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'J a ı ıye naıırı quya as er en 

b Fransız gazetesi Almanya "ya ölüm ya 
llrb '' sevdasından vazgeçmelidir diyor 

~"~ ~~ 
1
12 (Özel) - Al· 

~ ~1Ptlan mua'lzam 
'-... "tı;d't; liitler "Y"e Göbt-ls' 

~' ~ sözler bütün 
~ •Yret ve dehşet 

~ ~, 1ftar. 
" ... p, ... 
~,... 't 11 en soguk kanlı 
f..: l\'t~r başlı diplomatları 
~- d p~ vaziyetınin bir 
~·iı 0rru gittikce yak· \ ~-d, Ilı ve dünyanın 
'~t~ 11 

.... dakikaya kanlı 
'tıl:.~ir~llruklendiğini söy · 
~ er. Almanyanın 
,, p •çığa müstemleke 

\&..~ ı::naa ve ingiltere· 
~"ttı.Yiik bir endişe 
~ r. 

"L'')' ~ kotnünizme ve 
\~'1taillr~~ açılan faşist 
\ı 11lt dunyanın en na-

~ bi:':•nında ortaya 
~te ıgılcıma benze· 
~ ~,:e. bu kıgılcımın 
\1a ~•da'1Yeti mahvedebi 
\':')•l'ı r barut dolu olan 
Aı tduııı:~:fe .verebileceği 
l "\ il edı. 

l'td 
~"'-td, ' .. Yapılan nü· 
~~ •e Gobels bir nutuk 
~tt ~tas bu nutkunda 
\~ İ>tlc Yanın silahlanma 
~il ~iidhiş olduğunu 
,~, "S •taret etmiştir. 
~~•eu·0'Yetler dünyanın 
\Lıı l d . 
~'1 "-•lik . enızaltı filo. 
~'il h diyerek Al· 
~-- "1 da denizaltı 
~•)a :!i~tere ile yaptığı 

