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- Evleriniz, apartmanıarınız, 
mağaza ve dOkklnlarınız var mı? 
- Yoktur .. 
- öuıe ise sız çok saf va ap .. 
dal bir kadın ımııslniz .• 
Şıdiye ile Nıhıt bir kavgayı andıran bu 

rnönıkııadan ıoara daha z\yıde kilıkiin 
bir halde ayrı odalara çekildiler. 

Attık genç kadıaıa bia bir karııık ma
oera kahramanı Nihadıa, kendiıini yeni 
milyoner Ziya Sokuliana peşkeı çekmek 
için kocasından •e yavılarıadan ayarmak 
ciaayetiai irtikip ettiğine biç bir 1Bph11i 
kalmamtttı. 

Şadiye, ıoa telefon koauımuıadaa 1011-

11, aöıde kendisioe kocalık yapacak ah
Jikıız ve vicdanıız seuerinin ev idare ede
cek, bir karı gtçiadirecek bir adam değil, 
srüzel kadınları zengin ve zahmetsizce, hile 
ve hırsızlıkla y6z binlerre lira knanmıı 
gaddar ve ia11f 51z ~üccarlara takdim et· 
meğe ahımıı bir namuı ıim1111 •e yahut 
yaıh, ıo1muı kadınları ıençlik ve güzelli· 
iiadea istifade ederek. ıoymağı mealek 
yapmıı bir muhabbet tacir ve komiıy0ncu· 
au olduiuna tamamen anlamıt~ı .. 

* • • 
Ertesi gBaü öğleye doğıu evden ayrılan 

Nıbat, ı -cık üç ıüa ıonra tekrar yUıünü 
ı&ıtermişti. 

lıla böyle olacağını esasen zavallı kadın 
tahmin etmiıti. 

Ç6akü o, gitti.kten ıonra telefonu prize 
koyaa Şadiye, yiae kocasını daha doğrusu 
o iireaç ıeytaaı bir akıım önce bayat H· 

aiyJe tebdil eden kadıaıa küfürlarlai dia
lemtk mecburiyetiade kalmııtı. 
Kadın telefonda ıöyle haykırıyordu: 
- Telefonu kıpamak veya oau prlıia

den çıkarmakla benim elimden kurtulaca
jını zaaaediyouaa aldanıyo11un. Benim 
parılınmı çektikten ıoara aeni rahat bı
rakacıjımı ümit ediyorıan ı•ıarım teDİa 
akJıaL. 

Geııç kadıa en ijrenç vo korkuaç tob· 
dillerin en ağıza alıamaı IÖ9Bp 11ymılarla 
devam ettiğini ıörüace aııın ve kadar· 
m1q lsaclıaa 1eıleamek mecbufiyetiade kal
mııtı: 

- Affedersiniz, hınım efendi, Nihal 
btlrada deiil, biraz e9•el ıokıia çık· 
mııtı: 

- Siz kimıialı? 
- Karı11 .. 
Ba defa telefondan ıet ve ıöı yerine 

bir kıbkıbı fırtınası kopmaıta. 
- Neden gülüyonuauz? 
- Sıziu, Nıbadın k1rısı oJdu;uaazu ı&y-

lımenlıe .. 
Meğer ılı çok 11f ve apdal bir kadın 

_Şehir Haberleri-

2300 
• 

garıu 

aletleri liranın :ziraat 
hadisesi imali için 

Şehitlerde babçivaa All-
ettia 1 Akdereaia çalıaaa 

.. 2300 lir111aı meydana r çi
İkarmak üzere , zabıtaca tah
kikata de•am kedilmektedir. 

Hadiıe receai lreadiıi bir 
~ ğienti ıonü'Dda ı~ciraltıada 
urboı ·edildikten İÖİİra K•· 
n.taıta bir aile eviacle Ar· 

, .. h Abmedin odHına 16ttı· 
~rOlmüt ıoyularakParalHı. 
l•hadıktaa ıonra iç ııb11, 
tarafı odan . bacıklarıadanl 
kollarından tutularak ta· . 

