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• durumu hakkında Habe~ yüzba~ısı Hasafa ) şimal cephesinde çetecilikle büyük 

te h bır fikir almak, ona yff k• ~ ld • • T •ı Ad• Ab b d• i~d aıır bulunmak düşün .. mUV8 8 tyet e e etmııtır. ayyare .t e IS• 8 aya gel 1 
liabt~ olan hükümdarlara, , - 0000 ----------------

la lta, prenslere, başba - CENERAL GRAZY ANİ y ARALANDI MI? b; dıı bakanlarlna) hl!· 
'ııe tlhı dünya hllkumet· 
tGı •e diplomatlarına bit 
~ ille leqıini hazırladı. 

.. ~ ıarnf nıeler arasknda 

11;ıta. talyan meselesi 
lar "11~ iddia edenler alda· 

b Zıaa İtalyan meselesi-
'• alledilmemts Alman 
Qı~sıııın tamamen anlaşıl
ııı ş, Yahud Avruva siya· 

111 
Al · ·ı ııııı man sıyasası e 

Qlı olmamasıdır. 
k adlarını saydıiımız bü
'ttik •damlar Londradaki 
likt a havasını te effüs 

tıı s p . t' t, a onra arıse geç ı· 
alfll\lt ~da F ranııı hükumet 
~t ilrıle daha açık görüş
teı'_1görütüyorlar ve görü

" trd· '•ıııd ır. Bu görüşmeler 
tı d, a gizliler; de aşikar· 
J:'t \'ardır. 

•nah . d l . Ço" ,,ı ııyaret e en erın 
h !11 Ya doğrudan doğ-

•tıı11 ey•hud bilvasıta Fren-
1d,b i!ttGtefikleri ve dostları 

•" i . tııa k Çın Fransa bunlarla 
tııa tııdi hisabına ve 
lıtı Onların hesaına oy-

tekUde .. .. tii -....._ S goruş ve go-
0ıu 4 üncüde -
............... + 

<l~) Politisin 
01iişmeleri 

4ıt' 
~ •ıı, (Ô 
~ttle . zel) - Bura ga· 

'tf· rı y . 

Ad s-Ababadan alınan tel 
sizler hemande tamamen bay 
Hasafaya hasrolunmaktadır. 
Bu cesur kumandan şimal 
cekheıinde çetecililder:nde 
büyük muvaffakiyetler femin 
etmişti. Şimdi de tayyare ile 
Adis·Ababaya gelmi;tir. Ora· 
da pek parlak karşılanmıştır. 
Hasafanın müstekil ve mun
tazam kıtası da komyonlarla 
getirilmiştir. Şimdi de Sida-

mtıya hüeum edeli İtalyanlara Çarpıfmııtır. Kendini İtalyan hazır bulunduğu bir kıt'aya 
karşı ~ıkacaklardır. lara oradada tanıtmııtır. Ge- hücum edip İtalyan kuman· 

Bu kumandan •aktile İtal- tıe bu radyoya stiSre yUzbaşı danlna da yaralamit olmak 
yanlarla Tribulua grapta da Haıafa General Grazyaninin (Sonu 4 üncüde) 
~Pi• 3. 2 z s 2 2 2 [•] 

Suikasd muhakemesi 
----------- •.OO.• ----------------

Atatürk' e yapılmak istenen menfur suikas-
dın muhakemesine dün de devam edilmiştir 

--------------~ · ... ~ .... ~--~~~---~~---~ 
MÜDDEİUMUMİ İDDİASINI SERDETTi 

Ankara 6 (A.A) -Atatürke • 
suikesd yapmak letebbüsiyle 
maznun eşhasin muhakeme· 
lerine bugün de devam edil· 
miştir. 

Öğleden önce yapilan gizli 
ce'sede imme şaidi olarak 
edilmiş olan iki kişinin ifa· 
deleri dinlenmiştir. 

Saat on beşte açılan ve 
alenin olarak yapılan ikinci 

KISKANCLIK 
YUZUNDEN 
Kadın katili 
Bir kadın 
Tunanın kenannda Sema

direk kayhde oturan Pey• 
nirciliği ile meşhur Miliaia 
kansı Elene ile eltisi arum· 
da bir kııkançlık rlrgln 
eser dururmuş. Elena bayan 
Eltinin, yani kocuının kar
daşının karısının keneli ko
casına ayı asbğından ıtıpbe 
edermiş, bu ş6phe ilzerine 
işi azıtmış, iki kardatı bile 
birbirine darıltmış, baba 
mallarını ayırmışlar, ayn 

.......................... . ...................... ~···· 

j teşebbüıündeki alakalarına 
1 dair tahliline girişirken şun· 

ları söylemiştir: Tarih siz
lerden verdiğiniz karar
dan bahsederken büyük 
hakimlerin büyük kararı 
diye bahsedecektir. Rejim 
sizin vereceğiniz kararla bir 
kat daha kuvvetlenecektir. 
Türk inkılabı bu kararın 
aydınlanacağı yolda kendisini 
dünden daha emin, daha 
kuvvetli sanacak ve öyle 

ayrı ev tutmuılar, ıellmı •• 
kelamı kesmişler. 

Şaştım bu işe 1 

~celsede reis maznunlardan 
Arif ve Azize bazı suvaller 
sormuştur. Tevsii tahkikat 
için bir talebleri buluu bu
lunmadığı hususta riyaset ta· 
rafından sorulan suvale ge
rek makam iddia ve gerek 
müdafaa vekili bir ilişikleri 

olmadığı cevabını vermiştir. 

- Sonu 4 üncüde 
Bir gün Elena Tuna kena· 
- Arkası 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000----------------
Hal k ta bunu istiyor ••• 

11r.:11 azetelerin telgraf antanlerinde okuduğunuz " Genel 
mı.::JI Savmanhk yalnız kendi makamı namına dejil oa 

yeni milyon Türkiln dileği namına suikaıdcılann en blylk 
ve en şiddetli cezalara çarpılmalarını istemittir. " 

Evet Türk milleti, Tilrk ulusunun göz bebeğini oymak 
istiyen katil v~ hain parmağın kopanlıb fırlatılmuım, Tir· 
kün şefkatli Atası sevğili Atatfirke bir ıuikaad dlttlaea 
kafaların yok edilmesini istiyor. 

