. dılar. uzerıne dogru 1' ;çt 
bir mevkie düştüğünü anladı. Raklif: 100 metro kadar uzakta ladı. k•ç-• fe~'t 
Muhakkak olan vaziyet, po- -- Ne oluyor gene! Diye bir otomobil gödüler. Bu Dedektif kızbl1• ettİi I oto-
lı"sin elinde oldu~u ı"dı" '· so1 du. Ve otomobilin arka b l · ..1 koşmağa teşeb .ıe"-btJ 111' .. otomo ilin pençere eaınaen J IY• .,. er"' t9' 

Z. R. yanıldığını yanında- penceresinden dışarı baktı. vakit bu)am• •· geÇ ttıl 
k·ı h" b'J tt• d' Arkadan bir otomobil gü- kürşun yağıyordu. Bu meç- mabil ta yan. ınd•.~etli eltJ'• 1 ere ıs 1 e e ırme ı; ya· hul ve mütecavüz otomobil k ku~· 1' ~• 
vaşça .Bözlerini açarak yanın rültüsü geliyo du. Ve ayni kendisini i 1 

• 0e ç'ı..,•1Y 
daki iki polise baktı. Polis- zamanda mükerrer ateşli bir polislerin silahla mukabelesi ve otomobilin ıÇ çbul O 

)er kimbilir nasıl hayallere silah sesi de duyuldu. Raklif: üzerine olduğu yerde durma- Genç kıza ırte 1es: ..-Jıd 
• b k ) t ) bit ~P"' f dalmışlar, kendisile hiç meş- -'Otomobilin içine yatı- ga meç ur a mış 1 sert ve ka ın i,ulı· tiJıl,r 

ğul görünmiyorlardı. nız ! emrini verdi. Z. R. yanındaki polislerin de - Connİ ç~,ıer Jt• ,fiti' 
Ayni ilıtiyatla ellerini ceb· z. R. hala baygın gibi du· inerek mukabeleye yaklaştık- bu uğursuz P0 1 

(blJr• ç . 
1 k ık . ·1 k'S ~· ferine götürdü. Berikat ki ruyordu. Bu sırada bombala- arını görünce, yavaşca a h kurşunları e . ;11tf1' 

polisler üzerini aramamışler· rını kullanma!< üzere idi. bolislerin bulunmadıkları ta- cekler ! Dedı. e-,e ,-~ 
dı. Kendisini kurtarmağa Fakat bu •haraketine lüzum raftan kapıyı açtı, yavaşca Şoförün bu 1ıta .. to"' 
yarayacak alet yanında idi. kalmıyordu. Çünkü polislarin otomobilJen çıktı. o otomomile çot. O 

' 111if 1
' ) Bir iki dane de küçük kür- elinden kurtulayım derken Polisler vakıa bu hareket- silr'atini ver 

11
1 ,,,ı 

recik otomobilden sük(itun- arkadan silibla taruza kalkı- ten haber bile almamışlardı; sauki uçuyor(d ~~ 
da kırılmııtı. Bunlar elinde ıanların eline düıecekti. fakat meçhul mutaarnzlarm 

--··.. ----
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~Dqktor 

M.:Seııki .uğur 
~ Dahili hastalıklar mütehassısı t .. ~•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haıtalannı 
~ ıaat d\,,;!<uza kadar ve öğleden ıonra birden 
\;1 ftceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
~ ~'-thaneıi : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu· 
~ ~~ti;•ında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~ı:lır, karaciğer, kan hastalıkları kans•zlık, zayiflik, 
klan, mide, barsak ve böbrek hastahkları J 

