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ana 

llunc 
kuruldu knrulalı bukaaar müthiş ve kor 

, bir su baskını af eti altında kalmamıştı 
klar 9Öl ve nehir halinde. 200 ev yıkıldı 50 kiş~ boiuldu sular beş metre yükseldi 
ler, hanlar, oteller felaketzedelerle doludur. Çocuk ve kadınlar haykırarak kaçıııyor 
yıkılıyor, her tarafı su kaphyor. 70 den f az]a aile dalgalar arasında ölümle pençeleşiyorlar. Yağmur dinmeğe başladı. Sular çekiliyor. 

0,000 Kişi Su Altında imiş 
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KIŞI BOGULDU ZiYAN 2 MiLYONDAN FAZLA KIZILAY VE ORDU 
RH!L YARDIMA KOSTULAR 

t.... . 7 {Huauai) - Sey· 
,..lf Acl.aa blYllclbir 

ıeçir1Dittir. Se1banm 
lni olmuı ve d•ar· 

hlen birçok taılua aa· 
buna iltihak ederek 
IDıntaka ıu balkiaı 
kalmııbr. Sebria ... 
klan aelair •• lfl . 
alar yuleta kitidlt. 

belediye pnfu Mala· 
•Yiade oa aeldıkiti 

tur. Yakılan ewlerİD 
200 6 ıeçmittir. Cey· 

4' kabarmıı" ıe1••• 
etmittir. 

biil.ümet kanağı, 
~ıi, Halkevi, Memle· 
~tanesi sular altında
"lıalay ve ordunun yar· 
tt ıefkah ıayeaiacle 
~ - vataadat muhakkak 
""lllden kartalmuıtar. 

b&cumu okadar 
~ okadar tiddetli olmuı· 

Seyhan ve Ceylıuın 
ki ova kıamında mlna· 

,. mababerat ltamamea . . 

J Adana feliketze
e S bin lira g6nder· 

• Son dakikada gelen 
re göre yağmur din· 

1.t"-l•r inmeğe baılamııtar. 
"'bul 7 ( Huıaıi ) -

kuruldu kurulalı bu 
llıilthit bir ıu baskını 

L lıı:almamııtır. 
~. yedi glndenberi 

Y•imurlardan ıababa 
.. at dortte kabarmıt 

""1i istillya baılamııtar. 
' Jollar seviyesinden S 

85 ıantim kadar yiik
' öalinde ne buluraa 

.._,,i, abp götllrmete ve 

. ..._lleleri kaplamağa bq 
L~r. 

~•hleyin ıehir bir panik 
1,._.•rzediyordu. Su için· 
~n sokaklarda kadın, 

binlerce iaaan ağla· 
ldeta çıplak bir hal

hhrin iç ıokaklanna ka
dı, evler yıkılıyor, 

•8ratle her tarafı kap-
ta devam ediyordu. Sa-
1111 ıaat sekizde aillh 
Jle uyanan ballr, her 
ıu içinde g&rmOf ve 

L.~ra baılam11tır. 
~ altında kalao halkı 

ak için yapalan btttln 
bteler akim k•laa11tır. 

----------M----------

Taymis gazetes 
ne diyor? 

Ankara 7 - Çocuk Esir
geme Kurumunun milli kos
tilmlO balosu çok parlak ol
du. Atatirk baloyu ıereflen· 
dirdi. Çocukların sevinçli ve 
neıteli tezahllratile alkıılandı. 

Fran111 sefiri Ponsot'un 
refikaaiyle danıetti. Dan11 
mliteakik zefir Ponıot'u ve 
refikasını localarına kabul 
ettiler ve kendileriyle uzun 
uzadiye görüıtüler. 

Atatllrk sabaha kadar ba
loya ıeref verdiler. Çocuk 
balosunda Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüıtll Ar asla F ranıız 
aefiri arasında hasbihaller 
oldu. 

lstanbul 7 {Huıuıi) -Tay
mia gazetesi, Türlerin Antak· 
ya hldiıeterine gösterdikleri 
alikayı, Türklerin Sancaktaki 
kat'i ekıeriyetlerini anlattık· 
tan ıoara diyor ki: 

" Muhakkak olan bir ıey 
vard1r ki o da Irak gibi A· 
rap memleketlerindeki hl· 
diıeler Suriye ekalliyetleri 

il~• ltlıtk korkalat bu 

iSancak meselesi hakkında 
l 
J 
ı 

.. 

aule ıetirmittir. Aatakyada l _kularlna Türkiye dahilindekiJ 
ve lıkenderlnda yaıayan TOrklerin iıtirlk etmemeleri 
k111di akrabalarının bu kor: t•)'UU ba7ret olvdv . ., 

Harbı hangi ta
raf kazanacak? 
~~---~~~---ao~--~~~--~~-

Asi)er 25 Temmuzda Madride 
2ireceğiz demişlerdi dört ay 
oldu hali yerlerinde sayıyor 
lar hükômetçiler kendile

rini toplıyabildi. 
General Franko 25 tem· 

muza doğru Madrid' ~ girmek 
niyetindeydi. Aradan dört 
ay geçti ve fatiıt kıtalar 
bili Mazanarea nehrinin ••i 
kıyasında yerinde ıaymakta
darlar ve nebri aacak bir 
noktada liniveraite mahallesi 
tarafından aıabilmiılerdir. 

Bu itibarla, faıiat general
ler, üç haf tadan beri kendile· 
rine mukavemet eden hlik6· 
met merkezinin zapta huau· 
ıunda enditeler izhar etme· 

iye baılamıtlardar. Bu bma
ta birbir!ni aakzedea ve ae
tice itibariyle de hayal kınr 
)arını ve zihni teıevriflerİDİ 
meydana vuran haberler ••r
mektedirler. 

Maclrid önlinde Fraakoa• 
akamete utramaaman Hbep
leri ıunlardar: F afiıt kttala• 
rın zayıfhit ve camariyetçl 
mldafaaaının clayamkhk •• 
iyi teıkilitlalığı. 

