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Geçmiyea yazı ıerj Yerilmu ... 
manya ve ltalya komünizme kar' Halk ;;~~~:~~::~:7ya;;:didea 
ntüşterek bir mücadele acacaklar hazı~la~alı ve hi~ çekin?';cten 

, şıkayet ve tiıleklerını 
lnıada Italya lmparat:ri;ğ.._n_u_n_t_a_n_ın_m_a-sı_g_o_·r-üşülecek ortaya ~tmahdır 

oo••oo J ~""""""""'_.__°"""-...www""""""'· Parti kongreleri yakında haşlıyor 

tyanonun Alriıanya se- A~!!rk Dİ:u;::.~iy~~D~~.ra~~!: 
Fevzı Çakınakla kında baflanacakhr. Bu hu-

~hatı•,F:ransan ı n endı·şesı~ - .konuştular susta değerli ve halkçı parti 'l baıkanımız Fazla Güleç iza-
hat ererek parti kongrele
rinin kıymet ve ehemmiye
tini anlatmıt ve demiştir ki: 

Halkın şikiyetlerine mec
ra vermek ve onların serin 

rlinde kararlaşacak, Alman - Fransız kanla karşılamak b-nim ida-
rede şahsi prensibimdir ve 

ı!'er2'inliği bir kat daha artacak bunun mesleğimde · biiyjk 
faydalarını giSrdüm. Bunun 
içindir ki, blltlln partililere 
yazdığım bir mektupta 6nü
m0zdeki kongrelere tikiyet
leri için hazırlıklı gelmeleri
ni ve samimi dilekierini çe
kinmeden ortaya atmalarını 

~ CİYANO 

,,. 
~'bsederek diyor ki: 
~a Habeş davasında 
~ Yardımı Fransadan 

~kat şimdi Fransayı 
lanıanında yalnız 

HABEŞ SEFERiNiN KAHRAMANI BONO 

' Ve Almanya ile 
Alman - Fransız 

~ bir daha artır
Yor. 

~, bı11 Fransayı bırak-
'd•ıı • Rus misakının 

' çok büyük aksü
~'Pbğı bir devirde 

~"•ttt' Alroanya'ya dön
~ ~ tahakkuk ede

dir.. Buna· şimdılik 
~~ tt,et diyemeyiz .. 
,,, e de her şeyin 

~6r~şüleceğini lspan- FON NORAT 
,G11ıaUerinin idam çok h.ıraretli yazılar yazmak-

tı .. • 
.. ı11 orada karar- tadırla,. Bilhassa Almanya 

, ~I Yaınıaktadır. ile ltalyanın Tuna havzası 
~ 22 (Özel) - Ci- ve Avusturya meselelerinde 

8erlin seyahati do- 1 anlaşamıyacaklarını söylemek
t ransız gazeteleri tedirler. ltalyan gazeteleri de 

t~·ı ........................................ .. 
~n Ankaraya hareket etti 

• 0000 

ltıin hesabı ne kadar sai-
olursa devletin hesabı da 
0 kadar sailam olur 

gelmiş olan pamuk müstab· 
silleri mümessilleri toplaııtı· 
sına riyaset etmişlerdir. Top-
lantı, dört saat devam et
miş, ismet lnönli, mi1stahsi
lin isteklerini surmuşlar, not 
almışlar ve pamuk vaziyetin
den memnun kalmışlardır. 

Başvekil; konuşma esnasın-
da köylünün işleri üzerinde 
yaptıkları incelemelerin bü
yük manasına şu sözlerle 
işaret buyurmuşlardır: 

-"Çiftçinin hesabı sağlam 
olursa, devletin de hesabı 
sağlam olur.,, 

Sayın Başbakanımız, öğle· 
den sonra buradan Ankara
ya hareket etmişler ve istas-
yonda bütlln Balıkesirliler 
tarafından u;urlanmıılardır. 

Fransızların bu ntşriyatına 

azimkirane neşriyat etmekte 
Alman ~ ltalyan itilafının 

yerinde olmadığını söylemek
tedirler. 

Diğer taraftan Avrupa 
devlet adamları Berlindeki 
müzakerelere çok ehemmi
yet vermektedirler. Almanya 
ile ltalyanın komünizm aley
hine anlatacakları, iki dev
letin yeni mabreçler araya~ 
cağı söylenmektedir. Habe
şistanın fethinden sonra ku
rulan ltalyan imparatorluğu
nun tanınması mes'elesi de 
görüşülecek tir. 

Berlin 21 - iki naurm 
mülakatına ehemmiyet veril
mekte ve bunun ticari mü· 
nase betlerin takviyesile mü
badele işlerine aid olduğu 
bolşevizm üzerinde hedefin 
müşterek bulunduğu yazıl
makta ve: 

- Bolşeviklerin cihan sü
kununu bozacak planına iki 
devlet ayni kuvvet ve şiddet
le karşı koyacaklardır. 

Demektedir. 
Londra, -

nıünaıebetle: 
Taymis bu 

- Almanyanın emperya
lizmi aıikirdır. İtalya da 
ayni yoldadır ve beraberce 
mahreç aramaktadırlar~ Dört 
ler misakı hatıra gelemez. 
Fakat hadiseler her ikisini, 
ister istemez bu misak et
ratında çalışma tophyacaktır. 

Demektedir. 

Yansen şehrinıizde 
Meşhur şehircilik mlltahas

sısı profespör Y ansen ıehri
mize gelmiı dün Kültlir par
kı gezmiştir. Yansen yeni 
yapılacak itler hakkında mü· 
him tavsiyelerde bulunmuş· 
tur, 

Ankara 21 (A.A) - Ata
türkün bugftn bOyllk erkinı 
harbiyeye giderek Şarkta 
yaptığı uzun bir seyahatten 
sonra dönmüş olan Mareşal 
Fevzi Çakmak ile g&rüş
müştiir. ---oo---
Ankarada bü
yük manevra

lar başladı ---·-··------A1anevraları Afgan 
nazırı da takib ediyor 

Ankara 21 - Buglln Dik
men sıtlarında büyük manev
ralau başlanmıştır. Manev-
ralara zırhlı otomobiller, 
tanklar, tayyare, motorize 
edilmiş kuvvetler iştirak et
mektedir. Af kan harbiye 
nazırı mareşal Mahmud Han 
manevralarda bulunmuş, or
dumuzdan taktirle bahset-
miştir. Askeri kıtaatı büyük 
şefimizin de takib etmesi 
muhtemeldir. 

