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tJ NE KEPAZELiK' Bir Fransız~gazetesi lehimizde 
yazılar yazarken 
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ler bayramında evine bayrak Alçak Arab ·p_a-
ub şenlik yapan Türkler mahke çavrası diyor ki: 

köşelerinde inletiliyormuş 

1 

bilir 

Atina 30 (Özel) - Sarinikos:.körfezind(büyilktmanevra
lara baılamııbr. Kral ve Baıvekil Metakıaı amiral gemisi 
9lan Averoftın donanmayı takib: etmektedirlor, 

Türk parası 
· Dünyanın en sağ

lam parasıdır 
lıtanbul, 30 - Karsta 

bulunan lktiıad ve Maliye 
vek ileri tetkikleıine devam 
ettiler. Orada Ticaret oda· 

... .sı tarafından vekiller şere· 
fine verilen ziyafette 
lktisad vekili Celil Bayar 
şu sözleri söylemiştir : 

- Mali hayatımızda bü· 
yük bir istikrar vardır. 
Biltçemiz mütevazidir. 
Paramız bütün dünyanın 
paralarile boy ölçüşecek 
kadar kuvvetlidir. Türk 
parası dünyanın en kav· 
vetli ve en kıymetlisidir. 

lıtanbul 30 - ihracat-

Zonguldak 
Grizo patladı 

DOKUZ iŞÇiMiZ ÖLDÜ 
Kilimli maden mıntaka • 

sında 226 numaralı ocak 
gece saat ikide Grizo patla· 
mıı-alb amele ölmüştür. 

Hidise akabinde imdadla • 
larına giden 3 ustabaşıda 
gazdan boğularak ölmuşler· 
dir. 
O sırada amelenin batında 
nezaret eden mühendis 
Cemalde ölü zannedilerek 
çıkarılmış ve doktorlarıa 

çalışması sayesinde hayah 
kurtarılmıştır. ÔlliJerin adedi 
9 ve yedi yaralı mevcuddur· 

Zoaguldakta it ıebidleriae 
llyık ihtifal yapalmıthr. 

.. 
" Türkiye bulanık suda balık 
avlamamalıdır elindeki top· 

raklar kendisine kafi ee· 
lir de artar bile •• '' 

Ö vr .. gazetesi Iskenderun 
ve Antakya meselesi hak· 
kında!Fransanın siyasetini 

i tenkid ederek diyor ki: : 
- ,-, ı;kenderun ve~Antakya·I 
tda yaşıyan 280 bin TÜrkÜn-

vaziyeti Fransa hükdmetiae, 
eğer iıter:· e, geçirdijimia 
vahim saatlarda her ıamu• 
dan daha elzem olan bir 
dostluk bağlannı ııklqbr• 
mak imkanını verecektir ... " 

" Eşse bola n adındaki bir 
Arab paçavraıi lskenderoa 
ve Antakya iıi hakkmcla 
saçmalarla dolu bir beıyaa-~ 
name yazmııtır. Bu paçana 
diyor ki: 

" Türkiye Cumhuriyethlia 
Avrupadan yaptı;ı iktibular 
arasında bulanık sularda ha· 
hk avlamak ve gizli politika 
yolile dolaplar çevirmek ma• 

- Sonu 4 Uuctlde -
----- - ------E:::;! -----------

BARB 
~~ ....... ""'~""'"""" ........ ~ 

Feci ihtimal gittikce yaklap-
yor sahne çok korkunçtur 

- ------------.. ~ 
Çenıberlayn harb ihtimalinin uzak 

olmadığını sövliyor 
Almanyanın ıiliblumuı •• 
müstemleke hırıındaa, ltal,a· 
nın Habeıistanı ifgal elm ... 
sinden, Komodizm • Fapzm 
mücadelesinden bahsederek 
" Avrupada harb olacak au? " 
Sualine cevab vermet• 
çalışmaktadır. 

Çemberlayn harb ihtima
linin uzak olmadığım ılyH· 
yerek yazısına ıayle de•am 
ediyor: 

Sahne korkunçtur. Fakat 
henüz aktörler ekıik.. Eter 

lngiliz devlet adamı Çem· ı Almanya müstemleke lmpa· 
berlayn yazdığı bir makalede - Sonu 4 incide -

ÇEMBERLAYN 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~-------------0000---------------

Tale beden şarbaya mektub 
li:"I ün Basmane muhitinde oturan Kız liıesi talebeleria· -=.. den belediye reisi Dr. Behçet Uz'a b taben yuı1mq 

bir mektub aldık. Bu mektubta deniliyor ki: 
"-Sayın şarbayımız .. 
Mektebimiz geçen sene Kordonda idi. Karataı ve Kara· 

tine muhitinde oturan birçok arkadaşlarımız yükıeh himme• 
tiniz sayesinde hiç bir müıkilit çekmeden özel otoblllerl• 
evlerinin önündenmaktebe kadar gelmekte idiler, 
Şimdi mektebimiz Karataş muallim mektebine ta11ndı. Bia 

Basmahane muhitinde oturanlar iki nakil vasıtasıne binmek 
zaruretinde kalıyoruz.. Aziz şarbayımız ayni himmeti bizim 
için de gösterirseniz tek otobüsle mektebimize gitmek imkl· 
nını bahşederseniz biz kız lisesi öğreticilerini mioaettar 
etmiş olacaksınız .. ,, 

Şarbayımızın bu yavruların temennilerini nazarı dikkate 
alacağını ümid ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDiR 



lalalf• 2 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KAR~NTtNALI ADAM 

· Eğer~ bir evlid kurşunuyle öl-
1 mek mukadderse ne vapalım 

Kumral kadın uyuyordu.. ı 
~ Masanın üstünde çantası 
~ duruyordu. Açtım.. içinde 

bir kaç yüz lira vardı. · oes
at teden bir on l~alak çektim 
b aldım.. ·Ne olur ne olmaz 
il belkide para lazım olacaktı. 
t Çantanın üçük gözünde de 
li bir kokain şişesi vardı. Bir 

tutamda kokain çektim ... 
P Sonra Margaritin odasına 
c girdim.. Margarit benim oda· 

ya girdiğimi hiaaeder etmez 
uyandı. Ve ilk suali şu oldu: 

- Nerede idin .. 
- Bir ahbaba gitmiştim .. 
- Hayır biliyorum. Bir 

kadınla beraberdin .. 
- Vallahi değil. .. 
- Ayıptır vallahi sana .. 

