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SANCAKT 
ıYik ve işkence d;;;m edıyor sokaklarda 
lgülü ve makineli tüf enkli devriye dolaşıyor 

;mdiye kadar 380 Türk
1 

're.r behane ilehapsedildl 
~•ra 20(A A) Memle~et gazeteleri Sancaktan aldıkları şu yeni haberleri neşrediyorlar: 
~kyada normal vaziyet henüz avdet etmemiştir. Gece gündüz sokaklarda otuzar kişi-

,~gülü ve makinelitüfekli askeri devriyeler dolaşmakta ve halkın üstlerini aramak 
eaiyle tazyik etmektedirler. 
~diye kadar biç bir sor· . --------_."'--------------

~Çtkilmeden hepse ah- Hatay kardeşlerimiz bayr~kJa .. 
~tt sayısı 380 ni bulmuş· ı 
~~lar hapse atılırken rının seklini tesbit ettiler 
uş ve soyulmuşlardır. 

~~Yikler yüzünden halkın 
\te tahammülü tüken

-td· b ır. Bu sebeble Sancak 
U sene bayram yap

?'•rdır. ~ekteb tahbe· 
'Yramda göğüslerine 
kurdelya takarak 1 

llevvel hadisesinde 
~len arkadaşlarımn ha· 
1tıı anmışlardır. Köyler~ 

~ r vergisi dolayısile 
il tazyikiler artarılmıştır. 
Uıı ödeoıe takının fev• 
torla vergi almaktadır. 
~arlar Arab jandarma
Qİrlikte zorla evlere 
~te ve eşyaları zabt ve 
~~re etmektedirler. Su· 
~•ıeteleri Sancak halkı Adana 20 ( Hususi ) -
de fena propağandalara Hatay istiklal cemiyetinin 

\ etmektedirler. Bütün 1 Dörtyol şubesi 500 Hatayh-
tyin ve propağandalara nın huzurile açılmıştır. idare 
~, Sancak halkının heyeti intihabı yapılmışbr. 

'Yabnda hiçbir sarsıntı Hataylılar bayı aklarınm şek-

~~o!!:~oo 
En çok radyo istasyonu nerededir? 
....... . ... ______ _ 

&yada 70 radyo istasyonu ve 
)iıı dane de ·nakil merkzi var 

Berlinde geçenlerde yanan bir redyo istasyonu 

'~Yetler Birliği Avrupada mecmu kuvveti 1.800 kilovat 
tı. 

~ ıstasyoolarmın fazlalığı tutmaktadır. Bundan başka 

ll'lvetliliği bakımından ayrıca 7 bin tane transmi-
ti mevkii işgal eylemek- siyön merkezi de mevcuttur. 

Bayrak aynen Türk bay
rağı şeklinde ve renğinde
di r. Yalnız yıldız beyaz çiz
ğilerden mürekkeb olup or· 

1 tası kırmızıdır. Bir iki güne 
kadar bayrak Dörtyol şube
sme merasimle çekilecektir. 

---"'flliı • 

İtalya - İngiliz 
anlaşması 

I\lukavele yıl başından 
evvel imzalanacak 
Londra 20 (A.A) - lngil

tere ile İtalya arasında yıl 
başmdan evvel bir Akdeniz 
paktının imzasma intizar 
edilmektedir. Bu misak iki 
devletin Akdanizdeki vazi· 
yetlerinin mu haf azasını temin 

SiNEMA KÖŞESi : 

Rusya' da 105 bin seyirci 
• 

alacak stadyom yapıldı 
-----------------... • .. OOHHH------------

Bir futbol sahası 20 tenis sahası bulunacak 
56 milyon Ruble sarfedilecek 

c:ıı .. "!!J'l!!!ll~~~..., 

civarmda _300 hektarlık bir 
arazi üzetinne balen muazzam bir spor 
inşaatı yapılmaktadır. Bu büyük inşaat, 
Sovyetler Birliği merkez stadyomudur. 

Profesör Kolli'nin planları mucibince 
yapılmakta olan bu stadyomun tribünleri 
105 bin seyirci alabilecekdir. Bu tribünler, 

bir futbol sahasına ve cem'i Stadyum sabası, şehre bir ı otomobil yolu ile bailm· 
tezahürler için haz1rlanan yeralb tramvayı ve üç geniş caktır. 
bir genis sahaya bakmakta· OOOOOOOOOOOOOOOOOC'oooooooaooaoaooDDD 

dar. B~ . stadyon civaran~a Almanya Umumi harbın feci 
ayraca ıkı futbul ekzersız f 

_sahası veyirmiyeyakıntenis, hatasını tekrar etmek istemi
voleybol sabalan yapdmak-

tadır. Etrafta muhtelif spor- JOrS&DIS müstemleke 
lar için hususi pavyonlar • • • 
inşaatı da ilerlemektedir. verınız dıyor 

inşaatın itk kısmı 1938 1 "k ı k • 
'lkb h d b' · .1· . 1 k ıart arını yu se tme ı~i• 
ı a arın a ıtırı mış o aca b l ·k· ı J ~-- Ha 

ı b h d d aş ıca ı ı yo ıun &rUU': m 
ve o yı ın son a arın a ata - dd 1 d 'k" b el 
yüm resmen açılacaktır. m~ e .er te an ı Ye •Jll • 

inşaatın ilk kısmı için 56 mılel tıcaret. 
milyon ruble harcanacakhr. Buna binaen, mlatemleke 

Stadyumun ve muhtelif meselesinin manbkl bir .... 
paviyonların artistik ve gü- kilde halli pek ıiyade an•· 
zelliğine büyük bir dikkat ya değer. Son haberin m&t· 
ı~rfedilmektedir. Muhtelif biı ve feci hatası tekrar 
buıalar ve sahalar arasında edilmemelidir. Aksi takclır .. 
kolonadl~r, çeşmeJer .ve ha- bu, cihan bolşevik ibtiWiailı 
vuzlar, çıçek babçelerı · vücu· i 'ki. b' f · 1 ktir 
d t. ·ı k bt l"f şı r ır za erı o aca • • 

a ge uı ece ve mu e ı V R'bb K • 
yerlere birçok heykeller ko- OD l entrop, omıte• 
nulacakbr. rin umdeıİGİ tiddetle tealdt 

etmektedir. Misakta bilhassa 
Ma vinil i§inde lngiliz menfa
atlerine riayet edilecektir. 

