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Geçmiyen yazı geri verilmn 
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aklar Türkferi Antakya sokaklarında vahşi bir 
ilde süngülüyor, Türkleri sokağa çıkarmıyorlar 
ve heybetli Türk şimdilik bu alçakça hareketleri soeuk kanlılıkla takib ediyor 

yranımızı~ kabaracağı günler çok yakındır 
111 9 - Antakyada 

l'İn sokağa çıkmaları 
'ııİf ve sokalf ta gö· 

.: Türk ailngülenmiı· 
.... beher henüz teey

eınittir. 

Ankara 9 - Mezunen görilıme, bilba11a Antakya bere göre Antakya sokak- ran vabıi hareketleri yapw le edeceğe de benziyorlar. 
memhketiode bulunmakta ve lıkenderun'un mukad· larında dört Tiirk süngü- maktan geri durmıyor. Asil ve vakur Tilrk, bil· 
iken Cumhuriyet bay.·amın· derab meselesile hilklimeti- lenerek öldtirülüyor. Türk· Bizimle dost geçinen tün bu vahşi hareketleri 
da Ankaraya diSoen Fran· miıle Fransa arasında lerin sokaia çıkmaları men Fransa, dostluğunun kıy- ıimdilık bütün soğuk .kan-

f. . M p t "k" ü baılıyacak olan Antakya ed liyor. Yani kuvvetini lılığı ve bütün heybetile 

ltyıdaki Türk kar· 
·ı, kendilerine reva 

sız ıe ırı . onso ı ı g n b k k b b . . metini bilen ve anlıyan tetkı'k edı"yor. Alçaklar Tllr 
ı k H · · k"I" lskenderun müzakerelerine u u eıer eyannamesını 

evve te rar arıcıye ve 1 1 FransadaD, hürriye' ler diyara Fransa, bu vahşeti g<Srti- kün ayranının kabardıı" ı 
D T f 'k Rü tn. A • dair bazı noktalar Uzerinde r. ev ı 1 u ras ı Franıadan alan bir idare yor mu? Suriyedeki üç beı günleri hatırlıyor musunuz? 

bu muamele· 
dolayı derin bir tew 

ziyaret etmiıtir. cereyan etmiıtir. oradaki Ttirk kardeılerimize baldırı çıplak Arap bu na· Bütün bu vahıi hareket-
Bu ınlilikat epiy sürmüş· Halkın Sesi tarihin vabıet devirlerindeki mu11uzca:bart ketlerine de- lerin hesabının aorulacağı 

durınaktadırlar. tür. Söylendiğine göre bu Teeyylld etmiyen bir b..,. zulllm ve iıkeoceleri andı· vam ediyorlar. ve bu gidit· günler çok yakındır. --------mllİIİllll __ .... ______________ .... ____________________________________________ ___ 
... AT L 1 A AIAT.QRK i 280,000 Dolar 
... _____ .. oo.. Şark viliyetle- ~~------------~~~~~~~---

<f araf birbirin canavar• rinde seyahata Rokfeller mü-:~esesi ~akara 
• çıkacaklar Hıfzıssıhha muessesesme bu-

b l l latanbul 9 - Cumur Re-

oğaz ıyor Span~va ilimiz. ~tatilrk'~n doğu vili-
.., yetlenmızde bır seyahate 

çakacaklan söylumektedir. 

an ı•cı•n Je H •• B~ seyab~te bayi~ bir ehem· 
aı yuzuyor mıyet venlmektedır. 

J ÜçDncil genel müfettiı 
--~~~~~~~~-.. ~~~~~~ ......... ~~- Tahsin Uzer, prk viliyetle

rimizln kalkınma hareketi 
için fevkaJide itler yapıla
cağını ve birçok mühim it· 
lere giriıilmiı olduğunu söy
lemiıtir. 

girdik, hükumetçiler de Asileri koğduk diyorlar.. Halk iş-
öldürülüyor, sokaklar insan leşi ile dolu şehirde katliAm var 
~------H ı retle Madridin iç milhallele-

llre be zannedildiiinden 1 rine yapılan htlcumlar dar· 
6 durulmuf Ye pllakllrtlllmÜf· 

dde-tliydi. Madrid bütün tlrM. d 4d fı dk" .__ 
Yaz mevsiminde gazete

cilerimiz de doğu vilayetle
rimizde seyahate çıkacaklar
cl1r. 

! İ • • d• d a ıı etta D a ı muna .. tGu ıe• erıle ınl~ ı urdu rebe zaanedilditin.tea tok 
•• - ıiddetHtlir. Şehir biitlln gee~ 

9 (Özel) - Mad
• •e Madrid için· 

,'-eden harb çok 
--~le vahti bir man· 

eraıektedir. Son 
~ ~e_1en ~aberlere 
~· rıdın kati alube· 

lrecek olan kanlı 
• henüz nihayet 

0 ~ Bilinen birıey 
-._ • boğazlaımanın 
~kıaraıının dakika

'Ya arthiıd,r. Şu 
lla her iki tarat da 
d~•affakiyetler elde 
ır~r. 

' radyosu, asilerin 
~e11ar mahalleleriıı· 
itlceaçe ottiklerini, 

top sesleri aHında ialemiıtir. 
Miliılır iç glindetibtirl iıfal 
ettileri iieYkUerl muhafaza 
etmektedirler. Bdtöıı eli ıilih 
tutanlar cebheye giinderÜ· 
mektedir. 

Brukıel radyoıunan verdi
ği bir habere g6rü Madride 
girmek iıtiyen iıilerin gay· 
reti neticesiz kalmıı ve hll· 
kümetçiler kaybettikleri ara· 
ziyi geri almıılardır. 

