
filistinde • 
vazıyet fena halde kötüleşmiştir 

~SA VE A~Ç~IK~ ............... _,. ....................................... _ ...................................... .-l!llm ... ... 

" Çinde Resmen Askeri Harekat Başladı Malkolum 
~~k Feli~e~inin M~s'ulleri ! -~ .. cıo Maktonalt'ın 

etti~.ç~k mam.leketleun •. bır~o~ gaıetelerıa dün birn işard Japonya bu·· tu·· n devletlere 
Ço~aıız veçhıle Benes ın ıstıfası dolayisile kendisine ve Beyan~ t 1 
td 0ılovakyaya teessür ve sempatilerini sunmağa şitap 
.. Ptterlerken son Avrupa postası ile gelen Pariste münteşir b • d 
ille •,ten". razetesi ÇokoslovakyaDID b2ş1aa gel n felaketlerin l re r nota ver ı• 
8 1 ullerı arasında Çekodovakyanın eski Cumburreisi Bay 
'•es zikretmektedir. 

f,:•ten gazetetinin baş muharriri Çekoslovakyanın düştüğü 
old ~et uçurumuna başta kendi eski Başvekilleri Klemanso 
b ?ru halde Loid Corç'un, Vilsoouo, ve birçok senelerden 
b~tı bu parçalanmamış memleketin mukadderatını mutlak 
I 

1
' hakimiyetle idere eden Beaes'ın büyük birer amil olduk

•rı111 acı bir lisanla yazmaktadır. 
C Bay htefan Lozan bu makalesinde Klemanson il~ Loid 

Orcan bOyük mazileri olan ve hem ırkları büyük milletlere 
~e1ııup ekalliyetltrin bir Ver say muahedesinin karariyle 
tuedi • '-1 it yen es1r yaşayaca11 arını zan ffmeleri ve Brnuinde bu 
~ •lliyetlerinde temessül eltirilm< si için kafi derecede ça· 
11111aması bu akibet doğurmuıtur. Diye oıtaya bir iddi~ 
•t111aktad11. 
k Bununla beraber itiraf etmt k lazımdır ki Maten bu ma. 
•leıindtı brm Çek mueleai vr htmde milli v: cdanlırı uyan

rJJıı milletlerin ilel ebet uiı yaşayamıyacaklerı hakkında 
Çoil kuvvetli bir hakikat ve akideyi teşrih etmiştir. 
k SIRRI SANLI 

4rab Konııresinio Kararları 
... .JC-----------
Azalar Dağılırken « Y r şasın Halife Bir inci 

Faruk» Diye Bağırdılar 

1. Piyangosu 
Kazanan 

20000 Lira 
Numaralar 

Kahire, 12 ( Radyo ) - ı 
Pın Arabizm kongres•, bu· 
ro .. ıona ermiıtir. 

Kongre aıağıdaki karar· 
lırı vermif tir : 

1 - Balkur planının der
bıı reddedilmrsi, 

2 - Bundan sonra Fılis· 
tinde tavattun etmek istiye· 
telf olan Yahudilerin kabul 
ediJmem .!ıİ, 

3 - Filistiode müstekil 
bir Arap devletinin tesisi, 

lngiltere bu kararları kıbul 
ttmı ıse; Arap aleminin düş· 

manı diye ilin olunacaktır. 
V c:fd partisi lideri Nah as 

paşa, kongrenin verdiği ka· 
rarlara tamamen iştirak et· 
tiğini ~ ildirmiş ve 24 ilktt'ş · 
rinde top1anacak olan V ~ft 
parti!inio senelik kongresine 
bir heyet göndermesini ko · g
re riyasetinden ıica etmiştir. 

Kongre dağılırken,: bütün 
aza ile "Camiülzehri,, dol
duranlar: 

"Yaşasın Halife birin.ci 
Faruk!,, Diye bağırmışlar· 

dır. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

32390 No.ya 
Sonu 390 ile n bayet bulan 
numaralar 1000 lıra alacak· 
)ardır . 

10000 Lira 
19339 No.ya 

3000 lira 
28532 28345 

Numaraiara 
1500 Lira kazananlar 
34345 2155 6892 4625 

697 19199 15741 24763 
28076 27245 
1000 Lira kazananlar 
27101 35728 11185 34389 
15224 1200 36756 4251 
23391 11835 2917 8653 
19536 
11028 36093· 31331 24691 
23810 35757 33447 
200 Lira kazananlar 
27700 1528 9271 14937 

Yeni Çorap Modaları 
Pariste bayanlar için yeni bir çorap modası icad edilmiştir. Öaıbre i!dı verilen bu ço· 

rıplar, şişman bayanlar1n bl\caklarını olduğundan daha zayaf ve biçimli göstermekte imiş ! 
Çorapların rengi çantalara, eldiven ve ayakkabıların renklerine uygun bir renkte yapıl· 
ını~tad r. 

Bu:1dan sonra ince bacaklı bayanlar hiç üzülmesinler ve iftihar etsinler. Bir zaman 
l~r kalın baldular. Moda iken ıimdide ince baldırlar önem aldı. dünya döndükçe her şe · 
Yıde dönüyor. Bu günkü ince kaşlar yerine yaran kalın kaşların moda olmıyacağ.nı kim 
lemin eder?! Eski parmak kalınlığındaki rastaklarında g~ne bir gün rastlayıcağımııı uzak 
16rme!! 

- Soau 4 üncü Sahifede -

30757 8677 21277 18662 
26499 20870 14557 6810 
10513 34681 5101 10299 

Sonu 4üncüde -.. 
Bonne Cumhu
riyet Bayramın 

da Gelecek 

• 
8. BONNE 

Istanbul, 13 ( Hususi ) 
Fransız Hariciye Nazarı Bay 
Boune Cumhuriyet bayramın 
da memleketimizi ziyaret 
edecektir. 

mıştır. 

Tokyo 12 (Radyo)- Baş· 
vekil prens Konoyo bugün 
bütün devletlere bir nota 

vermiş ve j apooyanınj askeri 
he.rekatı ct nubi Çine de teş• 

·mil ettiğindt'n ,' bundan sonra 
Ç1nlilerin takviye ve himaye 
f!dilmemesini •istemiştir. 