tv~ıı~ı~~~~fl?2Mi 

lınıir Yün Mensucatı i 
Türk A. Sirketinin 

IIalkapınar Kumaş Fabrikasının İ 
'-ii:.:layııiyle yeni çıkarclıiı kumatlar: 1 

Zarif 1 
Ve Ucuzdur -

~ Satış yerleri '1@ 
İ~~ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. i 
\..~ ll:eınaıeddin caddesinde F abri Kandemir Oğlu ~ 

~~~~~~~~~ 

ıçenler bilir 

Ç"'. . - -- - -
~ sıı~· hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 'ita ette korunmasını temin edecek ancak 

·~ el, Kabadavı ve Billur 
't(J flrı~. - m - _ ., -~ 
~~N TÜRKiYE Menemen 
\"~~rdunu alıyor 
~~d:lbiı ıiitten imal edilen Mene· 
''hker ~e haliı taban ve şekerden 
~'ti~ •lııa11 el[)sanı Menemende Etem 
~ ~ tatııJ · öğünler için baklava ve 
~ ~ 'dilir.'~• Yapılır. Hariç içn ıipa
)~ lr ~«lalı Ilı oktan ve perakende satış 
~\4~•1 c ~rkaaına.-. dikkat. Menemen 
~ ~teııı• ~eai No. 21 helvaci ve 

le~~in kişesi 
~ 1'iirk Hava Kurumu 

~~ . ••ııı,ı. . ~· Na On 
~' ~ "-deıa I» •ıbyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~>!alt e lceıad· 1~ bilet alanız. Bu suretle hem yurdunuza 
~. ~""'•le 6

1
D•ze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

'' 1. .. '-tılır. 1zre ~nde on ve haftada elli kurut tak-
~~ .. •e ~Ilgın kiıeıi birçok vatandaılari zengin 

'-: }t~tir. 
caddeıi Kemeralb karakol ittiıalia•e 

ZENGiN KiŞiSi 

, ............... 31 Tem"'uw --
·BALIK YAÖI 

İÇEMIYENLER 

l 

Toptan Perakende 
"=*~~~:i::i:lt:*:i:f:j::A::i:1c*~)t:Jt~:A:" 

: DOKTOR ~ 
" )t ~ A. Kemal Toıiay ,. 
N Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
U hastalıklar mütehassısı 
t( Basmahane iatasyonu karıııındaki Dibek ıokak batın· 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 

alqam saat 6 ya kadar bastalannı kabuJ eder. )f. 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelea sair ~ 

tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- ff 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- >ı 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
l(~~~~~!~~+m~~~~)t "Efe,, nin beşinci sayısı pek meraklı yazılar, dllnya ıiya· 
~ıı:ıı~~"":'ıı;ıtı,..~,..'.f.'~ıı..-~ ........ ıı:.•••"'~~~ setini canlandıran karikatörler, balkın derd ve ihtiyaçlarmı 
·~· ...... ~lııliiA~dllllıiiilllıWJ ~~~ .. ~~~lhiıl~ı.~lııiiıll ........ ~ı.: ;;.f 

-=" F A • •1 haykıran fıkralar ve muhavereler dolu olarak yarın çıkıyor. 
N eDDI SUDDetcİJer t] Her yerde (100) paraya satılan İzmirin bu biricik halk ga· 

;:~ :~ _z_e_te_s_in_i _a_lı_m_z_, _o_ku_y~. :v_e_t_a_n_ıd-ık_ı_ar_ın_ı_za_t_as_v_iy_e_e_d_in_i_z._ 
ğ Çok senelerdenberi !} 
[•ı İzmir ve mülhakat {•1 t• vilayetlerinde küçiik [•] 
lf kasabalara varıncıya [•] 
~ kadar yapmış olduğu , (•] 
[+] H kk ağrısız ve fenni sün· , [•] 
~ a 1 netlerde halkça şöh- [•) 
~~ ret kazanan meşhur sünnetçi üstad • 8 
~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- Alı . c:~ 
r;'~ deki sünnet evini bu defa Emirler ~ •• 
~:] çarşısına nakletti. Bütiln lzmir ve mül~akab'!,ın mub!e· f•J 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını feonı ve agrısız sun· ~ 