Oldakça emin malfımata 
- Sonu 4 laclde -

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

Kiğıd buhranıııın~ .. önüne 
geçilecek 

li"J iğad fabrikamız lıeoilz memleketia kijıd ihtiyacma 
1..:1 cevab veremiyor. Bu vaziyeti takdir eden hik6met, 

ihtikiaran önüne gemçmek, memleketin kliıd ihtiyacmı kar• 
ıalamak için kiiıd ithaline ve ucuz: fiate .. ıatılmaaına Slmeı 
Bankı memur: etmiftir. Kiğtd fabrikamız önimizdeki .... 
memlekin bu buıuıtaki ihtiyacını tamamile tatmin edecektir. 

Hük6metin bu kai-an çok yerindedir. Çlinkü ortada lai~ 
bir sebeb yokken, bir çok vesilelerle, " Klğad kalmam, ıel· 
medi, gelmiyor, gelecek! "•Diyerekeihtiklrdalabıaı karolar 
daima vataadaılarıa zararına olarak gayri tabii kuaaçlar 
petinde kopnaktanrbali~kalmamıtlardır. ~itte· hOk6meti• ba 
kararile bu dolaplar, hu fanlciakl r artık"' Ji...d&aemiyecek " 
biç sebebaiz ibtiklr kaıırilıı vataadaılan yakıb bftrmıya· 
caktar. 

Eauea bu ibtiklr atefindea en evveJ:yanaalar daima ra· 
ıeteciler olmuttur. Çlakl ıazete Lkljıdı ufiyıb hiç teela· 
bir kabul etmeden yapalaıelclijindea ilk ndemecle mltHI• 

- S.aa 4bdclı -



la\ılf. 2 -
Bazil Zaharof 

• 
lstan bldaki akrabalarına neler 
söylemiş, korkmayın hepinizi 

düşündüm demiş 
Birkaç gün evvel ölen 

silah tüccarı milyoner, dala · 
veracı Bazil Zaharof'un 
lstanbuldaki akrabalarile 

ı geldi. 

Zaharof uıun müddet bize 
para gönderdi. Hatta bir ke
re de resmini bile gönder· 

yapıJao mülakata 
koyuyoruz 

aşağıya mişti. Bir kere de bir mek

Kurtuluşta yeşil boyalı bü
yük eski bir dükkan ... Üze-" 
rinde bir tabela .. "İçkili kah
ve... Manol,, .• 

İşte meşhur silah kralı, 
Montekarlo gazinosu sahibi 
milyoner Bazit Zaha ofun 
Istanbuldaki mirasçısı Manol 
burada oturuyor .. İçeri gir
dim Bir tahta masanın etra-

. hnda hararetli bir konuşma .. 
Beyaz bıyıkh bir ihtiyar yü
züme "ne istiyorsun?., gibi 
baktı: 

- Bu içkili kahvenin sa· 
hibini, Manolu arıyorum ... 

Masada oturanlardan biri 
gülümsedi: 

- Milyonerin miras yedi
s\ni mi ?. 

- Ta kendisini. 

tub yezdı. Eskiden Tatavlada 
ikin oturduğu evin fotoğra
fını istedi. 

- Gönderdiniz mi? 
- (,öndermedik. Çünkü 

Bazil Zaharofun evi bir ge
ce kazaen yanmıştı. Tabii 
resmi gönderemedik. 

- Peki şimdi ne yapa
caksınız ... 

- Türkiyede Bazil Zaha· 
rofun iki, Yunanistanda da 
üç varisi vardır .. bunları bir 
yere toplayacağız, bir kon· ' 
ferans yapacağız. Biz de 
hakkımız için uğraşacağız 
tabii... 

- Parayı alırsanız, mirasa 
konarsanız ne yapacaksmız? 

Bazit Zabarofun yeğeni 

tatlı tatlı gülümsedi: 

t lhlkıa •••• t 

denizinde ton el 
Deniz dibinden 40 su seviyesinden 90 metre 
derinliğinda ve 50 kilometre büyüklüğ~nde 
olan tonel 800,000,000 franıra çikacaktır 

Fransa ile lngiltereyi bir~ 
birinden ayıran-daha doğ
rusu. denizin kıtalar arasın

da münasebet tesisine kara· 
lardan daha fazla yaradığına 
göre, lngiltere ile Fransayı 
birleştiren-Manş denizi al· 
tından bir tünel ~açılmasıdır. 

Bu tünelin açılması, ilk 
defa olarak bundan 140 se
ne evvel düşünülmüştü. Fa
kat o zamanki Fransız im
paratoru Napolyon bunun 
kabil olamıyacağını düşündü. 

Lakin tünel fikrinden vaz 
geçilmemişti. 1880 senesinde 
bir mühendis bunun kabil 
olacağını ortaya attı. 

Bunun üzerine her tarafta 
büyük bir alaka uyandı. 

Bu ise para koymak isteyen· 
ler çıktı. 

Tünel o zamnn yapılmak 
üzere idi. Fakat araya Al-

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

manya girdi. Prens Fredrik 
Kari, 1882 de İngiltereye 
gittiği zaman o zamanki 
Valles prens ve sonraki kral 
yedinci IEdvarda, kati bir 
lisanla: 

- Almanya böyle bir işe 
müsaade etmez!. Deci. 

Prensten sonra Moltke de 
ayni şekilde itiraz etti ve 
tünelin yapılması İngilterenin 
Almanyanın tesiri altında, 
rıza göstermemesinden geri 
kaldı. 

Almanyanın bu tünele iti
raz etmekte hakkı vardı. 

Çünkü, bir Alman • Fransız 
muharebesinde İngiltereuin 
Fransaya yardımı için bu yol 
çok faydalı olacaktı. 
Manş altından tüne: proje

si 1916 da tekrar ortaya 
çıktı. Bu projeyi ileri süren 
mühendis daha iyi düşün
müştü: Bu tünelde:ı tren 
geçirmek istiyordu. 

Bununla beraber bu pro· 
je de tatbik sahasına çıka
madı. 

de başka noktalardadır. Me
sela, nasıl hava verilecek ve 
hava 11asıl temizlenecek? 

Bu eskiden belki kabil 
olmıyan bir ıeydi. Fakat 
bugün, elektrikle i~liyen ma· 
kinelerle havaye tebdil et
mek ve gene makinelerle 
fena hava yerine temiz hava 
yapmak mümkündür. 

