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L 1 
Alman Ordusu Sude le le 

cak Ve bu İşğ ı 

ortay 

Günü İşial EtnJ eğe 8 şlıyav erleri Pazar 
rekatı On · Gün Devam Eedcektir 

Musolini • 11eseleler atmak • • 
.ıstı yor 

KISA VE AÇIK 

Harbın önüne 
Fakat sulh ne 

Dii ya Bo al•rı Dünden beri Aldılar 

geç·ıd·, 

olacak? 
Dörtler konferaıısının elde ettiği netice biç şüphe yoktur

ki Avrupa katasınr, belki bütün dünyayı bugünlük uçuruma 
yuvarlanmaktan kurtarmıştır. Bununla beraber devletler 
arasında bugün h:mamen bcıllolunacnıyac!lğt için yarına bı
rakılmış o kadar karışık meseJeler kalmıştır ki insan ibti
yarsiz olarak kendi ke11dioe şu suali soruyor: 

- Harbın ÖDÜoe geçildi, fakat sulhun devamı nasıl te

min olunacak? 
Yapılan İJ, dünyaya nefes aldıımış, milyonlarca insanı se· 

vindirmiş olmakla beraber, şundan ibarettir: "Almanyaya 
almak istediiini tatlıhkla alması ricı olunm ış , o da lütfen 
kabul etmiş!., 

G6riilüyor ki bu şartlar dalı ; linde kuvvetine, daha doğru· 
su kaba~aylıgına güvenenler (Bir harp çıkarırım ha) ! .teh
cUdi ile daima istediklerini kabul ettirebileceklerdir. 

Bu' vaziyet ve neticeden küçük devletler kadar büyük 
devle11er için de ahaacak ne kadar dersler vardlr .... 

SIRRI SANLI ---------------00'-••00--

Mun ıh 30 (Radya) -Dört 
Başvekil dün ilk toptanhyı 
saat onbirde yapmış ve saat 
onbeşe kadar sürmüştür. Bu 
arada yemekte yenmiştir · 
ÇemberlayinJe Edvar Dala-

l z mir Namze 

. -ISTER--GÜL ıSTER AGLA • 

diye ve maiyetleri otellerine .
1 gitmişlerdir. 

Hitler Musoliniyi alıkoy- 1 

muş ve bir müdd ! t kendisi 
iJe konuşmuştur. Başvekiller 
ikinci toplantayı saat 16,30da 
Hitlerin otelinde yapmışlar· 

dır. 

Müzakerelerin cereyan et
tiği otelin etrafında toplanan 
büyük kalabalık, heyecanla 
l>eJUiölıst müddet neticeyi 
mış ve Ç:eM&ıuvcan.J• ~--:
lesinde dört devlet başvekı\-
l . . tamamen mutabık 
erıoıa, 

kaldıkları bildirilmiştir. 

----~ .... ----
Nafia 
Vekilimizin 
·retkikleri 

Muoih, 29 ( Radyo ) -
Dört devlet hükumet reisleri 
akşam Hitler tarafından ve
rilen elli kişilik ziyafette 
bulunduktan sonra, istirahat 
e.,tmişler ve saat 22 de mü· 
z?.kerelere devam eylemiş

lerdir. 
Bu sırada; Mareşal Göring 

de müzakerelerin cereyan 
ettiği otele gitmiş ve büyük 

f 

• 

salona girdığinde, Çekoslo· 
vakyanıo yeni hududlarını 
tesbit için, Başvekillerin ha-
ritalar üıerinde meşgul ol
duklarmı görmüştür. 

Hasıl olan net c!ye göre; 
Alman ordusu, Hıtlerin ver
diği mühlet dairesinde, teş
rinievvelin birinde Südetler-
le meı1kiiıı ve Alman budud-

~ Sonu 4üncüde ~ 

Okıılıından Cıl(an 

.. 

• 

lstanbul, 29 (Hususi) - Heybeli de'!!,z_l~e~~nd~ bu se· 
---=b k--d-ı'z okulu talebesine merasımle meç ve 
ne su ay çı an en 