- - = lııamak ıu,etile Babribaba 
parkına götllı tllerek (bralul 
mııb. Şıyaai dikkattirki 
bu işi yapanlar Alicttia 
cfzdanında buluaaa 2300 
lirada a 2290 liraaını alarak 
yalnız oa Jiraıını brakmıı· 
lardır. 

Yapılan araıtırma netice· 
ıiade erlentide bulunan ka
dınlardan Maazzeıia evin· 
deki köm&rlülde iki yüz li 
ra, Arsalı Ahmedin adam· 
)arından birinin kömllrlü · 

ğüudede 011 lira buluamuı· 
tur. 

ı 
Hadiaede adı geçen J•n· 

darma Mehmet iıa indeki 
1ıb11nda Jaadarmı eri .. of· 
muıyıp tJaadarma Mehmet 
•diyle maruf •olduğu aala
ıılmıştar. 

Hava kurumu
na yardımlar 

Torbalının Dailuzılca oa· 
biyesinden B. Ahmet Topçu 
ve Hoı tuna köyliadcn Veli 
Töng&ı hıva kurumaaa yil· 
ıer lira teberr& etmiılerdir. 
Bu iki yurddııımııın bare · 
keti takdire .. ı•yandır. 

Uç demiri ve pulluk ılbi 
ziraat aletleri İm•liade kul
lıaılmak 6zere vlllyetlmiıe 

nıübim miktarda demir riia· 
derilmlıtir. Bu demirler ıi· 
raat aletleri imal eden mi· 
e11e1elere ve fabrikalarla~fı 
yerlerine daiıtılacaktır. 

Fabrikaların 
ihtiyacı için 

kömür 
Fabrikalar ve ııaai mi· 

e11e1eler ihtiyaçları için Eti· 
baak tarafıadaa ıöallerilen 
kok kömlblerindea m&bim 
kumı Izmire getirilmittir. 
Bu ıaretle f abrikalarıa •• 
11nai mlieue1eloria acele 
ihtiyaçlarına cevap verile· 
cektir.1 __ .. __ 
iki hazin Ziya 

Memlektia ıilıide e•lltla
randıa aıkeri baıtıhaaeıi 
dahiliye belcimi Dr. binbap 
Adil Taıbaı k11a bir ha1bi· 
laktan ıoara ölmüıt&r. Diia 
bByiik ihtif aile ıilih arkadıı· 
lırı ve bir çok ıevdilderi•İ• 
omuıuada ebedi meclfeaiae 
göt&rülmüttlir. 

Yine memleketin ıeYimll 
doktorlarıadaa memleket b11· 
tahınesi nl1aiye m&teh11111 
muı•İDI Dr. AH Rlıa Ünlen 
din vefat etmiıtir. Cenazesi 
bug&n dtfaedilecektir. 

Bu ıuretle lzmir iki m&hl.n 
•e deiertt doktorunu kay· 
bettiğinden kederdfde aile
lerine gaıetemiı Halkın aeıi 
tıbrir aileai taıiyetlerial ıa · 
aar. 

i Elhamra Sinemasında ! 
ı matinelerden itibaren en ıoa ve en:b&y&k ı 
ı TÜRK FiLMi ı 

i KISKANC 1 
ı Baı rolde: Ertugrul Mııbıia, C•hid , 1. Galip, ı 
ı Fatma Ark•a, Suavi Tedu ı 
ı Seınılar: 1-3 -5-7-9da .. Cumarteıi·Pııu 11 de baılarl 
ı Dikkat: Filmin birinci iÜa6 9 ıeaasıada buıuıi koltulclar ı 
ınamarahdar. Biletlerinizi ıabahtaa alal.lllraiaiz. Telefon:2S73S 