• Hiç utanmıyorsun.. Biz iki 
14 kadın burada yaln z başımı· 
a za seni bekleyelim!. Sen hali 

sokak sokak dolaş ... 
Margariti biraz okşadım 

sevdim. Ve bir kadın mese-
111 
fi lesi olmadığını ona inandır-

d 

dım. Benim pantalooun vazi
~ yetini görünce birdenbire 

haykırdı .• 
- Bu ne bu .. 
Anlattım.. Gardruptan gri 

S bir pantalonu ayagıma geçir
dim. Yarama biraz tentördi-

1&4 yod sü~düm .. ! Üstüne pamuk 
• koydum. 

Biraz sonra kumral kadın 
da uyanmıştı. ÜçiimQz bir
den 1' ahvaıh ettikten sonra 
ben tekrar otelden çektim. 
Babamın ticarethanesine doğ
ru yürümeğe baıladım. Arbk 
bugün ne olacakıa olacaktı. 
Babamla ıon davayı hallede· 
cektim. 

Dükkana girdim zaman 
babam sapsarı oldu. Gözleri 
yerinden fırladı .. Ben n.üm
kün olduğu kadar sakin ve 
soğuk kanlı gorunmeğe 
çalışıyordum. Güya babamla 
boğazlaşmamıf, güya dük
kandaki kasayı soymamış, 

JI güya gece babamın evine 
[lı hırıızhb için girmemiş [bir 

1
a adam gibi sakin davranı
m yordum .. 
de Sesımi alçaltarak hazin 

lı 
tir 
Dt 

13 
f e 
10 ,. 
le 

bir sesle: 
- Babacığım.. Dedim .. 

Son defa sana ilticaya geldim .. 
Şimdiye kadar yapbğım 
kusurları affet.. Bana acı, 
bana merhamet et.. Bir 
çılğınlık bobraoı geçirdim .. 
Ne yaptıkımı bilmedim .. 

Baba sana yalvarırım. A-
yaklarına kapanıyor .. 

Babam birdenbire güldü: 
- Ben seni tanımayÔrum .. 
- Yapma baba affet. 
- Affedecek birşey yok. 
- Yavarıyorum. 

~ - Benim bir oğlum vardı. 
Fakat öldü artık .. 

- Ölmedi baba .. 
- Öldü bilirim ben onu. 
- Vallahi ölmedi.. fstedi-

ğin gibi olacak.. 

- Baba böyle yapma beni 
daha fena yola sevkedecek-
sin .. 

- Ne gibi... 
- Her şeyi yapacağım .• 
·- Ne yapacaksın .. 
Sustum ... Yalvarmalar para 

etmeyince bu sözü tehdid 
makamında söyledim .. Sesimi 
kuvvetlendirdim ve : 

- Ne mi yapacağım ?De
dim .. 

- Evet elinden geleni 
yap... Ben aile namusumuz 
şerefimiz kirlenmesin diye 
seni polise vermek isteme
dim ve affettim.. Bu mu
ıamaha kafi gelmiyor· 
muş gibi eli maymuncuklu 

hırsızlar gibi gece babanın 
evini soymağa geldin.. Bunu 
affettim.. Yine polisa haber 
vermedim .. Fakat görüyorum 
sen gün geçtikçe terbiyesiz· 
liği, edepsizligi ahlaksızlığı 
arttın yorsun .. 

-·Fakat baba .. 
- Eakatı makatı yok ... 

Bu böyle işte. Bak timdi 
caniler, eşkiyalar gibi beni 
tehdid ediyorsun .. 

Fakat mecbur ediyor-
sun. 

Eğer benim de ölümüm 
bir evlid kurşunile olacaksa, 
eğer mukadder bu ise ne 
yapayım... Çek tabancanı 
vur ... 

( Arkası var) ---oo---
8 al kanlarda 
Soğuklar 

Istanbul (Özel) -- Balkan
larda bilhassa Bulgar, Yunan 
hududunda fırtınanın şidde
tinden telgraf ve telefon 
hatları harap olmuştur. Fır
tına karla devam etmekte-
dir. Şimendifer münakalatı 

dnrmuştur. 

~ :Karadeniz Kıyılarında 
~ Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
iy YAZAN: •• 
•• ,a Kazancı oğlu Y orgi bir Rum çinganesidir 

Demisti.. zağa düşürmüştü. Berikat ki 
işte bu herif böyle hain topal Osman ağa, puntos 

bir herifti. Fakat Gireson daki Puntoslunun en iyisinin 
mutasarıfı, jandarma kuman- bütün kemiklerinin kırılması 
danı adliye ve maliye heyeti lüzumuna dair kuvvetli ka-
mahalli iştira kı ile çok boş naati vardı. 
geçinen ve hepsini de Türk Gireson Rumları, umumi-
muhibi olduğunu inacdaran yet üzere zengin adamlardı: 
bir haindi. Dahaları var: iyi iş bilirler Türkleri ve 
Giresonlu topal Osman ağa- Türk köylüsünü soymak hu~ 
nın kardqı ve vekili umuru susunda hususunda birinci 
Maıtafa e.fendiyi bile bu du- sınır bir ıııeharet g&•terir-

Selinikte 
Müd~iş bir yangın 
Selinikte meşhur Alitini 

köşgü civarında kiin Alatini 
loğla ve çini fabrikası Pazar 
günü yanmiştır. Yangın tam 
35,000,000 drahmilik zarar 
yapmış ve 500 amele boşta 

kalmıştır. 
Fabrika, bundan tam ya

rım asır evvel, Selidik he· 
nüz Osmanlıların elinde iken 
Alatini ailesi tarafından tesis 
edilmişti. 

Yanan fabrika 52,000 
sterline İngiliz sigorta tirket
lerine sigortalı idi. ---oo---
Trabzon dan 
Hamburga 

.5000 Bıldırcın 
Gönderildi 

Trabzon - Şehrimize pek 
çok bıldırcın düşmektedir. 
Bıldırcının tanesi 2 kuruş, 
100 paraya kadar satılmak-

tadır. Diğer taraftan şehri
mizden muhtelif Avrupa ıe
hirlerine bıldırcıa ihracı için 
yol aranıyor. 

Limanda bulunan ve soğuk 
hava iesisatını havi lsveç 
bandıralı Vingslan vapuriyle 

şehrimizde Ekrem Ongan 
müessesi Hamburga 5000 
tane bıldırcın ihraç etmiıtir. 