Türk evladları kurtarıcı ve aziz Atatürktln bir kılma mı· 
mek istiyenleri bütün Türklerin hayatına ıuikaıd yapmıf, 
bütün Türkiyenin ka'bine hançer sap!ameğa kallutmıı en 
alçak, en rezil, en iğrenç, en namu11uz, katiller ceza flr· 
melerini herkese sald1ran en kudurmuı, en kanla canavarlar 
gibi ortadan kaldırılmalarını istiyorlar. 

~ lri B. u11anıstanın Paris 
ıs b'' halt y PoUtiıin Fransız 

.. :~61!te~~ı~da.n sonra Balkan 
f fl!te1· erı rıcali ile de gö· 

- N yapayım birader, karıma elli türlü ilaç aldım, bir 
faydasını g&remedim .. Ben de neye baıvuracağımı bilemi
yorum. 

Bunun üzerine müddei
umumi iddianamesini serdet
miştir. Müddeiumumi Beha 
A• ıkan görünmekte olan 
davanın herhangi bir komplo 
davası olmaktan · çok uzak 
olduğunu işaretle size bilyük 
Türk milletine ve bütün dünya 
efkarına bu davanın yüksek 
ve modern bir rejim davası 

bulunduğunu cesaretle ilin 
ediyorum, diye başladığı id
dianamesinde davanan ne 
bakımdan bir rejim davası 
olduğunu anlatarak hadise· 
lerin ve su~luların ıuikaıd 

Halkımız, Atatürke yapılmak istenen suikastı Tllrk ••ta
nına karşı yapılan en affolunmaz bir yurd biyaneti gibi ıay• 
makta ve vatan hainlerine yapılan muamelenin yapılmuını 
istemektedir. 

Halk bunu istiyor . 

~t 111e · 
"bat~t :.1.'1Yaıal bir önem 

'"ırler. • 

- Onu sinemaya götür. Birıeyi kalmaz. Geçen gün bi· 
zim karı 39 derece hararetle yanarken güzel bir filmi ıör
meie gitmiı. 3 dakikada bir ıeyi kalmamış ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



~alılfe 2 

•• -AVNi DOGAN'A SAVGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
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İşte gizlen1ek istenen nıezivetleri bir kat daha 
vükselten asil tevazu, buna derler ... ., 

Genç gazeteci bir apede
tif yuvarladıktan sonra ilive 
etti: · 

- Bahusus ki gazetemizi 
süsliyecek kıliıe, başlarının 
içi bilgi. ve irfanla ışığı ile 
dolu olu olduğu dadar yüz
leride etrafındakileri nur ve 
ziyaya oğan şehrimizin en 
güzel ve' en sevimli simala
rını tesbit edecek olursa ... 

ilbay alkışladı. 
- Bravo, genç genç ga

zeteciye, l>ir cevabla bayan
ların hepsinin gönüllerini av

lıyacak Dİr fırsat yarattı S<.'n-

le~tirmeği başaran bayanlar 
Jar içindir ... 

İlbay, bu defa bayanlara 
çıkıştı: 

- Yahu, sizin için bu 
kadar belagat ve iltifat inci· 
leri savruluyor, bunlara kar
şı teşekkür etmek için daha 
ne bekliyoruz... Yoksa bana 
da kitabla, kalemle fazla 
uğraşan kadınların beğenil
mek, hoşa gitmek ihtiyaç· 
larını ortadan kaldırdıklarını 
mı yutturmak istiyeceksiniz? 

Bu defa mütekait ilbayın 
kızı M !fküre cevab verdi: 

ra derler ki, gazetecilerin - Gönüllerimizi almak is-
cllerinden İnsan çekiştirmek- tiyen bu nazik baylar hayal-
ten başka birşey gelmez, ne leri ile yarattıkları öyle ha· 
büyük iftira ! yanlara kompleman yağdı-

Sof rada bulunan ihtiyar rıyorlar ki onlara teşekküre 
bir adam ııaanalı manalı göt- kalkışmak kendilerimizi bu 
lcrek süzt l'Carıştı : muhayyel bayanlar arasında 

-Y o~ gazeteciler güzel sanmak kadar tuhaf bir ku· 
ve tatlı iia:derini yalnız güzel runtuya kapılmak olur. Bu 

( HalkıD Se1I t 

Komünit 
Muhakemesi 
Cereyan 
Ederken 
Belgrad (Özel) - Kanun· 

saninin son haftasında Bul
garistanın Yambol kasaba
sında 42 komünist muhake
mesi cereyan ederken, bil
hasa hüküm verildiği gün 
mahkemenin önü halk ile 
dolu idi. Hatta bazı ihtilal 
alametleri görüldü. Bundan 
dolayı hük met suvari alay
larile tedbirler ittihaz etti. 
Bu kuvvetler bu halkı da
ğıttı. 

Almanyayı 

Kuş2"ulandıran 
Mesele 

İstanbul 6 (Özel) - Rus
yanın Çekoslovaklya ile yap
tığı bir askeri muahedesine 
uyarak Rusya hükümeti Çe
koslovakyada tayyare istas
yonları, angarlar ve ihtiyat 
depoları yaptı. Bu hazırlık 
bütün Avrupa devletlerini 
kuşgulandırdı. 

Buna dair uluslar sosyete
sıne verilen bir muhterada 
Rusyanın bunu yapmaktaki 
maksadı: Berlin, Varşova, 
Budapaşte ve Viyana gibi 
uluslar sosyetesinin muhalif
leri olan paytahtları kolayca 
bombardımam etmekten iba
ret olduğu söylendi. 

Garib 
8ir hüküm 

Belgrad ( Öze ) - Ayın 
birinci günü Bulgaristanın 
Yambol kasabasında bir haf
tadan beri cereyan eden 
komünist muhakemesi neti
celenmiştir. 42 Kişi toptan 
olarak 152 seneye ve gene 
toptan olarak iki milyon 230 
bin Dinara mahkum olmuş
lardır. 