Gene ayni habere gire 
Madriddeki sivil muhafızlar 

---.;::._~- , !.:~~ ederek kral ıarayınt lı· 
gal etmiılerclir. 
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Vehin (Paıa) 
Atatürk'ün yanında 
nefer olarak çahşma

ğa hazıı mış 
>*.filö>~!lll 

i Ahretten bir i 
ıı~ telgraf İl ~ ., " = lstaabul 9 - l\.ı-.,ıta bu-

Madrid ıokaklafanın kan ilin- = Bu bafhkla neıre bati•· ı 1 d t R 
de yilzdüğünll ve sokaklaniı § c:hğımız jok aıeraklı blr anan ..:e bor; a bo 

1
uran, R •· 

insan leıi ile dolduğunu, ıe· 5 iiarb liatıra11nin ilk telri- _ bNet ib r 18 
• k ut un~n ~s 

h. d bil k b" k ti" b · = k k · - "it l t = aı unun aı er mufaYır· ır e yü ar a ıam q· : aımı o umaıı ı ma e " i li... . 1 V h" 
tadığını bildirmektedir. § meyiniz. = gıoı ~it~' k'::n ~ ~p 

Asi kaynaklardan ~elen İ Bundan ıenraki tefrika· § ~~şa, ld .. r eıerının 
haberler, biitiln kuvvetlerin § larımızı okumak için tavıi·i ua7ra7 ~ik ugunu •

1
e yanı;· 

Madride doğru yilrildilkleri 5 yemize Hisıım kalmıya· ;ı dbaul nede~ yapö~a d~ ama e 
. 5 caktır. ! un ugaau ı ye ı. 

ve bu kuvvetlenn bugtin ya• iimllllllllllllllllllllllll111111111111111111111115 r IS • 9 ee l!I !!! 1! ••• 8 W 

rın Madridde birleıecekleri B F b • Ramazan 
bildirilmeketedir. ay e mı . .. -·d-

Aıi kuvvetler htikômetci- A k defterdar Pazartesı gunu ur ' 
l . "dd r k . k n ara Kutlu olan RamaıaDID 
erın ıı et ı mu avemetı arN • • ld "lk" ö il ü dek" Pazartesi 
flllnda binlerce ölll vermit• ffiUaVIDl 0 U I l n m ~ I l 
ler, hilk&metcilerin evvelce Balıkesir hususi muhaıebe rb?l0d~. ~lacagını sayın u uıa 

h · f ' ı ırırım. 
ıe rın etra ına kurduklan mlldilrü Fehmi terfian An· t mir Mllftüıl 
mitraJyaz yuvalan laileri kara defterdar muavinlijiae R~HMETULLAH 
9rak Jibi biçmittif, Bu tU• tayia •dilmiftir. 

kadar para hediye etti 
- - - Mektebimizin faaliyet 1&• 

ROKFELLER 
Rokfeller m&eueaesi An· 

karada yeni açılan Hıfz1Uıh· 
ha mllessesesine 280,000 
dolar hediye etmiıtir. Bun
dan baıka Dr. M. Kolenıi 
de müesseseye m&dlir olarak 
giSnderilmiıtir. Mektebin açı· 
laıı mllnaaebetile M. Kolenı 
demittir ki : 

" - Bu mekteb benim 
indimde Avrupa ve Amerika 
için örııek olabilir. 

huı arasında bekim, heıqir~ 
ye 11hhat memurlanma te
klmliltbıe çalıımak ta~Yarclır .. 
Sıbb~ idaresinin tanzim "' 
inkişafına yardım etmek, İl
tatiıtik ve ilim arqbrmalanı 
yapmak, &1bhat milhendi.UP, 
auların teıviyeai ve . ka•Ü• 
zaıyonlann sıhhi kontroll de 
mektebin tetkik edecejl 
mevrular aruındadır. 

Bu son iki ıey de birbi
rinden ayntmaz vaziyettedir. 
Birisinin muvaffakiyeti diie
riain muvaffakiyeti demek· 
tir. Vekiletten girdllitlmlz 
yardımlarla yeni doğu mek· 
tebimizi yakmda tam bir te
kimlll ıeyrine ıokacatız. 

Mektebin bu denesi 4 •J 
aürecek ve eylilde ikiaci 
kurs açılacak ve her MH 

iki k urı- açılmak aaretile 
tedrisat yapılacakbr. ilk d..
reye 15 aıhbat mlldlrile 5 
htikümet tabibi iıtirak et• 
miıtir. 

Müteakıb kuralar• blttba 
sıhhat mlldürlerile hlktmet 
tabibleri iıtirak edeceklerdir. 

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

Zenginler ne duruyorsunuz 
kesenizi açsanız a 

lf7'I nkaradaki Rokfeller mlieMea~ıi Ankaradaki. açb= 
l.:.J lıifzıuhba mileıseaeıine 280,000 dolar hedıye e • 

Yani bizim paramızla yanm milyon liraya yakın bir .. , ... 
Avrupa ve Amerika gazetelerinde gayır ıever:zeafİlllerla 

hiç bir menfaat dllttince ve hayesi olmadan, sırf iuul bir 
hizmet duyguauyle hareket ederek milyonlarca ıenetlerilll 
bayır mlleaseıelerine verdiklerini daima okuruz.. • 

Şimdi de Rokfeller miiessesesi bir Ttirk mile11eae11ne ba 
kadar bir para hediye ediyor. insani gayelerle Teıekkll 
eden müe11eselere karıı ve zenginlerin ıöıte~di~~eri ba 
alikayı g&rürken daima yurd içindeki zenginlerımw habr· 
lamamak elde değildir. İnkir kabul etmez ~i bizde ~e Ame· 
rikanın milyaderleri ne de Anupanın mılyonerlen vardar. 

1 

Büyilk zenginlerimiz parmakla g&ıterilecek kadar aıdır. 
Fakat kannca kaderince dedikleri ıibi bi&cle de UJU 

- Soau 41ncl4• -
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ESKi BiR HARB HATıRASI : -1-

'Ahretten telgraf 
Artık büyümüş, serpilmiş seve 
cek, sevilecek çağa gelmiştim 

Henüz yedi yaıında iken 
babamı telgraf çavuşluğu 
ile Anadolunun bir kasaba-
ıına tayin etmişlerdi. Annem 
hastahklı bir kadındı. bir 
zaman sonra öldü. 

Annemin vefatından sonra 
babamla yapyalız kalmıştım. 
Babam memuriyeti icabı köy
lere gidiyor, Ben evde yal· 
nız kalıyordum Babam böyle 
genç bir çocuğu evde yal
nız bırakmanın mahzurlarını 
nazarı dikkate alarak beni 
lstanbula halamım yanına 
gönderdi. 

Halam beni memnuniyetle 
kabul etti, beni mektebe 
gönderiyor, tahsil ve terbi· 
yeme son derece itina edi
yordu. Birkaç sene sonra 
pederimin bir telgraf direğini 
tamir esnasında düşüb vefat 
ettiği haberi geldi. Zavalh 
halamla bu felakete günlerce 
ağladık, fakat felaket birbi
rini takib etti. Bir sene 
ıonra halam da vefat edince 
ben yalnız kaldım. 