Paris 12 (Radyo)- Japon 
tayyareleri, bugün Honkoo 

ile Kanto :ı arasındaki;dtmir

yolunu bombardıman etm i ş · 

- Sonu 4 üncüde -

B. MAKTONALT 
Loodra (Radyo) ·- Kudiis: 

valisine yapılan son suikast 
ve Arap kongresinin Filiı
tiııde milli hı r Arab bü~ ii
meti tesisi için verdiği ıon 

bir karar üzerine logiliz müs· 
temlekeler nazırı 8. Makto· 
ııalt gazettcilere vuku bulan 
beyanatında logilterenin bu 
hususta şimdiye kadar gö · 
ıülmemiş şekilde tedbirler 
almağa mecbur kalacağını 

söylemiştir. ..... __ .. 
Prağ Seçimi 
Prağ l 3 - Umumi seçim 

lkinciteşrioin ortala randa baı · 
lıyacaktır. 

Rus Granduku 
Öldü 

Paris 13 (Radyo) - Rus
ya Kiril Granduku dün öğ · 
leden sonra ölmüştür. 

ıoooooooooooooooooooooocıooooooooooooooaooooaooaoooooo 

İtalyan görüşmeleri 

LORT PIRT 
P.ıris (Radyo) - Londra· 

dan alınan haberlere göre 
lagilterenin Roma sefiri Lort 

Pirt ile Kont Ciyano arasııı· 

da cereyan etmekte olan 
müzakereler son derece bir 
tarzda devam eylemekte ve 

bu anlaşmalardan, siyasi iti -

KONT CIYANO 
1 laflardan baıka ayrıca ikti 

sadi ve ticari meseleler bak 
kında da müsbet neticP.le 

elde , edilmektedir. Bu i 
diplomatan istikbal için mey 
va verici bir şekilde ç11laş 
malarına Berlin büyük 9, 
alaka göstermektedir. 

• rw;znc» E M :-11:.llE:·S:EWmllllmF ..:: ________ "" 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Belediyemizden bir lill 

Aldığı cnız birçok İ JJzalı mektuptur: 
"Yağmur mevsimi başlamadan Namazgah mahallesinde 

çukurların kapahlmasanı ve Misakı milli okuluna gidip gele 
yavrularımızın bir kazaya kurban olmadan bu yolların d 
zeltilmesini himmetinden bekliyoruz. Aylardan beri bu y 
!ardan çekmediğimiz kalmadı . Artık merhamet ve lütüf bel 
liyo ruz. Her halde kış basmadan bu işin başarılması 
zaruret ve fevkalad e bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



C'Sahief 2 

lzmir 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM ... 

Gönül Emre 

- 22 -

Kusura kalma ağabey! •• 
alındın galiba ••• 

ihtiyar tiyatrocu hikayesi
.ni bitirmişti. Dedi ki; 

- Haydi evlat! Hikaye 
bitti, şimdi de bir kahve ıs
marla!.. 

Güldü ve: 
- Bir zaman trenlerde 

biybeJi adamların sepetlerini 
boşalttık, şimdi de bizim ke
seyi] boşaltmak istiyorsun 
galiba!I 

Ne bu yahu?.. Hikaye 
başlarken bir kahve, ortalar
ken bir kahve.. Bitirirken 
bir kahve ... Ne olacak bu? .. 
Dedim. Pışkinliğ ni bırak
madı; 

- Eh ne yapahm evlat! 
alışmış kudurmuştan beter· 
dir! 

Bu işler başka türlü yürü
mez!. 

Gülüştük .• Ve kahveyi ta
bıi ısmarladım ... 

Ayrahrken: 
- Başka hikayeleriniz 

varsa, gene dinlerim babahk. 
Şimdilik hoşça kal !... 

Dedim .• EliJe selam alarak 
beni uğurladı: 

- Bol bol •kahve ısmar-
' 

ladıktan sonra sana ben da-
ha birçok hikayeleri anlatır, 
dururum.. Haydi güle güle 
evlat]! .. 

Kahveden çıkarken karan
hk çökmüş, serin bir rüzgar 
çıkmıştı. 

Eşrefpaşa kahvelerindeki 
tek kollu adam: "Bu kolu 
ben, bir kadın yüzünden de
ğiJt bir eylik yüzünden kay
bettim!,, 

Dedi .. 
Gene Eşrefpaşa kahvele

rinden birindeyim. 
Artık beni çokları tanı-

yorlardı. 

"Halkın Sesi,, gazetesine 
yazı yazdığımı de öğrenmiş
lerdi. 

Bir aralık biri dedi ki: 
- Beyim, kusura bakma 

amma, ben " Gönül Emre ıt 
adını bir kadın ismi sanı· 
yordum. Meğer aldanmışım .. 

Güldüm: 
- Kadın ismine benzer 

neresi var bunun ... 
Kendisi de güldü ve ce

vap verdi: 
- "GonüJt, sözünü ekse

riya kadınlar mal edinirler
de ondan öyle benzettim .. 

laştı ve: 
- Beyim, benim de anla-

tılacak bir hikayem var .. 
Gazeteye yazar mısın? 

Dedi .. Cevap verdim: 

- Eğer meraklı bir şey 
ise hayhay ... 

Ve yer göstererek: 

- Otur şöyle de anlat 
bakalım. 

Dedim. Etrafımıza tor lan· 
dıJar. 

Tek kollu adam heycanla
nır gibi oldu... 1 abakasını 
çıkarıp bir siğaıra yaktı .. 

Sabırsızlandım: 

- Haydi dostum! Seni 
dinliyeceğiz .. 

Başla şu hilıayene! Dedim. 
Biraz na2I ınara~: 

- Dur beyim.. Bu işler 
aceleyi sevmez... Hele şu 
dumanı bir savurayım da ak· 
lım başıma gelsin !... 

Dedi. Ve ardı:ıdan ilave 
etti: 

( Arkası var) 

Her İngiliz Ha
yatında tam 2o 

•• 
Oküz Yer 

Anglo saksonlarının öte
den beri çok et yedi~leri söy
lenir. Hatta içlerinden bu a

det ve hususiyetlerinden if
tiharla bahsedenler bile çık: 
mıştır. 