Uydurma 
Alibaba 

Nevyork Kendisine 
Türk süsü veren Alibaba 
ismindeki pehlivan Cim Lon
doıun talebesi Zaharya tara· 
fından yenilmiştir. 

Bu uydurma Alibaba her 
tarafta kendisini Türk oldu
ğunu iddia ederek birçok 
maçlara girmeğe muvaffak 

olmuş ve hepsinde de yenil· 
miştir. Alibabanın uydurma 
bir pehlivan olduğu anlaşıl

dığından bir daha güreşlere 
sokulmamasın karar verilmiş
tir. ---oo---
45 Senedenberi müte-
ınadiyen gülen adam 

Dünyada en çok gülen 
adam Fransada yaşıyormuş. 

Sakın bunun sebebini Fran
sanın neş'eli bir memleket 
oluşunda aramayın. Gülme 
şampiyonu denilen adam 
tam altmış yaşında ımış, 
on beş yaşındanberi, yani 
tam kırk beş senedir gülü
yormuş. O zamandanberi de 
Parisin akıl hastanelerinden 
birinde tedavi edilmekte . . 
ımış. 

lerdi. 

••• 
Şurada istitrad kabilinden 

Puntos Rumlarının nasıl 

zengin olduklarını gösteren 
Kazancı .. oğlu Yorgi'nin ba
tını anlatmak bir mecburi
midir: 

Kazancı oğlu Yorgi, sey-
yar demirci ve kalaycı bir 
Rum çingenesidir ! Osman 
ağa tarafından dağa kaldırı-
larak öldürüldüğü zaman 
Karun katlar zengin ve 90 
ya~ında bir herif, daha doğ
rasu para cadısı idi. 

Gireson ile Tirebolu ara
sında Espiyeye yakın Yağlı
dereye geldiği vakit bu adam 
35 yaşlarında iki ıefil çocuk 
babası idi. Karısı daha genç 
ve oldukça gftıel iııiit· 

1 Biriaei T etti",, 

lneiltere kralı Edvarda hediye'DUNYADA 
edilecek bir kumaş ••• .... ~~~~~~~~ 

Hindli çocuklar elbisenin provasını de ken
dileri yapmak istiyorlar 

İngiltere kralının gelecek müşlerdir. Bu çocuklar, ku-
yıl yapılacak olan taç giyme maşın ipliğini kendileri bü-
töreni münasebetiyle bütün kecekler, boyasını yapacak-
1 giltere ve imparatorlukta lar, hasıJJ dokuyup hazırJa-
bnazırhklar yapılmaktadır. yacaklar ve kumaşı, kendi 

D h · d'd h t f aralarından seçecekleri bir 
a a şım ı en er ara - h b' 

t h d
. 

1 1 v b eyetle Londr~da ızzat 
an e ıye er ge mege aş- k 1 ki d' . . . ra a verece er ır. 

lamıştır. Bunların ıçınde bır Genç işçiler, kostümün 
tanesi çok beğenilmiştir: ölçü ve provasını da kendi-

Hindli bir kumaş fabrika- leri yapmak istedikleri ıçin 
sında 14 ile 16 ycf arasında kral, buna muvafakat cevabı 
staj gören çocuklar kralları vermit ve ayrıca bu törende 
8 inci Edvardın taç giyme sivil kıyafetle gezilebilecek 
töreninde, bir kostümlük olan bir günde, o kostümü 
kumaş hediye etmeyi düşün- giyeceğini vadetmiştir. 

OOOOOOOOODCJOOOOODOODCJOOOOOOOOOOO 

Bir damla petrol bir damla 
kan aemektir ! 

Petrolun asrıhazırda neka· 
dar kıymetli bir şey... Bil· 
hassa harb vasıtası olduğu 
malumdur. 

Kanlı ve silahlı harblar, 
1 bazı bazı durduğu halde pet

rol harbı bir türlü bitme
mektedir. Petrol harbından 
maksadımız cenubi Ameri
kada k~ mahud Şako petrol 

havzası değildir! Avrupa 
devletleri arasında için için 
devam eden petrol mücade
lesidir. 

Uumumi harbi kazanan 
Fransız diplomatı ihtiyar 
Klemenson, Musul petrolla
rında Loid Corç ve adamları 
tarafından feci surette •atla
tıldıktan sonra Fransız meb
usan meclisinde: 

- Bir damla ketrol, bir 
damla kan demektir! dimişti. 

Eevet, bu böyledir. Eğer 

Habet ltalza harbında, 
ltalyaya petrol verilmeseydi, 
Sinyor Mussolini bu barbden 
mağlôb olarak çıkacaktı. 

Sinyor Mussolini yeni, yeni 
istila harblerine hazırlanmak
maktadır. Her Hitler'de ayni 
emeUe çahşmaktadir. Fakat 
ne garib, bir kader cilvesidir 
ki bu iki emperyalist ve is
tila heveskar devleti~ top
raklarında petrol yoktur. Bu· 
na mukabil·~de davalarının 
en esaslı islinatgiihı petrol 
ve petrola benziyen madde
ler teşkil etmektedir. 

İşte bunun için ltalyada 
her tarafta petrol kuyuları 
artmaktadır. 

Almanyada da vaziyet böy
ledir. Almanlar bir tar aftan 
yer altlarından petrol arar
larken diğer taraftan da 
petrolun ye ini tutacak bir 

Bu adam Y ağlıdereye ken
diliğinden gelmit değildi; hu 
adam, patrikhane veya bir 
komiteye göndermiş, faaliyet 
sahasını ona -gizlice- göster 
mişti. 

Kazancı oğlu Y orgi görü-
nüş itibarile munis ve uysa) 
bir adamdı; çocuklar haşin 
değillerdi; zevcesi ise, başka 
türlü, cana yakın, sokulğan 

sıcak kanlı idi. 
Yağh dereni11 hakiki yer

lileri, Türk ve müslümanlan, 
bu fakir, kütsi halinde adam· 
ca.ğıza fena muamelede 
bulunmadılar bir kenarda 
sığınmasına ve kalaycılık, 
demircilik ederek bir ekmek 
parası kazanmasına müsaade 
ettiler. Hatti yardım eden
lerde qldu. Mahsul zamaııı 

kimya maddesi keşfine çaht· 
maktadırlar. 