rilmiştir. 
Yeni sübaylarımıı, and içmişlerdir . 

~~~~~~~-~~=ca.-cmmlllm!i:B~ 

· O b •· de Elli Film Sey d Kız ? ! 
D eş gun . - . eni bir vazife almıştır. Bu kız. onbeş 

Gayet güzel göılü bir gen~ kız. Ho~v~tt~ u~:;ıne :aydederek lngilteredeki sinemalara 

Kıymetli Nafia Vekilimiz 
lzmir tetkiklerine baş'adı. Su 
şirkitioin saho alınması kat'i 
bir zaruret olarak mutalea· 
edildi. Su .. şirketinin lzmir 
halkına ve bükümete 200 
bin lira borcu vardır. Bu 
mesele henüz dava halinde
dir. Bu meselenin halli için 
su şirketi direktörü lkiud
teşrinin ilk haftasında An
karaya çağmlacak ve satın 
alınma i~i görüşülecektir. 
Bundıt.n başka vilayetin en 
önemli yoHarı da gözden ge- 1 
çirilmiş Buca ve Bornova \ 
yollırınm asfalt olması dü-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
------------------------------- .. •• 

Bir tavzih 

şünülmektedir. 

gün de elli film görecek ve eyenece e er . . -

beğendirecektir .. ~. . . . hılk taraflDdao tu•ulmaktııdır. Bu garip kız 'kımsenın ~u-
K1zın beğendıgı fılm,erın çogu ~ • - K d" . . k çok zenginler istemekte ıse 

b k her dakika daima meşiuıdur. en ısını pe 
ıüne • maı. ve ·· - kt d' 

b · t et memnun gorunme e ır · · · 
de varmamakla ve u ış en gay .. .. . . k •ere b3yle feda ve harap etmeslDe : 

Sen ele ey okuyucum, bu kızın gu••I goderıniSTER CrUL iSTER A.GLA 

Aynen: . . . l k 
İktisat vekaletinin lımir ış daıresı ça ış an vve aay~n am~ 

. t lütfen dikkat naıarına alarak aşagıdaka t•n• 
neşrıya ımızı • 

göndermişlerdir: 1 h birinci ' 
"Gııetcnizin 21 eylül 938 tarihi nfıı uınm 

_ Soau 4 üncüde ~ 
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• DUNYADA lzmır NELER Barbaros Ve Preveze 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM!. •• 

OLUYOR Muharebesi . -2-

Yazan: Gönül Imre 

-11 -

ŞarJonun Teyzezad• si 
Film Çevirİ)10r 

Başımdan geçen vakalar bir 
tomar tutacak kadardır 

Meşhur komik Şarlonun 
feyzesirain kızı sinemaya gir
miştir. Tecrübelerde muvaf· 
fakiyet göstermiş, Hollyvvo
oddaki fiJm kumpaolarından 
birile konturat imzalanmış
hr. Kızın ismi Betti Çeplin
dir. · - Fakat ar. kalsın unu

tuyordum. Bu Hayderden 
daha üstün, ve bana kahrsa 
bütün AnadoJuda eşi bulun
mıyan bir saıcı daha var

chr ki, adı sazcı Yunustur. 
Bursah olan bu •zat, söy

ledigim Hayderin ustasıdır .. 
Hakikaten bir halk ada

mı olan bay Hakkı Emreye 
sırasını getirmişken ikinci 
sualimi sordum: 

- Anlaşılan siz, çok do
laşmışa benziyorsunuz. Şim
diye kadar yurdun hangi 
köşelerini gezdiniz? 

Düşünmt-ğe lüzüm gör-
meden bır bayii memleket 
adı sıraladı, sonra kısaca 
şunlan söyledi: 

- Diyaribekirden, istan • 
bula kadar kaldırımlarını 
eskitmediğim memleket kal
madı, eh şimdi de lzmirdeyiz 
itte ... 

Bu seyabatlar benim en 
büyük zevkımdi... 

Benim 10 seneye yakın 
muallimlikte vardır. 

Sordum; 

- Hu seyahatlarınız es· 
nasında başınızdan geçen 
m ,._._. '1 1 ı __ q,a_ .h,. v~ CJl.Jti,ı b~'\161{,@: 
rini kartı ufukJarda gezdi 
ri9ererek bir bayii düşündü. 
Ve: 

- e., mdan ge'çen vaka· 
lar bir tomar tutacak ka
dardır. Şimdi hatırıma geli
veren birini size anlatayım: 

Dedi. Ve anlatmağa baş
ladı. 

, - MiJJi mücadelenin en 
fıararetli · günlerindeydi . O 
zaman Kızılca hamam köy
lerinden birinde muaJJimdim. 

Bir gün, oldukça uzak olan 
bir köye mühim bir iş için 
gitmek icabetti, yola düzül· 
düm ... 

} doğru· geldiğini gördüm. 
içimden: "Eyvah garip oğ· 
lan yandın!,, Dedim. 

Ecelini bekliyen bir aJam 
gibi olduğum yerde korkum
dan, heyecanımdan .titriyor
dum. 

lzbandud eşkiya, yanıma 
yaklaştığı •zaman yüzünün 
bir mendille bağh olduğunu 
ve bu mendiHn üstünden 
bakan korkunç gözlerini gör
düm. 

Bana hiç birşey sormadan 
11 haydi ülen önüme düş l " 
diye gükredi. ister İı,temez, 
dağın yamacında beliren 
adamlara doğru yürümeğe 
başladım, dik bir dağ yuku
şundan sonra bir ağacın al· 
tına geldik. Orada eşkiya· 
ların reisi olduğu anlaşılan 
birisi ve yanında birçok 
adamları vardı. 

Bana, sert bir sesle: 
- Nereye gidiyordun 

ülen: . 
Diye sordu. Herife lazun 

gelen cevapları verdim. Ver
dim amma, o zamana kadar
da akla karayı seçtim. Eş· 
kiya reisi, bana, bizim köy
de~İ adamlarına verilmek 
na~ uıaşrırmamı soyledı. fa· 
bii canımı kurtarmak için 
kabuJ ettim ... 

Bay Hakkıya sordum: 
- Fak at basıl olur? Hiç 

tanımadıkJarı bir adama na
sıl itimat ettiler .•. 

( Arkası var) ------

Dünya boks ~ampi~o
nunun m<l necerı 

tevkif , dildi 
Zenci baksör Joe Louisin 

