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Gstah leliô.hlar edebsizlik ve al
hlıklarını gittikçe arttırıyorlar 

~c;aklar 60 Türk köyü~Üj~aç mezad satacaklarmış 

iizelliliklerden bir yılan Türk 
lebesini zehirlemek istedi fakat, 

sözleri ağzında boğuldu 
1~Sad Bozkurd, Antakyan;~ .. derhal anavatana kavuşma 
~vor. 300 bin Türk yeni idareye eirmeie karar ve:rdiler 

. lliJ·k 1 v 

~i~ ~~;~den birk:ı~ Bayragımıza saygı 
~la ıye hcyetını Biz buluruz Antakvanın volunu 

llıas ı~.. kl ·· "' "' llt · 1 ur er ara Ulu Onder uzatırsa kolunu 
~ı...t ret uyandırdı Şehitlerin "kanlariyle boyanmış., 
~~· 1 (Özel) - An- Ayyıldızlı kucağında uyanmış 
' i~ ~tah fellahlar Yüz bin kale kapısına dayanmış 
•t erıni gitikçe artır· Her savaşta yollar açan al bayrak, 

•ttıelerdenberi iç· Yükseklerde nurlar saçan al bayrak. 
~kladıkları ıebiri 

· f.f l•rıya ~urmakta· 
~~t'-d harici ed len 
ıı- btı chden bir iki yılaw 
. •ı l idiıeye isminin 

. ilrk efkirı umu· 
4 ... ti)~dbeycan vel nefreti 
~~,) e •!evlendirmiştir. 
~ftti •da birbirini takib 
l~ badis~leri bildiri· 

l. ~tden k w l •• 1 
lllt ogu an yuze -
llleti:!la~ ora mahalli 

L.,1)1~11 ıhn;ıali yüzünden 
\:~bi11 Antakya orta 
~)tir~ ınuallim tayin 
~ "qt Bu hadiseden 

~r:~eJı·ı·'tınck isti yen 

1~ ' td 
1 

bu hadiseden 
~'' l b_.rek Türk çocuk
~ttllt ıtJeınek istemiş, 
~"ti :tın ana vatana 
\ ~ttllıtkl~ybınde bir nu

' \:_,llltkt bıateıniştir. Fakat 
~'tı e .. n;ıi liyetcı Türk 
Sı~t, ~ badıseyi protesto 
~ıl. ,d6t e bu yılanın zehir· 
~ ""'e . ~· sıne mani olmuş · 

~ hadise b" d . 
·" ~6ı e . ~e ır e şayı 
~~ktt• Uıkıklerin derhal 
~ ı terk t 1 l r~ ~d:ııni ~ ıne erine te-
~ Ua1ik1 Ştir. 
L,l~•lk erden 4 kişiye 
\ 'Qttj ~ çoktanberi ha-

lll~._,1i er~i, layik olduk-
~ l~IN p lısanla vermiştir. 

"' )ıl CJ HADiSE 
~ h,lk Sancakta hasad 

t\t~tedir Par~ca buhnn 
~ b · T urk köy lüle-
~ ''-'td~llıları borçlarını 

•L 1 er B • 
'"'tttk · unun neti-

~~. k,d Ziraat bankası, \... 'i ar Tilrk k"' ·· ·· ••tıı _ oyunun 
Çok ıga çıkardı. Bu 

.;:nud Esad Bozkurt, Son Pos· 
ta'da Sancak Türklerinin 

!haklarını tebarüz r ettirenf' bir 
makalesinde : 
. - Bence0;çıkar yol, 
lskenderun ve Antak
yanın düpedüz anva
tana kavuşmasıdır, 
diyr. 

Bugün Suriyeden akseden 
haberler de şayanı dikkattır. 
Sanca~ın ekseriyetini teşkil 
eden 300t000 Türk kardeşi

mizle Alevilerin ve Hıristi· 
yanların yeni Suriye rejimine 
kirmemeğe karar vermiş ol
dukları anlaşılıyor. 

YÜZELLILİKL ER 
Suriye heyetini karşılayan · 

lar ara$ında yüzelliliklerden 
bazı kim ~·elerin hazır bulun-

Varlığın (l el uzatan alçaklar 
Hain Rumlar Ermeniler, Araplar 
Canlarını nasıl kurtaracaklar 
Türk;.kendini göstermeli bir daha 
Alçakları yalvarraal., allaha 

Hazırlasın Mehmetçik darbesini 
Her alçağın koparsın kellesini 
Arka çıkan düşünsün ötesini 
Bize karşı koyanları yakalım, 
Bora olup, şimşek olup çakalım. 

Kalbimizdir, kanımızdır al payrak 
Namusumuz, canımızdır al bayrak 
Yükselecek göklerde dalgalanarak 
Onu nasıl yırthrmz ellere? 
Yüzlerini sürtmeliyiz yerlere. 

Ç <' kilemez bu hakaret çok bize 
Çakışmaktan başka çare yok bize 
Bunları da dökmeliyiz denize 
Biz buluruz Antakyanm yolunu 
Ulu Önder uzatırsa kolunu 

A. F. TUGSEVEN 

, .. ~Göbelsin 
1 sözleri 

Atina (Özel)- Yunan Baş
vekilinin taraftarı gazeteler 
Alman propağanda nazarı 

Flandene 
Hücunı Ediyorlar 

M. FLANDEN 

Başvekil Ankara ya döndü bu-
2ün Vekiller içtimaı var 
--~----~------••OO••~~~~~~~-

Franğın sukutu yüzünden tüccarlarımızın 
zararı 120 bin liradır Fransa bizden 
alacağı dört milyonu kaybediyor 

Istanbul 1 (Özel) -Başve· E'l~mıııııım111111111~111111ını1111111111111g 

kil ismet İnönü Ankaraya § ismet JnÖnÜ- § 
döndü. Yarın vekiller heyeti E ; 

müliim bir içtima yapacaktır. ~ nün Londra s 
Frangın sukutu karşısında =.- • ~ 

para işlerini tetkik için top- = seyahti e 
lanan komisyona maliye, ikti· § I 1 § 
sad vakaletleri Cumuriyet : 851 Sızmış e 
merkez bankasının mümes- = Berlin 1 ( A.A ) - D. S 
silleri vardır. ~ N. B. ajansı Royter ajan· e 

Yapılan bir hesaba göre, ~ sına atfen şu haberi veri· 5 
Fransanın bizdek\ bloke pa· s yoı: e 
rası 12 milyon Türk lirası- : Türkiye Başvekili lımet ~ 
dır. Fr angın düş~esil.e Fran- §-İnönü İngiliz hükumetinin ~ 
sa.' bu kıymet ~zerı~den 4 §ıd;;et( üzerine sonbaharda E 
mılyonu kaybedıyor. Buna : L d l w• b kk = 
k k . . f = on raya ge ecegı & ın· 5 
arşıJı , pıyasamızın rangm = d k" . I t = 

w : a ı şayıa ar amamea : 
sukatu karşısında ugradıgı = 1 d H 1 "k' = . :nası sız ır. a en ı ı mem· : 
zarar 120,000 hradır. : 1 k . l'"k d d k = . . . = e etı a a a ar e en pe : 

Şehrımız ıhracatçılarından : . : 
birisi şunları söylemiştir: § az mesele ~ardır.. Zı~a § 

Paraların bugünkü kı; met- ~ doğu Akdenıze a•~ bır 5 
feri üzerinden ihtacatçıların ~ pakt aktı b~kkı.n.dakı m~- S 
taahhütlerini yerine getirme- ~ za~e eler .şımdıhk derplf S 

S 4 .. ..d = edılmektedır. : 
- onu uncu e - iiııı11111111111111111111111111111111111111111111111: 

----------- e::::! 