Nutku söyliyen etmiştir. 
RİBENTROF Mançeıter GardiyaD •• 

Londra -Von Ribbentrop 
lngiliz·Alman cemiyetinin zi. 
yafetinde söylediği nutukta 
e:ıcümle demiştir ki: 

"Alman milletinin hayat 

Moming Poıt gaıeteleri,•M: 
Hitler tarafından Çekoalo• 
vakyayı istihdaf etmeai mü• 
temel yeni bir darbede bu· 

- Sonu 4 üucilde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------------.... ~--------------
Radyo 

P u sütunlarda yurddaki radyo ihtiyacından çok defa 
L.:J bahsettik. Hükumetimiz bu ihtiyacı göz önüne aJaralc 

Ankarada ve lstanbulda kuvvetli radyo istasyonları yaphra• 
caktır. Bundan bir müddet evvel ortaya atılan tasavvualu 
arasında radyo sahiplerinin senede vermeğe mecbur olduk
ları ahuna parasın da indirilmf' si veya kaldırılması tasa nur 
ediliyordu. En iyi bir propağanda ~asıtası olan radyenuıt 
memlekette taammüm etmesi için alınan vergilerde de öüy&k 
tenzilat yapılacaktır. 

Bilhassa vergi ve ahuna parası kalktığı veya münim mik· 
tarda tenzil edildiği takdirde yurttaki radyo sarfiyab ~ok 
artacak ve fakir aileler bile alacakları ucuz ve küçllk maki· . 
nelerle yurdda olup bitenden haberdar olacaklardır. 

Hühiimetimiz bu takdirler arasında ilk iş olarak racl10 
abona parasını kaldırsa veya 11 liradan dört beı liraya la• 
dirse çok iyi olacaktır. 

Halk bunu istiyor, 

t ~}'etler Birliğinde bugUn 
'dyo neşriyat istasyonu 
alttadır, ve bunların 

Şurasını da kaydetmek 
icap eder ki Sovyetler Bir· 
liği radyoları, 65 dil üzerin
den netriyat yapmaktadırlar. 

Tayyare sinemas nda bu hafta gösterilmeğe • devam edile
cek olan ( Miıel Strokof ) u büyük bir kudretle çanlandıran 
Alman artiıt. ADOLF VOLBROK 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

, 



lalalh J ( llalkı• •••• 1 21 1 iacl Kia•• 

;"1!adam Simpson 1 Yeni lngiltere kralının ha-IDUNYtfEtER 
:· VE . yatı çok şayanı dikkattır OLUYOR1 
; BD VARD Yeni kral da babası 2ibidenizcidir denizi sever Kt~~n!:~;~in ____ __...__,_ _____ .. ___________ iJI Yeni bastığı kitaplar· 

1 1~ h d k• b t b d Kral Jorjla Kraliçe Mari- ı bulunuyordu. Vatanına hiz- Kızın resmi iJk defa, 1922 dan birinin reklamını 
)2'l tere ta tın 8 1 U e e - nin ikinci oğlu, yeni İngiltere met için yanıp tutuşmakla yılında gazetelerde çıktı. yapan Gilidelfiya kitapçıla· 
·u••ı 75~, ene .ııcı.vel bahar verı•ımı•ş Krah albocı Jorjun hayatı beraber filoya katılamadı. York Dükünün hayatında rmdan biri, eserin tab'ıada 

- ~ ı;,; çok şayanı dikkattir. Ağabeyisi Edvardla birlikte mühim bir rol oynayacak bir yanlış bırakıldığını ve bu 
1 i Bundan 75 yıl evvel lngil· : buluyordu. Marganatique bir Evlenmeden evvle bir ismi yola çıkamadı. olan bu güzel kızı, efkin yanlışı bulana 25,000 dolar 
1 ıerede ortaya garip bir ke- zevce olmağa tahammül ede- de Alber olan altıncı Jorj, Fakat Kraliçe Maıi oğluna umumiyeye tanıtmak İcab vereceğini ilan etmiş bir 
' anet atılmıştır. Viktoryanın mezdi. Hayatı sırf şahsi za· utenğaç ve asabi bir gençtir. o kadar iyi baktı ki, iki ediyordu. Şayialar birbirini haft:ı geçmeden 2 dolar 
'.ıun süren hükümdarlığından viyeden görüyordu. Evlenme Hayatını Elizabetle birleşti- sene sonra, yani 1916 da zincirleme takip etti. Kont kıym~tinde olan bu kilaptaD 
1 onra iki tane kralı kısa işlerine, kalp meselesine baş- rince nefsine itimadı arttı. büyük filoda yer alan Prens ve Kontes Stratmorun 23 175 bin kitap satılmış, kita• 
ıüddetle hüküm sürecekleri kalarının müdahalelerinden Asabiyeti geçt. Adeta bam- Alberi, Celliko, tebliğlerinde yaşındaki sevimli kız!arı bın yanhşını Nevyorklu bir 

bunlardan David isminde ho~lanmazdı. başka bir şahsiyet oldu. medhetti. Leydi EJizabetin pek yakm ğeuç bulmuş ve 25,000 do" 
t inJn t.ahta çıktıktan son- lngiliz krallaranın içinde Yeni Kral 14 Birincikanun 1921 de ilk defa olarak b.r zamanda, Kral ailesine Jarı almış, fakat kitapçı da 

• l k b" "'b buna mukabil 350 bin doları ıınutu mıyaca ır şo rete morganatik tarzda yalnız 1895 de Ağabeysi Edvard- Strdmorun malikanesi olan karışacağı haberleri ortabg" a · 
• .. ' b "'h t •· cebine kolayca indirive~mıŞ· 

rışecegı ~e u şo re yu· Dördüncü Jorj evlenmjşti. dan 18 ay sonra Sandrig- GJamis şatosuna, annesi ve yayıldı ve bu şayialar ikinci-
.ünden t&htından feragat Ald ~ k d da ·ık"ı kere bo- hamda York evinde dog"du. k k d ·1 b" l'kt "tt• kanun 1923 de hakikat oldu. Fransada bisiklet mo-d .. . .. 