maoeceri, Amerikada dal· 
buda salmış olan piyango 
piyango bileti ubtekarhğın· 
da eJi bulunmak suçile ne· 
zaret altına alanmış, biliba · 
re serbest bırakıJmışhr. Ma· 
necer mükellef Jimozinine 
binerken : 

- Benim Joe gibi bir 
döğüşçüm olunca, böyle kü
çük işlere teneızüJ edermi
yim ? .. diyerek,IJzabıta me
mu ı larına a!ayh bir tarzda 
elini sallamıştır. 

· 13 Saadet Getiriyor 
Iogilizleria biri bir F ran • 

sız kızına aşık olmuş, 13 se
nede 13 kere evlenme tek· 
Jafiade bulunmuş, ve ancak 
13 üncü senede sevgilisinie 
gönlünü alarak, "evet., ce· 
vabıoı verdirebilmiştir. 
Düğününde 13 misafir bu· 

lunmuş, çiftlerin balayı 
aıPrİrmPk üzere sevahate 
rasıda tesadüfen 13 çıkmış
tır. 

........ 111111 ....... . 

Petrol Tükene
cek OJursa 

Hisarönü No. () 

Eğer dünyada mevcut pet · 
rol madenleri tü <enecek olur 
sa onun yerin sun 'i petroJ Ege Kitap Evi yapmak kabil olacaktır. Bu · 

nuo için maden . kömürünün 
üzerine idrojen tatbik etmek 

Bilumum okul kitapJarı gel- kafidir. Bu hususta muhtelif 
miş ve satışa başlanmıştır. usuUervardrr. 

Alman' imparatoru Mak~i
milyanıo refah üzerine Fran
suda ile Şeriken imparator
luğa namzedliklerini ilan et· 
tiler. Şariken 1519 da . . A~
man imparatorluğuna ıntı

bap edildi. iki rakip arasın· 
da başlıyan harp 1520-1559 
otuz dokuz sene sürdü . 

Bu muharebeierin ilk dev-
resinde~ Birinci F ransüva. 
"Pavvo., muharebesinde mağ· 
lap ve esir oldu. Kralın a· 
nası, oğlunu kurtarabilecek 
ve ispanyaya karşı yardım 

edebilecek kudretle yalnız 

Türkiyenin olduğznu takd!r 
ederek Kanuni Sultan Su· 
leymana sefir göndererek 
var.l ım istedi. Birinci Fran· 
-L- ~.,.\ı&"'-. &. "" ... aıwc "waww. 

Türk orduları Macaristan · 
dan g eçerek Avusturya ve 
Alama oya memleketlerine 
doğru muzafferane yürüdü · 
ler. Hatta Viyanayı muhasa· 
ra ettiler. Şarikenin kardeşi 
Ferdinand bütün muharebe · 
leri kaybediyordü Kara mu· 

barebelerinin acısını deniz
den çıkarmak ıstiyen Şari · 
kel', Avrupanın en meşhur ı 

li Asdrea Dorya 'yı kendi Her aradığımz okul kitapla- ......................... .. 

amiralJerinden olan Ceneviz· ( 

~ ~- et:! -~liii!E'a! 

Köyden ayrılalı daha an· 
cak yarım saat olmuştu ki, 
iki dağ arasından bir ada-

rını buıac•k•ınız.3 _ 15 f DOKTOR f Dr. Fahri Işık 
S_f_J _k•-~t-;:ı-t ;.---;: f Salih Son ad:: lzmir Memleket Hastanesi a 1 1 U Uncu Rontken Mütl! .. ıtı ı : Cild, Saç ve zührevi hasta· : RONTKE.N VE D •• kk A : lıklar mütehassısı : 

I .. ! 

l 

hizmetine aldı. Ve büyük 
bir donanma hazırlayarak 

Mora yaramadasında bulunan 
Koron k alesi üzerine yol· 
landı. 

Bunun 
Süleyman 

üzerine Kanuni 
da Cezayir hü· 

kumdan olan ve zamanının 

en meşhur amirallerinden 
Hayretl!n beyi lstanbula da
vetle Türk donanmasını ko· 
mutasına almayı teklif etti. 
Kendi kılıcı ıle zaptettiği 

Cezayir krallığını 1 ürkviye 
imparatorluğuna armaga.n 
ettiği için kendisine Cezayır 
beylerbeyliği rütbesile Der· 
ya ICaptanlığı verildi. 

Hayrettin paşa Türk le· 
ventlninio filoları ile Os · 
sına aldıktan sonra · Andrea 
Dorya yanlız ispanya ve 
ltal ya hükumetlerinin fılola-
rile karşı koymaya cesaret 
edemedı. O zamanın en bü-

hasta, ihtiyar oldukları gibi 
denize alışkın değildiler. 

Hayrettin paşa donanma· 
nın eksikierini tamamlama
dan denize çıkamıyacağını 

• söyledi. Sadrazam Ayas pa· 
şa ne yapacağını şaşırdı. 
Nihayet bir hile kullanarak 
Andrea Dorya Gir ide gel
miş ve Mısırdan yirmi gemi 
ile gelecek olan Salih Reisi 
bekliyor diye şayia çıkarttı

lar. Bunun üzerine Hayret· 
tin pi1ŞB levazımat ve mü· 
rettebatı tamam olan 40 
çektiri ile Çanakkaleye doğ
ru hareket etti. 90 Kadırga· 
da hazırhğını ikmal ederek 
sonradan gelecekti. 

Hayrettin paşa boğazdan 

çıktıktan sonra Limni adası· 
na geicH. Burada batmış o· 
latn bir geminin toplarını 

dalgıçlara çıkarttı. Son• a 
E 9kinoz adasına g tr S P 
ve Kuvvetli olan 
Karadan ve deni zd eıı altı 
gün altı gece topa tuttuk· 
tan sonra hücum ederek 
zapta muvaffak oldu. K.a~e~ 
de yakaladığı . 3800 kıııyı 

esir etti. 
Bu esnada Iıtanbulda olan 

90 Kadırga da geldi. Fakat 
Ayas paşa sözünü tutmamış 
yine işe yaramaz mü~ettebat 
göndermişti. Hayrettın paşa 

bu gemilerden İşe yaramıyan 
12 tanesİQİ Geli boluya, 17 
tanesini Eğriboza yaUadı . 61. 
tanesini de ber3 berine aldı. 
Eskinos adası üzerine yürü· 
dü. Bura11 "amao,, ı., tul im 

(ArkHt var) 
liEi!ll!JC!Ea!! --B!!3!:ii!!!J

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

