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~i:aiçin-Sar ki Karahisarda zelzeleler oldu 
den kumanda Ankara 1' ( Husasi ) - t.. , ~ ~ 1 fırın ve 810 bin kilo yiyecek 

Şarki Karahisarda iki yer vermek istediğini biltlirmiş-
edeceğiz. ff sarsıntısı hissedildi. Biri de· tir. 

~ vamlı olduğundan yeni· Ankara - Tahrandan alı-
Y•lr IS•balll Ye ,ak BI· dea bazı binaların du- nan haberlere göre, zelıele 

kit• d•l•r bir emir Yarları çatladı. felaketzedeleri için Tahran 

Bil k Çankırının Şabaaözü na- büyük elçimize teberrü edi· 
yl ve kudretli milli len mühim miktarda eşya, 

Şefiaiı ismet lninilnlla, çok hiye,inde bugün 9,40 da şid-
4 detli bir zelzele oldu. Karaköse yolu ile Erzincana 

erin ve pek isabetli giSrüş sevkedilmiştir. •e ıeziıleriae ıahit olmakla Ankara 16 ( Hususi ) - Tahran cemiyet sever halkı 
:elden pek bilyiik ve çok:yerin Zelzele felaketine uğrıyan tarafından şimdiye kadar 

e •larak ı&ilislerimiı iftihar villyetlerimizin ihtiyaçlarile Tahran büyük elçiliğimize 
9• tlkraala kabarmıştır. Is- meşgul olmak üzere Baıveki- 110 bin lira teberrü olun-
t.•bul gazetelerinin birinde lin riyasetinde Dah liye ve muştur. 

Anadolu zelzele fcliket-
•••ia~le okadaiumuza ıöre içtimai Muavenet, Nafia Te zedelerine. Hindistanın en 
feçenlerde Milli Şefimiz Is- Münakalat müsteşarları ile zengin adamı olan Haydar 
illet IDIDllDiln Ellmğı ıeref- Kızılay umumi reisinin işti- Abad Nizami tarafından bir 
1••dirdikleri bir ıırada bu- rakile bir k'.omisyon teıkil lngilterenin Ankara ~lçiliği lere 29 bin caket, 12 bin milyon 800 bin franklık te-
'•da bahİaan kıE enistitüsli- edilmiştir. de hükümetinin- feliketzede- pantaloo, bir mikdar seyyar berrü edildiği bildirilmiştir. 
ili ziyaret b•yurm•ılar ve 
•k•l•D protraaını f6zden 
feçlrerek kızlan•ıı için pek 
eaaıb •• ev ka4ınlığına li
ıı. olacak her tirli ilatiya· ... 
C&a tataıia edildifini anla· 
~~tlar, b11 ıuretle "y11Yalara 
ıçınden k•manda edeceiiı." 
•ecizeaiai ileri sürdükten 
1••ra b• ekulların çoğaltıl· 
lllas111ı 't'e felecek Sene ma• 
•rif proğramıaa bnyrakları
••• ithal edilmesini istemiş
lerdir. Maarif vekileti bu 
~rıat ve emirleri laarfiyyen 
ıcra ederek gelecek sene 
IDealeketia laer köşesinde 
akşam ıaa'at okullarile kız 
eaiıtütülerınin a~ılmasını ka-

. rar altına almıştır. Vekilet 
bemen faaliyete geçerek ha· 
ıirana kadar gereken blitün 
hazırlıkları tamamlıyacıaktır. 

Kızlarımız içia liselerden 
•e orta okullardan daha zi
Y•tle faydalı olan kız ıan'at 
•lcullarile enstitülerin hu su
retle çoğaltılmasını biz ken
~ hesabımıza pek uygun 
bıal•yoruz. Zira bu okullar· 
dan yetiıecek kızlarımız 
t•111 bir ev kadını halini ik· 
tiıap edecekleri şllphesizdir. 

Bir milletin en sağlam 
teınelini temiz, nezih ve dll
rlst aile ocaklari teıkil etti· 
ihıe rlre bu •etkir faali· 
Y•tin •• derece meı'ut ne· 
ticeler vereceği gün l'ibi 
•tikirdır. 