Tünel sekiz yüz milyon 
franga çıkacaktır. Bunun 
yarısını Fransa, yarısını da 
lngiltere verecektir.,, ---oo---
B~da va fakat 

kazançlı 
Loodrada birçok lokanta

ların sahibi olan Hanri Prat 
Pikavillideki lokantasında bir 
" Şeref sefresı ,, yaatı. Bu 
sofrada oturanlar istedikleri 
şeyleri, istedikleri kadar yi
yorlar ve kendilerine hesap 
çıkarllmıyor, istedikleri kadar 
veriyorlar ve isterlerse ver
miyorlar. 

, 
8 1 inci KinUD,,,,,,,, 

IDUNYADA 
1 NELER 

OLUYORj 
Romalılar zamanınd9 

zehir ve elektirikfe 
tedavi 

i=.ı ugünlerde moda ~ 
L:J yılan zehirile t d• 

usulü Romalılar zadl~rı 
vardi. Neronun dokt 

11 
kan akmasına kartı fı1' 
zehirini kullanırlardı. 

Elektirik tedavisini de 111 

suretle yaparlardı : O 
• J torP 

Romatızmahları can 1 kt• 
bahğının üzerinde •Y~ 

010 
durdururlar, torpil balıl' ti•· 
çıkardığı elektirikle roııı• . 
ma tedavi oldiJirdi. ... -
İnsan südü inek südtı 

gibi satılıyor .. 
i:\ ariste belediye ddgtJ~r 
1.1111 hanelerinin birin e, ur· 

insan südü kısmı açılaı•: 
0

• 

Burada sütlu kadınlar bu :,. 
makta ve sütü oJmıyao .

5 
.. 

dınlar çacukları için süt ;,, 
tedikleri zaman k~dıll ,Jı 
elektrikli bir iletla sal'Iar k· 
sütleri şişe içinde satıldl• 
tadır. 

••• Bu sözü söyliyen beyaz 
bıyıklı adam şakacı bir tavırla 
elile göğsünü işaret etti : 

- Benim ... 

- Miras elime geçsin de 
sen gör.. bu Kurtuluşu ye
rinden oynatırız. Bir kere 
şu Kurtuluş panayırında bizi 
gör .. Evlid ben parayı ye
mesini bilirim.. öyle parayı 
istif etmekten anlamam.. he
le bir kere paralar bize gel-

Sen ne dersin? Şimdi gelelim son projeye: 
Bu projeyi yapan Fransız 

mühendisi Andre Basdevant 
diyor ki: 

Prat hesabını yapmış, pa· 
ra vermiyenlerin sayısı pek 
az, buna mukabil para ve· 
renler, az vermemek endişe
sile lüzumundan fazla para 
veriyşrlar. 

Kuyu ağzındak• 
armonik 

i'l aralinde bir kuyud::,.. 
üJ mütemadiyen gaz çı ..... 

- Anlat bakahm Manoı ... 
Demek Baril Zaharofun 
yakın akrabasından ve mi
rasçısısınız. 

- Hem de yakın akraba
sından.. Ana cihetinden .. 
Bazit Zaharof benim dayım 
oluyor ... 

- Mükemmel.. Öyle ise 
mirası aldınız gitti. 

- Bakalım vasiyetname
sinde ne yazılı.. Onu çok 
merak ediyorum.. Hele bir 
kere vasiyetname açılsın. 

- Size sağ'ık zamaında 
Baıil Zaharof biç yardım 
eder miydi? Hiç para gön · 
derdi mi? 

- Çoook.. . Babanın sağ· 
hğında mütemadiyen Bazil 
Zaharof yardım eder. Lon
dradan para gönderirdi. 

- Çok mu? 
Çok ya. 50 60 NapoJyon 

bir de bakarım ki babam 
Nepolyan bozdnruyor. Kendi 
kendime: 

- Geue derdim. bizim 
Londradaki milyoner dayım· 
dan, BaziJ Zaharuftan para 

. 
&10 •• 

(Sonu Yarın) 

Küçük Valan· 
tin evlendi 
Fransız kanununa göre kız 

lar on alh yaşını doldurma
dan evlenemezler. Ancak 
cumhnr reisinden bir müsade 
alabilirlerse evlenebilirler. 
Dul olan madamlDoleyik on , 
iki yaşındaki kızı Valantin 
Fraıı sız cumhur reisine bir 
arzuhal vererek sevdiği ile 
sevdiğı ıle evlenmesine mü-
saade edilmesini dilemiştir. 

Bu dilekçeye anası tarafın
dan bir muvaffakatname iliş
tirilmiştir. Cumhur reisi ar
zuhali sıhhiyeye havale et
miş ve ~uzm yaş itibarile kü
çük olmas na rağmen cüse 

· itibarile evlenebileceğı hak
kında bir rapor vermiş oldu
ğundan bu hafta evlenmek 
düğünü yapılmışhr. 

--- ----~- ---------

.Bir facia 
Viyana mahkemesinde karı
sını ve Kontu öldüren adam 

nasıl çıldırdı ? 
( Dünkü sayıdan devam ve son ) 

Reis efendi, dedi; ken
di kendimi nahak yere itti
ham etmek cesaret ve sela
hiyetine malik değilim. Emin 
olunuz ki ben masumum. 

O halde katlin vuku bul-
duğu saatte nerede bulun
duğunuzu söyleyiniz ! 

- Ahlak ve vicdani pren • 
siblerim buna manidir. Çünkü 
mesele, kendisine karşı büyük 
bir aşk beslemekte olduğum 
bir aile kadrnının namusuna 
taalluk etmektedir. Bu sırrı 
ifıa etmekten ise ölümü 

göze almayı tercih ederim. 
Banger Şöller'in üzerinde 

çikan mektubunuz matula 
karşı derin bir kin besledi· 
ğinizi ve her ikinizin de 
ayni kadını sevmekte oldu
ğunuzu ifşa ediyor. 

- Bu, eski bir maceradır, 
reis efendi. Ben, bu geçici 
sevdadan feragat edeli çok 
zaman olmuştur. 

Bundan sonra bir çok 
şahidler daha dinlendi bun-
ların verdiği ifadeler tama
men maznunun aleyhinde idi. 

Meşhur Timurlenk Anado· 
)uya geldiği zaman Akşehir
de Hoca Nasraddina rastla
mış, TimuTun şiddet ve hey
bitinden herkes korkup la
kırdısmı şaşırırken Hoca 
Nasraddin hervakit olduğu 
gibi pervasızca cevab ver· 
mış, Timur Hocanın bu ha
linden pek hoşlanmış, hemen 
hergün yanından ayırmayıp 
tatlı sohbetinden istifade et· 
meğe başlamış. 

