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ŞİMDİ DE 
YENİ BİR 
NA v VIE ! 
İ::J ski İngiliz Dışbakanı Sa
L.::r muel Hoar, ltalya-Habeş 
savaşında istendiği kadar 
sert davraAmadığı için git
tiği ve onun beceremediğini 
Yapmak için yerine Eden'in 
geçirildiği uzun uzadıya ya
zıldıktan ve bu mesele için 
de İtalyan gazeteleri bir 
hayli atıp tuttuktan sonra 
timdi de yepyeni bir nağme 
işi diyoruz: 

"f ngilte, İtalyanın çok 
zaif düşmesini istemiyormuş! 
çünkü Almanya muahedele
rin bir çok bağlarını kopa
rarak istediği gibi silah•anı
yormuş; bundan başka Ja
ponya da lngilterenin ltalya
H~bet işleri iJe fazla uğraş
tıgından istifade ederek 
uz~k. şarkta Avrupa devlet
lerının zararına istedig~ ini 
k . ' 
esıp, istediğini biçiyormuş.,, 
Nasıl, ortaya atılan sebeb 

ve özrü beğendiniz mi? 
Acaba İngiliz diplomat

ları, Almanyanın silihlandı
ğını, japonyanın fırsattan 
istifade etmekte olduğunu, 
!~ bir kaç gün zarfında mı 
ogrendiler? 

Biz, İngiliz hükumeti ile 
İngiliz diplomatlarını dünya 

- Sonu 4 üncüde -

MarkoniDe 
Altınlarını 
Verdi 

MARKONI 

Roma (Radyo)- Markoni 
Duçe'ye 660 gram ağırlığın
~· bir altın külçesi vermiş
tır · Bu külçe bir çok madal
Yaların ve kıymetli eşyanın 
e 't'l rı. ı mosi sayesinde elde 
edılmiştir. Markoni gerek 
kend" · · ısının ve gerek karısının 
alyanslarını da parti sekre-
terine v . . 

ermııtır. 

Şehir ~'!ydudu iltalyanlar f;ı~!ık vaziyett 
Dün polislerleçarpıştı, bir l1:om ' Habeşler şimelde hücumlarına devam ediyo 
serimizi ağır surette yaraladı 'bu münasebet ·e yeni kuvvetler gönderiliyo 

lzmirin Bangaltı sokağın- sonra götürüb kapıdan içe- 1 Parıs (Radyo) - Adis-A- lerce katır Adis-Ababadan ı Bu münasebetle ıöz ala 
da deri tüccarı bay Davi riye attıır. Bugün de tele- babadan verilen haberlere ı Dessieye hareket etmiştir. Habeş Dış işleri bakanı hal 
~.C:~~i dü.n emniyet ~irektör- ' fonla iste?i~i~. par~yı hama- göre, İtalyanlar Makalle ön- Diğer taraftan hen~z silah y~nların. b_u hareket:ni tak 
lugune gıderek magazasına la vermesını soyledım. )erinde pek sıkışık vaziyet- altına alınmıyan mühım bazı bıh ctmıştır. 
atılan imzasız bir mektubta O da cevab olarak: Para~ te bulunmaktadırlar. kuvvetlerde bu günlerde as- - Sonu 4 üncüde -
iki bin lira istenildiğini söy- nın çok olduğundan ancak Habeşler şimalde şiddetli ~ere ç~ğrılmıştır. Bunlar~ si- •• 
ledi. Diriktör bay Feyzi Ak- çok olduğundan ancak iki hücumlara devam ediyorlar. lah dagıtıldıktan sonra şımal Belçika kralı 
kur, aid olduğu polis kısmı- üç yüz lira verebileceğini , Bu münasebetle şimal ordu- cephesine gönderileceği söy-
na kat'i bir emir verdi. Saat bildirmişti. Ben de hiç ol- larına yeni kuvvetler gön- lenmektedir. Ve barJŞ 
altt lraddelerinde bay Davi mazsa beş yüz lira gönder- dermeğe karar verilmiştir. ADIS ABABANIN BiR 
bir de telefon aldı. Bu tele- (Sonu 4 üncüde) Cephane ve silah yüklü yüz- YaLANLAMASI Şartları 
fonda tehdidkar bir ağızla 8 ~ [+] 2 ~~ [+j [+] S Paris (Radyo) - Adi.:-
ğelecek olan hamala har hal· K Ababa hükumeti Habeşistan-
de iki bin liranın verilmesi ıral Karolun Bel2'rad gezisi da her fırkalar Habeşlerin 
tekrar ediJimişti batta silah depolannın üze-

Ron1a n va kıralının Saat 18 de artık Emniyet rine de kızılbaç işareti koy-
memurları araştırma komi- ansızın BeJgrada gi- dukları hakkmda İtalyanla-
seri bay Lütfü kumandasında din l(:ız ka rdesi ölen rın çıkardığı haberleıi kesin 
tertibatı almış bulunuyor- .. olarak yalanlamaktadır. 
lardı. Bu sırada bay Davi- kıralın karısı AP na BiR ISVEÇ T ALEBESi iÇlN 

nin mağazaşına Tepecikte Kıraliçc 1\lariyayı zi- YAP.İLAN TÖREN 
oturan hamal Mehmed gel- Paris ( Radyo ) - Adis -

· l f varetten sonra henıen mış ve te e onla konuşan ., AbaLadan bildiriliyor: 
adamın emaneti istediğini dönnıesi bazı siyasal Dolo bombardımanı esna-
söylemiştir. el d"k d 1 sında ölen bir İsveç talebesi e ı o u arı uyandır-

Evvelce polis tarafından için Adis-Ababa büyük kli-
numaraları işaretlenen beş nıaktan hali kalan1a- sesinde Habeş Diş bakanı 
yüz lira bir sepet içinde t ve Habeş hükumet erkaoı-
hamala verilmiştir. mış ır. KıRAL KAROL nın huzurile dini bir ayin 

Paris (Radyo) - Belçika 
Belga ajansı neırettigi bir 
habere göre, bazı yabancı 
gazetelerin Habeş - ltalyan 

- Arkası 4 üncüde -Hamal Mehmed sepeti ' · yapılmıştır. 

alınca kendisini banka so- ---------------------··-~ 
kağında bekliyen ve Mch- LJ lk s • 
med Hulusi diye anıldığını fl a ın esı 
söyliyen fakat sabıkalı Hay-

riddio olduğu anlaşılan mek- H kk s •d • 
tub sahibine götürürken ta- a ın esı ır 
harri memurları Hayriddini 
görmüşler ve tutmak için üs
tüne yürümüşlerdir. Hayrid
din faka düştüğünü anlayın
ca tabancasile memurlara 
ateş açmış ve kaçmağa baş
lamışmıştır. Memurlar tara
fından karşılıklı ateş açılmış, 
yagmur gibi akan kurşunlar 

arasında Hayriddin kaçmak
ta ve ateş etmekte devam 
et · t" . ?1~ş ır. Attığı kurşunlardan 
ıkısı bay Lütfüyü kolundan 
dan ve aya - d • -gın an .. agır su· 
rette yaralamıştır. 

