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Antakyada namussuzça ve alçakça bir hareket ya

pıld .. Oradaki nankör ve küstah Felahlar, kindar Er
. meniler ve Türk düşmanı Rumlar son Antakya mesele

sini vesile ittihaz ederek şanlı bayrağımızı parçaladılar .. 
Bugün bütün bir Türklük alemi heyecan içinde bu 

namusuzca har'!keti protesto ediyor ve şöyle haykırı
yor: 

- Alçaklar, yabancı bir devletin bayrağının gölğesi
ne sığınarak, bin bir zafer ve kahramanlığın timsali 
olan şanlı Türk bay rağana el kaldırmak cesaretini ne· 
reden aldınız? Eğer Antakya ve lskenderunda Türk 
bayrağının dalğalanmasına tahammül edemiyorsanız şanlı 
Türk bayrağının oralara da kök salacağı günler yakıo
dır. 

Bu küstah ve terbiyesiz Arablar bayrağımıza el kal
dırmak cesaretini eğer Fransız hükiımetioin gaflet ve 
ihmalinden cesaret alarak yaptılarsa, eğer Fransız 
hükumetinin müsamahasma sığınacaklarsa m" selenin 
şekil ve renği o vakit daha feci bir manzara alacaktır. 
Çünkü dostluktan bahseden ve Türkün daimi dostluğuna 
mazhar olan Fransanın, dünya siyasetinde en gülünç ve 
en iğrenç komedilerinden birini oynadığına hükmede
ceğiz. 

Ba iğrenç hadise karşısında lstanbuldaki arkadaşla
rımız Fransız hükumetinin derhal tarziye vermenini 
istiyorlar. 

( HALKIN SESİ ) şu anda büyük bir heyP.can ve 
ıztırab içindedir. Tüklük şeref ve haysiyetine karşı 
yapılan bu ağır tecavüz sadece kuru bir tarziye ile 
kapanamaz .. 

Bayrağımıza tecavüz eden ellerin kırılmasını, Türk 
bayrağına saldırmak istiyen kafaların ezilmesini istiyoruz. 

lerile bankaların açıklarını 
kapatmak için taleb ettikleri 
dövizler ödenmiştir. Fransa
daki borsalar dün de kapalı 
olduğu için Fransız frangı· 

nın hakiki vaziyetini öğren· 

mek mümkün olmamıştır. 
F ransaya satış yapan bü

yük tüccarlar dün akıama 

kadar mütemadi bir şekilde 
temaslar yaparak ve alakalı 
memleketlerle muhabere e
derek haber toplamışlardır. 
Telaş gösteıenler daha ziya
de incir firmalarıdır. 

İstanbul, 29 - Fransız 
frangınden sonra lsviçre 

~ Sonu 4 Oncüde --

TITOLESKO DiYOR Ki 

R:- a---- - .. 
mayı bir nazir 
olmağa ~tercih 

ederdim! 
En çok istifa eden 

TİTÜLESKO 
Eski Romanya hariciye 

nazırı Titülesko'nun siyasi 
bir suikasda uğradığı ve 
zehirlendiği hakkındaki haber· 
ler teeyyüt etmedi.. Eski 
nazırın sıhhati gün geçtikce 
iyileşmektedir. 

Romanyadaki son hükumet 
değişikliği '. esnasında kabine 
haricinde kalan Titüleskonun 
iktidar mevkiine çok haris 
bir adam olduğu iddiası ileri 
sürülmüştür. 

Titülesko ba iddia karşı· 
sında diyor ki: 

- Ben, demiş, garson 
olmayı, nazır olmaya tercih 
ederdim. Hayatında benim 
kadar istifa etmiş bir başka 
nazır gösterilirse, ben de, 
bana atfolunan mevki düş
künlüğü isnadını kabul ede
rim.,. 

filAakit Titülesko~ Avru
pa nazırları arasında en faz
la istifa etmiş bir nazır ola· 
rak t~nınmııtır. 

Malumdur ki Rusya Nor· 
veç hükumetinden Troveçki
nin budud dışına konmasını 
istediği zaman Norveç kiikfı
meti de her mülteciye yap-
tığı gibi Troveçkiye de otur
mak hakkını vermek mecbu
riyetinde olduğunu hildir-
mişti. Fakat itiraf etmelidir 
ki Noreeçin amele partiıir.e 

mensub olan hükumeti Bol
şevıklerin lideri ve sabık 

Harbiye komiseri Troveçki 
hakkınna müşkül mevkide 
kalmıştı. 

lntihapların yaklaşmış ol
ması hasebile Norveç hükfı· 
meti Troçki hakkındaki tet-
birlerini de artırmış ve onu 
Sundbi şehrine uzaklaştırmış· 
tır. Evvelce bulunduğu He
nefos şehrinde karısı ile be· 

Sahih, Neıriyat Amiri •• 
Baımubarrirl 

SIRRI SANLI 

rab~r serbest dolaşan Troçki 
nin hayatı bu yeni ıehirde 
degiştirilmiştir. 

- Sonu 4 üncüde -

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

MEKTEB İŞi •• 
Halhı tereddüddeıı kurtarmak 

ve hakiki kararı vekmek 
lazımdız! 

~D ehrimizdeki Bütün, talebenin mektebsiz kalmamaıı 
lt:".JB için maarifin ted~irler almakla meşgul bulunduğunu 

yazmıştık. Geçenlerde mülğa muallim mektebinin erkek 
lisesi, Karataş ortanın kız orta mektebi olması,:Karataş or
tanın Tilkiliğe nakli kararlaşmıştı. 

Evvelki gün bu karar tekrar değişmıştır. Son karara göre 
Karataş orta yerinde kalmakta, Tilkilik Karataş ortanın 
şubesi olmakta, kız lisesi mülğa muallim mektebine gel
mekte, kız lisesi .binası daP.erkek lisesilemrine verilmektedir. 