İngilterede yapılan bir is
tatistiğe göre vesati ömrü 
70 sene kabul edilen her in· 
giliz hayatında vasati olarak 
tam yirmi öküz yemektedir. 
Bundan başka yirmi ton ek

mekt dokuz ton et, iki ton 
bakon, dokuz ton sebze ve 
oniki binden fazlada yumur
ta sarfetmektedir. 

Bir lngilizin 70 yılda ye
diği bu azık kendi ağırlığın· 
dan 1,300 kere fazladır. 

-=-ı--s---
Ege Kitap Evi 

Hisaröoiı No. ö 
Bilumum okul kitapları gel· 

miş ve satışa başlanmıştır. 

Her aradığınız okul kitapla
rını bulacaksınız. 

13 - 15 
- F k bizde det yani 

1 ı er kekıerd gönüı yok mu Kir alık 
1 yahu!. .. 
1 

- Var. amma.. işte ne Han Ve Otel 
c bileyim artık .. 
f Eski M .. bkeme ör.ünde Ve ilave etti. 

Öwcr ağa hanı ve oteli ica
- Kusura kalma ağabey!. 

ra verilecektir. içindeki kah · 
ı Alındın galiba ... 

veciye müracaat. 2-5 
- Yok canım .. Düşündü- --Eiii1l':.illliilil __ _.. 

r iün şeye bak! K ) k 
Dedim ... Biraz ötede tek ira 1 Otel 

koJlu bir adam vardı. Belli- Keçecilerde 76 Sa. Mani· 
g ki konuş dinli· sa ve Akhisar oteli kiraya 
y yo~r=d=u;:_. ---=-=~=.....,,...._ ___ _._~ r e.venle. . cin.cie 

' 13 ! 

Amerika Ve Avrupa Her Sene 
Bir Birindtn Bir Metre 

Uzakla~ıyormuşi 

Ahlak v 
Sefeste değil, fiziki bir: ve Amerika kıtalarının bir 

hakikat Avrupayla Amerika birinden yalınız uzaklaştığı
kıtaları her yıl bir birinden nı değil ayni zamanda ya· 
bir metre uza ı !aşmaktadır. kınlaştıklarını da iddia et· 

muaşeret ti( 
Öğrencilerime öğütlerim '" 9 - 1 

Bunu Veneger adında bir be miştir. Fransız alimine naza· 
yet alimi iddia etmektedir. ran Avrupayla Amerika kı
Bu iki kıtanın bir birinden taları her yıl birbirinden bir 
uzaklaşması, jeolojik devir· metre uzaklaşıp yaklaşmak
ferden kalma ayrılma hare· tadır. Sunada sebep güneş 
ketinin bir neticesidir. ve ayın arza olan tesirleri-

Belli Kabul Günleri~ 
Mevkii Yüksek Olı 

Belli kabul~~.~~!~ ~~~im~ 
Fakat bu heyet aliminin dir. mi bir mevkii olan bayanla- Bir sosyet4 

bu izahı noksan telakki edil- Bununla beraber, ayla gü
mektedir. Çünkü lskiko adın neşin ayrı ayrı tesirlerinin 
da bir Fransız heyet alimi mahiyeti henüz öğrenilmiş ve 
daha ortaya çıkmış Avrupa tesbit edilmiş değiJdir. 

rın ziyaretçileri pek çok rastlayan bir 
olur. Buralarda rastgelioen basıl olursa 
bayana kendini takdim et· konuşmak c 
tirmeğe koşmak doğru de- zelik etmek 

Bir Köpeği Astılar!. 
Hayyanlar 

'"' 

Geçenlerde gazeteler, Ame horozu koğalamış, nihayet 
rikan mahkemelerinden biri- yakalayarak asmıştır. 
sinin, bir köpeği ölüm ceza- Fakat ehayvanler hakkın-
sına mahkum ettiğini yaz- da verilen muhakeme kar.a-
dılar. Mahkemenin köpeğe rıoın en garibi 1587 de çe-
bu idam cezasını vermesine kirgeler aleyhine verilendir. 
sebap, köpeğin çocukları O zamanlar gene Fransız 
çok sevmesi, fakat hayvanın şehirlerinden birisinde olu· 
sevgisini yerinde kullanama· ranlar çekirgelerin bağlarını 
m ası yüzünden küçükleri tahrip etmiye:başladığını gi-
korkutmasıdır. Çoçuklarla dip hakime haber vermişler. 
oynamasını çok seven, hele Eğer çekirgeler memleket· 
sahibi küçük kızdan bir türlü lerini terketmezse aleyhleri-
ayrılmak istemiyen koca bir ne dava açacaklarını hakime 
çoban köpeği, oynamak için bildirmişlerdir. 

rastladığı çocukların üzerine nı hakime bildirmişlerdir. 
atılmakta idi. Küçükler, bu Hakim bu işte adil dav-

verilebilir mi? 
yunu ölçmüşler hesabını yad· 
mışlart tarJanıo çekirgelere 

kafi geleceğini hakime ar· 
J'etmişlerdir. Fakat bakim 

bakmışki çekirgeler adalet 
yoluyla imana gelecek gibi 

dtğil baş papasa müracaat 
ederek çekirgderia hepsini 

afaroz etme.sir.i söylemiştir. 

Aakidin bu fikrini dinliyen 

papas bir müddet sakalını 

karıştıııp düşündükten son
ra hakime dönmüş: 

"Efendim, demiş, affınıza 

güvenerek söylüyorum, bu 

haşeratı böyle aforoz edece
ğimize balkı toplasak da top· 

luca dava etsek, hepsinden 
iyidirt böyle yapmazsak bun

ların şerrinden kurtulamayız, 

ben böyle düşünüyorum, fa
kat bilmem ne buyur uf ur. 11 

Hakim papasın fıkrini ma
kul bulmuş, dediği gibi, umu-

mi olarak dua yapılmasına 
karar vermiştir. 

Tabii çekirgeler gene bil
dikleri gibi ortalığı kırıp ge-

çirmekte devam etmiş, niba · 
yet yiyecek hiç bir şey bı· 

rakmamıştır. Yiyecek bir şey 
kalmayınca, bütün çekirgeler 

kendiliğinden oradan uzak
laşmışlardır. 