Hayrettin kaçarken Güm
rük önündeki mıntakada du
ran ?9 numaralı polis bay 
İsmaıl Hakkı, Kantar polis 
memurlarından Hilmi ve 73 
numaralı bay Alaeddin tara
fından yakalanmıştır. 

Vak'anın iç yüzünü bilmi
yen çarşı halkı bu yüzden 
pek heyecanlı bir an yaşa
mıştır. Yakalanan Hayrettin 
ilk ifadesinde demiştir ki: 

"Mektubu ben yazdım ve 
iki bin lira istedim. Dün 
akıam mağaza kapandıktan 

KIRALİÇE ANNA MARİY A VE ÇOCUKLARI 
fi"mmm ............ •••••• .... mmms.~l)l 

~ IZMİRLİ BİR KIZ SEVDİM! ~ 
~ ( Halkın Sesi ) ~ 
~ YENi BiR ROMJ.\NA BAŞLIYOR ! ~ 

1 OEI:JTIJJEJ •l:rFE =lErn ! 
~ Bu bir aşk, ıztırab romanıdır. B~ romanda fzmirin ~ 
~ bütün hususiyetlerini, göreceksiniz. Izmirin en meşhur ~ 
~ tiplerile tanışacaksınıı.. 1' 

1 Si!i~~.~~~n ~!~an~.!~kli~~!P.1! r~ma- -ı 
PI nın içinde kendinizi bulacaksınız... Siz bu romanın ! 
i içinde yaşıyorsunuz. 1 

L!!!-!'s.~.!'!!-?.~!.i!~~J 

100 PARAYA ET 
~ ünkü nüshamızda hazin 
L!J bir Kastamonu haberi 

vadı. Haber, Kastamonuda 
ekim vaziyetinin iyi geçme
diği de, bazı köylünün çift 
hayvan.. larını satmak zorun
da :kaldığını, fazla hayvan 
satışı yüzünden etin kilosu
nun 100 paraya kadar satıl
dığını bildiriyordu ! 

Yüz paraya et... Bu ne 
demektir billrmisiniz? imkanı 
yok bu habere inanmak is
temiyoruz .. listanbulda çıkan 
Tam gazetesindan neklettiği
miz bu haberin yanlış olma
sını bütün varlığımızla te
menni edivoruz. Eger bir an 
için etin yüz paraya satıldı
ğını kabul decek olursak ve 
o gine bir vilayete de olsa 
köylünün makul servetinin 
hiç bahasına indiğini, milli 
servetin uçruma doğru sü
rüklendiğini düşünmek tema
yülünde bulunmak İcab etti. 

Bereket versinki endişemiz 

ı uzun sürmedi. Bir Ankara 
telgrafı muztarıb yüztim6ze 
bir tebessüm doğurdu. Hü
kumetin bu mesele üzerine 
de parmağını basbğını bil
dirdi. 

Hükumet, köylünün bam 
sıkıntılı vaziyetlerini de g6z 
önüne alarak hayvan vergi• 
sini indiriyor. KöyHiye rahat 
nefes aldırmak için, bntçe
de 7 milyon liralık bir açık 
vermesine rağmen bu ten
zilatı tatbik ediyor. 

Biz öyle umuyoruz ki, bun
dan sonra Türkiyede 100 pa
raya satılmıyacaktır. Bn bi· 
zim sözümüz değildir, 

Halkın Sesi, 
Hakkın Sesid• 

NOT: 
[ Bu ucuzluk içinde ıehri· 

mizde kuzu etinin elli kunqa 
satılmasının acı tarafını ya
nnki nusbamızda anlatmaja 
çalııacağız. ] 
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-AVNi ooaANA SAYGILARıMLA-

Cumiıriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI .. 
"Cumuriyet ıeYgİIİ; onun prensiplerinin çifnenmeıine 

katlanılamadığı zaman batlar ... " 
-10-

Yurtdaşlarına yan gözle bakanların, yurtse
verlikleri kadar şüphelendiğin1 bir şey 

daha· yoktur .. 
- Tekrar ediyorum: seni cuğundan fazla sev-

bu kadar kızdıracağımı bil- l .. d _ 
ıeydim, bu glin evimden meğe a ıştığı gun ur. 
aynlmaz ve senin de sinir- Artık pek ili öğrendik 
)erini böyle bayram oynat- ki büyük bir kuvveti vücu-
mazdı•. da getiren ulusal biri~; an-

- Bayram, cicili bicili, cak, birbirinin ıevioç t~ ke-
yeni elbiselerini fiyen mini deri yapan bir ulusun ıuur-
mini yavruJarı sevindirir. Bi- lu fertlerinin şevişme ve 
zim için bayram, biitün mil· anlaşmasından doğar. Yurt-
letin birbirini sevmeğe, bir- daşlanna yan gözle bakan-
birinin ilerleme ve yükseli- lann, yurtseverlikleri kadar 
şinden kendisinin veya ço- ,nphelendiğim bir ıey daha 
cuğunun yükselişi kadar se- yoktur. 
vinç duymağa alııtığı za· - Senden bu dersi aldık-
mandır. tan sonra son söyliyeceğim 

Bizim için bayram, bütün sözleri söylemekten vazge-
Tilrk milletinin bir refah ve çiyorum. 
saadet içinde yGzmeğe baı- - Son söyliyeceğin söz-
ladığı gündilr. ler nelerdi? 