Mekteblcr arasında yapılan bu değişikliklerin isabetli ve 
ya isabetsiz olduğu hakkında bir şey -.söyliyecek dejiliz •• 
Ancak bu değişikliklerdeki _lrararsızlık _birçok talebe velile• 

- Sonu 4llnctide -



iDii• 2 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: K~R~N2'•NALI ADAM 

Kurt köpeii benimle şakalaş
b ve beni bu hale koydu 
Saodalcı: ı taşlı bir pırlanta yüıük vardı. 
- Geldik beyim 1 Dedi.. Bu yüzük su içinde 300 

Ben rüyamd~m uyaamııtım. lira ederdi. 30 Kuruıluk 
Eğer şu alın terile para ka· araba parası yer ne 300 lira· 
zanmağa çalııan sandalcı lık yüzük vermekte pek 
benim kafamın içinden ge- enayilik olacaktı.. Hem bel· 
çenleri keıfedebilseydi, her ki de arabacı yüzügü alır 
halde beni sağ bırkmaz, ben almaz bunun sahte, altmış 
çoktan denizin dibini boy- paralık bir şey olduğunu 
lardım. zannedecek yüzüme karşı 

Ortalık henüz ağarıyordu. fırlatacak : 
Bir an evvel kimseler uyan· 
madan otele kavuşmak li· 
zımdı. Rıhtıma çıktım. Güya 
cebimde para varmış gibi 
elimi cebime attım.. Parasını 
unutmuı bir ad&m halile si· 
nirlendim. Elimi öteki ceple
rime soktum çıkardım. Fakat 
bir tOrlü para bulam•dım. 

Sandalcı yüzüme bakıyor
du. Herif neredeyse: 

- Dulandıncı, gece hır
sızı diye avaz avaz bağara
cak ve yakama yapışacaktı. 

Gllldüm .. 
-- Al .. Dedim .. Cüzdanımı 

evde unutmuşum . Al bu 
ıaat bu gecenin habrası 
olsun sana ... 

- .. Para da para ! Diye 
barbar bağıracaktı .. 

Ben böyle düşünürken 
araba otelin önüne gelmişti .. 
Dorhal kafamda bir şimşek 
çaktı. Otelin garsonları der· 
hal arabaya doğru koştular .. 

Ben büyük bir gururla 
arabadan indim. Garsonlar· 
dan birisine : 

- Bak.. Şu adamın he
sabı ne ise gör ! Dedim. 

Garson önümde yerlere 
kadar eğildi. Ben de panta· 
lonuaıun kıçını tuta tuta yü
rumeğe baıladım .. 

Benim oda hizmetçim beni 
bu halde görlince: Kapıcıya 80 liraya aldı;ım 

altın saati verdim.. Bu Lon- - Gecmiş olsun beyim ! 
jin marka ıık bir saatti .. Bir Dedi .• 
kepazelik çıkarıb yakayı ele 
vermektense bu ıekilde 
kurtulmak daha bayırlı idi.. 
soKakJAl'a, ameıe Kaaınıarıu 
kalabalığından başka kimse
ler yoktu. Bir elimle panto
lonumun arkasını tuttum. 
Yaramı ve pantolonumun 
yırtığını g6ıtermemeğe çalı· 

ıarak yürlldlim,. 
Fakat nereye ? Bu vazi· 

yette Kreme Palasa kadar 
~demezdim. Muhakkak ıu· 
rette kepaze olacakbm .. 
ileride gözüme bir fayot 
arabası iliıti. Oraya kadar 
ytırümekten ba,ka çare 
yoktu .. 

Arabaci arabanın içinde 
uyuklayordu. Herifi diirterek 
uyandırdım. 

Otele doğru ilerliyorduk. 
Şimdi arabanın parasını nasıl 
verecebtim.. Otelin önünde 
bir kepazelik çıkarsa kapı 

diıarı atıldığım gündü. Bu 
iti nasıl )ıalletmek lazımdı? 

Saatı kayıkçıya vermiştim. 
Üstümü başımı yokladım. 
Arabacıya verecek hiç bir 
ıeyim yoktu. Yalnız sol eli
min küçük parmağında tek 

- Bir dostumun evine 
davetli idim.. Kurt köpeği 
benimle ıakalaştı •e beni 

Dedim.. Bu izahat kifiydi. 
Evveli kumral kadının 

odasına girdim. 

( Arkası var) ----
Mayvest bela
sını buldu 

HoJivodun vücud güzelliği· 
ni batka bir şekilde en yük-
sek dereceye çıkaran dilberi 
Mayvest başının belisını bul
du demektir. 

Şimdiye kadar meçhul olan 
bir adam, Mayvestin zevci 
olduğunu iddia etmekte ve 
yıldızı her yerde taciz edib 
durmaktadır. 

Mayvest bu herifi mahke
me ye vermiş fakat herif, 
Mayvestin meşhur olmazdan 
evvel evlendiğini bildiren bir 
vesika ibraz etmiştir. 

Mayvest şimdi bu vesika
nın sahte olduğunu ve bu 
adamı hiç bir veçhil tanıma· 
dığını iddia ediyor. 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
24 - YAZAN:** 

Size dağa çıkınız demiyorum 
Evet, l)u Türk delikanlı· 

ları, eski devlet batası, ce· 
baletin darbesiyle kanuun 
yolunu şaşırmış bedbaht in
aanlardı. Eski ve meş'um 
devirde Türk gençlerinin 
yarıdan fazlası böylece ka
nun kolunu ıatararak btdre
dilmittir ! 

-8-
Kandil Lokması 
Dağıdılırken ... 

Soytarı oğlu lsmailin mev
cudiyeti esas itibarile Gürcü 
ve Puntos çetelerinin hiç 
hoıuna gitmiyordu. 

Pu tos çeteleri, Soytari 
oğlunu dutup getirecek olan· 
fara 500 altın mükafat vadet· 
mitlere;. Bilhassa köy papas
Jarı bu hususta büyük bir 
gayret sarfediyorlardı. Soy
tari oğlunun her hareketini 
papaelar muntazam tekilde 
bir merkeze bildiriyorlardı. 