ı;:.ı net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- N 
~ ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının seli· ı·~ 
~ meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnet evı • 
[•] Bay Ali ve bay Hakkı Darcan f 
~ ...... .;; ~·~ıı:-~ıı:ı,..,..~~""'~··.;:ıııı;ıı,..~~:~··"'9 ................ lıi ~lıi~ ... ~~~~~~~lııdlbWılllo...,lıiuiıl lltMlıflıWI~ 

" Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaıırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırl::ırı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyulığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tad1r. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya ku•· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eyliıl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

= 
TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemera]tında Hükümet karş~sında 

@a.a.aA~AAAtM!Ai66AAAA•aıı1ıı.aa• ~---aa ...... a"'!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!-!!!!!!!!!~~-~ ~&!!!19 

1 K7zdri -ıe;;;;;:~ı 1 İ~~~arı Dikk~tel 
fi l ı lzmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
• lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden "!il> '1} S edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
fi mezun muallim ve Dekorasyon mutabasaısı &; 
• .... 1Jı ti Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve 8 
41 Fuarda Yaptıracagınız &; ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak LI 
d PAVVON iNŞAATI İt fi ayni zamanda menfaabnızı gözetmek istiyorsanız: il 
ti DEKORASYON ,. fi BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET ti t PLAN - RESiM iC rt EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadatlanna lntfen 11 

ye bilumum tesi!.-~ kabul eder i il müracaat edersiniz ... _ TELEFON 3855 1 
DRES - ELHAMRA SINEMASI • fl _ -~ 
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·salalfe 4 

Şüoheli bir 
ölüm 

(ftalkı.; Sut J 31 Tenılll!!--

~E'iım 1Manisa valisinin ölümü veope' 
~ ratör Se~ihin bir mektubll 

-----------00 . ·e:di, 
hastalık neden bu tehlikeli bir neticeyı ' ,0r 

b 
• doktor fenni ve tıbbi vaziyeti aşağıda anlat3t•~ l rı Ölümünü teessürle haber Umumi hukuka taalluku 

0 
kal· 

verdiğimiz Manisa valisi bay sından, hakkıkelamııı>ızı 111d• 
Murad Germenin vefatı et- dırmıştır. Ölüm sonrasticesi 

Çok büyük ve çok kanlı 
harp patlamak üzere k.k. ne 

rafında alınan mütemmim yapılan bu tet ı ın. b edeJJ 
maliimata göre bu esefli zi- ise ilim kanaatımızı ız.• rJe•· 
ya hakkında bazı gazetelerde vesika mahiyetindedır .. bCS" 

A 
yerı 

Tire kazasının Urfallı kö
yü civarında bir cesed bu
lunmuştur, Doktor tarafından 
yapılan muayenesinde iki 
gün evvel öldüğüne dair ra
por verilmiştir. Cesedin ka
dın mı, erkek mi olduğu ve 
neden öldüğü hakkında llıe
nüz tafsilat alınamamıştır. 

·Asilerin tay}1aresi· hükqmetin bir tahtelbahi-
yapılan neşriyatın vaktın lek konuşmalarının 

1 
yaı· 

müsaitsizliğine binaen iktibas rası olmadığı için faz a oruOS 