Bizim için bayram, - Bu öğretmen beni tah-
bütün milletin cumu- kir ettikten sonra senin için 

de pek parlak sayılmayacak 
riyeti; kendi re jirrr.İ bazı sözler sarfetmiıti. 
olduğu için değil, re- - Benim aleyhimde ola

jimlerin en mükem- bilen sözleri bana taşımadı-

1. h l ğına çok iyi ettin, çünkü 
me ı, en ayır ısı, en bu hareketini de şifahi bir 
kurtarıcısı, en insan- jurnalcılık sayacaktım. 
cası olduğundan ve - Bununla beraber bu 
bir milleti şuursuz, sözler içinde fazla dokunaklı 
ahmak bir koyun sü- bir şey olmadığını da söyle-

meği bir vicdan borçu ad
rüsü gibi hazan otlat- dediyorum. 

mak için mer'aya ve Ahmet Şirin, biraz düşün· 
hazan da boğazlat- dükten ve bir küçük kadeh 

mak için mezbahaya likör daha içtikten sonra 
ayağa kalktı ve 

sürüklemediğinden do- - Sana, verdiğin bu in-

la yı sevmeğe, coşkun- kılib dersinden dolayı can
ca, çılgınca sevmeğe, dan teşekkür ederim diye-

rek Ali Akalın'ın evinden 
anasından, babasın- aynldı. 
dan, karısından, ço

E B E B 
El altındai 
Çahpnlar 
lstanbul (Özel) - Siyasa 

alanında iki yeni ıima beril
di. Biri Romada Riket, öte-
kide Londrada Bazil Zabarof 
dır. Bu adamlar petrolcudur
lar. Romada Riket ltalyaya 
petrol veriyor. Londrada Za-
haral Habeşistana silib gön
deriyor. Bu iki kurnaz tiic
cann ( ? ) Yakında birleşe
cekleri havadiıide esiyor. 

=w 

Marangozlar 
'! e sanayiciler 
için bir daha ele geç-

miveLek bir fırsat! ., 
Fabrikamda mevcud ,irid 

deıtere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre-
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tezgahlan 
illt ve edevat, mobilya ke· 
resteleri, kaplamalar, papel· 
ler ve saire satılıkbr. Her 
gün aaat ondan saat albya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikaıı sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

( Arkası var ) 

a a a a 
1 Ah·dülhamidin 

Oğlu nişanlandı 
İstanbul - Kral logonun 

kız karde,lerinden iprenses 
seniye Abdülhamidin oğlu ile 
niıanlanmıştır. 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahiu
lerine ntüjde 

Dost Sovyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 

Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii göb-

reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (Sülfatd'amon-

yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 

etmit olduğunu sayın halkı
mıza ilin ederiz 

Müracaat yeri: Gazi bul
vannda 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus-
tafa Yumeliki evlatlan tica-
ratbanesi 

( Hallma Sul J 

Yugoslavyada 
Bir Miralay 

ilin 
T aymis gazetesinde oku

duğumuza göre, 1917 sene· 
sinde Selinik vak'asından 
dolayı gıyaben mahkum olan 
harb ordusu miralaylarından 
Bojin Simiç geçen ikinci teş
rin ayında Paristen aldığı 
muntazam bir pasaport ile 
Yugoslavyaya danmüştii. Mi
ralay Belgrada varinca tev
kif olunarak IBujarevaç ha
pishanesine gönderilmiıtir. 

Bu adam geçen Birinciki
nunda ilan edilen genel af
tan istifade ettirilmemiştir. 
Fakat hususi bir af ile ser
best bırakılacağını zannede
rek bu af için arzohal ver
mekten de istinkaf etmitti. 

Zira o kendisini masum 
biliyor ve giyabi hükmü ka
nunsuz görüyordu. Serbesti
sini af ile değil idareten 
bekliyordu. 

Mıralay Simiç, 1903 sene
sinde Belgradda kralın sara· 
yına girerek Oyranoviç ha
nıdanın son hüküm darı olan 
kral Aleksaddıri ve kraliçe 
Dragayı katleden (Çernado
ka) Karael Tero cemiyeti 
ef aadınciandır. 

Bilihare Kara el cemiyeti 
bu yeni hanedanın gözünden 
düşmiiş ve buna mukabil 
(Belaroka) Beyaz el adlı bir 
cemiyet~urmuştu. 

s s [•l [•] 
Bulearyadan 
lrkdaşlar 
Akın halinde 1 
lıtanbnl : Baılıca Türk li- 'I 

manlanna timdi hemen her 

Açlık 
Etti 

Grevi 

Bundan sonra da kara el 
cemiyeti reisi miralay Dimit
riyeviç daha bir kaç zabitle 
beraber geçen sene katledi
len ve o zaman veliaht olan 
Alekaandr aleyhinde Sela
nikte bir ıuikasd cemiyeti 
kurduklarından dolayı gıya
ben mahkum edilmiılerdi. 

Kara el cemiyetinden bazı 
zabitler, umumiğ harbta di
ğer gizli bir cemiyete gir
mişlerdi. Bu cemiyetin adıda 

" İttihad yabud Ölüm ,, idi: 
Cemiyetin maksadı bugünkü 
Yugoslavyayı vücuda getir
mek fakat cumuriyetle ida
re etmek idi. 

Bay Pribiçeviç tarafından 
yazılan "Kral Alesandrın dik
tatörlüğü,, unvanlı kitabında 
Alekıandrın pederi Kral Pet 

rooun borçlarının Rus Çarlık 
hükiianeti tarafından ödenil
diğine dair neşrolunan mek
tubların bu miralay tarafın· 
dan yazıldıkları zannedil
mektedir. Ayni zamanda 

Sırbistanın cumuriyetle ida
resi taraftarı olan bu mira
layın kral Aleksandrın katli 
yak'asında methaldar olduğu 
ıüphe edildiğinden hapiste 
tutulmaktadır. Bunun için 
Simiç te hapishanede açlık 
grevi ilin etmiştir. 

~ 11'!111 
ııe.ı b~ 

Akıl oynatan 
Neş'e.!!! 

lngilterenin "Derbi,, at ya
rışları üzerine kurulmuş olan 
Iranda hastaneleri piyango
sunun birinci ikramiyesi 
otuz bin İngiliz lirası, Lond
ra beleçiyesi çöpçülerinden 
bir fakize çıkmış. 