(llalkmlult 

Kömür tüccarı ahiretten nasıl döndü? 
-------------------------.. ~ DUNYADA 

NELE~yoR1 
OLU --öldü, gömüldü v~'~dibdiri 

·meydana c, ıktı ! i"~!~~~J: t:':ı:'ı ~ 
O ngilterede yap~ JI 

Mister Edvin Kilci adında \ bir eqde kapanmış, arkadaş· ziye vermiş ve o sırada ora· istatistiie gir• t'r 
zengin bir •İngiliz tüccarile larile zevk etmektedir. ya gelen polislere de şu ayda doğan çocuklafl:,~ 
karısı Londra yakınlarında Şu mektubu belki tuhaf ifadede bulunmuştur: seriyetini erkek çd t iti• 

P 
• • 1 bulursunuz, fakat sizi her - Evet ben denize girdi- teckil etmektedir. A ~· .. tar' meşhur bir ,plaja gıtmış er- ..: ki"~· 

k k b 
•cyı'ml,._, temin ederim ki, ğimi hatırlıyorum, dimağen barile erkek çocu 811 ,,-

dir. sevişen arı oca ura · ..: dl 
da mes'ud bir hayat sürme! Edvın ölmemiştir ve gömü· çok meşguldüm. Birdenbire dan 4 bin fazla r. torl..r 

d B. - len ı'nsan da başkasıdır.,, hafızamı kaybettim, ondan retle İngiliz impar•ke~ '°" 
ğc başlamışlar ır. ır gun d d · · d er -,, . . b' imza yerinde üç tane yıl- sonra ne yaptığımı, ne ol- ar a ası ıçın e ·ıe 
Edvin denize gırmış ve ır d w h t 1 d cuklarının f azlalı;fn ı 

K d dız buludan bu mektuba ugunu a ır ıyorum, ne e ır 
daha dönmemiştir. a ıo b'l' ? D · d ı duymuş olacaktır!. ~ 

h d Mı's de .. ı ıyorum enız en nası J 
kocasını aramış ni ayet e· A "k d ve Kapıyı ralıp ta içc.ıi girin· çıktım? .. Buraya nasal gel- merı a a e. ~ 
niz kenarında elbise ve ayak- T fJOP"'" ce bir de ne görsün, kocası dim?. Karımı nasıl unuttum, kızlar içiU hır 
kaplarını bulmuştur. Ertesi ? beş arkadaşile beraber bir hiç bilmiyorum kuruldu . .....1 
gün de sahilde şişmiş ve M' Ed · k ff t °" taraftan içiyor, bir taraftan ıs vın ocasını a e • oı 
tefessub etmiş bir cescd bu- · · l d"k k B amerikada ye .. ~ -.A' da danseden kadınlara sey· mış, sevınç yaş arı o ere b' 'ka"b ko..-il7...-it 
Junmuctur. Fakat cesedin b t ı z u ır nı •·oı' ~ retmiyor mu?.. Mis : oynuna a ı mış ve yu un . 911 • :. 
hüviyeti tanınmamıştır. w b l t culuğu türemiştır. k , ...... 

- Utannıaz herif' demiş, gözünü öpmege aş amış ır yoncular. evleaece ·• ...-
Fakat Mister Edvin orta- ı· ·ı· l' · · d' Ed · ... t-:._ beni ne hallere soktun .•. Sen ngı ız po ısı şım 1 vı- kızları, delikanlılar• ~~ 

da olmadığı için, tüphelcr burada keyif ederken ben nin yerine gömülen şahsın lb 1 ·ı e rell 
derhal onun üzerinde top- zel e ise erı e, v 

matem elbiseleri içinde her kim olduğunu aramakla meş- proı'ektörlerin ziy••'-•d•' dl 
Janmı•, magw rukun ağzı açıl- ı .. F k t b' b' · l'k 111 ~· ..: gün ağlıyorum. gu muş. a a ıç ır ıpucn göstermek. t.e' d~ ı •,, .. ,...., 
mış, dicleri muayene edilmiş b l b · oe • ..: Mister Edvin karısına tar- u amıyormuş. bir tanesını ege . le' 

~::l•r!:,::::~::nunbe!~:;~ rn~ç- ::::.d:v~:::ı:k~:·' i') 
teıbit edilmiş, Edvinin diş- kib kıyılmakta ve_b~ 
çisi ehli vukuf olarali çağı- yaşına girdi kilometre yol için de 375 dolar • 
rılmıı, cesedi o da muayene 1638 senesinde otomobil ) tadır. ııİ IJi' 
etmiş •e çok müteessir bir ellinci senesini itrak ediyor. a ıyor Amerikalılar yeıd!I 
tavırla: 1886 senesinde Almanyada Seriinin Amerika istatistik kazanç yolu bll .. 

- Evet demiş, Bu Mister Daimler ve Şaril Beuy ismin- dairesi bir insanın bir sene ,.~ 
Edvindir. Ge~en hafta ken- da iki .kişi pettol motöaile içinde kaç kilometre yol lr.11 merikalılar pda bİf 
disinin dişlerini ben doldur- mütrik araba imali imtiyazını yürüdüğünü tesbite kelkıı- L:JI mak husus°:ll e• ' 
muıtum... aldılar. mıştır. senin aklına ge~•Ydirte'·~ 

Bu şahadet üzerine tabii Daimler ayni sene içinde Yapılan tecrübelt:re g~re müracaat etme e .,.-:, · 
• k k bı'r ı'nsanın senede en az latacagw ımu. vak'a 

zerre kadar kimsede şüphe patrol motörile mütri il tidir: 
ve tereddüt kalmamış, ve arabasile Manhayimda bir katettiği yol 5000 kilometre- en ıayanı dikk~ di · ı~'f 

k Ed 
· -ı& -ı- .. aezinti yaprnııı:tır. dir ! Bir günde vasati olarak Amerikada 1ı1D·cl•D 

magy ru vın a .yı va a ne a Y 9 d 13 k'l l ü tle aı '"' Bundan üç sene sonra Pa- 18,0 8 a ım, yani ı o· ometre s ra • "' 
go"mülmüş, Miı Edvin de k k d' F k d' 't trenler 1 

riıte 1889 umumi sergisinde metre atctme te ır. a at ro ınamı 
çile· dol8u'rm1aği b~Şrimii-:·1,,. · ·· · • L:- -':'f't-"' .... hn~d~ bcx ak- tır. Halk bu treaJer• e 

ESRARENGiZ BiR MEKTUP uuı idi. şam ıKı, oır mugannı ö, blr lide rağbet gllte:'sı 
A d b