~
t İat .itilen • çoğalt.... , eıaa,,r 
~~~ ır. 

\.. 'Çalc l•ıeteleri endişe
ıl 'ti ç, •ö ı ~'ti . Y ıyorlar. 

l. '1..:,lllltlc ııyen" gazetesi, 
~ ;1\i11 •nın Sovyet Rus-

"\.~ •i~b Çevriloıiş şid
. olduğunu söy-

° Figaro,, gazetesi Hitlerin 
sözlerini samam yıgınlarını 

t ateşliyecek mahiyette oldu· 

ğunu d nyanın dakikadsn 
dakikaya harbe doğru sörük-

1 lendiğini yazarak diyor ki: 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
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"Dünya bu çılgınlığın önü· 
ne geçmelidir. Fransa - Al· 
manya münasebetleri gibi 
bütün Avrupa memleketleri· 
nin münaseo.betleri müessir 

bir surette istikrar devresine 
){İrmelidir. Bunun için de 
Almanyanın "Ya ölüm ya 
harp,, dövizini terketmesi 
lazımdır. Avrupa mevcuttur. 
Fakat ikiye bölünmiyecek 
kadar küçüktür. Fransa - Al-

Mussoliniye 
suikast ha beri 
tekzib edildi 

manya münasebetlerini tan· 
zim için henüz vaKıt geçme
miştir. Her şeyeden önce 
Almanya küçük hikayelerim 
bırakmahdır. 

Pravda gezetesi Hitlerin 
nutkunu cerhetmekte ve şun· 
Jarı söyJewektedir : 

- Nutuk dış siyasa üze· 
rind~ çok az d rmakta faaı.at 
bazı yerlerinde Almanyanın 
müstemleke iddialarından 
vaz geçmek istemediğini ~ e 
müstemleke elde etmeye 
çalışacağını bildiren kısımlar 
mevcud bulunmaktadır. 

Nutkun taarruzi mahiyeti 
kıtlık kadar açlıkta görülü· 
yor. Nutuktan Sovyet aleh· 
tarlığı demogojisi kaldırılırsa 
ne kah? Nutuk Alman ulu
suna ne kazandırıyor ? Kıt
hk1 ne zalim dehşet harb, Vf; 

faşist kongreiinin ileri ge · 
lenleri görünüşe bakılırsa işe 

- Sonu 4 üncüde -

Piyango 
Dün kazanan 

numaralar 
İstanbul 11 (Özel) - Kaza

nan numaraları bildiriyorum: 

35000 
20803 No. 

Sonu iki rakam ile nihayet 
· bulan biletler iki lira amorti 

kazanmışlardır. 

12000 Lira 
29922 No.ya 

10000 Lira 
C). () ') •). •> 
.:J t.1 .;.J •) 

3000 Lira 
ı 1 ~ a 1 

500 lira kazananlar 
20438 23922 4382 5064 
5964 13355 29235 5380 
3452 15274 
150 lira kazananlar 

12154 7162 17309 439 
27524 448 10037 1119 

Londra 11 (A.A) _ ftal- 24487 18536 11756 15997 
yan sefareti Romada B. Mus· 22859 16829 
soJini ile bir çok büysek 100 lira kazanan)ar 
faşist erkanı aleyhine hazır· 9043 29957 17375 5012 
lanmış bir komünist komplosu 27081 10245 20013 29100 
keşfedilmiı olduğu haberi 22910 27625 2009R 27627 

, kat'i surette tekzib etmittir. ı 2998 ~ 5519 29592 1556 

- kaçmış, idama mahkôm · olmuı 

BAY FETHi 

lstanbul 11 - Başvekil 
ismet lnönünün Londra zi
yaıeti kat'i surette tekerrür . 
etmiştir. Diplomatik forma
liteler •amamlanmaktadır. 
Başvekilimizin Londra seya
lıatini mayıs ayına tehir et
tiği hakkında çıkarılan ha
berler doğru degildir. 

Başvekilimiz, refakatları
mızdaki zevatla birlikte bu 
ayın son haftasında, olma!Sa 
birinci teşrin ayının ilk haf
tası içinde Londraya gitmek 
üzere lstanbuldan hareket 
edecektir. Londra sefirimiz 
Ali Fethi z'yaret programını 
hazırlamağa başlamıştır. 

Siyasi mahfillerde bu ziya
rete hususi bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

14884 
20500 
7758 
8833 

7685 6714 9442 
23590 27437 16898 
22038 28558 5799 
14308 19038 17402 

' 17161 21997 24525 4705 
19041 7913 16101 15487 

.)0 lira kazananlar 
16472 25205 7314 17096 
2661 5388 17611 12850 

28040 2081 25361 22947 
553 11362 19985 3318 

17582 16343 21718 8265 
4265 11129 4803 24781 

18500 

Saad~t Gişesi 
Bir yurddaşı bu defada 

mes'ut ve bahtiyar etmiştir. 

Her keşidede birçok vatan
daşlarımızı saadete kavuş· 
turan bu uğurlu ve hayırlı 
gişe bu kerede Gazi bulva· 
rında uyuşturucu maddeler 

~·inhisarında kavas ~Mebmed 
00

Saik'in (Saadet Gişesinden) 
aldığı 29922 numarah bilet 
ile 12000 lira kazanmıştır. 

Bu bileti satan gişe sahibi 
Hasan Tahsin ile talihli 
yurddaşımız Mehmed Saik'i 
özyürekte11 kutlulaı ız! 

- ----------~-----------
Nazır son ithanıJara cevap vern1edi eski bir 

nnıharıb ınühim ifşaatta bulundu 
Fransada, Dahiliye Nazırı 

Sa1engro aleyhinde, sağ mat
buat ve bilhassa GrigCJire 
ile Jour gazetesi müthiş bir 
mücadele açmışlardır. 

Dava hiyaneti vataniye 
meselesine temas ettiği için, 
sağlarla soJlar arasında bü
yülr münakaşaların açılması· 
na sebebiyet vermiş ve bu 
dedikodu Fransanın en ufak 
köylerine kadar intikal et
miştir. 

Mösyö Salengro, M. Blum 
hükumetinin nafiz erkinm
dandır. 

Haftalık Gringoire gaze
tesi bir yazı neşrederek 

Mösyö Salengronun umumi 
harpteki hayatını karıştırmış 
ve kendisinin Fransız ordu
sunda asker bulunduğu sı

rada kaçtığını diuanı.._up 

tarafından gıyaben idama 
mahkum edilmiş olduğunu 
yazmıştır. 

Salengro bu hücumlara 
kısa bir cevap vermiş, as
ker kaçağı olmadığını söyle
miş, gerçi bir divanıharp 

tarafından mahkum edilmiş
se de idam cezasıua çarpıl 

madığını ve b•.: divanıharbin 
de Fransız divanıharbi ol
mayıp Alman divanıharbi 

o:duğunu söylemiştir. 
Salengro bu cevabile, 

F ransaya hıyanet etmek 
şöyle dursun Fransa lehinde 
çalıştı için Almanya tarafın
dan ceza gördüğünü iddia 

Müşkül bir vaziyete gire. n sol 
hükumetin reisi 
LEON BLUM 

etmiştir. 

işe Le Jour gazetesi de 
karışmış ve dahiliya nazırı· 
nın sözlerinin doğru olmadı· 
ğını iddia ederek kendi 
fikrini takviye eden şahitler 
aramağa başlamıştır. 

Gringoir de bir makale 
neşrederek şu cür'etkir it· 
hamı ileri sürmüştür. 

"Salengro nihayet hakika-

Sonu 4 üncüde ~ 