imiııioiı. ı SİDem&SIDd8 Tel. ı 
- Buau atrcdeD anladınız? ıt-__:::...:::.ı:ı~~~-==--::;-:-;-:-:-T:~!üi=:-:-----3_646_1 - Bu sualiııize .:evap vermeden mÜH· ı uglin matinelerden itibaren 

acle ediniz de bea ıb.e bir ıey ıorayım. : DEANNA DURBIN'ıa 1941 S6per Filmi ı . = ~~:~n:: :::;~m~.isiniı, ıizln bir kıç i BAHAR RESMi GEÇiDi 1 
eviniz, apartmanıaız mıiaza ve d&kklala· ı Rllh okıayıcı maıiki ve göDül eileaclirici ıarlnlarla dola ı 
rıaıı var mıdır? · ı ı senenin en ıeaıin llarlka !• temaıa filmi •• ı 

ı ZENGiN iLAVELER ı 
- Yoktur. A ._ . : Matineler: t.lS 3,15 S,lS 7.15 ve 9.lS te ı 

- r•U• ••r-

Kasırvad 
100 ölü~ ' 

yaralı 
Nıvyork (a.a)-Ah 

haberlere ıöre llli•olı 
IHiade lıiklm ıln• 
ka11rga aeticuiacle ti 
kadar t11blt eclllea 
lara ılre, •• •ı•i' l 
ölmlı ve 650 kiti 1 
mııtır. 

Ôdemiı aıll1e laakak 
kemeainden: 
Ôdemlıl• Y a11 m• 

bilıl caclclHlnde ' N 
de otarar Haaaa AD 
Naamiye Ôırtler tara 
mlcldelale1b Ôdemlfl 
talyol malıallulade 
Hlıeyia çaYQf 1anı• 
rltll Ahmet oğla~ AH 
açılan e•l•nme akli 
çocukları Cıvriyeni• 
munan alfuı ~kltlll• 
elli da•a11•1• Ôdemif 
lıakuk malıkemulade 
952 tarihinde yapıla• d 
ma11ada: Miclcleialep 
ikametılluaın mıçlalall 
blaıea da•• arıalaelı •• 
vetlyeaia illaea te&Htl 
dar11fm•••• 16 NI .. f 
per11111be ılal ••t 
tallkfae karar verllmit 
ğa davetiye makamı•• 
olmak iıere illa olu• 

(l 

Ôdemiı icra 
luiuadaa: 
Ôdemlı icra mem 

aaa 941·45 uyıh clot 
dan : 

Ôdemlt 11ki hı 
ıolratında makim ik .. 
len ••rede oldatu 
meyen kıh•• d6•1cl 
11yia oiia Oımau ; 

Ôdemiıin camii 
maball11ladea Garip 
darralıma• 11111 f atm• 
Ateıe Ôdemlt ıalla f 
mahkemulala 28-6·9 
rila ve 857 249 ıa11b 
mucibince •erm•i• 
oldatanaı 30·5 938 
itibar•• ı&•d• 20 1( 
faka ile 237 KŞ. # ••• 

maarefı 100 KŞ. il•• 
ve ayrıca icra ma 
ba UAaıa · ... ,i taıi 
ltibarea ıs ıia içi• .. 
mealz llıımclar. Ba ~ 
f çiacle ıdemeııeaiı 
mercUadH veya ait 
malalı•m•d•• icra••• 
brakalma11 lçla i bir 
ı•tlrmedlkçe cebri ~ 
cle•am · olaaacaiJ '~-• 
ba mlddet içi ... ,... 
yaaıada bulnmaeıs. 
maıHaıı haplıle tıı,. 
nacatıaıı • • hapil'
laaclır1lacatıaıı •• ._ 
mabalif beyaada 
DiZ keıa upiale 
caj'laız teWit -
kaim olmak lı•• ... 
••r. 