. b f 8 K d • doktor günde 30 ve bir Bunu düıüneD ..ı-• 

M
. Ed posta müvezzii günde 55 gözler, yerleri ev• ~.J ra an ır a ta geçtik- ay a rı ~~ 

ten sonra ıs vin föyle kilometre keteder. ı ulat ti"" 
bir mektup almııtır: Bilgen -- ---- ralamakt ve yo ek. b'ııı: ~ 

"Bedbaht Miı. ~tayi~ edil;n b~;°Kadri Bif. ce de ellerinde 
1 

kttcP1'; .. 
Ankarada maliye vekileti gen şehrimize gelerek vazi· yüksek fiatla ıabll• b~lr l', 

Sizı şimdi sevindirecek bir h b b · 1 d d csa şu csı mamur arın an fesine başlamıştır. Bu çok Bu ticaret yüziln e :ıJ' 
haber vereceğim. Öldü diye olub bu defa yapılan yeni değerli maliye memurumuzu larlık mevkile~ 0V• b~ 
gömdürdüğünüz kocanız Ed- maliye teşkilitında vilayeti- yeni işinde de muvaffaki- kadar yüksalmıf·" -~~ 
vin sağdık ve . . . . adreste miz tahsil kontrolluğuna yetler dileriz. met te bu 8 evi tic:P,;r, . 

§2S~B~~~~"'SBZISS8Sa888B~S:~aaa şı hiç bir ıeY y• ..J 
t;1 [+] muı... k ~~- . 

(:J ' ' '' Parkeleri c•1 Atmanyada ço iıcl' 
~·.~ E d . t il ı· 1 k 1 • müsabakı~~ ~ı:. n mo ern ve en son sıs em usu e urun anmış ve urutu nıuş, • 1-:'1 u ayı• .oo ::.;- ~ 
c! içinde haşar(lt yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok uzun t.. 11.:.1 ru Alnı•Df -~ 
[• müddet en modern konforu temin eder ~·~ nelmilel bir yelllek ~-~ 
[t] EVLERİNiZİN TABANLARINI &~ ~::: ~!~:;k.1'.:'; ::.~ 
i~I z l R [+] ltalyadan gelen • .,., 

k l • 'd [+l olarak kendi r»•·_ .. tJ. Jı' ; ınga ar e erın en (ti yapacaklar, ve .:;ır r3 [+] bunu hakem beY ~ 
{t] Y A P T ı R ı N 1 z (+] racaklardır, yoİ" I 
[+] SATIŞ YERi : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon 3776 ~ Bu müsabaka •. el• 
11".!'Q ~ • ıerıo ~ [+] da şıkemperver 
E~SS8SSSS2~..S:il~8Si88888SESSBS8SSSSSSSSS sabakası olacaktlf· . ~ 

·oı ,pi 
Bu merkez, Puntos isyanını 

idare eden ve o zaman yeri 
kati surette malfım olmıyan 
bir merkez idi. 

Bu merkezin Gircson da 
belediyi dairesinde olduğunu 
sananlar, bu zanlarında pek 
haksız değildiler. Çünkü 
o zamanlar Gireson belediye 
reisi bir Puntoscu idi, bu 
adam, Türkle e dost görün· 
mesini t>ilen, bir çok safdel 
Türkleri dostluğuna aldatan 
ve siyasi bir herifti. Gircson 
da güzel ve düz bir cadde 
açmıı, bir çok imarat vücuda 
getirmiştir. 

Bu imarat yüzünden ken
disine büyük bir memleket 
ve Türk muhibbi san'atını 
verenler pek çoktu, halbuki, 
herif kendiıi için bOınl ıan· 

da bulunanlarla için, için 
alay eder dururdu. 

Hatta bir gün Ermeni çe
telerinden birisi bu hususta 
çatmış ve: 

- Siz iki yüzlülük yapı-
yorsunuz. Elaltından çeteleı e 
hizmet ediyorsunuz, bununla 
istikbalde vukua gelebilecek 
tebettüller karşı kendinizi 
siği>rta ediyorsunuz. Beri ta
raftan da birinci sınıf bir 
Türk ve hükumetçisiniz. 

Sizi ben maktul Sısam 

beyi Kopası beye benzeti· 
yorum. Giridin maruf Hırvat 
valisi Sava paşasına benzer· 
siniz sizden sarih hareket 
bekleriz! Demişti. 

Gireson belediye reisi, bu 
sözlere rillmekle mukabele 
etmit ve; 

- Böyle söylemeğe hak-. 
kınız yoktur. Ben Türk mu
hibbi değilim, devlete de 
sadakatım yok. Beni buraya 

halk intihab etmişti.Bu vazifede 
bulunmak veya bulunmamak 
benim için müsavidir. Yalnız, 
elime silah alup dağa çıkar
sam bir fcrdlik hizmet et· 
miş olurum. Fakat bu şekil· ' 
de ben b·r kumandan kadar 
hizmet görüyorum .. Demişti. 

- Size dağa çikınız de-
miyorum. Türk muhibbi, dev· 
lete sadık görünmeyeniz. 
Bunu istiyorum. 

- Türk muhibi olduğuma, 
devlete sadakat gösterdiği· 
me sizi bu kadar iman etti
ren şey nedir acaba ? 

- Gireson için de gCSster· 
diğiniz gayret! 

- Bu barek~tı ~ 
şaşırtıyor. i•tf' .d 

- Evet. Gönül p.ol~ 
her Ermeni, berd. bit 'I 
hatta her Yahu ı fiJI~ 
binasına, bir rorlı ~ ~o~ 
Türk malına b?JIJ ejel ~· 

. - Bu fikriaıı, 11.,- ~r.J . .,,,JP b"' .... 
elimize geçmeıı 11 ,1. 
yan bir yer ıııe''" /.'~ i' 

· de· t"' 
olursa çok ye; :J° Jilll• f( 
ya gidiniz, gı e ,Jıdl•' ;; 
üzerinde bır~~r»•Y lı 'f'!'.,1 
kat Girson ıçıD ça ~
tır. ihtiyar abb:~~ ,,~ 
Puntosun en mO ııbl ,t 
bu şehir oldui"beı;lt'.Jıl" 
kalacaktır. Bell ,; 1""'"1f 
isi sıfatıle bu ,e~il 
için deiil, kell ) 
imar ediyorulll· L .... ,,.ı 

(At---
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E *:~~~-**~ E S. Ferit eczacıbası • l' '-amra Tel. ~ ~ Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan ' n 25 7 3 )t. s her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları biç şüphesiz 

~ ~ S. Ferit eczacıbası 
>+ 8 kolonya ve esanslarıdır. ...,·~1111!11!1!1"""' 

......._ İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

)t S Bahar, Altındamlası, Dal-
",, :yeni mevsimin ilk büyük filn1i ~ ~ ya, Yasemin, Ful, Mubah: 
\lQNu•• • )t ~ betçiçeği, Unutmabenı, L DEDiKODULAR( >+~Senin için, Manolya. _. 