Bunu öğrenen belediye 

gün Balkanlardan ana vata
na geri dönen Türk muha
cirleri dolu vapurlar gelmek
tedir. Akın halindeki bu ge
ri dünüşün sebebini, yeni 
Türk devletini itibarını kuv-
vetle artırmakta olmasında, 

1 erkanından birkaçı, birden 
bire haber aldığı takdird ~ 
zavallı çöpçünün çildırabile

ayni zamanda Balkan mem-
ceğini düşünmüşler. Belediye 

leketlerinde de ulusal duy· 
doktorlarından biri bu se· guların günden güne kuvvet-

lenn esinde aramak lazımdır. vinçli haberi alıştıra alıştıra 
Bazı balkan memleketlerinde çöpçüye söylemek işiııi üs-
yabancı unsurlara eskiden tüne almış. 
dolduğu gibi artık iyi göz- Doktor çöpçüyü bulmuş, 
lerle bakılmıyor ve kendileri biraz hoş beşten sonra: 
himaye edilmiyorlar. Daha - Biletine birinci ikra-
ziyade yeni uyanmış bir ulu- miye vurursa ne yaparsın? 
sal şuur ile yerli unsurlar ve Zavallı gülmüş: 

kuvvetler himaye görmekte- - Bizde 0 tali nerede? .. 
dirler. Diğer taraftan Türk Çıksa yarısını sana veririm. 
devleti, yabancı memleket- Lifır 0 canım, herkes öy-
lerde kalmış olan Türk un- le öyle söyler amma, çıkınca 
surlarını kendi memleketi hu- vermez. 
dudları içinde toplayıp yer- Gülüşmüşler ve ayrılnıış-
leştirmek arzusundadır. Türk 1 ar. 
hükumeti bilhassa Trakyada Bir saat son a doktor 
bu kabil muhacir yurtları te- çüpçüyü yine bulmuş: 
sis burada yanm milyen mu-

- Sanki içime doğmuş hacir yerleştirmek istiyor. Bu 
muhaciret akınının bundan demiı, Senin bilete otuz bin 

sterlin vurdu. 
soma da devamı bekleniyor. 

- Doğrumu söyliyorsun 
Meseli yalnız Romanyada se- doktor? Öyleyse ben verdi-
kiz bin kadar m.abaciri or· 
tadaki emlakini satıp anava- ğim sözü tutarım: On ben 

bini denin. 
tana dönmeğe hazırlanmış- D kt . d' t' h d 
1 d o or 'ım ı ımar ane e ar ır. . . 

Y 
• ımış. 

~ 10 aşındakı ı ~;;;;ü~ avcı tllfe~-iıe inti· 

ihtiyar har ed«:yim derken kurtarıl
mıştır. ihtiyardan intiharının 

Y aşan1aktan usanmış sebebi sorulmuş Ye ,u ceva-
Sofya ( Öze ) - - Filibenin bı vermiştir : ' 

yakınlannda, Bulgaristanın - Artık 110 yaıına gel-
en yaılııı olan bir ihtiyar ıe- dim 1..-.aktan da uıandim. 

14 ikinci Klnua 
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Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi ---·------

Çeviren: SIRRI SANLI 
-7-

Allah hiçbirinizi böyle gözlcrile yaraliyan, 
vuran, yere seren kadın polis memurlarile 

karşı karşıya bulundurmasın ! .. 
Mis Mod, Atinada işlenen • Yukarıya geçirdiğimiz bu 

ve birçok şekillerde satılan • konuşma Mis Mod'ın nasıl 
Türk afyonlarının çalışıldığı f bir kudret ve güzellikte bir 
gazinoyu, kaçakçılariyle bir- polis hafiyesi olduğunu göı· 
likte ele geçirmekte hiçbir termeğe kifi ı'i gelir zanne-
zurluk çekmedi. Çünkü genç deriz. 
ltalyan kızının sevğilisi Yu- - Demek hakikaten bu 
nanlı Handri Kamadan lazım kadın yalnız tabancası, uyu-
gelen malumat ve tafsilatı tan ilaçlarları ile değil fü-
mükemmel surette5 elde et- sonlu gözleri ilede bizim gi· 
meğe muvaffak olmuştu. biler için tehlikeli bir mah-

Handri Kamanın Romada luktur. 
bulunan bir arkadaşı, kendi- - Bundan biç şüphe et-
sinin İngiliz Misi tarafından meyiniz. 
kafese girmesi dolayısiyle Atina gazeteleri Mis Mo-
ona: dun Yunanistandaki son mu-

- Nasıl oldu da seni bir vaffakiyeti için büyük mü· 
puro ile uvcu na aldı? nakaşalı yazılar yazmışlar ve 

Sualini sorduğu zaman 
ondan şu cevabı almıştı: 

· - Beni kafese sokan Mis 
Modun ilaçlı büyük sigarası 
değil böyülü iri ve oayğın 
gözleri olmuştur. 

- Demek bu gözlerde bu 
kadar ve insanın iradesini 
;alan, san'atını unutturan 
kuvvet vardır. öyle mi? 

- Allah hiçbirinızi böyle 
gözlerile yarahyan, vuran, 
yare seren kadın po!is me~ 
murlarile karşı karşi karşıya 
bulundurmasın, yoksa sizle
rin de benim gibi hapı yut
manız, yakayı ele vermeniz 
kafese girmeniz işten bile 
sayılmaz. 

Tür ki yede 
Kadının Un1un1i Ha

vavta İstirakı 
.J .1 _,. • 

"Pariser Tageblat,, dan: 
Türk matbuatının yazdığı

na göre, Türk kadınının 
umumi hayattaki iştirak ve 

nüfuzu daima artmaktadır. 
Şurayı Devlette dört kadın 
bulunı:yor, yalnız Ankarada 
19 kadın hakimlik makam
larını işgal etmekte ve 12 
kadında avukatlık yapmak
tadı. 20 ye yakın kadın yük
sek mekteplerde profesörlük 
yapıyorlar, birçok kadınlar 

tabip ve eczacı olarak faal
dırlar. 

Devlet hizmetlerinde bu 
gün sekiz bin kadın Sten
otypist bulunduğu gibi hu
snsi müesseselerda de 1500 
kadın memur vardır. Kadm
Jar fabrikalara da girmekte· 
dirler. İstanbul ve Ankara 
fabrikalarında bugün 20 bin
den fazla kadın çalışmakta
dır. 

Emlih 
Fiatlerinin 
Düşn1esinden istifade 

Edenler 
Belgrad (Özel) - Her ta

rafta olduğu gibi burada de 
bina fiatlerinin düşmesinden 
istifade edenler müstahsiller, 
doktorlar, eczacılar, avukat
lar ve bilyük memurlar isti
fade eımiştir. Zira bu fiat 
düımesi hasebile bunlar en 
ziyade bina satın alanlardır. 

onun birçok şekildeki fotog
raflarını neşretmişlerdir. 