Fransada vaziyet hemen 
aynidir: Fas Madağaskar gibi 

memleketlerde petrol bulmak 
için Fransa şimdiye kadar 

44,000,00C\ frank para sar
fetmiştir. ---oo,---
Manİsada iki 

çocuk boiuldu 
Manisa - Şehrimize bağ

lı Demirci kazasının K6ylü
cek köyünde iki küçük · ço· 
cuk, hir kuyu içinde ölü 
olarak bulunmuşlardır. 

Yapılan tahkikat netice· 
sinde lsmai) ve Mehmet is· 
mini taşıyan bu iki yavru 
oynamak üz~re köy civarın-

da bir kuyuya inmişler ve 
bir daha çıkamamışlardır. 

Aradan 48 saat geçince iki 
çocuğun ailesi endişeye ka
pılmışlar' bütün köylülerin 
iştirak ettiği arama netice· 
sinde yavruların kuyuda öl
diikleri anlaşılmıştır. 

Vak'adan haberdar olan 
zabıta cesedleri çıkarmak 

üzere kuyuya bir adam in
dirmiş, fakat bu adamcağız 

da kuyunun içinde bayıldığı 
için derhal çıkarılmıştır. 

Zehirli gazlarla dolu ol· 
duğu anlaşılan bu kuyu 
üzerinde tetkikat i ,in Mani
aadan köye mütehassıs bir 
heyet gitmiştir. 

Takdir edildi 
Nafıa müdürlüğü fen me

murlarından Reşad viliyetce 
takdirname ile taltif edil
miştir. 

biraz fındık, biraz Mısır ve 
buğday verenler bile oldu . 
Ne olacaktı sanki ? Hiristi· 
yan olmakla allabın kulu 
olmaktan çıkmış değildi ya •. 

Bizimkiler o zaman toprak 
sahibi idiler, çoğu çalışmaz, 
ortakçı çalıştırırdı. Hep müs-

riftiler. O kaear ki, sene so
nunda, hemen hepsinin am
barları tamtakır kalır, hele 
bir döğün veya ıüsnet yapan 
birkaç sene için mahsulünü 
peşinden yimit olurlardı r 
Kazancı oğlu Y orgi ilk sene 

ailesini hiç bir sene görül
memiş şekilde besledi. Hat· 
ta o !ene beş on manğır da 
tasarruf yaptı. 

Ertesi sene Kazancı oğ
lunda bir şenelik ihtiyacııı-

NELER R1 OLUYO,. 
Atlar nallanm•~:.. 

IF.1I frika ve AmerıoıJI' 
1.:...1 atları nallam•Y ... 

artık, ayaklanna kavçuk tJll 
rer çizme giydiriyorlar. ~11111' 
kavçuk çizmeyi yadırı--•. 
yorlar ve rahat rahat ;oıa
yorlarmış... il' 

Bu usulün A vrupay• 
yayılacağına şüphe yok· ; 
cak at nalı uğurludur 
yollarda nal toplayıp ~ 
rına, kapılarına aı..ıar 
zaman ne yapacaklar? .. ... 

Stalin İngilizce 
öğreniyormuş!. 

r.:21 ovyet kültür k~lllldi~~ 
l:JI liğinin bildır ~ 

göre, Stalinin emrile, So dfJ 
mektedlerinde şimdiy~ k• ti" 
okutulan Almanca ye 
lngilizce konacakmıt· 

Rivayetlere bakılırsa, S-: 
piri aslından. okumak .,e ·çi' 
ha ziyade zevk duymak dt 
Stalin lngilizce iSğreDlll 
başlamıştır. 

• •• • 
Evlendiğinin ertes• 

günü ·~ 
11-11 ay Smith, Aoıe",r 
1..:.11 mahkemesindell 1' 
rıhk kararı aldı. Mal~..,; 
Amerikalılar bir hiç r-
den ayrılırlar. ~ 

Bay Smith evle11diclİ1'!' 
ertesi aktamı evine Iİ ~ 
bir de bakıyor ıofra .,. .... _,. 
irili ufaklı altı çocuk 
Karısına soruyor: 

- Bunlar kim? 
- Çocuklarım. o"' 
Meğer kadının ilk ~ 

sından altı çocuğu ., if' 
ve yeni kocasından e.,ı::.. .. 
çeye kadar bunu saki• 

*** 
İmdat işareti ~ 
~ aria zabıtası, bj' ~ 
1.1111 iki ıene e.,ve 

imdat işareti ihdas ettİ· ~ 
Hırsızlar ve baydutl" •*' 

müesseseye adım •~~ 
maz, bir zıl, en yakıD edif"' 
merkezini haberdar ~ 

Telefon idaresi, b ,ıeti' 
kuyumcu gibi müeııe• .,t 
veznelerine. ama yere: d,r 
nedarın ayağı altına bit ldr" 
me koydu. Bir taarruz~ 
veznedar bu düğmeye k# 
ca, en yakın polis oıer 
de zil çalınıyor... .,,~ 

inanır mısınız, bu te,ı 
1
-,t 

iki senedir ancak bef 
nesi varmış ... 

dan fazla iki kile b~ 
bir kile kadar mııır tf;.ı! 
Komşularından bir • ıe" 

v d . . rio•' .. aga var ı, ıyı geT bİ' , .. 
Y orgi Hasan ağ•Y' 

sıkıntılı g6rdt: ~' 
- Ne o paşam •. 

ceiisin?. Diye sorar. ~ 

- Ne olacak çorb•~~~~ 
sapsız yibüdük, amb• dJ· ~ 
dirhem buğday kalJP• ,,;ı '1. 
buki mahsüle dab• ~l ' 
var. Param da yok.:"; 
kile buğday içiD bıl 
kime boyun eğmeli ? ,ı~,ı! 

- Paşam, düşmeı ':-.~ 
bir Allah.. Biz k02 
Ben fakirim amın•·· b~ 
rımı severim .. Bisilll 
ları sana veririm.. fi') 

( Ark-'1 
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.............. 
*ı~ti±__~~Yi.~ · S. Ferit eczacıbası 

'~amra Tel. ıtı;;, Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 1 n . 25 7 3 ~ '= her yerden seve seve :randan ızmir kokuları biç şüphesiz 
~esinde Milli Küttlphane ıineması ,. , m s. F erı t eczacı bası 

BUGÜN ~ c.-l kolonya ve esanslarıdır. 
~ . ,. R Bahar, Altandamlası, Dal· 
tnı mevsimin ilk büyük filmi ,.