1 
. d M" ıgı a m ız ar eşı e ır ı e gı ı. d 

' ecegı s~y .enıy~r u. .. ute: şanmıştı. Üstelik te katolik Bugün kırk bir yaşındadır. Orada Stratmorun kızı Leydi Mevkiinin İcab ettiği vazi- dası aldı yürü Ü 
effa be,ıncı JorJ bu sozlerı 'd. ln T t · "il · b .. l Babası Kral Jor1· gibi o da Elizabet onlara şatonun tari- f l · b.. k h k ~I ransada bir zamanlar !uymuştu ve mabremlerinden ı _1· . gı ız eamu erı o! .. e e erı, uyü ir inceli ve çok moda olan bı'sı'k .. 

•• • ..-b .k. h""k"" d 1 bır kadını Kralın zevcelıge denizcidir. Denizi sever. İyi hini anlatti. Ve lsveçli ced- zerafetle yapan Düşes bir 
)~~nbiri ~ab~m Yed'fncrr Ed: almasına müsaa~e ediyor, bir aile babası, samimi bir lerinden ıftiharla bahsetti. müddet kocasına refakat et- Jetle gezmek son senelerde 

f k t K 1 1 k insandır. Devlet işlerini liyi- Birlikte gezintiye çıkarak, mek şerfinden uzak kaldık. tamamile unutulmuştu. Bisik-tard diğeri de çok muhte- a a onu ra ıçe o ara Jete yalnız çocuklar ve işe 
1 k. ğl G l p · tanımıyordu kıyle başarabilecek azim ve Prense etrafı tanıttı. Kraliçe Ve 1926 yılının 21 nisanda 

oe ı o um a rensı ~ · . gideD insanlar biniyorlardı. 
1) "d ı k Eger Madam Sımpson da irade sahibi bir kraldır. Sa- müstakbel gelinini, daha ilk hanedan ailesinin erkek bir k avı o aça ,, demişti. . . . . Fakat son zamanlarda bisi ~ 
l Dediği çıktı, Sekizinci Ed- Sekızıncı Edvard .. ıle evlen- bık Kral Edvardla birlikte gördüğü andan itibaren çucuk istemelerine rağem, let Fransada yeniden . moda 
'rard naınile tahta çıkan dün· miş olsaydı. Onunla münase· hususi tahsilini bitirmiş, ayni beğenmiş ve sevmişti. Oğlu şimdi veliaht olan ~Elizabeti olmuştur. 
ıranın en sempatik Prensi beti yalniz şahsi olacaktı. zamanda yüzücülük, binicilik AJberin de daha o dakikada dünyaya getirdi. 8 . l h ft Jş 

l · B k ır zanıan ar a a Oavid, bir aık hadisesi yü- Hiç bir tarafa hediye ve- ve atıcı ığı öğrenmiştır. a- müsta bel zevcesfoe kanı Bir müdded sonra bir ya· 
~ünden tahttap feragat etti. remiyecek hiç bir içtimai basının izini takip ederek kaynamıştı. şındaki çocuklarını büyük 1800 lira kazanan ınıt"" 

işin başına geçemiyeckti. 14 yaşında Osborne bahriye Alber tam iki sene Leydi annelerine amanet t.derek harrir dilenerek öldii 
Gene kralın müsvadesi olma· kolejine girmiş, orada iki Elizabette nişanlanma tekli- Londrada bırakan York Dü- . fDi='!O ir zamanlar haftada Prensin Madam Simpson 

le evlenmesi mevzuu bahsol- . 
~uğu zaa._an Madam Simp
~onun yiliınla;ından · biri şu 
lsözleri söylemiştir: 

dan kimse hakkında takibat sene okumuş, sonra iki se- finde bulundu. Lakin bu ni- kü ve karısı krallığı temsil HL.:Jll 1800 lira kazanan ıD" 
yaptıramıyacak ve keddi ne de Dargot kolejinde tah- şanlanma teklifleri hanedan için Avüsturalyaya gittiler giliz piyes yazıcılarındall 
şahsı h~kkında işlenecek bir silini ikmal etmiştir. azasından bir tarafından ya· ve her yeade geniş bir saygı Bovkett, evinde ölü olarak 
suikast, hükümdara işlenmiş Mektepte bulunduğu sıra- pıldığı halde mağrur lskoç· ve sevgi ile karşılandılar. bulunmuştur. 

~ - Mesele Kralın Madam 
~~impsonu alıb almıyacağı 
~eseJesi td.eğildir. Mesele 
ıMadam Simpsonun Kral ile 
•izdivaca razı olub olmıyacağı 

gibi telakki edilmiyerek ale- larda kral ailesinden oldu- yalı kızın başını döndüreme- 1930 de ikinci kız çocuk- işin garibi, çok okuaıUft 
iade bir insana karşı işlen- ğunu asla düşünmemiş, her- di. gönlünü çelemedi. farı doğdu. görmüş g0çirmiş olan Boq-

b 1 b ket, Vells'le mektep ark•" miş telakki edilecekti. hangi ir ta e e gibi yetiş· 

Madam Simpson eğer kral miş ve arkadaşları arasmda Babaların hatası daşlığı etmiş, ve uzun sen;~ 
k 'b 1 y ••kAt'l'" O ·ı t ler tiyatro aleminde büy ile evlenmiş olaydı, hususi ı ar ıgı, su u ı ıgı ı e ema-

katibleri resmi bir kalemi yüz etmiştir. Babası kral Jorj bir şöhret kazanmıştı. • 1 1 .d. mese esı ı. ,, 
Filhakika son zamanlarda 

~er ne pahasına olursa olsun 
adam Simpsonun kralın 

karısi Yolmak istemediği 
akkıiıda ortahkta şayialar 
olaşıyotdu. Kendisine bu 

·meseleler açıldığı zaman 
. " lam 'not 'mpartant " ( ben 
mühim bir şahsiyet değilim ) 
demesioi· seviyordu, K ndi· 
sinin böylece Krala layık bir 

. zevce· · olmadığını anlatmak 
·istiyordu. · Ve bundan son· 
ra da: • 

- Görüyorsunuz. Kralın 

samimi dostuyum, yakiniyim, 
bu vaziyet, onun karısı ol· . 
mağa t,ercih ederim. Sözle· 
rini ilave ediyordu. 
Mağur bir kadın olan Ma

l dam Simpson bu vaziyeti 
kendisi için daha muvafık 

mahsusu olmıyacaktı. Hülasa 
sarayda bir taraftan kralın 
karısı olmakla beraber diğer 
taraftan da [silik bir şahsiyet 
olarak kalacaktı, Madam 
Simpsonun izzeti nefsi ve 
gururu büyüktür . 