• :ih Tenasül hastalıkla -
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

yük denizci devJetJeriodeb 
biri olan V ~nedik hüküme
tile ittifak etti. Amiral An
rea Dorya, 1538 yılında Ce
neviz ispanya Sıcilya, Napo · 

li filolariyle Adriyatik deni- -.ır---~-=~s~._ 
zine g irerek Korfo adasına Fırıncılar 

No. : 55 Telefon : 3479 

geldi. Burada Veoedik do-
nanmasiyle birleştikten son· 
ra Pıeveze kalesini zapta 
karar verdi 

Hancılar Sucular 
Okusun 

mın: u anı : ikinci Beyler sokak No. 81 : Elktrik tedavisi yapılır 
"Hey! dur!.... BHmabane istuyonu kar- ı Her gün öğleden sonra ı ikinci Beyler So. No. 29 

• Diye bağırdığını iıittim. şısıoda 6 No lu lü l ü ' cü dük ı Telefon: 3315 : l'ı:.LEFON: 2542 Şaıkın ıııkrn etrafıma ba- kinı devren satılık. falipıerio .......................... -------
Jt. kı:urken iri yarı izbandud içindekine müıacaatları. Damızlık O 

Türk donanması her yıl 6 
Mayısa tesadüf eden Hıduel • 
lez güoü Is tan buldan hare -
ket ederek Ege denizi ve 
Akdenize çıkar, Sonbaharda 
tekrar , lttanbuJ tersanesioe 
dönerdi. Düşman donanma
sının denize çıkttığını haber 
alan Kanuni Süleyman, Türk 
donanmasının da Akdenize 
çıkmasını emretti. Fakat o 

.. ribi tüfekli bir adamın bana 6-6 Q.. "' -

c:,.... g ,.... m a*'l:ll:~ :ıitll::ıtlt•:ıt=-t•:ltıll::ıt~~=*:2:*:i: :ııt:i:~)t Jt Taze Sakız baklası, sebze _ ,,,. ::; • " El1ı T J ~ )f çiçek, ağaç tohumları, yerli ~ D> etı ~ am ra e e f On lt ve Avrupa cinslerini arayanlar J' ~ l!:I"' ;;<: 
" 257!> n hisar önünde Meram tohum ...... • ~ J .. ~ :c e-c R mağazasında bulur. ı» )• Idaresinee Mılli Kütüpane Sineması >+ ------- ::! S 

L ( BUGÜN Pek muhterem lzmir halkına iftihar ve şe- ~ J1 "anı•sa '2! ~ ~ 
ln f refle suaduğumuz muazzam proğra )t J J',/,. ? S- _ 1

~·! l - Lora) ve Hardi i, arıyor = :.:; ~ Dl ~ 
::~ TüRKçE söztü : Oteli ~· :- ~ 
r 2 - Altın y airmuru ;; İzmirin Temiz Ucuz 'Tl ;"Ol ~ 

FRANSIZCA ısözLü '+ Oteli i:" ~ gJ .. 
- Ulu Öader Atalüık'üo Doğu Anadolu ıeyahatleri ~ Duş banyo sıhhi koafor ""'.l ıı, 6 

filmi ( Türkç• Sözlü ) lf mevcut lzmir halkına ,,... il= ~ ~ S 
-=--~-":"---'-'.'.""'--------------- )t tavsiye ederiz lııııiıillı ıaı 1) a 

Sean•lor: 3 - 5 - 7 - 9 da >+ Keçeciler Life sineması ~ B '; t 
•• Fla far: 25-30-40-50 Cumartesi talebe ] de 15 K. H 1 karşısı No 76 -1 ir ~ 
it ~:W::Y:~:Y::Y::Y::W::nq;~ı~:y;.:y;:y:- 12-1 O SALiH C:::: 

zamanki paşalar deniz işle- Belediye nizamnamesine 
ıine o kadar ehemmiyet ver- uyğun nakliye arabaları 

·medikleri için gemilerin hep . Çivici haDJam sakarya okulu 
si hazır olmamıştı. Kürek karşısında No. 36 
çokecek askerJerin ekserisi t FAiK ŞİMŞEK 

u;;::::;;n#. ;. , ·ı ,, /t( +<=17ı7ı;~:~;;;;p~~;;;;;ı;~,.:: 
z ~ ~ 
~ ~ 

2 ~ t< Fakat yeni sinema doiuyor ı 
~ • ~ ~ Kültfüpukın en güzel yerinde gazinonun karşısında : 

~ ~( : Kültürpark Sineması : 
1,1 ,, ~ AÇILIYOR : 

-n Mükemmel koltuk • en son sistem makine - rahat ve Jt 
tt geniş salon - dünyanın en büyük filimlıeri · büyük )J 
t( sürpirizller... GörüJmedik dekorasyon... J+ 
~:W:::W:::W::J!:W:~~~~ı;at~~·~~~:J::W:~~:w:~ .. -
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Çiçeklerden Nas 1 
Yaomal ? 

Hepimiz kokunun çiçek
l~rden yapıld•ğ•nı biliri z. 
8•zan kendimizde yapmEğa 
Çalışıyoruz. Bir şite içir e 
çiçeklerle su koyar, fakat 
'bir müddet sonra bunu n 
'11endiUerimize koyduğumuz 

koku olmadığıo ı ani rız If 
lasımızın sebe bi gaye t basit· 
tir. Çünkü çiçeklerden ko 
kuoun nasıl ya pılacağıDI ne 
Usuller takip edil ectğini bil
nıedığimiz için bü tün emek 
lerimiz boşa g id er. Eger 
'bunun nasıl yapılacağını ve 
Usullerini öğreni rsek, hakiki 
kolonya yapanlar gibi biz de 
}'apabiliriz. 

ilk önce güldem mi, me· 
bekşeden mi, hangi ç içekten 
koku yapacaksak, o çiçek · 
leri toplamalı. Yalnız çiçek
lerin iyi açılmış olmalarına 
dikkat ktmeli. Goncelerden 
koku çıkarılamaz. Bir de 
çiçekler tamamile kuru ol· 
ınalıdır. Çiçeklerde rütübet, 
Çİ olmadığına emin olmak 
İçin, bir müddet onları gü· 
ııeşe çıkarıp kurutmak daha 
doğru olur. Çıçelder kurur
ken biz de koku çıkarmak 
için icabeden diğer tedari · 
katı yapmalıyız. Bu iş için 
bize lazım iolan şeylerden 
biri halis, temiz, eo birinci 
nevi zeytin yağıdır. Bunu 
Şİ.şeler içinde mayonez yağ 
diye satarlar. Diğer yağlar 
istimal edile cek olursa koku · 
SUbu çıkarmak müskül o lur. 

Y•ğı hazırlad ıktan so nra bir 
tnıktar beyaz çekirdeksiz 
Pamuk alın. Sonra ko u 