H. Türkekul 

--------------ı -•ter auı, ister •il• 
AC!lESI NE iMiŞ ACABA?! 

lsta11bul ıazeteleriain bi· 
riade okunaattar: 
. Alaulı Jak Riper adında 

lnr Franaıı, Paris üniverai· 
teıiade seksaa bir ıene ta· 
leltelik ettikten sonra niha· 
yet diploma alabilmiıtir. 
landan dolayi keadisine en 
••ki talebe rekertaeni un· 
~aı ••rilmiıtir. Bunu duy· 
oıa:'ı. •ln11acua, aklı evvel 

la Lı 11 •clamıa p zeki ve 
......... a· 
1 . 

_._ter auı, l•t•r •il• -- -------

Tırhan vaPuru Istanbula: m Hariciye Vekilimizin İzahatı 
2idiyor Ankara, 16 (Hususi) - Cümburiyet Halk Partisi Meclis 

Grub• bugün saat 15 te Hilmi Oranın riyasetinde toplan-
mıştır. Celsede Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu me•le
kcti uzak ve yakından alikadar eden hidiselerden ve ha
riciye vekaleti umumi katibi B. Numan Menemencioğlunuıa 
riyasetindeki heyetin hükümetimiz namına akdettiği muka
veleleri izah etmiştir. 

Verilen izahat Grubça tasvip edilmiştir. 

, f Belçika Ordusu Emre Amade 
' Roma 16 (Radyo) - Belçikada kışlalar akın halinde si-

lah altına koşan insanlarla dohıdur. Hükümet daireleıi as
keri neaaret altındadırlar. Hüviyetleri şüpheli olaaların gir
melerine müsaade edilmiyor. 

.. 
Tırhan vapurunun eşi olan Etrlisk vapuru 

lstanhul 1' (Hususi) - On gün e•vel Ataiyeye on iki 
mil mesafede karaya oturan Tırhan vapuru Alemdar tahli
yesi tarafından kurtarıldı. Vapur yedeğeııralınarak Ali'yeye 
götürüldn. Geminin yaraları muYakkaten kapahlmıştır. 
Tırban limanımıza ıetirilerek tamir edilecektir. 

illL."116 ~r~.,~m=ısaı 

SON DAKiKA: 
E7 

Paris (Radyo)-Cezair islim komitesi reisi Fransız Baş
vekili bay Daladiyeye çekdiği bir telğrafta bütün müsliman
ların Fransa ve menfaatlerinin bir İşaretini beklediklerini 
Ye islim akidelerinin bolşevikliğin Ye nazilik id<. relerir e 
uyıun olmadığını bildirmiştir. 

Londra (Kaclyo)-Berlinden aiınan haberlere göre Hol· 
landa Ye Belçikaya bir taarruz arifesinde bulunduiunu 
gisteren hareket Ye faaliyetten sonra bu pilindan vazge
çildiğini İ•a edecek yeni bir sükun devresine geçilaesi şu 
sebeplere atfolunuyor: 

1-Hareketsizliğin doğurduğu hayreti giderecek bir nü
mayiı yapmak. 

2-aerlindeki askeri şefler araıında bir noktainazar ih
tillfı baı göıtermiştir . 

3-Hollandanın arkasında Fransa ile lngilterenin bulun
duiu anlaşıldıiından taarruz mesuliyetini hiç bir kumandan 
deruhte etmek istememektedir . 

Paris (Radyo) - Bir Hollanda nazırının iştirakiyle Ro
maya giden bir heyetin ıtalyadan silih ve mühimmat almak 
üzere müzakerelere girişmesi ve heyetin Romada samimi 
bir kabul görmesi Berlinde hoşnutsuzlukla karşılanmıştir. 
Keza Hırvat politikasının Jurnale Ditalya mulaabirine Ma
caristan gibi Yugoslavyanın Italya ile iyi komşuluk müna
sebetlerinin kuvvetlenmesinden memnun olduğu hakkında 
yaptığıa;beyanatta Berlia siyasi mahfillerinde müteaddid 
tefsirlere · yol açmııtır. 

Pariı (Radyo) - Ruzveltin Finlindiyaya 25 milyoa do
lar ikrazat yapmağı teklif etaıes! Amerikkn qmumi efki
rıada ıeviııç uyaadırmııtır. 

Beynelmilel vaziyet soo 48 saatte gerginliğini biraz azalt· 
mış ise de siyasi mahfiller ketumiyetini muhafazada devam 
ediyorlar. Başvekil, Hariciye ve Milli müdafaa Nazırları 
Kralın riy setinde uzun bir içtima akdetmişlerdir . 