Bu defa artık beni hima
ye edecek kimse yoktu. 
Fatihte zengin bir bey beni 
evladlık olarak yanına aldı. 
Ondan sonra hayatımda 
büyük bir tebdil oldu. Evin 
içinde benden başka daha 
iki hiznıetçi vardı, ben küçük 
olduğum için beni hırpalıyor, 
ağır işleri bana gördürüyor
lardı. Ben zaten bu hayata 
alışmadığım için vaziyetimden 
müteessir oluyor, fakat ister 
istemez boyun eğiyo dum. 

Evin Mazlum isminde bir 
küçük beyi vardı. O zaman
lar harbiye mektebinde oku
yordu. Eve ancak haftada 
bir gece gelirdi. O evde bu· 
lunduğu geceler sabaha 
kadar gözüme uyku girmez, 
gitmesine bir türlü gönlüm 
dayanamazdı. 

İki sene bu suretle devam 
etti. Fakat günler geçtikce 
gönlümülMazluma kaptırdığı· 
mı anlıyor, üzülüyordum. (Ar
tık büyümüş, serpilmiş, seve· 
cek ve ~sevilecek çağa gel
miştim. ) Mazlum da bana 
karşı lakayd olmadığını ih
sas etti, hatta benimle evle
neceğine dair bana söz verdi. 
Bir gün kendisine benim bu· 
rada bir besleme olduğumu, 
ailesinin böyle bir besleme 
ile evlenmesine müsaade et-

1 
miyeceiini, beyhude bana 
ümid vermemesini söyledim. 
Fakat o reddetti. Beni sev· 
diğini, bu izdivaca hiç kim· 
senin mani ol11mıyacağını na· 
musu üzerine yemin ederek'. 
beni temin etti. 

Az bir zaman sonıa pede
rini Rumelide bir kaymakam· 
lığa tayin ettiler. Mazlumdan 
maada bütün aile halkı Ru
meline geçtik. Mazlum bu 
ayrılıktan müteessirdi. Bana 
sabır edib onu beklememi, 
her halde bir gün benimle 
evleneceğini teyid etti. Bu 
ayrılıktan ben de çok müte· 
essir oldum. 

Rumelide bir sene kaldık. 
Ozamanlar kaymakamların 
maiyetinde bir de jandarması 
bulunurdu. Bizim bayında 
yanında Sami isminde bir 
jandarma vardı. Sami ile 
her zaman serbest görüşür
düm. Hatta bir gün kendi
sine Mazlumu sevdiğimi itiraf 
ettim 

(Arkası var) 

~·---l\1useviler şehri 
Size şimdi en çok Musevi 

nerededir diye,:ek olsalar, 
düşünür ve sayarsmız: Ku
düste, Tel'avivde, Poznan, 
Türen, Nütenburgda da çok 
Musevi vardır. 

Hayır, Musevi 
tekasüf ettiği 
yorktur. 

nüfusunun 
şehir Nev· 

Müjde açıldı 
açıldı 

Ikiçeşmelik Uzunyol cad
desinde (Halilefendi) hamamı 
açıldı. Evveldenberi nezafeti 
ve taharetile nam almış 
olduğu gibi bu kere daha 
vasi bir şekilde gerek su 
bolluğu ve gerekse bavlD" 
temizliği ve hadem~lerin 
fevkalade olarak tefriş edil
miş olduğu gibi muhterem 
bay ve bayanların memnun 
kalacağını kat'iyetle temin 
edr.r. Bir defacık olııJun teş
rif buyuracak müşterilerimin 
görebileceklerini arzeylerim. 

Sabahleyin saat 5 den 11 
re kadar erkeklere 11 den 
akşama kadar kadınlara. 

Erkeklere duhuliye 20 ku· 
ruş kadınlara 15 kuruştur : 
Pazar günü yalnız baylara 
mahsustur. Müsteciri 

HASAN 

nın casusu 
- 22- YAZAN: ** 

Papaz ciddiyet ve metanetini hiç bozmadı 
Bilmem ki, hoş görünmek Şimdi bunlara cezala-

için Almanlar bu Belçikalı- rını kendimiz vermeliyiz. 

hırla, Fransız budalalarına ne H~le şu köyün papasını da 
yapmalı? Dedi. bana getirin!. Emrini verdi. 

***ı Alman zihniyetinin bu 
şeklini tahmin bile etmemişti. 

*** yi bir Osmanlı şehza
desi sıffatile karargaha götü

ren heyetin birisi olan yaver: 

***• Biraz evvel getirilen 
köy köpeğinin yerine getirile 
cek olan köy papasının neye 
uğrıyacağını tayinde biran 
tereddüd etmedi l 

, .......... , 
Dünvada büyük harb 

hazırlıkları var! 
Bütün devletler ordularını ikimisline çıkardı 

Dünya harbe doğru gidi- senenin Mayısındanberi tay- bine çıkarmağa mecbur kal-
yor; buna artık şüphe kal· yare fabrikalarının imalatını mışbr. ihtiyat askeri 5 mil-
mamıştır. Pek yakın bir ma- iki misline çıkardığı gibi hü- yondan fazladır. 
ziye ~evrilecek bir nazar, kumetin hususi müsaadesi Büyük devletlerid hazırbk-
bilhassa Hitlerin Almanyanın olmadan biç bir devlet için ları pek tabii olarak küçük 

b · v • 1933 · t 1 • • devletlere de sirayet etmiş-aşına geçtıgı ıencsın· ayyare yapı masına ızın ver· . L h' d . .. d 
d b · A b'"t·· kt d" F b "k ı b'" tır. e ıstan aımı or usunu en erı vrupa ve u un meme e ır. a rı a arın u· 250 b" d .. .. b' y 
d kb 1 b

• .. .1 . I .1. d ın en uçyuz ıne, u-
ünyanın müsta e ır mu- tun mesaı erı ngı ız or usu· 1 •• 11• b" d .. 

• •• •• • • v gos avya yuz e ı ın en uç 
h~re~e. korkusıle b~yuk ~n- n.a ta~ya~e _yetıştırmege tah- yüz bine, Romanya üçyüz . 
dışe ıçınde cabaladıgını gos- sıs edılmıştır. bine, Çekoslovakya da 195 
termektedir. Fransa en ziyade bir bine çıkarmıştır. 