Y•pmak için küçük bir . ırç· 
kavoooz hazırlayıc ı z. Pamu k· 
ları ka vonozun içine girec t: k 
hacimde yuvarlak se ki z o n 
parça olarak makasla k esiniz 
pamukları derince b ir kap 

İçine koyup üzerine zeytin 
yağını dökünüz. 

Yalnız yağın ancak pa -

mukl rın içeceği 
fazla olmam sına 
meli. B 1 h un rı ur 
sonr dişa ıda ku uy 
leri alınız K vonozu 
tam m· t 
dır. 

Mutf k 
af ız. 

z 1 d k so r 
sa 1 ne b şl y bıl 

önce şişenin dib'n 

vuç tuz 
h . 
lıh 

1 k 

tar tuz koyu u a üze· 
1ine bi mı t r çıç y pr . 
diz"niz çiç ki üz ri e 
bır sıra y ğı yutmu p muk 
koyunuz. Sonra p muğun 
üzerıne bir mıt\tar tuz, ü . 

tünü çiçek yapraklam ı, daha 
üz ine pamuk Bu micval 
üzerine şişe doluncay.ı kadar 
df>vam ediniz. Dolduktan 
son ·a ş"şenin içine havanın 
g irmesine mani o mak lazım. 
Ka va nozun kap ğını kap.1-
ğını kapayıp e r fıoı Lıft 
veya balmumu ıle kap mah. 

Bu muameleden onra şişe· 
yi bir yere veya güneşin 
altına koymnh. Daimi surette 
güneşte tutulması, gecele i 
ateş yan1Da alınması daha 
İyidir. On dört gün bll su 
rutle devam etmeli. On dör· 
düncü günü şişenin kapağım 
açmalı , kokuyu hangi şişeye 
koyacaksanız, iızerine ince 
b ir tenzif açıp p muğu s ka· 
ra k içine dogm h Bu oku 
dışarıda gôr ügu koku 
Jarın aynıdı P u w u 
nozdan ~ ır ka 1 çı. r ah 
kok uyu bo tt 
sonra 

ıp çı 

girmesine manı o rn 1 
çiçekten lioku y pm ın 

rendikten son a ka ışı ~i 
çeklerde de k?ku çık r bi 
lirsiniz. Bu bern ucuz, b m 
dışand kı ko ulard n 
g üzel olur. 

Bu t ec übe sizin için h m 
faydalı hem eğleudirıci o u . 

Güzel Gözler 
Müsabakası S. 

-
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ECZACIBAŞI 

Kuvvet .,.~uru 1 
•• 

z 
G 

(_.sşi t li tuyalet sa bun
l arı, en nıaruf tras 
bıçak ve s·1bunla ı 
n1a ş:--l j i~·in slınt,C'ı lt r 
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YFASI 
Ü k Bayrağı 

- Bü ünüp h r sabah ş afak rengine 
Gö 1 rd da galan şanlı b2 yrağım 
B ) z ı , alı ı vu•sun engine 

* * " 
S n dalg.sla dıkp h er bahar, her yaz 
Öp r et ğini Jodus la poyraz 
~ o va h . .ı bu m i ı ~t e sir o'a n z 
Gö 1 rde dalgalan şa a lı ba yrağım . 

~: ..:: 
:;. 

Mi letio gö.ılünde yıldızıo duru ; 
Ayından vataua ışık l ar vurur; 
Tu kliığün bJşıoda gü .:ıe ş gibi dur, 
Gôklerde d algalan şanh bayrağım. 

,,. * • 
Yurdumu çevre ler al eteklerin, 
Bız varken yıkılmaz yere gönderin 
Bır eşi gibisin Büyük Öaderio,! 
Göklerde dalga lan şanh bayrağım. 

A. A. 

Spo un • • 
muc,zesı 

1 

,. . ) 

Atmış y ş rında olduğu h a lde sporuo f .ıy:la ve önemini 
anlı yan şu almışlık ihtfya;;-bakın - gençlerle birlikte ka-rTıl 
dağları tıtm nıyor. ~iz küçükler bundan ~örnek alarak her 
val ıt jimn stiğe büyük bir ilg i göstermelisiniz. 

• 
1 Te eraf Makinesi 

Bir de otomatik telgraf 
gönd ren m kine vardır ki , 
bunu daki da 400 keli
me göod ebilir. Dakik2da 
400 k limeyi yaucak bir 

telgr fcı bulunamıyacağı için 
otomat k kinelerin gön
de diğ' telgrafJ rı almak üze
rede, otom tik lıcı makine
ler de m kı k ğıd üzeritıe 
yazıyı kendı y zar. 

Bazı yeri rd telgrafları 
doğrud o dogruya lisanda 
kul'anı.c.u b flerle gönerir 
ler. M de i memleketlerde 
Ajans r t gr fl rı gazete
lere bu n ın ıerle tebliğ 
ederleı. Telgr fı yazacak 
adam alela yazı makin esi 
gibi bır m kine önüne otu· 
rur. M kine gazete idareha
nelerindeki m kmelere m cr 
buHur. Aj nstaki memur yaz· 
mağa başlayınca, diğer g aze 
te id r hanelerin eki yaz ı 

m l in leride işlemcğe ve 

otomatik bir surette kendi 
kendine yazmağa başlar. Bu 
suretle g .. z• te idart:hanesi 
yorulmaksızın bütün Ajan-s 
haberlerini alır. {Fakat bu 
makineler pahahdar. 'Ayni 
zamanda Türkçe harflere 
henüz tatbik edilmemiştir. 

Onun için biz de heoüz kul· 
lanılmamaktadır. 

1 ~ ~-1 - - - - .- ii:!" - - - - - -· 

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 Mutahassıı 

"Keman Sesi" 
Sıcak bir yaz gecesinde çamhkların altında 
Gülen ayın ışığında otururken karşımda 

Kumral saçlı , çak:r gözlü bir kız gördüm pek yaman 
N ! de güzel çalıyordu , elinde vardı keman! 

Oturmuş su kıyısında, yeşil otlar üstünde , 
Nurlu kokulu çiçekler vardı onun göğsüodel 

Öyle güzel çalardı ki dinlenilir şaşardı . 
Kemanından çıkan sesler gönülleri açaadı ! 

Yüzü gümüş gibi aktı, ayoa g ibi parlaktı 
Gozleritıi kaldırarak gökle · e doğru baktı ! 

Gülen aydı, y ıl dıılardao coşkun bir s evinç aldı 
O ilahi hararetle ~arkalar çaldı , çaldı . 

Ba\itım onun bu vecdine doğrusu şaşa kaldım, 