Ya2mur Musaade Ederse 
Evine Gidecekmiı! ••• 
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Nereye gidiyorsun? 
- Eitr yağmur yolları tıkamazsa ve ben binecek bir va· 

sıta bulursaa evime gideceğim! .. 

Sovyet - Fin 
Harbi ---Londra - Sovyet tayya· 

Ilı b ıinci defa •· 
releri bug P e b. !erini 
tarik Fin cenup . 't ~ir Tar 
bombardıman etmıı er b; 1 

J'f F' ıe ır e· yareler muhte ı ın b ba 
ri üzerine 600 kadar om 

atmışlardır. . b'I' memek· 
Umumi ıayıat ı ıD 

tedir. 1 - Sovyetler, 
Stokho m . ce beıinia 

Paraştitlerle Fın p •• 
. . ler ve ven 

arkalarına ınmıı . . k a· 
. dyo makinelerını arF 

cı krab. takım haberlerle ia 
ra ır _ çalıt· 
kıtaatını ıaıırtmaga kala· 
mı (arsa da derhal ya . 

ş k . ha edilmiıterdır. nara ım _ 

- ' ÇeınberlaJD ın 
Beyanab 

6 (Rad10) - •• 
Londra, 1 daki 

k Avam kamaruı• 
a ıam k'l B Çe•· 
beyanatında Baıve ı F. • 

1 pter• ve raua 
berlayD ~ in 'ltere •• 
nın Ttirkıyeye, ~alleae1i 
Fraaıadan harp l . 

lmaıı 27 •il1•• •ıı· 
sarın a i karar 
liz Jiraıı ikraz etme e 
erdiklerini bildirmiıtir. 1.-

:un 15 milyen liraıı altı• •; 
larak tediye cılua~ca~ ,. 
buçuk milyoa lnıilıı brfuı •• 

k' raa· 
lngiltere ·• Ttir ı1edveL· •I· 

Tilrkiye arası• aaı 
sa • fi .. iae tedahil heıaptan taı 1 

yarıyacaktır. ---.. --.. 
---- 1 Halkın Se• 

Hakkın S•ldlr -çok 11uziı bir vat.ndaf· 
ilk ve kard••llk 

nl111•n••1 . 
H ·azalı lnr 

Aldıi••1Z • ı 

mekEtup: lk' -An x:.ıe yeme-
.. vve 1 a- va .. 

.- ini yemek lzere kord•D 
r.tanbul vapurlannıa iık•=~ 
karııııada i>aluaan ~~ tdl 
sanın lokantaııaa 11~1! ti~ 
lokantanın kapıll eıı~• 
. . ve Galiba Erıın .. • 
ıhtıya~ ka bir feliket •ı•· 
veya af 1 kadı•-· 
takasından ıelea 
- titretlijini ıöre• MJ 
ııHzın be•e• b• ltiçare va• 

asa•, . ı.ı ı•· 
taadaıı i~erıye a .ı, ... aı 
lın baııaa etartta, karaıtl 
doyurdu ve ayakları••. ~ 
bir pabuç verere~ sevintl~: 
kadıncaiızın lt•f?'•~ Nil k• 
ettiği duaları laepı•ız ta tli 
dirle işittik. lu •"~~·ti· 
arkadaşın ıu hareketı UD 

sale şayandır. b 
Halkın Seıi : Biı d: lirik 

merhametli yurttafl e 
•e takdir ederiz, Zira: 
HalkH• Se•I 

-_:H:•::k::~:;'?.;.;\•;ıii.!9ıi!' .... ıd .. l•r~ ---Kurban bayr .. ında T~k 
bava kurumuna yapaca::· 
•uz yardımlann tutan • 
zılay Çocuk eıirgeme ka-

, k ,...a 
ruma ve hava ~ k 
arasında takıim edilece 
ve ea mllbrem me.Ieket 
ihtiyaçlanaa harcaaacakt!!: 
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Muhas bi rnrnm=ux••-=• ·-.u·---·- ~ ~ ~.fli Facfa::g:~nde'Fi~::i;:;.m· • • (D • \ d s A•ll ••hl•r ••t•rll•r bir bakıı 
1!eçl~~mumii vil~tit estur J gazetesi iyor ki: yo?:~·;a::::~::~::.n::: u~::~·.~·::~r:r:.o~:.T!" 
toplantısının y kıalığı dola- derİD bir matem laaYası lal- Ye bekçi JOktur 
yısiyle vilayeti iz idari hu- '' omşuya taa ruz edilirken elleri bagv lı kal- kim sürllyor. 
s•siye inde göz çar n bir Buı-lin birçok aileleri y•- YAZAN: ...._ 
faaliyet gÖr-lmektedir. mak ve kendi sırasını beklemek Y81tndan, koca Yeya kan• - 13 -