Afgan harbiye nazırı Ata
türk tarafından kabul edildi. 

---'!J••---
Göçmen 

Kardeşlerimi
zin vaziyeti 
Vali Fazlı Güleç, Belediye 

reisi Dr. Behçet Uz ve şeh
rimiz Kızılay kurumu mer
kez reisi Dr. Cevdet Fuat, 
bugün Urlaya giderek:vili
yetimizde iskan edilmek üze· 
re Bulgaristandan gelmit ve 
Urla tahaffüzbanesine çıka
rılmıı olan muhacirlerin vazi· 
yetlerini giSrmek ve tetkik 
etmek üzere Urlaya gidecek
lerdir. 

Muhacir kardeşlerimizin 
sıhhi vaziyetle i tetkik ve 
ihtiyaçları tesbit edilecektir. 

ıef !erimizin emirleri de bay· 
ledir. Bu samimi ricamıa 
iyi karşılanacatından Ye Par-
tililerin bana bu ıuretle ml
zaharet edeceklerinden çok 

rica ettim. Eaasen yilkıek eminim. 
--~~~~~~~~--.. --------------~~-

HASTANE FACiASI 
Loiusalar çocuklanm 

kav bettiler 
Ameliyattan sonra kaybolan genç kadının 

kömür halinde cesedi bulundu 
Selinik belediye hastane

sinin feci akibetini evvelce 
yazmıştık. Dlin Sellnikden 
gelen gazeteler de bu acıkh 
hidiseyi tafsilitile yazmıtbr. 
Şimdiye kadar bulunmıyan 

lskeçeli bir ihtiyar buta ile 
o gin ameliyat yapdmıt 24 
yaşında genç bir kadının da 
kömür olmuı cesedleri bu
lunmuştur. Yangının acıkll 
sahnelerinden birisi de has
tanenin dotum koğuıunda 
cereyan etmittir. O gtın veya· 
hud bir kaç gllnlilk loğusa 
baıka bir yere nakledilmittir. 

Yeni doimuı çocuklann 
hepsi b6yük bir çarpfın içi
ne atılarak kaçınlmıtbr. Bu 
çocuklan11 analan bagtba 

kendi çoculdanma busW 
olduğunu tanımamaktadırlar. 
Zavallı loğuaalana hali çok 
fecidir. Her biriıi beaim ço
cuğum hangilidir cli1e atla· 
yıb durmaktadır. Haataaede 
493 haıta yardı. - · ... 

Köylerde 
Parasız yatılı ilk mek

tebler açılacak 
Maarif veklleti tarafıadaa 

kaylerde yablı ilk mektebi• 
açılmasına dair bir t.Umat• 
name haıırlanmakudır. Ba 
talimatnameye göre ba mek
teblerin talebeleri panll& 
olarak ahnacakbr. 

HA.LKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------aoao 
Amele her zaman ameledir 
F.11 meJe ve itçi karilerimizden alcbtımıı fiklyet mtak-
1.:Ji tuplanndan birinde deniliyor ki: 
" - Vapur idaresi biz ameler için aabah ve akpm birer 

vapur tahaiı etti. Bu vapwlarla itlerimize ucuz Wletle sil· 
mek imkimm bulabiliyoruz. Akpm d6nme Yapma Hat bet
tedir. Eğer o gün itimizden erken çıkarsak YeJa hutala• 
nırsak iskelede saat bete kadar beklemek mecburi1etbMle 
kalıyoruz. Dtlfiiutlnlz bir kere meseli saat 12 de hatala• 
nan bir amele genç kıı bet saat vapur iskelesiade belde
meie ve fUDUD bunun tBpheli nazarlan altında eıH=eie 
mabk6m olayor, bu doğra mudur?" 

Kariimwn hakkı Yar .. Vapur idaresi ameleye verdiii tela· 
zilitlı bileti her vapurunda tanımalı onu muteber tutmalıclar. 
ÇOnkO amele sabah erken ve akıam beıte gittiil ıa ... 
amele oluyor da, daha evvel gitmek istediği zaman ıup 
bir adam muamelesi mi g6recek •. Amele berıamaa ameledir. 
Ve herzaman kolaylık r6rmete llyıktır. 

Halk böyle ı6ylilyor. 

HALKIN SESi HA.KKIN SESiDiB 
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Sı;ıtın aldığı ~::·:d:.: 
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Dilber lspanyol kızının acıklı müthiş macerası 

-1-

Türk-Yunan 
Hududu 

Talimatnamesi 
Lozan muahedesinin 107 

? 
inci maddesine göre idare 

Evlendirmek mi. satmak mı edilen Trakyadaki Türk-Yu-
Hakikat zamandan daha •ından ibaretti. İki öküz ta· nan hududuna dair yakında 

garibdir derler. :Roman mu· rafu.ıdan çekilen bu araba ile bü iki hükumet arasında müza· 
harrirlerinin hayalhaneleri tün Avrupa ve şarkı dolaşıyor· kereler başJıyacaktır. 
geniştir. Her ıeyi uydururlar muş. On beş yaşına gelin- Yunan hükumeti bu mad· 
fakat bu asırda bir kızın pa• ciye kadar dam altında yat- deyi noksan bulmakta ve 
ra mukabilinde satılması, mak nedemek olduğunu bil- yeniden bir talimatname ya· 
sonradan kocası tarafından d b pılmasını ileri sürmektedir. 

miyordum. Annem e on eş Bu teklif hükiimetimizce ka-
ateşte yakılmıya tetebbüs .sene böyle dolaştıktan ıonrR 
edilmesi... Böyle bir hidiıe- nihayet bir gün babam bul edilmiş ve müzakerelere 
nin hakikat çerçiveıi irine iştirak etmek üzere Şark şi-

,. dedi ki : mendiferleri komiseri SalA-
sığacağına ihtimal vermek - Oobeş senedir seninle hattin mürahhas olarak ıe-
kolay değildir. Halbuki bu dolaşıyorum. Onbeş senedir çilmiştir. 
vakidir. bir oda içinde uyumadım. Müzakerelere komiserle 