Büyük devletlerin 1933 Alman tecavüzünden korku- Bütün bu yukarıdaki ra-
ıenesi askeri bütçeleri bu yor. Daimi askerini 540 bin- kamlar, devlerin sulhun de-

senenin muharebe hazırlıkları den 680 bine çıkardığı gibi vamından ümitsizliğe düşerek 
mebdei olduğunu ortaya hududlarını tahkim etti. harbe hazırlanmak mecburi-
çıkarıyor. Tayyarelerini arttırdı. Ordu- yetinde kaldıklarını göster-

Muharebe zuhurunda en sunun büyük bir kısmını mek için bir fikir verebilir! 
büyük rolü oynıyacak olan motörleştirdi. Bu suretle 
büyük devletler asker! mas· daimi bir hazırlık halindedir. 
raflarını arttırdıkları nisbette Bugün talimli ihtiyat askeri 
pek tabii olarak ordularını 5,000,000 u bulmaktadır. 
fazlalaştırmışlardır. Almanya, 100 binden 500 

Japonya, son senelerde bine çıkarmış bulunuyor. 20 
senelerde Asyanın ta orta- yaşından yukarı bütün genç-
larına sokulmak için daimi leri karargahlarında talim 
bir harp halindedir. ordusu- ettirdi. Muhtelif isimleri 
nu 500 bine ve ihtiyatını bulunan bir lçok askeri teş-
2.500.000 Amerika ordusunu kilatlarda Almanlara askerlik 
175 binden iki yüz bine öğretmektedirler. Bütün 
Rusya 260 bin olan ordusu· mekteli talebeleri ordu 
nu 1.600.000 e muharebe karargahlarında talim gör· 
zamanında 15 milyondan faz- mekte oldukları gibi işçiler 
ladır. ve hatti işsizler bile fahri· 

İngiltere 100 binden 200 kalarda talim görüyorlar. 
bine iblağ etti. 20 kruvazör Hemen bütün Almanya 
ve 2500 tayyare ile Hindis· fabrikaları Alman ordusunun 
tandaki ordusunu da kuvvet- motörleşmesi için çalışmakta· 
lendirdi. İngiltere en ziyade dır. Almanyanın talim gör· 
havadan Almanyanın bir hü- müş ihtiyat askeri şimdiden 
cumuna uğrayacağından kork- 3,000,000 u bulmuştur. 
tuğu için en büyük faaliyeti- Hala Habeşistanda uğraş-
ni hava kuvvetlerinin arttı- makta bulunan İtalya daimi 
rı)masına sarfetmektedir. Bu ordusunu bir milyon beş yüz 

Bir adam 
bo2uldu 

Bartın - Kanlıırmağın 
Potbaşı mevkiinde bir kaza 
vukubulmuştur. Köyortası 
mahallesinde oturan yazıcı 
Hasan Kürtoğlu, araba ile 
ırmaktan geçıiği sırada, su 
ların akınfısınaikapılmış, Ha
sanla arabacı suya düşmüş· 
lerdir. Arabacı kurtulmuş, 
Hasan yaşlı ve mefluç oldu
ğundan boğulmuştur. Cesedi 
bulunmamıştır. 

Almanya'da 
demircilik 

Almanya'da demir istih
salitı 1931 senesi Eylülünde 
1,349,698 tona baliğ olmuş· 
tur. 

Yevmi ve vasati•istihsalat 
41,990 tondur. Ağustos ayın
da yevmi ve vasati istihsalat 
ise 43,938 ton idi. 

............................................................................. 

iGözüMüZE CARPAN YAZILAR! 
ı , ı 
•••• .. •••• .. •••••••••• .. • .. •••••o•••••••• ................................... . 

Kağıd 
fabrikası 
~ ün, İımitte, kağıd fab
~ rikamızın açılış törenin-

de bulundum. İster kasabın 
pırzolasını, bakkalın kaşarını 
sarsın; ister sıladaki yarim· 
den, gurbetteki eşimden se
lam taşısın; iıter gazete bi
çiminde haber, kitap biçi
minde fikir versin; üstünde 
yazı ve resim ister olsun, is
ter olmasın; kaba kağıd, sa
man kağıdı, kese kağıdı, 
mektup veya gazete kağıdı, 
kağıd, sadece kağıd, her 

Biraz sonra Almanların 
önüne getirilen papas; aksa
kallı, sevimli yüzlü, iri ve 
dinç bir ihtiyardı. 

Aynı zamanda köydeki 
nokta kumandanlığına köyün 
e~rafı da getirtilmişti. 

Gelen Belçikalılar, niçin 
davet edildiklerini hep anla
mışlardı ! 

Heyet reisi papasa: 
- Papas efendi, dedi. Şu 

güzel kızartmalardan buyur!. 
Papas, ciddiyetini ve me

tanetini hiç bozmadan: 
- Ben ömrüQıde et ye-

mem.. Her zaman perhiz 
tuturıml Cevabını verdi. 

- Şu halde.. Şarap per· 
bize dah!I değildir. Şarabın 
pek nefiı olduğu da aıikar. 

Adeta cennet 9arabını andı-

cins ve her nev'ile kiğıd tır. 

benim için azizdir. Tarihini kendi kağıdına 
Kağıdsız dünyanın sefale- yazmak istiyen inkhabın Ki-

ti, insanın dana derisi üs- ğıdhanesi artık lzmittir. 0-
tüne, papirüs üstüne, taş radan içki ve eğlenti edew 
hurması veya bambu yaprağı biyatı değil, modern sanayiin 
üstüne bile düşüncelerini en mükemmel mahsulü ha-
yazmaktan aciz, bir g.dtmlık lı'nde kağıd, her cins ve 
hafızası kaya ü:ııtünde üç, 

nev'ile kiğıd doğuyor ve bu 
beş kaııntıdan ibaret en ge-
ri tarih devirlerine kadar Kağıdhane, inkılabın Saada-
gider. Kağıd olmasaydı tarih badını, dünden itibaren, Ha-
bile kendini unutacaktı. Heden lzmite nakletmiştir. 

Türkiyede eski rejim ki- Orada sefih ve ayyaş bir 
ğıdı paçavraya çevirmek e- vezirle şairi değil, bütün bir 
linden geleni yaptı; yeni re· milletin bayram yapmıya 
jim paçavrayı kiğıd haline hakkı vardır. 
getirmek için sefere çıkmış- PEY AMI SAFA 

rıyor. Şu şaraptan bir iç te 
bak. 

