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ıHaricive Vekili Japonyada KISA VE AÇIK 

Mahud Kitab Hakkında 
üdde i Türk-Rumen 

Anlaşması 
Sovyet Rusyaya "bitip tükenmiyen zenginliklerle dolu 

liindistanı istila etmesini,, Amerikanlara da "çok para çı
kartacak işlerin kapılarını, gizli anahtarlarını teslim edecek
lerini,, söyliyerek lngiltere ile bozuşmayı tavsiye eden ma
tuf muharririn kitab1ndan dün de biraz bahsetmiştik. 
Bazı Fransız gazeteleri bu teklifleri "çocuk aldatan ve 

İrnperyalistleri hulyaya düşüren garib ve gülünç sözler,, gibi 
telakki ederek ona göre tenkidJerini yazıyorlar ve "sulh 
İçin çalışan, insanları yeniden bir kan deryası içinde yüzer 
görmemek için bütün kuvvetlerini birleşmeğe sarfeden dev· 
letleri yeni fütuhata sevk ve teşvik eden bu söz.lere kulak 
\tereceğimize, bütün Avrupayı tebdid altında bulunduran ve 
(Asya yalnız bizimdir) diyen sarı tehlikeye karşı bir çare 
lramak daha hayırlı bir iş olacaktır.,; Mealinde makalelerle 
beyaz 1rka mensub olanları ittihad ve teyakkuza davet edi
Yorlar. 

Vaktile sarı tehlike karşısında en çok telaş gösteren eski 
Alman imparatorunun bu gün Almanyayı Japonya ile bir 
cebhede gördükçe dünya siyasetinin bu garib cilvesine ne 
diyecektir?. 

Geçen makalemizde de biraz işaret ettiğimiz gibi en zi· 
Yade ne diyeceği merak edilen bir devlet varsa o da müs· 
temlekeleri bol keseden ona buna peşkeş çekilen lngiltere 
hükumetidir. 

Fakat lngilizler söz söylemeği menfaotlerine uygun bul
llladıkça susmasını bilen öyle bir millettir ki ... 

SIRRI SANLI 

lş Şoförlerin insafına kalmıştır 

Yalılar boyunda oturanlar 
bilirler ki yağmurun dinmesi, 
•ağanağın geçmesi onlar için 
bir kurtuluş manasını ifade 

etmez .. Çünkü onlar yağmur
dan kaçarlarken doluya tu
tulurlar. 

Dün Yahtara yeni taıınan 
bir arkadaşımız saat üç bn
~uğa kadar evinde hapis 
alarak yağmurun dinmesini 
~eklemiş, yağmur diner din· 
!bez de "çok şükür,, diyerek 
~ndisini sokağa atmış. Fa · 

kat bir kaç adım attıktan 
sonra oradan geçen bir oto· 
büs caddenin bütün çamur· 
lariyle adamcağızı baıtan 
aşağıya batığlığa düşmüt bir 
insan haline sokunca tekrar 
soluğu evde almış. 

Bu büyük tramvay cadde· 
sinin kolay kolay tamir edi
lemiyeceği anlaşıhyor. Bari 
şoförün biraz insaf edib de 
otobüslerini daha saygılı, da
ha tedbirli bir surette sür
menin yolunu bulsalar. 

) 

IRTER GÜL iSTER AGLA 

Mısıra Gidecek 

btanbul, 12 ( Hususi ) -
Hariciye Vekilimiz Doktor 

Rüştü Aras Mart ayının ilk 
haftasında Kahireye gide· 
cektir. _ ................... -
Fr11nsız başve
kilinin sözleri 

Paris (Radyo) 
- Fransız baş 
vekilinin , her 
partiden yüksel
tilen itiraz ses
lerini birer birer 
tahlil eden uzun 

beyanatı arasın

da söylediği 

" meseleler ne 
sureti bal edi-

line edilsin şurası muhak
kaktır ve herkes bunu bil
melidir ki içtimai sulh ve 

sükunü temin için her türlü 
tedbir alınacaktır. Finansal 
emniyet elde edildikten son-

rada iktisadi kalkınmayı ve 
bilhassa içtimai nizam ve in
tizami müst~kar bir hale ge· 

tirmeğe bütün kuvvetimizle 
çalışacağız.,, Sözler Fransada 
olduğu kadar yabancı illerde 
eyi akisler hasıl etmiştir. 

Bir Yat 
Alıvoruz 

Istanbul 12 (Hususi)-Ame· 
rikah bir milyoner tarafından 
yaptmlmış olan büyük bir 
yat, reisicumhur namına sa· 
tın alınacaktır. 

Engizisvon Devrini Hatırlatan Bir Ceza ? ! 
Herşeyin ifrata fenadar. Bir Bulgar gazetesinde okuduğunu söyliyen bir arkadaşımız 

'1'1atmıştar: 
"Düşüncesiz bir baba en büyüğü onbir yaşını geçmiyen üç yavrusuna, yaptakları ehem· 

tl:liyetsiz bir suçtan dolayı en ağır cezayı tatbik etmiş ve yavrularını maşayı kızdırmak 
•uretile müteaddid yerlerinden yakmıştır. 

Bu, engizisyon vari cezanın tatbiki çok çirkindirl Demek böyle merhameti az olan baba· 
-ı, da varmış. insan ciğerparesini nasıl kıyar da cıyak cıyak bağırtarak yakar?! 

Böyle birıey iimdiye kadar görülmüş şeylerden olmasa gerektir. Nihayet çocuklar kor· 
k-.ıutur: "Seni ıöyle yakarım,:böyle döverim,, denir amma filiyata gelince babahk şefkat 
:~ hi11ile hareket edilir. Iıia en garibi ve acıkhsı giiya terbiyesi verilen bu yavruların 
;•nde öç yaılarJnda iyiliği kötülüğü henüz tefrikten aciz bir küçük yavrucuğun bulunması· 
ır. Tanrı böyle babaların kalbine merhamet ve ıefkat ihsan buyursun demekten başka 
•~ gelir? 

Ey aziz okuyucu b&yle çılgınca hareket eden babaların haline 

Tokyo 12 (Radyo)-Kabine piyade sınıfm~a hizmetin 18 
aydan iki seneye ve zabıt s1nıfına mensup dıplomat talebe· 
lerin yapacakları hizmetlerinde 12 aydan 2 se~~ye çıkarıl· 
ması hakkında parlamentoya bir kanun teklıfme karar 

T. Piyangosu 
~-----------------0000-----------------

D ün k ü keşidede kazanan 
numaraları yazıyoruz 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Tayyare piyangosunun keşi
desİl"ıe dün başlandı. Kaza· 
nan numaraları bildiriyorum. 

15000 
24443 no. va 

isabet etmiştir. Bu numara· 
nın son iki rakkamı ile niha · 
yet bulan bütün biletler 2 
lira amorti kazanmışlardır. 