(Sonu Yarın) 

Bahçe merak
lılarına 

Anasını yedi defa uşıJa
makla yetiştirilen 1·2-3 yaşlı 
Kayası fidanlarımız vardır. 

Fidanlar her sene erken ve 
lezzetli meyvalar verir. Me
raklılar Naldöken Palamut 
fabrikası karşısında ki bah
çede Yaşar dedeye müracaat 
edebilirler. D. 7 

Cinli, Perili Bir 
Değirmen ... 

-3-

Son b.,asamağa gelince arkana baktım yirmi 
otuz çift fosforlu göz parıldıyordu 

O anda şuurumu biraz ı m~cburiyetim olmadan burada 
tuplar gibi oldum. ya başıma bir felaket gele-

Korku .. insanın başına her cek, yabud halkın tertib 
felaketi getirebilirdi. insan ettiği korkunç bir oyuna 
aklını oynatabilirdi. Korku ile kurban gidecektim.. Fakat 
deli olabiJirdi. şunuda itiraf edeceğim ki 

Ne yapacağımı şaşırmıştım. içimde sebebi anlaşılmaz 
Bütün cesaretimi tuplamağa derin bir örperme, müthiş 
çalıştım. Ne inkar edeyim bir korku vardı. 
bacaklar m zangır :ıc.ngır tit- Şu anda gizli kuvvetlere, 
riyordu. Cesaretle birkaç maddi varlıkların fevkinde 
adım ilerledim .. 

Kendi kt!ndime küfür edi
yordum. Yarabbim diyorum. 
Kendimi bu çıkmazın içine 
neden soktum. Hiç bir 

cinlerin perilerin mevcudiye• 
tine inanır gibi olmuştum. 
Bir anda kendi l. endimden 
utandım .. 

Ne yapıyorsun ? Dedim. 

da bir bahriye zabiti ve bah· Talibin pek büyük bat 
YAZAN : EROL TEKiN 11 u· riye mektebinden mezundur. gadrına uğrayan zava ı Dl 

Babaların hatası dünün bir .• getirerek şımartırlar. işte h · .. ı·· .. d .. ç •1 
Beş~nci Jorj mhitimle Uskum- arrır, o umun en u 

eseri oldugv u kadar bugü- "Babaların Hatası .. ,, tahsil } d d·ı 'l'k uçuyl• ru, ağabeysi 8 inci Edvarda evve e ı encı ı s 
nün de zevkle okunacak ve terbiye çag" larındaki ço· hk ·ı · t" Sardalya isimleri takılmış ma emeye verı mış ı. 

iken [ona "Mister Conson,, terbiyevi, içtimai bir mezuu· çuklara bilmeyerek verilen 
, adı verilmiştir. dur. Çocuklarımızdan bazıla- yanlış biı terbiyenin onlar 

Müstakbel York Dükü, Al- rının düşkün bir seviyede üzerinde ne gibi fena tesir· 
her utangaç, çekingen, cılız bulnnması kendi yaşayış şart· ler husule getirdiğini ve ce. 
bir çocuktu. Üstelik dilinde larıaa tabi olduğu kadar miyetin sırtından geçinen bi-
de tutukluk vardı. Zayıf ve babaların da bir günahı bir rer parazit olduğunu çok 
kansız olduğundan hastaba- hatasıdır. güzel anlatacaktır. 
kıcıların sıkı b nezareti al· Çocuk babaların en aziz Fakat şurasını da söyliye-
tında yaşamış, diğar çocuk- varlığıdır. Onları yetiştirmek lim ki genç arkadaşlanmız-
ların oynadığı bahçıelerde, ve bu güzel yurda faydalı dan Erol Tekin'iu yazdığı 

oynmaktan menedilmişti. La· bir unsur olarak hayata bı- bu eser içtimai ve terbiye-
kin sonraları kral ailesini en rakmak içb ellerinden gelen vi olduğu kadar, ze\'kle, me-
gürbüz uzvu bu c!lız . çocuk hiç b:r ş eyi esirgemedikleri rakla, heyecanla okunacak 
olmuştu. gibi yapılması doğru olma- ve insanı içten içe titretecek 

Büyük harb patladı ğı gün· yan arzulannı da yerlerine bir mevzudur. 

lerde 0 zamanlar 18 yaşında Yarından itibaren (Halkın Sesi) nde başlıyor 
bulunan prens Alber hasta 

Cinlerin perilerin dünyada 
mevcud olduğuna sende mi 
inar dm dedim .. Bir kaç adım 
daha ilerledim. 
Kapıdan tam gireregım 

sırada ayni şey bacaklarıma 

bir daha süründü. Rorkum 
bir kat daha arttı! Bütün 
kuvvetim ve kudretimle bu
hoveyla gibi cesme dikkatla 
baktım.. Zefiri~karanhk için-
de projektör gibi iki cesim 
parlıyordu. Bu andv kafam· 
da bir şimşek çaktı: 

- Bu bir kedi olmasın? 
Dedim. 
Bu ihtimal bana büyük 

bir cesaret vermişti. Bütün 
cesaretimi tophyarak o ces-
min üzerine doğru yürüdüm. 
Bir daha baktım. 

Bu simsiyah bir kedi idi. 
- Defol oradan murdarr. 
Dedim. 
Ve beni çıldırtacak kadar 

korkutan bu mel'un hayvanin 
karnına bütün kuvvetimle 
tekme indirdim. Hayvan acı 

acı miyavladı. Mumu yaktım. 
Taş merdivenleri ürperen ve 
titriyen vücudumla tırınan
mağa başladım. Tekmeledi
ğim kedi dışarıda hali mi-
yavlıyordu. 

Bu arada aklıma fena bir 
fikir geldi. Şehirden bu ka
dar uzakta ve sahipsiz bir 
değirmende kedi gibi ehli ve 
sahipsiz yaşamayan bir hay-
vanin ne işi vardı, bu kedi 
buradaa neyi ve kimi bekli-
yordu? 