~~ 

Fare derisi de iri yan mahlukun üzerlerine ranmış, çekirgeleri müdafaa 
doğru geldiğini görünce, ya etmek için bir avukat tayin İşe yarıyo U 
bayı!ıyor, ~yahut yere düşe- etmiştir. Ondan sonra çekir- rm Ş 
rek yuvarlanıyorlardı. geleıin musallat olduğu tar· Bu güne kadar ancak mu-

Amerikada akla hayale lalara üç kere mübaşir gön - zir bir hayvan olarak bilinen 
gelmedik pek çok vakalar dermiş, çekirgeleri şabsen ve onun için nerede görül· 
olduğunu bildiğimiz için, bir mahkemede hazır bulunmıya se itlaf edilerek atılan fare· 
Amerikan mahkemesinin kö· davet etmiştir. de meğer işe yarıyormuş. 

peğe verdiği bu idam kara- Çekirgeler bu davada tabii Japonya şimdi fare derile-
rını belki ilk hadise zanne· haksız çıkmıştır. Fakat avu· rinden askerlerin arka çan-
denler bulunur. kat çekirgeleri o kadar mü- talarını mektep çantaları gi · 

Halbuki arşivler karıştın- dafaa etmiştir ki, nihayet bi eşyayı imale başlamıştır. 
lacak olur:ıa, tarihte birçok ufak bir tarlayı noterden Her halde Japonya ziraat 
hayvanların ölüm cezasına muiaddak bir senetle çekir· nez .. retinin tedkikat mües-
çarpıldıkları, veya afoı oz gelere tahsis etmiştir. Bütün sesesi fare derisinden azami 
edildikleri görülür.~ çekirgelere gelip bu tarlaya suretle istifade etmek için 

Miladdan sonra 1220 se- yerleşmeleri için rica edilmiş· esaslı tetkikata girişmiştir. 
nesiude, Fıansanın Lan şeb- tir. Tabii çekirgeler davete 

Bu müessese c yni zaman· 
rinde tırtıllar aleyhine bir gene icabet etmemiş, bunun 

da köpek ve kedi derilerin· 
du~a açılmış, nebatların üzerine çekirgelerin avuketı 

den de istifadeyi düşünmek· 
amansız bir düşmanı bu ha· tekrar mahkemeye celb2dil-

tedir. Askeri memurlara zı-
şereler kilise tarafından afo- miştir. Avukat müdafaasında 
roz edilmi ; tir. bu tarlanın bunca çekirgeye raat memurlarına gatirilen 

Keze 1936 da Falez şeb· _!<afi gelmedj~ini, çekirge~ her bir deri için 7 yen ve-
rinde bi1 domuz, ba çc. cuğ J riu hi ... iaııu Javetine bu yüz rilmektedir. 
öldürdüğü için aforoz edildi- den icabet etmediklerini bil- En pahalı olan kedi derisi 
gi bibi, bacağının kopanl· dirmiştir. en ucuz da fare derisidir. Zi· 
masına ve asılmasına karar Elinden adaleti bir türlü raat nezareti bu işi tamim 
verilmiştir. bırakmıyan bakim vaziyeti etmek için bir çok tedbirler 

1474 de Bal şehtinde bir tetkik ettirmek için birçok almıştır. Mesela halka kedi, 
Ol! ıwmuda t umııdlamıs . ..-..-.. .... iilaha.ıuu~ a_,ı .~-kö.n ., E..AJ....A.ı.. iJ~.i-i 

kokuşmak v 

dim ettirmeli 
lunmak soğul 
dendir. 

Umumi ka 
lim ki bir k 
edilmek ya 
veya bir kac 

kadına tamt 
sormak doğ 
dar ki tanın 
bir muhitte 

sahibi esase 
tali ışhrmak l, 

tarı kendisi 
betle lüzum 

bizzat keo 
sahibi tafınd 

şe bbüs yapıl11 

edilmek iste 
aykırıdır. He 
sek olan zati 

mek için ev 
mak ve acel 

çirkin bir hal 
şu vardi reso 

bu1unulao bi 
doğrudan do 
karisile bir sc.ı 

duğu vakit, ' 
kasından ev 

ederc:k kend' 
mek lazımdır 

terketmek v 
memek de n 
şeylerdir. 

Ahla 
Müca 
- Sattığın. 

ğı alınmış .. 
maddeler l:!.a 
ki s 'zi p:yasa 
müessesesi b' 
beş knruş fa 
dan alış ve 
mağazanızdaıı 
ca yıllık huk 
Ayıp değil m 

- Türlü t 
dan mal alay 
ortalığı öyle 1 
de mütahassıı 

raber işin içi 
ruz ... Affedi 

Gerçek hil 
dide ufak t 
ler var; fakat 
ğildir. İstiklal 
oelmiıel siy.ıs 

mek, milli ikt 
rumak, müst 
belirtmek b.ı 

sıl merkezi bı 

re ile bütün 
tıksa, çürüyeı 

yerine yenisi 
kurmak içindı 
ft.L 
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INGILIZ BASINI I ~** * · ~~****~~ı***~*~~***~H~ 
, ~ ~ 

eski 1 ürkiye 
..... 

halde idi, 
nasıldır? .. 

IB .il/ıamra T2~J3° !~ 
L tC ldaresinee Mılli Kütüpane Sinemas1 ~ 

• Türkiye 
frluahedelere riayet etmek TÜ;kiyenin an'anav:· vasıfların
dan biridir. Türkiye, tuttu2'u deği41mez hattı hareketlerile 
ınilletJer cemiyetinin en sadık azalarından br olmuştur 

YENi TÜRKIYENIN MERKEZl ANKAR~ 
Ongilterede Stroud Nevvs mıya ı.ı u ı aff .. k oldu. 1923d~ 

gııetesinden: Kema l Atatürk cümburiyeti 
lngilterede milletlu cerııi· İ 'ao etti. O sıralarda Türkiye 

Ytti ünyonunun Stonebouse bar tar• fır da düşmanla ku . 
fUbesinin geçen hafta akdet- şatılmıştı. 
tiği bir içtim ıda B. Donald Bir çok memleketlerin 
F'ovvJer son zam•nlardı Tür- Tü ·kiyede menfaatleri var· 
kiyede yaptığı bir seyahat dı, çünkü din sahasında 
haldunda bir konferans ver· ki mübayenetleri Türk yeyi 
lbiştir. Hatip konferınsında serbest rekabde giriştirmek-
biifasaten şunlara söylemiı,tir: ten mennediyordu. 