Gerçe vak'a Çinganeler Fakat bundan sonra... beraber Nafıa mühendislerin· 
arasında cereyan etmiştir. Bir çingane için derbeder den Sanuhi, De•let Demir-
Fakat Çinganelerde medeni hayatı bırakup da şehirde yolları hareket müfettişı Fer· 
memleketlerde yaşıyorlar. yaşamak büyük bir fedakar- ruh da Lulunacakbr. Yunan 
Onlarda kanunlara tabidir. Jıktır. Fakat babam bu feda- heyeti profesör Egaminenda-
Nevyork polis merkezine sın riyaseti altındadır e bir 

k k f d.1 karlığa katlandı. Zira anne· 
sokakta uyur en tev i e 1 - iki güne kadar .. lstanbul.a 

d mi çok seviyordu. Bu aralık 
miş on altı yaıın a esmer gelecektir. 

k 1 1 lspanyada bulunuyorduk. Se-
gözlü ız getiri miş. spanya- Müzakerelerin devamı cı-
dan gelen kız, babası tara· novil kasabasına yakın bir nasında bir kt::re de hududa 
fından·kocasına Dç yüz dolar köyde yerleştik. V ~ ... babam kadar giderek yerinde tet-
mukabilinde ıahlmıı Ye zevci kunduracılık ile iştigal et- kikat yapılacaktır. 
ile beraber bir sene yaşa- meğe başladı. T k d 
dıktan sonra herif bir gün Bir gün köyümüzden bir ra ya 8 
kızı diri diri yakmağa kalk- çingine kafilesi geçti. Babam yanılan yenı• 
mııl.. Bu feci ve merakla bu manzara karşısında eski 

hikiyeyi kızın kendi ağzından hayatını hatırlıyarak millet- köprüler 
dinliyeJim. Çingane Roza daşlarını takib etti. Ve ge-
diyor ki : ceyi de köyümüzün civarına Edirne - Edirne ile Kırk· 
- Annem (Elena) isminde çadır kuran çinganelerle be- lareli arasındaki Yeniköy 

bir ltalyan kızı idi. Babam raber geçirdi. Ertesi sabah köprüsü ve Edirne ile Hav· 
ise (Piyenro) namında bir geri geldi ve anneme dedi ·Za arasındaki Sazlıdere köp· 

OLUR$EY DEGIL 

Pişmiş aşa soiuk su katmak 
diye işte buna derler 

~~~~~~~~ .... ~~~~~~---~ 
200 Davetli ge]mişti iki gencin nikahı kıyıJ-
mak üzere idi bu sırada bir ihbar yaoıldı .. 
~~~~~~~~~~-··------------

Borsadan Manisaya telgraf 
çekildi •• Herkes merak için

de üç dört saat bekledi 
Bursa - 200 kadar davetli · çıkarak Belediye reisi Cemil 

nin belediye salonunda saat- Özün odasına girmiştir. 
lerce beklemesile neticele- Bu sırada umumi merak 
nen garib bir nikah muame· büsbütün artmış, fakat nikah· 
lesi olmuştur. lanacak çift kendilerinden 

Nikah memurunun tam emin oldukları :için vaziyet 
muameleyi yapacağı sırada ve itidallerini hiç bozmamış· 

lardır. 
bir ihbar vaki olmuş ve Bir iki dakika ıonra ni-
kızın başka birisile Manisada 

kah memuru salona girip te 
nikahlı olduğu bildirilmi~tir. 

masasının başına geçince da-
Bu haber üzerine nikah vetliler sevinmişler ve nikih-

memuru derhal muameleyi Janacak çiftler ağır ağır ma· 
durdurmuş ve Manisaya bir sanın başına ilerlemiılerdir. 
yıldırım telgrafı çekmiştir. Üç saatlik bir beklt? me-

Bu telg afa cevab gelinci· den sonra bu nikah kıyılmış 
ye kadar davetliler salonda ve gençler sevinç içinde sa-
beklemişler. Bazıları da nikah lonu terketmişlerdir. 
olmıyacak diye çekilib git- Nikahlanan gençle görüş· 
mişlerdir. tüm. Bu ihbarın bir kasda 

Saat 17 de bir telgraf makrun olduğunu zaten bil-
müvezziinin nikah salonuna diklerini, böyle birşey olsa 
girdiğini gören davetliler muameleye teşebbüsün 

arasında meraklı bir kaynaşma şüphesiz faydasız olduğunu 
olmuş, bir kaş dakika sonra takdir edecek kabiliyette 
nik.ih memuru odasından bulunduklarını söyledi. 

ooooooooooooooooooocooooocooooooooooooooooooo 

Çeşme sahillerinde bir kadın 
cesedi bulundu çingine idi. Piyenro, Trakya, ki: rüsü betonarme olarak yapıl· 

Bulgaristan ve Çekoslovak- - Roza artık evlenecek bir maktadu. Bu köprüler kıştan Çeşme, - Bu rnıntakanın ı hayli hırpalamış, sonra geri 
yayı dolaştıktan sonra ltal· çağa gelmiştir. Kendisini evvel açılacaktır. avcıları bir kaç gün:evvel dönmüştür. Müteakiben H .-

Bunlardan başka Gelibo- sahil boyunca avlanırıa:ken, lime ortadan kayboldugv u yaya geldi ve Ceneve şehri- çinginelerden başka birisine 
d b lu • Keşan arasındaki büyük- kıyıda ba•ı ve bir eli sular için şüpheler kocası üzerinde 

nin yanın a ir köyde biz- vermeğe gönlüm razı değil- k ki k ı B b " 
metçi olarak çalışmakta olan ava ı öprüsü i e a aes· içinde çürümüş bir kadın birikmiştir. Müddei umumilik 

dir. Akşam meseleyi hallet- k' Ed' d k' T 
annemi gördü, sevdi ve ken- 1 • ırne arasın a ı aş· cesedi görmüşler ve derhal tahkikata devam etmektedir. 

tim. Bugün gidip kızı evlen- k" .. b t k" "l · 
disile evlenmeğe talih oldu. upru e onarme opru en zabıtayı haberdar etmişlerdir. ,.. 
Fakat annem çingineye var- direceğiz. (Arkası var) de gene Nafıa Vekaletince Zabıtanın yaptığı tahkikat- ilk hastahane 

mak istemedi. Nihayet Piyenro eksiltmeye çıkarılmak üzere- ta bu kadının Bedir isimli 
bir gece ahbaplannı alarak dir. köyde bir kulübede oturan miliddan 

. 1 - • k Yenı· yolvernı• ~ ı· Cumhuriyet Kız Enstitü- ve OD be• gündenberi orta-
annemın ça ıştıgı evın apı- 5 ~ sünün binası ve eksikleri de 'I' evvel 293 
ıında bekledi ve sevgilisi Kanun la" vıhası vekı·ı- b. k d B dan kaybolan Halime isimli ıtme üzere ir. u müeı-
dışarı çıkar çıkmaz kendisini "' bir kadına aid olduğu an· Miliddan önce 293 yılında 

l h t . d sese Cumhuriyet bayramın- 1 1 k d M 
Yakalıyarak kaçtı. er eye ın e d 1 aşı ma ta ır. uayene ne- Romada bulaşık bir hastalık a merasimle açı acaktar. 