35756 No.ya 
12000 Lira 

33506 No.ya 
10000 Lira 

33607 No.ya 
3000 Lira 

14708 No.ya 
1000 Lira 

' - Sonu 4 üncüde ----·-.. ·-·----
Londrada 
Mühim bir 
Toplantı 

BAY ÇEMBERLA YN 

Ruzveltin Yeni 
nutku 

Bu defa Amerikadan ziya· 
de Avrupada büyiik heyecan 
ve sabırsızhkla yeni nutku 
beklenen Amerika Cumhur 
Reisi B. Ruzveltin yeni re· 
simlerinden biri: 

Ankara, 12 ( Hususi ) -
Türkiye - Romanya ticaıet 

muahedesi bugünden itib~r.:n 
mer'iyet mevkiine gırmi~tir 

---·~ 
H•tıer o
manva seva
hati resm • dir 

Berlin 11 (Radya)-Hitl .-r 
ilkbaharda mayısıa 9 unda 
Romanyaya gidecekur. Su 
seyahat, tamamen reso1i<.1ir. 
B. Hitler, bero devlet reitJi 

ve hem de Başvekil sıfatile 
seyahat edecektir. 

B. Hitlerin. Vatikana gi" 
dip gitmıyec ğl henüz belli 
değildir. 

--·-..--~--· 

Bir alim 
Öldürüldü 

Kudüs 12 (Radyo)-8üyiik 
lngiliz asarıatika alimi Stınır 

key Hebrun civarında bir 
arab çetesi tarafından kat 
!edilmiştir. 

Kavmakamlar 
Arasında 

Ankara, 12 ( Hususi ) -
Dahiliye Vekaleti 25 kayma
kamın yeniden tayin ve na• 
nilleri hakkmdaki kararname 
bugün tasdilsa arzedilecektir. 

Cuma gününden itibaren Tayyarede, scyircıler üzcrind 
ebedi hatıralar bırakacak olan "Ebedi Senfoni,, bir sahne 

Londra 12 (Radvo)-Çem
berlayn Sir John Simon ile 
Malkolm Makdonaldı ve Çin-

deki eski ıngmz büyük elçisi HALKIN SEsı· HAKKIN SEsı·nı·R 
Sir Hugessini kabul etmiştir. ••••----

Bu toplantıda uzak doğu f ki 1 ı b 1 "l"I • ' .. t ·ı ı 
bidiseleri ile Avustralya ve 8 r er 0 ar 0 U Brlft8 saggı gos arı 1 
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Sahife 2 ( Halkm s .. ı ) 

41aaaaaaaaaaaaıaaaaamaaaaama= ır. . .,: Fagdalı Bilgiler : 

1 Dünganıı En BOgük Harb Dahisi a 1Doktorun Nasıhatlerı • 
--=--------......--..--- t3 Balın faydası 

Tı • l k B Böbrek ve mesane 
i f fflUr en ~ taşları Bal hem gıda hem de B ~ Safra kesesi . taşlarının ilaçtır 
B Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekula meydana gelmesıne sebep Kış mevıiminde sabah 
eREaB• - 98 - E~EEit olan amiller aynen burada kahvaltısında en mühim i•-

•• • d J da esas itibarile mevzubahs· dayı fereyağı ile bal teşkil Duşman safları ~arasın an va - tır. Çok yemek, ihtirakat. eder. Bal lezzeti güzel oldu-

b •b N•"' b l yapmıyan, oturan insanlarda ğu kadar vücuda da fayda-
Dl'ı aşına geçı ıg o u çok görülür. Maamafih şunu lıdır. Arılar balı yaparken 

h • f • ı •• •• •• t •• da söylemek mecburiyetin· çiçeklerden aldıkları özlerin 
mu 8 iZi e goruşmuş ~ deyiz ki oturmıyanlarda., ça- bir kısmını hazmettikleri için 

Fazıl iğildi, efendisinin di· : yemekler ve tatlılar öğrendi- Jışanlarda ve batta zayıf kim· bal hazmı gayet hafif ve 
ıini öptü ve şu cevabı ver· ğimi anlattım. selerde de taşlar tekevvün vitamini en bol olan bir 
di: Nihayet saraya gelmemi eder. Bu artık ırai ve ailevi maddedir. 

_ Haberler önemli. Os· ve bu yemekleri tarif etme· ve bünyevi bir takım sebeb- Balın en çok faydası za-
manlı hakanını yakından mi rica ettiler. )erden ileri gelir, daha fazla yıflara, sinirJiJere, boğazı za-
görmeğe muvaffak oldum. Zaten adamlarımın içinde izah etmek mümkün değil yıf olanlara, nekabat halin· 
Sarayına girdim, bir çok en iyi aşçılar bulunduruyor- dir. dekilere, çocuklara ve ihti-
adamlarını elde ettim, bir dum. Onlarda!' bir kaç ta· Böbrek taşları (ürat), (ok- yarlaradır. 
çok sırlar çaldım , dosyalarım nesini hususi aşçılarım diye zalat) ve (foafat) olmak üze- Avrupada bazı yerlerde 
zengin, içeri •soktum. Günlerce, haf- re üç kısma ayrılır. hastalara verilecek balın iyi 

- Ondan eminim, anlat talarca sarayda kaldılar.Ken- Ürat taşları en sert olanı- tesir etmesi için arıların bal 
bana Yıldırım denilen bu dilerinden çok istifade et· dır. Ondan •onra oldukça alacakları çiçekleri intihap 
adam nasıl kişidir? tim, lazımgelen malumatı sert olan fakat üratlardan ederek bilhassa onları arı 

- Onu belki Gede kulu- topladııp. daha az sert olan okzalat kovanları etrafına dikerler. 
nuz da daha önceden anlat· - Bayezid hakkandaki bil- taşları ve nihayet üçüncüsü h 

gilerin nedir? fosfatlar ki bunlar yumuşak Bal hem gıdadır, em 
mışhr, çok yaman bir adam - Bu adam, ele avuca ve çabuk kırılan taşlardır. ilaçtır. Müdrirdir, laksatiftir, 
ulu bakan. sığmıyan kahraman ve ateşli Bu taşlar böbrekte teşek · hafif müshil vazifesini görür, 

- Fakat biraz aklı da kıt O .. ~ .. umuşatır 
bir yiğit. Çok yavuz kişi. · kül ettikten sonra idrar yo- gogsu Y • g aliba, onu da inceledin k l · d k B l · · · l sı ı'çı'n nun Niğbolu a esı önün e luna doğru harekete geçme a ın ıyı cıns o ma 

mi? bir vnkası var olur şey değil üzere iken şiddetli vecalar şeffaf ve çiçek kokulu olma-
- Evet efendimiz, onun hakanım. husule getirir. Bu sancılar sı lazımdır. Koyu ve bulanık 

aklını başından alan Sırp _ Onu Ged eden öğu n· arkada böbrek nasiyesinden renkli ekşi kokulu balı al-

- Bu meliıou 
mi? 

kızı Oliveradır. dım, hani şu yalnız başına idrar yoluna doğru bir seyir mak caiz değildir, fayda ye.• 

görebildin düşman safları arasından ge- takib eder. Hastayı çok kıv- rine zarar görmek ihtimali 

- Sade görmek mi 
çip düşman askerile sarılı randırır. Ve sık sık idrar vard1r. 