~_...••-=--Nım1 ........ m!IWMK11 .. age•1Mmcarn:• .......... . 

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

0tomobil kazalan 
r::I ık sık tekerrür eden otomobil facialanndan dün bu 
R::JI sütunda derd yanmıştık. 

Vilayetten, bütün kazalara ve belediye risliklerine bir 
tamim gönderilerek son zamanlardan artmıı olan otomobil. 
kamyon kazalarına karşı nazaridikkat celbediJmiş ve kaza
ların önüne geçecek her türlü tedbirin alınmasında ihmal 
gösterilmemesi bilmiriJmiştir. 

Kazalar, bilhassa kamyonlar fazla yolcu almak yüıünden 
olduğu gibi bu kamyonların hurda ve işe yaramayacak bir 
halde bulunmal 1rından, frenlerinin bozuk olmasından ileri 
gelmektedir. 

Vilayet, lzmirl .! mülhakat arasında işliyea kamyonlann 
makielerinin sık sık makine mühendisleri tarafından kotrol 
edilmesi ve hurda halde bulunan işe yaramaz makinelerin 
seyrüsefere bırkılmamasını istemiştir . 

Vilayetin bu tamimi vatandeş canının kıymet ve ehem· 
miyetini bu kaıalara karşı müdafaa ediyor. Halk vilayetin 
tamiminin istediği kontrol işinin layıkiJe yapılmasını va ka· 
zaların önüne geçilmesini istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• - - .p~.. •• • •• • • p 
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Morfinle 
Çıldıran 
Adam 

•ıspanya harbında kan govdeyi eötürürken DUNY A9 

Halk heyecan ve!zev kle:Bog LoaNeıoooc:ıleıoooc:ır coaoaoootife~. fi 

ğa güreşlerini seyrediyor Ar:i~s::~::i~:S01 
güldi'ırüyorınUŞ 

Bazı nebatlarm ball Halbuki Madrid top sesleri içinde inliyordu 
ıaları vardır. Me-1A 

Yazan: KARANTiNALI 
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Ceulerim nara tomarlarile 
dolmuştu kaçıyordum •• 

Bu suretle bir kaç aylık 
morfin parasını da elde et· 
miı olcaktım. 

Babamla epeyce konuştu· 
lar. Civarda bir arsaya bil· 
yük bir depo yaptırılması 
meselesi &zerinde konu,u· 
yorlardı. Biran geldiki bera· 
ber çıktılar. Ars ya doğru 
yüriimeğe başladılar. Ben 
dlikkinda yalnız kaldım .• 
Tezglhtarı bir sigara aldır
mak için dişarıya yolladım 
dükkan yalnız kalır kalmaz 
doğru kasaya koştum. 

Ah kör talih... Kasa ka· 
palı idi .. 

Kendi kendime : 
- H111an dikkat et,.. Bü

yllk bir fırsat kaçırıyorsun. 
Talib bir daha adamın yiizll· 
ne böyle gülmez.. Neyap yap 
ıu kasayı açmağa baki. 
Diyordum •. 

Derhal bahrladım .• Buuam 
kasanın anahtarını oturduğu 
hiiy&k masanın ıağ ilk gö· 
z8ne kordu.. Heınan çekme· 
ye "koıtum. Kapalı . Masa d4 
bir Amerikan masaıı.. Ko
lay kolay açılmaz ki.. oir 
hıraız, alçak, sefil bir bırıız 
ıibi çekmecenin kilidini zor
lamaya batladım. Fakat açıl· 
mıyoı du. Orada bulduğum 
keserin ağzını çekmeceye 
ıoktum: 

- Hartı .. 
Diye tahtanın Oıt kısmını 

kırdım. 

Fakat bu esnada bizim 
I 

tezgibtar uzuktan görOndü. 

- Yalan söyleme .. 
- Vellahi Yenice dediniz. 
Paketi ve paraları masa· 

nın üstUne fırlattım. 
- Haydi fazla gevezelık 

istemez bir Boğaziçi al da 
gel. 

Herif dükkandan çıkar 
çıkmaz 
kırdım. 

süratla çekmeceyi 

Bu sırada dükkana çarşaflı 
bir kadın girdi. Yüreğim hop 
etti 
Beş on para isteyen bir 

dilençi imiş. Eline bir papel 
tutuşturdum ve savdım. 

Uzatmıyahm, nihayet kasa
nın anahtarı elime geçti. 
elinde bir deste mavmun· 
cukla ayaklarının ucuna basa 
basa ilerliyen, sabıkalı bir 
hırsız ustalığı ile kasaya 
doğru ilerledim. 

Göz ucile etrafa bakfıma 
baktım. Gelen giden yok. 
Anahtarı soktum. Çevirdim. 
Kasa büyük bir takırtı ile 
açıldı. 

Bet liralıklar, on liralıklar 
bilyük tomarlar halinde kar
tımda duruyordu. Para to
ınarlalilllı bilyük bir sür'atle 
yakalayup cebime doldurma
ğa başladım .. Bu it tamamdı. 
Kasanın alt göztinde küçiik 
çekmece vardı. Bu çekmece 
de bütün paralar bulunuyor· 
du. O gözü da açtım.. Bir 
deste elli liralık duyordu. 
Elli liralıkları da avuçladım. 
Tam cebime sokuyordum. 

( Arkası var ) 

İspanyollar garib adamlar
dır. Zaten lspanyol ülkesinde 
de tuhafl ·klar çoktur. lspan
yollar arbedeyi, kavğayı, 

telaşt, gtirültülü hayatı sever· 
ler, oldukca medeni olmakla 
beraber eski adetlerinden, 
milli unsurlarından, vurucu
luk ve kırıcılıktan bir türlü 
ayrılamazlar. Bilhassa boğa· 
larJa boğuşmaktan bir türlü 
vu:geçmezler, batta diyebir 
lirim ki bu boğaları olmadan 
yaşayamazlar boza güreıle
rini her teye terci ederler. 

O kadar ki bu güreşler 
lspanyollar .. için hayati bir 
ihtiyaç halindedir, dersek 
yeri vardır. Netekim Madrid 
şehrinin tayyare bombaları 

altında tehlikeler karşısında 

bulunduğu, Madride taarruz 
hareketi yapan ihtilalciler 
günden güne ispanya pay· 
taht na yaklaştığı .halde ge
çen hafta bu şehirde yine 
u.numi bir boğa güreşi ter· 
tib edilmiştir. 

Bu yüzden muavakkat bir 
müddet içi.. şehrin ihtilalci
lere karşı müdafaası işi geri 
bırakılmıı, bu güreş yüztln· 
den atani vazife lile unutul· 
muştur. Bu andan istifade 
eden ihtilal topları Madrid 
müdafaa hattını adam akıllı 
tabrib ettiği halde boğa 
kavgalarına dalub giden ku· 
mandanlar ve bailırlar· bu 
topların gürülülerini lile işi

tememişJerdir. 

Güreş neticesinde gllreı 
boğalarının en azğınlarından 
altısı telef edilıoiıtiştir. Bu 
razğınlardan biri galyana ge· 
lerek siperden atlamış, aha
linin arasına girmiş, bir çok 
kimseleri ezmiş, iki kişiyi 
ağır surette yaralamıştır. 

Neticede oyunun kahra-
Ben masanın kırılan çekme· 
ceıi &zerine oturdum. Herif 
geldi, paketi verdı. Hıçbir 
ıey görmedi .. 

----------------------------·---