Bu sene vukua gelen fev- 1 aından, ana ve babası•d•• 
kalide ahvaller,e r ğmen . en yan 1§ bir siyasettir • " mahrum bırakan, lttilisa bir B&yik balYarları• ertala-
idare tahsilatını geçen se- p rıs, 16 (Radye) - Irakta çıkan "il- Mısır gazeteleri ae tehdide maruz •İl- çok mes'ut ve mamur ytıYa- rıntlaki parklarda ltul•••• 
neye nispetle fazlalığı tak- is~iklal,, gazetesi Balkanlard.a iht~lit im- letler arasındaki baiların takYiyesi tezini ları bir anda harabeye, ma· lokantatla ye gaziaelarda 
dire şayan görülmüştür. Mu- kanlarından bahsederken dıyor kı : müdafaa et•ektedir. temhaneye çeviren bu feci çalııaa ı-arı•nlar ve sair 
hasebe işlerinin ve mua e- "Balkan paktına karşı, ister Romanya, "Destur,, ıazetesi ıanları yazıyor : hadisenin uyandırdığı elem işçiler hep kızdır. Ostleri, 
latın oldukça munzam bir ister Türkiye tariki ile tehlike karşısında "Saadabad paktını teıkil eden dirt dev- ve teessürden gizlerimiz yaş- baıları • kadar te•İz ye 
şekilde cereyan eylemekte Saad bad p ktı devletleri vaziyeti yakın- let, tehlikeyi önlemek için aralarında' ha- lı, kaJplerimiz hüzünlüdür. şıktır ki en iyi ltir aile kı· 
bulunması başta müdür ol- dan takip edecekler~ir: Bu bl_ok Türkiye- len mevcud olan işltirliğinin takviyesi hu- Yangın, fırtına veya sel zından fark e•il•ezl~r. 
duğu halde mer ez ve şua- ye, Asy~da herh.angı bır te~lıke_ye ·~ruz susunda müttehiddirler. Komşuya taarruz gibi nisbeten kaçmak imki- Önlerinde tıkır ııkır par· 
abattaki e urlann eceli liul ndugu takdırde, en muessır şekılde edilirkea elleri bağlı kalmak ve kendi sı- nı bulunmıyan zelzelenin da- lıyan heyaz kete• lallkleri 
gündüzlü mesaileri neticesi yardı edecektir.,, rasını beklemek en yanlış bir ıiyasettir." kikalarca uzun süren sarsın- bile insaanı cezbeder, Hif 
oidugu öğrenilmiştir. • I . tısından sonra, yuYalarının bir ıayrısız bu yar •elekle-

-o- 1 Radyo Haberleri ikinci ordu enkazı altında can Yerenleri rini ralaataur et•ez ye karta 
.., • • düşünmek bile insanın tüy· yapmaia kalkmaz. Hattl hir 

Zeyt·n ag Ista bul (Hu ust)-Fatiladc lıususi otomobilini ıeYkeder- müfettişlig"' i !erini diken diken ediyor. ı-enç kıza veya eYli kadına 

S 
kon, Sıaık adındaki kadını ezerek öldür ekle •aznua Zelzele .. öyle birşey ki ev- dıkkatlı ltakmak itile ayıp 

r eperatör Orhan, b ırü beraat etmiştir. den kaçmak, bahçeden, so- ve ıımarıklık sayılır. atış lstanbul - 'Kor ıeneral 

ı lzzeddin ÇalJılardan mün-
Zeytio yagwcılar bı"rlı"gw1• stanbul - Hüseyin adında bir zat, sabık Gaziantep meb- h l k kaktan, mahalleden kaçmak· laten hif lıtir yartle •• laiç 

K 1 Al a alan ikinci erdu mti-umumi heyeti dün Ticaret u u ı ıç i aleyhine on bin lırahk bir alacak davası aç· la kurtulmak imklnı yok.. \,ir ıazine ye lokautatla 
t f ettişliğine" korge•eral Ab-otlasında topla dı. Zeytinya- mış ır. durrah•an Nafız vekaleten çünkü bütün şehir toptan ayağı aendeliyeu Y• kendini 