Halkın Sesi - Toptan 

Romanya 
Fransadan 

1~ n1ilyon franklık 
tayyare sıpa!4ış etti. 
Bükreş (Radya) - Fransa 

ile Romanya arasınde Paris
te ceryan eden ticaret mua
hedesi münasibetile Roman
ya hükumeti Fransız dezgah
larına 12 milyon frank kıy

metinde uçak sıparış etmit· 
tir. 

Hususi emlak 
Siv:orta 
Edilecek 

Bütün vilayetlerde bulu
nan hususi idarelere ait em

lakin her türlü tehlikeye 
karşı belediyeler bankası 
vasıtasile sigorta ettirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Yalnız 
lstanbulda hususi idareye 
ait 90 tane mektep bınası 
vardır. 

General Kondi
lise otopsi 

yapılmadı mı? 
Atina Stifani ajansından: 

General kondilisin ecelile 

7 Şu~ 

Rize 
Civarında 
Serseri Ma1! 
İstanbul - Karadeo~ 

gelen vapurlardan biJd' • 
ğine göre Rize fenerinİO 1 
rım kilometre açığınd• İ 
serseri mayının dolaştığı 
rülmüştür. 

İşten haberdar edilen~ 
silisiye müdürlüğü, bu 

takada araştırmalar y•f 
caktır. 

Sokakta ida; 
edildiler 

Bursa Orhaneli soygu•~ 
yapan ve ölüm ceı\r. 
çarptırılan şerirlerden Rı~ 
Mustafa ile arkadaşları 
seyin, Bekir ve Hakk1

' 

haklarındaki hüküm Dört. 
ağzmde infaz edilmiştir· 

79 Yıl Hap~ 
Ve 850 Biıı 

Leva Cezaya ~1alıkıİ .., 

Olan Komünislle' 
Belgrad (Özel) - Bulf 

ristanın Şuni kasabasında 
kemünist teptan 79 yıl b• 
se ' ve 850 bin leva P' 
cezasına mahkum ofmuşl• 

2 

ve tatlı ICadınlar için mi sak· iltifatlara teşekkür etmek 
larlar ve saylerler. bunları bir nevi benimsemek, 

üzerimize almak olmaz mı? 

hüküm mahkumların arasında 
müsavi olarak taksim olunur. 
Şayet bunlardan bir ikisi bu 
152 sene tamamlan,.radan 
hapsa nede ölürse hüküm olu
nan seneleri kalanlar dol-

ölmediği şayiasının çıkması 

üzerine hükumetin generala 
otopsi yapılması hakkındaki 

kararın ne için tatbik edil
mediği bazı avrupa gazete
lerinin merakını mucip ol
muştur. 

l ~~:~ ---...-- -· - -·---~ D rr~ ~~--~~c 

f!1 Ekmekcibaf ı: 
durur. i:, lokantası 

Bay Nihad atılğan, ihtiya-
rın gazeRcilere olan tarizini Gazeteci dayanamadı ha; 
ve meclifi~ güzel ve müs- ğırdı : 
tesna ba,.aları için söyledi- - İşte, gizlemek istenen 
ği iltifati- uv bsız bırakmak meziyetleri bir kat daha yük- Kiııg Kong 
istemedi : selten asil bir tevazü ... Böyle 

Stroboli 
Volkanı 
Patladı 

[+~ Birinci Beyler sokağıod' 
~ ~1 rt Bay Mehmed Altınbil~gı 

- Gazetecilerin en çok, bir cevab da !ancak edebi- Şelırİmİzde 
seve seve aarfettikleri gü- yat fakültesinden birinci çı· Sinema perdelerinde ha-

•+ idaresindeki lokanta mıde 
~+' sine ehemmiyet sıhhat ~~ 

zel sözler güzellikle bilgiyi, kan bir genç bayandan alı- ! ZENİTH rıkulade bir çok harekatile 
eski bir taöir veçhile, cemal nabilirdi ... I seyircileri hayran bırakan 

!+J hayatına kıymet vermesi!)' 
Roma - Havas a1ansın- ~ ı,. 

ı ~+ bilenlerin hergün koştu" 
dan : r+ 

Sroboli volkanı birdenbire ~ ları bir yer olmuştur. 1 
,++ Evler için de tabeld0 

lavlar atmağa başlamıştır. k r' 
ile kemali şahıslarında bir- (Arkası var) Dünyanın en fevkalbeşer kuvveti haiz 

8 S t•l [t] 8 8 8 8 (Kink Konk] şehrimize geti-

45 Yıl su··ren Negu··5 iyi saatları rilmiş ve onbeş gün evvel 
IZMIR ACENTA bu vahşi hayvan ile kuvvet 

+ veren bu lokantayı o il 
Bu lavlar etraflarda yanğm- t~ larımıza hararetle tavsiY' 
lar yapmaktadır. Ne insanca 

d d
.• 

1 
t1 eder.z. ~ 

Biı- Davaya 12 yaşından C)!) yaşına MORENO D. GABAY denemesi içia açılan müsa-
kaJar herkesi ~skcre ODUN PAZAR( bakaya şehrimizden ancak 

ve ne e ıger suret e zarar ınr---...""-~::;.....:.-.: ~---~~ 

yoktur. Fakat bu ani patla- 1 
150000 dinar kaydiye Her nevi saat tamiratı Manav Mustafa çavuş is-

i · f çag" ırmıştır kabul edilir. minde cesur bir pehlivan 
• madan ahali pani içinded r. Şa tı)ık 

ItalyanınFedo- 1 iki ev 
1 

Bornovad? büyük baM" 

ven rnış ... 
Ö 

İstanbul ( Özel) - Adis- · - . .-...-- ... -·=-~· iştirak ederek dün icra edi-
Belgrad ( zel) - Kargo- Yenı· Hamam len müsabakada yirmi üç 

iki ev, içinde akar sul . rı r 
Yevaç b' k •• - d Ababadan alınan haberlere ın ır oyun e otuz dakika gili kısa bir müd- ı a vapuru 
hektarlık bir orman davası göre Habeş hükumeti ilan Yenı• Mu••şterı• dette 0 dev cüsse Kink 
tam 45 sened· d d' ((tıı4 tuln11~·acakn1ıs ır evam e ı- · ettiği Seferberlikte 12 yaşın- Kongu mağlüb ederek kuv- - • elektr!I: tesh:ah rr.ükelllıtl 

olmak üzere yo~~ fiatilc Y 
tılacaktır. İstiycnlcr Bo:"; 

yor. bu yüzden davacı, suçlu dan 65 yaşına kadar otan Kemeraltı caddesinde Vey- vet rekorunu kırmış olan Londra (Radyo) - Dene-
ve şabid sıfatile mahkeme sel hatnamını kıraladım. Ve Mustafa çavuş kazandıg~ 1 bu gisidt.· bir Rus vapurile çar-