- Yahu ne lif anlamaz 

Iimir Viliveti lWulıasebei Hu
susiye Müdürlüiünden : 

Mevkii Cinıi No. Bedeli Sabıkı 
adamsın sen .. 

- Ne oldu .. 
- Ne olacak bir siga.·a 

Karşıyaka Alay Bey 
iktisat soka\c 

Fv 26 
Lira 
42 

almasını beceremiyorsun .. 
- Neden beğim .. 
- Neden olacak ben sen-

den Boğaziçi sigarası iste
tepim.. Sen Yenice almışsan .. 

- Siz Yenice dediniz .. 

idareyi Hususiye akarahndan olup yukarıda yeri ve cin
si gösterilen akar kiraya verilmek üzere 3·9-936 günpnden 
3-10-936 perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pa
zarlık suretile artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu müddet 
içindeki perşembe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar Eııciimeni vilayete müracaatları. (235) 

Karadeniz Kıyılarında · 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
-9- YAZAN:** 

Haydi kannıın ırzına geçmenin hesabını ver!. 
Birer canlı cenrııere dön· beş kişi girdi. 

m&tlerdi. Doğrusu bizim " Hepsi de birer dağ par-
adamların bu korkaklıkların· çası gibi güçlü kuvveli idi-
dan iğrenmiştim. Hili iğrc- ler. Bunların karşılarmda 
niyorum. Evde silib ve ceb- bizim evin adamları gözüm'' 
hane vardı. Pençere aralığın- birer kedi gibi göründüler. 
dan, kapı arkalarından Soy· •• içeri girenlerden birisi: 
tari oğluna çok zarar vere- " - Haydi bakalım.. Ka· 
birikdik. rımın ırzına geçmenin hesa· 

.. Ne ise. Biz bu halde iken bını ver ! dedi. 
zaten aatlam olmıyon kapı .. Bizim adam titreyerek: 
lanWı; içeriye ızbandık aibi " - Senin karının ırzına 

ben geçmedim.. Na işte ıu 
oğlan bu kötü işi yaptı. De- ı 
di ve kaynımı gösterdi. 

.. Soytarı oğlu olduğu an· 
laşılan adam : 

" - Bire hain herifler; 
kulübesinde yalnız başına 
bulunan bir kadını ne diye 
öldürürsünüz .. Bu yetmezmiş 
gibi zavallı ve müdafaasız 
bir kadının ırzana geçmek 
kahramanlık mıdır ? 

Buraya be -; kişi ile geldi
gıme bakmayınız.. Haydi 
şimdi, öldürdüğünüz karının 

kocasına saldırın bakayım .. 
Üç kişisiniz. Dedi. Ve kızan
larına : 

" - Siz kapıları, pencere: 
leri tutunuz ben bu k6pek
lerle sayla .. cajım.. Dedi, 

manı olarak bir çingene ı üstünde taşınmış, kendisine 
seçilmiştir. Brağa admda ki kıymetli hediyeler verilmiştir. gösJ.ı~ş:rt~ibi 
bu çingene savaşta büyük Halk buradan gülerek, yetişen bir nebat da 
ehemmiyet göstermiştir. 18 konuşarak, tenkid ederek güldüriirmliı. Bu •• 
saat devam eden savaşta bu çıkarken Madrid şehrinin alıp koklayan derhal 
çingenenin cidde.ı kahra· otuz kilometre uzağında ki ha ile gülmeğe L ......... 

lıklarıda görülmüştür. Neti- toplar ateşe devam ediyor, Arabistanda yetiıe• 
cede çingene ahalinin elleri paytabt saraılıvordu. bata bütiin dünyaya 
OOOOOCAlOOOODOO~ao insanlar için iyi ol~ 

Olur şey değil ! 1 Garib bir o zaman san'atları 1 
• 

H d 1 k güldürmek olan kolDedİ 
ay ut ar o.. isyan ! tistlerinin, monol 

k •• •• ... halleri ne olacak?.. 
1 

.. tı1 ca ouruvu Danimarkad~, son zaman· Afrikada zorla il 

1 
larda şayanı dıkkat ve ... Çok . • . be irJet 

ÇS ıp garib bir isyan çıkmıştır. Bu ıçı.rılen yg rl;,.,r 
•• •• d •• ı isyan, otel ve büyük gazino· Afrı~anın .bazı ye Sil it gotur u er lar garsonlarının isyanıdır ve atlar sıgara ıçerler. . • 

Lehistanın Kutno kasaba· sadece frak aleyhinedir ! yaki atların kendiler•~ 
sında şimdiye kadar eşi, 

emsali görülmemiş bir hır· 

sızlık yapılmıştır. 
Hırsızlar Kutno kasabası 

civarında Ohniyo ırmağı 

üstündeki demir bir bir 
köprüyü çalmışlard1r. 

Hırsızlar köprüyü sökmek 
için lazım gelen bütün alit 
ve edevatı vinçleri hazırla

mışlar ve bir gün gelip ça· 
hşmağa başlamışlar. Üç gün 
üç gecede hem köprüyü sök-
müşler hem de köprllntın 
bütün demir aksamını kam· 
yonlar ile bili izi bulunamı· 
yan bir yere nakletmişlerdir. 

Ahali köprünün değıştiri-
leceğini unnederek bu ame
liyatı günlerce memnuniyetle 
ıeyretmit, memurlardan biç 
birisi de bcı adamlardan 
şüphelenik de resmi ruhsat 
tezkeresi istememişlerdir. 

Hırsızlar köprüy6 yerinden 
kaldırıp ortadan kaybolduk· 
tan sonra yenisinin yapılma· 
sı için de bir teşebbüs ve 
hazırhl görülmeyince alaka· 
darlar harekete geçmişler, 
köp ünün ne olduğunu araı
tırmağa baılamışlardır. 

Kutno polis merkezi naf ia 
mühendisliğinden köprünün 
ne oldunu sormuş, alınan 
cevap herkesi hayrette bı· 
rakmışhr. Çünkü nefia dai
res: köprünün dt:vlet ve be· 
lediye tarafından söktürül
mediğini, tamirinin ve değiş
tirilmesinin de mevzuu babı 
olmadığını bildirmiştir. Bun · 
dan sonra köprünün bir çe· 
te tarafından SÖil ülüp çalın
dığı anlaşılmıştır. Şimdi za· 
bıta hem köprüyü, hem de 
bu köprüyü çalanları ara
maktadır. 

sonra bana dönerek : 
" Karı.. Sen sesini çıkar

ma, şurada dur. Benim karı
larla işim yok yoktur. Yal
nız edebsizlik edersen karış· 
mam .. Dedi. 

11 Soytarı oğlu labancasını 
çekti; kaynımın kafasına 
ateş etti. Kaynımın kafası 
da~ıldı, kırmızı kanlar ve 
beyaz beyinler etrafa saçıldı. 

" - Laşol.. Bu bu bir !. 
Şimdi oğlunu geberteceğim. 

" Diyerek kamasını oğlu· 
ensese köküne sapladı. Oğ· 
lum müthiş bir çığlıkla yere 
yıkıldı. Ben oğlumun üzerine 
atıldım. 

"Fakat Soytari oğlunun bir 
adamı beni bir tekmede hir 
k6ıeye attı: 

. .. zbklafl 
Dauimarka garsonları bir sus sıgara agı 

insanın iş görürken frak ve vardır. bu sigara ajı 
simokin giymesini gayri insa· tahta~an yaı_;>ılmıştard., 

. . . k dd k . rına ıple baglaaır, • 