'ulu kalenin dibine giderek mu· etmemesi hasıl olur. Bulantı 
şehinşabım, iltifatına 

maıhar oldum. 
bile hafız Doğan beyle görüşmesi da kay da görülür. Nihayet 

mi? morfin ile veyahud kendi 
- Sen hakikaten çok be· 

ceriklisin. Sonra? 
- Evet ulu hakanım, bu kendine kriz~ geçer. Bazan 

az şey midir? idrarda kan görülür, hasta 
- Başmabeyinciyi de ka

fese koydum, ağzından bir 
çok esrar kopardım. 

- Doğru. Yiğit adammış kan işer, Böbrek: taşının ne 
amma, ahlakını bozmıyaydı, suretle tedavisi İcab edece· 
Tiirklüğünü küçük düşüre- ğini yarın söyleriz. • 
cek hareketlerde bulunma- '!lriıı - Senden şüphe etmedi· 

ler mi? 

- Devlet ve şevketiniz 
sayesinde Kafkas ve Iran 
dağlarındaki av)arımızın de· 
rilerinden çok istifade ettim. 
Malumu devletleri olduğu 
üzere Bursaya çok zengin 
kumaşlar ve kürklerle gittim 
derhal sarayla münasebat 
tesisi için çalıştım, paraya 
acımadım, kolaylıkla kendi-
mi saraya ve Bayezidin ben
delerine tanıttım. En ağır 

kumaşlarla dikilmiş semmur 
ve elma kürkleri armağan 
ettim. Yalnız OJiveranın ca
riyelerine ve adamlarına bin 

saydı daha merdane hareket 
etmiş olacaktı. 

(Arkası var) 
•••••••• n u•••••••• 

A vusturalyada 
bir usul! 

Avusluralyah Hançser adlı 
bir genç, ~ polislere mahsus 
yeni bir başlık yapmıştır. Bu 
başlık bizatihi ziya neşreden 
büyük bir ampul demekte· 
dir. Bu yeni başlıkları giyen 
polisler, ziyadar başlariyle 
daha kolay vazife ifa ede
bileceklermiş ! 

liralık hediye verdim. • o·· ı .. 
• - Sarayın içine nasıl gir· ll eryuz 

din? Pek iyi tanıdığınız baha-
- Bilirsiniz efendimiz,ben ratçı B. Fazıl Dokuz Eylül 

iyi yemek pişiririm, • bunu Balcılar içinde 155 numara-
köz sırası getirdim, Beyazi- da (Güleryüz Baharat depo· 
din adamlarına açtım. Mut· su) nu açmıştır. Çeşidler bol 
bağa nezaret edeceğimi ve fiatler her keseye uyğundur. 
aıçılara bazı dağistan ye· Müşterilerini daima Güleryüz 
meklerini öğreteceğimi, Da- ve tatlı dil ile karşılıyan bu 
ğistanda, Tahranda ve Şam- arkadaşımıza biz de hayırlı 
da çok yıllar ticaret ettiğim- işler temenni ederiz. 
den buralarda bir çok çeşid Telefon 2383 

~****~*****~*~:*****~**~*~~~ 

Çok küçük bir 
hediye 

logilteren;n taçlı kralından 
başka kazanç alemine men
sup taçsız kralları da eardır. 
Bunlardae birisi lngilterenin 
otomobil kralı olan Lord 
NiuffiJddir. Bu adamın zev-
cesi hayır cemiyet:erine yar· 
dım ile meşhurdur. 

Bu kadın, geçenlerde Ving · 
fiUid şehri hastahanesinde 
koluna küçük bir ameliyat 
yapılmış ve bu sebeble has· 
tahaneye küçük, çok küçük 
bir hediye vermek istemiştir. 

Verdiği bu küçük hediye 
de 22 milyon franklık bir 
çek imiş. ---oo---
Türk tabiyeti

ne kabul 
edilenler 

Muhtelif ~tarihlerde yurdu
muza gelen BuJgarya ve 
Romanya muhacirlf"rinden üç 
bin dört yüz kırk yurddaşı· 
mızın Türk tabiyetine kabulü 
Bakanlar heyetince tasvib = Elh Tel. = • amra 2573 = olunmuştur: • • 1 idaresinde Milli KütGpbane sineması = Amerıkada iŞÇi 

~ 19 Sonkinun 938 Çarşamba günü akşamı saat 21 de ~ kadınlar 
tC Yunan sah.nesinin güzide yıldızları M Amerikada yeniden iktisa-
tC Matmazel JEANE DE ZARA M di bir buhran başlamak üze· 
tC Komik ARİS HRISOHOOS )f redir. İş hacmi, 1?on zaman· 
tC San'atkar HACI KORTİ NİKO ~ tarda azalmıştır. Bu sebeple 
4C Tarafından yepyeni ve büyük programdan müteşekkil ) ' yeniden bir çok işçiler işsiz u VEDA MÜSAMERESİ tt kalacaktır. Şimdiden bir ted-
f( n bir almak üzere kadın işçi ~ Bu müstesna geceden herkesin istifadesi için fiyatlar : u 
'" " mikdarı'.: tesbit edilmiştir. fC Hususi 100 - Birinci 75 - B.al.kon 50 kuruşt_ur. . )f Amerikada 11,000,000 kadın 
4( Karışıklığa mahal kalmaması ıçın numaralı bıletlerın M 
4C evvelden aldırılması rica olunur. M işçi vardır. Bunların üçte 
-~~~ım~~~~~;y;~~~- biri aile sahibidir. 

Bal en iyi sırça kavanoz, 
yahut toprak sırlı küpler 
içinde muhafaza edilir. 

Öksürükten m ztarip olan
lar içtikleri ıhlamur veya süt 
gibi şeylerin içine şeker ye-
rine bal koyarlarsa göğüs 

yum~şar ve çok fayda gö-
rürler. . 
Soğuktan donan balan içe

risine başka şeyler katarak 
halis diye satanlar da vardır. 
Balın karışık veya halis ol
duğunu anlamak kolaydır. 