Italyanların 
Hiddeti 

Zaimis nasıl 
ölmüştü? 

Habeşistan İtalyanla- Zaimis gözleri açılınca 
rın elindedir bunu ilk gördüğü dilber 
kimse degiştiremez kadınla evlendi.. 

MUSSOLINt 
Habeş murahhaslarının ce· 

meyet akvama kabulü " ltal
yayı ve bilhassa ~Mussoliniyi 
çok kızdırdı. ltalyan gazete· 
leri günlerce ateş püskürdü· 
ler. Fakat son günlerde Ital· 

- Sonu 4 üncüde -

Gözlerini gene 
o kadın kapadı 

ZAIMIS 
Geçenlerde vefat edea 

eski Yunan Cumur reiıi Zai· 
mis'in ölmesini çok rarib 
olmuştur. Büyük bir haata
hkla gözleri kapanan Zaimiı 
Viyanada bir hastahanede 
tedavi ediliyordu. 

- Sonu 4 üncilde -

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
._.--~~~--~-oooo----~---------

0 bayrak oralarda ilelebet 
dalğalanacaktır 

lla-U "skenderun ve Antakya Türkleri mahkeme koridorla· 
llJI .rında sürünüyorlarmış.. Zabtiye dipçikleri altında ezi· 

liyorlarmış... Katiller ve canilerle ayni hapishanenin iğrenç 
havasını neneffüs ediyorlarmı .. 

~~'Itır. fena bir tesir 
l ,._ L ltlt 
~ °"kl, t, Sancak Türkle · 
~)•t"'y:• lehinde hararetli 
S~, Parak ·bu hakkın 

ması, Sancak Türkleri ara
sında nefret ve asabiyet 
uyandırdı. 

BAYRAK MESELESi 

Gobelsin Metaksas lehindeki 
sözlerini hüsnü tefsir etmek· 
te ve Alman nazırına teşek
kür etmektedirler. 

Damarlarında halis Türk kanı taşıyan bu asil Türklerin 
işledikleri kabahat, yaptıkları cürüm ne imiş biliyormuıu· 
nuz ?. Türkün en büyük bayramı olan 30 Ağustos zafer 
bayramında her Türk gibi heyecan duymuşlar ve reniini 

1
- Paris (Radyo) - Frangm~ kandan alan Alsancağı evlerine asmışlat .. 
düşürülmesi işinde muhalif Alçak f ellihlar işte orada ez elen yurddaşlanmızı bunu 
ceryana kapılan eski Başve· ~için yakalıyorlar. Nerede ise ayaklarına palanga, elleriae 

Sı '~bii ~U9usunda gere· 
~ Jaı.. 1

1 
ere giriıilmeıini 

·~ ,,or ar t . 
~dl' · ıınır ıaylavı 

1)'e vekili Mab-

Zafer bayramında asil 
Tilrk bayrağını başları üze
rinde taııdikları cürum sayı
larak mahkemeye sevkedilen 
kahraıpan ve cesur yirmi öz 

Türk çocuğu, Paz~rtesi günü 
muhakeme edilecektir. Hal
kımız bu hldiseyi sonsuz bir 
aI•ka ile takib ediyor. 

kil Flandene sollar hücum kelepçe vurarak işkence yapacaklar ve kurşuna dizecelder-
ederek bu fikri Blumun mev- " miş... • 
kiini sarsmak için ortaya at- Bu dünya tarihinin kaydettiği alçaklıkların en bilyiljildth •• 
tı;ını iddia etmektedirler. - Sonu 4ünciide -



lalllfe2 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: K~R~N!~NALI ADAM 

Söyle Morfini ve Kokaini 
nereden buluyordun ? 

Babamın sözlerin bana ı sına çıkardılar. 
fazla dokundu .. Tekrar: AdıDlı aanımı sordular. 

- Affet! Dedim .. Biltün bticvab etmeğe başladılar .. 
bunları unut.. Fakat bana - Babanı neden öldllr· 
her ay geçinecek kadar mek istedin ... 
bir para ver... - Haberim yok .. 

Ona benim sözlerim hiç - Nasıl haberin yok .. 
bir teair etmemiıtir. Kat'i Adamcağız hastade yatıyor .. 
bir sesle : ~ Doğru söyle sonra fena olur. 

- Defol git ! Dedi.. - Haberim yok ... 
- F efi vaziyetteyim para Polis yakamdan tuttu .. 

almadan şuradan buraya - Bu kanlar ne? .. Deni .. 
fidemem.. Benim kat'i ve 
tok sözlerim Uzerine yerin
den kalktı: 

- Simdi polüıe telefon 
edeceğim.. Dükkinı soydu· 
ğunu, gece eve girmek iste· 
diğini haber vereceğim. Beni 
olümle tehtid ettiğini anlata· 
ta cağım. 

Şakası yoklu telefonu aldı 
ve numaraları çevirmeğe baı· 
ladı .. Vaziyet z~nnedildiğin
den çok fena bir safhaya 
girmiıti. 

Baba! dedim .. 
Cevap yok. 

- Baba, diyorum. Yapma. 
Kaymayın bana.. Sonu fena 
olacak. 

O, beklediii numarayı bul· 
muı: 

- AJlo ıllo diye cevap· 
bekliyordu. Birdenbiri üzeri
ne ablchm. Telefon mekine
sini zorla elinden aldım .. 
Aramızda tekrar bir boiuf • 
ma oldu .. 

Altalta Üstilste gelmiştik. 
Biraz sonra polisler diikkina 
dalmuı bizi ayırmıılerdı. Her 
ikimizin de ibtümliz batımız 
kan içinde idi. 

Babam büyük bir kin ve 
hınla derin derin soluyordu. 

- Alın bu baba katilini 
g6turiin.. Bu alçak yetiıme
seniz beni öldlin cekti f. 

Diye hınçkıyordu .. 
Poliıler koluma girmiı bir 

cani, bir ıefil gibi beni gö
tlriiyorlardı. Yolda giden 
berkeain nazarları benim 
lizerimde dolaşıyordu .. 