M h E h )t ~ Yeni çıkan kokular 
~ art 8 

1 

ggert ~ '(~ ~ergiz Nuvar, Revdor 
~ ~ Aleksander - .11'eliıcs leressart - Ernst Vere- >+ ~-F_e_rı_t. ______ _ 
~lllunt Jurnalda : ispanya dahili harbi vesaire >+ ~ yakanda çıkacak kokular 

p· J ') -ı >+ ~ Krepjorjet, Leylak Blan 
L~at ar: t>O, 40, 50, öO kuruştur . i ~"'""'" .. uı"'"""""''"''" .... ""'""'"'''"''""""lll•• ,._,la,. . --: ~ ~ bu ince ve yüksek. e~er-
1-leb · 3. 5. 7. akşamları 9,15 de Cumartesı tenzılatlı ~ Jer tabii çiçeklerden ıstıhsal 

t nıatinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar ~ edilmiştir. Benzer ve ya-

' ~~:V:!l:V:Y::V::V:~:V:ff~ ; kın isimlere alda:mayınız. 
~.1 S. Ferıt 

BUGÜN 

a_ etınenler 1 n dikkat nazarına r•l isim ve etiketine dikkat. 
~ 'tıı k· [t] UMUM DEPOSU J4' ~---tb e ı İlk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De 1

• [tJ •• A ş•f · • 
~h. ••••. neıriyatındao olan umum kitabların satılmasını; E Hukumet sırası 1 a eczanesı 
~ ~i~eın ız. üzerine almış hr. ...z.-== .E2!!!!!?•!!!!!!!~~!!!1!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
~dır bl~r peyderpey kütnbhanemize gelmekte ve sahi· f • t den(er 
~ ._, • Sıpariılerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile·I uarı zıyare e 

ifa~~· rnüşterilerime:bildiririm. 
"-.. U:et caddeıi Kemeraltmda Mektebli kütübbanesil 
~ sahibi Abdullah No: 50 

o:oKTO~R 
A. 'Kemal1 , 0Tona·=--y-·-~ 

nakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
'-... hastalıklar mütehassısı Mı 
~.~e iıtaıyonu karıııındaki Dibek sokak baıın· ~ 

"!'111 '-1ılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8~den )t 
lıfGt,'-•t 6 ya kadar haıt~arını kabul eder. ,. S ~t eden hastalara yapılması liıımgeleo sair .C 
~ '' •e lllikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j 
~ :"-•sına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )+ 