Bir miktar balı ateşe ko
yarak ısıtmalı. Bal halis ise 
sulanır, hileli ise koyular. 
Soğuk suda ezilen bir 

miktar bal suyu beyaz)atırsa 
içine un yahut nişasta karış
tmlmıştır. 

*** 

Tencere bezi 
Mutfakta uğraşan ve ye· 

meğini pişiren hanımlar, ten
cereleri tutmak ateşe koyup 
indirmek yahut kapağını aç· 
mak için nası) bir bez kul
lanacaklarını kestiremezler. 
Büyük bir bezin ateşe sürü
nerek yanması, küçük bezin 
kafi derecede elleri muha-
faza edememesi ihtimali var
dır. Bunlara mani olacak 
gayet pratik bir tarzda ten· 
cere bezi hazırlamak kabil, 
dir: 

Kalınca yıkanır bir kumaş
tan otuz santim uzunluğun· 
da ve yirmi santim eninde 
iki parça almalı. Bunları ayrı 
ayrı önce enine sonra uzun
luğuna olarak katlamalı ve 
etrafını dikmeli. Vücuda ge· 
len bu iki katlanmış parçayı 
yarım metre uzunluğunda 

bir şeridin iki ucuna dikmeli. 
Tencere tutulacağı zaman 

şerit tencerenin üzerine g·e· 
lir, iki katlanmış parça elin 
yanmasına mani olur. İş bi
tince şeridinden bir çiviye 
ocak başına !aşılabilir. Kir· 
leoince de yıkayıp temizle· 
mek daima mümkündür. 

ı Köv 
Eeitmenleri 
Büyük ıiraı kalkınmada 

kendilerine mühim vazifeler 
verilecek olan eğitmenler 
hakkında Ziraat Bakanhiı 
Kültür Bakanlığı ile müşte
rek bir talimatname hazırla
mıştır. Talimatname eğitmen
lerin okuma, çalışma ve di
ğer işlerine aid esaslı hü· 
küm)eri ihtiva etmektedir. 

Önümüzdeki ders devre
sinden itibaren eğitmen sa· 
yısının 1500 ıe çıkarılması 
kararlaşmış gibidir. Yeni 
alınacak eğitmenler ilkbahar· 
dan itibaren faaliyete geçi· 
cek olan Orta Anadolu köy 
kalkınma mıntakasına dahil 
Ankara, Çankm ve Eskişe
hir vilayetleri köylülerinden 
olacaktır. 
Eğitmen olarak yetiştiril· 

mek üzere alınacak köy, iş
lerine daha evvel başlanacak 
olan köylerden ah!lmasına 
dikkat edilecektir. 

•••• .... HlllllJ•••••••• 

Miladdan Ev
vel Sun'i Diş 
Bilinivordu 
Miladdan 1500 sene evvel 

dahi sun'i diş yaptırıldığı ta
hakkuk etmektedir. Son za· 
manda, Berlin civarında, 
Aşaffenburgda yapılan haf-
riyatta, bundan (3000) sene 
evvel yapılmış sun'i dişler 
bulunmuştur. 

••••••••mııuı•••••••• 

Süveyşte bir 
hava üssü 

lsenderiye (Radyo) - Sü
veyş kanalı mıntakasi lngi
Jiz kumanhğı Genereffador, 
yakın şarkın en muazzam 
tayyare karargahını vücuda 
getirmeğe kadar vermiştir. 

inşa masrafına Mısır hÜ
kiimeti de iştirak edecektir. 
Portsaitdeki sivil tayyare 
kararğibı da genişletilmekte 
ve askeri bir hole getiril
mektedir. 

•••••• .. ur.nn•••••••• 

Filistinle Şarki 
Erdün birleşti

riliyor 
Haleb 11 (Rardyo) - ln

giltere Filistin meselesinde 
yeni bir hattı hareket takib 
edecek ve Filistin - Sarki 
Erden mıntakaJarının birleş· 
t!riJmesiJe bir Arah devleti 
kurulacak ve bu devletin 
başına Emir Abdullah g·etiri
lecektir. 

----t ~••·•'"' 

Bir kamvon 
parçalandı 

Erzincan 11 (Hususi)-Er
zincandan Erzurum• gitmek
te olan bir kamyon bir uçu· 
rumdan yuvarlanarak parça
lanmış ve iki kişi ölmüştür. 

•••• .... , umı•••••••• 

Japon askeri 
arasında isvan 

Şanghay 11 (Radyo)-Çin 
menbalarından gelen haber
lere göre Japon askerleri 
arasında çıkan isyan büyü· 
mektedir. Bazı Japon asker
leri zabitlerini de öldürmüı
lerdir. 

:DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Bir. Aşk l\1acerasının 

Hikayesi 
Ford kamyonlarının per· 

sonel müdürü, Nevyork poli· 
sine telefon ederek, kızının 
eve dönmediğini, haydudlar 
Jar tarafından kaçırılmış ol· 
masından korktuğunu söyle· 
miştir, Bunun üzerine bütün 
polis teşkilatı seferber edil· 
miş, batta Vaşinkton polisi 
de işe karışmış, ıonunda 
genç kızın, kaçırılmadığını 

kendi arzusiye kaçtığını, sev· 
diği 21 yaşlarında bir gençle 
lndinaya giderek orada ev· 
lendikleri anlişılmıstır. Şimdi 
polis bu iki sevdahları ara• 
maktadır. 

Beş Senede 1~ Kişiyi 
Öldüren Kadın 

57 yaşlarında, Marie Bec· 
kers isimli bir Belçikalı dull 
kadın beş sene içinde on ilii 
kişiyi zehirlemek ve üç kişiyi 
de öldürmek suçile mahke· 
meye verilmiştir. 
Kedımn kurbanları arasın· 

da kocasile, sevgilisi da bu
lunmaktadır. Suçlu geri ka-
lan ve hapsi de kadın olan 
on zavallıyı da 1935, 1936 
senelerinde zehirliyerek öl· 
dürmüştür. 

Kalil kadın, basta bulunan 
ihtiyar ve kimsrsiz kadınları 
seçmekte, onlara bakmak 
bahanesile kendilerinden le· 
hinde para veyahud vasiyet· 
name kopardıktan sonra, za· 
vallılan zehirlemekte imiş. 

Kadınların böyle peşi sıra 
ölmeleri nazarı dikkati cel· 
betmiş, kadın fevkif olun· 
muş, desetler mezarlarından 
çıkarılarak fethimeyt yapıl· 
mış, hepsinde de zehirlenme 
alamet~eri bulunmuştur. 

Kadının bütün bu cinayet· 
leri prra yedirdiği genç bi 
sevgilisi uğrunda yaptığı sö 
le nmektedir. 