Her nedenıe herkes be
nimle alakadardı. Belki de 
kılık kıyafetimin düzğünlüğü 
sağ yanağımdaki yaradan 
11zan kanlar buna sebeb 
oluyordu .. Karakola gidinceye 
kadar üç beı dane tanıdık 
ahbaba rastlamııtım.. Kara
kolda iki saat bekledikten 
ıonra beni komserin karşı-

Ah ıu anda bir v tutam 
kokain, bir tüp morfin ol
saydı.IBütün zekimı: ve ira
demi toplar polisin suallerine 
maatıklı cevaplar: verirdim. 
Başka çare 'kalmamıştı.. Ni
yet vaziyeti anlatmağa baı

ladım. Bu macerayı anlatır· 
ken...,.. ağzimdan -. kokain ve 
kelimelerini kaçırmıştım .• 

Polis bunu duyar~ duymaz: 
- Böy)e .. morfini:ve:koka-

ini nereden buluyordün .. 
- Buluyordum. 

- Kim veriyordu? 
- Herkes. 
- Adını söyle? 
- Seylemem .. 
- Söyliyeceksin .. 
Çaresiz kalmııtım.. Ağzım· 

dan: 
·- Maraarit kelimesi kaçı· 

verdi. Poliı tekrar sordu: 
- Kim bu Mırgarit .. 
- S6ylemem .. 
- S6yliyeceksi. 

( Arkası •ar) 

Kaçınlan 
Siyasi mahkumlar 
Madrid - Siyasi mahpus

ları kaçırılması hakkında ha
pishane müdürünün oynadığı 

oyunun içyüzü anlqılmıtbr. 

Bu mahpuslar eski Kolej 
San Anto11da idiler. Bunlar 
itilil ordusunun Madrid önü
ne geldiği zamanda şüphe 

üzerine hapsedilmiş kimse
lerdi. 

Kiralık otel 
Keçecilerde yeni boyanan 

her dürlü tertibat ve teşki
Jitlı 40 odalı (78) numaralı 
Manisa oh. li ucuz fiatla kira-
ya verilecektir. 

lstiyenler Basmanede Ma
garalı sokağında 7 numaraya 
müracaat edebilirler. 1 ·10 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 26- YAZAN:** 

Kazancı oğlu Yorginin serveti fındıklık idi 
- Nasıl olur çorbacı. Ço· tısını izale etti ve bir ay 

cukların aç kalır sonra!. ıonra yerine altı kile verdi! 
- Sen merak etme paıam. Kazancı oğlu Y orgi servet 

Biz yarı aç yapmağa alıtkın dolabını itte bu bir ayda 
fakirleriz. Siz bizim gibi altı kile olan üç kile zahire 
yapamauınız. Ben sana iki ile kurdu. 
kile baiday, bir kile mısır Bu hal ertesi senede ayni 
•ereyim de sen rahatına bak.. tekrar etti, Kazancı oğlu 
lıtenen mahsul zamanı bana Hasan ağaya veya bir baıka· 
biraz fazlasile iade edersin f sına iki misli 6denmek iizere 

Huan •ia, bu komıunun zabreler ve batta paralaı 
at.iaenabJna hayran kaldı; verdi v~ yedinci sen" de Ha· 
iç kile zahireyi aldı, ııkm- ıan atanın Y ağlıderedoki 

Yeni _ve ıkorkunç harb 
ne vakit patlıyacak? 

Barba 50 
dünya 

milvon asker eirecek bütüıı 
birbirile boiazlasac·aktır 

Siyasi hidişler o kadar ı bir gün içinde ahzı asker ı japonyanın Faıiıtlere 
korkunç bir hal aldı ki, bir şubelerine ıu kadar milyonun yardımı kabul edilse bile 
çak kimseler harbin Martta "geldim!" demesi~kifi değil- rakam faikiyeti gene 
patlak vereceği kanaatini dir. ı beri tarafta kalır, çünkü 
beslemeğe başlamışlardır. Bu mıktarın adam akıllı Fransanın Le~ista~den y~r-

Yeni bir harp niçin çıka- kayıd ve sevki aylar sürer, du~a ge~meıı .mumk~nd~r. 
caktır? Şimdilik yüzde sek- sonra .. Bunlara harb levazı· lngılterenın . bıtaraflıgı bile 
sen Almanya tarafından ih· mı yetittirmek de bir dava· Fransa lehıode olacoktır. 
d d·ı .... k t• b"' Rusyanıo da kendisine mah-aı e ı ecegın anaa ı a- dır ki ıtalyanın serveti, tabii 
k d sus müttefikleri vardır. Ge· im ir. menbaları, iptidai maddeleri 

h k rek logiltere ve gerek Rus-
Neden? Sualine acet yo ; buna kat'iyen müsaid!değil-

Almanya serbestçe mal sata- dir t yanın müttefikleri Fransa le-
cak, mahsulat ve madenle- lhine harbe iştirak edemiye-

Bunların karşısına Rusya ceklerdir. 
rinden istifade edecek top- 16 milyon, Fransa 6 milyon, Şu vaziyete göre Japonya 
rak istiyor. Müstemlekeleri Çekoslovakya 3 milyon, Yu- lngiltere, Lehistan ve Rusya-
verilse bile, Almanyanın bu goslavya 2 milyon, Romanya n'n müttefikleri hariç kalsa 
arzusu tatmin edilmiş olmu· 2 milyon asker çıkarsa yekô· bile, müstakbel harb 50,000000 
yacaktır. Çüdkü Almanya nu 29 milyon ederi askerle yapılacaktır. 
kendini Şark hududlarından • 
Karadenize kadar olan ara· ı• •ı• f } • • f • 
ziyi, iktısadi faaliyeti için 021 iZ gaze e erlDID e S&Desı 
elzem görmektedir. - 00 

Harbın ilanı için de No~ Bir kahveci, Sekizinci Edvard'ın İçtiği kahve-
renberg konferansında mü- nin telvesini fincanda antika diye saklıyor-
kemmel bir sebeb bulunmuı- muş! - Şoförün otomobili hatıra dinlemek is-
tur. Bolşevikliği imbat. tiyen müşterilerle dolup boşahyormuş! 

Alman siyaset erbabı bol-
tevikliği bir istila harbine Morning Psst gazetesi Is- bu zahmetten müteessir de-
sebeb ittihaz etmekle Avru· tanbul muhabiri yazıyor: ğilsiniz. Çünkü Türkler sa-
pada va Asyada kendisine lstu.nbulda _bir taksi şofö- mimi misafirperverliklerle en 
büyük yardımcılar temin et- rü, bir hoca, bir de kahveci; çok şöhret almış millet de· 
tiiini sanmaktadır. Kral'!.Edvard orayı :ıiyaret ğil midir?.,, Diye ilive etti. 