Bu kedi tesadüfü sinirle· 
rimde hafif bir ürperme do· 
]aştırdı. Maamafib aldırma-
dım. 

- Ne yapalım, dedim; 
kedi, medi, hepsine bir hoş 
geldin, demek borcum olsun. 
Son basamağa gelince dö
nüp arbama baktım, karan-
lık merdivenlude yirmi otuz 
çift fosforlu göz parıldıyordu. 

Kendi kendime: 
- Dostlarım, beni kedi-

lerle kortkutmaia yelteniyor-

lar. Ne tuhaf adamlar! Baıi 
cidden korkunç hayvanları 
intihab etselerdi, amma on-
lardah kendileri de korkar
lar! 

Diye söylenerek bir odaya 
girJim. Pençerelerden karan 
laklar boşanıyor ve ıssız, sa-
kin bir gece her tarafı dol
duruyordu. Mumu ortaya dik· 
tim, kendim de bir un çuva
hnm üstüne geçib oturdum, 
sigaramı yaktım. Kapıdan 
benim o tekmelediğim kedi 
mırıldanarak girdi. Bu bay· 
vancık yolunu şaşırmış ola-
caktı. Okşadım, fakat elimi 
sürdüğüm yerlerden yeşil 
kıvılcımlar fışkırınca geriye 
şıçradım ve bana, kedi sanki 
bu halime gülüyor gibi bir 
vehim geldi. 
Artık sinirlerim bozulmuştu. 

Mantıki bütün delillerim 
teskirı için sarfettiğim bütün 
gayret hiç bir faide vermi
yordu. Kendi kendimden 

utanmasam bu yerden batıra 

Yeni Adanı 
Yeni Adam'ın 155 iıı~ 

sayısı çıktı. içinde lsıD81 

Hakkı'nın Geremiyen öğret· 
men, Felsefenin metodu, q~ 
Hayatım başhkh üç makale••• 
Seniha Uzun Hasan'ın Ak" 
deniz meselesi baŞhklı etüdil· 
Hüsnü Cırıltı'oın Amerika'd• 
ev dershaneleri ü:ıeriııe 
yazısı, Japon kadını, Ins•11 

Irkları makaleleri, iç, dtf• 
ilim, ekonomi, kültür haber· 
leri, kısa tetkikler vardır· 
Kültür adamlarına tavsiye 
ederiz. 

çt-ğıra kaçacaktım. Jşt~ 
böyle asabımın keman ~eli:~: 
gibi gerilib inlediğı ~ 
zamanda dışarıdaki merdk 
venlerde kalabalık bir aya 
patırtısı oldu. Derhal t~~~ll; 
camın emniyet tetıgıo 
basarak kapıya atıldııı>· 
Mumu uzatarak baktııı>• 
Gördüğüm manzarada t~~
kunç hiç bir şey yo . ' 
Fakat kim bilir neden beııılll 
damarlarımdaki kan don~U~ 
gibi fena bir uyuşukluk ;. 
tarafımı sarmıştı. Dışa~ çi 
sakallı, sakalsız bir sürü e lı 
boynuzlarını havalaodırar• 
geviş getiriyorlardı. 

1 8 
.. 

Aı tık tahammülüm ka ıL lı 
mıştı. Mumu orada bırak~: 
merdivenlere atıldım. 
yuvarlana yuvarlana kapıd•! 

· sa ... fırladım. Beyaz entarıaı 
d ~ kO .. 

rularak kasabaya ogru dalS 
Şarken çitlerin arkasın r ot• aşına kahkahalar yükıe ıy i 

Vaygidi cesur bayım 
Vay t Nidaları duyuluyordu· 
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İçin 

~dareoinde Milli KütDphane ain~~!3 ,. • Ferid eczacıbaşının 
BUGÜN tt 

iki muazzam fiım birdea sı Meşhur kolonya ve esans ve 
~ Meçhul Asker · it Pudr~~~~~~~~~diniz 

TÜRKÇE SÖZ~O Ji 
' Kan kardeşler tt H e d i y e l i k 

TÜRKÇE SÔZLO )t 
~ICA: i Utiyet bayramında Ankarada yapılan muaııam 

resmi gcçid 

~~~~~~~"~~~~~~·~~~ 

kroskop gösterir ki 

1 . 
.t 

Yeni şişelerini çok beğenecek çok 
beğendireceksiniz 

MERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Bu defa UGURLU kişemizden1 14 7 41 numarala~bilelıll 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defaJarf1.&. 
bir çoklvatandaşları servete kavuşturan kişemiıdea 

Yılbaşı piyan20 biletlerinbi-
Mutıaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden abMı • 

Muhterem müşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştiraelc İjill ,., "• 

büyük radyo temin edilmiştir. 
Hükômet sırası İımirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı....,.. 

-------------~.--.----- Kişesi sahibi HAYRİ AKDÔLIK 

I Ç E LE 81L1 R ~~~~~~s::aı·•·~~~~ ........... 
~e!'eniıi , hayatınızın zevki~i. sıhhatınızın ~ TERZİ Necmi Teker 

~ÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 

daımı surette korunmasını temın edecek ancak ~ M v . t' tt•v• . y 1. 1 .1. k 
agazamıza yenı ge n ıgımız er ı ve ngı ız umaı· 

Yüksel, Kabadavı rakılarıdır. ~ Jarını sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif edecek 
'1 en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan ve ıerela 

G << PERFA PUNKTUELL ,, 
k c~mlar~le kabildir, lıer cins en şık Ye sağlam 

r Çerçıve)erı Ye güneş gözlükleri fzmir Kcmera)tı 
. ~ oteli altında Nafız Gözrirdiiren saat ve ıözlük 
I ~lursunuz. 

9 Evlül Baharat Deoosu ! ise di~işlerde~ me~nun kaıacakı~n şü~h~si~dir. 
Zabıtan elbıselerı de en son nızamesını bıhakkın tat· 

. J -
~ bik etmek suretiyle dikilir . 

'-· wı---~~111111! ........... ... 
o;:ncr;;;.:ı;h·Au ~I 

KAMÇIOuLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
1 

• • • ~lektrik tedavisi 1 
~lllır • Bırıncı lteyler sokatı Elltamra Siae•aıı 
'9 arkasında No. : SS .,!;;,e•f•on-: •34•7t11'_. .. __ ılll 

"1ir kahvecilerine müjde 
1~ilddettenberi piyasada bulamadıj'ınız kahYelcr için 

1 tak yapılan Bebe Ye Başar marka Paket Biaki•it· 
, ~krar piyasaya çıkardık. Sayın Izmir balkının raibe-
~llnan Bebe ve Başar marka Paket Bisktıritleri rilıel 
1ıi11 en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çetmelik caddeai •••alı 
mescit cami karıısında 17 4No, da 
»enim Biıkii•İt yapıa yeri: 

lı••il Ata•er. 

~:k*****:lc~:A:~*~~" 

DOKTOR i 
A. Kemal Tonay ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
hastalıklar mütehassısı ~ ~ - ,. -

'-tııahane · t kar d k. o·b k k k b » 40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaşlboyası 1 S kuruştur 
3 

ıs aayonu tı•m a ı ı e ıo a aşın- )ılı , . • < ~ - ·- -
'-O sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t .aı :Satışlyerı:, 9 EYLUL Baharat deoosu __ 

i Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağanda 
~~~~~~a::t:::a .. lllli::;;;t:S~a::.t::S....-: ... __ _ 