*** 
Sevgilisine 858 Defa 
İzdivaç Teklif Eden 

Bir Adam 
Amerikalı akla bu, 

mı yapar. 
Sevdiği kız uğrunda, büt 

işini, gücünü, istikbalini ter 
ketmeğe hazır olan bir Ame 
rikan delikanlısı, yüz bula 
madığı şevgilisine şimdiy 
kadar 858 defa evlenm 
teklifinde bulunmuştur. Gen 
kızın, 458 defasını hatır) 

mış olmasını bir türlü haz 
medemiyen delikanlı : 

- Sevgilimin sadece b 
kadarını hatırlayışından üz 
düm. Ve 859 uncu teklifi 
de de muhakkak surette 
vaffak olacağım, demiştir. 

~·-
Frank Düşt•• 

Paris 11 - Dün lngil 
lirası ansızın yükselmiş 
Fran;ız farnğı düşmüştür. 

Safivevi 
Döv·dü 

Karantinada tremvay ca 
desinde Bayan Kadriye is 
de genç bir kadın, 12 yaıı 
da Safiyeyi dövdünğünd 
yakalanmııtır. 



.. 

• 

Bir Küçük Komedi 

Konuşmıyan Kızlar 
Birinci Sahne 

(Sahne IÇaraköy köprü· 
16nde Seyrisefain vapurları· 
ilan mahreci ... Vapur iskeleye 
Yeni yanaşmış yolcular akın 
•lun çıkıyor ... Favurileri ağ· 
ıınıa hizasına kadar inmit 
renç bir Bay, vapurdan çı· 
kan kadınları teftiş ediyor. 
koyu nefti paltolu, alarus 
batlı, masum çehreli minyon 
hir küçük Bayan nazarı dik· 
katini celbeder. Hemen sal
lantılı bir yürüyüşle genç 
kızı takibe başlar. Karaköy 
tramvaylarının durduğu kala· 
balak ye1de ona yaklaş1r.) 

Genç Bay 
Küçük Bayan... Etikete 

uyğun olmamakla beraber 
kendi kendimi taktime mü· 
ıaade buyyrur musunuz ? 

( Kenç kız biraz ürkerek 
döner, mavi masum gözleri
nin seri bir bakişile delikan· 
lıyı süzer. Cevnp vermeden 
tiinele doğru yörür. ) 

(İkinci sahne) 
(Tunel gişesi önünde) 

Genç bay 
Küçük bayan .. Kalabalıkta 

bilet alamıyacaksınız, müsa
de buyrun. 

Geaç kız 
???J!f 

Genç bay 
Aman efendim ne ebem· 

nıiyeti var. Lütfedin, buy· 

etmiyecek kadar eski fikirli 
değilsiniz. Bundan eminim. 
Zaten her haliniz en yeni bir 
genç kız olduğunuzu göste· 
riyor. 

(Otomobilin kapısını açar, 
hurmetle iğilir, genç kız ge· 
ae bir tereddüdden !O ı a 
bir kelime söylemeden oto· 
mobile girer, kapıyı kapatır.) 

Dördüncü sahne 

mavi gözlerinizin son bakışı, 
dudaklarımda bir teraneye 
benziyen son nefesinizin rüz· 
garile bu dünyadan göçüp 
gideyim. Nereye gideceğimi
zi söylemediniz. 

Genç kız - .... 
Genç bay - Cevab ver· 

memenizden anlıyorum ki 
gideceğiniz muayyen bir yer 
yok. Oh ne ili Benc'enizin 
burada bir odam var. Ora· 

(Otomobilde) da zarif, artistik kolleksiyon· 
Genç bay - İsminizi so · 

larım var. Onlara bir nazar 
rabilir miyim? · 

atfetmez misiniz.. istirham 
Genç kız - • . . . d . dd · · s· e erım re etmeyınız. ız 

cet yok. Doğru buraya ge
lirsin. 

Genç kız - ..•. 
Genç bay - Fakat ben 

gittikçe hayret etmeğe baş· 
lıyorum. Seninle bir buçuk 
saat içinde bir buçuk sene· 
lik karı kocadan daha sami· 
mi olduk. Fakat hala ismini 
bilmiyorum. Bir kere ağzını 

açıp bir tek kelime söyleme· 
din. 

(Genç kız • gülümser) 
Genç bay - Hakikatı an· 

lıyorum. Sen dilsizsin. Ne 
yapalım olsun. 

(Bu söz genç kızın izzeti 
nefsine dokunur.) 

Genç kız (yerinden doğru· 
)arak) - Affedersiniz bay .. 
Niçin dilsiz olacakmışım? 

Genç bay - O halde ni· 
çin bana söz söylemiyordu· 
nuz.? 

Genç kız - Bana baba· 
mın tenbihi var: "Kızım so· 
kaklarda kim olduğunu ta· 
nımadığın erkeklerle katiyen 
konuşma.. Bir genç kı7 için 
hem ayıb, hem ltehlikelidir,, 
dedi. Ben çok itaatlı blr kı· 
zım, babamın sözünden çak· 
mam. 

A. B. 

Genç bay - Bendenizle 
ince ruhlu, san'atperest Lir Uvuvamıvan konuımamağa azmetmiı gö· genç kızsınız. 

rünüyorsunuz. Bununla bera· M 
ber ehemmiyeti yok. Mavi (Otomobil esasen bir apar· 8C8r 

k d tıman kapısı önünde durmuş· ı · 22 gözleriniz bir lisan a ar, Peşte gazete en sene· 
raa tur. Beraber inerler, dördün- d • Şeksperin, Musanın, Abdül· denberi uyuyamıyan a am· 

Üçüncü sahne hak Hamidin lisanı kadar CÜ kata çıkarlar.) dan ·bahsetmektedirler. Pol 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Barob kumaşlarm 
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çu)aki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 
lerimin bu fırsatı kaçırma.malarmı tavsiye ederiz. 