Bu şiirime gıda vereo ilhamı onden aldım ! 
Hakkı Emre 

•• 
Ornek 

Kendini içkiye veren bir adamın sonu. 

Telsiz telğraf 
nasıl alınır ? 

Telsiz telğraf da , aşağı 

yukarı öteki telğrafa benzer. 
Ve gerek telğrafı gönder-

mek, gerek telğrafı almak 
için ayni aletler kullanıiır. 

Yalnız su fark vardır ki 
elektrik ceryanı tel yerine 
hava vasıtasile gider. Gelen 

ceryan bobine geçince ma

kinenin aleti aşağı çeker. 

Ve ceryan başlar. Tclğrafı 

alan memurun kulağında ku · 

lakhklar vardır. Kulaklıklar 

ceryanın geçişini seda çıka
rarak haber verirler. Memur 
çıkan sedanın uzunluğuna 

kısalığına bakarak çekilen 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

telğraf ı anlar ve gelen ha· 
beri önündeki kağıda yazar.~ 

Cİ~1inizi bozmayaca~ en 
9uzeı tırcı ş bıç a 91 : Jy<AJfl-

Lll X lJS 

Nt. YA l JXlJ5 B•ÇA~LARl TIRAŞ 

MERA~L ILARININ HEPSiNi ~'EMNUN 

~ULLA NI Nil ! .. ETT İ • 
. 

BiR HE RE 

Vl POSU )-\" nıcralt ı Hurukol kur;ıı~ındo 

N-öO ~1A7 HAR 



• 
lnciraltının 
imarı 
Villyet Balçova ıhcaları · 

:naa tslihı için yaptırılan in· 
-cefemeler bitmek lzeredir. 
lhca yakınlarında yeni bazı 
ııcık su kaynakları bulun· 
•q bunlarda ana ıhcaya 
:.kabJacaktır. lnciralbnda ya· 
'Pılacak gazino, banyo ve 
fokantanının her türlü hmzar· 
bkJarı yapılmııtrr. Gazino ve 
lokanta bahara yetiıtirile
cektir. Bu tesisat elli altı 
bin lira mal olacaktır. 

Odun ve kömür 
Oıman idareıince 1 llkteı· 

rindea itibaren kömür yakıl
maıına izin verileceği öğıe
nilmittir. Buna dair plialar 
bazırlanmııtır. Bu yıl odun 
ve kömllr ııluntı11 çekilmi · 
yec'Jti temin oluauyor. 

Yeni 
•• 
Oğretmenler 
Bu yıl beden terbiyeıi ıu· 

beıiaden çıkan bayan Pakize 
l'•nç Ye bay Yahya Tan iz. 
mir Jiıe ve orta okuluna 
Gaai eniatit&ıünden çıkan 
1Na1 Barlaan Elçin, hay Ze· 
••r1a Taaıuç Kızılçullu ii· 
tetmea okalana öğretmen 
llJlll ecliJmiılerdir. 

Yeni Okullar 
Tlrk Maarif Cemiyeti ba 

111 lzmircle bir orta ve bir 
ilk okul •• ana okula aça· 
cakbr. Oıta okalan progra
mı ve 6tretman listesi ve 
kaclroaa bızırlanmııtır. Maa
rif cemiyeti idaresindeki kız 
•• erkek talebe panıiyonları 
da baıllnlerde açılmak &ze-
redir. Kayıdlara devam olun· 
makt.dır. · 

Feci Bir Kaza 
Bozyaka kiremit fabrika· 

aıncla çahıan Bayburtlu Yu· 
aaf dayı toprak altında kal· 
mıı Ye arkadaıları tarafından 
kartarılmıı iıe de zavallı 
amele 6lm8ttllr. 

Okullar 
Ilı okaUar yarın, ortalar 

pazuteal pnll açıbyor. Şeb· 
rimiz orta Ye ilk okullarlki· 
bıplarını dört klltüphaaenin 
•tmaıı kararlaıtırılmııtır 
Bana ilitik b6t&n okullara 
bir ıenelge göaderilmiıtir. 

Muvaffakı
yetler Dileriz 

Genç iktiıadçılarımızdan •1 Ce•det Demirea yeni 
karalan toprak ofis lzmir ıu· 
beıi direktörlli&ne atanmıı· 
br. 

Soprak ofisi için Paaaport 
ku ... ıadaki eski Tür" ofiı 
biaaaı kiralanmak üzeredir. 
Ba kıymetli direktörü üze 
mayaffakiyetler dileriz. 

Asri Sinema 
Asra sinemanın mükemmel 

ıarette tamiratı telvinata bit· 
mittir. Bu yıl çok mükemmel 
falmler aata je edilmiıtir. 
lıbınbuldan Cumhuriyet var· 
6•teli ıelmiıtiı. Mlkemmel 
••maralarıaa baılamıtttr. 

C lta,lua Se•I ) 

Japon kabinesi istila etti 
Pariı, {Radyo) - Sabaha karşı Japon kabinesi istifa11nı imparatora teslim etmiştir. Ye· 

ni kabiaenia kimler tarafından teıkil edileceği b,aiiı: mı ün d ğıldir: 

Ppaa " Harb bir felakettir bütün devletlerin 
bundan sakınması lazımdır " diyor 

Roma, 29 {Radyo) - Papa l 1 inci (Piyu), dün gece radyoda b'i söylev vermiş ve sul· 
bun korunması için bütün kiliselerde dualard• bulunula> ıını emrettiğini, harbin bir felaket 
olduğunu ve bundan, bütün devletlerin sakınması lizımgeldiğini söylemiştir. 

Papanıns söylevini, bütün radyo istasyonları neşretmiatir. 

Londra Borsasında Hareket 
Londra, 29 (Radyo) - Borsada bugün büyük b;r hareket görülmüstür. Herkes, vazıye· 

tin saliba doğru gittiğine kani bulunduğundan, alışveriş hararetli bir surette başl_amıştar. 
Liverpo] pamuk borsasında da hararetli muameleler olmuştur. 

Prağda Benzin Satışı Yasak Edildi 
Prag 30 (Radyo) - Hükumet benzin satışını yasak ederek bütün depoları mühür

lemiıtir. 
.................... 0 ............................................................ .. 

EN SON DAKiKA: 

Münib anlaşmasının esaslarını resmi bir teb
lii şu suretle tesbit etmektedir 

Pariı {Radyo) - Sabaha karşı saat 3,35 de Munib'den alınan bir telğrafta -;i devJet 
reisinin yaptığı toplantıda kararlaştırdıkları esaslar bildirilmiştir. Anlaşmayı müteakip n~ş· 