CaniJcrden sonra iha-
net eden kocala.ıın 

peşinde! 
f ngiJiz kızı Atinadaki işini 

de büyük zaferle bitirerek 
kaçakçı ve eroincileri ada!e
tin pençesine teslim ettikten 
sonra Lonraya dönmüıtü. 
Lond.ıa halkı Romada Atina· 
da elde ettiği başarışlardan 

sonra ona parlak bir istikbal 
yapabilmiştir. 

İngiltere paytahtmda şim
di onunla en ziyade kadın
lar alakadar olmağa başla-

mışlardı. • 
P""Q 
b~ 

Bir Kurt 
Sürüsünün 
Marifeti •• 

Sofya (Özel) - Gçenlerde 
Varnada Galata denilen ma
hallin yanında bulunan bü-
yük bir ağıla bir kurt sürü
sü girerek 70 keçiyi bir saat 
içeı·isinde parçalamıştır. 

Ağıldan pek uzak olmıyan 
bir yerde uyuyan çobanlar 
hiçbir şey duymamışlardır. 

Sabahleyin kalktıkları za
man ağılda, cansız 30 - 40 
kçinin yerde yattıklarını gör-
müşlerdir. Keçilerin kalan 
büyük bir kısmı da kurt sü
rüsü tarafından dağa kaldı
rılmıştır. Ağılın etrafı kıpkı· 
zıl bir haldedir. 

İtalyanlar 
i\ltı ayda ne kadar 
Sevkikat yaptılar 
Alman gazetelerinin Unl· 

ted Press istihbarat servisine 
atfen Portsaid'den aldıkları 
bir telgrafta Süveyş Kanalı 
şirketinin resmiğ istatistikle
rine göre 25 Hazirandan 25 
İlk kinun 1934 tarihine ka
dar Süveyşten Kanal yolula 
Akdenizden Kızıl denizine 
445 nakliye vapuru geçmiş

tir. Hamulcleri mühimmathr. 
Maklıs istikamete de ayni 
zaman içinde kanaldan 338 
gemi geçmiştir. Bunların ha
mulesi 35,697 hasta ve ya
ralıdır. Bu nakliyat için te
diye edilmiş olan resmin 
miktarı 1,423,508 lngiliz lira· 
sı ve 15 Şilingtir. 
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Balıkyai"ı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur 

t ~ Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidat, belaevşekliii, kansızlığı ted~vi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIFA EGZANESI 
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ve kadın avcısı fılınlerını gölgede hırakan, llfl) 41 Ekmekçıbaşı Lokantası • - -

~ son derecede heyecanlı Ye nıeraklı ~ 1 A J S 
l V w • il fi ÇI l}'Or D 

ı.n.anun kuvvetı ıı MEHMET ALTINBİLEK ~ .. 1 .. . .. . . . . . ~ I~ 13irinci Beyler sokağı No. 2 İZ~IİR l 
Halk duşmanı ılan edılen ;Amerıkan canılerıle Polıs 1 - Lokantamız fzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- llo 
kuvvetlerinin çarpışması - insan doğrayan mitralyoz- . beti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak "' 

il ların savur~uğu kurşun .yağmuru Boğaz boğaza kav- •] 41 temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta li 
~ galar... Mılyonlar sarfıle yapılan mu=am sahneler I; ti memnun bırakacı-tktır fiatlar çok ~hvendir S 
~Ayrıca: Sehhar yıldız BİRİGi·r HELl\1İN ~ 1 EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER ~ 
(1 t } w • • i; 4 ÇEŞiT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR ~ 
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(KONTESİ) bu akşamdan itibaren 

fi ASRI SiNEMADA 1 Neş'cnizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ~İl ~ 
~~~~~~~~t~!Ml daimi surette korunmasını temin edecek ancak \\~ \ J ıl 

Yüksel, Kaba<layı ve Bil1ur 1.11l \il ı 
rak1Jar1d1r • Bay - Ne istersen emret1vereyim. Hayatım, ruhum,lr!!i 

ilim hepsi senin olsun. . • • 
Bayraında , bayran1 ertesi ve her zan1an 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

Bayan-Bukadar fazla şey istemıyorum. Bana bilytiyk Siılfile 
Seferihisann (Ünlü şarabı)nı al senden başka birıey iıte~ 

- Bunu nereden alabilirim. 
- lkiçe•melik caddesinde Asmahrnescid mevkiinde Kıaı· 

~~~ıeE~~r!l~~t;.t!lmU~BEEt!lS~~ ., d b ( o--·R ~ il. )ay muayene evi karşısında (172) numara a ay ıYJ.., 
~ TAYYARE: TE~~~?N ~ ÇETINALP ) in tütüncü dükkanından. 
~ ~ 
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~ Kemanlar Çalarken ~ ~ Ağ~zd~~i~le ': E R z 
~ STRADIVARIUS ~~Vemıdenızı~zma-1, - - _ 1 •• ,, ~. dan yemek yıınek ~ 

~:t:t:t:t:t:t:t:U:::.t:U:!:t:ıt:ıt:ıttt:ttt:A±t:b' ~ Güsta v F röhlich ile Sy~illo Seh mitz 'in ~ [ıı istiyors~nız ? 111 
~ )t ~ şaheserlerı ti [t) Hiç tereddud etmeden ~} 
1l D o K T o R ~ 52 Yüksek bir musiki, büyük bir a~k. heyecanlı bir mevzu mm Kemeralt~nd~ Barut bant ~ 
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A. Kemal Tonay ~ m ve büynk harbın en dehtetli sahneleri : ~ soklLIQEiırn ~ 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t ~ A Y R ı c A : IJk , [t 

ı ı ı 1 " )t m o lokantasına oşunuz . . . ff 1asta ı' ar mutehassısı ~ E F K S ( Dünya havadisleri ) S3E:+=• - •iMi 

Basmahane istasyonu kar11ısmdaki Dibek sokak başın· )t t;l ( Türkçe sözlü ) ı İkiçefitmeJik 
i( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t E M • k • M VZ ( Canla ) Y 
te akş:ı~ saat 6 ya kadar hastalarını kabuı eder. .. t'1 ı ı a ~arikatör Caddesinde 
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Kemeralb 
Htık6met 