suretile alınması yüzünden mağı muvafık bulıı>1Y cooı· 

Pa ayır ve 
kültür park 
1 Eylülde açılacak olan 

panayır için gereleride çalı
şılmağa ba~Janmıştır. Amele 
kültür parkta geceleride ça
lışmaktadır. Bü} ük havuzun 
inşaatı yakında bitecektir. 

Eşek ısırmış 
Dündar sokağında seyyar 

manav Salamon oğlu Fran
ko sebze satarken Belediye 
temizlik amelesinden Kırşe
hir'li Hasan oğlu lhsan'ın 
idaresindeki çöp taşıyan 
eşek, Salamon'un elini ısır
mıştır. Eşeğin kuduz olması 
ihtimaline karşı müşahede 
altına alınması muvafık gö· 
rülmüştür. 

Vezir ve Osmanağa 
Suyu 

Vezir ve Osmanağa sula
rımn ıslahı kararlaşmıştır. Bu 
menbaındctn itibaren geniş 
borularla getirilecektir. 

Çiğlide bir 
çocuk boğuldu 

Karşıyaka nahiyesinin bü· 
yük Çiğli köyünde Nuri oğlu 
3 yaşında Hüseyin, köy için
deki çeşme yalağında oynar
ken içine düşmüş ve boğul
muş tur. 

Suad 
Yurdkoru 

Belediye reis muavini Su
ad Yurdkoru'ya sıhhi maze· 
retine binaen iki ay izin ve
ril miştirr. 

Ellıamra 
Mevsimin ilerlemiş olması 

hasebile sinemamızın bugün
den itibaren 28 ağustos cu· 
ma gününe kadar kapalı 

kalacağını nzeyleriz. 

Zamana uygun 1 

karar 
Bütün dünya ile beraber 

bizim de geiçrmekte olduğu
muz şu buhranlı zamanlarda 
herkes tasarruf düşünürken 
ucuzJuk sergisi sahipleri ne· 
düşündüler ve ne yaptılar. 

1 - Az karla çok satış 
2 - Pazarlıksız muhayyer 

satış 

3 - Damla damlagöl olur 
Bu üç maddeye karar ve

rip açtıkları ucuzluk sergi
sinde üç senedir kararlarını 
tatbik ediyorlar müşterisi ve 
satışı çoğaldıkça mütemadi
yen ucuz almakta ve ucuz 
satmakta devam ediyorlar 
bütün ihtiyaçlarınızı yorul
madan aldanmadan pazarlık
sız ayni zamanda muhayyer 

ri i batırd komünistler gemileri abluka ettiler gazetemizde ayni mealde bu husustaki mufassal ceoıi· 
çıktığını teessürle gördük. minucation'umuz Tıb ktir· --- ·----------...... 00 ...... ____________ _ 

Ameliyatın çok yerinde ve yetlerine takdim e~il:::0;ği• Zabitleri denize döktüler doğru yapılıoasına rağmen Kısa zamanda ço .. o>etfe 
sayın ve değerli valinin bah- miz ve batırasıoı b~: rad• 

İstanbul (Özel) - İspanya 1 
h rbi devam etmektedir. 
Asiler İspanyanın yarsına ha· 
kim vaziyetindedirler. Buna 
mukabil hükumet Akdeniz
deki başlıca limanları elinde 
tutmaktadır. 

BiR GEMi BATIRILDı 
Dün bir asi tayyare ile 

hükumete aid bir tahtelbahir 
arasında ateş teati ediluıiş 

asilerin tayvaresi gemiyi ba
tırmıştır. 

SEFiRLER iSTiFA 
EDiYOR 

İspanyanm Fransa Meksi· 
ka ve Vatikan hükumetleri 
nezdindeki sefirleri istifa et-
mişlerdir. 

Asiler telsizle verdikleri 
bir haberde vaziyetin selah 
bulmuş olduğunu, Huetvayı 

ele geçirdiklerini, Galiceye 
hakim bulunduklerını, Mad
ridi tehdid ettiklerini bildir
mişlerdir. 
ŞEHiR ATEŞ iÇiNDE 

Ceuta ve Melila şehirleri 

hükumetin harb gemileri ta
rafından bombardıman edil· 
miştir. Şehirler ate.$ içindedir. 

HÜKÜMET DENiZi 
AŞIYOR MU? 

İhtiyat kaydile veriJen bir 
habere göre hükumet, ası 

kuvvetler kumandanı general 
Molla ordusunun tatbik ettiği 