1
~ ya, 'f as~min, Ful, Mubah: 

O • )t ~ betçıçeğı, Unutmabenı, L DEDiKODULARI )t ~Senin için, Manolya. _ 

b h E h )t ~ Yeni çıkan kokular ''18rt 8 ggert ~ r: ~ergiz Nuvar, Revdor 
~lekıander - Feliks leressart - Ernst Vere· ,. ~ Ferıt. 

unt Jurnalda : ispanya dahili harbi •esaire )t m_Y_a_k_ın_d_a-çı..,.ka-cak kokular a...ilıl!'-..aı 

~i ti )t r!l Krepjorjet, Leylak Blan \...··ıat ar: 30 40 50 60 kuruştur ,. 9nnıımnıııııııııııııııuıınıunıııırııııımııııııııııımıııııın 
~~ ' ' ' u. ~ b . -k k 3 - " reı u ınce ve yu se eser-

. · ~· 7. akıamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t f;] fer tabii çiçeklerden istihsal 
lılttınesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )t ~ edilmiştir. Benzer ve ya· 

".f:~..A=~"ıı ,
1 

kın i·s~rF~~itayınız: 
la.; ~enlerin dikkat nazarına f• isim ve etiketine dikkat. 
·~ili 1 [+. UMUM DEPOSU 

lk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De - fı~ ş•f • 
tıaai lleşriyahndan olan umum kitabların sablmasını E Hükumet sırası 1 a eczanesı 
bit l iizerine almışhr. ~,..,._..,..._ ~- - -=·-- w m wcw•• 

. Si r Peyderpey kütübhanemize gelmekte \fe sahi- Fuarı zı·yaret edenler 
~ P•riılerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile-
' llı6ıterilerime bildiririm. 

et cadde.si Kemeralbnda Mektebli kütübhanesi 

~-la ~ö~;ô~N~İsESİ 
~~ .. gündüzlü : Kız ve erkek 

llessisi : Eski Kız lisesi direktörü 
Haydar Candanlar 

•t ~ luymetJi öğretmenleri burada ders verirler 
~--:e ıınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi 
~ 1 bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla 

llltı. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 
"ilam bir Tilrk terbiyesi ve olgun bir malümat 
~'c isteyenlerin hergün sabahtan akıama kadar 

(~ Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 nu
'' QtG~ liıesi) ne 9müracaatları. 

ln11citeırinin on beşinci günü baılanacaktır. 
D. 12 (14) 

~*****l**********,.***" 
D,OKTo:a 

~ 4. Kemal Tonay 
kteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

~ iat.,yono karıısındaki Dibek aokak baıın
"-t •• •e muayenehanesinde sabah saat Sğden 

6 Y• kadar hutalaruu kabal eder. 
t, t ~ea hastalara yapılması lizamgelea sair ~ 

~ıkroıkopik muayeneleri ile veremli basta• n 
'ı. •ıaa cevaz rarülen Pnomotorak:s muayene- J+ 