"Türkiye eskiden ne idi, Lozan muah!!dcsiodcn itiba-
bugün nedir? Size kısaca ren memlekette büyük terek-
bunfarı ulatmak istiyoru01. kiler göı ülmeye başlandı. 
Eğ-er Türkiyeyi kırk veya Memleketin kuvveti arttıkca 
tlli sene evve' 2:yaret etmiş komşulara karşı beslenen 
olsaydınız bir devletin ger ek korkular da azaldı. 
ae idari reisi olan bir impa· Türkiyede Kemalist rejimi 
tatorun idaresinde çok geri başladığındanberi birçok mu· 
bir ırkın yaşadığı her bakım· ahedeler yıpılCı 11926 da 
daıı za y;f bir memleket gö . Türkiye ile Irak arasıodaki 
türdilnüz. hudud itilafına nihayet veren 

Umumi harpten sonra bu 
lbcmltkette pek ~ üyük de
iitiklikler oldu Umumi harp 
1'iirkleri maalesef mukadde
t•Uarını Almanya ile bir leş 
tirrncğe sevketti ve Türkler 
hiç te b · zır olmadıkları halde 
harbe sürüklen~iler. Harp 
sonrası Türkiye için pek fena 
ftkilde tecelli etti işte bu 
lrafık sahneye çıkan bir 

ladam pek büyük işler b · şar · 

Güzel Gözler 
Müsabakası 
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logiliz - Türk muah desi ya · 
pıldı. 1929 da logilterenin 
Akdeniz filosundan bir kıs· 
mınıc Is tan bulu ziyareti lo · 
~· illere ile Türkiyea rasında 
ki dostane hislerin bir işa· 
reti oldu. Daha sonra 1932 
de Türkiyenin Milletler Ce· 
miyetine girmesini logiltere 
ile birlikte daha birçok dev · 
Jetler memnuniyetle karşıladı
lar. Muahedelere riayet et
mek esasen Türkiyenin an· 
anavi vasıflarından biridir. 
Türkiye tuttuğu, dcğişmtz 

battı reketlerile milletler ce
miyetinin en sadık anların

dan biri olmuştur. 1934 de 
Türkiye Yunanistan, Roman· 
ya ve Yuyoslavya ile birlikte 
Balkan antantını kurdu 

Türkiye bilhassa Avrupa 
devletleriyle münasebetlerini 
düzeltti. Milletler cemiyeti· 
ne bi: çok Avrupa devlet· 
(erinden daha çok sadakat 
gösterdi. Habeşistan mese
lesi çıktığJ vakit Türkiye ta· 
abhütlerine riayet etmeğe ha
zır bulunduğunu bildirdi, Bo· 
ğazları yeniden tahkim lü · 
ıumunu hissettiği zaman mil· 
!etler cemiyeti konseyindtn 
müsaade istemek suretiyle 
numune olacak bir hareket· 
te bulundu. 

İskenduruo meselesindeki 
iti 1 afı bir Fransız - Türk 

~ --

ESKi TÜRKIYENIN MERKEZi ESKi ISTANBULDAN 
iKi MANZARA 

arılaşması ile!dostane bir şe- verildi buna mukabil lürk· 
kilde ha!letti . Türkler isken· ler koloni tesis Eetmek niye· 
derun sancağındaki nüfus t inde olmadıklarına temin tt· 
içinde en büyük elemanı tiler. Bu hadise!erin Türkle-
teşkil ediyorlardı. Yapılan rin sulh lehinde ne kadar 
anlaşma mucibince Türklere ileri düşüncelere sahip ol· 
Halayda kısmı idare hakkı duklarını ispat etmiştir. 
-----------c:::::::3 ------------
Nota bilmiyen bestekar nasıl 

eser besteler? 
İving Berlin şöhreti bütün : 

dünyaya yayılmış yüzlerce 
musiki parçalı rının besteka· 
rıdır. Bestekar musiki haya· 
tına 1923 de atılmıştır. Mu 
sikiye başladığı zaman bir 
garsondu. Nevyorkta bir Çin 
linin lokantasında garsonluk 
yapıyordu. lrving zaman za· 
man piyanonun başına ge· 
çer notaya bakmadan sat· 
)arca piyan onun tuşlarını vu · 
rur kendi kendine bir çok 
şarkılar uydururdu. 

Durmak ve yorulmak bil· 
meden senelerce musikiyle 
meşgul olması onu bir gün 
meşhur etmiştir. Bestekar 
o zamandanberi üç yüzden 
fazla melodi be~telemişti. 
Onun bestelediği şarkılar, 
bugün her tarafta çalınmakta 
ve söylenmektedir. 

Fakat asıl hayret edilecek 
şey, bu kadar melodinin 
bestekarı nota nedir bilmez. 
Be!tekar, bütün dünyannı 
zevkle, neş'e ile çaldığı ve 

terennüm ettiği yüzlerce şar· 
kıyı nasıl bestelemiştir bili· 
yor mu1unuz? Tek parmagile 
piyanonun tuşlarına vura vura 
çıkardığı sesleri bir arkada
şına aynen notaya geçirtmek 
suretiyle ... 

Otoray Bir 
Manda Ezdi 
Evelki Manis : ile Mn:emeo 

arasında lzmire s;?elmekte 
bulunan oto a 1 b" m ndayı 
ezerek parça 'amıştır. Kazaya 
Manisa müddeiuınumiliğı el 
koymuştu r . lzmi . e bı ldirildi

ğine göre o ~ o· a y firenlerinın 
muayent> ettirilmesi rica edil-
miştir. Mavin 8. Rüştü Öz· 
kent, müendislerle birlikte 
otorayın firenlerini gözden 
geçirmiş kaza hakkında İcab 
eden tahkikatı yapmıştır. 
Kaza esnasında otoraydaki 
yolcuların büyük telaş ve 
korku geçirdikdJeri haber 
verilmektedir. 