@66Aıa6AAA6ıılbı6ı1111ıı :ıfaı ı6illııılııı6"6AAA6, 

1 DOKTOR 

1 m. şevki utar 1 
41 BıRıNCı SINIF -
! . Dahili hastalıklar mütehassısı 1 
@ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hatta· m. 
G !arını her sabah saat dı;..:C.uza kadar ve öileden Hara • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedari etler. • 
41 Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memdub1111 aite· • 
1 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehaneıinda. • 
41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, aa· • 1 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek basta~ 

.. ••••••••• , .. .ı••···~ ... ••••. 

~~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >i" Telefon 3882 

~~~acaat eden hastalara yapılması liıımgelea sair )t h k= ' 
\ ~t ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- fC TE t • 
d hpıJmasma cevaz görülen Pnomotoraka muayene· 11 RZI m e m e z ~ ı 
t ıııuntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ ?el~~--· 
~~~~-----~~-----.,....-~~~ Kemeraltında Hükümet karşjstnda numara 24 ~ TA yy ARE sineması! TELEFON 

Türk A. Sirketinin 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
b Mevsim dola11siyle yeni plıudıjJ _kumqlar: [+] Türk Hava Kurumu 
~- v 1 1 1 N o 1 AYRICA : 2' am • 8 D ~ Paramunt dünya haberleri ve 

Zan•f Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( Zl!NGIN IJ y • 

1 
KIŞESI) inden bir bilet alımı:. Bu suretle hem yurduaua ~ Donanmamızın unanısta-

Ve Uc----'-.. - ve hem de kendinize himıet etmiş olursunuz. Milıterllere ! 111 zı·yaretı• 
~UJ"' kolaylık;olmak üzere günde on ye haftada elli kunq tak- a 

. Satış yerleri sitle bilet sahlır. Zengin kiıesi bir~ok vatanchşlari z••ıin § SEANS SAATLARI 
ıı..llci kordonda 18' numarada ŞARK HALI T. A. ş. et.ete karar vermiıtir. ...-.. . 
'IQ'l' KemaJecldin cacldeıincle Fahrı' Kudemır· Aıılreı: Hektmet caddesi Kemeraltı karakol ittiHlinde ! Her,Ua 

3,lS - S,lS -
7

,lS -
9,t5 

CumarNii, ~ pazar ıünlcri 1,15 de baılar 
~NotN Kl119t 
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lsmetpqa bulvarında ku
l rulan hal santralının planı 
t mllıaba~ara konmuştur. Mü-
• ıabakay iftirak edenlerden 

plin ~#laciliii kazanana r. 1000, i~e 500 lira ikra
l miye verJlecektir. 

Modern 
imalathane 
inhisarlar idaresi tarafın
ll Kültürpark civarında 

t .... edilecek olan modern 
imalathane için yapılmakta 
olan sondaj ameJiyesi, sona 
ermiıtir. inşaata yakında 
batlana caktır. 

;, Feci kaza 
Altı yaştnda bir çocuk , 

araba altında kaldı 
EYvelki gün Gazibulvarın

da feci bir araba kazası ol· 
~ maıtur. Raıit oğlu altı yaş
ı lannda Abdülkerim, sokak

ta oynarken 322 numaralı 

•• Ahmet oğlu Zekinin ida
reaindeki tüt6n yüklü çift · 

ı ,ak ara\asının altında kal
ı •lf ve arabanın arka teker· 
, l leji zavallı yavrunun göğsü 

larinden ıeçmiıtir. Abdülke
riaa vüclidunun ve yüzünün 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mııbr. 

Arabacı derhal yakalanmıı 
yarası olan yavru, Memleket 
Mataneıine kaldırılmııtır. 

Posta ve Tel
J 2raf tayinleri 
' Poıta ve Telgraf teşkilatı 

konu, lkincikinun birinci 
slailnden itibaren tatbika 
hqlanacaktır. Şımdiki 13 
lqmüdtrlük vazifesine mu
kabil 62 vilayet merkez mü
.. rlOğü tetekkül edilecektir. 

Yeni teıkilit üzerine iz. 
mirde ki müdür ve memurlar
clan bazıları arasında da de
titildikler olmuıtur. 

Paket )JOıta müdilrü Hüs·! 
al Eski,ebir'e muamelat mü· 
fettiıi Edip Samsun'a, gene 
muamelat müfettişlerinden 
Ziya Mania merkez müdür· 
ilklerine, lzmir Poıta ve 
Telgraf muhasebeciıi 11Kadri 
E,e Adana muhasebeciliğine 
l1mir Posta ve Telgraf me
murlarından Necmiddin Er· 
anrum mubasebeciliğine ter
fian tayin edilmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre iz. 
mir kadrosunda daha bazı 
tebeddülat olacaktır. _ ........... ........_ 

(llalkıa Sut • 

Adana feyezan f aciasın--
dahi zarar tesbit edildi 

Adana 20 (A.A) - Şimdiye kadar feyazan yüzünden Adanada basıl olan zarar şu 
suretle tesbit edilmiştir. Belediye mıntakası dahilinde 445 ev yıkılmıştı. Bu evler de zarar 
gören nüfus mıktarı 1399 dır. Köylerle kerpiç ve zazlardan 801 dam yıkılmıştır. Buralarda 
4050 nüfuı zarar görmüştür. 