muhasara hareketinden çeki· 
nerek Madridi terkederek 
Valensiyaya yerleşmeğe karar 
vermiştir. 

Madridden gelen haberler-
de bu ihtima in yalan oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

ECNBİ PARMAGI 
Asiler kaynağından gelen 

haberlere nazaran hükumet 
kuvvetlerinin elinde bulunan 
silahlarda bir yabancı devle
tin damgaları vardır. Asi 
kuvvetler kumandanı bu si-
lahların fotoğrafını alarak 
devletlere gönderecektir. 

MÜTHİŞ HARB 
Hendey 30 - Madridin 

şimalinde büyük muharebe 

gecikmiyecektir. Her iki 
tarafın da tayyareleri büyük 
faaliyet gösteriyorlar. Asiler 
gibi hükumet erkanı da 
mütekabil tarafa ecnebi 
memleketlerden silah ve 
mühimmat gönderildiğini id
dia ediyorlar. 

ASiLER MEYDAN 
OKUYOR 

Asi kuvvetler kumandanı, 
bütün bahriyelilerin asi kuv
vetlere iltihakı, aksi takdir· 
de hepsinin asılacaklarını 

bildirmiştir. Bunun üzerine 
bir nefer asiler- tarafına geç· 
miştir. Bu neferin ifadesine 
göre, donanmatıın asilere 
kaçacağını haber alan komü
nistler heman bütün gemileri 
abluka etmişler ve büyük 
rütbeli zabitlerinin bir kısmı
nı zebtetmişler bir kısmını 
denize dökmüşlardir. 

Barselon ateşler içinde 
yanmaktadır. Bu şehire ko
münistler hakim bulunmek
tadır. 

k 
li , .. u . 

sedilmesi bu müdahaleyle sa lıyacağımız va ted•fl 
alakalı olmayıp hastalığının yapılan müdahale ve jio•I 

esasını mevcut olan .. çok vahim şartlarının klasik ve t 000· 
halinden ileri gelmiş ve müp- bilğiJilerin ifadesi ~u .. &JiiıJJaı 
tela bulunduğu Fevkalhad ğunu etütlerimiz, goı'~o>•lı' 
Pankıra iltihabının tıbbın ve yapılan otopsi 8?0~ ;ddi• 
en mühlik dertlerinden biri tadır. Bunun aksı ıaol•' 
olduğu anlaşılmıştır. etmek vaziyetinde 

0 

1
_ de" 

Bu sebeble işin tavzihini varsa ilmi mütalealarıo r•" • 
operatör"Semih Sümermanla dikodu haJinden kurtar;aticıe 
Manisa sıhhiye heyetinin teş- fennin berrak vez~ larıOl1 

his ve tedavilerindeki isabetini terketmelidirler. Saygı 
burada tebarüz ettirmek isti
yoruz. 

Esasen kıymetli operatörü
müzün kıymetli kalemile yazıb 
aşağıya naklettiğimiz tevzih 
mektubu da bu hakikatı bü

f tün çıplaklığı , ile meydama 
koymaktadır. 

kabul buyurunuz, bastaoe•İ 
Manisa memleket 

oper atörii ~,A~ 
SEMiH süMER 

~-~_._,. 

Filozofun 
Köşesi .,,, 

1 · cide 
- Baştarafı ın ıırıD 

t 1 Burı rt• 
- Evet, eve r b" 

b . iz'' 'j hepsinden ha erılll rkteriıtl1 

kumetimiz bizim ey 1 e1'lcor 
. . l b na tef b··e ıçın ça ışıyor u ı ı,. 

f k t 99I 4:( 
ederiz. Fakat, a 8 ar v" 

f • il 

·~~------~--~-~-OO••OO~~~-----~----~~-

Sayın Manisa valisi Murad 
Germenin ... ölümü münasebe
tile intişar eden yazılarda 

tavzihe muhtac bazı nokta
lar vardır . .._ Murad ;germen 
gibi ismini evvelden bildiği
miz bir : idare reisine karşı 
en vahim şerait• İçinde mes
lek mes'uliyı tlerini kabul et
tiren şey, ancak, ilim kifa
yeti olabilir. Gazetede inti
şar eden yazı tarzı, bu iti
barle, benimle beraber arka
daşlarımı-da Ege mıntaka
sına yanlış tanıtabileceği 

için hakikate irca zaruretin
dedir. 