Milli uiyan20 biletlerinizi \ mıı1 I •;~-.- •·· 164 "a•• , ...... u11•u ••••••• 



nun beyaz 
Racası 

BoraeoDUD ............. . 
da •a1-• •• 1Wlflml 
50 lala mil aarabbaı•ı bu · 
la• Sar ... ln• •'- da 
llalar'tar, DJrak'••r .,. tir· 
18 kaMle meD1aplan•daa 
,.,i. mllyoa klıhllr. Baraıı 
mlatalıı:Uair vı dlıyaaıa 
ltekl mımlelrıtlerladea lalç 
blrlae beaaemıa. Çlakl 
barada iarillı lsaaıadaa 
ı•lme ... , •• bir ..... a •. 
cam. Slr tClaarlu Vraer 
Breoka 5Yarakaa'l8 Bçlacl 
R ...... ,. \ 

Blrlaci a.,.. Raca, Ja· 
meı lı•k•, 1805 taılhla•• 
Hmtllıt.aacla clofmaı •• 16 
, .......... Hla•taa ... . 
cel'lllarma plfllÜI, birik 
c••retle çarplfmalara lıı:a • 
bla111br. la adam bir ara· 
hk ıakatlaaaıak memleke • 
tlae dlamlf, fakat 11,Ueı· 
Ulstea...,. 1••• Malaya 
takim ........ aitmiı, ora· 
.. Wr ada laalm• barbar· 
....... k•tar .. k ..... ı• · 
rl .. lftlr • ........... ....... .. .......... ,_ ....... . 
laarp haliade balm... ba 
k.,.aııhllta kat.ileler •nı 
......... ,.1r ..... ,. 
lar, ela •••• ,. ... . 
bfaılr 11--. ...._ Raca 
.................. ti. 
.... ltt• ~· _ Rac.,a ,.... .... ,... ......... .. .... ... ,, 
ttltill• .... , •• 1r- ........ . 
...... talab•... ... ..., •• 
....... • ... .-.u . 
.. .. ,... J•••• ... 11 • 
............. .... 24 .,. 
111 Mil .. r-• S•arak 
Rac.a llb oı •• ,... 

la .. etle Uıak Doıada 
..., ..... p.a ....... . ,... ................ . 
lsYkl ........... ıet•• 
Wr _.., lfl•• -"'1 " ce· 
llfel 111'11a4e Yliafh bilta· ............... , ...... ..... ~ ... ,. 

a. .,.. Rfcalana ise•· 
tlllerlal .... .,_ illa 1•· ,. ... 
•••wbr. llaaları• lallrlm· 
....... ta ...... ... 

ı 
Loedra (a.a) - ltatw' 

ajauı•ı• Akdealı fO-
•••t.de ••hl••• ••laabfrf 
lll1diri1or: 

Brlt•a1a doau-11 Ro· 
doatakl ehemmlretll ll•••· 
leri bombarclımaa echr ••• 
filo ile lllrllkte lllı laup ı•· 
mlıfacle balu••• telr l•rllls 
mahıblrl Hadim. 

Hlcam aal olara• ppd • 
mıı •• lla mldalllrem ada• ••• • ...... ,.t1.ı a.t,lk ... 
çld•••••ttar-llal•br
lın r••••flm ıında ..... 
1• fileea audaa -•lat· 
maldal11t ............. 
iıe pılrıa bir halde ltlllm 
lıblıllll ,.,.. .,, .... .,. 
ateı et .. t• •••• etlfror· 
lar. Sıln•rdltl•ll -ı ••· 
••• perdeli ........ 
adada fllru 111J1k JUll•· 
lan .... 1t111,. ... 

Pııaa:ıare cerı1•• -.. . ... ........ . ... ,,.. 
v ada dealı •• ,. UY• ••· 
••tlerlala ta• ~ Wr it 1111111 , ................. . 

T.,,_eler tec• ,.,.... .................. 
ı.... ..... , ..... ,. ..... ....... -·fi· , ........... ............ "" 
dtr. 

D ... ..,.1a,,_.ı.1111a. 
R ......... , •• teawlr fi. 
.................. $e ... , 
•il, ... ~ 
laup ........... . 
t•Jtr .............. ,"' 
•IGMr.JilYa ..................... _ ................. .. ,, ............. .. ........ ...,..., ... ... 
faldpWaa,....,._ ..... . 