• f" tl . . t b•t• . .. Davacı; Kılıç Alinin Ankara belediyesi11den bir sinema çalkalanıyor.. ve bu sarsın- bilmiyen tek hir ada• 16· 
gı ıa erının es ı ını gorüş k" 1 d • d... ~ k d" . k f "I f tayia edilmiştir. tü. Piyasa teamül ve artları ıra a ıgını ve parasını verme ıgınaen, en ısı e ı sı a- tılar, bitün inhidam, ölüm rtllme•iıtir. Zaten ba tliyar• 

tiyle bu parayı ödediğini iddia etmektedir. -
111111
-- L dahilinde 5 asid esaı üze- Ye feliketleri saaiyelere sı• da ıiair yoktar. Kavga yoa.-

rioden ytizde bir komisyon Dü gece Karata!llı seller bastı Defterdarımız ı..,ıı .. 1.r .. yapııacaı. hiçbir t•r. çııaı.ıı .ıa •• ı t•rbi:re 
dab.il varil alıcıya aid olmak ~ Ankara, 1' (Haıuıi) - şey yok.. en yüluek tl•rumdadır. 
yere 5 kilosunu Fob 39 Tramvaylar 4 saat iclemedi İzmir Defterclan B. Mim- Burada ancak m11kadderat On11n içi• ıelarin ıehrila 

lıiçltir yerinde Pelia aoktuı 
elaatlıi ıilıi geıici polis te 
yektur. Hatta baktiıi de 
yokt•r. Yanıı• bin.le bir 
de;il, ltelki •ilyoacla bir 
tlercaıincleclir. 

kuruş olarak t sbit et iştir. D '.I' taz Tarlaa• Yekiletle te•aa hakim .. 
iin şehrimize ve cİYara me111iştir. etmek ye tlefter•arlıiı a)l- lıte bugün yurdun bu gtı-

lhtı A a 
yo 

~i}Gyet ihti~"r komi yonu 
dü sabnh aat 10 da Vali
nin başka lığında toplammş 
Ve .ihtık"•a rapan b"'Zı İc -
ret e v d- k al rın s -
hi ferini dinle i tir. 

K il e ve fasulye s t n 
bir müe s se hakkında tah
kik ta başlanma tır. 

• 
1 y 

ı ok ı r nı 
y 1 

H ber aldı- ımıza göre, 
Şehit F ethibey ilk ulunun 
5-A öğrencileri kendi r -
larında on lir ellı beş ku
ruş toplamış! r ve b par yı 
okulun mini mini yavru! rı

nın üç y vr • Erzinc n fela
ketze e karde lerıne veril
mek üz r Kızılaya teslim 
etmişlerdir. 

Şehit Fethib y okulunun 
hamiyetli cocuklarını takdir 
Ye tebrık ederiz. 

Alaça ı 
NAHiYE MÜDÜRÜ ÖLDÜ 

Çeşmenin Alaçatı nahiye
si müdürü Bay Ekrem Arı -
soy kalp sekte inden vefat 
etmiştir cenazesi okul tale
beleri ve birçok halk tara
fından kaldmlmıştır. 

--o-

Bug .. n 
nüf u u 

•• u 
uz 

f sıla ile sftrekJi yaj"an yai- Halk saatlarca eld11kları kal•ndıran işler hakkıa.la di- zel parçaları tabiatın feli-
marlar akıama doğr11 şid- yerlerde kalmışlar Ye vesait- rektif almak izere ıcarimizc ket silindiıi altında ezildi .• 
detini arttır ıştır. 811 yiz- ıizlikten ç.c;ak sıkıntı 1-ekmıı- ıelmiştir. 8. Mlmtaz Tarhan ·birçok şehir ye kasabalarda 
den şehrin bir çok semtle- lcrdir. Parası olan talcıı ile çarşamba ıüni lzmire diue- yüzlerce, binlerce aile harap, 
ri i sular basmış ve billıassa parası olmıyan yaya elarak cektir. müzdarip, sefil ye açıkta 
Karataş m hallesi su içinde Gözelyalıya kadar ritmeje 1111111-- kaldılar .. 