ı erkeklerin hepsini silah al- ı f · 
gün erinde bütün köylü mab- yeniden açtım. Neza et ve kuvveti İkiçeşmelik caddesi pışarak karaya oturan Ital-
k l k d l tına davet etmiştir. Askerli- · t' t · tt• M'" eme sa on ve oru or arını ın ızamını emın e ım. uş- Asmalı mcscid mevkiinde~i yanın ı Fcnodara vapurunun 

vada Atatürk caddesıtl 
4 

22 numaraya yahut Boro0 ~ do!duruyorlar. filen } apmağa mazur olanlar terilerimi memnun etmek için kırmızıay bakım evi karşı- kurtarıması için büyük gay-
Bu dava için bugüne ka- • para verirler. Parası olmı- her fedakarlığı göze aldır- sındaki tütüncü B3y Ömer ret sarfohınmuş ise de bir santralı vasıtasile 36 telef 

numarasına müracaat edl 

ler. 
dar yalnın 150 bin dinar yanlar için karısı, kardaşı, dım. Bu güne kadar gördü- Çetinalp'ın sattığı ünlü Se- şeye mevaffak olunamıştr. 

1 

kaydiye ve davetiye veril- çocukları yabud akrabaları ğüm teveccühün hamamıruı ferihisar şarabına medyun Vapurun k1Jrtarılması hakkın-
miştir. öderler. ziyaretle devamını dilerim. olduğunu itiraf etmiştir. daki ümitler bitaraf olmuştur. ' 

~~~~---~~~~ ........ llİllliiil~~~~~~.-..;.m.;.;.~~-.------------------------~~ İZMİRLİ - Şimdi sizin kağıtlarla, tikbali düşünüyor, kendini Hulynın sesi bu aşık ni- olduğuuu bile sormamı~tl· 
nişanlınızın kağıtları bağlı Ahmedin kolları arasında şanlıları ruyalanndan uyan- Fırsat bu sırsattı: "' 

BİR KIZ olduğunuz nüfuslara gönde- görür gibi oluyordu. Bu de- dırdı: - Oğlum! dedi. Ban• t 
rilecek, orada ilan edilecek.. lişmen genç kız, artık bir - Abla!.. az ailenizden falan ba~s;, 

SEVDI•M f. - Biı haftada biter mi? ev kad ını haline gelmişti. Diye haykırdı. senize bakın akraba bu 1J ~ 
G k Ah d. l yoruz da birb rimiz hakkıO 

Memur genç adamın sa- hayali o kadar ilerletiyordu enç ız me ı yanız 
~~"""'~""-''"""'~"'\.."""'""" 
Aşk, lztu:ab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Nüfus tezkerelerini cebine 
yerleştirdikten sonra spor 
otomobiliıı e! atlamış doğru 
nigah memurluğuna gitmişti. 

Delikaııh daireye girdiği 
zaman, mem_ur elinde bir iş
le meşğuldü . Ahmed nüfus 
tezkerelerini masanın üstüne 
koY,du. Bu çöp çatan memur 
başını kaldırıb da, Ahmedi 
karşısında .görünce : _ 

- Hayrola! Decii. .. 
- Evleniyoruz ... 

Nihayet sizde mi... 
E ne yaparıınır ..• 

Numara 16 

- Bana bırakın kağıtları. 
- Bu muamele ne kadar 

sürer? 
Bin bir çeşid genç kız ve 

delikanlı ile karşılaşan me
mur manalı manalı güldü. 

- Ne o ... Pek sabırsızla-
nıyorsunuz .. . 

- Şaka maka amma .. Şu 
iş ne kadar çabuk olursa 
olsun ... 

Elimizden geleni yapa-
rJZ, 

MeıeJA kaç günde bi-
ter? 

b ı ld k . v bıraktı. maiümatımız bile yok .... d 
ırsız ığına gü ü: ı yuvasını, çocugunu . o yu- Genç adam, t<!crübeh ~r 

Y G · · b ' d 1 r_ Biraz sonra bayan Zehra !' - 000... ene yırmı eş vaya mes U g<: en KOCasını dının bu hitabını çok re;. 
giin bir ay süre r! . görür, yaşar gibi oluyordu. girdi: de buldu. Zaten 0 da g I 

Dedi. Ahmed, Leylanın içinden - Oğlum yalnız kaldın, lerdenberi kendisi bakk•ll 

"** 
Leyla da, Ahmed de bek

ledikleri güne kavuşmak için 
sabırsızlık içinde kıvranıyor
lardı. Bu çift' birbirini sev
diği, bhl.irinin olduğu halde 

cemiyetin koyduğu bazı 

bağlar onları birl eş:nee<ten 
menediyordu. Bu formaliteyi 
bir an evvel bitirip yuvala
rını kuracakları günü iple 
çekiyorlardı. 

Leylinın hergünü ılık bir 
haya) içinde geçiyordu. İı-

gelenleri biliyormuş gibi: kusura bakma. Artık yabancı İZdhat vermcği tasarlıyorcl~ 
B·r ı' kAh · · d b" sayılmazsın! dedi. d b ük v - ı n a ışı e ır an Genç a am üy df 

evvel bitse de artık evlen- Damad, kaynana karşı talakatla anlatmağa başl~~ 
sek .. Dedi. karşıya birer siğara yaktılar, _ Annemi göremedi 1 

Delikanlı sigarasından iki ihtiyar kadın mangalın yanı- Beni doğururken ölmüş .. V't 
derin nefes çekti. Bütün vü- na oturdu bir de cezve sür- ve mürebbiye ile böyOd'tl 
cudu, günlerce aylarca süren dü. şüm.. Sonra bütün h•!' ei' 
bir intizarın arzusile çelik bir 1 İhtiyar kadın nişan ve ev- leyli mekteplerde geçti· 
yay gibi geriliyordu. Leyla lenme telası yüzünden ken·· ara Avrupaya da gittiıı>·· 
gözünün önüne geldi. Sabah- dini bir ceryana kaptırmış - Pederiniz gimdi ? ~· 
lığı içinden taşan güzelliği şaşırmış bir vaziyette idi. - Babam bay Ali OsO' ~-