"ingine usulünce o gece Memleketı·n •ose ve kapru". Ö ticesinde cesedin uzun müd· salgını olmuş, buna Roma tan 
""" 'I' ğrendiğimize göre Liseli· 

bütün erkekler annem ile mü- Jer ;çin hazırlanan kanun li~ ler Yurdu da bir haftaya det suda kaldığı anlaşılmış rıları çare bulamayınca Yu-
nasebeti zevciyede bulundu- yıbası devlet şurasından ve- kadar bitecektir. Yurd kırk ve derhal kadının Çiftlik nanistana bir elçi gönderile· 
lar. Annem l>u rezalet üzeri· killer heyetine verilmiştir. köyünde oturmakta olan ko~ rek bir yunan tanrısı davet 

yataklıdır. ı R d b ne tekrar eve avdet etmiye- Layıha yolvergisine göre cası Şekip celbedilerek sor· o unmuştu. oma a u tanrı 
ceğini düşünerek babamla hazırlanmıştır. Buna göre ye- Güneş mi guya çekilmiştir. için Aeskülapius mabedi }'a-
evlenmiye karar verdi. esa · ni yol vergisi en az 4 lira Halime uzun müddet ko- pıldı ilk önce halk bu ma-
ıen Piyearo çirkin bir adam ve en çok on iki lira olacak- DrO jöktÖr mÜ? cası ile geçimsiz bir hayat bede dini ibadetler için ge· 
değildi. Bu izdivaçtan on üç tır. Bu vergi vilayetler dası· Dünyanın en büyük pro- yaşadığı için 4 • 5 ay evvel lirlerken miladdan 41 sene 
çocuk dünyaya geldi. On tasile değil maliye vasıtasile jöktörü de Amerikada ya· yanına üç çocuğunu alarak sonra imparator Kladius 
üçüncüsü de benim. Annemin alınacaktır. pıldı. Bir milyar mum kuv- Çiftlik köyünden kaçmış, burasını yoksul hastaların 
bana bilahare anlattığına gö· Bu suretle yolvergisi sene· vetinde olan bu projöktörün Bedire gelerek tütün amele- sığınmasına tahsis etti. Bu 
re, doğduğum gün arabamızı de 12 milyon liradan fazla ışığı 200 kilometre uzaktan liğine girmiştir. suretle mabet bir hastahane 
çeken öküzlt:rden biri ölmüş. tutacaktır. Bu paranın bir görülmektedir. Projöktörün Köylülerin ifadesine göre haline gelmiş oluyordu. 
Bunun üzer~ne ben meş'um kısmı ·vilayetlere verilecek, mihrakına bin metre uzakta onbeş gün kadar evvel Roma İmparat..ırluğu ge· 
bir evlit olarak tanınmı~ım. bir kısmı da vekilelçe sar· olan her şey, ış ğın har~re· Halimenin kocası Şekib nişledikten sonra birçok 
Evimiz Babamın bir araba· fedilecaktir. tile ateş almaktadır. Bedire gelerek karısını bir yerlerde buna benzer hasta· 
------------------------------------------------- haneler açıldı: 

Enver paşa-
nın casusu 
-7- YAZAN:** 

Akıllara hayret verecek kadar elbise yaptı 
Hahikatte Münib şehrini, Şöyle böyle basit bir ada-

az bir müddet •içinde latan· mı bir ande saray adamı ya-
bu]un mahir detektifi bay pacak en evvelki şart, bol 
*** yi mükemmel bir prens elbise, bol mücevherat, lüks 
yapıb çıkarıverdi!.. bir hayat değil midır? 

Bay *** e bol para veril- Bizim bay *** da ilk iş 
~mitti. Para bol olduktan ıon· olarak Alman saray ve aris-

ra, cihanda yapılmıyacak ne tokrat muaıeret adabını 
kalır, •nki? öirendi. Bunu bir kitaptan 

bellemek, . usta bir detektif bir buluş idi 1 Fakat elbise Bu ilk hastahaneler kaba 
için iki günlük bir işti. meselesi, böyle olamazdı. saba yapılırdı ve her türlü 

Mücevherat için de mükem· Bunun için Mün ihte mükem • hastalara bir arada bakılırdı. 
mel bir kolaylık yolları; en mel bir elbise koloksiyonu 
güzel ve göz alıcılarından vücuda getirdi; bakınız nasıl; 
olmak üzere birer yüzük, Bay ***• Münihin ticaret 
kravat iğnesi, bir çift kol ve sanai odasından terzilerin 
döğmesi aldı. listesini aldı; Münihte bir 

Bunları bir haft11 kadar sürü, hadsız ve hesabsız terzi 
Berlin aristokrat salonlarında vardı. Her semtten bir terzi 
takınacak, sonra cüzi bir 
zararl• satacak yerine yeni
lerini alacaktı. 

Bu suretle, on, onbeş bin 
lirayı mücevherata bağlama· 
dan ışini bin lira içinde 
döndürecek ve Alman asıl· 
zadelerini mücevheratın bol
Juğu ile hayrete düşürecekti! 

Bizim bay *** Dedektifin 
bu buluıu cidden mükemmel 

seçti, her seçtiyi terziye bir 
kostüm ısmarladı. Ve bir haf
tadan az zaman içinde akıl
lara hayret verecek kadar 
çok elbise hazırlattı. Hey 
gidi para hey, nelere kadir 
değil ki? Bu suretle bay *** 
bir haftadan az zaman içinde 
Bcrlinin en lüks bir oteli na· 
mına 20-30 bavul ctyayı 

{Arkası Yar) 

Bulunmaz 
Fırsat 

ACELE KIRALıK 
Çayırlıbahçede Hililiahmer 

evleri karşısında inşaatı bit
mek 'üzere bulunan EGE 
krathanesi ve üstünde 7 odası 
bulunan berber veva kasaba 
elverişli bir dükkan 80 metre 
Taraça 3 mutbak ve saire 
toptan olarak ayda 35 lira 
bedel ile acele kiralıktır. 
Bunları arzu edenlere ayrı 
ayrı da kiraya verilir. 