Bir gün yine suhbet esna· 
sında Timur demiş ki: 

- Hocam, İslam ve Türk 
hükümdarlarından herbirisi 
mesela ( Nasraddinullah ) , 
(Heybetulleh), (Mütassımbil
lah), (Elmehdibill.ib), (Müs
tansırbillah) diye lakab alır
lardı. Ben de bunlar derece
sinde bir hükümdarım bana 
da bir lakab verilmek lazım 
gelse sen ne dersin? 

Hoca Timurun şiddet ve 
gadabını hatırlıyarak birden

bire: 
- Seni de (Neuzubillah) 

diye çağırrılar, demiş ! 

- Tünelin yapdmasını dü
şündüğüm noktalar arasın
daki mesafe 39 kilometredir. 
Fakat, tünelin daha beriden 
başlaması lazımdır. Onun için 
tünelin boyu 30 kilometre 
olacaktır. 

İntihab etiğim noktalarda 
deniz'n derinliği 50-60 met
redir. Bu, pek fazla birşey 
değildir. Çünkü bugünkü 
binaların hemen hemen iki 
m slinden ibaret. 

Tünel denizin dibinden 
40 metre aşağıdan açılacak. 
Bu hesapla tünel su seyiye
sinden 90 metre aşağıda 
olacak. 

Bence bu tüoelin açılma
smda hiçbir zorluk yoktur. 
Çünkü, bugün dünyanın en 
uzvn tüneli olan Simplon 
tüneli 19 kiJometre uzunlu
ğundadır. Deme ki Manş 
tüneli bunun iki buçuk m s· 
li büyüklüğünde olacak. 

Tünelin ortaya çıkaracağı 

müşkülat, açılmasından ziya---
Juri hayati müzakere 

odasma çekildi. iki saat 
süren ve uzun bir müzake · 
reden sonra salona avdet 
ettL Karar okunurken salonu 
dolduran iki bine yakın insan 
sade kulak kesilmiştı. Heye
tin verdiği karar şu idi : 

" Kont Adol ile Banger 
Şöller arasında bir kadın 
yüzünden peyda olan rekabet 
gittikce rekabetini aı·tırmış 
ve nihayet Kontu Şöt lerin 

bir düşmanı haline getirmiş
tir. Banger Şöller'le yaptığı 
düellç neticesinde bacağından 
yaralanmış ve sevdiği kadın 

tarafından rakibinin lehine 
olarak ihmal edilmesi de 
Kontun Şöller'e karşı hasıl 

ettiği düşmanlığı büsbütün 
a vlandırmıştır. Ha şidlerin 
müşterek ifadesi bu meyilde 
de olduğu gibi Şöllerin hane
sinde zuhur eden mektub da 
bu ciyeti teyid etmektedir. 
Yeri isbat edememesidir. 

Adolf 'in Banger Şölleri 
tamaen kutlettiğine heyeti 
mizce hanaat hasıl olmuştur. 
Kanun cezanın ... ,, 

Tam bu esnada ön sıra· 
farda oturan yirmi beş yaş
larında çok güzel bir kadın 
ayağa kalktı heyecandan 
sapsarı kesilmişti. Reise 
doğru dönerek titrek ve 
bayğın bir çığ'lıkla haykırdı: 

- Reis efendi, dedi, 
Adolf masumdur. Bunu size 
isbat edeceğim. 

Bütün na~arlar büyük bir 
hayretle kadına çevriJdi. En 
ziyade mütehayyir olanlardan 
birisi de mechul madamın 

yanında otnral! kocasıydı. 
Reis kadmı kürsünün önüne 
çağırarak: Söyleyiniz! 

Dedi. Kadının siması 
mumya gibi sararmışb. Tır

nağrna kadar titreyor, göksü 
bir güvercin çırpnışile inib· 
kalkıyordu. O kadar halsiz 
düşmıştü ki, ayakta güçlükle 

Bu suretle bedava yemek 
yeyen sofra para kazandın
yor. 

Kış 
Bu hafta bir iki gün, Lon

dra ve Pariste hava öyle ka
rarın ş ki, yollarda mururu 
ubur durmuş .. bilhassa Lon
drada adeta gece olmuş, 

göz gözü gö.memiş .. 
Pariste bu derece gün 

karanlığına alışmamış olan 
halk gidip gelmeği kesme
mişler ve yalnız Konkord 
meydar ında yedi otomobil 
kazası olmuş ... 

Zayi 
931 Yılında Karataş orta 

okul son s •aıfından almış ol
duğum tastiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 
Eşrafpaşa Birici Süleyma

rıerı .. 
maktadır. Oranın ye~ 1 ·fjde 
den biri bundan ııtı 

0
.,o 

etmeyi düşünm ·· f ve kuf'ltıt· 
ağzına bir armonik taklD1! jo 

B •w. 1 ak JÇ u armonıgı ça m ,k 
yalnız tuşlarına dokuna> 
kafidir. 

• •• 
Amerikada sigort~ 

hesabt t• 
f7t merikada bir sigor o· 
~ kumpanyası sigorta bİ" 

]anların kaç sene yat•Y
1 P" 

Jeceklerioi şu suretle be•• 
la maktadır: k 

Kumpanya sigorta ol•'' 
.. t . . ve b•· 

muş enmn anasının 
1 

rıll 

basının yaşlarile, 011 •ti" 
analarile babalarınıP y•t:idl 
nın yekununu altıya t• d di 
etmekte ve bulduğu 8 eoıi 
sigorta o?acak ndaa: ıo 8~et" 
yaşayabileceği yaş ad 
mektedir. 

"l 
· h il · z··ıf·· sok•I nıye ma a esı u u p.b• 

No. 19 Mehmed oğlu 
düsselam. 

~d'' ~~~~-~~~--~--~--------------~----;d' de " 
durabiliyordu. Heyeti haki~ - Evet reis efen ı aııt· 
menin huzurunda iniler gibi karımın sözleri doğru I" 
bir sesle şu müdbif itirafta Çünkü fail katlin vuku ~ul· 
bulundu: duğu gece ben evd~ ~e:~. 