Boıevikliği imha perdesi- ettiği ıalllaD kendilerinin lstanbulda halk arasında 
nin arkasına, Almanlarla bir· elini sıktığı ve gördüğli biz- kralla görüşmüş olan üç ki-
lik ltalya, Japonya, Macaris- metler dolayisile onlara te· şiden en çok müftehir olanı 
tan, Avusturya, Arnavudluk, şekkiir etliği için şehrin en kahYecidir. 
Bulgaristan ve bir rivayete meşut adamları olduklarma Kahveci d e şunu diyor: 
göre de FiJandiye toplana- zahiptirler. - Kralla karşı kar!liııya 
caktır. 500 k · 'I' 1 numaralı ta sinın geldiğim zaman duyduğum 

Fakat böyle bir hal kartı· şoförü, Kralı, lstanbulda heyecanı ömrümde ancak b" 
sanda Alman ve arkadaşları kaldıgı üç glln içinde mil- d f d d K d" ~r 
ihtirascı devletlerin karşısına teaddit defalar oraya buraya ~ ah ku!kmuıum ur. en ısı-
Rusya, Fransa, Çekoslovakya, t t ş· d' h k k nın a 1 aten Kral Edvard 

aşımış ır. ım ı er eı en· 
Yugoslavya ve Romanya disinden şahane müşterisine olduğunu anlayınca ona Türk 
hiikümetleri çıkacaktır. ait menkıbeleri dinlemek usulü kahve vermekte oldu-

Bu yeni grubun kuvvetleri istediği için mükemmel iş- ğum fincan. titreyen ellerim-
kendi iddialararına göre görüyor. de edeta düşecek gibi oldu. 

şöyledir : Kral Edvard Sultanahmet Kralaikahve:verdiğim:fican-
ltalya 8 milyon camiine gittiği zaman ona dan kahve içmek için müş-
Almanya 10 " 40 dakika kadar izahat ver- terilerim •şimdi bana.beş l li-

Macaristan 800,000, Avuı- mek şerefini elde eden "ho- ra veriyorlar da, t reddediyo· 
turya 600,000, Arnavudluk 
150 000 Fil d 500 000 ca,, ise, "centilmen tavırlı rum. 

• ' i an ya ' ' b 'IJ Kahveci bunları ıo-ylı"yerek Bulgaristan 600,000 olmak ir mı etin centilmen kralı- b 
nı" gördüg"' il ve konü!liıtugv u ana bir fincan gösterdi ki üzere ceman 20,400,000 as- 'I' 

ker.. için ölse de gam yemiyece- Krahn kahvesinden, ,. artmış 
Fakat Almanya 10 milyon ğini söylemektedir. telve kurumuş~ olarak görü-

asker çıkarması bir hakikat Bu zaz, Kralla tesadüfünü nüyor. Kahveci: 
olsa bile ltalyanın 8 milyon bili büyük bir heyecanla - işte fincan budur; di-
askeri, anca1< seferberlik anlatmaktadır: yor. Na kadaı ,..para verirler-
oyunlarında oyunlarında elde - Kral, beni uzun zaman ıe versir:ler bunu kimseye 
edilen bir mıktardır. izahat vermeğe mecbur ettiği vermiyeceğ tm. Bunu çocuk-

Şiddetli bir istipdadın hü- için itizarlar ederek ayrıldı. tarıma bir emanet olarak 
küm sürdüğü bir memlekette Bununla beraber: "Biliyorum terkedeceğim, 

fındıklığını Kazancı oğlu 
Y orgiye beyivefa yoluyle ver· 
diği duyuldu. 

işte, Kazancı oğlu Y orgi
nin toprak servetinin temel 
taşı bu fındıklık oldu. 

Kazancı oğlu bu sayede 
Y ağlıderenin sahibi kesildi. 
Dağa kaldırıldığı zaman ka~ 
saıından 300 ipotek senedi 
çıkmış ve topal Osman ağa 
tarafından sokak ortasında 
hepsi de yakılrnııtır. 
Yarım asırdan az bir za· 

man içinde bütün Yağlıdere 
topraklarını tasarrufu altına 
almıı, Eıpelilerin, hati Tire
boluluların da arazi ve eml~-
kini ipotek ıuretile pençesi 
altına almaia başlamış bulu-
11uyordu. 

Metebkıiz ve dileaalik 

ederek geldiği yerde bukadar 
servet sahibi olan bu herif, 
büyük bir Puotos çetesini 
himayesi altına a · mış idi. 
Osman ağa Puntos çetesini 
imha edince, Yağlıdere cadı
sının hiyanetini tesbit etmit 
bu aebeble herifi ve ailesi 
erkanını yok etmit idi ! 

••• 
Gireson mülhakatında ki 

Puntoslulann hepsi için Yağ· 
hderenin bu Kazancı oğlu 
Yorgi ailesi mükemmel bir 
tib olurt 

Ne ise.. bunların yeri bu 
yazı değildir; sırası geldi de 
kısaca ve ibret olsun diye 
yazıyorum. 

Puntos çetelerini idare 
eden merkezin Trabzonda 
ecnebi bir devletin koaıo· 

loshanesi ile mitrepoHdb~ne 
olduğunu sananlar da vardı. 
Bu zan da yanlış değildir. 

Merkez ister Giresoo be
lediye dairesinde, ister Trab
zon * * * koosoloshanesi ve
ya mitrepolidhanede olsun, 
Putoslular bir müddet için 
Soytari oğlunu imha için fev· 
kalade çahşmıılerdır. 

Puntos çeteleri cahil Gür
cülerin bir kısmından bilhas
sa Zeynel çetesinden çok 
istifade ediyorlardı. Kısa bir 
müddet içinde bir Rum çe· 
tesile, Gürcü Zeynel çett:ıi-
nin imha edilmesi, Puntoslu
l trı, Ermenileri ve GürcOleri 
hem şaıırttı, hem korkuttu, 
hem de kudurttu ! 

Ordu ve civannda Glrcü· 

% sn&d!P 
DUNYADAB]lft 

NEJL o. 
Nüren~rg k011~ k __..-....... 

rn ürenberg ed 
iştirak 

başka, kongre~ 
Nilrenbergde b kifl 
re milyonlarca ~? 
Bunlar nasıl beti ... 

ışte ıize ~ir oiJıl' 
Kongre gtıolerı f 1 

800 bin kil~ et,~ 
2 yüz bin kiJo sa "" 
bin kilo yaJ, 

şeker. -~~ 
Satılan bir•I 

sap etmek kabil 
0 

••• J-1 
Parayı ne ya~ 

m merikauk · 
. . Ruzveltill~ ısı • 
.., k' uh•"·-• rağmen e1ı ı ,,rıı kal"' 

ra dağıtı maı• 5t• 
Bunlardan Şar! r d . 

hissesine 700 du ~de' 
du fakat Şarl k• 0 ..ti. 

'.. hk11m ,. edillll''~ 
ma. ma di· 
rayı kabul etme · rta~ 

- Ailem yokı 1 ~ 
raya da ibtiyacılll 
tem em. ~f 

Fakat bir kaç jJtttd• 
caydı, parayı ~ 
700 dolan ne !1 

nüz malum delil· ,,,,. 
yot 

Kral çalışı-' 
13 nncll yıld&~~.., 

lanan dost ~ .. ,_...~ 
· p·yer ç 

kralı 2 acı I ,i9d ... 
kandır. Derıle ,)Jf 
marangozluğa oıer ~el"' 
Kilçük kral iıkelll 
salar yapiyor. 