.**~~~~**~*:~*~**~~*~~~~*~~~ 
~ Kültür Park Sineması ~ 
tc Kibar halkın sineması olac ıktır. >+ 
U Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
tC Pıoğramlarınan mükemmeliyetile temayüz edecektir. )t 
t( istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz olacaktır. )t 
N Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t 
t( Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. M 

1 ~ DIKKA T: Resmi küşada şimdiden hazırlanınız. ~ 
I +c Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t 
~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~· 

U BUGÜN herbiri bışlı bışına harika olan Fransızca )t. 
fC sözlü iki fJim birden takdim ediyoruz: ,. 

= 1 -- Süt Kardeşler ; 
,. Baş röllerd.e : Henri Garat • Meg Lemanıer ve ~ 
tC Lucien Barroux ++ 

= 2 -- Kadın Oyunları : 
tC Loretta Y ou n g - Varner Baxter _ve Vir~ina Bruce ~ 
tc Pıoğrama ilave olarak büyük Turk. Am1rah B~rboros ,. U adına lstanbulda yapılan ihtifal tekmıl teferruatıle. ~ 
fC Seanslar : 3--7 Kadıo Oyunları. 5-9 Süt Kardeşler. ~ 
~ fıatla• : 25- 30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 l<. )! 
~~- ~~~~~~~~~~~~~x~~·:~~~~~~ -........ __..._ .... ~- ___ ..... _ 

Ü rolo<r Opera tör ,.., 1 Dr. Fahri Işık 
DOKTOR 
Fuat Soyer 

eöbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 

2 nci Beyler N&Jmanzade No 5 

Çsşitli tuyalet sa bun
] ırı, en maruf traş 

bıçak ve sabun]arı, 

n1asa j için süngerler 

bmir Memh~ket Hastanuı 

Rontken M, r 

RONTKEN VE 

Elktrik tcd:. visi ya pılı 
ikinci Bevler So. No 2" 

l l:..l EFON: 2547 

Dr. Demir Ali 
~P.MÇIOuLl 

. .ı .. 
, ., _Jt'k ' • 

lı.m1r · ö u uu.t bcyıt:ı ~u 

No. : 55 l eıeton : .S4 J':J 
--~-as........,_._ 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaba1111 
........................... _EBl!S _____ _ 

i Do K T o:e i o 
: Q..CI> ..... : Salih Sonad • c:: g er ı • c a: ... 

ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta· ı 0 D) 
ı lıklar mütehassısı ı ;o ~ :ı- ~ 
: ikinci Beyler sokak No. 81 : N ::t ·a· 2; \ 
: Her gün öğleden sonra : ~ ~ 8 
: T elefo:ı: 3315 : - :; ~ ·~~:;;;. 
............ .............. !:;ıııt .... .. z;-,,.,,:: 
Aşçıbaşı Marka : ~ ~ ~ 

~ ~ DJ ~ Makarnalar ~· ,.- ~ 

Selanik ~sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

S!!!!l:iiiiE--·--~ --
DOKTOR 

Tevfik Lütem 
MERKEZ HASTANESİ 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyler Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra 
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S. Ferid 
EIC Z A C 1 B A Ş 1 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
·Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 



o 

ozak Yayla
sında Otel 

Kozak çamlıklarında yapıl
akta olan küçük turist oteli 
akında ..- bitecektir. Buraya 
alimiz, konsolosları, hükü-
et erkanını ve gazetecileri 

avet edecek yeni oteli me
asimle açacaklardu. 

oplantı geri
ye bırakıldı 
Hülcümetimizle Macaristan 

e lsveç arasında yapılacak 
eni ticaret mukavelesi için 
azı tacirlerimizin mutaleası 

hnmak üzere dün Türkofis 
e bir toplantı yapılacaktı. 
ılerinin çokluğundan dolayi 
ağaze lar1ndan ayrılarnıyan 
ccarlarımız bu toplantının 
•ıka bir güne bırakalmasını 
ica etmiştir. 

ızılay haftası 
Dün Valimiz B. Fazlı Gü· 

çin riyasetlerinde toplanan 
ızılay haftası proğramı ha· 
arlanmışhr. Kızılay haftası· 
ın parlak ve canlı geçmesi 
zerinde konuşulmuştur. 
Kızılay hıftesı 20 ilteşrin 

ama günb baıhyacaktır. En 
ayırh ve şefkath müe11ese· 
rimizden olan Kızılay ce· 
lyeti bOtün vatandaşların 
ala baıla iştirak edecekle

iae füphemiz yoktur. 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Cumhuriyet bayramında 
nkarada bulunacak olan 

zmirin değerli ve seçkin pa
aılHçOleri ve liseler öğren
ileri ban r lı ki arını bitirmek 
zeredi ı ı . lzmirde yapıla
ak g ç t r esmi de çok par
k olac .. k ve gençlik teza
Brleri üç gün sürecektir. 

Yol Kesenler 
Muhtar intihabahndan do
yı aralarında anlaşamamaz-
k çıkan Karııyakanın Alur
a k6yüoden lbrahim, Yusuf 
ehmet Çavuş ve Kara Mu· 

a, Mehmet Emia ve Yusu· 
aa öaüne geçerek sopa ile 
aralamıılardar. Emin oğlu 
ehmet Emin ağırca yara· 

aamıı olduğundan hastaneye 
akledilmiştir. 

iki Çocueun 
Marifeti 

lııklar kö,Yode onbir yaş 
nada Mehmet Şen ile on 

ç yaılarında Ali rece so
akta kavga etmiıler bıçak· 

bir birlerini yaralamış· 
ardar. 

Candan 
Alkışlarız 

Çok sevinçle öğrendiğimi
e göre Y ~ni Şehir Meclisi 
yelerinden bazı vatandaılar, 
üıterek bir takrir vererek 

u yıl lzmirin kömür ihtiya
acının belediye tarafından 
clare edilmesini ve ihtikara 

eydan verUmemesini istiye
eklerdir. Bu teıebbüsü can· 
•• alkıılarız. 