Bu münakaşadan sonra 
yaver bütün köylülerin ye· 
mek masasının başına otur 
masını emretti. 

Alman zabitleri zehirli 
yemek ve şarapları Belçika 
köylülerine cebı en yedirmek 
istediler; fakat hiçbirisi bun
lara el sürmedi. ~ünkü ze
hirli olduğunu biliyorlardı. 
Fakat bunların hiçbirisinin 
de ölümden kurtulmadıkları 
muhakkaktır; Çünkü Alman 
ordusuna suikasd suçuyla di
vanı harbe verildiler. 

Alman divanı harblerinin 
hiç merhameti yoktur. 

***• bu hadiseden çok 
müteessir oldu; ayni zaman· 
da yanına verilen yaverler· 

den prensinde Almanyanın 
en mahir hafiye ve detek
tiflerinden olduğunu anladı. 

*** 
*** ve Alman heyeti teda

rik edilen diğer bir otomo
bil ile Veliahdın yanına 
vardılar. Karargah kalesi 
teşkil eden bir tepenin hima· 
yesinde bir yerde idi. Cep· 
hede olmakla beraber düş· 
man mermilerinden tamamile 
masun idi. 

Veliahd, bu sırada henüz 
genç ve dinç idi. Harbde 
muntazam bir ordunun 
Kumandanı olmasına rağmen 
veliahd da malum Alman 
askeri huşu .ıeti yoktu. Sah
te osmanlı prensile samimi 
surette karşılaştı. Sefirinden 
bütün, Napolyon taslağı En-

10 ikinci Teıri•, 

DUNYADA 
NELE~ 
· OLUYOR1 

, 

Sarhoş öküz ... 
'"kİilU"' 

t..'~ ugoslavyada bir .0 
1111, .. U sahibinin haber~ 0 

't" 
dan bir şarap mahzenıoe ı1 P 
diği bildiriliyor. Orada şır;ir 
içmiş, şarhoş olmut ve 

0 
.. 

türlü dışarı çıkmak istelll 

miştir. kJıeO 
Mahzende kimse yo çık 

öküz içeri dalmış ve 
1 pır 

şarap fıçısından şapır 11
010 

içmeğe başlamışbr, fıçı ,1, 

yarısına kadar içtikten 500 eıt" 
sarhoşluk neşeıile mıbı jO 
deki diger fıçıları çift~eJJl:ıf" 
ve boynuzlar. le süsmege 

lamıştır. . . ın•l 
Bu gürültüyü ışıten 101 

sahibi içeri girmiş, h•Y~eyf 
çıkarmak istemişse .?e~f 10-
olmuş ö°l<üz bir türlu la 

lamamıştır. t•" 
Altı kişi öküzü ıor .. :aı, 

bilmişlerdir. Sarhoş 0 ,.J· 
ahırına doğru giderken ·yeo 
zile adeta şarkıya beoıı 
bir ses çıkarıyordu. 

••• 
SU d ot IJI irminci asrın Ple eeo 

• ' 5U insanları ıçın 0 .. 

büyü'<, en esaslı ihtiyıçlıtlrıP 
d b. 'd" y· · ci ı• an ırı ır. ırmı~ tut" 
medeni insanları içıo 0 ı··k 

b. oıu~ .. 
dukları her ~katta ır ıulı 
bulunması tabiidir. . ~u~oııf 
tabii bir menba şekh01 0 

tır.. pıri• 
işte bunun için de uo" 

halkı telaşta, Parisin ,uy 00 
t . d ··ı yüı se 
emın e en go , ıını~· 

zarfında yüz metre alç• ço1' 
Bu istikbal için f~oaı teh" 
fena. Paiis belediyesı bU jçİll 
likenin önüne geçmek b•ş 
Frasa arziyat birliğine d•j· 

d · 800 vurdu, d~rhal erıo I•'· 
'lor 

lara başladılar. Su arı 

••• 
Doktor utbif 

Aman, gözünd~ ~ebe" 
bir hastalık var. Goz 
ğinizde ur var. 

- Sabi mi doktor ? .. de 
Elbette sahi. Ted•~~91u"j0· 

··ıuO 
gayet basit. Açınız go dde 

V ·· .. l' bir Pl• · e goze on em ı ., ı.ı turO 
damlatılıyor, sonra ug ·~e bit 
luyor ve el çabukluk• ık•' 
küçük mantar parçası ç 
rılıyor. Göz iyileşiyord ıııı"' 

Bu ameliyat da • 
11 

d6f1 
. e f) 

ve adamının kesesıP )<ad•' 
100 dolardan 8 dolara 
bir kara kazandırıyor· d•Jıİ 

aPIO t Bu sahte doktor Y ,,be 
kadın asistaniyle be ,1ı•f' 
nihayet Vaşingtooda Y 
ele verdi. 

·ıer 
ver paşadan bahsettı ·od'" 

be•1 t 
V eliahd garp cePd. f•"'. 

memnun ve emin i 1'.l<şyel~ 
Avusturyalılardan şı od•f,1 

d yan• ·0ı· çoktu. Veliah ın . irde ı e 
. generallerde bu fık jstif•d 

*** bu fırsattan 
etti ve: ctP 

- Bütün A vustur!~ub• 
helerini Alman asker• dot 

d ., ın• " ıı f azay mecbur kal ıg 1 d• 
Prens Bismarkın hata• poı•" 
büyük olarak göıe çarAıısı• 
tadır. Avusturya - 0tı&ıl• 
ittihadına herhalde ' 

cak idi. Dedi. .. deP ço 
Veliahd bu soı 

memnun oldu: . fı:Ppart.0 
- Evet, dedı. IJı 

zaten bu hata yüzündeP 

marka darılmıştır ! •'') 
( Ark•11 



Sibopları tepedendir. Tamirde işçilikten 
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~~ << PERFA PUNKTUELL >> 

ç tınılarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
'l trçiveleri ve gilneş gö.zlükleri İzmir Kemeraltı 
~eli altında Nafız Gözgördihen ıaat ve gözlük 

rsunuz. 