1 ADRESE DİKKAT: lzmir satış ..,ubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya diL kat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika ı. 

~~~~~l!P~~"Nı~~~-·E 
~ lzmir Yiin Mensucatı 
fi Türk A. Sirketinin 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
~ Mevsim dolayısiylc yeni çıkardığı kumaşlar : 

••• Sa2"1am Zarif Ve Ucuzdur 
~ • Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A $. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde fahri Kandemir Oğlu 
·~~~~~ ~~: ~ ,f;'J. ~-

Oksürüğün 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

(Tunelden sonra tramvay fasih ve beliğ .• Ben size so· Beşinci sahne Kern adlı ve 53 yaşında bu· 
istasyonunda) rayım. Gözleriniz cevab ver· Genç bey _ Odam güzel lunan bu adam 1915 te umu· 

Genç bay - Küçük ba· sin. Yalnız sua'lerimin ce· değil mi? Fakat siz bin kat miharpte başından bir yara 
yan tasdiatımı af buyrunuz. vabını almak için müsaade· daha güzelsiniz. Size kollek· almış ve o zamandan itiba-

1 
d 

B k k • h k Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesi,. ; ir. u argaşalı ta tramvaya nizle gözlerinize bakayım. siyonlarımı gösterecektim.Fa· ren uykudan;ma rum almş· 
binemezsiniz. Ah, tramvaylar (Genç kız gülmeğe baş· kat şimdi hatırhyorum ki on- tır, Herkesin uyku için oda- M. Deoo" s. Ferid Eczacı başı 
binilir ıeyler mi? Müsaade lar fakat gene bir şey ıöy· lar burada değil. Geçen haf· larına çekildiği andan saba· 
buyrunuz bendeniz otomobil ıemez.> ta onları Y• adadaki köşkü- ha kadar radyo dinlemek ve Şifa Eczane~idir 
ile Şiıliye çıkacağım. L6tfen Genç bay - Nişanlı mısı· nıe, ya Büyükder edeki yalı- .. kitab okumak ile meşgul ~2!i!!EEBl!!Bl!:EE1!!'2!e&'!~"--W4') m ........ ..a ............ .. 
refakahmı kabul buyurunuz, nız?. Gözleriniz diyor ki H.ha· h olurmuş. m ON yfrvsEL ı ı H k K ..ı ı •;;,ı • ma gönderdim fakat e em· •• "i KORD , yn., ve ü ümet arşısınea 
emrettı5.aız yere kadar lgö· "lr" .. Ne ili, ne ili.. Iıte k b' b k ı ı • J • 

J miyeti yo , ır aş a gün. KABADAY ~ • TERZ • 
tBrtlr bırakuım. bir yüksek genç kız ki aşkı T - • ı 

G k Maheıa ben bu gün size da- amamen ya 1 işte bütün {zmirin kapıştığı :Mehmed Zekı·: eaç ız - • • • eski kafalılar gibi, nişan yü· h b k w, 1 d · d • 
a aş a eg ence er e ıca b• h• f* R k ı b 1 d r FAl ı 

Genç bay - Bu cesareti zügwü ile, nikah kig-ıdile, bir 080 lf ~e lf ~:._!!._~"=! ~~~.!!.....1~ : ...................... ... ederim. Ne güze siniz. Ne ~ -=-~-~ - ~ 
nereden aldığımı izah ede· takım budala merasimle ali· • ' 

mini mini elleriniz, ne min· şmde emsalsiz bir yangın 9 Evıu··ı Baharat Deposu yiın. Siz asri, modera bir kadar görmiyor. 
yon bir şahsiyetiniz var. olmuştur 

geaç kız11nız. Bunu hal ve (Genç kız tekrar giiler) · ' 1 d .. - ·· ı 
Aıtlncl Sahne Chilice aduındaki Kastro Baharatın döğü müş ve ogu -

tavrınızdan anladım. Eski Genç bay - Gözleriniz VALUV 

'

ehrinde çıkan yangın neti· memiş tam çeşitleri, A· 
aaanaperver bir ailenin kü- beni tasdik ediyor. Daha dik· Bir saat sonra h ı lbl s cesinde 1500 ev, magw aza, nın taze ma su amur, 1 -
çök bayaaı olsaydınız bittabi katle bakınız rica ederim. (Genç kız bir ince kombi· h S ı b" 

Yani ~e'Jir tamamen yan· PART-"'oın meş ur a e ı 
böyle bir teklifi kabul ede· (Bu esnada otomobilde bir nezondan ibaret kalmış olan k k 

mıştır. zarif kutular·A t• mar a u· 
mezdiaiz. Fakat ıiz ıüphesiz sarsıntı. Başlar birbirine çar· elbiseıile bir şezlonga uzan· ...... ~ da, garantili r 1 maş ve 
pek iyi bilirsiniı ki bu za- pıp ayrılır ) · mış, dudaklarının arasında M ı• • d d maranğoz boyaları, her cins asit 
maada erkek ile kadın mü· Genç bay - Affedersfoiz. bir ıigara, mavi gözlerile ha· USSO iDi e e karpit, gomlak ve diğer maran· 
ıavidir. Kadının erkekten Bir yeriniz acıdı mı? Hayır vadaki duman halkalarını ta· ltalyan başvekilinin çok gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 
korkacak, çekinecek bir ıey- değil mi? Ah küçük bayan, kib ederek düşünüyor. Genç çocuk babası olduğu malum· Hasan ecz"a depo 
ıi yoktur. isterdim ki bir otomobil ka· bay aynanın karşısında saç· dur. Mussolini şimdiye kadar 

Genç kız - . • • zası olsun. Fakat böyle mini )arını fırçalıyor) üç defa dede olmuştur. Dör· sunun her cies kolonya, losyon· 
Genç bay - Niçin tered· minicik bir kaza değil, ehem· Genç bay düncü defa olarak da oğlu ları ve çok zengin tuvalet eşya· 

dOd burursunuz bayı4D. Er· miyetli bir kaza .. Baş başa Üç gün sonra gene bura· Vitoryo Musolininin doğan sı ile gazoz özleri ve .. özlü unları 
kekle kadın arasında hissi çarpalım fakat ayrılmıyalım. da. Anladın mı cicim. Artık çocuğu münasebetile dede Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
bir fikir arkadaşlığını kabul Baş başa ölelim. Gözlerimde seni köprüde beklememe ha· olmuştur. kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 

a 
•• TAYYARE sinemlBalBs-ı TE~~ttl2~. r·N !.ı SSESl&h'iPs~essv~e~ .. -M,.şsa~n~to~ısaa, mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emıali. IJ a Y. Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı· 