istekliler ayni adrese mü-
racaat etsinler. D; 7 

2~ Birinci T•"" ,# 

DUNYADA 
NELERyOR 1 

OLU --
Tarihi örtü "'1 

rYjl iyananın uıetbdl' 5'' 
a.Jll lokantası vard~ 

ıe. Bu lokanta bir sa . lr'f 
krallar lokantasıydı. Bjoıef 
kerre bizzat Fraosu• . a.: 

if"• de gelmiş, yemek ye~ _,, 
Bu lokanta bugilD ; ~ 

fakat yıldızı söndü. Es bir V 
!erden hatıra olarak a~ 
tü saklamışlar. Bu ~ 
Fransua Jozefin. Sır~ ,,JJf' 
ile oğlu fNikolanın 1112 

var. . r ,,w 
Bu örtüyü sade kıba 

terilere gösteriyorlar· 

••• , 

Ağır vergı ~·dl' 

cı acaristan ,ı,rıO' 
tuvalet etY 1,rıo' 

bilhassa dudak boY' fi'!' 
ağır vergi koydu. Bu ,rfe' 

. e • umumi sıhhat işlerın 

dilecek· oııt ~·· 
Macatistanın tanın -·· 

dın tiyatro sanatkirl•;•• ,Jt' ~ 
liye nazırına gidere.k 

0

0
,,.r= 

vergiyi protesto ettılerı ııoe'ı 
Elimden bir şeY ge ·.nU~ 

b'r lr 
dedi, her fenalık 1 

içini.. 
••• 

İftihar etmiş fi': 
ıJ •. .J 

• ..... eıhur f raos c-f~· 
IUıLJI ktıtı Moro 1ttı-

uzun palabıyıklarını tır•:ıd;JI 
ilk günü adliyeye ~.ısıd• 

d 1 ar ... j• zaman arka aş arı geoısı 
begv enenlerde 'oldu be • p 
yenler de... yalıl•f1 

Biri de üstada 
dikkatle baktı: ıı•d•' 

- Hayret, dedi, oe. of'd' 

Moro Caferiye beoııY _Ji: ~( 
nuz!... fi':; 

Üstad derhal cev•P ı1"' ~ 
- Birkaç kişi da~ tid'I"' ~ 

şeyi söyledi, ~::bar• • 

1
. 

Nükte " . .,,ır t 
Eıl sınnetoıeyinİ~~ dl~ ' 
~I teyi sade oıı ı4'. '~ 

~:~::::~ i ~:.t::~ ::,~ ~' 
b. b•Y ·t11 

Tramvayda ır bilet''' 
rine oturur oturın•' d( ,' 
seslendi: . diyor , ~ 

- Pangaltıya gı 1 ~ 

ğil mi? d' ' 
- Evet. ao811 1 
- 4 nuaıaraoııı f' 

df ' beni indir. k a• ~ 
Biletçi biraz, pe ~ 

şündü ve sordu: ? 
- Kaçıncı katta ... 

... A1 

ı (fı.Jll' ~ 
Fransada (OD o~' 

1 •el•• ,,,, 
Fransızlar te a,. fr'" 1" 

seneye nazaran ooO d~, 
doğum sayısı 38, b.1 ,.ı-ol' 
azmış. Buna ın.u~• f~ıl• d 
yada 65 000 kışı tıi' 

muş. . selled' ,d' 
F ransada bır Alıll'"~ 

çocuk doğuyorta So~1_..ı 
iki, Japonyada çii·ç, .Je 1~ 

d• IJIP 
Rusyada ye ı, ,-· 
çocuk doğuyoruıUf· Jıll tP t"' 
Doğum sayı•••" 1-<" 

leketlerdeo biri de 

yadır. 00~. if1 
ktebıf1. 

MiiJkiye me j{Jı 

A k aya o9 ,,,~· " 
. n ar Ptf Olkif". i~' ~' 

lstanbul - 111Jı;ıl ,_,J• l.".ı 
tebinin AnkaraY• ~~ l'i 
hazırlıklar~ de••.;:yr•"'"' ,r' ~ 

Cumburıyet 1ıar•d• Jiı'' \,l 
sonra mektep A;.11 .,,u~''' ~ 
lacakbr. Me~te 1 şidl \.~ 
!erinden bir kısOJI iftİt• 
Ankaraya aakietOI 



• 
22 Birinci Tteırl• 

ma~2's~1T3,(~M~ü~~ 1 
,. Istanbuldao ~~m;:hs~ba~i~:~ Us- .ı Büyük Rus edibi Leon Toliıtoy'unf .. heser romanından 

........__idaresinde Milli Kütüphane sineması f d Reımi el~I 1 8 iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 
L BUGÜN 8 8De dikmekteair. ll MARCH gibi dllnyanın sevdiği iki büyük 

~1 lıayatınızdan gülmediğiniz kadar güleceksiniz. Her kes gibi siz de elbise .,e kapotunuzu en zevkli ~ • yıldız tarafından yarablmış ~lan 
, İf d nıek kasırgası, kahkaha tufanı gibi kelimelerin ve sağ· Kumacla•ı ,uJ~n~n OSKDA da dik- jıa JSLAV JffTIRASf 
" ' eye kifi gelmediği müstesna bir ıaheser olan ,. lam ~ & ! rınız. m 
~~;;~fH;i:dinİii;i:ıi:ı::da ,. Çık-;az k~kuıa.:;: st:'hafiye ;;İ 1 :~:::~0te1:~~:1~01bi;i~,k::v::~~:~ derin .. 
~tıde,. bntün cikan s;nema ıeverlerinın pek haklı 1\1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk B Graad Otel [iki kısımlık büyük komedi] 
~ İllıı.:!~kd~rlerini kazanan bu iki meşhur komik tatlı BALCILAR NUMARA - 145 1 Paramund dünya havadisleri filmi 
~ıı fıveeile Türkçe konuşarak harikalar yara· Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz FıATLAR: 3o 40 50 KURUSTUR 
~ır. ~ sizi yakında sevindirecektir. Her türlü zevkinizi okşayacak S SEANS SAATL~RI 
~:t•r: 3. S. 7. akıamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t kolonyalar da vardır. et Seans saatleri: Hergün 15 • 17 - 19 - 21,15. Cumar- il 

e nıatinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )t ~* :t:t:t~:A:*:A:*~" *" Jt :t~lf **~)t 8 lesi ve pazar günleri 13te ili ve seans _ 8 
-~ :W:Wf:ff:W::R:~:W:~ tC ,. mtl2~E~!Eıeıt!l~2-
, • terem müşterileri ; D O K T O R a 
~ '1 dikkat nazarına ~ A. Kemal Tonay >+ 
~ ~=~11izi son modaya muvafık, sağ tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
\.. ~d 1İ v~ şık yaptırmak ist~rseni?:, t( hastalıklar mütehassısı >O 
ti..~de ZnıirJe AJipaşa caddesi sarraflar tC » 
ı~ f '(31) No. da ( HASAN BASRi) tC Basmahane istasyonu karşuındaki Dibek sokak başm· )i 
~~brikasına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup = da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde snbr.b saat 8 ce1 )4-
b 'la 22 \'~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 t( akıam saat 6 ya kadar hastalarnn kabul eder. M 
1·~ı~p lıra, 3 provalı 24 liradır. t< Mf racaat eden hastalara yapılması lazımgelea s,ir f( 
\j~'dır~llSr çula~ı bi~ P.royalı 10 lira 2 provah nezaket t< tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri He ve?"eruli hasta- :.. 

)e ~de ~yın muşterılenm1ze bu fırsatı kaçırmamalarını tC lara yapılmasına cevaz garülcn Pncmotor:ık! muayene- ~ 
rız. t( ıiııde muataıaman yapılır. TelcfoZl· 411 Ai ~ ' --:::u·-~-. - t(~v;=-=~~~~=-=~~~~J~.lj:ltt~+~l&"'~ ~:s~ 

lkroskop gösterir ki Diş hekinlİ 
Ismail Hakkı 

Her gün saat 9-1 e kadar 
ve 3-9 kadar hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

Dr. Demir Ali rmmmmmm•••mm~*""* .... ..,~ 
KAMÇI OtiLU 1 HÜSEYiN KAYIN 1 

1 

i. Birinci Beyler sokak No. 1 
Cilt ve Tenasül hasta- ! Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 

J ki ı 1 
'k ~ Yemek ve yatak odaları fevkalade 1curulanmıt 

1 arı ve e e <t rı ~ kerestelerden yapılar 
tedavisi ft Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 

lzaıir _ Birinci beyler so- i Şekercilerde numara 26 
~ktC~~a.bl~~ ··~~~~-ctı::SJli:lıll~ 

kağı Elbamra Sineması 

··~:::!:, ~~:,~ 55 TEazı mehmet zeki 
Kemeraltında Hükümet karş,sında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Çil, leke,!buruıuk, kırıııiı giderir. Cildin hakiki taravetini arbnr. 
M, DEPO $. fl!RIT!ŞIFA ECZANESi HGk6met aıraıı 
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DONVA POLITIKASı: 

Eğer Hitlerle Mussolini 
.. IGlllDCıoc...~oncıo..o.D'°GOOld verirlerse •.• 
Kaılay haftası A .A 

Bugü'? başladı sgarı 
Yilrddat: 

maaş 33 lira aza-
F:t ünya yeni ve müthiş bir korku geçiriyor . Hı 
!.:. korkuyu bütün meş' ur politikacı1ar açıkça 

ediyorlar ve diyorlar ki: ~ 

.... ki, kızdaya yapacajua 
,.,., ea yerinde olamcbr. 

yerinde zeklt kızdaya 
ve Delir. 
~ılaya yılda en u JamD 

Ura ıtermeklellyesi olu, 1Ha
a11a aaaevt banile aeYiair. 

Kmlaya yardım her Tlr
kld lnııal vuifaidir. Vui· 
fesini ..._ bütl,.... 
mr. 

Kı 8' ;m • .. ,. takdir
karı tek -eı.. •e ııdırap 
~ekenin•. Sisler ele yuclr
dqlaa t .a-ı.n.e ittifak 
eclia ,.. ,.,... ediaiL 

y _._..için çalı-

.... ıı' ısU. ifia prpmaa 
ve .,.._ ... ' leria Utlca-
ı&lu ..... ,. JUdım 
etki, 11111.ı• ..-..da ... 
aa y•f ...... .,. 

de 
Vapura 

Fırtınaya Tutuldu 
lata.baldan limanımıza ıel· 

mektde olu Deniz yollarının 
Saaıkzade vapan Çanakkale 
Botuından çakar çakmaz 
mlthif bir fırbna ile kar11· 
l ..... br. Bir, iki uat kadar 
cle•izin içinde çalkanan ba ibtC 1apurcaiızı• .avariai 
Lae la facia-• hemea 
tldntlae ptirmit ve oaa 
tire tertibat almlfbr. Ba 
11rada yolcular aramda 
bilha11a çocak ve kamalar 
heyecana kapılarak feryacla 
batlamıflardır. Vapuaa ıtlft· 
rİIİ derhal telaizle vuiyeti 
latanbala heraa Wnllrme-

" te ......... ,br. 
Vapur gece ... t 22 de 

K&atea 6nilne ıelmit ve ile
rİfe devam edemiyecefiai 
tekrar merkezi baberdar et· 
mittir. lataabaldan lzmir de· 
Diz yollan idaruiae ıelen 
bir ydcbnm telpafta vapa· 
na KO.t• lalbade demirle· 
cliiial Wfclirmiftir. 

Vapur barla ubableyia 
uat 9 ela u ... nımıza ıele· 
rek ,o1calarmJ çakal'IDlftır. 

P-port hinde yolcala· 
naı beldiyea bilylk bir ka· 
labalık vardi. 

Kiiltiiruark 
ücreti 

Kllltlrparll. 'a pecek ta
lebeden biıw lkarUf lcret 
ahnmaıı muvafık g6rlllmllt· 
tir. 

11 numara 
186 -•r dbyaam her 

tarafında blytlk bir f6hret 
ve itimacl kauaaa Pafameri 
L. T PlVER fabrikası muh
terem mlfte ilerine bir ce• 
mile olmak lbere 80 • 90 
derecelk latif kokala kolaa· 
yalarmı oabet rllD de•am 
etmek &zere bilylk teui
latla lzmir acentesi .. Ş.IUi 
Hakikat ,. ucmluk aergiaincle 
t .. bir •• aabf yaptırmakta 
olclataaclq ba mlhim tealİ· 
llttaa iltifade cacliaiz. 