lazım olan bir şey iı b 
.. .. . . . serer ' ıır 
uzumlerımızı yere . r yığıl'·~ 
sergi esnasında ~1 ,eııelı 

Bir facia 
- Baş tarafı 1 incide -

öldürüldüğüne şüphe ~ yoktu. 
Komiser bu meçhul katili 
bulmak için nasıl bir yol 
takip edeceğini düşünerek 
karakola döndüğü zaman 
yüzü sapsarı kesilmiş bir 
gençle karşılanmıştır. 

- Aradığmız1 katil benim. 
Ben hemşiremi namusunu 
kirlettiği için öldürdüm. de
miştir. 

Katil demiştir ki: 

- 28 yaşındayım. Berber 
dükkanında kalfalık yapıyo

rum. Maktul genç kadınida 
hemşirem Piçadır. 23 yaşın
dadır. Bu civardaki kutu 
fabrikasında çalışıyor .. 

Geçen hafta amcamın 
oğlu memleketten geldi. 
bize bir hafta kadar misafir 
kaldı .... Kendisi jandarmadır. 
Evimizden memuriyeti ba
şına avdet etmek için ay
rılacağı zaman beni çekerek 
hemşiremin doğru yoldan 
saptığını ve birçok gençler· 
le düşüp kalktığını bana an
lattı. Bu ifşaat beni derin 
bir inkisara uğrattı. 

Kuzenimin sözlerine bir 
türlü inanmak istemiyordum. 
meseleyi ağab eyime de an· 
]attım. Biılikte tahkikat yap· 
tık. Fakat bir neticeye va
ramadık. Bu s ırad&da hem
şiremi sorguya çekmek ak
lıma geJdi. Dün akşam hem
şiremi bir gezirıtiye çıkrrağa 
davet ettim. Yolda yürürken 
Kuzenimin bana söyledikle
rini anlatarak doğru olup 
olmadıklarını sordum. 
Hemşirem iptida inkar 

etmek istedi, fok at kendisi-

Hepimizin 
• 

gayesı o •.• 
-Baştarafı 1 incide

kanhğı yezdıklanmızı dikkat 
nazarına alarak bu suların 

muayene ve tahlili için İcab 
edenlere kat'i emirler ver
miştir. 

Sahiye Vekilimizin bu jes
tini gazetem zin bir mesele

sini dikkat nazarına aldığı 
için değil fakat halkın bir 

derdine bu kadar büyük bir 
ehemmiyet ve alaka göster-

diği iç.in memleket namına 

kutlulamağı halkcı bir gaze-

teci sıfatı ile bir meslek bor
cu sayıyoruz. 

Herkes nederse desin bir 
Cumuriyet rejiminde hepi

mizin gayesi ancak ve ancak 

halkın ha 1.. kını kimseye çiğ
netmemekten ibarettir .. 

itiraf etti. Kendisinden bu 
fena yola sürükleyen ada-

mın kim olduğunu sordum. 

Aldatan adamın ismini söy

lemeği kati surette reddetti 
ve hiç utanmadan bana şu 
cevabı verdi: 

- Sen de çok oluyorsun. 
Ben şimdiye kadar bir çok 
defa çocuk düşürdüm/ Jun
ları yeni mi öğreniyorsunuz? 

Bu cevap karşısında ira
demi kaybettim. O zamana 

kadar hemşiremi masum ve
bakir sanıyordum, ne yap

tığı~ı bilmeyerek usturamı 
çektim kendisini saçlarından 
yakalıyarak yere yatırdım 

ve boğazını kestim işte si
ze teslim oluyorum. Cezam 

e ise ekme e 

Fevzi Çakma
ğın teftişleri 

Çanakkale 30 ( A.A ) -
General Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak refa

katında Albay Nızamettin 
Ataker, Özkomutanı Gene
ral Fahreddin Altay ve tüm 
komutanı Hüseyin Hüsnü 

Kılkış bulunduğu halde dün
kü gün Anadolu sahilini gez-

miş ve bugün karşı sahile 
geçerek askeri kıtaatı teftiş 
etmişlerdir. ---
22 Arao öldü 

Kudüs 3(\ (A.A) - Arap· 
lar tarafından dün bir kafi
leye yapılan hücum esnasın
da 22 Arap ölmüştür. 

logiltere tarafından Filis
tinde tahkikat icrasına me-