Zarar görenlerin 1618 nüfus Kızılay tarafından ıehrin muhtelif yerlerine barındırılmış· 
lardır. Eşya dağıtılmasına devam edilmektedir. 

00 .. 00--~------------------~---
Oru2vay meclisinde patlıyan 

silahlar 
Beıgrad {Radyo) - oruvay millet meclisinde hararetli 

müzakereler yapılırken birdenbire patlıyan bir silahı müte· 
akib bir mermi meclis reisinin başının üstünden geçmir ve 
duvara saplanmıştır. Silahı atanın kim olduğu anlaşılma· 
mıştır. · 

Balkan anlaşması ve Milli 
bankaların kon2resi 

Belgrad {Radyo) - Milli bankalar murahhaslarının Atina
da aktetdikleri konferans mesaisine nihayet vermiştir. Tür· 
kiye Milli bankalar d legesi bay Salahiddin söylediği bir 
nutukta lıu konferans ile Balkan Milli bankalar arasından 
mevcud tesanüdün birkat daha kuvvet bulduğunu beyan ve 
izah etmiştir. 

Metaksas hükumetinin bir 
zaferi 

Belgrad (Radyo) - Atinadan alınan haberlere göre Yu
nan kralı başvakil Metaksas ile birlikte Tsalyanın Larisa 
şehrine gelmişler ve orada yapılan asri sedleri küşad ve 
batakiıkların kurntma ameliyatının bitame ermesi münase
betiyle yapılan törende hazır bulunmuılardır. 

Atina matbuatı bu mühim ıtin baıarılmasının ancak Me
taksaı kabinesine nansib ve müye11er olduğunu .sitayiıle 
yazmaktadır. 

Londradan İspanyollara 5000 
maske 2önderildi 

Londra 20 (A.A) - lngiltereden Madrid hükumetine 
5000 gaz maskesi gönderilmiştir. 

--------.. oo•• ---------
Bir Amerikalı eske krala ha
tıratı için bir milyon dolar 

teklif ed~yor 

Fransada 
asabiyet 

Paris (Radyo) - Alman
yada nasyonaJ sosyalist şef
lerinin {Gring) in başkanlığı 
altında yapılıp beş saat sü· 
ren mahrem bir toplantıdan 
sızan haberler Fransada bü
yük bir asabiyet uyandırmış
tır. Sağ cenah gazeteler Rus~ 
ya ile anlaşma aleyhinde 
neşriyat yapıyor. 

Roman yanın 
istikrazı 

Paris - Romanyanın Fran· 
sadan yapmağa muvaffak 
olduğu bir milyar jki yüz 
milyonluk istikrazdan ( 400 ) 
milyonu Romanyanın dahili 
itlerine ve mütebakisi Fran
ıadan silah ve mühimmat 
mübayaasına sarf ve basre
dilecektir. Pravda gazetesi 
bu istikrazdan sonra Romen 
ordusunun asrileştirilmesi 
mümkün olacağını yazmak
tadır. 

Titülesko 
iyileşti 

Belgrad {Radyo) - "Vre· 
me,, gazetesinin neşrettiği 

bir habere göre Montekarlo
da tedavi altında bulunmakta 
olan bay Titülesko kamilen 
iadei afiyet ederek parise 
müteveccihen hareket etmiş
tir. 

21 1 iaoi K.._ 

DÜNYA POLITIKASI: 

Ç;ndeki lıarb ve Avruoadaki 
Heyecan 

U zak şarkta çok mühim bir hidiıe çıktı. Bütün dlDJ• 
matbuatı bu hadisenin dehşetinden ve ehemmiyetinde• 

bahsetmektedirler. Yeni bir Çin Jakon harbinin tohumuna 
a~an bu hadiseye bütün Avrupanın alakadar oluıunun ıebe"' 
bı, Japonyanın müstemlike hırsı karşısında Çinin aldığı bO 
son vaziyetinin nasıl bir ııetice vereceği meselesidir. 

Uzak şarta patlıyan muharebenin mahiyetini anlamak içia 
hadisenin evvelini bilmek lazındır. 

B ir kısım milli Çin kuvvetleri, hergün ağırlığı bir par~ 
daha artan Japonyanın tazyiki karşısında komünist Çıo 

kuvaetlerila birleştiler ve japonyaya karşı mukavemet g6r 
termesi esasını müdafaa eden bir nöktai nazarla ortaJ• 
atılarak isyan ettiler. Bu i~yan neticesinde, milli Çin bilkO• 
metinin başkumandanı olan Mareşal Şan Kay Çek, i•1 .. 
eden kuvvetler tarafından esir edildi. 

8 u hal, Japonyanın senelerdenberi Çin üzerinde beıle'" 
diği emperyalist emellerin tahakkukunu tehlikeye dl"' 

şürdü. Çünkü alttan alta sızan haberler gösteıiyor ki, bG 
harekette, milli. Çin btikumeti baıkumandanı ve reisi Mare
şal Şan Kay Çekin alaka ve münasebeti vardır. ronuD bll 
kuvvetler tarafından eair edilmesi, zevahiri kurtarmıya ın•· 
tuf bir manevradır. 

B u sebeble Japonyanın, Çin işlerine tevcih ettiği dikk~t 
ve alaka büsbütün artmıştır. Hatta Japon kabineıia•0 

bu vukuata evvelden derpiş edemediğini için askeri and1~ 
tarafından yapılan muahaze karşısında istifa etmesi dabi 
mevzuubahstir. 