Diplomatlarda• ~ 
B Iıte bir kr•1• fi 
duğu tahtın nede~ j,I 
yapıldığını biliyor ' 

,,.. ~o . or,,.. 
Y aşamek istıY /1 ' 

20 haziran ıs69 
cü Napolyoou• ıf 

1 varlll 
şu yemek er 

Biftek kııaroı•I .~ 
t .,..,b' .. 

alaturka~ piliVı J dY 
1 1 vari ,t murta, ta yan d 0oı0f ğeri; istakoz, 0 

yu, fasulye, kelll 
aire··· .-" 

ve saire ve 1 bOS:'" 
Nasıl!... Bir de edJ'~ 

siye edilen bir y 
sini yazahrıı: rl!'.J. 

Çi doıoateıle ı.Q 
y tı 

parça kulba• ',ıtdl 
yeşil fasulye, Y ~ J 
sade kahve.·· ~:'ı 

ıard• ~~, 
lere o zarıı•~0 ede'':Jir; 
ıeriyet teşkıl t'..J. 

k 'f 'd'I r poo ., 
te ıı ı ı ~ ' e" b'• J. 
az görülrıııyec cb· s-'J 
teşkil ediyorl•daP !J.· 

Vakıa, bun ço'JJ"'r.,. I 
Türkler dab• ıoJo~~J~ 
maddi bir t.0~ ttr ~I 
medikleri gıbi f'O'"-_'~ J, 
malik değiller. ıt• ,,,/ 
çok muntazaOJ IJİ' 
kilitı vardı. ·plilı ~ 
icabında on ~ ıl 
tekil edebilirdı~ i,.,ı. : 

Meseli, bu•~1"'\ 
fU hidiıeyİ y;İf .J'~-1 

Puntoslu _,,ı 

ve Gnr~nle~İrlıe ·t~.J 
yerde bır t f 1',;t"J, 
idi, bu cio•~e J,.-&.,.,. 1" 
meıeleye 11 (P"" . 
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*ı~*~*E m S.~Ferit eczacıbası fi El, '-amra Tel. ~ Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 
BALÇOVA 

Ağamemnun ...... .__ n 2573 tt her yerden seve ıeve :•anılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 
- idaresinde. Milli Kütftphane sineması ,. s. Ferıt eczacıbası 

r9ıJ a 
il 1 ,. 

BUGON MATiNELERDEN iTiBAREN' )f 

lANUNDAN KAÇILMAZ! 
Silvia Sidney ~ 

E.. ID6ees.sir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı ve )t 
P dehşetli ıahnelerle dolu enfes bir film )t 
lrıınunt Jurnalda: Yeni Kadın, Saç tuvaletleri mo· )t 

'-.._ dası ve son haberler. )t 

_ Fiatlar: 30, 40, 50, 60 kuruştur_ a 
~alır: 3. 5. 7. akıamları 9,15 de Cumarteıi tenzil!tlı )t 

1 
ebe matinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )t ,. 

~ ft:W:~'"~~:w:.,,.--.'-"--+"'-.... ~~~,,.,.,..~_,." 

't!'etnıenler.in dikkat nazarına 
~ ._ •eneki IJk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De -
--1,~baası neıriyatından olan umum kitabların satılmasını 
'- le· Demiz üzerine almıştır. 

' ıtablar peyder pey kütübhanemize gelmekte ve satıl
~ dır. Sipariılerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile· 

.. Yaılı müşterilerime bildiririm. 

li&ktiaıet cadde.;i Kemeraltında Mektebli kütübhanesi 
'-., sahibi Abdullah No: 50 

~ lzMiR KÜLTÜR LiSESi 
'blı -gündüzlü : Kız ve erkek 

Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü 
t....ı . Haydar Candanlar 
?tt.l'ib en kıymetli öğretmenleri bur ada ders verirler 
~ ... b•e lise sınıfJarına talebe kaydı baılamıştır. Ecnebi 
~ Usuai bir mevki ferilmiıtir. Sınıflara 40 dan fazla 
~~luaınaz. Kızlarla erkeklerin yab daireleri ayrıdır. 
l )'tit ~b 1ağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat 
~- lırınek isteyenlerin hergün sabahtan akşama kadar 
~lltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 nu-
~ (ktUtOr lisesi) ne müracaatları. 

tre Birinciteırinin on beıinci günü baılanacaktır. 
~_.. o. 12 (14) 

'~*****~******~~*~*~ 
D,OKTO!R 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ hastalıklar mütehassısı 
"- 3Q .ıa...e iataıyonu kartıımdaki Dibek sokak baıın
~ .. yılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8iden 

~ 
~ 

~ \ 
• 
• 
• 

111 

' 
'9a,. .. at 6 ya kadar bastalannı kabal eder. 

s•c.at eden ·ııutaJara yapıJmaıı lizımgeleo ıair ~ 
' t •e mikroakopik muayeneleri ile veremli huta- l2 
~ hpılttaaıına cevaz görillen Pnomotorakı muayene· )+ 