ıı llZln •t111 
Defterdarhktanı 

,. ........ ., ••••ı '· •~ıMı .. •lıllılllillilll•lllliııM11ıı111 .. rw~ 
afaptma""' 
, ...... 20 ...... • ..... ................... 
,.ıu ,...... , ..... .. t.,,...,_ ...... ..... ,..._. ,...... ... ..... 
tu ••ra m•lll .. rll•• 

• 
Yaıfal111 
~ ....... ,. h• ,.,.. AY ..... Oıllaa ..... ... .... ...... ......................... 

iki , ...... , .... ,., -llol 
11 ..... , ....... ...... 



oJ ant ı.ı larda yemek 
t c- bi ri J1asağı 

l.l•nbul - Bir m&ddcl •vnl ı~bir mec
lisi loku :la V t' l>eczui yulcıio ıo'ui• bı
kan cımeki n lısrn dft yem~k t~~bir fdilme
mesini kına ı laşhro11ştı . Dün toplanan bele
diye daimi cııcilmeoi bu karana baılaufıç 
tuibiai teı it etmt k için uıuo mDukere
ler yapmış ve bu l&anrı 3 ay ıoura yDılir· 
IOğ'e koaulmaaını tesbit etmiştir. _____ ,. __ _ 

Lüks inşaat yasak 
lıtlabul-Dabiliye V e!kileti düo beledi

yeye gönderdiii bir tamimde belediye ve 
buıuıi idare bütçelerinden imar ve yeni 
iaıaat için tıbıiaat ayarmamalarıaı bildir
mittir. Noımıl zamanlar avdet adiaceye 
kıdar biç bir lizamıuz iaıaat yıpdmıya • 
cak Ye bıılanmıı olan liikı ioıa•t yarada 
bırakılacaktır. 

Eaaaen belediye, fea ve imar itleri mi· 
d&rlBğüae göaderdlii bir tamimde bu bu
ıuılan bildirmiı buluaacıktar. 

--mmı.__-

lstanbul Piyasasında 
bol yiyecek maddesi 

Aukar~ - Ticaret Vekileti, ticaret ve 
toprak ofilleri tanfındıa her •y lıtaabu! 
Pi1 .. ıııaa 150 ton piriaç, 300 ton faıulye 
ilk parti olarak 1600 teaeke peynir, 600 
teneke ıadeya;, 100 ton balıur çıkarılma· 
ıı içia ifıili makamlara · emir vermiılir. 

_._ .. __ 
Dahiliye Vekilinin 
kaynanası ölütlü 

Aakara- Dıbiliye •ekili 8. Faik Özt· 
rakıa kıya••••• Ba. Emine Yenice vefat 
•ltl. c,aaıeıi bagia öile aamaııadaa 
aoara H•cı Bayram camiiad•n kalduıldı. 
MecUı reiıi, e.,,.asu, Yekiller Ye bazı 
mebaılar cıaaıe Meraıimiade bulaadular --·----

lstanbul gazinolarında 
ı.taabal- Kala•• ve py fiaU.11aa ya

palu ıam lıeriae gaai•o •• kelaYelaaae
~ laelediJ• J• mlracaat •tmlıler, flat 
tanfeleriae ıam 7apalmua•ı iıtemlılucllr. 
Y •Di fiatlar1a teıbitl•• kadar 1111'' tlbi 
rulerfa •kHriıiade •lıterUere ilalamur 
..,u ... ı kararlaıbnlmıı •• b61le laareke· 
te ...... mııtar. 

lzmir yabancı asker· 
ilk ıabesinden: 

942 Maeıi ilk ve H• yoldamalarıaı ıa· 
..... ilde yaphrarak ııaaf almıı olaa 338 
4oi-Ju •• bualula muameye tabi t•tal
•81 dlt•r dotamla yau•cı erat ile yokla
aa irapta Ye bakaya erattan ııaıf elmıı 
olap ta hı•üı HYkedilmemiı eratla biıkeç 
.... kaclar ıeYlderi icre lnb•ıc•lt•d•• 
,., .. ,. maa•leleri tlanlidea tamamlaa
malı ••• u,ı. ba •••• a. kaıaamık •e ıevk 
etllleceklerl rlalerl ajreamek lheıı JH••· 
•• ttR.ren yebaacı •••erHk ıabnlae ml
racaatluı illa olaear. 