-, ------ ----- , 
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Birkaç Hatıra 

İzmir idadisi Ve Lisesi 
3- Yazan: Sırrı Sanlı 

- Bu gazeteyi al ve ka- ı da, her koridorunda böyle 
pıcının odasında yalnız batı binlerce habralari vardır. 
na bekliyen kara bıyıkla ka · Gerek tahsil ve gerek in· 
vasa teslim et. tizam ve inzibat bakımından 

B t P . t Abd-ı Türkiyedeki idadilere daima u gaze e arıs e, u • . · f 
h · f d 1 gıbta telkin etmıı bu ır an 

F iiistinde vaziyet kötü 
------------...... 00 ...... _________ _ _ _ 

lneiltereden 
Kudüs 12 )Radyo) - Mı

sı r askerleri kaçmağa baş· 
lamışlardır. 

amıt tara ın an uyutu an t d b · k'l .. b 'ıhtı' . . . . ça ısın a u ın ı a ve • 
. • d • f d d 1 mıJJeh uyandarmak ıçın Ah· 1 .. 1 f'k' I • • 1 L'I eıı"n 

büyük bir kuvvet 2idiyor 
tine gönberilen 17 bin piya· 
de askeri ile bir süvari alayı 
ve muhtelif topçu bataryala· 
rını hamil bulunan yedi va· 
pur ve muhafız harp gemileri 
Cebelüttarik boğazından geç· 
mişlerd:r. 

ıshn e ıeyrıse er ur uru • . a ı u erının yayı avı m • 
ııuş ve her yerde askeri ter· met Rııa ve arkad~şları ta- de biç şüphe yoktur ki, ba· 
ibat alınmıştır. rafından çıkarılan bır gazete şımızda bulunan birçok mü· 

Kudüs 13 - Hebron yolu idi. Bu gazeteyi ben iki gün dür ve muallimlerimizin de Bu günde burada çıkan 
kanh çarpışmalar olmuştur. 
lngilizlerin zayiatı mühimdir. 
Bu hususla resmi tebliğ çı
karmamışlardır. 

ızerinde bütün müaakalit evv~l ~i~er bir arkadaşın bizler gibi hürriyete, mefk~· 
lurdurulmuştur. Bu tedbirle· delaleh ıle okumuş ve sara· reye meftun ve gönül vermıı 
.in :sskeri hareketlerin in ki- ya en ağır ve ateşli ittiham olmalarından ileri gelmekte 
:afına imkan vermek üzere ve hücumlarla saldıran yazı- idi. Hele bizim ıanıf bu gibi 

Roma 13 (Radyo)- Fıli=--
Kudüs 13 (Radyo) - Şim· 

dilik 48 saat için bütün Fi- aldığı tahmin edilmektedir. lırı ile coımuş idim. işlerde 8 Refık gibi ezelden 
Bu arkadaşın da bir kafa hürriyet aşıkı bir ıınıf batı· 

-----------------~ .. 00 .. -------------- denği, bir mdküre ortağı nın diray~t ve idaresi saye· 
M usoli.ni Sahilleri Teftiş Etti oıuıu benı o anda ona kar- sinde büyük bir emniyet 

Roma 13 (Radyo) - ltalyan Başvekili bay Musolini dün bir ltalyan bombardıman tay- deştiğin fevkinde bir duyğu içinde bulunuyordu ... 
yaresine binerek bütün sahilleri teftiş ederek geç vakıt Roma)e dönmüştür. ile bağlamıştı. .* • 

içinde daima hurriyet havası Yarın ki yazımızda itgal 
Balıkesir Civarında Bir Tren Kazası esmiş, istipdaua bir milleti zamanında elimizden alınan 

Balıkesir 12 (Hususi) - lzmir Bandırma ekspresi Balıkesir civarında atlı bir 
çarpmış ve derhal ikisi de tekerleklerin altında kalarak parçalanmışlardır. 

adamı her türlü insanlık hislerin· lzmir idadisinin bu facia oy· 
den mahrum, şuuuuz koyun ı:aanırken oradan çıkmış ta· 

Spor işlerini dah1Jiye vekaleti bakacak 
sürüleri g ibi yaşatmak ve )ebenin ve lzmirlilerin duy· 
boğ•zlatmak isteyen saraya dukları yürekleri parçalayan 

Ankara 13 (Huıuıi) 
idare edilecektir. 

Spor işleri Dahiliye vekaletine bağh bir başkanlık 
karcı söameı bir kin ateşi elem ve iıtırabından bahse-

tarafından ... 
ile yanan gençleri yetiştiren deceğiz. 
lzmir idadisinin her odasın· (Arkası •ar) 

Kaymakamlar arasında tebeddülat yapılacak • ..no.. . 
Ankara 12 (Hususi) - Dahiliye Vekalttince kaymakamlar arasında mühim t'!beddüller Generalın Ka- 1 y enı Fransız 

yapılması muvafık görülmüıtür. t•ı• ÖJd•• EIÇİSİ 

S IA ek e e d be e ·ı· ve k d k 1 1 u e aDI SergtSID e lrlDCI ıgt 8Z8D 1 Sofya, 12 (A A) - Bey- Par~s .13 (Radyo) "'7 Fr .. an-
sa barıcıye nezareh ııyaaı ve 

Ankara 12 (Hususi) - Sclanik beynelmilel sergisi sona ermiştir. nine kaa hücum ettiği İçin ticari işleri direktörli 8. Ma· 
. ~ür~ .~~yeti tarafından yapılan tasnifte sergideki Türkiye paviyonu bütün pavyonlar içinde bu sabah şirinğa ile kanı sigli Ankara büylik elçiliği· 

bmacıhgı kazanmııhr. alınan Bulgar ordusu erkanı ne tayin olunmuıtur. 
----------0000 harbiye reisinin katili •kıam 

Tayyare Piyangosu : Litvinof Ne kendisin• gelmeden ölmüı · Çek H. Nazırı 
tür. Berlı·nde -Baıtarafı birincide- 16704 16312 13794 23299 Diyor ? .... --··--

4940 20117 22562 31946 32932 27-76 18027 38768 ı· ·ı 
1844 32383 21136 16413 12215 19849 24066 13465 Londra 12 (ÖR) - Mos· Sm&I 

Prağ- Çekoılovakya hari· 
ciye nazın Bay Sklako•ki 
bu gün sabah Berline hare
ket etmiştir. 

39164 13969 29143 620 21179 38672 24388 22471 kovadan bildiriliyor: Harici· l\IÜ•tak o•• ıdu•• 
31789 36686 5124 19075 35028 24026 2)379 33719 ye koırı r: Utvinof Sov· 9i!! 