ve ihtişamile kimbilir ona Şöyl~ salim bir kafa ile kı- dı. Birkaç sene evvel 

0 

ne büyük zevkler tattıra- zını alan adamın kimin nesi da kaybettim. ) 
caktı. olduğunu, hırlı mı, hırsız mı ( Arkası ~,r 

~ 
t•l 

1 
1 
1 



-PİRİN 
2 ~ 20 ~omprimelik ambalajlarda 

bulu"ur. 

Arnbafaj ve komprimererin 

Üzerinde halisliain timsali 
afanffi 

'D markasını arayınız. 

\ .lalkm .... ) 

Ciftci bai ve 
bahcl! sahio
lerıne v üjde 
bost Sovyet Rusya tara· 

fıdan yurdumaza ötedenberi 

1 ithal edilen ve her bakımdan 
l Avrupa Ziraat alat edavatine 

faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahç , bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatma tabii güb- ı 
reden daha çok kuvvetli ve 1 +( 
elverişli gelen ( _ ülf a td 'a mon- ~ 
yak) kimyevi gllbrasinin sah· f( 
şmı ticaret hanemizin deruhte ı ~ 
etmiş olduğunu sayın halkı- 4K 

Elhamra Tel. 
2573 

İdaresinde Milli Kütüphane sinema,~n 

Buakşam s•ıat 9 da 
Gala müsameresi elarak senenin en büyük filmi 

Silah başına 
Klod F arerın ölmez eseri 

ŞAHESERLER ŞAHESERlNl 
Sayın fzmir halkına takdim ile şeref duyar 

7 Şabat 

P t 1 ıd En son dUnya aramun urna a: havadisleri mıza .. ilan ederi~ . 1 ~ Ayrıca: 
Muracaat yera: Gazı bu)- t( 

va rm da 18 numaralı ma ğ a- -4( """"""""'"""~"""'"'·"-"'-"'""""~"""'~""""'"""~"""~__,..,..~~ -~ ~. _ - - -~~~~~""""~"""',.,.....""'" 
zade Hikmet Besim ve Mus- -IC SEANS SAATLARI 

rathanesi ' Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. · 

, 

' . • 

tafa Yumelaki evlatları tica · i Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Bu gübre nasıl Pazar: 13 te başlar. 
' < Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. )t 

kullanılnıahdır? +c 'll 
Arpa, buğday, çavdar, yu- ~~t(J+~~~~~~~~~m~~~~Ç"~+.~ 

~:~ia;! .. ,·~hu~~." bi;.!~"~;,". : Tayyare piyango biletlerinizi 
1 

~---....--~ .......... ~ ! 
ya tohumla beraber 10-15 T } • • b t 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm E büyük ikramiye erlD 158 e 
patates tarlasına sene ipti- R 
dasmda tohum atılmadan z merkezi olan Kemeraltı 
atılmadan evvel 15·25 kilo 

1 

F'erit diş macıınu1 

l>işleri 
n· Beyazlatn 
t ış etlerini besler 

tnsalsiz disn1acunudur 
Büyük tÜbü valnız 

serpilmelidir. Zeytin, porta- M '' Bı.zı·m kı·şe '' kal, mandarina, elma, armut 
saire meyva veren ağaçlar, E Z 
ağacm büyüklüğüne göre 
göğdesinin etrafına birinci H E 
Kanundan Marta kadar bir 
defa olmak üzere bir, bir M K 
buçuk kilo serpildikten 
sonra toprak karıstmhr. E 1 
Haşhaş tarlasına sene ipti-
dasında tohum atılmadan T 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

Perakende satış için Ha
lim aga çarşısında kuru ye
mişçi Umer Lütfi mahdumu 
Bay Sabriye müraat oluna· 

Kemeralb 
Hükiimet 

Karşısında 

No. 54 ten arayınız 
Bu defa da 20,000 lira 5642 numaranın hamili talihli 

yurddaşlarımızdan Kemeralbnda tütllncO Bay salih kaıu• 
mış ve bu bileti ccBIZIM KIŞEDENn almııtır. 

Bu uğurlu kişe bir çok yurddaşlarımızı zenıi• etmİf 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maruğoz bay 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kitedm 
verilmiştir. BiZiM KIŞE 

MEHMET TEVFiK 

15 , bilir. -·-----.;._----------

Soğuk (Halkın Sesi) kuruştur 
toptan alan- 1. , 
lara tenzilat / "' 

'1. Depo: S. Ferit Şifa eczanesi 
~~~~~~·~~~-~~ 

HASTAI .. IK 

nedir bilmi
yen kadın! 
Bay - bu soğuk 

havada bu kıyafet-
le üşümüyor mu
sun? 

Herkes bu hava
larla hastalıktan 
kırılıyoL .. 

Bayan - Herkes 
de benin1 gibi Sefe-

Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

• .,....liiiiım.. a-ı;w. •• ...,; .-..ıwç.--._ .. .,~._ ... lıiiRiilliiii ______ _ 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzaıının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey· 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü lzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evaafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibio beşyüzdür. Bu kömllrlerimid 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi an6ıterimiz 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile ıabşa devam etmekte olduğumuzu muhterem bal· 
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikmet 

Pt·~~~~K~:t~~~~~ 

ri hisarın ( ÜNLÜ ) 
şarabını içşin, bak 
o zaman soğuk has 
talık nedir bilen, 
duyan, gören olur 
ınu? · 