700 lira .A 

mı maaş 
Aakara 21 - Devlete ait mtllbak bitçeli mleaaeıelerde çahtanlar, 937 yılı haziranından 

itibaren hazırlanmakta olan barem eıa1na tabi olacaldardJr. 
Demiryollan, iabiaarlar idarui, liman idarelerinde ugari maat 53 lira azami maat 700 

lira olacakbr. 
Sermayesinin tamamı devlttte ait olan bankalar ve mleıaeaelenle çalıtan memurlar için 

ise heallz kat'i barem buırlaamamııtır. Banlann da iabiur idueai gibi bareme tibi ola
caklan, uprl ve uaml •Uf haddinin aynı niabette bulaaacatı tahmin olunuyor. -----------······-...... __________ _ 

Hayatın ucuzlatılması 
kanunu hazırlanıyor 

Ankara, 21 - Bapekilimiz Nazilli'de mlljdeledikleri tlıere, hayatın yüzde otuz niıbetin
de aculabmla11 içia yeai kanaalar bazırlanmağa batlamıtbr. Bu kananlar meclisin bu dev· 
rllİllcle çakacaktır. 

Bapeldlba Kamutay açaldıktaa sonra Parti gurubunda ve mecliıte, son teftit aeyatleri 

- Bugünkü faşist komünist harbi bir gün patlak • ... 
olursa, biltün dünya şimdiye kadar görmediği ınlltblt 
vahıet içinde kana boyanacaktır. ispanya seael 
için için devam eden ve son ispanya harbile ortay• 
komllnist, faşist mücadelesi bugünlerde en tehlikeli --
rini yaşamaktadır. 

r:'t iğer taraftan İngiltere ve Fransa da Alınan ~ 
1.:.1 sinden çok korkmaktadırlar. Sabık ıngiliı ~ 

nazın "Almanya yalnız kalacak olursa Rusya ve f raD~ 
kapııacaktı.,, Diyor. Diğer lngiliz devlet adamları da 
manyaya müı1temleke vererek onun doyurmaktan bat"' 
re yoktur., demektedirler .• 
~ imdilik vaziyet bu merkezdedir. Avusturya 111 
l:"JI yüzünden tam manasile anla~amıyan ltalya •e ;ki 

ya eğer bu pürüzleri ortadan kaldırarak tam ıuaDI 
ele veı ecek olurlarsa işte kıyamet o vakit kopacaktl't 

Almanya ile ltalyanın açıktan açığa komünizme 
açtıkları harb, bugünlerde Almanya'da bulunan Italyall 
ciye nazırı Kont Ciyano ile Hitler arasında yapılacak 
konuşmalar da bir kat daha şiddetlendirilecektir. 
Rusya'da açıktan açığa lspanyol komünistlerine her 1 

yardım etmeğe başlamıştır. 

berinde çok mtllıim beyanatta bulaaacakları ıimdidea tahın!i edilmt ktedir. ~ooooooooaoOOOOOOo" 
WDGOaaaııaaaaa •aaaıaawaaDOOOOOo aaaoaoaoooaaoDD aaaoooooaoooaaoooaoaooooooo 

1 
Fı LOZOFU N K ö ŞESI : 

Madrid sıkııık bir vaziyette 
lataabul 22 (Ôzel) - lıpanya harbi ıiddetle devam edi

yor. Maclrid çok sık tık vaziyettedir. Şehrin mtldafaaıına 
kadınlar ve çocuklar da canla batla çalıtmaktadırlar. 

İngiltere durup diıılenmeden 
silahlanıyor 

Loaclra 21 (A.A) - Star gazeteıiae ı&re laıiltere hl· 
k6meti balen d6rt milyon sterlin liralık muraf ibtiyarile 
Loaclranm •• bqlıca 111 pz ıebirlerinia bava btlcumlarına 
kar11 mtlclafaalarma temia edecek bir plb tatbik etmektedir. 

Loaclra 21 - lnsriliz bllk6meti, yeaidea 6 ta11ue motir 
fabrikuı karmata baflumtbr. Ta11are blcumlanadaa ta
maıı: ile mahfuz olarak ve bava bakanbjuaaa aevkllceyt 
kaclroaa içinde iap eclilmit olan fabrikalar yakında yeni 
bombardamu ta11arelerini çıkancaktır. Bu ta11areleria 
baauiyetleri ıunlarclır: 

Mtlrettebat 4 kiti, teair aabaıı 1000 mil mot6r 480 bey-
ıirlik iki motir, ıeaitlik 33 metre, munluk 24 metredir. 
T a11are ayclınlatılmamıı ubalarda yere inmek için baıui 
projiktirlerle mlcebbezclir. 

ltalya Hariciye Nazlnnın 
ziyareti 

Berlin 22 - Kont Ciyuo Alman Hariciye Nazın Fon 
Nonb bu ubah ziyaret etmiıtir. 

Türk-Yugoslav mukavelesi 
imzalandı 

Belırad 22 (Ôzel) - Tllrk-Yugoılav konatmaları muvaf· 
fakiyetle aona ermittir. Mukavele- murahhular tarafından 
parafe edilmittir. Yugoslav heyeti dlln Ankaradan letanbul 
yoluyle Belgrada hareket etmitlerdi.r 

Istanbulda Odun, kömür 
Griuçoialdı Ve tezek yakmak 
latanbal (Ozel) - SOa yasak •. 

gllalerde ıehrimiıde hava· latanbal, 21 ( Huıuıi ) -
lana ıtbrataız gitmesi yl- Netreclilea bir kanunla, odan 
dadea triP •akalan çojal· klmlr ve tezek yakılmaıı 
mıftır. Grip amamiyetle ha· meaaeclilmiftir. 
fif geçmektedir. Nezle ve Yabancı 
aniia de çoktu. 

Birkaç ıh evvel termo- Memleketlere gidecek-
metre 111 dereceye kadar ler hakkında 
dllfmllttl. iki ı&adenberi Yabancı memleketlere gi· 
hava ıaınmıtbr. Db termo· decek vatandqlar hakkında 
metre 19 dereceye kadar yeai baa kararlar koamut· 
çı:ımıttır. Maamafib ıeceleri tar. Bu kabil vatandatlar 
aıcalrbk 15 dereceye kadar Tlrk koaaoloabanuine icabı 
dllfmekteclir. takdirinde ibraz edilmek 

A k d here beraberlerinde atıfuı 
D ara B tezkerelerini de ,atorecek-

Sırt hammallığı yasak ~ler~cli~:r_. _. ........ __ ............................. _....,,,........_ 
Aaakara 21 - Ankara te· ren ıırtta k&fe ile hammal-

biremaaeti. aybafınclaa itiba· hiı menetmiftir. 