34272 23783 9971 24064 14384 18960 33033 13739 yet Rusyauın son iiuhranlı 
25188 27708 39543 739 21232 14175 765 6000 hadiselerde müzakerelerden 
6 .99 34942 37864 10971 6471 5553 322J 3254 uzak tutulmuş olınasına tee-

26391 30182 31489 3100E 12693 28854 5822 32740 süf etmiş ve bu sıralar· 
31126 21702 11868 25143 31821 17114 9217 37151 ı da Mokova hükumetinin ta· 
18950 33686 5257 15822 26252 8787 28603 10835 kip ettiği hareket hattını 
18886 379G 14179 9721 20890 37686 35371 6658 şöylece izah etmiıtir : 
11197 12513 8799 35431 17152 14608 35407 30284 "Muıhedelerle mevcut bü-
6626 12066 11910 27099 25350 7805 356']5 35133 tün taahhütlerimizi tutmak 

26281 34748 6798 1935 19191 5128 17962 8453 niyetinde olduğumuzu Fran· 
30263 37 J.79 2836 34519 7729 130 2500 24S64 sız maslahatgüzarına bildir· 
21273 31157 21257 11978 30225 23118 15550 37418 miştik. Sovyet Rusya Pıağ 
13182 5118 34073 29734 37243 5975 7757 17378 ve Pariıin harekttleriae iş· 

t602 28868 2881 9858 4632 71 49 31790 12167 tirake hazırdı. Çekoslovak 
38214 107 57 3820 39263 2083 23559 35892 8199 meselesinin milletler cemi ye· 
12231 7458 12880 4853 15412 ti veya bir Avrupa konfe· 
36848 22347 30463 23431 ransı vasıtasiyle hallini tel· 

Biletlerine ikramiye isabet 
7 O I .... i ra Kazananlar kin etti. Bu telkinin netice· 

22072 32"'35 36440 30185 :::i;~~rdı;iletler birer lira siz kalmasını teessürle kar· 

15820 14632 39990 13343 -~--- şıladık . 
:ts3ı4 23466 23434 14813 F antı• KaA zım B. ihsan 
33962 17332 14l91 21500 
29043 31324 10046 2986 Altı Seneye Hanse Altıntunç 
3629 ~1ahktin1 Oldu H k 
50,000 Liralık Büvük i imiyeti Milliye baş öğ· 

,, Katil Fanti Kazım 'ın mü· retmeni bay Ihsan Albntunç 
M üküf at zayede bedesteninde sarhoş· Gazi terbiye enistütüsunu 

30598 35246 19565 30632 lukla yaphgı cinayetin muba- bitirdi~inden Karataş orta 
27209 11221 18684 18029 kemesi bitiriliDiş ve kendi· okuluna Türkçe öğretmeni 
18692 37381 10458 19042 sine tadilen aiti sene ağır tayin edilmiştir. Muvaffaki-
35350 33035 23639 30421 hapiı cezası verilmiştir. yeller dileriz. 

.. •••••••••• .. ••••••O•• .............. , ....................... •••••• .. •••••••••• .. •• 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Hi.al kaşların düı bi. h .. t ha:ine koowıyacağı ıda idJia edilebilir wisi ı.ı iz ? Bundan iki 
yıl önce çıplak bacaklar mocf.ı i~i. Bundan p ~ k çok zarat gö·en ço rap fabrikatörleri bu 
seferde her elbise, çanta ve pabuçlar uygun bir moda ortaya atmakla kendilerini iflastan 
kurtarm . ı oldular. 

Sende ey okuyucum bunları duyda : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

lıtaobul 12 (Hususi) (Si iıt 
mebusu Bay lsmail Müıtak 
Mayakoıı Pariste yapılan bir 
ameliyattan sonra vtfat et· 
mlştir. Aenazesi Tbrkiye ye 
nakledilecektir. 

Emel Kişesi 

Japonya. 
verdi 

- Baıtarafı 1 incide -
ler ve köprülerin bir k11mını 
tahrip eylemişlerdir. 

Marfşal Şan - Kay • Şek 
Kantonu mlidafaa için mil· 
bim 11 uvvetler göndermeğe 

Emelinize nail olmak ister· başlamııtır. 
seniz T . H K. Piyango Londra 13 - Cenubi Çia· 
bıletle : İ"İzi Emel kişeıinden de büyük mıkyuta Japon 
alınız. 1 hareketleri hakkındaki haber 

Tilkilik eczanesi karşısı No 651 Londrada büyük bir heyecan 
[Necmi Alı) 1 uyandırm • şlır. 

ooooooooaoooooooooooooo 0000000000000000000000000 

Cumhuriyet Kişesi 
Eski mahkeme öoüade 96 numarada berber bay Recebin 

Cumhuriyet Kişesi 22 nd tertibin her keşidesinde bir çok 
vatandaıları zenginliğin saadetine kavuşturduğu gibi 6 acı 
keşide de "30060,, numara ile 25000 lirayı bay Selibeddin 
31436 numara ile 15000 lirayı bay Süleyman ve Mebmede 
ve birçok ufak ikramiyeler vermekle müıterilerine karıı 
ugur Ju ~ iıe olduğunu iıpat etı11iı olduğundan bundan böyle 
saadetine kavuşmak istiyen vatandaşlara bu ugurlu Cum· 
buriyet Kişesinden birer devamlı tbilet almalarını tavsiye 
ederiz. 

Lira 
50000 
12000 
12000 
ıcooo 

25000 
15000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Numara 
24937 
21043 
15209 
29848 
30060 
31436 
31447 

5060 
13436 
16436 
1843& 
21060 
11390 
37606 

Ü çüacü Bay Seyfi 
Dördüncü Bay V ı; li 
Beşinci 

" 
Altıncı 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" .. 
.. 

Bay Vehbi 
Bay Ali 
Bay S elabeddin 
B. Süleyman ve Mehmet 
Berber Şevket 
Bay manav Nuri 
Oıtaklar 
Berber Hüseyia 
Patiki Hasan 
Celal 
Cako 
Kundracı Kadri 

z~:;J~s~'N7zAK Tayyare Biletlerinizi ( SAA.DET) Kişesindeo Alınız Çorakkapu polis . merkesi kartııı No 354 
H. Tabıin Önder Tf. 3497 