rılmıştır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3812 
R BUGON 2 filim birden il f --

1 ı - Sözde Kızlar 1 : Meraklılarına Mil•• (
1 

-~~aı);;.;i;b·Aıi 
"Franıanın en büyük artistleri Marıe Beli ve Henri Rollandi ••zabitan, Baylar ve Bayanlar 

tarafından temsil edilen muhteşem film •• En mü~külpesent müıterileri anemnun KAMÇIO~LU 
2 - Bak ir Delikanlı = eden ltu firmayı unutmayınız 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

Bil ak f' . . h . R Tüccar terzi (Türkpazarı lbralti• ~ 1 elektrik te«ia visi 
yu macera ılımle?ınde muvaffak olan meş ur artıst 1 . v • • • T · lzaıir • Birinci J>eyler Sokam No. : SS T .ıeiea : 34" 

GARY GOOPER t f d t .1 d'I . . Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdler. erzı· .. _ -- ., ......... -~ 
ara ın an emsı e ı en mevıımın . . . • "f k • -- ~- -

1 
n. ı k h ü d 1 f'I · hanemızde bay ve bayanlar ıçın son motla zarı ve şı 

en fuze aı • eyecan • m ca e e ı mı f - k z b" D f AHRI• fl~IK u. 
lı . a manto, rob, tayyor, etek, buloz ve tova ar a ıtan ve _.,. r w 

aveten: Paramont ıurnal =: •:.: sivil elbise ve kaputları imal edilir. ~ • 
1

----- aı Y. lzmir Memleket• Hastanesi Rontken Müteb•._ 
SEANS SAHTLERİ ll t1 Muamelem pefin ve taksitle.lir. .. RONTKEN VE 1 Her gün: 3,10-7,05- Sözde kızlar 5,05-9 da Bakir B Bu. s6zlerin doğrula~unu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ • • • • hr 

• delika,nlı Cum.artesi Pazar seansları ı,os de Bikir 1 t DIKKA T : Yenı Mağaza Odunpazarı No. 12 1 Elektırık tedavılerı yapı 
• delikaah ile baılar B TELEFON: 3276 t] 11 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 

FIATLAR: 30 - 40 - 50 &I t] 1J 
t1BBDBE 
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Mela•Hiakamuda 
kamyo• Meaemea yo· 
bir kayaya çarparak 

•--•ittir. Kamyoacla til· 
,atalı idi. Şof&r Mebmed 
~ada• aflr ıa• 
•raummıı Ye haıta· 

_.,...Wdmhmflar. Baha· 
ır:tıM•at ... lamıfbr. 

Tedkiki 
·rildi 

illÇlar 
lla
k? 

yeriJmemelİ •e 
... t meaarlarile ._..._..,...... .... 

W.•ılma• la• tarafa 
HH.ıfllr. bl~ı yemler 

p tlm•lrllleceldir. 

gazı fab· 
nda te· 

mmiil 

Parti kamutay gurubu 
Alka,. 12 ~ıl) - C. H. Putili kamutay ıanbll din topiuaNk Tlrk remi kar· 

tama tlrkethaia tufl1e1U. hakalman hikmete bağlı bir klar.,e dem hakkmda· 
ki kuı• il,._ lledmcle basa laatipleri• mltaleuı dialeacli blktmetl• ba m•Ym alt 
izalaat .... lae1eti t1m..t1eabaee mltteftka taıwlp oluda. 

iki vapur 
lataaW 12 (H••I) - Enelld ,... ıaat 2,5 ta Galata ıilebi He Saad yapaıfl çarpıı· 

............. Her iki remi haaara atramıı olarak lıtaabala relebilmiılerdir. Nafltça zayiat 
1oktar adliyece tahkikata vaziyet edilmittir. ___________________ .._. .. __________________ _ 

Japon mühimmat denoları berhava edildi 
Şaaglaay 12 (Radyo) - Raı pilotlanaıia idare ettiği 75 harp tayyareıi din tekrar Japoa 

mlhimmat Ye kıılalanna bomba yatdırmıı Ye bir çok blyllk mlbimmat depolan berbaYa 
ecWmiftir. Ba ıarada Japon tayyarelerile baya maharebeıi aeticelincle tekiz Japon tanareıi 
dltlrllmlttlr. • 

hatay · yazılı. mektublar 
lakeaderaa 12 (Maıaıl) - Hatay yazıla mektaplar ıahibiae werilmiyerek geriye iade 

edildili malemdar. Bir hafta&fu beri Fraa11z mlme11iliaia poıtahueye Yerclili bir emirle 
badema hatay yazıla mektuplan• derhal aabipleriae verilmesi bilclirilmlıtir. 

Madridde açlık ve soğuk 
----------............. ----....-------

Y eralb Simendiferinde infilak 
Paril 11 (Racl10) - Matlridclea alman ıon haberlere gire, iki pdealteri kar yatmakta 

•• l»lttla aakil vaııtalan darmaı bulunmaktadır, 
Madrid halkı, mlthiı bir 11kaab içiadedir, veıika Ue her alfaa içia verilen Jlı elli ıram 

ekmek, dbdea itibarea Jll ırama iadirilmiplr. • 
Parla 11 (Radyo) - Madrid•ekl yeralb ılmeatliferlerincle tidcletB bir iaflllk oha111tar. 

Ôltllerle yarahlar çoktar. 
DODD 

21 Patrik tevkil edildi 
Mo.kon 11 (A.A)- Royter ajauıadaa: 
lkiaciteırin ıoaucluHri 21 patrik SoyYetler WrHiiaia mahtelif 1erinde tevkif ohmm8f• 

tar. Baalar fqilt caıuluk teıkilltiyle allkad., olarak cumlak merkulerl Ylcada r•tirmlt 
olmakla ittiham ediliyorlar. Moıkonda teTkif edilealer ar ... da ba1pe1kopoı Karolof ela 
balaaayor. 

Amerika ve lngiliz liarp gemileri 
Roma 12 (Radyo) - FiHpia adalanaa d6rt lngillı 11r• ela pclerek Amerikan filoıaaa 

iltihak etmiıtir. Filtpia aduıadald Amikaa ve lapliı gemiler ıefer' vallrete geçmlılerclir. 
Bu ha11rhk Japo•J•J• karııdır. 

Zıraat BakaD
hiı Çahııyor 

Ziraat mataha111alanma 
ka,len gitmeli Ye k6ylllerle 
el ele vermeıi ve oalara fen· 
•I bir ıekilde modern 11raab 
lğretm .. ı llzımdır. 

KiylBlerlmilİa kalkınmau 
için ıeaiı propmlar yapıl· 
maktadir. Sa.az kiylere 
uzaktan ıu getirilmeıi Yeya 
ArtiziJU ıalan açılme11 ve 
her tanfta ıebze b.tıçeleri 
meydana ıetirmek içia k6r
llyl teıYik etmeleri, meJYe 
•taçlan diktirmek ve toprak 
itlemelerinde fenni tatbildai 
ltretmek Ye ba ıantle ra· 
faba kaQfhannatuaı kiyi&· 
lerhl kafalanaa yerleftirmek 
gil»i eaılar dlılnlhaektetllr. 