'-ınau yapılır. Telefon: 4115 )f 
~ 

~~~~~~~,. 

t~ .. 6 •• t ·ı . ' çlll muş en erı 
· !1-ıı~ikkat nazanna 
~ ltı •on modaya muvafık, ıağ 

~· tık yaptırmak isterseni'Z, f · l 
l.ı (lı)"de Alipaşa caddesi sarraflar Fuar şere ıne çı <arılan (Kordon) rakısını, 
1~~ No. da ( HASAN BASRi) Fuarı ziyaret eden yüz binlerce insan, hep bu 
~' ,;• dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup! _r_a_k_ı_y_ı_a_rı_y_o_r,_v_e_iç_i_y_o_r~!-~---------

1 Birinci Tteırfa 

BALÇOVA 

Ağamemnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 

kadar açıktır .. . 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem muıterı• 

!erimizin arzularını yerine getirmek için ılıcayı Teırinevveı 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlerin· 
de çok tenzilat vardır. Güzelyaltda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 

ıa .,. aaıtı~ tıı~ılbı~aa~aaıaaıaa.-

- DOKTOR S 
(j M. Şevki Uğurl 

BiRiNCi SINIF • .. Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
@ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haata· it 
41 !arını her sabah saat d,.,~uza kadar ve öğleden sonra • 
4i birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
G Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo· lı. 

ratuvarl karşısında 36 numarah muayenehanesinda. lı. 
[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- 9 

G yiflik., kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastaJıklan., 

... ~. ..~ .. ••••• 
Zengin kişesi 

'I'ürk Ha va Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak
ıitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zenfİD 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittiaalinde 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

1 

l: 
·--~· o•T404N A'(R ILlll --~-~ 

NOl\lAS I 

l/O l(TA\I 

GÖZLERİN l\1UHAFAZASI ANCAK· 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve ıağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralh 
Meserret oteli alhnda Nafız Gözgördiiren saat ve gi>zl&k 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BİLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılandır. ~ lber Barub ) kumaşlannın en iyisinden 2 Kunduracı Birinci Sınıf Mutahassıs 
' 3 Provalı 24 liradır. D 

·s.)lÇllllki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket Ve tacirlere tontan r. Demir Ali ~-~ESU• •••• 
~. lllüıterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını ve oerakende satış .KAMÇI OGLU t!l TAYYARE • TELEFON 

Dikkat 
~~·i~ıamızda son siıtem sihhi, fennt -.; ... ~~1e, hamile, böbrek düşkünlilğü

V ~~I q pelotauz listik korseler. 
~..ı, S ve FLEBiT için listik ço
l'~' Son moda tuvalet korseler. 

~''b eliıtik ŞKANDAL korseler Son 
~~ l<ASIK - BA~LAql 
~·ı! korseleri - ıutyenler hazır ve 
,._ a Yapılır. 

11 
l<antarcdar .No. 2 3 lımir 
ş, C>, AfCR, 

Mnhterem müşterilerimiz Bul- Cilt ve Tenasül hasta- ~ sıneması 3151 
varda yeni ve asri yaptır- Jıkla rı ve elektrik m Bu hafta senenin en b.üyü~ filmi ~e sinema Aleminin 
mış olduğumuz kalıb fabri- tedavisi t*l en yüksek san atkarJarı bır arada 

kamız da zamanın en son İzmir - Birinci beyler so· ~ 1 - ilahlar Eg" Je:nİyor 
erkek ve kadın modelleri kağı Elbamra Sineması ~ d B d J B · ı 
havi ve ayaklan zarif gös- k d 55 t@2 Hanry Grat - Arman ernar • eane oıte 
terek fenni surette yapılmıt· ar ;:;:fo: : ~:?~ ~tarafından temsil edilen.fevkalade ka~kabalı büyük komedi 
br. Kerestelerimiz gayet ~..... • 2 Kır z Ç k 
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni arkasında Kemal· E - 1 1 IÇe 
kadar formasını ve zer afetini paşa bedesteni ittisalinde m Fransız ibtilalikebirine~ ait çok heyecanb, çok ·Jefiı 
muhafaza eder. numara 15 şübesi arasta E tarihi bir film . . . . 

Bulvar : Yeni müzayede inkilib numara 87 8 Ayrıca : Paramont; Dünya Havadıslerı fılmı 

h k e E SEANS SAATLARI 

TERZi me met Z p l m Hergün 3 - 6,30 -1)0 da Kırmızı Çiçek 4,~0 ve 8 de 
E Uihlar eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günlerı saat 1 de 
G2 111.hlar erleniyor filmi ile başlar. 

Kemeraltında Hükümet karş .. sında numara 24: BBE BSIJBEiaam 
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İktisad 
Vekaleti 

_,,, ....... 4 --

Mahsüllerin sigortalan
masına teşebbüs etti 

iktisat Vekaleti, zirai ai
ıortalar hakkında tetkikat
ta buJuumaktadır. 

Şiddetli yağmurlar, dolu, 
su baskını ve diğer tabii 
hadiseler dolayisiyle zarar 
gören çiftçinin, zararını azalt
mak makaadiyle Ziraat Ban-
kası tarafından sigorta kum
panyaları ile görüşmeler ya
pılacaktır, 

Maamafih bu sigorta işi
nin Ziraat veya iş bankala-
rından biri tarafından idare 
edilmesi de muhtemeldir. 

Hazırlanacak talimatname
ye göre mahsullerin sigortasi 
tarladan toplanmadan eYvel 
yapılac•ktır. Sigorta üçreti 
de her mıntakanın tabii re
kolteden aşığı mahsul alan 
bir mustabsiJ zararını sigorta 
kumpanyasından alabilecek· 
tir. 

Bu sene garp mıntakasın
daki tütiln mahsulleri bu 

sene üzerine sigortalandınl
mııtır. 

Tayin 
MOddeiumumi muavinlerin

den Mümtaz Yılmaz Güriin 
kazası ağır ceza azalığına 
atanmııtır. 

Mektebi er 
açıldı 

Bugiinden itibaren şehri
miz Lise ve Orta mekteb
lerde tedrisata başlanacaktır. 

Nafia vekili 
Nafia vekilimiz Ali Çetin

kaya_ bugün şehrimizde bek
lenmektedir. 

Çocoğa at tes
lim edilir mi? 

Halkpınarda oturan Halil 
oğlu Ahmed, onbir yaşında 

Mebmed namında bir çocuğa 
atını tutmak için vermiştir. 
Mebmed atı aldıkdan sonra 
üzerine binerek Bayraklıya 