redilen resmi tebliğ aynen şu esaıları ihtiva etmektedir: 

1 - 1 Teşrinievvelde baılayıp 10 teşrinievvele kadar Südet mıntakaları askeri kuvvet· 
lerden tecrid edilecektir. 

2 - Çekoslovakyaaın yeni hudutları Fransa ve lngilterenin teminata altında bulunacak· 
tır. Almanya ve ltalya bu teminata ancak Polonya Macaristan müddeiyatının tahakkukun· 
dan ıonra verecektir. 

3 - Polonya • Macaristan • Çek ihtilafının nihayet 3 ay zarfında halli lazımdır. Bu 
müddet içinde anlaşma vukubulmaua dörtler konferansı tekrar toplanacakhr. 

4 - Tetkil edilecek beynelmilel bir komisyon plebisıt icrası istenen mıntakalarda ted
kikat yapacaklar ve buna lüzüm olup olmadığının takdiri bu komisyona aid bulunacaktır. 
L&zilmii takdirinde Sar da yapıldığı gibı intizam ve iozibat beynelmilel aıkeri kuvvetler 
taraftndan temin edilecektir.I 

Bu meselelerin nihaytt teıriniaani sonuna kadar halledilmiş bulunması şarttır. 
5 - Gerek Almanya ve gerekse Çekoslovakyada bulunan siyui mahpusları tahliye 

edecekler ve bunlardan memleketlerine dönmek arzusunda bulunanhr varsa mümaneat 
edilmiyecektir. 

Bu haberi veren Paris radyosu dörtler kooferan11oın onbeş sene müddetli bir dörtler 
ıulb anlaşmasının tahakkuku için mesaiye başlanae1ğı da haber vermektedir. 

iz mir Namzedleri Listesi 
- Baıtarafı 1 incide - ı Valimiz ve Parti başkanı· 

lunda bir kuvvet ve cesaret mız Bay F aılı Güleç'ın reis· 
menbaı teşkil edecek müı- liğinde ve parti ıl ve ilçe 
tuna bir mazhariyet olaca· yöakurulluınıo önünde parti, 
ğına 16pbe etmeyiniz. Bu kamun ve ocak yönkurul 
aeçimde sizin Partinizle be- üyelerinin Halkeviade yap· 
Hber olduiunuza tam bir tıkl bu toplantı tam bir 
emniyetle inanarak bekledi· Hmimiyet havası içinde c~-
ğimiz netice huliaaten ıu· reyaa etmittir. Müzakerelere 
dur : bir arahk belediye reisi B. 

1 - Gidemiyecek kadar Dr. Behçet Uı da iıtirik 
b11tahk ve yabud dııırada eylemiıtir. 
bulunmak gibi ciddi mne· Vali ve Parti baıkanımız, 
ret olmadıkça mutlaka rey bir söylev vererek belediye 
ve,.me ha kkını kullunmak. seçiminin ehemmiyet ve ma · 

2 - Bu reyi ııokta kadar naıını anlatmıı ve sonra 
i11hiraf olmaksızın tam bir bütün üyeler el ve ruh bir· 
ittif .. kla Pa. tı 11amıetluinı: liğile ıehir meclisi izahkla · 
vermek. rana namzed olarak ittifakla 

En aam&sait ıartlar içeri· ataiıdaki zevatı seçmişlerdir. 
sinde bile öz partiıini barak· Aıil ve yedek iza namzedi 
mayan civanmet mılletimizin olarak seçilen zt:vah:ı ad a 
bu iıde de bizden ayrılmı· rını siltunlarımıza geçiriyo· 
yacağı pek tabiidir. Bunun ruz : 
ıonauz 1ükranl1ıranı ıimdiden Asiller: 
ulu milletimizin her ferdine 1 - Ferhunde Atki Eren, 

2 avukat Baha Yürük, 3 avu· 
ayrı ayrı sunarız. Ö 

kat Halit zyamaa, 4 Ecza· 
C. H. P. İlyönkurul cı Liitfı Akçin, 5 Suad Yurd-

Baıkanı koru, 6 göz doktoru Milat 
Fazla Güleş Oıel, 7-Ali Naci Alınak, 

•*• 8 Galip Se7er, 9 Dr. Reıad 
Paıı:mr günü ıehrimiıde ya· 

pılacak belediye seçimi için 
dün akıam saat on sekizde 
b•ıhyan ve geç vakite kadar 
devam edea bir Parti yok· 
laması yapılmııtır. 

Toktay, 10 tüccar Hakkı 

Balcıo;lu, 11 Dı. Behçet Uz, 
12 "eresteci Ihsan! Kayın, 
13 Ömer Dinler {Matbaacı}, 
14 Muammer Apaydın, 15 • 
Hıydar Ar al, 16 Belkis Bil· 

: man, 17 End Ak, 18 Faik 
Ener (Eczacı) , 10 - Ruşen 
Meh .:ıı et Akgün, 20· Reşad 
Leblcbicioğlu, 21-Dı. Ramih 
Saylam, 22 - avukat Ömer 
N ecmeddin Kilimcioilu, 23 · 
Fahri dokuz Eylül, 24 • Dı. 
Sami Saıih içen, 25 Nusret 
Manifaturacı, 26 • Ahmet f 

Mümtaılstanbu)lu,27 - Cevriye 
lsmail Viyom, 28 -Avukat 
Mustafa Münir Birsel, 29 -
Avkkat Tevfik Fıkret Ada· 
man, 30 - Muzaffer Özgen 
31 - Bn. Yaşar Üıkü, 32 
- Tıbsin Piyale, 33 - Sa-
dedain Dinmez, 34 - Atıf 
inan (banka müdürü). 

YEDEKLER: 
1 - Lütfı Krom, 2 -Dı. 

Sadık Ahmed Ç ıylar, 3 -
Arif Abacı, 4- Mazhar Ya· 
lay, 5 - lbrabim Yafes, 6 
- Recai Turanlı, 7 - Ad· 
nan Paşalı, 8 - Mitat Onat 
9 - "ioıun Özman, 10 -
Sadi Hekimğiller, 11 - Sa· 
bire Salt, 12 - Avukat Rem· 
zi Duyar, 13 - Şerif Rem· 
ıi Reyent, 14 - Oıman 
Kutay, 15 - Halim, Alan· 
yala, 16 - Neş·et Kahya, 
17 - Sabri Ezber, 18 -
Ali Şerif Ertuz, 19 - Ra · 
sim Terzi, 20 Kiıım E · 
niı Bayölken, 21 - Ahmet 

Harbın önüne 
geçildi 

-Baştarafı birincide

Jarına yakın olan yerleri it· 
gale başlayacak ve işgal ha· 
rekita, ayın onunda sona 
erecektir. 

Almanların akalliyette kal· 
dıkları yerlerin mukadder•· 
tını, Çekoslovakyanın da 