'"t•zaman yapılır. Telefon: 4115 )i 
~ 

- ~~~~~~r.f:~~~~~~~~~~ 

~~~t~rem müşterileri 
~~~.dikkat nazarın·a 
L"1 t ''hı' · (t ~}_Qıiı •ıı son modaya muvafık, sağ 
~ .~e t v~ şık yaptırmak istıerseniı, 
bt~•tad, (;lllırde Alipaşa caddesi sarraflar 
I~ f,b. l) No. da ( HASAN BASRi) 
~~·--~i :kasına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olupa 

Fuar şerefine çıkardan (Kordon) rakısını, 
Fuarı ziyaret eden yüz binlerce insan, hep bu 
rakıyı arıyor ve içiyor! 

---------------------------------Birinci Sınıf Mutahassıs 

30 Eyl61 
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BALÇOVA 
Ağamemnun 

Ilıcaları Teşrinevvel sonuna 
kadar: açıktır 

Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem müıteri
lerimizin arzularını yerine getirmek için ılıcayı TeırinevYe) 

' sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatleria· 
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 

a~·ı!a6·11ı66Adb6tlıA!lb66i!tlbAt~A•6aaıa~ 
1 DOKTOR S 
:M. Şevki Uğurl 
• BiRiNCi SINIF • 

GI Dahili hastalıklar mütehassısı ! .. 
G Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hula· • 
G !arını her sabah saat d ~uEa kadar ve öğleden sonra • 

birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· • 

a ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
@ [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, u· 9 
41 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıldan• 

~ .. ~'1'• .. ••ı•••ı•• ···~······· 

Zengin kişesi 
Türk Hava 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. Mlifterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kunq tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zenfİD 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol itfiaalinde 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

1 . 
1: 

·--~' O~TAOAhl AVAı~ \11 ----
NOll Tı\SI 

GÖZLERİN 1\IUHAFAZASI~ANCAKt 
<< PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her '"cins eo ıık ve ıağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralb 
Meserret oteli albnda Nafız Gözgördüren saat ve g6zlllk 
evinde bulursunu:ı:. 

iÇENLER BiLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılandır. ~~ 22 J~ Alber Baruh ) kumaşlarıoın en iyisinden 2 
~ ~ ~'Pııı •ra, 3 provalı 24 liradır. 
'~•{'dar. ;r çuliki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 

)' t!d .. ~Yın müşterilerimize bu fusatı kaçırmamalarını 

Kunduracı 
\'e tacirlere tontan Dr. Demir Ali B-aaiiı..:•A•~~ 
ve nerakende satış ' KAMÇI OGLU ~ TAYYARE • TELEFON ""'lı, 

--------------------

Dikkat 
lt.r Pttağazamızda son sistem sibhi, fenni 
lae ın jide, hamile, böbrek düşkünlüğü-

' ~e otlu pelotsuz lastik korseler. 
,, 1 "Rls ve FLEBiT için lastik ço
~:r. Son moda tuvalet korseler. 

aiat 1 elistik SKANDAL korseler Son 
p_'tn l<ASIK - BAGLA~I 

~ ••11ı:~ek koraeleri - sutyenler hazır ve 
'- f) ' •ına yapılır. 
~. Kantarcılar No. 2 3 İ:ı:mir 

$, t>, ASf:R, 

Cilt ve Tenasül hasta- ~ sıneması 3151 Muhterem müşterilerimiz Bul- E 
varda yeni ve asri yapbr- hkları ve elektrik E Bu hafta senenin en b1üyü~ filmi ~e sinema ileminin 
mış olduğumuz kalıb fabri- tedavisi [*] en yüksek san atkarları bır arada 

kamız da zamanın en SOD lz~ir - Birinci be.yler so- iii 1 - ilahlar Egv ı~niyor 
erkek ve kadın modelleri k - Elh S a 

agı amra ıneması S Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boitel 
havi ve ayaklan zarif gös- arkasında No. : 55 cttarafrndan temsil edilen fevkalade kahkahalı büyilk komedi 
terek fenni surette yapılmı 111 • T 1 f 3479 ~ 

.,. e e on : "" 2 K ç• k tır. Kerestelerimiz gayet ~u. E - ırn iZi ıçe 
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni ·arkasında Kemal· m 
kadar formasını ve zerafetini paşa bedesteni ittisalinde m Fransız ihtilalikebirin~ı;-~it .ço~ heyecanlı, çok '1efiı 
muhafaza eder. numara 15 şübesi arasta !J tarıbı _bır fılm . . . . 

Bulvar: Yeni müzayede inkilib numara 87 E Ayrıca: Paramont . Dunya Havadıslerı fılmı 

h . t k e ~ SEANS SAATLAR~ 
TERZi me me Z p ı ~ Hergün 3 - 6,30 •010 da Kırmızı Çıçek 4,~0 ve 8 

E Iliblar eğleniyor. Cumartesi ve Pazar gilnJerı saat 1 
E ilahlar egleniyor filmi ile baılar. 

Kemeraltında Hukümet karş,sında numara 24 aaz 
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Muğla ve ha valisinin 
rekoltesi 5 milyondur 
Muğla havalisinde bu sene 

tltiinlerimiz çok nefistir. Bu 
-mıntakanın rek,,ltesi beş 
milyon kilodan fazladır. 

lzmirde istok tütün kal
mamııtır. Tütünlerimizin iyi 
bir fiatle sablacağı kuvvetle 
lmid edilmektedir. Bazı mın
takalarda baskılar bir aya 
kadar bitmesi muhtemeldir 
piyua bir ay sonra açıla· 
caktır. 

ödemişte 
yangın 

Diln öğleden sonra saat 
içte Meıruti)et mahallesinde 

aatafa karısı Ülfet ve 
anifatoracı Süleymanın 

Ylnden yanğın çıkmış ve bir 
-t zarfında sekiz ev yan
mııtır. 

Yangının böytimesine mey
dan verilmeden söndürül-
mllftür. Zazar on bin liradan 
~adır. 

Selçuk kölüle
rine vardım 

Cumuriyet Halk Partimiz, 
lçuk havaliıindeki ıitma 

\atalarına verilmek üzere 
buçuk kilo kininle ayrıca 
a da könderilmiıtir. 

•• 
Uzümler 

tekrar ıslandı 
Manisa ve havalisine altı 
t devamla saganak halın-

e yağan yağmurlar üzümler 
erinde tekrar zarar yap-