Kart111ada 
iC M.u~acaat ~den hastalara yapılması lizımgelen sair ~ m -( SEANS SAATLARI )- ~ c A N 
iC tahlılat ve mıkroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )f. E " B ye aid zengin çeficller, ta· 

l l~a yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· >+ ~ Her gun IS - 17 - 19 - 21•15· B - - NESİNDE hafiye eıyalan, her nevi •• 

- ............ ... ... w ......... _ 

sınde muntazaman yapılır. Telefon·. 4115 ~ ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 1 KlJTUPHA 
~ E d 1 1 ktrı"k cep en taz ~ çiku!ata, -ker •• E Pazar 13 te ilave seanslar vartlır. o son mo e e e T-

~.!~~~;,ı~~~f( E~EEEttmB aH~E~~ lamba ve pilleri ve ~ırtasiiııy.e-EJlm'•ek•e•rı.em•e•l•er-bul•a•n•ar•. __ _ 

~~~Eih:::n~~f 
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idaresinde Milli Küt6piU ~KŞAM~ i 1 

Senelerden beri Beyaz Perdenin Kraliçelik ta .. 
cını eşsiz bir n1uvaffakiyetle muhafaza eden>! 

ilahi Kadın 
Beyoğlunda büyük takdirlere mazhar olan, 

senenin çok beğenilen 

Renkli Pece , 
Fransızca sözlü Metro-Goldvia-Mayer Stiper filminde 

AYRICA: ( Paramont Jurnal' da ) en son dünya hadiseleri 
~''·"""""""'"""'~~S~E~A~N~S~SYA·~A~L~A~l.,,-..,v~~___,"""',__~._.....,...,...,..~-.. 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matineai. t 
Pazar: 13 te baılar. · ı 

1936 Modeli Bir 
PHİLiPS 

RADYOSU İLE DÜNYAYI 
DOLAŞABİLİRSİNİZ 

Dünyada mevcut olan radyolar 
arasında en mükemmeli olarak 

imal edilmiş olan 

PHILIPS 
radyoları ~dört yeni modellel 

piyasaya çıkarılnuştır 
J &-2000 metroluk her türlü 
n1evçleri alır. 
Mükemmel ses, nesfis musikiki PHİLİPS 
radyosunda bulunur. 

BiR SENE KREDi iLE 
lzmirde ikinci Kordon Ne. 66 da 

TELEFON: 2307 
Acenta PENNETTİ ve PARİ
ENSE den sizde hir PHİLİPS 
ala bilirsiniz. 
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Sahife 4 ( Halkın Sesi J 

• • . gırıyor 
lzmir uraylığı şahir oto

büslerini bir intizama koy-

Petrol~ambargosuna karar ve-l 
rilirken İngiliz ve'.Fransız filo
larıda Akdenizde dolaşacak 

mak ve hem otobüslerin ve 1 
hem halkın menfaatini gözet-, 
mek maksadile işliyen oto-
büs ,erin mevkilerinde bazı 1 
değişiklikler yapmıştır. Bu 

. Belgrad (Özel) - Londra
dan telgraf: 

Bu ayın yirminci günü Ce
nevrede petrol üzerine am-

rilmak meselesi konuşulmak
tadır. 

Dün alınan malumata gö
re bu ayın yirmisinde Ce
nevrede ambargo meselesi 

konuşulurken İngiliz ve Fran
sız gemileri de Akdenizde 
cevelan yapacaklardır. Bu 

tebdil bugün tetbik oluna
caktır 

Eı· izde 
Mecidiye 
Varsa •• 

Mecidiyeler bir ay sonra 
tedavülden kalkacaktır. Ma
liye Vekaletinin emrine göre 
mecidiyeler 44 kuruşp alına
caktır. Elinde mecidiyeleri 
bulunan karilerimiz derhal 
hükümete müracaat etmeli
dirler. 

Bir Firmanın 
Müracaatı 

Hindistanda muhim iş ya
pan bir firmadan Türkofis 
Jzmir şubesine vuku bulan 
bir müracaata memleketimiz 
den muhtelif konserve, mey
ve, tereyağı ve deri mamu
latı almak istediğini bildir
miştir. 

Sakızcılığı 
Gene canlandıracrğız 

İzmir ticaret odası Çeşme 
havalisinde bakımsızlık yii
zünden bozulan bin kadar 
sakız ağacının canlandırılması 
ile beraber bunların arttırıl

ması için ekonomi bakanlı
ğına bir rapor göndermiştir. 

Mısıra 
Giden 111ahsullerin1i

zin tabi oldukları 
resin1Jer 

Mısıra giden fmdık, ceviz, 
badem ve kaysıların da yaş 
meyveler gibi kontrola tabi 
olması için Mısır hükümeti 
karar vermiştir. 

İzmirli Tayya 
reci kız 

Yıldız Üçman Neler 
Söyliyor? 

Yıldız uçman Türk tayya
reci kızlarılarının güzidele
rinden biridir. Tayyareci ka-
dınlar arasında ilk defa pa
şütle kendini atan yıldız 
uçmandır. Kendisi Ankarada 
Tayyare mektebini ikmal et
mıştir. 

Yddız uçman diyor ki: 
" Tayyarede uçmanın zevki 

pek büyüktür. Hele paraşütle 
atlamanın zevkine doyulmaz. 
Şimdiye kadar on kere pa· 
rafi.itle atladım. İlk atlayı
şımdaki heyecanımı anlata-
;mam.,, 

--&•-
95 numaralı 
ita yan tebliği 

Roma 13 (A.A) - 95 nu
maralı barb tebliğidir: 

Hava kuvvetler Danakil
de Tezo mıntakasmda keşif 
uçuşları yapmışlardır. Erit
re cephesinin diğer taraf
larında keşif kolları faaliyeti 
haber vermektedir. 

bargo meselesi konuşula· 
caktır. Salabiyetdar bir kay-
naktan öğrenildiğine göre bu 
anda Isveç ila Sovyet Rusya 
ve Londra arasında lsveçe 
Habeşte bir mandaterlik ve- . 

~ ri ~ ~ 

I 
da Bay Lavalın yaptığı 

program cümlesindendir. 

~ ~ ~ ~ 

ltalyan askeri 
IDum dum taşırken Habeş as
keri de v,azdan zehirlenirmiş 

1 

Roma, - La Voçe gazetesi Habeşlerin dum dum kur
şunu kullanmalarını şiddetle protesto ederek diyor ki: 