nı bır ış ence a etme tır h 1 f 1 1 keD 

.. k ld . ız ı ne es a ır ar ve usulun a ırılmasını ıste· , 
1 

B u ya 
mektedirler. nı çei:(er er. un el' ce 

rının sebebine f 18 

Haksız bir isyan deg'" ildir, · · ·ı a a tarzda tQtlln ı~ın e 
doğrusu ! diğerlerıne nisbetle 

y unanistana nslu olmal n imif.· 
Amerikada tah 

Ham zeytinyağı 
serbest girecek 

Bu sene Yunanistanda zey· 
tioyaği Yunan balkının baı· 
lıca gıdalarından olduğu için 
bu seneneki miktar ancak 
dahili ihtiyaca kifi gelecek 
ve tasfiye edilmiş , zeytinyağı 
ihraç edilemiyecektir. 

Bnnun için Yunan hilkii
nıeti 1928 sanesı 12 ikinci 
teırin karernameıi mucibince 
tasfiye edilerek ihraç edil
mek şartile hariçten ham 
zeytinyağı idhaline miisaade 
verimtir. ---oo---
Berber olunca böyle 

olmalı 
Amerikan gazeteleri Nev· 

yorklu bir milyonerin kendi· 
sine lngıltereden tayyare ile 
bir berber celQettiğioi ·1e 
eski berberine de yol ver· 
diğini yazmaktadırlar. 

Bu hadise tek değildir. 
Bundan evvelde başka şe· 
kilde cer~yan etmiştir. 

Her on beş günde bir 
Korsikadan Cannes'a bir 
tayyare gelir içinden bir 
g ~nç kız çıkarak Cannesda· 
ki müşterilerinin saçlarını 

keserek yine memleketine 
dönerdi. Bu kız bir saç ıçın 
55 logiliz lirası alırdı. 

"- Uslu ol gahbe garı! 
dedi. 

"Çok korktum, sustum. 
Kocamın gözleri lokmasın
dan fırlamıştı ve: 

"-Ismail.. Ben ettim sen 
etme .. Canımı yağışla .. Ku
lun kölen olayım. Diye yal· 
varmıya başladı. Soytari 
oğlu: 

11 Öldürdüğün karım 
kim bilir sana ne kadar yal
vardı. Kulak astın mı? Bir 
karıya karşı üç kişi, kabada
yılık k lay .. Haydi. Çık kar
şıma .. Dedi. 

"Fakat Soytari oglunun 
karıısına çıkacak kimdi? En 
cesurları olan kaynım ço!!tan 
ölmüıtü. Oğlum ağır yaralı, 
kıvraDıb dura1or, inleyor, 

para yapınal• 
başladılar 

1 Londrada çıkaD 
bodyı yazıyor: • 

Altının kıymettea 
Inflltion, deflatioD ifl 
bıkan Amerika••• 
Kaıabaıı tahtadan ~ 
mağa karar verıniıtil· ,,.,. 

Bütiln memurlar• 
bu paralarla verillDİftit~ 

Hükumet ıene ": ,.
parayı hakiki doh•rl., J!.. 
ğiştirmeyt= kalk?~~· ~ 
ancak ihraç ettıgı ~ 
sülüsü geçmit· Mej'er .,~ 
kolleksiyoncuları bO 
şahsına minb••!r • it 
adeta yağma etaııılı~i ,, 
met de bu işten ta 

kalide kazaumlJ· ""' 

Mecburi sa~ 
Köselerin vay h: 

'k Def • Amerı aoın . artl • 
ayaleti cumuriyetÇI pe~ 
bir beyanneme ~efl'ber~1 
Partisine mensup bı~...,., 
tam sakal ve uıuD ti cfl":J,, 
şımasını ve bu sure 

18~ 
riyetçi olduklanoı:,., ~ 
masını mecburi kıl ~: 
nu yapmıyanlarıD ·ıdi 
çıkarılacakların~ bı 1' 

Halkın Sesı: 

vay haline! 

bağırıyordu. 

S . vlu t• 11 oytarı og • 
kocama dojrulttD; •Y ,ttl-
doğru iki defa atef 
cam iki defa: clJılll 

"-Aman .. '/aD d
bağırdı Bacaklar•;tJ. 
yerinden yaralaolllk~ 

"Soytari oğlu • r. 
ett•· 

defa daha atef b•c' 
mın karnındaDı he~ 
dan yaralandığı >• 
)eğinin üzerinde • ~ 
kan lekelerinden le~ 
du. Kocam, .. çot,d'!..ıı11~ 
korkak oldugu b.,ır,,;,; 
in idi. Fırsantı•~~~~ 
kit kötOlüiilDe ~ 
tu. Fakat zoru 
man da kedid•ll ~ 
olurdu. ( ~ 
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Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi " 

1 

ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çamaşır
arı harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL

GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileşti ri r ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi ,. 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada *.., .... ~..,..,.. yidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, bediyelidir. l 

~~""':~~~~~,.~~ ~ ·,~i S d "k" d f ' . 1 kd" d k . H 
~ ene e ı ı e a sıze zengın eşya ar ta ım e ece tır. c-

DOKTOR if. diyeleri almak için çivi din sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
~ dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

A. Kemal T onay \{ Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
. 

lla, ~ toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... ,, 
kteriyolog ve bulaşık , salğın ~ 9 Eylôl Baharat Deposu 

"-.... hastalıklar mütehassısı )f. 
._ ~ . . , )t Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 
~ ... lo ''111 e ııtasyonu karşısında~ı Dıbek sokak başın· ı ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kullandığı yalnız, 
'!'fla aa ı ev ve muayenehanesınde sabah saat 8 den bir çivid vardır bu da 
"'-~' •t 6 ya kadar hastalannı kabul eder. T•• k • •d•d• " 
ı...~t "-t ~den hastalara yapılması lizımgelen sair tC '' Ur çamaşır ÇiVi 1 lr 
~ )ap~ı-- nukroıkopik ~~ayeneleri ile veremli hasta- 1J J Ç E N L E R B t L 1. R 
~ 11a;:::-•na cevaz gorulen Pnomotoraka muayene· ~ 

zaman yapılır. Telefon: 4115 ~ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
- -~~~~~--m~~)t daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

~~tta~~E~~a~~EE~~attms~ Yüksel, Kabadavı rakılarıdır. 
Tilkilik ~ 

b il 
qiçki yurdu müessisi ~ 

~ ~-ı.b. Zehra Hasan ;, 
~ ~. b·kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba- ~ 
~~~iı ~~ :e~~de çiçek yalı boya fosfor kabartma biç- r! 
~· ()·:. ttdır ve Maariften musattak şahadetname ri 
~. Hat,1r.;~ bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- t'] 
~ ""hta • ır. Altı ayda miikemmel makastar yetiştiri- ti 
l_''ailld Cı llJUavenet olanlardan Ücret alınmaz yurdun m 
t.l'tecle e. en müşkil pesentleri memnun edebilecek B 
~latı 11P•riş dikiş kabul edilir ve hazır karyola a 