ıttır. Alakadarlardan aldı

ız malümatta onbin çuval 
adar üzümün ıslandığı bil · 
• 'lmiıtir. 

Düzeltme 
28-9-936 gün ve 8904 sa
aıkere davet ilanımızda 

ijhmirde bulnnpta yabancı 
t.,abelere mensup olanlardan 
Üç askerlik etmemiş 316 
doğumundan 331 doğumuna 
adar (331 dahil) olan era-

tın askerlik işleri tesbit edil
mek üzere 15-birinciteşrin 
~36 gününe kadar denecek 
ferde 1-birinciteşrin-936 gü
ıOne kadar diye bir sehiv 
naki elmuştur. müracaat müd
letinin 15-birinciteşrin-936 
r&nüne kadar olduğu düzel-
6. 

Yorulmadan 
Tuhafiyeye ait bütün ih

iyaçlannızı hediyelik ve 
aatbak levazimini dcuzlukla 
flhret ve müşterilerinin iti
padını kazanan Hükümet 

r;addesinde Şemsi Hakikat 
Jcazluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve 
aer malın birçok çeşitlerini 
talarsanuz. Pazarlıksız ve 
•ahayyer satış yapıldığı için 

·~n:ııruımadan aldanmadan bü-
ibtiyaçlarınızı eşi olmı
ucu fiatlarla Ş. H. U

lilllhak Hflİlinden ahnız. 

(ltalkıa Sul J 

Asile Madrid kapılarına 
kadar· dayandılar 

Bitlerin isyancılara selamı 
Burgos 29 - Nasyonalist

lerin askeri mahfili T oledo
nun işgalinin Madridin zapt 
edilmegioe yol açacağına 

kani bulunmaktadır. 
Madrid istikametinde 30 

kilometrolık bir mıntaka 
ciddi hiçbir mukavemet gör
meksizin işgal edilecektir. 
ilk çarpışmala Madrid kapı-

• 

larında vuku bulması muhte
meldir. 

Toledo muharebesinde 
ölen hükümetçi kuvvetler 
arasında birçok ecnebi .zabit
lerine ezcümle üç Rus zabi
tine tesadüf edilmiştir. 

Madrid 29 - Hükumet 
memleketine hitaben bir be-

Italvanların adayı işgali 
Rusları kızdırdı 

fatanbul 29 - İspany'ya ait Mayorka adasının İtalyanlar 
tarafından işgal edildiği haberi Sovyet Rusyada derin akis
ler uyandırmışhr. Buna mukabil Sovyetlerin Nadrid hükü
metine iki tayyare filosu yardım gönderdiği haber veriliyor. 
Rusyada ltalyanlarıo bu müdabalesiae kartı mitingler akte
dilmiş, protestolarda bulunulmuştur. 

Hava ve urooağanta nezareti 
" vapacaırız 

lstanbul, 29 - Bu sene iki vekalet ilave edileceği An· 
karadan bildiriliyor. Bu vekaletler propaganta ve hava 
vekiletleridir. 

Fraııeın düşürülmesi 
kabul edildi 

İstanbul 30 (Özel) - Felemenk hükumetide lngiltere de 
olduğu gibi para ıslahatı yapılacaktır. 

Fransız meb'usan meclisi franğın düşürülmesi hakkındaki 
kanun 99, reye karşı 355 reyle kabul etmiştir. 1928 Tarihli 
para kanunu fessedilmiştir. Fransız frangının ihtiva edeceği 
altın mıktan 49 miligramı geçmiyecektir. 

Bir tayyare sür'at rekoru 
Londra 29 - Bir sür 'at müsabakasına iıtirak eden 19 

İngiliz tayyaresi buglin Belgrad ve Kabre yolile Johansbdr-
ga hareket etmiştir. Tayyareler 9700 kilemetrelik bir yol 
katetmişler. • 

Mektepler Yarın Açılıyor 
Son karara göre mekteplerin yerleri kararlaşmıştaı. Erkek 

talebe Karataş orta okulu Karşıyaka orta okulu ve erkek 
lisesine bağlı eski kız lisesine baş vuracakır. Kız lisa eski 
muallim mektebink müracaat edecektir. 

00--------------------~ 

Yaşayanları ölü gösterenler 
""""'..._~~""""""""'~"""'~ 

Şimdive ka.dar 17 ölüyü can
landırmışlar. Dava başlıyor 
İstanbul 29 (Özel) - Yaşayan kimseleri ölü göstererek 

sigorta şirketlerinden mühim miktarda para dolandıranlar 
hakkında yapılan tahkikatın büyük kısmı .bitirilmiştir şim
diye kadar ölü olarak gösterilen kimseler 17 kişidir. 

Mevkuf olan maznunlardan başka oniki kişinin daha isim-
leri aadiseye karışmaktadır. . 

Dava evrakı bugünlerde mahkemeye tevdi edilecektir. 
Suçlular sahtekarlık cürmüyle mahkeme edileceklerdir. 

İhracatçıları
mızın vaziveti 
- Baştarafı 1 incide -

frangının ve Florinin de yüz
de otuz nisbetinde kıyme-

tinden düşürüldüğü borsaya 
bildirildi.~ 

Bu vaziyet karşısında ih
racat tacirlerinin müracaat--
lerin nazarı itibara alan 
şehrimi z ticaret odası idare 
heyeti derhal bir toplantı 
yapmıştır. Alacaklılara, fiat 
farkından evvelki kurlar üze
rinden tediyatta bulunslmua 

Tütün 
Eksperleri 

Tütün eksperlik imtihanına 
giren üçyüz talibden seksen 
beşi muvafık olarak vesika
ları veı ilmiştir. 

için teşebbüsata girişti. Key
fiyet Türkofis merkezine 
arzedilmiştir. 

Borsamı.zdd milli :tahviller 
bugün yükselmekte devam 
etmiştir. Cumhuriyet merkez 
bankası tahvilleri normalin 
fevkindedir 

yanname neşrederek bütün 
Cumuriyetçileri Kadridi mü
dafaaya davet etmiştir. 

Sevil 29 - Toledo· zapte-
dilirken hükümetçiler 700 
ölü vemişlerdir. 

Munih 29 - Hitlerin mu
avini Alkazar müdafaalarıle 
Hitlerin selamını ve tebrikle
rini göndermiştir. 

Narlıdere 
muhtarını 
öldürdüler 

Dün gece saat yirmi birde 
Narlıdere de muhtar Hüse· 
yini ayni köyden Kıllı Ali 
oğullarından lsa tarafından 
ağır surette yaralanmıştı. 

Hadise hakkında yaptığı-

mız tahkikata göre İsa muh
tar Hüseyinin bacanağının 
kızı ile evli iken bundan bir 
müddet evvel buşanmışlardır. 

Dün gece Hüsin kahvede 
otururken İsayi yanına çağı
rarak yaptığı bu işlerden 
dolayı tenkidle birkaç saz 
söylemiş ve bundan muğber 
olan İsa taşıdıği büyük bı
çağı' anide Hüseyinin sol 
böğrüne saplıyarak kalbini 
parçalamıştır. 

Vak'ayı müteakip İsa Urla 
istikametine firar etmeğe 
muvaffak olmuşsa da işe 
derhal vilayet jandarma ku
mandan vekili bay Hulusi 
vaziyet etmiş ve caninin ya
kalanması liçin müfrezeler 