Besim ve Mustafa Yomeliki evlatları. Telefaa 2424 

~~~-.. x: ~~--· .• i ~llBl"E~fs'fN 
BUGÜN 

ASRİ SİNEMADA 
İki n1üstesna fihn hirden 

..... y 

1- Altın Hırsızları 
Duııya t) . 

a et şampiyona RIŞAR T ALMAÇ 
oynanılmış büyük Avantür film 

Telefon 
2394 

(tl 
[•] SATIŞ YERı: 
IJ - İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 
~ lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 
~ ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. 
~~1..~ 

- -- BU GUN 

-Musiki dahisi Franz S'"hubert'in almez muıikisile ılalea 

:Schubertin aşkı 
• 14< DOKTOR 

l•l tc A. Kemal Tonay : "Biı:;ı:"~e5:~:n!:,~e7::ı~e:o:'.:~::!:°~b~'!!!" bir 

[•] hastalıklar mütehassısı (Dünya havadisleri) 
tarafından 1 Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ A YFROI CKAS: 

1 1 ( Tilrkçe ıazln )l 2 L 4C Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek sokak baıın• )t • 
- übnan Melikesi ~ fC da 30sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den,. a Mi ki Mavz ( Ka~i:1t1r) 

4C akşam saat ijya kadar haıtalanaı kabul eder. .. a 
JANMORAT tarafından oynanılmış mevsimin en 1 Mllracaat eden hatalara yapılmaıı lizımgelen sair iti -( SEANS SAATLARI )-

muhteıem harb filmi 1 tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta· Her glln ıs - ı7 - ı9 - 21,tS. 
~ . Ayrıca: Ufa Jurnal ve Miki ~ lara yapılmasma cevaz göriilen Pnomotoraka muayene• Cumartesi ı~ - ıs - TALEBEYE ıeaulan 
~--- _ . [tl sinde muntazaman ya ılır. Telefon: 4115 Pazar ı3 te ilive aeaular vardır. 

--~~~-~~~ ···-



"' Sabite 4 ( Halkın Seıl 1 
~~--..;..~...:..~;.._ ______________________________________________ ~~--~-------------------------------------------------------------------------------------7 Şubat 

gooooooOGOOOOODOOOOOOOg 
~~ • • 8 

lfil!i] ınr- 1 
Boocooooooooooooooooooooc-:;§ -

Silih başına I •• " -- -
IBuz üstü Maçlarının. neticesi ..ma ..... ıı:ıır.ı!:SıiZD:::::.!~~ Gazetecilere hususi surette / ...... 

~~::m:: :;~r~i~:~:da ~:~~~ Amerı·ka Almanvavı sıfı-
sonuna kadar heyecan ve "J 'J 
halecan terleri döktüren bu b • l • • 
harükülade harb ve aşk filmi k t 
:~::tş~::a~.~!:~ı·:i!:~:~ r a arşı ı r e yen mı ş ır 

00.+00 liği kazanmış bir san'at mu· 

cizesi taıekki olunmuş, ve o Oldukca mütevazin cereyan eden maça Ame-
suretıe takdir olunmuştur. • • • 

-·- rikalılar Kanadalılara zafer ıddıası edemıyor 
Kızılay taraf ID ı Garmen 6 _(A.A) - B.uz maçı kahir b.ir ekseriye~le iddia ede~iyeceklerini gös· 

d d v ı • b• üzerinde _Hokı maçlarının ıJk 1-~ ~azanmışlardır. : edık- termektedır. 
80 eger ı lr neticelen şunlardır: lerı bır golu da kendı den- 3 - Macaristan, Bulgaris-

bb •• 1 - Kanada Lehistan dilerine yakmışlerdır. · tanı bire karşı altı sayı ile 
leşe US 1-8 bitmiştir. Bu sporda iti- 2 - Amerika Almanyayı yenmiştir. Mütecanis ve seri 

Şehrimiz Kızılay kurumu raz götürmez ustat olan Ka- sıfıra karşı bir sayı ile yen- olan Macar takımı hafif ve 
fakir halkın parasız yıkan- nadahlar fevkalade bir oyun miştir. Oldukça mütevazin mukavemetsiz takım karşı-
masını temin İçin İzmirde göstererek ilk devrede beş cereyan eden bu maç Ame- sıdda istendiği gibi oyna-
hamam işletenlerle görüşme- gol yapmışlar ve nihayet rikalılara karşı muzafferiyet mıştır. 

lere başlanmışhr. ~;;:: m;m ~~: ::*f:: ::.m ::!.~ ~'i:: rı:.m 'eJ ~+.~ ::~~ ::;~ ~;~ 
Her hamam haftada bir 

gün fakir :h Ikın parasız yı
kanmasına tahsis edilecektir. 

Bunun için lazım ğelen 
masraf Kızılay kukumu tara
fından verilecektir. 

---oo---

N e kadar et 
Yedik 
İzmir belediye mezbaha· 

sında son ay içinde kesilen 
hayvanlar: 

457 Karaman, 4448 Dağ
lıç koyunu, 249 keçi, :4092 
kuzu, 444 oğlak, 105 man
da, 391 iküz, 596 inek, 377 
dana, 8 malak, 6 deve ve 
18 domuz olmak üzere 
10/37 baş hayvan kesilmiştir. 

••••• •• 
Uüum kurumu 
ne düşünüybr? 

Bir şirket haline giren 
üzüm kurumu şehrimizde 
bir bina yapacak ve içine 
üz;jmün ıslahı için Jazım olan 
makineleri koyacaktır. Av
rupaoın bazı merkezlerinde 
kuruma aid satış yerleri de 

yapacaktır. BunJarı başar· 
mak için kurum şimdiden 
hazırlıklara başlamışttr. Bağ
cılara mevsiminde lazım olan 
göztaşı ve kükürt ziraat 
bankası tarafından verilecek
tir. Bu kurum yalnız kutu
luk kereste getirecek ve 
satacaktır. 

Elektirik 
Fiatları 

Rusya Almuınyaya hücum için ı Yeni bir 
1 itt~fak Romanyadan geçecek 

İstanbul - Rusya ile Romanya arasında yeni bir anlaş
ma imzalandı. Rusya Almanya ile harp ederse Romanya 
toprağından ge~meğe hakkı olacaktır. 

Ruslarla Çarpışma Başladı 
Berlin - Bertin Alman ajansından: Çinin cenubunda 

durum fenalaşıyor. Müntazam askerin ihtilalden istifade 
eden k111l teşkilat ilerliyor. 

İngiliz ve Amerika tebeaları Kovyan şehrini boşalttılar. 
Diğer taraftan Honan ve Şantonda ihtilal bildiriliyor. İki 
Mançuku zabiti öldürülmüştür. 

ı~ ıı,;JI Çil ~ 
~.... lliUiıl ltbıl• •ıi1iıl 

Paristeki 
Diplomatları 
Düşüııdüren 
Sözler ••• 

- Baştarafı 1 incide -

rüşüyor. 

Tam bu görüşmeler sıra
sırasmdadır ki, Almanyanın 

devlet şefi bay Hit)er Eksel· 
siyor gazetesine önemli, 
önemli olduğu kadar mani-

dar beyanatta bulundu. Bay 
Hitler diyevine " Hiçbir Al
man harb istemez,, söziy)e 
başladı. 

Fakat bu sözleri "Versay 
muahedesinin insanlıkla, man 
tıkla, adaletle telif kabul 

edemiyemiyeceğini, bu mua
hedenin insanlık müvazene
sini yıkacağını, yemek, geyin 
mek, yaşamak istiyen 68 

~ 
hıaıd 

Harbın 
Son durumu 
- Baş tarafı 1 incide -

itibarile İtalyanlarca ölüm 
saçan bir seyyal olarak te
lakki edilmektedir. 

Makallede muhasara altın
da bulunan İtalyan kuvvet
lerinin çenberi d4ralmakta 
olduğundan İtalyanlar arasıra 
muharebeler kabul etmekte
dırler. 

İtalyanlar evvelce N egüs 
aleyhine ayaklanan ve fakat 
bilahare bastırılan Koçam 
kabilesine beyannameler neş
retmiş bu kabile halkını ye-

niden isyana teşvik etmiş ise 
de bu beyannameler Koçam 
kabilesini çok kızdırdığından 
bu kabile İtalyanlara körkö
rüne yeni bir hücum yapmış
lard1r. 

) İmza ettik 
l İstanbul (Özel) - Türkiye, 

İngiltere, Fransa, Romanya, 
Yunanistan, Yugoslavya, mü
tekabil ve petrol ambargo· 
suna aid bir ittifak imzalan
mıştır. Bu ittifak merkezi 
Avrupa sulhu ve Akdenizin 
süküneti için önemli olacağı 
ümidleri beslenmektedir.: 

Kondilisin 
Olümü 
Etrafında 
Atina (Özel) - Kondilisin 

ölümü münasebetile gizleme
lüzum görmedikleri sevinçli 
ve gürültülü nümayişlerden 

bahseden Eleftoros Antrpos 
gaze esi diyor ki bu politi
ka haydutlarının yaptığı mü
nasebetsizliklere bakara l.c 
Kondilisin ecelile ölmiyerek 
bir zehirlenme neticesi yok 
edildiğine dair ortaya atılan 
rivayetlere inanacağı geliyor. 
V af anı uçurumun kenarından 
kurtaran büyük bir yurd se
ver devlet adamın ölümene 
karşı gösterilen bu sayğısız
Jıkları Y.ı.man milleti içinden 
gelen bir sesle tel'in ediyor. 

Sovyetlerin 
• 
lnv,i tereden 

Kredi alacakları 
·rcvid etti 

Tire • • 
cınayetı 
•.oc> .. ~--------------

Eşine tesadüf edilmiyecek bi 
şekilde canavarca yap~ldı 

Tirede Hasan adlı biri- • demiş. Ayşe ters cevab ver 
1 miş, işte cinayet bu suretle 
1 olmuştur. 

nin sevdiği bir kadını yirmi 
yerinden vurmak suretile 
öldürdüğünü yazmıştık. Mak
tul Ayşe beş sene evvel gör 
Hasana metres olmuş, üç 
sene beraber yaşadıktan son
ra ayrılmıştı. Bir hafta evvel 
Şerif adlı kahveci çirağile 
evlenmişti. 

Bu haber katili kızdırmış, 
köyünden kalmış, şehire gel
miş, Ayşenin evine gitmiş, 

mutbahta rast geldiği Ayşe
ye: Hemen:kocandan ayrıla
rak bana metres olacaksın, 

Hasan ilk önce Ayşeyi 
kör bıçakla boğalamak iste-
miş, bıçak kesmemiş, soor• 
burnunu, dudaklarını, kulak" 

larını kesmiş, arkasını kabak 
oyar gibi oymuş, sonra bi-

çağı karnına sokmuş, hulasa 
otuz kadar yara yaparak 

bir soba ile döğmüş, ve or" 
tadan kaybolmuştur. Yaka
lanan canavar adliyeye ve" 
rilmiştir. 