"' 

' llaii •atılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman 1J 
t•caat edebilirler. m • 

·S~ati~EaE~a~~~~mms • 

Dikkat 
"-rıfttağ~zamızda son sistem sihhi '\ fenni 
ile, : ~ıde, hamile, böbrek düşkünlüğü

\/ t otlu pelotsuz lastik korseler. 
tapı ~~Is ve FLEBiT için lastik ço-

1'~(· Son moda tuvalet korseler. 
•iat elastik SKANDAL korseler Son 

F_enı KASIK - BAGLA~I 
' ••ııı:~ek korseleri - sutyenler hazır ve 

f)
81 

•nıa yapılır. 
•rı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 

S, D. ASER. 

~J 

. , 

Karataş Biçki : Birinci Sınıf M:tahassıs • 

Y d Dr. Demır Alı 
ur u KAMÇI OGLU 

Ruhsar Hüsnü Cilt ve Tenasül hasta -
Müessesesi hklan ve elektrik 

Yurdumuz iki sınıftır. Bi- tedavisi 
rinci sınık yalnız terzilikle 
iştiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun oianlar Kül
tür bakanlığanca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıl<inci 
sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders
lerile Silka ve fosfor boya
ları ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar san
atın bütün inceliklerini öğ· 
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlarını ~ aryola 
takımlarına varasıya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adres : Karataş tramvay 
caddesi numara 332 

İzmir - Birinci beyler so
kağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Darülirfan 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
ilk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşandaki ço-
cukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

hayata ve Orta okul tahsi
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci sınıfından baılar. 

Her iki kvsma öğrenci 
kaydına 1 Eylul tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Tel !fon : 2914 

12 Eylil 

GÖZLERİN ~IUHAFAZASI ANCAK 
<< PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık ve ıailam 
gözlük çerçiveleri ve güneı gözliikleri lzmir kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgörd1lren saat ve g6zflik 
evinde bulursunuz. 

or. M. Şevki Uğur 
Dahili hastalıklar nıütehassısı 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hutalarıaı 
her sabah saat dı,,,: xuza kadar ve öğleden ıonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
varı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kanıııbk, zayiflik, 
kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıklan ] 

Kunduracı 
\ T e tacirlere tontan 

ı Musiki 
meftunlarına 

ve oera kende satış Akord edilmemiş bir piya-
Mnhterem müşterilerimiz Bul- no kulakları tırmalar onan 
varda yeni ve asri yaptır- için musiki sevenler bozuk 
mış olduğumuz kalıb fabri- ve iyi akord edilmemiş piya· 
kamız da zamanın en son noları görmek bile istemez-
erkek ve kadın modelleri ler. Bozuk ve akordıuz 
havi ve ayakları zarif gös- piyanolarınızı yep yeni bir 
terek fenni surette yapılmış- hale sokmak istiyorsanız 
tır. Kerestelerimiz gayet veyahud biyano almak veya 
kuru olduğundan eskiyinciye satmak arzusunda iseniz Al· 
kadar formasını ve zerafetini sancakta Meı'udiye cadd~-
muhafaza eder. sinde ( 49) numaralı eve mil-

Bulvar: Yeni müzayede ~~t ""-~""'~""~n~i .... z,..,. . ...................... ~ .......... ..,....... 
bedesteni arkasında Kemal- numara 15 ıilbesi aruta 
paşa bedesteni ittisalinde inkilib numara 87 

m ~ 
E TAYYARE sinemaslT~ 1 Bu hafta büyük ve zengin bir program 
~ Aylardanberi lzmır balkının beklemiş olduklan 
E ve "Altın arayan kızlar,, "Güzeller resmi geçidi" film
E )erinden daha güzel ve daha cazip olan hakiki bir 
E sanat abidesi. 

İ Bayanlar 
i Oynayanlar : Dick Povvel, Ruby Keller ile joan B ~lo~dell. Ayrıca Avrupa ve Amerika arasında tayyare 
E ıle ıle seyahat {Kültür filmi) Miki Mavz Canlı karika· 
el türler . 
[',] FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

1 Seanı saatleri : Hergün 15 - 17 - 19 - 21:15. Cumar
tesivepaza~nleri 13 tı illve ıeaaı rilıia .... ___ _._ 
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Deniz 

Müsabakafarı 
Yarın İnciraltında 

Yapıhor 
Yannki deniz yanşlarına 

federe ve gayri federe ku
liipler iştirak edeceği gibi 
ıehrimiz bahriye filikaları ve 
pasaport kayıkları, balıkçı 
kayıklHı sandallar kürek ve 
yelken yarışlarına girecek
lerdir. Kazananlara madalya 
ve ikarmiyeler dağıtılacaktır. 
Programa göre yarışlar 12 
tekilde yapalacaktır. 

Mliıabakalara saat 9 da 
baılanır. Yüzilcü ve kr.rek
çiler müsabaka mahallinde 
mOsabakalardan evvel tertib 
ve hakem heyetine müraca
atla kendilerini ka} dettire
bilirler. 

İtalya milletler cemiyeti- ı 
.ne girmek için neler istiyor1 

1 İstanbul 12 (Özel) - İtalyanın milletler cemiyetinin 21 Eylul toplantısında bulunması için 
milletler cemiyeti sekreteri Avenolun Romada yaptığı temaslar henüz müsbet bir netice 
vermemiştirı. Avenol Cenevreye dönmüştür, 

İtalya bu içtimada bulunmak için, Habeş murahhaslarının Cenevreden uzaklaştırılmasını, b 
İtalyanın Habeşistan bakimıyetinin tanınması, Habeşistanın milJetler cemiyetinden çıkarıl- t 
masmı istemektedir. 