tahrik ettirmiştir. 

Mecruh berai tedavi im
dadı sıhhi otomobili ile Mem
leket hastanesine getirilmiş 
ise de ifadeyi veri rken ol
müştür. IHüseyin kendi ifa
desinde kendini lscı öldürdü
ğünü ve nesahat ettiğinden 
muğber olarak kavğa ettiğini 
söylemiştir. Katilin bugün 
akşama kadar yakalanması 
kuvvetle muhtemeldir. 

----=-Jfllira ___ _ 

Muhacirl~rin 
rahatı 

- Baştarafı 1 incide 
müstahsil bir hale gelmeleri 
için evleri bazırlaemış ve 
tarlaları köylülere emeci su
retile nadas ettirilmeğe baş· 
lanmıştır. Muhacirlerin işle
lskan dairesi gece gündüz 
meşğuldur. 

Çok hassas ve müşfik olan 
valimiz F aılı Güleç yorulmaz 
bir azimle muhacirlerimizin 
refah ve istirahatlerini temin 
için çalışmaktadır. 

MEMURLUKLAR lHDAS 
Sıhhıye vekaleti Torbalı 

Menemen, Çeşme, Dikili 
kazalarina gelecek muhacir
lerin iskanı icin birer iskan 
memurunun tayinini bildiril· 
miştir. 
MUHACİRİN SEVK VE 
iAŞE MEMURLUGU 

· Gelecek muhacirlerin sevk 
v ! iaşeleri için Urlaya eskin 
memurlarından bay Nebil 
kaydedilmittir. 

Troçki nerededir, ne yapıyor 
ve nasıl yaşıyor 

- Baştarafı 1 inci yüzde - · 
. fi Norf9' 

Tuhfı şudur ki Troçki'nin 
bugün Sundbi şehrinde otur
duğu sayfiyenin sahibi teh
likeli bir Bolşevigi evine 
kiracı olarak kabul edemi
yecegını söylemişti. Fakat 
sayfiye sahibini bu izirazla • 
nnı dinliyen olmadı. Hüku
met Norveçte mevcud bir 
kanun ile sayfiyeyi kendi 
namına kiraladı ve Troçkiyi 
karısi ile bsraber oraya 
oturttu. 

Bu hayat Troçki için sür
gün hayatından farklı olama
dığından biç memnun değil· 
dir. Bütün Sayfiye polis ve 
hafiyelerle sarılmıştır. Bu mü
nasibetle sayfiyini her hüçre
sini serbest dolaşmakta ve 
Troçkinin hal ve hareketini 
göz önünde bulundurmakta
dırlar. Seyfiyenin alt katı ta
mamen zabıta memt rlarıiıa 
tahsis edilmiştir. T roçki ve 
karısı da üst:katta oturmak· 
tadırlar. Bahçeye inerler ve 
gezinirler fakat sokağa çı
kamazlar. 

Troçkinin yanına kimse 
giremez; hatta gazetecilerle 
görüşmek değil, fotografım 

bile almak mennedilmiıtir. 
Ne:ekim bu emri dinlemiyen 
bir iki gazeteci cezalandi il
mıştır bile 1 

Troçki daima şık giyinir, 
kibar baret "eder, soğukkan
lılığ(muhafaza eder. Bütün 
gün okur yazar, gelen giden 
mektupları kontrola tabidir. 
Siyasi mektuplar ne kendi
sine verilir, ne de iade edi
lir. Troçkinin siması çok 
değişmiştir. Pek çok ihtiyar 
görünmeğe başlamıştır. 

saır masra arını JOÇ" 
hükumeti ödemektedir. 'f 
. 1 k d' . . ve kati" kı ya nız En ısının .., 

. ki . par•• sının yıyece erı 

vermektedir. are"" 
Bu hayalın nekad~r 1tiOİ' 

ceği ve Norveç hüku111e dal 
T roçkiyi nevakite k• eji1' 
muhafaza edeceği belli d t ... 
dir. Fakat Troçkinin zann;

1 
.. 

tiğine gö..:e yakınd.a r•Pbl•" 
cak olan meb'us 1Dtıb• ..... 
rından sonra hükumet d~ .. 
şecek, yeni hükumet ke d• 
sini serbest bırakacak · fol 
pek çok sevdiği Hene 
şehrine gidecektir. 

H. z. o. 
•• 

Katil cezası 
artırılıyor 

(e-' 
Fırkanın altı oku ne 

Jerde kullanılacak? 
Yeni kanunlu hakkınd• 

bazı değişiklikler ve tadille~ 
düşünülmektedir. Buo•. 11~ .. 
zar an devlet emniyetİBI r .. 
istimal edenler için M 1

.,.,. 

nuna ağır hükiimler kon,,.ut: 
tur. . 

Diğer taraftan Halk fırk•: 
sinın rümuzu olan 6 ok 11'

11 pılan şikayetler üzerine ~
yerlerde kullandınlmıya .. 
tır. Meseli .içki . i~ileo •:{. 
hane vesair gıbı yeri• ,. 
camlarında altı ok bulunlll:.ı 
tabii doğru değildir. ~ 
kanunda buna ait kayt koli' 

muıtur. i1' 
6 okun muhteviyatı 

görülmiyen bazı kitap1•"
0 

üstüne de konulduğu dikk•'" 
te çarpmıştır. el 

Yeni kan ula bunun önOO 
geçilecektir. 

D· v t ft eıkideO 
ıger ara au ·ıeo 

katil cezası olarak veri . c•· 
15 senelik ceza da yen• e 
za kanunu ile 18 ıene1 
çıkarılmıştır. ,.fi""" 

lımlr Sicilli=:;icart:t ftf•' 

Norveç polisinin ifadesine 
göre, Troveçk ihahkında gös 
terilen bb büyük tekayyüd 
kendisine ve kansın(bir sui
kasd yapılmak korkusundan
dır. Çünkü Norveç hükümeti 
mahremane öğrenmiştir ki, 
bazı ecnebiler para mukabi
linde Trveçkiüi öldürmeği 
teahbüd etmişlerdir. murluğundan : I' 

Troveçki suikasddan kork· 1. Kuloğlu Ticaret un:,, 
muyor. Kendisi rhafiyelere nile lımirde Kolancılar ~i,, 
demiştir ki: şısında 8 numarada pe b ... 

Beni muhafazaya lüzum yağ zahire vesair yerli 111:.,.. 

yoktur. Ben pek çok ecnebi suller üzerine ticaret ve bid' 
memleketlerde yaşadım. Ec- misyonculuk yapan Jbr• 11 .. 

nebiler arasında [gezdim. Kuloğlunun işbu ticaret ;.. 
Şimdiye : kadar bana :elkcı:dı- vanı ticaret kanunu bilk 11 .. 

ran bir adam bile olma(lı. )erine göre sicilin 1853 
11 cJI 

Kendimi de muhafazaya lü- marasına kayit ve te• 
zum görmedim. edildiği ilan olunur. 

2
) 

~ 
Halkın Sesi hakkın sesidit 

- Baştarafı 1 incide - v • • 4• 
rini eski şekle göre ev tutmağa ve tekrar ev degıştırlll 
meçbur ettiğini bize yapılan müracaatlardan a~lıroruZ·1, bd 

Talebe velileri ikinci bir zarara uğramamak ıçın b~d bit 
kararın de degişib degişmiyeceği hakkında mütereddı 
vaziyettedirler. . . k•.,d' 

Halkı bu tereddüdden· kurtarmak ve mekteb ışı bak 111, 
kat'i karar vermek lazımdır. Çünkü mekteblerin açılıP•' 
bir iki gün kalmıştı! .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi!,, 
-~~~~~ıa:sti;:n s caza..-~~ 5 