llııantazaman yapılır. Telefon: 4115 M 

* - :w:-:w:~ 
~~~terem müşterileri 
~ı.;.'!! . ~~kkat nazarına 
,, tt11:1!1nı21 son modaya muvafık, sağ 
~ "-ıd 12 ve tık yaptırmak isterseniı, 
~ltad e lıınirde Alipaıa caddesi ıarrafJar 
(~ f 1 (31) No. da ( HASAN BASRi) 

~k~brikasına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olu 
i."lı ~ v~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 

p; 
2 

t 

~'4'11ra lıra, 3 provalı 24 liradır. 
' -t'dıP•nır çuliki bir provalı 10 lira 2 provalı nezake 
'ı), .~d· S~yın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamaların 

• erıı. 

Dikkat 
le Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 
,:rın ınide, hamile, böbrek düıkünlüğü-

' Pelotlu pelotsuz lhtik korseler. 
'I ARiS ve FLEBiT için lastik ço- , 

'•Plar. Son moda tuvaJet korseler. 
. TtU eJlstik SKANDAL korseler Son 

11•te111 KASIK. - SAGLAqı 
~- 11 Erkek korseleri • sutyenler hazır ve 
~, p 111•rlama yapılır. 

•ıan Kantarcılar No. 2 3 lımir 
$, O, ASIR. 

1 

~ 
J .. ,: 
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a 
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~ 
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~ 
ti 
n 
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~ 
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~ 
~ 
00 
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kolonya ve esanslarıdır. 

Bahar, Altındamlası, Dal· 
ya, Yasemin, Ful, Muhab
betçiçeği, Unutmabeni, 
Senin için, Manolya. ____________ _... __ ___ 

Yeni çıkan kokular 
Nergiz Nuvar, Revdor 

Ferit. 

Yakında çıkacak kokular 
Krepjorjet, Leylak Blan 

llWlllllllllUIUllllUU1lllUIUU11HllU11Jtlıtllllt"ltlltltlHH 

bu ince ve yilksek eser .. 
ler tabii çiçeklerden istihsal 
edilmiştir. Benzer ve ya
kın isimlere aldanmayınız. 

S. Ferit 

Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 
kadar açıktır _ . 

Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem muıtcrı
lerimizin arzularını yerine getirmek için ılıcayı Tetrinevveı 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlcrin· 
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 

AeA6•6AA66a a~ aa•••••••·· 1 DOKTOR S 
JM. Şevki Uğurl 
41 BiRiNCi SINIF • 

r•ı 
r•ı (1 Dahili hastalıklar mütehassısı • .. isim ve etiketine dikkat. .. 
[•] UMUM DEPOŞU 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hasta· • 

~ •• A ş•f • 4!1 larını ber sabah saat do!<uza kadar ve öğleden sonra • Hukumet sırası ı a eczanesıe 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'"""~,,.... oımre • Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo- • 

Bu•• Tu•• N 41 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
@ i Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızlık, za- • 
41 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek bastahldan .. 

TÜRKiYE ••~• .. ••••••ı••••••-ı••••••• -~-

HALKI 
Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çividi" 
n 

1 

i kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır
arı harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileıtirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaıırlar beyazlığını kaybedib 
sanmtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
s 

i 

uyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve iSiMLi çividlerden binkat hada 
yidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He
diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her tilrlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

,, Türk çamaşır çivididir" 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

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

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittiaalbule 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

1 

l: 
·---""!1~· OlllAOAN AVA l\. ıll -"17':--~ 

NOllTA$ 1 

GÖZLERİN 1'1UHAFAZASI ANCAK 
<< PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve ••ilam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördilren saat ve r&zl&k 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BiLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

-----·--------------- daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

o;:nr;;·;:i;hAİi Yüksel, Kabadavı rakılanchr. Kunduracı 
Ve tacirlere tootan 
ve oerakende satış KAMÇI OGLU ~~ 

Mnhterem müşterilerimiz Bul- Cilt ve 1~enasül hasta- ~ TAYYARE • TELEFON 
d lıkları ve elektrik ~ sıneması 3151 var a yeni ve asri yaptır- E 

mış olduğumuz kalıb fahri- tedavisi E Bu hafta se~enin en b•üyü~ filmi ~e sinema ilemiaiD 
kamız da zamanın en son İzmir - Birinci beyler so· ~ en yuksek san atkarları bır arada 

erkek ve kadın modelleri kağı Elhamra Sineması ~ 1 - ilahlar Egv le;niyor 
havi ve ayakları zarif gös· arkasında No. : 55 E . 
terek fenni surette yapılmış· T ı f · .· 3479 a Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boıtel 
tır. Kerestelerimiz gayet ~ - - e e 

0.~ .~ u t+ltarafından temsil edilen.fevkalade kahkahalı büyük komedi 
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni arkasında Kemal· m 2 K ç· k 
kadar formasını ve zerafetini paşa bedesteni ittisalinde E - ır m iZi ıçe 
muhafaza eder. numara :15 ~ şübesi ... arasta m Fransız ihtililikebirine ait çok.., heyecanlı. çok '1efiı 

Bulvar : Yeni mfizayede inkilib numara 87 E tarihi . bir film . . . • 

k 
• [t Ayrıca: Paramont. Dünya .Havadıslerı fılmı 

TERZi mehmet ze ı 1 Hergün 3. 6,3g~~~~.s~~!~~~:çek 4,~ ve 8 de 
.. .. . fi Ilihlar eğleniyor. Cumartesı ve Pazar gilnlen ıaat 1 de 

Kemeraltında Hukumet karş,sında numara 24 a Illhlar egleniyor filmi ile baılar. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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ispanya harbı 
şi elerin ağzına 
tarih konacak 

Şaşal ıncnbaınden doldu
rulan suJarm bayat olub 
olmadığı şimdiye kadar bili
nemiyordu bu hakikati gözö· 