- Evet, kont Adolt ma· dim, civar bir köye gnrJl:ğitP 
sumdur. Çünkü fail katlin Ertesi günü avdet et.~ fe 
ika edildiği gece benim ya· zaman karımı gayrı tabı;rJJllf 
nımda, hatta benim koynum- pek bitkin bir halde bU.rJJdi 

tum. Bunun sebebini. şeı tJ•) 
da idi.. Çünkü kont, aşıkım- .., dır! anlıyorum!. (kontu ışa.r joiıl 

- Kadmın bu ifadesini Bu mel'unu beraet ettır ıı>e" 
Çünkü ~onun cezasını ver. 

müteakib kocası, heyeti ha- ' dır 
bana tereltüb etmek.te ı'dı" 

kimeye doğru ilerlemeye k b yı Bu sözleri mütea ı .... , .. 
başladı. Gözleri fal taşı gibi d çı~"' 
açılmış saçları dim dik ol- rım süratile cebin en cuo"" 

dığı tabancanın üç kur d• 
muştu. Salonda ne bir ses nu konta, üç kurşununu yu" 
işidiliyordu, ve bir nefesf. kar sına sıktı. Y erlekre .. 1,rı Heyeti hakime de dahil ol- varlanan iki cesedin ... 
duğu halde bütün hazurun, birbirine karıştı!. "kir 
bulundukları mahalin dir Ortalık bir derece sU- Y" 

mahkeme salonu olduğunu net bulduktan, halkı dıt•';dıl' 
unutmuşlar, meraklı bir dra- çıkarılarak salon tahlif~ tili 
mı temaşa eder gibi beye· dikten sonra polisler ;,ııs 
canlanmışlardı. yakaladılar Betbabt 8 rU•· 

Betbaht zevc, heyeti ha- Kahkahalar güliiyor, .~•,d•" 
kimenin karşısına gelince ton oynıyordu! Çünku 
gürliyen bir sesle haykırdı. makıllı çıldırmıttl· 

~--------~--------------~----------------~--_.,;._..;.~---------
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Elhamra ls13 ,. 
idare.sinde Milli Kiltllphane sineması 

BUGÜN 
~ramı kartılama haftası şerefine eşi ıörülmemiş 

muazzara program. 

l Korkusuz Kaotan 
tııin muazzam, heyecan, zenginlik ve güzeUık şaheseri,)t 

röllerde: Amerikalıların Emil Jannigs,i Cbarles a 
Laugbtor, Klark Gable ve Françbot T une. 

2 - Muazzam İzmir filmi ,. 
260() metre uzunluğunda iki saat devam eden bari- )t 

kuladelikler filmi TÜRKÇE SÖZLÜ a 
~ıns Saatları : 3 de lzmir filmi, S de Korkusuz 
Plan 7 de lzmir filmi, 9 da Korkusuz Kaptan. 
.~Umartesi ve Paıar saat 1 de Korkusuz Kaptan fil- )t 
ıle başlar, )t 
~~~~~~~tt~~~~~~:w;~~~~ 

'ti.kroskop gösterir ki 

1 . 
[. 

·--~-- oırTA0•"' AVAIL lll -,..,..._-=:--=-"' 
NO ~ TllSI . 

C ~"° T"A!I t 

GôzLERİN AIUHAFAZASI ANCAK 
• cc PERFA PUNKTUELL » 
tllil( camlarile kabildir, her cins en tık ve sağlam 

Çerçiveleri •e gllneş gözlükleri İzmir Kemeraltı 
et oteli altında Nafız Gözgördi\ren saat ve gözlük 
l>uluraunuz. 

~i:?ıE:aEIB!!:llSllll!i!l!DEalll!!!l!:EEP'-SS&a! 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\;;LU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lıcnir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması ~l 
~ arkasında No. : 55 Telefon : 3479 • i 
-JE!:WWiıiiiEIEW.....,aı::BB ~~Z-* ~-~ 

~llıir kahvecilerine müjde 
~lllilddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
~ ltak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~tkrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe-
'ltnan Bebe ve Bapr marka Paket Bisküvitleri gilzel 

izin en iyi biskfivitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,".la 
Dervim Biskilvit yapım yeri: 

lımail Atamer. 

~*k****~~*****~~**~ it 
DOKTOR 1 

A. Kemal Tonay ~ 
Bakteriyolog veı bulaşık, salğın )t 

E E~~~E~E&B .1 TAYYARE sineması TE~~~PN 
~ auGON 

Bayram Hediyesi için 

S. Ferid eczac1b8ŞIDID ~ Mevsimin en güzel en heyecanh fllmi 

İ ölüm perisi ı Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendi rece ksiniz 
----"!ıo.r---

1'1ERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

~Fredric March, Merle Oberon'un yarattıkları ıaheser filmi 

~ AYRICA: il 
~ ~tiki (Canlı karikatürler} ve Paramunt 1 
~ dünya havadisleri B 

~ DIKKA T : Filim uzun olduğu için seans 
1 ti suretle tertip edilmiştir: Hergün 2 - 4,20 6,40 - 9 
ı i,.!1 Cumartesi ve pazar günleri 12 ·de oaşlıyacaktır. 
fiil~E~~~~!~at;lt!l8~~~~BSEE 

rr~~~~~~···~~~~~~~ 

~ HUSEYIN KAYI~ ~ 
I ~ Zarif, temiz, ucul rnobilye evi ! 
tt Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ft 

1 ~ kerestelerden yapılır D 
tt Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ft 
Ü Şekercilerde numara 26 D 
~~2,C;t;11~~~~ ••Jl;;.t;;Sli::9;::;l~t;I~ ~~.JJ 

Hükômet sırası 
---------------- 9aaııu1ı0Jaııaa~ · a•a•i11ıaa••••·•~aaı 

İLİR i DOKTOR S 1 
~Tcş'eniz', I L" yatınızın zevkini. sıhhatınızın 1 şevkı· uğur ' 

daimi surette korunmasını temiıı edecek ancak @ m. = 
Yi1ksel, Kabadavı rakılarıdır. : eıRıNcı sıNıF • 

e Dahili hastalıklar mütehassısı ı. __________ .. .. 
---------~------- G Almanyanın Hamburg üniversitesinde ~okumuş. Hasta- • 

G )arını her sabah saat dcı!iuza kadar ve öğleden sonra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
• Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun abo- • 
• ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. .. 
~ [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kans•zlık, za- • 

9 Evlül Baharat Deoosu 

Yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan9 
i • 
~•'•'•••······.,······ '.111 ••••••• 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ister 
seniz, her halde İzmirde Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 12 lira 2 provah nezaket~ 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye •:deriz. SAOIKZADE BİRADERLER 

C•l~~~~~~ı~~llJll• 

C Izmir Yün Mensucah 1 
~ Türk A. Sirketinin JI 
1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 
ı Mevsim ·dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar : [t] 

1 Sağlam 1 
hastalıklar mütehassısı i 

lo •hane istasyonu karıııındaki Dibek ıokak başın- · ,,. _ ,,. 
l"" •ayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

~ Zarif 1 
1 Ve Ucuzdur ı 

;ı~ aaat 6 ya kadar baıtalannı kabul eder. )i 40 renk üzerine Kız markala "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 
.\tacaat eden hastalara yapılması liıımgelea sair )t Satış yeri: 9 .,EYLUL Baharat denos11 

t ve mikroakopik maayeaeleri ile veremli lıasta- ~ Telefon 3882 
t•pılmaıına cevu 16rülen Pnomotorakı muayene- J1 
e llıuntuaman yapılır. Telefon: 4115 )t. ==== 

a Satış yerleri ~ 
1 Birinci kordonda 186 numarada{ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
IJ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu! 
~~~~~~ı~~~~~ ,. 