temsil edileceği busuıi bir 
komisyon tayin edecektir. 
Bu komisyon, mübadele edi· 
lecek olan halkın emlakini· 
de tesbit edecek ·ve diğer 
askeri bir komisyon dı hu
dudları tayin eyliyecektir. 
Çekoslovakya meselesi hal· 

ledildikten sonra, İspanya 
gaiJesile silib11zlanma iti ve 
iktisat formüller müzakere 
edilec.-ktir. 

Alakadar mabafile göre 

30 EYLOL 

Askere Davei 
Herkes Dikkatle 

Okusun 
lzmir Aıkerlik ıabeaindd 
1 - Heniz f,li bizmetb 

yapmamıı olanlarda• deal 
sınıfından 316 dahil 333 dl 
hil doğaamlalar, piyade ıı• 
fından 316 dahil 330 da~ 
doğumlular, ıayri lıllm 31 
331 dahil dojumlular, ılwd 
topçu, iıtibklm ve ıplclat 
muhabere, aakliye, madk 
demiryol, tank •• z1rblı ot 
mobil 11nıflarıadan 3 t 6 d 

bil ve kifi gelmezse 332 d 
bil doğumlular, hava, gii 
rük, ormaa korama, !ıa 
sanayi, jandarma, delliı 
nıfından 316 dahil 332 d 
bil kifi gelmez iıe 333 d 
bil doğumlular ailih altıa 
ahnacaklarından timdid 
hazırlanmaları. 

ltalya Başvekili Mu11olini, j 2 - Yabancı erleri• da 
bütün bunlardan baıka daha 5 • 10. 938 g&n&aden itibare 
çok mühim meselelerin mü· bulundukları mabalia aıker 
zakere ve bıllini iatiyecektir. ıubelerine mlrataatları ili 

Münib, 29 (Radyo) - Çe· olu nur. 
koalovakyanın Londra sdiri ~·~ 

(Jan Maurik), geç vakit Zayi 
Prağdan buraya gelmiş ve 
Çemberlayn iJe D.aladiyeye lzmir Erkek Liaeai fU 
hükümeiinin bir muhtır81ını besinden 8 • 10 • 937 tari 
vermiıtir. hinde aldığım 480 ıaydı taı• 

Paris ( Radyo ) - Bütün dikna'lleyi zayı ettim. Yeai· 
dünya diplomatlarının nazar· sini alacağımclan eıki.u.i• 
ları, 4 devlet hükumet reiı· bükm& olmadıp ilia ol•ar· 
leriain toplanmış oldukları Kemal Otaç 
MDnihe çcvıilmiş bulunuyor. (3587) 

Mü ib, 30 ( Radyo ) - Münib 30 (Rad1o) - Al• 
Bugün sabahleyin d6rt Baı· maD • Çek meaeleli Mile· 
vekil tekrar Bravaad otelin· dildiğinden d6rtler koaf .. 
de toplantılarına devam et· ranıı öğleden aoara lıpanya 
mişlerdir. Südet Alman me· ve Muaıolininin teklif ede· 
selesi kat'i ıarette halledil· ceği bazı mBbim meseleleri 
mittir. m&zakere edecektir. Miza· 

Yarın alessabah Çek or· kerelerden sonra lve1alaat 
dusu Sudet Almaalarınıa yarın Baıvekillerin memle· 
meaküa buluoduğu arazıyı ketleriae dönmeleri kuwYetle 
tabliye atmeğe baılıyacakhr. muhtemeldir. ...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baıtarafı 1 incide -
dördüncü sahifelerinde .. öncedeo yevmiyesini bildiraeden 
işçi kullanmak doğru değildir,. b•ıhğı altıudaki fıkra olıaa· 
du. Ve dairemize gelen mubarririnizin verdiği izahatta• da 
fıkrada bahse mevzu olan kumpanyanın, Felemeak • Tlirk 
Anunim şirketi lzmir ıubesi ve ıikiyetçilerin de, AJı• ve 
Münire adlarındaki itçiler olduğu anl•ıaldı. 

Şikayet mevzuu iki maddede bülisa edilebilir: 
1 - işçilere, angaje edilirken, çahıacakları m&ddelçe 

günde kaç kuruş ücret verileceji söylenmemiıtir. 
2 - 9 gün çalışıldığı halde 6 gilne ait ilcret verilmiı, 3 

günlük ücret kesilmiıtir. 
Bu iki ıikiyet maddesi üzerinde lizımgelea incelem• 

yaptmlmıt ve ıu aonuç elde edılmiıtu: 
1 - Şirket defterlerinde eylll ayı içinde 60 •uruş gün· 

lük ücretle 9 gün çalııtırılmıı ve yeJaız 6 günlük ücreti 
tesviye edilerek 3 günlük Dereli verilmemit A11e Ye Mllaire 
iıminde ifçi kayıdlarına tesadüf edilmemiıtir. Ancak batk• 
adla birkaç kadın işçinin günlük ücretlerinin atmıpr kar8f • 
tan hesap ve tesviye edildiği ve ba milularda lcret Yeril•· 
ceğinin bu işçilere ite ahnarlarken ' ' ... diti kaJJcllaraa tet· 
kikinden ve yapılan soruşturmalardaa a11latıla111br. 

2 - lıçilerin 3 günlük ücretlerinin çabıhklan hafta içia• 
de ödenmediği iddiası doğrudur. Ba baau dairemiace aJn· 
ca tetkik edilmeklt!dir. 

Bilgi ile saygı ıunarım .• , 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Saymukçaoğlu, 22 - Salim 
Salepçi, 23 - Muıtaf a Ca· 
ıın, Manifaturacı Emin, 25 
- Nuri Sevil, 25 - Meb· 
med Şeyrek, 27 - Hayri 
B•kırcı, 28 - Sıdkı Özaair, 
29 - Zübeyir Erıen, 30 -
Mehmed Ali Tüzün. 31 -
Hayri Püadük, 32 - lbıabim 
Halid Ahi, 33 - Hakkı 
Merd, 34 - Adaao Dö :renci. 
KARŞIYAKA AZALARI : 
Bir gün evvel Karşıyaka· 

da yapılan parti 1oklama11n· 
da da belediye aıalıglarıaa 
namzed olarak ıa zevat çe · 
kilmişlerdir : 

Asiller : 
1 - Sabri Menteı, 2 -

Hüınü T onalı, 3 - Saeli 
iplikçi, 4 - Avalrat Cemal. 

Yedekler: 
1 - Maıbar lzmiroğlu. 2 

- Aziz Köknar. 3 - f e•ıi 
Beler, 4 - Camcı Ala111ed 
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