Filomuz Yunanistanda 
merasimle karlanacak 

· ı 
lstanbul 12 (Özel) - Kahraman filomuzun Yunan hududlarını ziyaretini Yunan hükumeti ~ 

büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Filomuz büyük merasimle Yuaan filosu tarafından S 
karşılanacaktır. Bu günkü gazeteler, bu ziyaretin büyük bir dostluk nişanesi olduğunu Yu· ~, 
nanistan için unutulmaz bir batara teşkil edeceğini yazmaktadırlar. Ziyaret tarihi henüz 

Gece gazinoda bir caz 1 belli değildir. Yakırıda yapılacaktır. 
takımı bulunacak ve otobiis 00 .>0oooaooaoooooaoooooooooooooooooooo oo ıı.i 

temin olunacaktır. ı R d b d• J tJ F d d•k I' A k • usya a azı ıu oma ar ransa e ı o- · 
I! ar~ ~er2ı- I hakkında tahkikat yapılıyor du içinde 
Sille ıştırak j Belgrad - Rusyada teşkil eden tahkikat heyetlerinde.o 

d•J k birincisi velev en şübheli kimseleri sorup sormadan .hapıs 
e 1 E:.Ce ! etmek salahiyetini haizdir. ikinci heyet Sovyet hükumetinin 

Ankarada sergi binasında 1 ecnebi hükumetlerde bulunan diblomatları hakkında tahki
açılacak olan küçük san'at- kata memurdurlar. Bu heyet askerin yüksek rütberil~rile sair 
lar, ev ve aile itleri ıergisi- memurlan da isticvaba salisiyattardır. Şüoheli dilomatlar 
ne lzmirdeki bu kabil san'at arasında Sovyet hükumetinin Stokolem eıçisi ile meşhur 
erbabı da iıtirak edecektir. muharrirlardao madam Kolontav da verdır. Rama sefareti 

.. ···-·--
-Baş tarafı 1 incide -

tı itiraf edecektir. Rica ede
riz. Kendisi hakkındaki dos
yayı meydana nıkarsın, ve 
neıretsin. Biz . • . . numaralı 
dosyada bu kararın mevcut 
olduğunu biliyoruz." 

aşağıya koyuyoruz : 
• 

Selam lzoıire 
MÜNiR MÜEVVET BEKMA .. 

Görmeseydi bu gökler, üstünde ay yıldızı 
Yarılarak akardı yerde alırdı h.zı 
Kendi ay yıldızını dikerdi sırtlarına 
Tarih bitti diyerek yol vermezdi yarına 1 • • 

Olmasaydı eğer Türk, toprağının öziinde 
Karanlık belirirdi tabiatın göziinde 
Kopar, parçalanırdı, ezilirdi kuvveti 
Meçhule kanşırdı onun da akibeti ! .. 

Kapatırdı gözünü hemen dünyaya gtınef 
Sonu gelmez geceler olurdu kendine eı 
Tufanlaşırdı deniz, kudururdu dibinden 
Kudurur, haykırırdı, ateş olurdu kinden 

Ey bata yamacında volkan yürekli lzmir 
Ey Türk gönüllerinde aş .d sürekli İzmir! ... 

Saklı durur andımız, her karıı topratıada 
Yanar meş'ale gibi, yükselen her datında. 
Toprak oldu toprakta, ıenin için Ttırk eri 
Kucakb~tı mezarla, asla dönmedi geril .• 

Hasretin asırlarca, sürseydi inan yine 
Canımızdan abide, dikerdik eteğine • 
Seni bıukamazdık, yolundan dönemezdik dlk-
Türk diye, Türk elinde, sensiz &v6nemeı 

Ey batı yamacında ateı yürekli İzmir 
Anadolu kalbinde aıkı sürekli lzmirf .• 

Görmiyec:ek toprağın, artık bir kara dlal 
Şehid gövdelerile temelledik bugl\nO • 
Andımızdan n&betçi vardır kapılarında 
Dün de TürktOn ey lzmir, ve bugtln de pra• 

Kalbimizde atk gibi dolaıir TBrkllerin 
Gençlik yilreklerinde ülkiidür lllkOlerİD· 
alk hedefin alevi geçti ufuklarından 
Selim ve ıevgi ıana Ata ÇOC!Jklanadaa· 

Bunun için Valimizin baı- müsteıarı da ıübheliler arasındadır. 

~:~:_~d;.b:m~;1~ite ilk top- Fransız hükômeti tarafından 
Eğe gecesi salındıiı doğru mu? 

Mösya Salengro bu ağır 

ithama henliz cevap verme· 
mittir. 

Eski üir muharip Le Jour 
gazetesıne gelerek demiıtir 
ki : 

Ey bab yamacında zeybek nefesli lımir. 

l 
Ey Ankara kalbinde, ~ağlıyao sesli lzmırl •• Aft 

MONIR MUEVVET &EKM 
E ..... JMJ- ~.,,,....., ı -;;;;.---iiiiiiii'iiii .. 

Bu akıam lzmir lisesinde 
yetiıenler tarafından fuar 
sazinosunda Eğe geceıi na-
mile bir eçlencu tertip et· 
mitlerdir. Bu .8ece eğlenceli 
bir aan'at, edebiyat ve milli 
dans geceai olacakbr. 

Balık fabrikası . 
Şehrimizde bir balık kon

serve fabrikası kurulması 
için lktisad vekileti miite
hassıııarı tetkikat yapmak
tadır. 

Hasan Basrı 
Elbise fabrikasının müş

terilarine yapdığı itidilmemiş, 
g&rülmemiş kolaylıkları ya
nnki "Halkın Sesi" nde oku
yacaksınız. 

•• 
Od emiş 

mektubu 
Ödemişe ait birçok mes'

eleleri ihtiva eden Ôdemit 
mektubunu yarınki nüsha
mızda bulacaksınız. 

Y orıılmadan 
Tuhafiyt..ye aid bütün ihti

yaclarınızı hediyelik ve mut
bak levazımını ucuzlukla 
ılbret ve müşter=ferinin iti
maclını kazanan hük1iınet 
caddesinde Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı veher 
malan birçok birçok çetitle
rbd bulursunuz. Pazarlıksız 
ve muhayyer satıı yapıldığı 
için .. yor ülmadan aldanmadan 
bitin ibtiyaçlarınm eıi ol
lllJJIUl ueuz fiatlarla Ş. H. 
tlCUlak aerpmdeu ahmz. 
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Viyana 11 - .. Rayih Post" gazetesi Paristen aldığı ve 
biiytlk manıet altında neırettiği bir telgrafta Fran11z hüku
metinin Abdillkerimi saldığını ve Rifteki kabilesini isiler 
kumandanı general F anko aleyhinde hazırlamağa meDtur 
ettiğini bildiriy ... r. 

Varaşilof a suikad yapıldığı 
habe.ri doğru değildir 

Balgrad - Ruı gazeteler!, askeri komiseri general Vara
şilofa bir askeri grub tarafından tabanca ı le suikad yapıl
dığına dair ecnebi gazetelerinin neşrettikleri haberleri ya
lanıandırıyorlar. Varaşilofonj ~Moskovada kendine mahsus 
muhafaza alayı lafından muhafaza edildiğini yazıyorlar. 