~~:w;~ 

kişesi · lengiİı TERZi mehmet z<->ki r.._~ 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On . 
'tı olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

1) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
de kendinize hizmet etmit olursunuz. Müşterilere 

~l ~olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
tt satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin 

\d karar vermittir. 
"es: Hükfımet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

Kt n eJ altında Hükümct karş.sında nun1ara ~4 · ı 
Hiç bir yerde şubesi yoktur i 

., "±"_•==-•""'''" mzı:ıı ==u: wt - ~ 

Tabarin Saz 
Gazinosu Elbamra si neması itsa indeki eski Ziraat bankası 

mahallinde açılmıştır. İzmirin en iyi 'e en şer fli bir yerinde 
bu yüksek ve nezih gazino sinesine aileleri de kctbul ede· 
bilecek b!r tarzda tesis edilmiştir. En büyük musiki ustad· 
ları ve en meşhur hanende kadınlar bu sevimli yeri bir kat 
dada ıenlendirmiı ve ıereflendirmiş tir. 
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Izmir oolisinin 
muvaf f aki yeti 

Birkaç gün evvel Ehram 
mağazasından eşya ve para 
çalınmıştı . bir iki gün son
ra da Karantinada bir bak
kaldan oniki lira çalınmıştı. 

Polisimiz bu her iki vaka· 
nın faili olan Şükrü Çetini 
evvelki iece bir başka hır
sızlık yaparken y<ikalanmıştır. 

Uyanık zabıtamızın bu 
muvaffakiyetini takdirle ana· 
rıı. 

idam mı? 
Hüdaverdi motöründe Ha

lil ve Hüseyin admda iki 
tüccarla Recep kaptanı pa
ralarına tamah ederek öldür· 
mekle maznun Osman kap· 
tan ve çipoz Ahmed'in mu-
hakemeleri bitmiştir. Bugün 
Ağırceza mahkemesinde ka
rar tefhim edilecektir. 

Müddeiumumi, bu maznun
lar hakkında ölüm cezası 
istemiştir. 

Benzin 
Ucuzladı 

Hükumetimiz havayici za· 
ruriye fiatleri üzeı inde ten
zilat yapılması için tetkika
tına devam etmektedir. Ben-
zinin litresinde 2 kuruş ten
zilile 16 kuruşa satılması te
min edilmiştir. Y akmda şeker 
ve gazyağı da indirilecektir. 

Tahsili 
Mümkün Olmıyan 

Alacaklar 
Tahsiline imkan olmayan 

muhtelif şehirl~re aid 3 mil· 
yon 952,502 lira devlet ala-
cağının terkini hakkındaki 
Başvekal ı t tezkeresi meclise 
verilmiştir. 

(ftaJlwa S.ıa , 

Antakyada zulüm, cebir 
ve tazyik devam ediyor 

Kilis 7 (A.A) - Sancak intihabatında büyük haksıshklar yapıldığanı gösteren mütemmim 
haberler gelmektedir. Janda.rmalar müntehıb sanileri köylerden teker teker polanmış ve 
otomobillerle birbirlerile görüştürülmeden kaza merkezlerine götürülmüşlerdir. İstifa ettik
lerini ve rey vermiyeceklerini söyliyen müntehib saniler cebirle mukabele görmüşlerdir. 
İleri gelenler tevkif ~dilmektedirler. Dün birçok Türkler yeniden tevkif edilmiş ve kışlalara 
gönderilmişlerdir. Şehirdeki bütün Türk mağazaları ve evleri de soyulmuştur. Yüzlerce Türk 
şehri terkedlp kaçmaktadırlar. 

Umumi müfettişler konv:re
si bugün açıldı 

Ankara 7 (Hususi) - Umumi müfettişler kongresi bugün 
Şükrü Kayanın reyasetinde toplanmıştır, lctimaa bütün mü
fettiş1erle, jandarma umum kumandam, gümrük muhafaza 
kumandanı, emniyet umum müdürü ve matbuat umum mü
dürü iştirak etmiştir. 

General Ziya Nuri öldü .• ! 
Ankara 7 - General Ziya Nuri bugün ölmüştür. 

Şair Leyla dün oldü •• 
lstanbul 7 - Şair Leyla, 86 yaşında olduğu halde bugün 

vefat etmiştir. 

Fenerbahçe mailôb oldu •• 
Istanbul 7 - Çeki Kari takımı, 2-1 FenerbabçP. takımını 

yendi. 

Sofyada iki sivasi mahkôm 
Sofya - Eski fırkaların uyanması ve millete eski hakkın 

verilmesi hakkında beyannameler neşreden sabık nazırlardan 
Giçef ve krala bir muhtara göndcrek kendisini vatanperver 
liğe davet eden ihtiyat zabitleri sabık reisi general Skolskif 
Sofya mahkemesi tarafından üçer yıl hapse ve yüzbin leva 

Adana da 
felaket 

Baştarafı 1 incide 

mektedir. 
Caddele tanınmıyacak bir 

hale gelmiş ve yaya kaldı
rımlardaki menfezler ortadan 
kalmıştır. 