-

ADYO · TELGRAF HA ERLERi 
Mançuko 
Başvekili 
Tokyo (a.a) - Mançuko 

baıv""kili Yakosuko deniı 
üutine vukubulaıı dant 
üurine i61miıtir. 

Bııvekil Japon ordaıuDu 
lngiliz:ve Amerikalılara kar· 
ıı iÖsterdiii kahramanlık 

dolıyiıile ötmüıUlr. 

Mekteplerde 
dinlenme 
tatilleri 

Liseler ve orta okullar 
düaden itibarea bir bıfta
hk diole11me tıtlliae :baıla
mıılardar. 

Öğretmen okallırında 
dialeame tıtfli 1 al11ada 
beıhyacıktır. Ticaret liıeai, 
Kız Sanat okala, Kıı llıui 
ile erkek Sınat okulunun 
dıalenme tatilinden iıUfade 
etmlyeceii Maarif vekile· 
tinden bildirilmlıtir. ilk 
okulların dialeame tatl la
den iıtif ade edeceklerine 
dair bir iı'ar yoktur. 

Orta okullarda ve Uae-
lerde talebeye karneleri 
verilmlıtir. 

---o---
Milano • • 

ser2ısı 
Millno beynelmilel serri

sialn 23 cil tezahilratı bu H· 

ne 12 Niaan tarlhladea 27 
Nisan taribiae kadar •uku 
bulacaktar. Ekıpoıo•lara 
ve ziyaretçilere ıeçea ıe••· 
lercle lolclafa ribi ba •••• 
dalli a1•I teıllUlt yepalaca
taaı •e ba lluıasta :maJOmat 
almak lıtlyealerl• 1a Koa
ıoloalar• Yeya ltal1a• tica
ret oda11•a mlracaat etme
leri llıımdar. 

--o.-..-
Dövmek 

Romanya alev- Milli Şal lstaıbıldl 
h• d 8 1 lstıabal - Milli Şef lım•t 

ID e, u gar la6al clla lımlt JOIİ)'I• ., .... 

Macar anlaşma raya 1·~~~::.. • 

Si doiru mu? Taibe Yurtları 
--o---

Moıkova (•.a)-TH ajan 
ıı bildiriyor: Buraya relen 
haberlere i&re Almıalar de· 
tamh Mıcar·Balrar doıtlak 
eserialca Romanya aleybiade 
bir ıalıımıya mlacer old11-
i11 ıa1lalar1adı • dolayı lloı
nullaıluk iıbır etmektedir· 
ler. 

Budapeıtedeki Alman el
çisi bu baıaıta Macar hl
kiimetindea izabat iıtımlı
tir. 

Macar hükumeti böyle bir 
muabedeaia mevcudiyetini 
yalanlımıı ve Macar toprık
larıaı kaatea ıu elhnda bı
rakın Romaayaaın kııkntıcı 
bueketleriai protesto ct
miıtir. 

Macar-Rumen hudut böl· 
resiade 6 Macar tlimıni 
toplıamııtar. 

Sırbııtanda Almanlar ta -
rafından boıılhlan yerlere 
dıba iki Macar tümeaiaia 
gönderilmesi miracıahnı 
Macar biik&meti kabul et
memiıtir. 11rb11taaıa Morel 
bölreainde iki lümeaden bir 
luımı, Niıten üç Macar ali· 
vari ıleyı geriye çekilmiıtir. 