----------.. ---------
Maraş saylavı Mithat hasta

nede vefat etti 
lstanbul 11 Kadıkpyünde geçirdiği bir otomobil kazasın

da ağır surette yaralanan Maraş saylavı Mithat Alam sa
baha karşı birde Nümune hastanesinde ve ' at etmiştir. Kıy
metli saylavın vefatı derin teessür uyandırdı. Karısı bayan 
Naime iyileşerek hastaneyi terketti. Mithat Alam'ın cena
zesi merasimle kaldırılacaktır. 
----------ff-----
ispanya dahili harbi devam 

ediyor 
lstanbul 11 - ispanya daili harbi davam etmekte, her 

gün yüzlerce kişi ölüb yaralanmaktadır. Asi kuvvetler,' ya
kında Madride karşı büyük bir taarruz yapmak için hazır
lıklarda bulunmaktadırlar. Katalonyada umumı seferberlik 
ilin edilmiştiri Bir layyare tarafından dün bir Norveç vapu
ru bombalanmııtır. Hükümetcilere"Fransa "ve Rusyadan ya
pılan yardımlar devem etmektedir. 

Rus ordusunun büvük ma
nevraları havretle sevredildi 

lstanbul 11 - Rus ordusunun yaptığı · büyük manevralar 
çok fay an : dikkat neticeler vermiştir. Ordunun tamam ile 
motorize oluıu ve . sekiz dakika gibi kısa bir zamanda düş· 
man gerisine .... bir ordu endirişi manevrele ı de: bulunan yaban
caları hayrette bırakmıştır. Tayyarelar 170 "kilometre sür'at
la düıman gerisine 18 top .150 mitralyöz 1200 asker endir
mişlerdir. Manevrada hazır bulunan lngiliz kumandanı bu 
sür'at karııslnda "gözlerimle göımeıe idim inanmazdım,, 
eemirtir. 

"Solengro bisikletçi idi, 
24 üncü alayda birdenbire 
gözden nihan oldu. Ve kaçtı 
gitti. kendisi hakkındaki 
gıyabi mahkumiyet kararını 
ben kulaklarımla dinledim. 
Ve memleketin muhtelif ta
raflarina sr6nddrilmek üzere 
elimle yazdım Eğer harbiye 
nezaretinin evrakı karışbn
brsa kendi el yazımla idam 
hükmünü bulurum.,, 

Kendisinin divanıharp ta
rafından idama mahkum ol
duuğunu biliyorum. 6 - 7 
teşrinievvel 1915 gecesi or
tadan sır olmuıtur. 

Sonradan meydana ç kıp 
ta beraet etmişse ona bir 
diyeceğim yok, bazı kimse
ler böyle gıyaben mahkum 
olduktan sonra tekrar be
raet ettiler. Bu onların için
de midir, bilmiyorum?,, 

Şahitin sözü burada biti
yor ve ga1ete de kendi ka
naatlerini şu yolda izah 
ediyor: 

"Sözlerimiz ve ıddiamız 
gün geçtikçe tevsik ediliyor. 
Haklı davaları takip ederiz 
ve neticede de muhakkak 
muzaffer oluruz. 

Salengro bu ithamlara 
cevap ver"in!" 

Bir lne:Iiz 
mebus heveti 

gelivor 
Londra, 11 - Avam ka

marası azasından beynelmi~ 

Jel parlamentolar konferansı · 
logiliz heyeti reiıi berabe
rinde lnıiliı meb'uılarla 

Bir Canaor 
Karısının karnını ustura 
yardı ciierini parçaladı 

Konyanın Kazviran köyün- m diği halde k~,...bit 
de miithiş bir aile faciası meğe karar verm•f ld 
olmuıtur. Bu köyde oturan karısı uyur· en elinde 

-..ır..ı•• ömerle Ômerle karısı Elmasın rayı karısının gvır· 
araları açılmıı, uzun zaman - şiddet ve dehıetl~= 
danberi birbirinin yllzünii br. Kadının 16be•-
g&rmemişlerdir. Ômerin son yarmıı, barıaklarl 

.. 1 d k b fırlamı•tır. Canı••1'~ gun er e arısının ya ancı ~ 

1 •Jırer delikanhlarla dlişüb kalktığı elile kadının Cla 

şüphesile kıvranmağa oaıla- kip koparmıf ve pa~ 
mııtır. tır. Suçlu yarala 0 

ooJ~~a::,a=,~··~tı;ric. --~ı~~ 
Almanvanın ı Türkiye ~: ..... ,~:. 

hareketi 1 tere tic••· 
anlaı-'1 

- Baıtarafı 1 incide 
fena baıladılar. 

lzvestiya gazetesi de Hit
lerio Alman kliltlir, tiyatro 
ve edebiyatındaki inkişafına 
ve Almanyanın refaha dair 
olan beyanatını cerhettikten 
sonra diyor ki: 

Hitler profesyonel barış ve 
azami rolilnli oynamak hak
kındaki kararını unutarak 
birdenbire Almanyanın nilfuı 
fazlası hakkında nutuk söy
lemiye başlıyor. Hitlerin 
Mayn Kamp ismindeki kita
bı da Almanyanın emperya
list ve taarruzkir siyasasının 
sakınılmaz bir şey olduğunu 
ispat için bu nokta üzerinde 
kafi derecede durmuştur. 

birlikte 15 Eyliilde lıtanbula 
ve oradan Ankaraya gide· 
rek muhtelif temaslarda bu
lunacaklardır. 

Londra 11 (A·~) "'~11r.;·~·19 
kiye ile Jogiltere ~ 
Eylôlde imzalan••~ 
klering anlaım•~ 
münasebt tte b d 

fil·o • ticaret maha 1 t"'• 
niyetle karııl••1111 ) ,,,-. 

Londra 11 (A·" 
tere ile t?caret fi 
mukavelesine 111•

111 ili 
miz lrlandaaın tal• bil 
bu memleketler~~ ... 
anlaşması la~ ~ 

edilmiştir. ti~~ 
hitamından aoor• ~ 
Kurd oğlu ve ti~~ 
mlidtirleriodeo ,.6' 
Togay aynı ı•~• ti' ~ ..r 
edildikleri ArJ.. ~ 
zilya anlat•.ı;' ... 
memleket h•~ .. 
lar yapacalda,...-' 