nünden kaçıı mıyan çalışkan 1 
muhasebei hususiye müdürü 
bay Adil suların fzmir halkına 
temiz ve taze içirilmesi için 

başında Italyan generalının ihtilalcileri 
bulunuşu lngiltereyi kızdırdı 

Londra - İngiltere ma· : edecek bu hale karşı, tama· : ne yürümeğe devam etmek-1 
hafiJi, Mayork adasındaki mile bam-başka bir hattı tedirler. Kuvvetlek Madride 
ihtilalcilerin başında Iİtalyan hareket tutacak, çok ener- 40, Tuleytileye 30 kilometre 
gener~li Rossini'nin bulun- jik icraatta bulunacaktır. yaklaşmışlardır. Alkazar haı-
duğundan haberdardır. An· ispanya hariciye nazırının tanesi muharebe esnasında 

bazı tedbirler almışhr. cak, mes'elenin bey elmilel bu işi Cenevre'de kurcala- 700 yaralı tedavi etmiştir 
bir organizme tevdiile ihti- ması muhtemeldir. Fakat Hastanede elektrik oJmaöı-Badema suların ağzına 

bağlanacak bandrolların üze
rine günlük tarihler vurula-

lata sebebiyet verilmemek f ngiltere, bunun, ademi mü- ğmdan ameliyatla• mum ve 
is~endiğinden keyfiyet ilan dabale tanzim komitesince lamba işikları altında yapıJ-
edilmemiştir. lngiltere, asiler yapılması lüzumunu temenni maktadır. cak hr. Halk suyu aldığı 

zaman üzerindt:ki tarihle muzaffer olup fspanya'da etmektedir. Madrid 1 -Hükumet kuv· 

suyun kaç günlük ~olduğunu normal şarların teessüsünden Fransa ve Rusyanın tek- vetleri Hueskada mühim bir 

anhyabilecf'ktir. sonra bu JtaJyan generalinin lifleri de bu merkezdedi · mevki işğal etmişlerdir. 413 

Zıraat bankası 
adada bırakılması takdirinde Teleytile 1 - lhtililcile· ir 2 tok ve birçok mitralyoz 
bcynelm_ilel n:zamı teşvik rin kuvvetleri Madrid üzeri- elde etmişler:lir. 

buğday alıyor 1 Araplar lngilizlere s;'İd~rdılar 
Ziraat bankası r külliyetli 1 Londra 1 - Hayfadan Kudüse gelen yol üzerinde Arap· 

mıktarda buğday mubayaa- ı lar bir lngiliz ko!una bombalarla hücum etmişlerse de bu 
sına karar vermiştir. Muba- I hücum nakliye koluna bir zarar vermemiş ve muvafakiyet· 
yaatı en ziyade orta Anado- . sizliğe uğramıştır. 
Judan yapacaktır. 1 • 

K h h kk A takya, Is ende un Türkleri a ve a ııı-
1 ·rürk ınathuatının neşrivatından çok 

da iktisat ve- nıenınun ve n1iiteşckkir kaldı]ar 
k A J t• k Antakya 2 (Özel) - Antakya ve iskeoderun Türkleri, a e ın ar arı haklarında verilecek karara karşı büyük bir emniyet besle-

1.ctisat vekaletine 3054 mektedirler. Bütün halk ana vatanın kendisine gösterdiği 
numaralı kanunla verilen se· alakayı büyük bir minnet hissile karşılıyor. 
lahiyete istinaden kahvenin Bugün Antakyalılar Türk matbuatına Antakya ve lsken-
memlekete idbaJine bir elden derun fotoğraflarını gönderdiler ve teşekkür mektupları 
devam edılecektir. iktisat yolladılar. 
vekaleti bu hususu kararlaş· • • ? 
tı~mak ~ç.i~ bir komisyo~ teş- Kral JorJ Ank ryc ge ıyor mu 
kıl e.tmış ır. Bu ~ 0.mısy~~ i Buda peşte 2 (Radyo) - Atinadana "Apeşt., gazetesine 
tad~ıkat Y paı. ak te~k~klennı telefonla bildiıildiğine göre, Yunan Kı alı Jorj'un Balkan 
vakıller beyesıne bıJdırecek- ı d d 1 . . · .. · · M l d ost ev etlerıne zıyaretı tekarur etmıştır. anevra ar an 
tirİktisat vekaleti kahve buh- sonra Kral Jorj Avarof kruvaıöriyle lstanbula gelecek ve 

oradan doğru Ankaraya gidecek ve Atatürke üç gün misa
safir kalacağı muhtemeldir. 

ranına mani olmak için her 
zaman ıstok en az on bin 1 
çuval kahvenin bulundurul- 1 
masını şart koşmuştur. 4 

Muhtar Hüsnü
yü Ödü enler 

ya e andı 
Narlıderede muhtar Hiis

nüyü öldüren lsa ile aı abacı ' 
Hasan Jandarmamızın şid· 
detti takibi neticesinde dün 
Balçova cıvarıı.daki bir bah
çede yakalanmışlardır. Katil 
dün so ğu hakimliğince sor· 
ğudan sonra t evkif edilmiş· 
lerdir. İsa cürmünü inkar 
etmektedir. 

--~ıc"v---

Başvek·ı An
karaya dö dü 

- Baştarafı 1 incide -
leri imkansızdır. 

12 Japo skeri öldü ··ıdü 
Tokyo 1 (A.A) - Mançuko arazisinde haydudlar tara· 

fından kurulan bir pusuya düşen 12 Japon askerlerinin 
öldürüldüğü 13 danesinin de yaralandığı haber alınmıştır. 

Yunan dona ,,.___ ...... sının manev-
rası bitti 

Atina 1 - Selanik körfezind e manevralar yapan Yunan 
filosu Fcıler limanına dönmüştür. Kral ve başbakan manev 
raları takip etmişlerd i r. 

Atina 1 Manevralar dün akşam bitmiştir. 
• 

şkenceden ise öldürülmeği 
terci eden adın 

Madrid - Milisler Madrid de ihtilalci Generallin kız 
kardeşi olan matmazel Rozariöyi tevkif etmişlerdir. Tevkif 
edildiği zaınan Milislere kendisine işkence yapmaktan ise 
öldürmelerini rica etmi~tir. 

lngiliz Sermayed rlar·ıe 
. Anlaşıyoruz 

lstanbul 1 (Özel) - lngiliz s rmayedarlarının Türkiyeyi 
ziyaretinden müsbet neticeler çıkmağa başladı. Bir Türk -
lngiliz ş!rketi kuruluyor. Memurların taksitle sahip olabile · 
ceği evler veler yapılacaktır. Kiraya bir miktar zamnıekmek 
suretile, bir müddet sonra ev, oturanın olacak. Somervilin 
tetkiklerinden müsbet netice çıkmış: 

Amele üçreti ve kereste ucuz, lakin çimento pahalıdır. 
Riket iki üç güne kadn tekrar geliyor. 

...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -

Türk ihracatçısı ş erefi.1e 
çok kıskançtır Bu hususta 
diğer memleketler ihracatçı· 
larının en ilerisinde gelir. 
lzmir ih racatçıları Lir çok 
seneler, bu senede dahil 
olmak üzere alivre satışla

rında yüzde otuz 7ararla 
karşılaştığı halde taabhüdle· 
rini son santimine kadar 
yerine getirmekte gurur 
duymuşlardır. Bu hareketler karşısında soğuk kanlılığmt ve asaletini mu

t bafaza eden fakat kanı kaynayan 17 milyon Türk haykırı· 
yor ve diyor ki: 

1ktısad Vekilimiz heyanatta 
bulunarak, ihracatçılarımızın 
mfüıterih : olmalarını, hükfı- 1 

metin para meselesini hassa
siyetle' takib ettiğini hüku
metin bu işe bir çare bula
cağını söylemiştir. 

- Alçak otanmaz fellahlar ... O bayrak oralarda ilelebed 
dalgalanaktır . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.... . . 

Ahlaksız bir 
ha a kızını 

kirletti 
lstanbul 1 (Özel) - Cer· 

rahpaşada terzi Saffetin kızı 