POLITIKACI 
00000000000000000 -

Sovyet Rusvada 111 bin kadıJI 
işbaşılık vapmaktadır 

~5 bin kadın da şeflik yapn1akta ve çiftlik 
idare etmektedir 

Geçen yıl Sovyetler Bir· 
liğindeki bütün kolkhozların 

idare meclislerinde 165 bin
den fazla kadın aza bulun

makta idi; bu yıl iıe bu 
mikdar mahsus surette art· 

ve büyük çiftlikleri idat' 
eden kadınların adedi ~ 
ayaı yıl zarfında 19 biedel 
25 bine çıknıııtır. d 

Geçen yıllar zarfıll • 
18,700 kadın traktör ıof6r 
lüğii kurslannı takib etllllr 

mııtır. )erdir. Bu yıl 6 bin kadın b' 
1935 yılı dahilinde kolk- kursları muvaffakiyetle bi~ 

hozlarda işbaşılık yapan ka- mektedirler. Bu yıl YOk•P 
dınların adedi, 50 binden Ziraat mekteblerinde ok~ 
lll.169'a baliğ olmuıtur. makta olan kadınların ad,... 
Büyük kolkhozlarda şef olan ise 19 bini geçkindir. 
~--~~~--~-~oo--~----~----~-----

iz ir mühteliti ile ÇekikarJeJI 
2-2 berabere kaldı Ron1ada bulunan -~-ı.-si~p~-o-n-beyanatta bu- Almanya müs-

lunarak teessürünü söyledı temlike İstiyor Çeki Karlin takımı dün 
Eski lngiliz kralı Dük dö na ayrıca u .. zu··ntu" 1·ıa·ve etmek stadyomda Altay, lsmirspor, 

;ağ içi bir gol atta fak•t 
daha evvel favul olıJJUltG• 

- Baştarafı 1 incide -
vindson Macaristanda bUyük istemem. Esasen bütün te- lunulmasından korkuluyor. Göıtepe oyuncularından 
bir çiftlik satın almıştır. ferruat ile malum olan bir Bununla beraber, bu ga- karışık takımla son maçını 

Nevyork - Gazetelere macera üzerinde ısrar etmek uteler, Alman erkinı bar- yaparak 2-2 berabere kaldı. 
beyanatta bulunan meşhur münasebet almaz. biyesinin muhalefeti sayesin- Maç tam 17,10 geçe baş-
muharrir Lasker, Amerikan d t hl'k · · d ' ''k b ı d B d f 'k" Gördüğünüz gibi gayet e e ı enın şım ııı er· a ı. irinci evre ıı ıra ı ı 
sendikası namına eski Kral taraf oldugv unu zannetmek- ı·b· ı · l d. ı·k. · sakin ve müsterihim. Hoşu- ga ı ıyet e netıce en ı. ıncı 
Fdvard'la telefonda görüştü- tedirler. 

ma g 't · ·h t b k devrede rüzgar aleyhimize 
ğünü ve hatıratını yazması 1 mıyen cı e , u aş 

için kendisine bir milyon do- macetasının benim ısmımı İstanbulun idi. Çeki 11 inci dakikada 
lar teklif ettiğini söylemiştir. taşımasıdır. bir gol yaptı. 
M. SIMPSON NE DiYOR? -· ---- deliler diyarı 31 inci dakikada Çeklet 

Hik~m farikik cezası verdi 

ve golü kabul etmedi aeti· 

cede 2-2 berabere kal1111t• 
lardır. 

Pehlvan Arif 
00 ,r 

İsveçli pehlivanı yen ~ 

Roma - Burada bulun- İngiltere hükô- Yazan; 7 seri bir inişle kalemize ka· 

Su meselesinin makta olan madam Simpso- • Yakında ( Halkın Sesi ) dar sokuldular. Kaleci fazla 
nun kocası gazetecilere şu meti ve lsoan- nde bu başlık altında kud· çıkmıştı. Çek santreforu bun-

lstanbul - Meşhur ftırli 
pehlivanı Arif, Par iste İı\feÇ 
Malbary ile güreşmiı ve 11,. .. 

tını yere getirmiştir. 

Halli İçin .10 ınHyon beyanatta bulunmuştur: •• d retli bir kalemle, çok derin- dan istifade edederek şut E i 
lira sarf edilecek .. _ Burada işlerim IÇID ya muca elesi liklere varabilen keskin bir çekti. Fakat hekimi~ kaleye ~e umudl. 

A k H "k· t• . . bulunuyorum, Son günlerde L d (R d ) t ·ı nazarın ibda ettig-i çok ente- mu••fettı•şıı• ~I n al'a - u ume ımızın on ra a yo - ngı - girmek üzere bulunan topu 5 
L 1 · b' 1 cereyan eden çok meşhur t b··k· t' t ·1· t b resan bir reporta1· intişar uu yı yenı ır programa ere u umc ı ngı ız a ası· elile tut..ı rak gole mani oldu. t• .. 
meırul olacağı meselelerin hadiseler hakkında aöyliyecek nın İspanya mücadelesine edecektir. lstanbul 20 - Ege pıJll 
en mühimini su meselesi teı- sözüm yoktur. Halkın muzır Bu delileri söyleten yazıda Bu suaetle Çekler penaltı- kasında teşkil edilecek "111~-
kil etmektedir. tecessüsü Mrs. Simpson'u karışmamasını menneden bir akıllılar için alınacak ne ka· dan iki gol yaptılar. mi müfettişliğe Istanbul "~ .. 

B ı..: h 1 emir neşretmiştir. o 
u .,:n esaslı surette ali kafi derecede üzmüştür; bu- dar ibret ve intibah verici 33 üncü dakikada Çekler si Muhiddin Üstündağ t•f1 

için eliemmiyetli tedbirler ~ ..,. .... uu - .... __ Türk bakırı ders1er bulunduğu bu çok aleyhine ildnci penaltı oldu. edileceği söylenmektedir· 
ahamaktadır. Yurd için fe- istifadeli bir bale getirilmesi meraklı yeni tefrikamız okun- d ,.,. .. 
.iaJi Olan birer tahrip unsuru için senelik bir program ha· lstanbul 19 (Hususi)-Türk Bundan da maalesef istifade lstanbul va iliğine e • 
,. duğu zaman teslim ve itiraf 1 d' rei•• 
kalmalarının geçilerek kanal zırlanmı•tır. Bu i• için 50 bakan 1937 senesinden itiba· edemedik. kara valisi ve be e ıye 

v " olunacaktır. 
banj ye diğer su tesisatı ile milyon lira sarfedelecektir. ren çıkmıya baılıyacaktır. Son dakikalara doğra Çek Nevzat tayin edilecektir. # 

--------------------·---..---~;;m~~~------·---------------~ yıl başı pivaneo biletlerinizi uıJ:t 
Basmahane Çorak ka~ı karakol k 'IJ1 

bir cok vatandasları Saadet kisesinden 