Jıraat Baballpcla hara· 
ret& bir arette tetkiklerine 
deYam etmekte oldap mem· 
amlyetle bber almm11br. 

Belecliv~ 
llemarana 
Dövdüler 
Na.,."'ta iıllallp IOD• 

-··-Feci Bir Kaza 
lkiç .... •kte laman ef•cli 

mahalleıiade Ebe ıokap.da 
11 AJlb evde elU Jallllda 
bayaa Melek, iki çocajaadu 
ayrı yaıadıfı içla mlteaıirdi, 
ita yllzdea eline aylflu bir 
titreme gelmiıti. 

Biçare kacl•ncaflı Jıkadıtı 
çamapn aımak içia eYiaia 
traçuıaa çak11111 Ye çamaıır· 
lan umııbr. O auacla bap 
cloameğe baılamt ve mi••· 
zeauini kayltettlji içi• ap• 

ğlya yaYarlaalDlf •• •IU ıa· 
rette yaraluallfbr. 

Sokakta opamakta olu 
çocuklar ita •ulJ•ti g6rlace 
laemea komtalar• haber Yer• 
mitler, gelea kODlfQlar bayaa 
Meleli kaldl ....... r •• zabı· 
taya da haber yermiflardar •• 
Aılueye blclmlu zayaJh 
kadın aikbtle laakll .. i• hal· 
•• dla yefat etmiftir. 

.... ....,.. .. ... . ,. 

fmcla Ba. Zelıha inıiade 
!tir kadmJ belediye zabıta 
memarlarmdan 8. Muaya 
tokat varmak 1aretiyle] ha· 
karette Waclatataclaa .,ua1a-.-. 

Pamuk 
Deposunda 
Yangın 
Din Qledea aoara Ye· 

mİKUfllmda Çalurotla lıa· 
nıacla •e ıigortah b.aa.an 
pamuk depoaaada yugıa 
çıkmııhr. Yu11n ılratle et· 
rafa Iİ~ayet ederke• cenr 
•• fedaklr itfaiyemiz derhal 
yetifmiı ve kaim !tir daaan 
tabakuile ka,.alaıhfl halele 
ydanyarak ateti k• !tir mi· 
catleledea sonra lhdlrmlı· 
lerdir. Zarar azdar. Blylk 
bir tehlikeyi yeaea ceıar 
itfaiyemile Yarolıaalar deriz. __ .. , __ 
Mey va 
llutahauısı 
AvaıtaraJya kara meynca· 

lar birliii baıkuı B. Guler 
d&n de ba11 yerleri geU1İf 
Ye .... mwallaln ........ 
laaıp ve koatrol edilmeli 
itlerile 11traımaıbr. Batla 
Bonovaya giderek nraat 
eaıtitlalle t••- geçecek 
ve çaiqmalan tetkik edecek· 
tir. 

rı 
C..ene 11 (A.A)- Dla· ı elde edUea topraldua 

,. yahacli koaıruiala icra temia•t arauada • 
komltuı Milletler C..iyeti rabıta teala edea 1919 .... 
a1a11U " Amerlb1a tel»lil laeclelerine muhalif oWiif-. 
eclll• bir karar ıantl bW Wldlriyor. 
etmiftlr. Komita yelli Ro- Komite ayua • 1edw.4 
manya hlkhaetlala rab•dl Cenmede topla•alı .... 
aleyhdan poletikumı ficldet· koue1e Rama,. Y..ta.li· 
le proteato etmiftir. lerİIUll laaldanaı ta.ama 

icra komitul ba politika· muhafua içia milletler ce
aıa Romaya tarafuada• im• miyeti tarafmdu tultit .U
eclilmit olu ye bltla Yataa· len kaidelere UJPll bir ... 
datlar arasm• mlaaYat alb· racaatta l»ala .. calt•ı ilbe 
na alaa ••kralın tarafuada• etmektedir. 
~~----------.. ı--~~-~~-----
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Battarafa 1 incide -
ler ve derUeriai aalatblar: 

.. Biz fakir kimıeleriz. Allah giSıtermelİD bir &lladla .a. 
claia ıama ı çok zorluk çekiyoruz. Eıkiden yakfaa ta.....,. 
yarda, blı fakirler baaclan utifade ediyordak. ş-.. .... 
rimiı ma•akkatea tabuta koaayor, aonra bel~ 
mobili geldi mi? 

Ôlllerimizi ba mavakkat tabattaa çıka ıyor, 
ta&atuna koyayoraz. Halbuki HDUD ae kadar gl9 n ..... ;; 
olclupau ıiıcle tykdir eclerainiz. Baıaa otomoWI 
cenaze taıımak mecburiyetinde olduja itla alıpsll .. 
dlr bilİ camide Yeyahat maıalll tapada bellletl.J•• 
def'atla vaki olmaktadır. Y aJvonyoraı. Bize de acn• 
tandathk aamıaa i»İIİ de himaye etsinler. Beleclly .. 
verecek parası yokA, her kip baflllda bir lıınl Mr a,..e 
mu yıpmakl. Yaridatuu çoialtaa Yalrıflar l.tar-.la .... 
lnu'lle barayarak fakirleria &illerini t••mafa 111• Mit .... 
cek bet • tabut yapbrarak fakirlere nW ile elıir.? • 

R!Lm SESi HillIN S ID 
• 

pıyango 

Kazanan' 
numaralar 
- Battarafı 1 baclcle -
600 lira kazananlar 
4805 28272 33458 15398 

20399 23314 13532 51427 
1663 26093 36433 16463 
7495 
200 lira kazananlar 
3511 23489 16911 26786 

31030 18547 7021 13337 
21248 5518 29589 2127 
25282 12611 24514 31165 
732' 11858 6671 39360 

30351 2829 24578 33174 
6990 36620 32058 
100 lira kazananlar 

38011 21534 17695 36811 
2780 35859 25649 27679 

14756 11067 5012 12741 
22317 8301 3160 7597 
10532 36853 3687 11997 
8997 31024 18232 21480 
2580 

26700 33981 19353 
23524 24389 11328 
1837 33943 15993 

29927 7999 14287 
33774 16633 37544 
21656 24256 24884 
26955 29136 18281 
24541 32910 25608 
18838 23540 

11383· 
10704 
2185 

12586 
27101 
9852 

33557 
38171 

liO lira kazananlar 
24545 37117 31685 16837 
8831 ı01 35590 34931 

36026 30402 33942 16103 
19431 19418 32596 52638 
220'l0 14242 27971 28683 

Yeniden kan 
açılacak 

ilk .... , .. ..,. için 

Köm6r 
Yükaelivor 
Klllllr JllkHlmelde ...... 

edlyer. Şelaria malate&f ,.,. 
lerillcle Epefpap, Ga.ı,ü. 
Karaatlaa, J>eiiraa_...... 
OD lmnp ,abelmiftir. 

Ba k&mlrleralllk •• t.p. 
raldıdır. a. ilatiklrm ..... 
ıepcek bir m.U. ,H •• 1 
Fakir llallamı11 • ,aka 
arbk gyaJblarm balW ... 
ae111a. 

llevv•Ai 
lan Hak 

MeYJa ...,_.. •ıt'llıl 
içi• .......... ali ..... 
lll'Ut ... -arlan ,.,. 
nrmi:rtcell glW maat ._.. 
releri ele 11111 t'eNCektir. 

mltldet lçla•• cem " .... 
iıtiye.teria mut ......... 
yapacaldan ... caatlm, ,.. 
imada mut veklletmce Y. 
dirilecek •• kelim emri 
du sonra Terilecektlr. 