BULGARLAR HAl .. K ARASINDA ! · · 
Gülhane hattını neş:-

rettiğimiz günü BEY AZ AL TIN 
kutJuJadılar • ._ .. ·- - •• J 

b •• ··k • Pamuk ve pamuk 2ibi soz uyu merasım B k·ı· . 1 1 _ d b km-;zi• aıve ı ımız ımet nonü... e er ve aşve .....-. 
yaotıJar lzmi~i~i~i şereflendirdi. Köy- ki himayelerine ~aıt:a:. 

Balıarlar, GWlıane ferma
nıaıa 12 tetriaiaaniye nat
hyaa yldncll yıldBnllmllnll 
btlylk meruimle kutlamıı· 
·~d1r. 

Balprlar Gllbue ferma· 
nmıa ylzhcl yıldlalmtlnl 
kutlamata karar vermeleri 
o laatb bBmayaaun :milli 
mevcacliyetlerbü karmak im· 
kimm kendilerine bahtet • 
miı olm&11Ddaa ileri gelmek
tedir. 

Bu meraıime Oteta Paiaiy 
namındaki Bulgar cemiyeti 
6nayak oluyor. 

Balıar muharrirlerinde :\ 
V. Şaaof Mir gazetesinde 
yazdıiı bir makalede Gül-
hane fermanının Bulgarlar· 
için haizlold11ğu bnynk ebem· 
miyetten babıederek diyor ki: 

.. Tanıimat biz Bulgarlar 
için ehemmiyetlidiı. 100 se
ne evvel okunan Gülbane 
hattı, Bulgarların mahvolma· 
larını ve miihaceretini dur
durdu. Eğer GtUhane hattın· 
dan evvelki hll daha bir 
on sene deYıUD ebeydi, Os
manlı imparatorluiunun Bal· 
kanlardaki araziaiade tek 
Bulgar kalmayacak, aerbeıt 
bayata ve iatikllle lravuıa· 
mıyacaktık. 

Tazimat sayeıinde Bulgar 
milleti kendine geldi, firari 
bulgar mllnevverleri yavaı 
yavat memleketleriae dön
dlller ve ırktjtjlarına hllrriyet 
ve iltiklll •tkını aıılıyabil
diler. 

Bu serbesti sayesinde 
Paiaiy'in yazdifi .. Bulgar ta
rihi" aerbt!afte k&ylere ve 
kaıabalara datıtıldı. Bu tarih 
ıayeıiade Bulgarların uyuyan 
bialeri~:uyanclı .. ., 

IWerımızı Halkevinde toplaya- caklarını da tepıır e 

rak dertlerini dinledi ve on· 1 Şark filosof!t!d 
lara faydalı öğüdler verdi. HİDAYET 1'R'.-
Halkımızın dileklerini yapa- 1 ----

cağını da vadederek pamuk- Do "' U ga 
çuluğa teşvik buyurdu.. guc 

Bizim Ege mıntakasanda 
ilzüm, incir, tütün mahsulle
rini iyice bir fiatle Avrupa 
piyasalarında satabiliyorsak 
da bazı seneler çok ucuz git
tiği için hayh zararlara düşü-
yoruz. Meseli yüzelli ikiyllz 
kuruşa sattığımız tütünü 
bazı seneler onbeş yirmi ku
ruşa sattık. Bu fiatler sabit 
değildir, Çünkü mükeyyefata 
aittir. Ü7.üm, incirde böyle
dir. Fakat pamuk öyle de· 
iildir. 

Haydi haydi yüzde on, on 
beı tenezziU etsin. Bu müstah· 
ıili yıkmaz. Hem de bizim 
arazide çıkan pamuk Ame-

rika pamukları derecesindedir. 
Bot tarlalarınıza buğday 
yerine pamuk ekerseniz çok 
fayda elde edersiniz. Bunun 

1 muhafaı• 
bodruınlatl 

Bütün diinya geıeee~ 
harb için hazırlaı111ot· .. , 

ıJik• .,.. 
harpte en büyük t~.dJ ,( 
vadan atılacak bos

·ı lar olacaklar. logı ,. 
Fransa'da ve AlınallY 

111•1' gazlardan korun So 
bodrumlar yapıhy0'· ~ 
rumlar hükümet 1110~Ja ..,,.,, 
larının nezareti alt&JJ-.,-• 

edilmektedir. Iofİ~ ~..J 
bu bodrumlar bükOOI~~ 
ile (hatta hususi e•I• 
yapılmaktadır. 

Fakat hususi bodbl 
masarifatıoın yarı•• 

ı ekt• 'k# 
tarafından ödenJll ,fa'~ 

için de hükumetimiz kolaylık 
1 

ve yardım gösterecektir. Şim-

da ev sahibi tat ~~ 
Fakat ev ıahibio• ~Jlı 
masraf da gene ti 
kasasından çık111•kl' 
yüzden ev sahibi 

diden k6ylillerimizin bu itle 
ciddi surette alikalanmaıı 

lazımdır. Her kaylil beş on 
dönüm pamuk dikse bir 
sene sonra iki misli istihsa
latta bulunmuı oluruz. Her 
seneki istihaalitımızın mik
tarı iki yllz elli bin balyadar. 
Gelecek sene beş yüz bin 
balya pamuk yapabilirsek 
bir senede otuz !milyon lira 
kaaamıza fazla olarak girer 
bu para ile rençberi yoksul· 
luktan kurtarmak kabil olur. 

Bunun için bu beyaz altını 
memleketimizde yetiştirmek 
için hemen kayllllerimizin 
harekete ıelmesini tavsiye 

makta dar. detl ~ 
bu boı cun ınOd ~j 

dur faizi de ynıd• 
bu bodrumlar ayl• 1' 
tadır ki içine iltic• bİ' ~ 
bir gün veyabu~ ~ 

ı yaşayabilece~l~rdit--~ 
va harbi on ık• ':af' 
devam ederse b 
edenlerin de bayati 
demektir. ;fi 

Mlltehassıslarıo ,.,t ~ 
ğöre bir insan °11 

lt'fl 
on metre mikabı 
gelecektir. 

• 
Her av birçok vatandaslan bü (Saa Jet~ kifesi~den veni tertip piyanko bile~f' 
..::L b• t k a.I a~ Jm v t Basmahane Çorak kapı kar • 
7ua lr &erve e 8VUpaUr8D 8 agı UDU mayınız. Bay Hasan Tahıin TelefoO· 