~engin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 

sağlam, temiz v~ şık yaptırmak ister 
seniı, her halde fzmirde Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh~) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 
Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 

14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını l""'l) • 0laıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
·" d llıden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

~ kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere .::?!'.!?!W!!;?!*•!!!!!!!~-!!! .. ~""'!!'!!l!l!!!l!!!!!!!!!!'l!!!CZ:!!!"!l!!llB!l!!!!!~!!!!!!!!!!!l!!!l!l!l!!!!!!I 
tavsiye ·~deriz. SAUIKZADE BİRADERLER 

1 O ikinci Tteşrin 

~ llaak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak- C k k k 1 t h f • • 
~ latılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin 1 maz 0 U 8fl, U 8 iye eVI ' 

'"•r vermi,tir. M. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 
ta: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde BALCILAR NUMARA _ 145 

~..a.. ZENGiN KIŞESI Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil karemlerimiz 
~*:~~*=*:t:tJf Jf :t:tJf ~~:t*=*Jf geldi. Meyusları sevindirmeğe baıladı. Her türlü zevkinizi 

>+ okıayacak kolonyalar da vardır. 
D o K T o R ~ HUSUSi 

A. Kemal Tonay ~ Şifa Balık Yaiı 
&akteriyolog ve bulaşık, salğın ~ Şerbet gibidir. Gıda kudreti~emsalinden çok yüksektır. Alırken 

~ hastalıklar mütehassısı ~ 
( ~. İltasyonu kartı•ındaki Dibek Hkak batın- • 
~ '-Yllı ev ve muayenehanesinde .. bab saat 8 den ~ S-'-at 6 ya kadar ba•talanm kabul eder. • 
l~t ~t eden hatalara yapılması ll:amgelea air 
~ .,_ •e 111ikro•kopik muayeneleri ile veremli hasta
~ Palaıa.ına cevaz g6rülen Pnomotorakı muayene- & 

llallatazaman yapılır. Telefon: 4115 

t ~~~ 
~.__. 
~~r kahvecilerine müjde 
~t lcdettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
lt~ Yapılan Bel>e ve Batar marka Paket Bisküvit
~r piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe

. 11 Bebe ve Baıar marka Paket Bisklivitleri güzel 
en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karıııında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lımıiJ Atamcr. 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞUŞI 

Şifa~ Balık Yai·ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garantisidir 

~ Milvonlara doğru 
Evet milyonlar l 

{sözü ·artık yalnız 

romanlarda ve ma
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin [içi;d~ 
dolaşan milyonların 

bu z•mandada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiJiyor. 

llşte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir vatandişımıza ~ 
(200000) lira ka~ 

...... 

lzandırmaklall hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş · 
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) ou: 
maralı büyük~ikra- • - . 
miyeyi kazandıran ~uğurıumMilyonlar~ kişesinden alınız .. 

Hariçten sipariş ,,vukuunda biletler~!~r'~gönd!ri!h'.-·-
-Ke°ÇecilercaddeSi- 134!No. bay HA YRı ~AKDvLEK 



,, 

Tasarruf 
Haftası 

Yerli mal ve tasarruf haf· 
tuı önümtlzdeki Perıembe 
gtinil baılanacağından bugün 
6ğleden sonra taat 17,30 da 

1 Ticaret odası salonuuda va· 
limiz Fazlı Glllecin reisliğin· 
de bir toplantı yapılacakbr. 
Bu toplantıda tassrruf haf-
taıı içinde yapılacak iı ve 
taren için proram tesbit edi
lecektir. 

Belediye mec
lisi toplandı 
Belediye mecJisi dün saat 

on altıda belediye reisimiz 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplanmııtır. eski zabıt oku· 
narak kabul edilmiştir. 

Büyilk Önderimiz Atatür
kten ıehir meclisinin tazim 
telgrafına gelen cevab okun· 
muı ve alkıılar arasında 
dinlenmittir. 

Muhasebeci Saimin 930, 
931, 932 seneleri zatuzeman 
hesaplarının tam olduğuna 
dair olan ve· daimi encüme
nince tedkik ve kabul olunan 
rapor meclisin taıdikıne ar
zedilerek kabul edildi. Evrak 
ve mazbatalar aid oldukları 
encilmenlere havale edildi ve 
celse tadil edildi. Perıembe 
ınnn uat 16 da toplanby" 
devam edilecektir. 

Kamutayda bir 
layiha 

Bazı mıntakalarda adam 
aldürmek suçlarının mühim 
bir yekuna çıkması bu yer
lerin halkı arasında kan güt
me davasını yaıatmakta ol
duğundan hükümet bu hu· 
ıustl bir liyiha hazırlayarak 
Kamulaya vermiıtir. Bu li· 
yihaya g6re katilin akraba 
ve ailesi en aıağı üç sene 
müddetle bulundukları mın· 
takadan 500 kilometre uza· 
ğa sürgiin edileceklerdir. 

Dünkü borsa 
sabşları 

Çuval Cinsi Fiati 
840 Oztım 8,50-21,50 

1933 incir 6,75-14,50 
2313 Buğday 4,625-5,625 
497 Arpa 3,625-3,8125 
26 Susam 14-14 
26 Akdarı f;,50-3,50 
29 Fasulyı 8,-10,50 
45 Nohud 5,50-5,625 

4940 Pamuk 46,50-46,50 
3460 Palimud 270-475 

Radyo 
Bugünkü İstanbul 

proğramı 
Saat 12,30 • 14 plak muzik 

ve son haberler, akıam 18,30 
dans .muziği, 19,30 konferans, 
20 Bedia Riza ve arkadaı
ları, 20,30 Türk muziği, 21 
Şehir tiyatrosu artistlerinden' 
Bedia ve Hazım tarafından 
bir operet parçası 21,30 
Stüdiyo orkestırası, 22 pllkla 
sololar, 22,30 Ajanı haber· 
leri. 

10 ikinci Teır a --
DONYA POLITIKASI: 

Bir sefarethanenin camı neye 
kırılır? 

Bir harp vukuunda A jansın bir telgrafı bildiriyor. Almanyanın lngiltere~~ 
sefarethanesinin camları niimayiş yapan bazı kims...

tarafından kırılmıştır. 

H er hangi bir sefarethane, mensup olduğu devletin~~ 
toprağından kopmaş bir parçasıdır. Ona kimse taarı--

Balkan orduları bir· kumandan tarafından 
mı idare edilecekler 

edemez, el süremez.. Hatta adi bir cürüm dahi işlese poli' 
davet edilmedikçe sefarethanenin kapısından içeriye ~ 
mez. Her devlet sefarethaneleri muhafaza için azami gayt' 

Paris 9 - Biikreıten alınan son haberlere göre, Balkan paktına dahil devletler erkanı· 
harbiye reisleri bugün de müzakerelerine devam etmiıler ve harp esnasında dört devlet 
ordularının, bir kumandan tarafından idare edilmesini hususunu tetkik eylemiılerdir. 

sarfeder. Devletler arasındaki nazik münasebet böyledir. 