~~~~ ~~~M 

SUİKAST MUHAKEMESİ -· .. ·--
Dün devam edildi. Müddeiu

mumi iddiasınıl yaptı 
----------~~oooc~~~~~~~ 

- Baştarafı 1 İnci )'Üzdc -
yüruyecektir. 

Müddei umJmi bu iddia 
namenin suçluların şahsiyet
lerini, memleket dışı;;da Tür
kiye aleyhine çalışan Kürt, 
Ermeni, Çerkes teşekküJle
rile ayni yolda yürüyen di
ğer bir takım eşhasın vazi

yetlerini vesikalara dayana
rak çok geniş bir tahlile ta· 
bi tuttuktan sonra suçluların 
her birinin alaka derecelerini 
tesbit ve izah etmiştir. Baha 
Arikan iddia namesini şu 
suretle bitirmiştir: 

Hakilerim, du iş doğrudur. 
Ne taraftan baksanıı bu iş 

1 

gene doğrudur. Size bu işte 
inman etmiş bir adam sıfa-

1 

tile söyliyorum. 

Bu iş doğrudur. Ben bü
( tün azmimle millet ve vatan 
1 için, yüksek Türk Cumuri
ı yeti için, göğsü çarpan bir 
j Türk hukukçuyum. Beni din-

lemek lutfünde bulunan siz
ler de aynil hisle yürekleri 
çarpan Cumur!yetin büyük 
hakimlerisiniz. Size gördü-

, ğüm bu davayı önünüze ge
tirirken herşeyden evvel eli
mi vicdenıma koymuştum. 