Sokaklar, ayakları, başları 
açık ve çıplak denecek hal-

de sağdan sola koşuşan bin
lerce insanla dsludur. 

iç mahallelerde yıkılan ev
leı in adedi altmıştır. Simdiye 

kadar Karşıyakada ve şehir
de ölü mikdarı ellidir. Şeh

r ;n üçte ikisi su altında kal
mıştır. Sular altında kalan 

insan sayısı otuz bin tahmin 
olunuyor. 

Şerin cenup kısmında bir 
kaç yüü evin yıkılıp yüzlerce 
insanm öldüğü muhakkak 
sayılmaktadır. para cezasına mahkum olmuşlardır. "Pravda,, 

Ge~neral Franko Almanyadan Camiler, hanlar, otelJer in
sanlarla duludur. Maddi za-

ÜÇ fırkalık yardım istedi 
Paris - lsmanya ihtilalciler reisi general Franko Alman

yadan üç fırkalık bir yardım istemiştir: Almanya bu teklifi 
kabul etmiş ancak buna mukabil Ispanya'ya Alman muha· 
cirlerinin yerleştirilmelerini şart kılmıştır. 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~---

rar için bir şey söylenemiyor. 

Yalnız m~zruat ve kö~ lerde
ki ziyanın iki milyondan faz- . 

la olduğu muhakkaktır . . O· 
vadan haber yoktur. Adana 

Serm8: ve Mu- Harbı hangi taraf kazanacak 
zafferın başı- - Baş tarafı 1 incide - mümkün olmuştur. Hükumet 

Mersin battı bu sabah işle
meğe açılabılmiştir. lstanbul 

hattı bozuktur. Trenler yolda 
kalmıştır. Sular henüz tam 
manasile çekilmemiştir. göre, General Varelanın bu ayrıca topçu zabit ve tay· 

na gelenler ceph~de 20 bin ask~ri var- yar~ . mektepleri de tesis 
Dün Sürmeli sokakta Şamlı dır kı bunlarm belkı yarısı etmıştır. Biakaç gün önce 

Meleğin umumi evinde ser- idmanlı ve barba elverişli b.ir ispanyo: fabrikası cumu-
maye Muzafferın üzerine Tu· askerlerden mürekkeptir: rıyet hava kuvvetlerine ta-
ran isminde biri tarafından faslılar ve yabarıcı lejiyonu. mamiyle yerli olarak inıal 
iki el tabanca atılmAşbr. Kur- Hatta bu meslekren askerler edilmiş ilk tayyareyi vermiş-

Antalya vauu
runun şaftı 

kırıldı 
şunların ikisi d e ateş alma- arasında bile cumurivetçile- tir. 
mışhr. Turan bunun üzerine rin müdafaası cenkçi hara- Demek oluyor ki, müca- Mersin postasmı yapan 
biçağma sarılmış, kadını ko- reti oldukça soğutmaktadır. dele İspanyol çerçevesine Antalya vapuru açık deniz· 
lundan ve bacağından yara Sivil halkı, silahsız işçileri inhisar ettiği takdirde neti- lerde futınaya tutulduğundan 
lamıştır. ve az silahlı, az hazırlı b lı cesinden şüpheye mahal yok- teehbürle limanımıza gelmiş 

Turan bu cinayetten san- milisleri katliam etmek harb tur. FrankonuJ ardında mah- ve Karşıyaka önünde şaftı 
ra müddeiumumiliğe teslim etmekten, hakiki bir barba dud mevcutlu bir işgal ordu- kırıldığından bir kazaya mey-
olmuş, Malatyalı Feyzi tara- girmekten daha kolaydı. Çün- ıu vardır. Buna mukabil, dan vermemek için hemen 
fından bu cinayete teşvik kü İspanyadaki vaziyetin bü- c~mu~i~et ordusu, İspanyol demirlemiştir. Kaptan vaziyeti 
edildiği, beş lira mukabilinde ylık yeniliği buradadır: Ha- mılletının ordusudur, bu or- lstanbula telsizle bildirmiş 
Feyzinin intikamını aldığını kiki harb daha yeni başla- du hemen tükenmez bir in· ve lstanbuldan dün An af arta 
söylemiştir. Feyzinin Muzaf- mıştır. s n kaynağına dayanmakta, vapuru gelerek Antalya 
ferden 50 lira kazanç iste- Cumuriyet hükumeti, çok ve memleketin iktisadi ser- vapurundaki yolcuları ve 
mesi Muzafferin de 30 lira kolay ve tehlikeli bir nikbin- vetlerinden doğrudan doğru- eşyaları alarak yoluna devam 

8 1 inci Kln•ll ~ 

DÜNYA POLITIKA51: 

Hey kahbe politika! d 

A lmanya Japonya ile itHfak ettikten sonra Haly• 
1 

Japonya ile arayı düzeltmeğe çalışıyor.:. . . &ı 

J 
apon - ltalyan münasebatının çok kısa bır tarıhıne 1ı., 
gezdirecek olursak, politikanın yarattığı, canlandı~ 1~ 

ve dostlarının nasıl hasis birer menfaatin mahıuUl olduğOll 
kolayca anlarız : ·~ 

I• talya Habeşistanı istilaya kalktığı zamen Japonya bu ~ır 
tamamile muarızdı.. Çünkü Japonya Habeş imparato .