F akat son seneler içinde her devletteki müfritler ~~ 
fırsat buldukca mukabil sefarethanelere tecavüz 9": 

yorlar. lngiliz milleti gibi siyasi rüşdünü isbat etmif -~ 
kütle dahi icabında bi sefarethanenin camlarını kıflllP" 
cesaretini kendilerinde görüyorlar. Cam neden kırıldı ? ol'I 

---------------------------- ...... 00 ...... ~----~----------------

SARSILMAZ BiR CEPHE 
-----------------0000-----------------

Stodiyanoviç Balkan antan-
tını ve küçük itiliftan 

böyle bahsediyor 
Belgrad 9 {Özel) - Yugoslavya Baıvekili Stodiyanoviç 

beyanatta bulunarak demiştir ki : 
- Balkan antantı, küçük itilaf, lngiltere ve Fransa, işine 

bizim birbirini tamamlıyan ve ayrılmaz bir teıekkül olan 
siyasetimiz ... 

Münhal mebusluklara namzed 
Ankara 9 - C. H. parti~i münhal mebusluklara namzed· 

!erini seçmek üzeredir. Namzedler arasında Romancı Hüse· 
yin Rahmi ile eski dahiliye müsteşarı Vehbi ve Nazminin 
adları da geçmektedir. 

Yemen Prensi Ankara•vı 
____ z_iyarete v:eliyor •• 

lstanbul 9 - imam Yabyanın ikinci oğlu Mehmed'in re
isliii albnda Avrupa memleketlerinde seyahate çıkan heye
tin Ankara'ya da geleceği haber verilnıektedir. 

Italyan Hariciye ·nazırı 
Viyanada 

lstanbul 9 (Özel) - ltalyan Hariciye nazırı kont Ciyano 
Viyanada parlak bit ıekilde karıılanmııhr. Yapılacak konuı· ı 
malarda Macaristanın kendine baif ıyan muahedeyi yırtması, 
Avusturyada taht kurulması meselesi görll,Wecektir. 

--~------------------------
LONDRA YA AKIN 

'""""""~''"""""""'""V"V'"\..~ 

Bir çok yıldizlar kral Edvar-· 
dın tac giyme resminde 

bulunacaklar 
Gelecek haziranda lngil· Seyahatin en aıağı bir ay 

tere kralı sekizinci Edvaı dın stlrmesi operatörleri diiıün-
tac giyme merasimi yapıla· dürmektedir. Çiinkli bu yıl• 
caktır. Bunun için ıimdiden dıılar HoJlivutta bulunmadık-
hazırlıklara baılanmıştır. Bu 

ları müddetçe çalıımak müm· 
merasim HoUivutu endiıeye k ün olmayacak ve birçok fi
dü1ilr1Qüştür. Çünkü böyle 
her zaman herkese nasip ol· limler geri kalacaktır. Kont· 

ratlarında bunları o za 
mayan merasimi kaçırmamak man 
kaygusiJe birçok yıldızlar çalıştırmaya mecbur etmeye 
merasimde bulunmağa karar dair bir madde bulunmadı-
vermişlerdir. Bunların ara- ğından operatörler • yıldızları 
sında Gary Cooper, Franchot Londraya gitmekten mene-
Tone, Carole Lombart, Lio- demiyorlar. 
nel Barrymore, Joan Cravfort Gelecek kıı bu yıldızların · 
gibi en müstesna yıldızlar filimleri ancak mevsim so· 
vardır. nuoda gösterilecektir. 

Kadınların 
askerliği 

lstanbul 9 · - Bazı gazete
ler, kadınların askerliği hak
kındaki liyihanın hazırlanmış 
olduğunu, bazıları da henüz 
böyle bir kanunun hazırlan
madığını ve böyle ıey ol
madığını yazıyorlar. 

Tekirdağlı 
Hüseyine 

Şampiyonluk kemeri 
Verildi 

İstanbul (Özel) - Emini· 
nü Halkevi tarafından tertip 
edilerek Cumhuriyet bayra· 

bunda yapılan serbest ve yağ 
h güreş müsabakalarında 
Türkiye baş pehlivanlığını 

hem serbest hem yağlı gü
reıte Tekirdailı Hüseyin ka
zanmııtı. Eminöntl Halkevi 
Halkevi salonunda pehlivan· 

lar ıerefine bir çay ziyafeti 
vermiı gazetecilerle birçok 
davetliler bulunmuıtur. 
'f 

1

Tettip heyeti tarafından 
ıampiyon ıçın hazırlanan 

ı•mpiyonluk kemeri mera-. 
aimle Tekirdajlı Hnıeyine 
verilmiıtir. Bütün hasımlarını 
yenerek hakkile Türkiye baı 
pehlivanlıtını katanan bu 
kıymetli Tilrk çocuguna kar-
tı Halkevinin gösterdiği bu 
allka ne kadar takdir edil
ıe aıdır. 

Maiiye 
memurlarının 

I• talya ve Almanyanın anlaşması, ispanya faşistl~rİ ~ 
harbde faik Bir vaziyette bulunmaları dünyadaki bırÇ 

demokratları, komünistleri çileden çıkaracak kadar kızdı~ 
yorlar. Bunlar Bunlar faşizimin g"n gektikçe kuvvetlendi 
sini diğer rejimler aleyhine atılmıı adımlar sayıyorlar .. in' 
Jiz siyaseti çok ihtiyatı olduğu için lngiliz diplomatları 
şizimin bu ilerileyişini hiç arzu etmemekle beraber içind" 
pazarlıklı bir siyaset güderek seslerini belli etmiyorlar. 

F akıt halk bazan o kadar kızıyor k:, sefarethanerun el_, 
larını bile indiriyorlar. 