Şimdi gene elim o vicda
nın üzerinde anlım semalara 
doğr~ yükselmiş büttln kud-

~ ~ ~ ~ 

ret ve kuvvetimle bağmyo· 

rum: Karşınızdaki maznunlar 
Atatürkü, onun şahsiyatinde 
toplanan cumuriyeti yıkmak 
istemişlerdir. Bu bir haki
kattır. Sizler de bu hakikati 
hiss~decek, görecek ve ica" 

bını yapacaksu:ız. Buna be" 
nimle beraber on yedi milyoo 
Türkün de imanı sarsılmaı 
bir suretle mevcuttur. Suç" 

lularm 168 inci madde mu· 
cibince cezalandırılmalarını 

istiyorum. 
Ankara 6 (A.A) - Ata" 

türke suikasd yapmak teşeb'" 
büsü ile maznun eşhasa aid 
muhakemenin öğ'eden soD" 
raki celsesinde müddei umu" 
mi iddianemesi serdettikten 
sonra sorulan suvale ceva" 
ben müdafaa vekili Hamid 

Şevke: İnce müdafaasıom ha• 
zır olmadığını ve celsenin 
talikine tahammül olıradı
ğmdan icab ederse sabaha 
kadar devam edebileceğini 
söylemiş ise de heyeti haki
me müzakere neticesinde 
müdafaa vekilinin ve diğer 
, aznunların müdafaalarının 
cumartesi günü saat onda 
dinl~neceğini bildirmiş ve 
muhakemeyi o güne talik el" 
miştir. 

~ ~ 

Romanyanın · 
İki milyonl _ık 
Ordusu 

Şehrimiz elektrik tenvirat 
fiatJarmdan ötedenberi şika
yet olunuyordu. Bu işi ince· 
lendiren komisyon işine de· 
vam ediyor. Komisyon ile 
şirket direktörü arasında bu 
yüzden bir itilaf çıkmıştır. 
Şirket direktörü bu bapta 
merkezden talimatg ah•cağını 
söylem iştir.! 

milyonluk Alman balkmm 
bu ihtiyacmı hiç bir muahe
denin değıştiremiyeceğini bu 
camianın ihtiyaçlarını, temin 
için genişlemek, müstemleke 
sahibilolmak lüzumunun ken
diliğinden anlaşılması İcab 
ettiğini söylemiş, eğer Al
manyaya anlaşma yolile müs· 
leke verilmezse iki milyon 
gencın bunu alacağını,, zım
nen anlatmak istedi. 

İtalyanlar bütün kuvvetle
rini cenuba yükletiyorlar. 
Orada çevrilmekte olan İtal
yan kıtalarını kurtarmık ve 
yeni bir taarruz hazırlamak 
Grazyaninin yeni planı cüm
lesindendir. Netekim İtalyan
lar bu cephede bir köy al-

J 1 
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Gayrim übadil
ı~rin tapudaki 

işleri 
Gayrimübadille tpu idare· 

sinde mevcut bulunan birçok 
Berlin - Almanya ajan" 

sandan: Bay Tataresko söy
lediği bir söylevde Avrupa" 

Gedis etrafını 
suya boidu 
Yağan yağmurlardan Ge

dis nehri de taşmış ve etra
fındaki bağlar sular aitında 
kalmıştır. 

Cellad gölü de ~yükselmiş
tir. Akılıınakta olan bu gö
lün yapacağı hasarat daha 
büyüktür. 

Bay Hitlerin bu sözleri 
Fransadaki ziyaretcilerin gö
zünde bir çıkmaz gibi te· 
lakki olundu. 

-----~ .,,__ __ 
Yunan emlaki 

satılıyor 
Hükumeti bir çok Yunanla 

mallrını satışa ç:karmıştır. 

Bu suretle gayri mübadil 
bonoların kıymetleri yükse
leceği tabiidir. 

mış ve Habeşlere bin kadar 
telefat dahi verdirmiştir. 
Fakat general Grazyani de 
burada yaralanmışt . r. 

--··-· -"'l~f.11---·--..-
Kıskançlık 
Yüzünden 

-Baştarafı 1 inci sayfada
rında dolaşırken Elenise ras
gelmiş, söz &tmış, o da ce
vap vermiş, şöz kavgası el 
kavgasına intikal etmiş, ni
hayet elti eve koşmuş, bir 
biçak almiş, Elenaya hücum 
ederek bir kaç kere sapla
mış ve öldürmüstür. Güzel 
Elena mezara şirjn elti de 
habise gütürülmür. 

muhabiri salahiyetli İngiliz 
ve Sovyet çevrenlerinin yap
tığı görüşmelere göre ~on
drada Sovyetlere para ikraz 
edilmesi hakkında cereyan 
eden görüşmelerin terakki 
etmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Ordu evinde 
balo 

Ordu eviude Askeri hasta
nesi menfatıne bir balo ve
rilmesi mukarrer olduğunu 

haber aldık. Balo için yakın 
da hazırlıklara başlanacak

tır. Balo tarihi 7 Mart Cu
martesi akşamı olarak tesbit 
edilmiştir. 

emlikın kayıtlarını vaktında 
çıkartamadıkları ve bu yüz
den bütün işlerinin geri kal
dığı hakkında maliye veka -
letine bazı şikayetlerde lbu
lumuşlardır. 
uğrenildiğine göre, Maliye 

Vekaleti meseleyi totkik et
miş ve gayrimübadillerin şi-

kayetlerinin tahkik olunma
Tapu Genel direktörlüğün-

den istemiştir. Genel direk
törlük, bu vaziyeti İstanbul 
Tau idaresinden sormuştur. 

Türk - Iran 
İstanbul - İran maaı if 

nazırının kardeşi İstanbulda 
Türk-ıran milletlerinin Os-
manlı imparatorluğu devrin-

. deki tarihi münasebetlerini, 

nın durumundan bahsedertlc 
demiştir ki: 
Romanyanın hiç bir siyasal 

amacı yoktur. Ancak IRo
maya hükfımeti binihacette 
iki milyon asker çıkarabile" 
~ek durumdadır. 

Mekteblerde 
Tören 
Yauılamaz 
Okul kuraglarında bal~ 

vermek, nişan yapmak gi~! 
şeylere müsaada edilmiyecei1 

Kültür direktörlüğündelJ 
okullara bildirilmiştir. ,_,.,. 

v;.sikala7'""""' ciieri~i1' 
etmektedir. 