ı ıştır. mecbur ımuşıardır. Felaketzede 
Karataş i kelesinin karşı- Tramvaylar işlemediii bir Fakat burada, bu kaza ve 

kader yurttaşlarımızdan •Ü· 

him bir kısmını perişan bir 
vaziyette bırakan bu felaket
ten biz İzmirliler yalnız acı
yıp geçmekle kalacak degi
liz.. derin elem duygularımı
zın biraz teselli bulabilmesi 
için o aziz f elikeb~ede kar
deşlerimize karşı gücümüz 

smd ki so ktan gele sel- sırada otobüsler her za•an d ı• t • 
ler tr mY Y C desİDİ kap- olduğu gibi seat yedide f&• yar ım !llllll-ıs esı 
1 mış ve bu yuzden tram- raja çekilmişler ve 1aalkın 
vayl r 4 s~attan fazla işle- Jatiyacı düşünülacmiştir. 

t 
Gazabı mı, 

Bir Cilvesi 
YAZAN : SIRJltl SANLI 

Ta 
? 

Dünyanın dört bucağında vukubulan zelzele felaket
lerini anlatan bu eseri önümüzdeki Pazartesinden iti· 
haren tefrika etmeie başliyoruz. 

ımız 
1 tanbul - Haliçte yapı

lan Atilay ile Saldıray ad
larındaki tahtelbahirlerimizin 
teçhizatını ve fenni tecrübe· 
lerini tamamlam k için bu
ıün dört Alman mühendis 
g imiştir. 

Saldırayın sanc k mera
simi Martta olacaktır. 

T .. ··n sat şı 
Ege mıntakasında şimdiye 

kadar satılan tütün mikdarı 
24 milyon kiloyu geçmiştir. 

Radolf Ye Moris P~uzo 
Kunduracı Sait 
Kavaf Bahaettin 
Cemil Atlas 
Köseleci Talat 

Lira 
s 
4 

40 
5 
5 

yettiği kadar yardımda bo
lun.cağız. 

Bu vatandaşlığın icap ettirdiği 
50 en tabii bir harekettir. 

300 
500 

10 

100 

İzmirin zenginleri ve fa
kirleri arasında yurdunu, 
yurttaıını sevmiyen ve muh
taçlara karşı yardımdan zevk 
duymıyaa tek bir kişi yok
tur. 

Ey Aziz Vatandaşlnrım, 
mücessem bir hüzün halinde 
kalplere damlayan Anadolu 
faciasında yavrularını, koca
larını kaybetmiı kadınlarla, 

ana ve babasını biranda ezilmi~, 
kendini sokakta bulmuş, kl
JÜcik felaket kurbanlarının 
kendi kanın ve kendi nes

i !inden olduğunu unutma. o
nun biran için olsun yasını, 

35 acısını unutturmağa koş .•. 

Çünkü herkes bilir ki dü
şen vatandaşını düştınmiye
nin, tehlikeye giren vatanı

nı da sevebilmesinden 
ıüphe olunabilir. 

LUHU AKSUNGUR 

ilcktrik çok •c•z old11iu 
için Jaerıey 't'e bllll~ ihti· 
yaçlar bun11nla temi11 edilir .. 
Otlun ve ki111lr ax kullanıl
maktadır. 

Paıar 't'e tatil ii1alerinden 
baıka laer ~ıl• ıabah Y• 
akşam lzcrleri ead.leleri, 
sokakları kız ve erkek tale
beler doldurur. Okullanna 
gidip gelen kız talebelerin 
sokaklardki hareketlerine 
imrenmemek kabil deiil •• 
Yollarda etraflarına anıı, 

ve ııplak nazarlarla bakmu• 
larlar, ya birbirleriyle kon11-
ıarak giderler ve yahud ı•
zete, mecm•a Ye kitap eku· 
yarak yiirürler. Yiblerinde, 
ıizleri•de beya yoktur. Za· 
ten ••nelerinin bilmetliii Ye 
ıir•ediği bu hareketi aere· 
den öjreamiş olacaklardır. 

(Devamı yar) 

Elbiıe yaptır
madan evvel 

Hlkt•et karıwıDtla tlc· 
aar tanıi Mellmed Zekl'aia 
•• arif Ye •• ••ti• lla•-.
larıaı l.ir rlr. 

lzmir Pamuk-1iiMeasucat 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınartlaclır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylak markalarını havi her nevi Kapot 
Bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni 

tip menıucatına faiktir 

Telefon No. 22u V8•3079 
Telgr:af Adreel : aa1rak-fzm r piyan~o Biletlerinizi SA DET Kipsiaden. alınız 

Çoraklı:apu Poliı merkezi k~rşııı No.864H. Tabsi• Oa•er Telefon 3497 
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