Eğer Habeşler yasak olan çarelerle harp etmek selahiye
tini kendilerinde görüyorlarsa neden İtalyada Habeşe karşı 
harp vasıtalarının şiddetlisini kullanmasın. Binaenaley İtal
yan askerinin vücudu dum dum kurşunu taşıdıkça Habeş 
askerinin de zehirli gazdan öledceği tabiidir. Bunun için 
Asmara ve Mogardin de zehirli gaz bombaları pek çoktur. 

Avrupada harb olmıyaca
kmış zira İtalya oka
dar budala değilmiş . 

Belgrad - Vaşingtondan bildirildiğine göre Ayan aza
sından Al bert T omas Ayan meclisinde Afrika harbından 
bahsederden demiştirki : 

"Avrupada yeni bir barba ihtimal veremem. İtalyan:n en 
büyük devletJeri kendi aleyhine barba sevkedecek kadar 
abdalcasına düşüneceğini zannetmem. 

Çünki İtslya Avrupa ile barba cesaret edmez ve etsede 
bir şey çıkmaz. Mademki bugüne kadar Habeşte bir mu
vaffkiyet temin edemedi. Avrupa harbında nasıl kazanabi
lirler? Pek yakında bay Mussolini bu işi politika yolile dü
zelteceği kanaatindeyim. 

İtalyan gazetelerinin 2ürül
tülü yazılarına kısa bircevab 

Paris - Tan gazetesi İtalyan gazetelerinin gürül!ülü ya
yazılarına cevab cevab olarak diyorki : Durumun ltalyada 

' acı bir safhaya girmesi pek tabiidir. Fakat tehlike bahsına 
gelince o tehlike ancak Cenevrede alınacak tedbirlere İtal
ya kuvvetile cevab vereyim derse baş gösterecektir. 

İtalya barış için fedakarlık
lara hazır imiş 

Belgrad - Romadan bildiriliyor: balyan başbakanı Ma
car ajansına beyanatta bulunmuştur. Bu beyanatın bir kıs
mında şunları söylemiştir: 

"İtalyan milleti barış sevendir. Fakat zannolunduğu şe
kilde değil. İtalya barış istiyor ve bu barış için fedakarlıkta 
bulunacaktır. Fakat bu milletten kendi şerefini kıracak 
kadar fedakarlık istenmemelidir. İtalyan ulusu bugün barış 
için cebbelerde bile anlaşmıya hazırdır. Habeş hükümetile 
de. uluslar sosyetesile de anlaş bilirler. 

Şark demiryol
ları vaziyeti 
İstanbul, - Şark demir-

yollarında tetkikat yapan 
heyet işini bitirdi Alınan ha· 
berlere göşe şirket 1935 yı
lının yedinci ayına kadar 
400,000 lira zarar etmiş, ye-
dinci yıldan sonra aynı sene 
sene içinde bu açığı kapa· 
tarak fazla gelir temin et-
miştir. Geçen yılki hasılat 

5,150,000 liradır. Direktör 
Paskal Bayındırlık bakanlı
ğile konuşmak üzere Anka
raya gitmiştir. 

Sovyetler 
Harekete 
Geliyor 
Belgrad- Londradan bil

diriliyor: 
Deyi Deyi) gazetesinin 

Pekinden alarak yaydığı bir 
hab~re göre Sovyet kuvvet
leri dış Moğu!islanda hud•.ı
da doğru büyük taşidata 
başlamıştır. Moğulistanda bir 
kaç Rus piyade fırkasile 

kuvvatli tank kuvvetleri, 
zırhlı otomobilleri, beş oo 
dane de tayyare vardır. 

Negüsün yeniJ 
Sulh projesi 

Londra - Mornig Post 
gazetesinin savaş aytarının 

Adis-Abadadan verdiği ha
bere göre Negüs, nazırları, 
askeri komandanlarile bera-
ber yeni bir barış projesi 
hazırlamıştır. Bu projeJ i ulus
lar kurumuna gönderecektir. 
Projeye göre Negüs İtalyan 
mandeterJiğinide İtalyaya bir 
karış yer vermeyide redtedi
yor. 

Adis-Ababaya 
Esrarenğiz bir 
Adam geliyor 

Belgrad - Lon<!radan te
lefon : 

Gazeteler Adis-Ababada 
yirmi sekiz yaşlarında genç 
bir Amerikalının beklendiğini 
ve bu adamın hariciye ba
kanlığının muavinliğini ifa 
edeceğini yaZ1yarlar. Habeş 
hükümeti bu bahta gayet 
mektum davranıyor. Bu sır 
ancak bu adamın gelib işe 
başlamasından sonra anlaşı
lacaktır. 

Hayvan sayım 
resmi azaldı 

Ankara 13 (A.A) - Bu
gün Kamutay şu kanunları 
otayladı:S 

Artırma ve eksiltme kanu
nunun 41 inci maddesine bir 
fıkra ilavesi, zabitlere ve 
askeri doktor ve baytar ve 
eczacılara mekteptan çıktık
larında bir defaya mahsus 
olarak verilmekte olan yüz 
elli lira techizat bedelinin 
sonradan ihdas edilmiş olan 
askeri kiyaker, dişçi, hesap 
ve maamelat memurları, ma
allim ve hakim gibi memur-
lara da ayni suretele mek
tepten ilk çıktırları zaman 
yüz elli lira techizat bedeli 
verilmesi !kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi kanup la
yihası da dün Kamutayın 

kabul etti~i kanunlar arasın
dadır. Yeni kanun ile kabul 
edilen vergi lııisbetleri şun
lardır: 

Koyun, kılkeçi 40 Merinos 
koyunu, 20 tiftik keçi, 30 
sığır, at, kısrak, idiç, ayğır, 
katır 40, esek 25, manda 75, 
deve ve domuz 100 kuruştur. 

Mukdende 
Bir ltalyan 
Konsolosluğu 

Belgrad Londradan 
telefon: İtalyanın Mukdende 
bir konsoloshane tesis et-
mesi burada Japonya ve 
!\1ançuku hükumetleri ile 
ltalyanm arasındaki dostluğa 
bir nümayiş olarak telakki 
ediliyor. 

Malta da 
Belgrad - Berlinden te

lefon : 
Maltadan bildirildiğine gö

re polis on iki İtalyan ve iki 