POLITIKACI 
OOOOOOCOOOOOOOOOOOCOJ000000'00400C:XJOOOCKXXJOOOOOCX>Co0~ 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA 1 • • 
~ .._ - ~ - L ... : 't lJ 

Babıiliden Eİizaya •• 
N ak tile salton Hamid za • 1 iki hafta bekler, yine c~~ 

manında Yanyalı Ferit paşa yok. Bu sefer, sefir bı ti' 
satrazamdı. Fransanın 14 ı· Ferid paşaya mQ.racaat ed ti' 
Temmuz Cumuriyet bayramı- Ferid paşa, hiç teliş gaıt 
nı teprik jçin Cumur reısı meden cevab verir: ~ 
mösyö Faliyere Babuiliden - Sefir hazretleri, I' b" 
bir tebrik telgrafı çekilmiıti. gün göndermek lütfünde ·J' 
Her nasılsa bu telgraf Pariı lunduğunuz metubu hafi dit 
postahanesinde kalmış teftiı yeye havale ettim. Ool•' f 
esnasında meydana çıkınca Fransız usulüne tevfik,O" 
memurlar tarihini değiştire· raya koymuşlardır. Sır•1 
rek Elizaya göndermişler. gelince bu işe bakarız 1 ~ 
Faliyer bu telgrafı alınca hay· Der Sefir de Babai r' 
rette kalır. Bibtabi nezakat gayya kuyusu oldu;uoll 
icabı bir tefekkür cevabı ya· diii için : •f it'! 

- Bu notayı ben ıı • 
ıar, cevabın bu kadar gecik- veriyorum, timdi ce•• 
meıiaden meraka döşen Fe· 
. d t!. t 1 Ll iıterim 1 ~ 

rı paşa, mwı efır arı o r Diye sıkıthrıncea r 
araya loplar, Uzun muzak~.. paŞada hemen notaJ• ~ 
reden sonra ıu yolda karar durur Ye altına ıu yol~t. 
verir: ce~ab yatarak lade ,d':',a 

.. Devledü, saadetin Fransai N ld ti".'. 
C
- h . · - otanııı a un, .~ 

um ur reisi meşğalesini sı· d l b • r 1 raya .koyduttan dolayı bu um. ca ının ıcraıı fi. 
telgrafın cevabı gecikmiştir. lizım gelenlere emir ver~ 

Sefir bu cevabı •:,,1 
Badema bu gibi şenliklerde sevinir. Sevinir amm•··· ft'~ 
bir hafta evvel tebrik tel· dan bir sene geçtiği P' J 
graflarinın çekilmesi tensib gene. istediğini yaptı,.,. 
edilmiştir,, d~y.e telgrafın al- Şimdi acaba.. Elize'~e '/ 

teka ••ti•• v •• tına şerh verılır. J Babıali usulünümü takıb~ 
U ll2'U Ve yine bir gün, Fransız yor? Biz Antakya bak, 

An!iara - Yeni maliye sefiri Ferid paşaya bir ı:ota nota veriyoruz. O iıe 

;~:~~;~:~;~'!.~:~~:~ ~:b. ~ao ~~ 
Jiğ memurları,. tahsil tebliğ TUTUN PIY ASASI 
memurları, pıyade, süvari ._y 
ve ·~be tahsil~a.rJarı ı;nea,.. Mıntakalarda satıc h. arareV 
tan ucrete geçırılecektır. Y 

Maliye vekiletioin al~ka- devam edivor 
darlara gönderdiği yeni bir ..._.... .ı 
tamime göre bunlardan 31 30 nıil)'On tütünden 17,5 milyonu satıl"1/ 
ağustos 9~6 taribind~ fiilen Ege mıntakasının .~~ tütün tır. Tütün rekolte~i 35'4 

1 
25 sene hızmet etmış bulu- mıntakasında satış bulun hızı yon tahmin edı)ı:oe~ ı 
nanlar rızalarına bakılmak- ile ~evam ~tme~tedir. . Piyasa açıldığındaDbetl ~ 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

müesseselerine yardım edebilecek vaziyette zenginlerimiz 
az değildir. Fakat biz servetimizi bu yolda kullanmaia 
nedense ahımamışız .. Arada sırada hamiyetli bir vatandaşın 
teberru~nu d~yduğumuz 'laman büyük bir sevinç duyuyoruz. 
Bu vazıyette ınsanın canı şöyle bağırmak istiyor : 

- Zenginler, ne duruyorsunuz .. Sizde kesenizi açsanıza .. 
H!t olmazsa v~tan yavrularının mekteblere karşı yaptıkları 
hucumun arttıgı bu günlerde siz de vatana bir iki mekteb 
hediye ediniz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

sızın tekaüde sevkedilecek- Şırketlerın ekısperlerı ahm j milyon kilo tütün •'~ 
lerdir. 20 sene i doldu ı işinde . bir .. bi~Jerile rekabet ve mütebaki on iki oıU~ 

. . y ran ar etmelerı yuzunden tütnnün h ft k d -~?" 25 seneyı ık mal edinceye d .. b' . kt t 1 a a sonuna a ar · e mu ım mı arı sa ı mıştır. h ld' F' tf,ı' 
kadar eski maaşlarile me· T'"t" t k 1 d sı mu teme ır. ıya u un mın a a arın an sa- • 
muriyetlerinde kullanılacak- bableyin aldığımız haberlerde OtopSI _J 
lar, 25 seneyi doldurunce Bergama 1,5 milyon, Kuşa- . 14f"J 
tekafld edileceklerdir. Yirmi dası 450 bin, Ödemiş 3 mil· Lımanda bdulubnakn 1.~ ';I. .. 

T. 1 ') Akb' nuo vapurun a e Ç seneden az hizmet etmiş yon, ıre mı yon, ısar .. . ,o~ 
. 4,5 milyon, Muğla 3,5 milyon, Osman oglu Tevfık ~ 

olanlar maaşlı memurıyet za- F tb' 200 b' B d -ı ü t" T f'g" in 'I . e ıye ın ayın ır o m ş ur. ev ı 0 manına aıt tekaüd hakları 300 bin, Aydın 1,5 milyon, şübheli görüldüğOod~ 
mahfuz kalmak üzere ücrete" Manisa 2,5 milyon, Balıkesir gün adliye doktoru t 
geçirileceklerdir. 971 bin kilo tütün satılmış· dan otopsi yapılacaktı'' 

' 
·~= ... -. ....... ~s•sz~••ır:m .. •s...,.._~=~IWR-"'>.SW~~:ez,.. ...... ~~~~~• ----------------- ~~---

H-:! av;bircok vatandasları bü (Saa -'et~ kişesinden veni tertip pivanko biletle~! 
yuk bır Servete k&VUŞdUr&D u~ a)magıv UnUtınayınız Basmahane Çor~k kapı karakol 349 

• Bay Hasan Tahııa Telefon: 