----------

hraabul - Parti r••el ıık• 
reteri B. Fikri Tlzer talelle 
yurtlarının darummaa iacel• • 
miıtit. Yartlercla 2158 talebe 
olclataaa teablt etmiıtlr. 

H&kümetia bla kifillk bir 
talebe yarda J•prırmua .. 
karar ••rclijlal 817lemlftil· -

Posta ve telı· 
raf memurları 
oııa- lıtıııııır 
Poatı ve telır•f memurtl 

olmak için müracaat edealef 
dia baımlld&rlülr: biaaaı•d• 
edilmiılerdir. 

fmtilla• ıuelleri ma11• 
mü iirlükten ıelmlıtir. Ct· 
vaplar da oraya 16aderil•" 
cektir. 

MaHffak olaalar ama .. 
m&dlrl&kçe t .. bit edilerek 
bildirilec ıktir. 

Agoranın pJin• 
Yı ısa baı 11111 
lzmire ıelea htaabaldakl 

Almaa i11ra atika m...,a 
müdlrii lımirde bir m&dclei 
kalara lr Aıora pllaıaı ... 
mamlıy•cak •• Sılçui• si' 
derek lubey cımih•I tetkik 
edecektir. Zeytinvağı 

Meselesi Dünkü zelzel 
E••elce HJtİ•J•i•••• ilaracı Dla ııbah ıaat ....... 

ıerbeıt oıdafa içla fiat ylk· ıelarimiıde laıfif Wr •--" 
aelmlıtl. Şimdi bu llueç kal· olmut •• •~ ıalll1• ... _.111[ 

dardclıta•da• ba mllalm ıada tir. Zarar 7okt•. 

madcluiye beraber .. dıyatr, Et •ıllllll••ı ıt 
pıyair, ıaaam yatı Ye difer ı .. 
J•ilı mıddılerla ve tolau•
lara• ftatlerl deYletia ta7la 
edecetl laaclcle kaclar 1llr1t· 
le bllectktlr. ··-Etalı et ,.,. 11pmals -~ 

Gaıiler caddHiade oturan - .. --
yoraa•ı, •f8iadald tarP-'" 
laırfa laafa•ı tatllik .. ~ 

Uz Bl1lelikle çok aı ltit 
ile, et ••J• kadar b:> 
bir et 111,a S/4 lltr• 
ıra• kadar 1ıfla ....... . 

Haua otla bakkal Slleam•• Dr Behçet 
para me1ele•iade• Ali of la • 
HalUI d6tdljladen yılsalaa- da V881 

lataabul ıaıetelerl•de etki lro1••••· ••• laı•"'9 
mııhr. 

---o---
Şadırvan altın

belecllye relıimlz Dr. Behçet ı••: pra11, laeri•• Wr 
Ua'un mHaalyct teırHyeliala karufll ıeçlrc•tb ~-..... 

da kalclıralmaıını iıtealldijiai aota•, kue•i• •• .. ,....- ·~ 
eczane olraclak. Yapılan tallldkat 111•• ecliaia. 

Sıhhat Yekileti llmiria aetlcHlnde bu meıele•I• Soma latpıhü iki 
Şad1rtau aiti ıemtincle bir etki bir belediye memaraaa• kayaatıaaı, Bu et .. .--.... 
ecuaeye ilatiyacı balaaduja malaakem11i ylıladca clok- daha beıleylci olma11al 
uıara . larak: bara da bir toru• da ifacleıiae llıam ıa · yor .... • baaa, a,nca -·-
ecuae açılma••• ma•afak ılldlpaclea ileri ıeldltt ••- bir miktar lalma •• 
flrm .. YI ralaaat Yrrmlftlr. laplmııbr. ti• llhe .. ebllln18' .. , ,/ 

Milli oiyanno bilet'en·nizı· ( S1111.t ) '" ......... •••L. Çorakbpı , .. ••_. 
• " RI '"•'1'• ile. 164 "•n• Yıwtw u••D 1~ 
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