İngilizin evinde araştırmalar 
yapmıştır. Bütün bu ev sa
hibleri iki İngilizle beraber 
tevkif edildiler. :Bilahare İn
gilizler serbestbırakıldılar. 

14 İkinci Kanun 

Radyo ve Telgraf liulasaları 
•+•• 

Habeş imparatoru İtalyanJarm bu günlerde Adis-Ababayı 
ve bilhassa İmparator sarayını bombardıman ~deceklerizden 
edişe etmektedir. 

§ İtalyanların sert bir bombardımanına maruz kalan Ha
beşler Şeliko yalasınıdaki yerlerini terketmişlerdir. 

§ İtalyada halk harbın bir uzlaşma suretile bitmesi hak
kmdaki haberleri heyecanla takib ediyor. 

§ İran başbakanı ajans"i vasıtasile ulusumuza selamlar 
gönderdi. 

§ Londrada bir amele evir.de çıkan yangmda bir ana 
sekiz çocuğu ile yandı. Yalnız baba kurtiıldu. 

§ İtalya ahalisi artık harptan usandıklarını saklamıyarak 
bunun barış yolu ile düzelmesini beklemektedir. 

§ Dessieye büyük Habeş kuvvetleri gitmiştir. Mühim bir 
taarruz bekleniyor. 

§ Türkiye, İran, Irak ve AfganiDış bakanları bir toplantı 
yapacaklardır. Toplantı yeri Bağdad olaeaktır. Burada Bal
kan ittifakı gibi bir ittifak kurumu müzakere edilecek '.ir. 

§ Arnavudluk kıralı kız kardaşını evlendirdi, muhteşem 
bir düğün yapıldı. 

Muammaya 
Benziy~n 
B~r Telgraf •• 
Belgrad - Asmaradan bil

dirildiğine göre geçen ayın 
yirmi altızında ;talyanların 

0

hava filosundan dördü sakat
lanmıştı. Bunların bazıları 
yollarda düşmüş bazıları da 
yerine dünebilmişb. 

İtalyan harb aytarJan bu 
sakatlanmanın esbabını şöyle 
tasfir ediyorlar: 

" İtalyan uçakları Kovura
mada Habeş karargahını 
bombardıman ettiler. Habeş 
askerleri korku ile orman
lara ve kayalıklara iltica 
ettiler. İtalyan tayyarecileri 
de mühimmat dolu bir ma
ğazayı el ile kaldıracak oldu. 
Fakat birden°bire müthiş bir 
infilak oldu. Öyle ki onbeş 
kilometroluk mesafeleri sarstı. 
Bu harpta İtalyan tayyare
lerinden dördü hasarzede 
oldu, fakat hiçbiri düşmedi.,, 

HAKiN SESİ - Buna; 
çevir kazı yanmasın ! derler. 

Italyanlar 
Sıkışık 
Vaziyette 

- Baştarafı 1 incide -
Bundan sonra söz söyliyen 

İsveç konsolosu doktor Aner 
İtalyanların hareketinin cani
yane olduğunu söylemiştir. 

BİR İT AL YAN UÇAGI 
DÜŞTÜ 

Roma 15 (A.A) ~ İkinci
kanunun on birinci günü bir 
bombardıman uçuğı içiude 
birinci mülazim Lniçi Lonsa 
ikinci mülazim Alberto ve 
makine çavuşlarındau Klo
renso olduğu halde yere dü
şerek parçalanmıştır. Suku
tun sebebi malum değildir. 

lç!ndekiler telef: olmuştur. 

Belçika kralı 
-Baştarafı 1 incide

meselasinde Belçika hüku
metinin ve bilhassa Kl'al aile
sinin yeni bazı barış teklif
leri yapacakları hakkındaki 
haberi tekzib etmektedir. 

Şimdiki halde bu gibi tek
lifleri ancak uluslar sosyetesi 

13 ler komitesi yapabilir. Belçi
ka hükümeti bu komitede 
aza olmadığı için hiç bir tek
lif yapamıyacağı gibi, uluslar 
sosyetesi konseyinde kabul 
edilen kararları tetkik ede
ceği bildirilmektedir. 

[•l 

Dünya 
• 
ıyasası 

- Baştarafı 1 incide -
siyasasında çok önemli rol
ler oyoıvacak bu hadiseler 
karşısında bu kadar haber· 1 

siz ve derin bir gaflet için
de bulunduklarını zannetmi
yoruz. 

O halde Samuel Hoar 
neden düştü? Lord Eden 
niçin İngilterenin Dış işleri
ni omuzlarına aldı? 

Biz bu yeni nağmeyi, ı 
dünya siyasal ko.1ser~n 1e 
biraz falsolu buluyoruz. Ba- J 

kahm önümüzdeki bir kaç 
günün gözümüzün önüne dö
keceği hadiseler bu falsoyu , 
azaltacak mı, yoksa çoğalta- ) 
cak mı? 

Her halde Cenevrede, 1. 

barışı koruyacağız diye İn- • 
giltere ile beraber bir cep
heye aynlan hükumet ve ; 
milletler İngiliz diplomatla· 
rından daha açık, daha düz- ( 
gün bir davranış bekliyor- .. 
)ar... •1 

SIRRI SANLI 
--r..::ı..-'!}fu:""'www-•--

li 

Şehir haydudu ıı 
-Baştarafı 1 inci sayfada- ıl 

mezse, telefonu derhal ka- 11 

patacağımı söyledim. O da 
gpnder dedi. a 

Esasen ben bu adamdan x 
böyle para ilk defa almıyo- ıı 

rum, demiştir. 
Tahkikata devam edilmek- k 

tedir. Yaralı bay Lütfü he- E 
men memleket hastaqanesine b 
yatırılmışbr. Bu gün rontken d 
muayenesi yapılarak ona gö- 8 
re tedavisine başlanacaktır. ıı 
Direktör bay Fevzi Akkorla, r 
muavini bay İsmail Hakkı 
\ azife müdafini Lütfüyü has- ı 
tahanede ziyaret etmiştir. l 
Hadiseye müddei umumi mu-

! avini bay i\ li el koymuştur. 
( 

Atinada bir si-
1 

nema yandı 
Atina - Bu ayın seki· 

zinci gecesi Rosikler sine· ı 
masmda ateş çıktı makina ı 
dairesi yandı. 

Makedonya 
Komitaları 
Serbest Bırakıldı .. 

Sofya (Özel) - Cinayetle 
mahkum olan beş kişiden 
maada bütün Makedo.mya 
komitasme mensupların ha
pisten çıkarılması emri veril 
miştir. , 