mur bir .komisyon vucüda 
getirilmiş olduğu haberi ya
hudiler !arasında meronuni-

yetle karşılanmıştır. Fakat 
Araplar mütemadiyen greve 
devam etmek tehdidinde bu
lunmaktadırlar. 

Dün 5 inci defa olarak 
petrol borusu hasara uğra
tılmıştır. 

---

Çok sayın, vali, yapılan 
ameliyat yüzünden ölmüş de
ğildir. Ameliyat, pek vehim 
hastalığın ilk adımı telekki 
edildiği için hemen icra edil
miş, alınan ve.ticeye istina
den müteakib tedavilerde 
·en yeni takiblere uygun 
tarzda· yapılmıştır. Ölüm se
bebi ameliyatla alakalı değil
dir ve ibtidada konulan teş· 
hisin çok vahim ve t asavvur 
edilmiyecek derecede seri 
seyreden l ihtilıitından ileri 
gelmiştir. Hastalığın, bu ha
lile, fenni yardımların ve kur
tarma imkanlarının nasıl dı
şında kaldığını bütün meslek
daşlarımız güzel bilirler. 

Bu hakikatler karşııııında : 
" Müddei umumilik hadise 
üzerine tahkikata girişmiş ve 
ilah ... ,, Şeklindeki ya11, öyle 
sanıyoruz ki, nabemahaldir 
ve ortada hadise mahiyetin
de bir mesele olduğunu bil
miyoruz. Sayın genel sav
manlıkca yaptırılan otopsi, 

ira e de b·r çoban 
ltında can ve~di 

tren 

Bu yüz en trenler beş saat geç kaldı 
Evvelki gün şehrimize gelecek olan Ankara ekspres, Af

yon postası, Bandırma treni beş saat teebbürle gelmiştır. 
Bu teehhürün sebebi şudur: 

Emiralemde tren hattında bşlunan ve öküzletini kovmak 
isteyen dir çoban tiren altında kalmış ve parçalanarak öl
müştür. Hadise mahalline Manisa müddeiumumicinin gelmesi 
tahkikat yapılması için trenlerin muvasalatı gecikmiştir. 

gelirse bütün bıt gider· 
emeklerimiz heba olu~•i'ıf'~ 
Ziraat bankası be~81110a 1~ 
ikiyüz metre murab ıu" te 

- ıııur ,. 
ken bezinden yag tül ııib 
etse de parasını Ey ldı1't•11 

l satı ıl' 
yetınde ma . . ııor 

H h bıZI ,11 
sonra alsa. e Dlall•rııtl it 
muş ve hem de . 01aır· , 
afetten vikaye etDJıŞ yaPıl• 
. 'k soor• .,e 
ışten geçti ten 8sııO . koruııı 
cak himayenın edİ· .ıa· 
fa idesi vardır? D ku" 1'0) .t .. o ~el' 

FiJhakika b~~u bu ye~. ti' 
nün vaziyete goredecel< ·~·,. 

d "k e ~·ıpı 
bezini te arı .k deg1• ,ı 
dara bağcılar Ulah k i"t1',ı 

Bunun için gerek ı;ra ... 
k A • gere b b" 

ve alelı ve b ysPı .,,,-
bankası ne yap• r -1e bd e' 
nu tedarik etdle 1 

• eyle~,. 
tefZI " lara hemen 1 ııııt.10 J'~e 

lidir. Her gün baŞ teb 1

1
,. 

diyeo ~cı 
tünde müteoıa e bıtır ot· 
bulutu dolaşıyor "' 1;:açı'!f1jd 
rıruızın uykusuPU tıeri01 ~-t 

Bu haklı şik!Ye o di1' 
oldukları ınakaıııla!~ı 

uı .. fıJ 1 
gözüne koyuyo~ fjloıO e~f 

şar 1" t< 
HIDl-'y~ __....., 

----~ pt~ 
Şimali 1'11~~eııi(~ 

·ı bt( ., ,o· 
KablettarJ 1 ·tesi J' of 

· ers1 ·ttııı 
Moskova iio•"'. p.dr>1 y#' 
.. . d fVı· d• f' fesorlerın en utuJ'ıa.r ıl't~ , 

Son olarak ~asırıd• :bit ııl 
mala yanın 8 • bir t 
tetkikatta eskı oıb'' 
bulmuştur. d ·yıoof ı.eıle'' 

A rı ı1P .,e 
Profesör ~ btı ,,ı 

. rıod• .,e 
orok cıva ı.ıar , 

1 tara~ fi 
kaşık ar, b"" ~' 
bulmu~tur. k"klltt11 old 

Yapılan te.t ı eserler 
rın kablettarıb 

1 ctıt• 
ğu anlaşı oıı., 