11 
dan Habeşistanda bir takım imtiyazlar menfaatler telll• 
etmişti. Bu menfaatleri elden kaçırmak istemiyordu.. tillİ 

J aponya Mauçuriyi istila edip Mançukus hUkiiıııe ki 
kurduğu zaman ltalya bu hükôme! i tanımamııtı. ÇOll 

ltalyanın da Uzak şarkta çok mühim menfaatleri vardı. 
Şimdi Japonya ile ltalya elele verip dostluk kurdul•'·: 

Japonya ltalyaum Habeş imparatorluğunu, ltalya da Jap0
91 

yanın Mançukus hükumetini tanıdı. t-
Een küçük ;ııenfaatler bile politika aleminde, büyük d;~ .. 

lukları ve büyük düşmanlıkları bir hamle :le ortadan kalk 
1

11
• 

veriyoı. Bu vaziyet karşısında insan şunu aöylemekteo e 
dioi alam yor: 

- Hey kahbe politika hey ! .. 

oooooooooooooooooooooooooocX>Cıooe>oc>0e100DOC>OGuw-

So vy et Hükumetinin Bir Kararı 
~---------------0000 • 

Burgos hükômetinin tasdik• 
• • • 

üzerine ispanya vaziyet• 
fenalaşmış tar· 

Belgrad - Provda gaze- yeti bir kat daha feoal•t 
tesinin Paristen aldığı bir mışhr. 

l S h 
. . y••4 

ma fimata göre ovyet ü- Londra gazeteJerınıD 1'İ 
kômeti Akdenizde hazırlık dıklarına göre lspaoyad~ i 
görmek fikrindedir. lspanyol Rus iktisadi mcofaatle.r•~o 
ihtilr lcisi general Frankonun himaye için Rus bükünıel•;fi .. 
t şkil ettiği yini hükumeti Montrö muahedesine te. e 
Almanya ve ltalyanın tasti- ıııesıll 
kine meyden verdiklerinden kan Bogazlardan geç de 
dolavı Fransa ve lngiltereye Rusya Türkiyeden 111~•.~.,,. 
muğbar olan Moskova hükii- isteyecektir. ,,Poti Parııı b•" 
meti bu iki hükumetle mü· gazetesinin Moıkova. 1110 elı" 
zakereye başlamıştır. Çünkü biri bu haberi tekid .etlll 
bu kabul ispanyadaki vazi- tedir. ---- -------- El59--------~ 

Hastaneler 
Talimatnamesi 

Deiişti 
Sıhat . ve içtimi muavenet 

ve~ ilinin teklifi üzerine, ve
killer heyeti talimatnamenin 
23 üncü maddesine ,şu fıkra
nın ilavesini kabul etmiştir. 

Memurin kanununun (84)
üncü maddesinid (D) fıkrası 
mücibince tedavi murafları 
mebut oldukları vekalet ve 
dairelerce tesviye edilen dev
let memurlarının ve resmi 
ve milli bankalar ve cemiyet 
ve şirketler ve amele bir
likleri gibi müessese ve 
teşekküllerin tesviyeye edi-I 

len memur ve müstahdemin 
ve işçilerin tedavi ücretleri 
her ayın sonunda veya bu 
hastaların tedavilerinin hita· 
manda hastane idarelerince 
tahakkuk ettirJİerek aid ol
dukları ldaire [ve müesses· 
elerdenususlü veçhile alınır. 

Dünkü Borsa 

Kızıl~r. ,9 
Kızılhaç birlıgı ıc 
komitesi azalığına 

seçildi tb•ç 
Paris'te toplanan ~1~1 • ti .. 

birliği müdürler mecbs• 
1~~" 

maında Türkiye Kızılay ~te•İ 
yeti birliğin icra ~o~' fO 

azalığına intibah edıl?'ı'ti.,, 
intihab K'zılay ceııııye 
tebliğ olunmuştur. 

RADYO 1 
Bugünkü İstanbıJ 

progranıı ı•"'' 
Öğleyin: 12,30 · 14 p b•fif 

halk şarkılar!, haberler, 
musiki. li~I• 
Akşam : Saat 17,~0 p ııoo' 

danı musiki, 19 saifhk şatırO 
feransı doktor Alı tıııO' 
tarafından çocuk b~rlı•' 
hakkında, 20 Bedia .;e fC 

daşları 20 30 Belır>1or" 
arkad;şları ta rafından ereti 
musikisi, 21 şehir ~~,p~llS 
sanatkarları tarafıo D de5'! 
operetinin üçüncü P~ertetl 
22 Ajan ve Borsa h• 
ve sololar. , 

l 

f 

vermesi (bu hadiseye sebeb lik devresinden sonra, bir ya istifade etmektedir. etmiştir. 
olmuştu~. müddettenberi mükemmel ~• 

.. bir şekilde kendini toplamış- Halkın Sesi hakkın sesidir 
habe:rleri İftihar oı•ı•' ': 

Çuval Cinsi Fiat Kıymetli sanatkarları t•r•: ıttk 
1010 Üzüm 9-17 yaptıkları dünyanınb.bcr oıe"~; ıbil Donanmhı:nız tır. 

Bilhassa· Katalonyada en· 
Bugün düstriael reorganizasyon ve 

barb vasıtaları imalatı husu· 
Gidiyor sunda mahsus terakkiler el-

Birkaç gündenberi limanı· de edilmiştir. Bask ülkesin-
mızı şereflendiren şanlı do- de de ehemiyetli neticeler 
nanmamız bugün öğleden elde edilmiş ve bo yüzden 
sonra lstanbula müteveccihen bu mıntakada cumuriyetçile-

- Baştarafı 1 incide -
sir ve mutazarrır olan bunlardır. Yalnız hü' umetin bu kara· 
rının bir an evvel tetbiki lazımdır. Çünkü tatbik edilinceye 
kada "bu son fırsattır!,, diyen mühtekirlere son bir darbe 
vurmalarına meydan verilmemelidir. Gazeteciler gibi, kagıtla 
alış verişi olan vatandaşlar de bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

fında yüksek . ır. ill }>t b 
902 ~ Buğday 5·6 tutan Kütahya çnulerıP iod' b \l 
180 Arpa 4.4 'd' . h-ka t cade! ,.,, il 

çeşı mı u ume luk ... ~-
8 Kumdarı 4,50·4,50 Şemsi Hakikat ucuı ti•''"' }'1 

4 Fasulya 9-9 ğisi getirmiştir. ~05 bediY' 
3 Burçak 4,75·4,75 a% para ile kıyoıeth ·ftib'' ~t 

145 Mısır darı 4,125·4,125 göndermek evlerine. \;yeO' ttj 

2800 Bakla 4,875-4,875 ve zevkle kullan111ak •; fsi11 ~ .. 
3800 Pamuk 47,50·50 lere Halkın Seside • bil 

bareket edecktir. rin muzafferane taarruzları ~m:A.!.ıım::.ıı11maı ... ::..:au._ı::.m• ---•--L3J"<L3"<'~-1""'" ~ "",... 180500 Palamut 310-480 eder. 1"""' ~-

Her av bir cok vatandasları (Saa -'et~kişesinden y. ıl başı pivaneo biletlerinizi1 ':!~9.: ;,: 
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