doğru kuşturmağa başlamış
tır. 

Hayvan otomobilden ürke
rek bütün ıür'atile kaçarken 
karşı taraft~n gelen bir ara -
banın okuna çarpmış ve ok 
göğsüne saplanarak ölmüş
tür. Mebmed de hafif yara-

, lanmıştır. 

Ucuzluk 
Tuhafiyeye ait bütün ih

tiyaçlarınızı hediyelik ve 
mutbak levazimini dcuzlukla 
şöhret ve müşteriletinin iti
madını kazanan Hükumet 
çaddesinde Şemsi Hakikat 
Ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve 
her malın birçok çeşitlerini 

bulursunuz. Pazarlıksız ve 
muhayyer satış yapıldığı için 
yorulmadan aldanmadan bü
tBd ibtiyaçlannızı eşi olmı
yan ucuz fiatlarla Ş. H. U
cmhak Hrriıinden ahnız. 

(llalk• S..l J 

Türkler yapacağını bilir 
- Baştarafı 1 incide -

senelik bir münasebetten 
bahsetmektedirler. Bu kadar 
uzun ve ekseriya müşterek 
tarih, iki asil ve büyük kav
mi ancak seviştirmeğe hiz
met etmiştir. 

Sevincimizin kaynağı yal
nız bu değildir: Yeni Türki
ye, pek çetin bir hürriyet 
cihadınm eseridir. Bu cihat, 
emperyalizm davasına karşı 
miJletlerin serbestliği ve mü
saviliği prensiplerine bağla
narak başlamıştır. Biz nas• 
yonalizm asrmda serbestliği 
v~ müsaviliği milleti{ r için 
sade bir hak olarak telAkki 
etmeyiz: Cihan sulhu ve sa
adeti için bunu tek çare 
olarak tanırız. Suriye\ilerin 
hür ve müstakil olarak yeni 
tarihlerini inşa ettiklerini 
görmek, en yakın komşu ve 
en eski dost &olan Türkiye 
Kemalistlerini bilhassa bah
tiyar eder. 

Surriyeliler2 şüphesiz bilir
ler ki Fransa: ile Türkiyenin 
harb sonrası münasebetlerin
de sık sık hoşnutsuzluğa ve 
ge,.ginliğe sebebiyet veren 
bir Sancak ve hudud mese
lesi vardır. 

300 Bine yakın Türkün 
tam bir vahdet ve tekasüf 
için d( şayamakta bulunduğu 
mıntakaya ~ hususi ~bir:idare 
verilmek taahhüdü, bir türlü 
iyi bir netice ;: almadıktan 
baıka, hudud üzerinde, her 
nasılsa kaçakçılığı :· ve tah
rikçiliği himaye eden bir 
politika güdülmüştü. 

Bu politikanın Pariste de 
tercih ve tertip edilmamiş 

olduğuna: ve .... nasıl olsa mer
kezin kontrolünden az çok 
sıyrıla bilen mahalli entrika
lardan ileri geldiğine inan
maktan ve Fraksa-Türkiye 
dostluğunun nihayet bu ay
kırılıkları düzeltecine emni
yet etmekten usanmamışız
dır. 

Fransa ile Suriye arasında 
müzakereler başladığını duy
duğumuz vakit, istifade edi
lecek en iyi fırsantın elde 
edilmiş olduğunu düşünerek 

ferahlık duymuştuk. Halbuki 
Türkiyeden geçerek•memle
ketlerine dönen muhterem 
murahhasların İstanbul gaze· 
telerine vermiş oldukları mü
him beyanat herkesi uldukça 
derin bir hayal sukutuna uğ· 
ratmıştır. 

Cereyandan asla haberdar 
olmadığımız Suriye müzake · 
releri sırasında 280 binlik 
bir Türk kesafetinin taahhüt 
alıtna bulunan hürriyet hak
larının unutulmuş olması, 
sür'atle telifi edilecek bir 
zuhiil eseri olarak kabul et
memek güç olur. Muhterem 
murahhaslarm sözleri arasın
daki Türk ' ekalliyeti tabiri 
ise hiçnyerinde değildir: 

Sancak Türklüğü, bir iti
lafnamenin hududlarını ayrı 
tayin etmiş olduğu~ bir mıo
takanın ,.. büyük ekseriyeti-
dir. Münakaşa olunan 
mesele tSuriye mınta-~ 
kası içinde bir ekalliyet 
davası deiil, aürıbir mınta • 

kanın hak ekseriyetine hu
kuk vermek da\'asıdır. San
caklilar da Suriyeliler gibi 
talilerine hakim olmalıdrılar. 

Böyle meseleler ilk anlar
da kolay hal olunur. Ve 
aralarında hiçbir menfaat 
tezadı olmayan, bilakis mü· 
nasebetleri mütemadiyen 
müsbet olarak inkişaf ede
cek olan iki - milletin, boş 
yere sinirle, i gerilmek sizin 
ve asabiyet' akıl sağlığına 

muhterem murahhasların 

Türkiye halkının Suri-
yeli kardeşlerine derin dost
luk hisli ile bağli olduklarını 

gördükleri kadar Sancak Türk-

lüğünün ızchrabile gene nekadar 
dardeşçe alakadar oldukla
rını hissedecekler ve kendi
lerini hududdan itibaren 
kucaklıyacak olan vatandaş-

' larına · hudud berisindeki 
müşahedelerini nakledecek
lerdir. engel olmaksızın ortadan 

kalkar. Hürriyet bayramı Meselenin ticaplar1nın ıe-
yapan asil Suriye halkı pren- rektirdiği üzere sarih müs-
siplerinin en basit ve tabii bet ve kat'i bir hal darzına 
icaplarını şüphesiü reddet- bağlanmasıoda gecikilmiye-
mek istemez. ceğioi ümid ederek misafir-

Memleketimizden - "geçen lerimizi teşyi etmekteyiz. 
OOOOCXA>OOOCOOO~ 

Yahudi-Arab muharebeleri 
Londra 30 - Filistinde. örfi ' idare,.ilin edilmiştir. Arablar 

bu hadise sonunda da Yahudilerle~barışmak istemez1erse 
lngiltere çok: oiddetli hareket edecektir. 

Çelik fabrikası açılıyor 
lstanbul 30 (Ôzel) - Karabük demir çelik fabrikalarının 

tesisi için İngilizlerle yapılan mukavele imzalanmıştır. 

Bir tayyare kazasında dokuz 
ölü, bir yaralı 

Bingazi, 30 - Bir nakliyat tayyaresi bir gemi direğine 
çarparak denize düşmüş, 9 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştır. 

Asiler 11000 ~sir verdi • 
Madrid 30 - Hükumet kuvvetleri asilerden Monte Aro

gon mevkini zaptetmiştir. Bin esir alınmıı ve bir çok mit
ralyöz ve batarya müsadere edilmiştir. 

Tüleytile taarruzunda hükô-
metçiler 700 ölü verdiler 

Sevil 30 - Madridde taarruza hazırlanan Kastehon kolu 
Tüleytilenin yedi kilometro yakınında olup sür'atle ilerleye
cek vaziyettedir. 

Biskaya cebliesinde general:Molanın ~Lkuvveth. ri Morriko 
ite Elbarsi zaptetmişlerdir. Tüleytile yapılan taarrzda hükii
metçiler 700 ölü vermişlerdir. Asiler Aranguezrdemiryolunu 
keserlerse Madrid ümitsiz vaziyete düşecektir. 

Deniz muharebesi başladı 
gemiler battı 

Londra 30 - Dün Tarifa açıklarında iki deniz muhare