on üç vaşında Fikriye zabı
taya verdiği bir istid1 da 
annesının bulunmadığı bir 
sırada babasının kendisine 
tecavüz ederek kirlettiğini 
bildirmiştir. Ablak düşkünü 
Saffet yakalanarak müddei 
umumiliğe teslim edilmiştir. ____ .. ,...._... _ 

Zaimis nasıl 
ölmüştü 

Baştarafı 1 incide 
Ameliyattan sonra bir ay 

müddetle bu gözlerin kapah 
kalması lazım geliyordu. Bu 
maksatla gözler sıkı bir 
sargı ile sarılmış, böylece 
aradan bir ay geçmişti. Ni
hayet açılma vakti geldi. 

Zaimis acaba görebilecek
miydi? 

Sargını . son kıvrımı göz· 
lerin önünden kalkınca Za
imis karşısında güzel bir kı
zrn, o meşhur Viyana kızla · 
rına mahsus, tatlı, ve dilber 
tebessümü ile kendisine bak
tığmı görmez mi? Üç hafta 
sonra Zaimis, kolunda genç 
zevcesi i e beraber, mes'ut 
ve neşeli, Atinaya döndü. 
Karısını c ostlarma takdim 
ederken daima: 

11 Gözleıimi hayata yeniden 
açı:ın ve onları gene kapa· 
yacak olan karım!,, diye tak
dim etti ve sonrc.: "Fakat 
eğer o zamana: kadar kafe
sinde oturabili rse!,, sözünü 
söyledi. 

Bu tarihten yedi sene son· 
ra, geçenlerde, Zaimisin göz
lerini gene ayni eller kapa-

' mış ve kuş kafesinden•mem
nun o\duğu için Lerostaki 
malikanesinden ayrılmamaya 
karar vermiştir. 

Basmanede 
oturan kız 
talebeler 

Basmane mıntakasında otu
raa kız liseleri için mektebe 
kadar doğru bir otobüs se
feri temin edilı.niştir .. Yarınki 
-Halkın Sesi - siitununu -;ku-

ııuz • 

2 Biriaci 1~ 
TÜRKLERiN ALSAS LORENI 

Türk b;y;;ğ;~~~AntakY11 

meselesi 
•• 

- 1 - . . ti( 
Antakya'da Türk bayrağı tahkir edıl~1ı1ıı-' 
İskenderun ve Antakya \ Türkiyeden matrut bır ·oill o 

Türklerinin ana vatana ilha- Ermeni, Rum çet~Ier; etd*'' 
ka karar vererek aralarında havalide ıcrayi faahY~ • JJ 
Cuma günü şenlikler yaptık- lerioi veya ettirilınelerıo~•· 
ları esnada dükkanlarını müsamaha nazarile. baki fr'1'' 
Türk bayraklarile tezyin et- yız. Buna zannederız el~ 
mişlerdi. sız dostlarımız da t~ltib•~ 

Benu gören ekalliyet dere- etmez. Ana vatana 
1 

1es· 
cesinde bulunan Arab, Er- emeJile çırpınan ve bu at-'' 
meni, Rum unsurları bir den heyecana düşen "ııad-' 
cemigafir halinde toplanarak daşlarımızın harekatı., 11 iJlt 
bir dogramacı dükkanının tabii ve gönülden dog•1e,il' 
önüne gelmişler, bayrakları şey daha olamaz. Şu ıe~' 

. ·11· tperf/er ~ indirmelerini ıstemişler. ıle Fransız mı ıye I tar' 
Dogramacı da: ne Alsas Loreni batır • ,e 

. k ·1 M•''' ı - Biz Türküz. Bu toprak· Türklerın va be .. knııı' 
lar da bizimdir. BÜtün şehir Halebte kurdukl~rı bU .,eıJ 
şenlik yapıyor, siz ne ı stiyor· leri ve elyevm Fırat tııliod~ 
sunuz, eğer bu bayraktan imtidadanca aşret 

1 
.. ,~ıe1' 

hoşlanmıyorsamz bu toprak- yaşan milyonlarca :u · d0' r rıo1 

ları terkedersiniz!.. Demiş, ve bunların istikla ıe er~et 
onlarda doğramacıya hücum şünmeğe her miJliye~P s-uıı0 
etmişler ve Türk bağrağını Türkün borçlu bulun ; 05tl•' 
yırtarak tahkir etmişler .. Bu ve ona göre Fransıı ııı•'' 

e 1ıe 1 
harekete de mahalli hüki'ı- rımızın artık rüşte v es•'e 
met muvakkaten likayd gelen miHetimiıe. ';dsşl•fl' 
kalmış!!. altında inleyen ınılle al•'ııı' 

Bu telgraf havadisini aldı· mıza Jakayd kala:aıı> es~e' 
ğımıı zaman derin bir hay· ve bir an evvel bu.~ .. sOf . . ıçı .. 
ret ve teskini güç bir hiddet nin hal ve tesvıyesı ·ı;. 

• • 5terı oJ-
ve tesiri içiade kaldık. Fran· at göstermelerıoı 1 rtJsP 
sanı fevkalade komiserinin Gelecek makaled.~ nsıd'~ 
Halebde ve Suriye ahalisinin yonun Akki kalesı 0'ğıı· 
istiklali için Suriye muvakkat ilk hezimetini yaz.ac• ofiJ ...ı 
htıkômet mümessillerinin An· Şark~ 

~~oo~E 911 
Müzayede ile In2iltere k~ 116; bi 

bır ~ 1 • s 
f k 1 Ad Londra 1 - On s ~ ~ 
ev a a e lük bir ikametten s0 ?r tv1

' ~ ~ 
S8 tı 5 giliz kralı lskoçyadak.~o>iftit· ~ ~ llı 

marol ştosuou t~r~e şiıı'~ \ ~ 
4 llkteşrin Pazar günü Kral, kraliçe Maru1 10,dll>ı k ı 

sabahleyin saat 10 da Bi· ye kadar yalnıı 0 ·~•ııı' •a 
rinci Kordonda Alsancak Bukingan sarayında 1 

tt 
varur iskelesbi geçince 354 edecektir. _,..,.-- t-~ 
Mo. lu evde maruf iki ecne- · ~ ıJ 

bi ailesine ait fevkalAde lüks 1tnlyanf5.tJ 
mobilyaları müzayede sureti· 

le satılacaktır. )ıiddetl 
Satılacak mobilyalar mc· · cide/ ı 

yananda 10 parça kübik ka- -Baştarah l 
111 

' "
110 

ı · bu W ~ 
difeli kanape takımı, aynah yan gazete erı . orl•' ~ı 
büfe, anahtarlı ve:anahtarsız m ğa çahşarak dıY biÇ .1 

" H' b' kararı "',. dört köşe yemek masaları, ıç ır ttı " ~~ 
6 adet maroken iskemlesi, hareket İtalyayı ba iye'e~( ~ 
yeni bir halde Hoflieferant ketinden va~ge~ir:: eli'\/ ~~ (l 
markalı Alman piyano, ma· Haaeşlstan ita ya. a!ıııı1. 41 ~ 

dir. Habeş ınurahh ;çi'I,, L'fı 
roken bir4 tkanape iki kol- ıoıtı Jı '\~d 

Cemiyeti Ak va e P '.~ L. 
tuk, (Sahibinin Sesi 8 lam· . t Jers ,Y ~!) 
balı kısa, orta ve uzun dal- bulunsl nlar, ıs er fiili 'f" tıı, 
galı lüks salon radyo gra· rıda kah ınlar, bll di~ştı ~ 

yeti hiç bir kuvvet ~· ~t 
mafonlu) bir ve iki kapılı ~ ı 

miyeccktir. " ~ 
aynalı dolaplar, bronz iki ~"'-""-""'""""'"- 0 rt• ~ıf 
kişilik iki direkli Avrupa kılıflı oda takıoı1 • t• ı' 
mamulatından karyola maa sası, hasır kanaPe ııı~ıı"',ı 
somyası, aynalı mavun tdva- madeni masalar, erde,( 
let. komodinolar, iki adet tuvalet, keşkirJik, ~,rı ~I•" 
direksiz nikel iki kişilik bronz kornezaları 9,.11°~,r 
karyola_'"maa somyaları, Şem· gal iki salıncaklı tll 4' ' .feJ1 ,~ 
siyelik,f mavun elbise dolabı, buz dolabı, kors' 6eC ~~ 
dökme soba, büyük salon lar. halı, kiliaı ": }G~s 1,ıı 
saati, yazıhane, yeni bir hal- ler ve sair birço de gP 

de Türkçe yazı makinesi, bilyalar bilaıiiı9Ye 
vantilatör, aynalı saybur, caktır.• yıJJıı· 1l 
birçok.:,perakende Avrupa Fırsatı kaçırıP 11 

, S•, 
iskemleleri, Amerikan kadi- Fırsat Artt1''Şır-Jl~ 
feli bir~kanape iki koltuk, AZIZ . z05 
Rus semaveri, beş parça TelefoO· 