besColmuştur. Almiranto kruvazörü saat~!'lbda hükumetin 
Gravia gemisi tarafandan batırılmıştır. Asilerin Kanarlas 
gemisi hükumetin Almiranto gemisini~batırmışhr, 

Bega nehri taştı 50 ev yıkıldı 
Bodapeşte 30..(Radyo) - Temeşuvar civarmdaki Bega 

nehri taşmıştır. Şehrin bir kısmı su altında kalmı ştır. 50 
kadar ev yıkılmıştır. 

Altı yaşında eli bıçaklı bir 
çocuk ağabeyisini yaraladı 
Istanbul (Özel) - Küçük bir çocuk ağabeyini ağır surette 

yaralamıştır. Hadise şöyle~ olmuştur: . 
Fatihte keseciler sokağında oturan 13 yaşında lbrahimle 

üveyi kardeşi 6 yaşında Ahmed arasında kavga çıkmıştır. 
Ahmed yaşı küçük olduğu için ağabeyisinden dayak yemiş 
hırsını alamıyararak eline geçirdiği d 11 yısı lsmailioEdükka
nınd&ki ekmek bıçağilelağabeyisini sağ:memesi üzerinden 
ağır suretteryaralamıştır. Yarah çocuk_imdadı· sıhhi otomo
bile derhall hastahaneye kaldırılmış · ır. 

Necaşi 30 mil
yon liralık 

1\1 ücev hera t getirmiş 
Atina, 30 - (Elinkon Me

lon) gaz'!tesi, Londra 'dan 
aldığı bir haberi neırederek, 
Habeş imparatorunun, Adis-

Ababa 'dan otuz milyon İngi
liz lirası kıymetinde mücev
herat getirdiğini iddia et
mektedir. 

Manisa valisi 
Manisa 30 - Yeni valimiz 

Lütfi Kardar vazifesine bat· 
lamıştır. f -----·----Alçak Arab 
paçavrası 

- Baştarafı 1 incide 

rifeti de \'ardır. 
Hicabı mucib entrikalarla 

bedenimizden yeni bir par
çanın koparılmak istenilme
sine karşı susamayız. Türki
ye Cumhuriyeti elindeki bü
yük toprak parçasile iktifa 
etmelidir. 

Akdenizden Kafkas dağ
Jarma, Suriye hududundan 
Karadenize kadar bu toprak 
parçası ona gerçekten kifi-
dir. Arab Kilikya ile Arab 
M ardinin bizim zayıf varlı

ğımıdan koparilıp alınması 
yetmiyor mu ki bir de An
takya ve İskenderun hulyası
na kapılıyor?. 

•• 
Men§e şaha
detnameleri 
fktisad vekaletinden Tica· 

ret odasına gelen bir yazıda 
Yunanistana vaki ihracat için 
mahalli belediyeler ve güm
rllk idareleri tarafmdau men
şe şahadetnameleri verildiği 
öğrenilmiştir. 

Bu hareket mevzuata mu· 
gayyirdir. Menşe şahadetna
melerinin ihracatçı memleket 
ticaret ve sanayi odalarınca, 
oda bulunmıyan mahallerde 
mümessillik veya azalıklarca 
t.ınzim edilmeleri lazımdır. 

iyi bir buluş 
Her faideli yeniliğin daima 

başında bulunan değerli 
tüccarlarımızdan şapkacı bay 

Abbas Hilmi bu defa ... her 
eve çok lüzumlu olan lekeli 
ve boyalı her şeyi temizliyen 
( Krem temizler ) macununda 
bulub: meydana çıkarmıştır. 

Yakında ambalajları gele· 
rek piyasaya çıkarılacaktır. 

• ---·mw-•--
1
. Insan kıymeti 
ls1Janyada acaba insan 

fiati nedir ? 
İspanyanın kıymetini ölç

menin imkanı, daha doğrusu 
bu kıymetin bir ölçüsü var 
mıdır ? Bu sualin cevabı 
daima nisbi kalacaktır. Bir 
anaya göre yavrusuna paha 
biçilemez. Fakat bir başkası 
ıçın ayni çocuğun kıymeti 
arsızlığı, güzelliği, çirkinliği 
veya terbiyeli nisbetindedir. 
Ve, bu kıymet ise tamamile 
manevidir. Maddi kıymet 

ölçüsü, olsa olsa, bir insanın 
yetişmesi ıçın sarfolunan 
para veyahud o insamn temin 
edebildiği siy miktarıdır. 

The Nation adındaki ame-

t Birinci Teıri• ,-

8 Sene eV"el 
Sazlıkta b~J~~an ~ 

kimmiş? -"' 
922 Sensinde Meaelll ıbCI 

Suçerova mevkiindeki~ 
aaılıkları arasında bir ~ 
bulunmuştu. O zaman ,.r 
lan tahkikatta bir kaç -: 
sazlıkta güneıte kal-:.
tefessüh edarek vocud , 
bazı kısımları vahıi ~ayf .... 
lar tarafı?dan !en~~· JI 
bu cesedın hüvıyetını .!...,. 
etmek mümkiin olam• iftd' 

Neticede, ılıcadan iıf·-W 
etmek üzere oraya 11 kı.t 
olan bir hastanın ıaıh .... 
arasında ecelile ölmBI 0 eJt 
ğuna hükmedilmiş ve ıııe• 
bu auretle kapanmııtı. ~ 

Aradan yedi sene ıe . .,._ 
olmasına rağmen saıbk __ 1[.;. 

de cesedi bulunan ~ 
hüviyeti nihayet anl•fl 't-
ve bir cinayete kurb•D ~
tiği tesbit edilmittir. }. 

16 
yeye yapılan ihbarda bll d',, 
şedin Afyonlu Mehmet •.-~Al 
da biri olduğu ve ~ 
Foçada muhtar olan .. Ib~ 
tarafından öldfirilldilgD 1 

adilmiştir. JJ-
Adli tahkikata gare Jbr~ 

yonlu Mehmed, mubıar 
1 
ot 

himin ortağı olan zeyoe 

lu Hasana tokatla vurııı~ 
Bundan kızan Jbrabilll ,-

Afyonlu Mehmedi aıdilflll tif 
rek cesedini gecele
ılıcanın sazlığına atmııtJt• lb' 

Dinlenen bazı ıabidJer J 
rahimin ,Afyonlu Meh':a, 
öldürdllğünü yanlarında. 
Jediğini ifade etmişlerd~~.t 

lbrabim, adliye tabki,; 
esnasında suç faili ollll b'' 
ğım, vukubulan ihb•fl11 iftİ'' 
kikat olmadığını söyle~,. ( ~ f 

lbrahim yakıdda 1z111ı 191' t' 
tirilerek Ağırceıada 1110 

-. 
keme edilecektir. .--

Harb 
-Baştarafı 1 incide....-,,,. 

ratorluğu kurmağa kıllı 
vaziyet ne olacak.. •' 

d t•"1Jf Harb, mektebler e teO' .. 
ve üniversitelerde .,rı'' 
olunduğu gibi halk o• ( 
da da hayatın en bOyilı8~ 
ye ve maksadı ve eo :ti~· 
şerefi olarak yaşatıl1111 ı,t 

Avrupa korku içinde ,tl 
lunuyor. Pençeremiıi ~~ 
mız zaman sulh maDS (/ 

karşılaşmıyoruz. f rao~ 
muriyeti ve onun b ~· 
aklı sslimine itimadı~lı il y 
makla beraber timdil• ~ l\~ 
sa sanayi sahasında ~ ~ ~~ 
ler geçirmekted~r .. D•fr•-'; \; 
gaşahk ta müthııtır bil 
nın yakın istikbali dİ,P"~ 
barla karanlıktır. 

ihtilal içindedir. ~ 
Almanya yarı yarıY' rf". 

deposu ve yarı yar•Y~,.;· 
geçid meydanını ' 11 ~ 
ltalyanın henüz nere~' ~~ ... ıdıt• 
!edeceği belli degı .,-r .i: 
hükumetlerinde de r"'.! 
bir endişe ve k''"' L 
mevcuddur. _4 
·---~~ "'~ rikan dergeşi bir b•fi'" ~K 
bulmuıtür: YapılaD .Jtk ~ 
sablara bakılırsa bil1.,.. ~ 
ta kişinin ölmeıi içl91 t 
dolar harcanmııttr• fi'' I' 

lıpa..,ada açaba 


