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Habeşler son nefere ka- ! için Bir Filim Q t1uşnıası 
Yanın H dtıı C:eraaı abeş ma-

llı' beri 1 .n.a atıldığı gün-
oı~Ytaj ,,engılız efkarı umu-
._ıı f onun .. .1• '1t . ııgiliz mumessı ı 

d ••d r d kl , Yapıl mazını? ar mu aTaa e ece er Gaz.etlerde okuduk. G~zi 
anteplıler yurdlarını reklam 

~- Y~ıııe gazeteleri İtalya 
~lad ateş - k" v ltaı ılar, Puı urmege 
d Yaıı Buna karşılık 
tt) I 2aıetel . 

Ilı • e llgift . erı ayni şid-

----------- - - OO••OO - - - - ----------

Adis-Ababa'da Neler Oluyor? Habeşlilerin 
Son Hareketi Ne Olacaktır? · tf.e ı eı eye h" l(oYuld ucum et· 

1 laly ular. Roma l (Radyo) - 200 • Roma 1 (Radyo) - Pra- ı Hükumetin nasıl hareket 
Ot• ltıın • 
~-~••tanda ko

1
n gü~Jerde Ha numaralı resmi tebliğ: ı paganta bakanlığı lta lyanla- edeceğini tayin için bakanlar 

d/'ıı D o ayce ılerlemesi Sasabeb'te mağlub olan rın Adis-Ababayı işgal ettik- kurulu toplanmıştır. Hükumet 
Ql t 6aıete}e · · b Deccaz Nasibu ordusu Cici- leri haberjnin yanlış ve mev- me rkezinin Adis-Ababanın 

ht •ıkı rını iraz 
l 8 

11 \re aşk . ka patika yolunda hezimet simsiz olduğunu beyan et- garbındaki dağlara nakli muh· 
rı e\'ketr t . ın neşrı-•d:I( \'e en 1• .. ngılterenin en halinde kaçmaktadır. Şayanı miştir. temeldir. Paytahtta heyecan 

lı.ı 'dilen fır b~şlı gazetesi dikkat bir saat birliğile ayni HABEŞLER SON NEFERE ve kaynaşma vardır. Ecnebiler 
~/•ıı illeyb· aymıs gaıetsi noktada toplanan muhtelif KADAR MÜDAFAA şimdiden kendi elçilikleriııe 
ilJ' lıeıretr •ne ağır bir ma- İtalyan kuYYetleri dün sabah EDECEKLER iltı ca etmektedirler. 

0,~•a olara~ bu makalede Dagaburu işgal etm~şlerdir. Londra l (Radyo) - Leily Habeşistanın en yeni or-
~ Şunlar söyleni- Gayimüsait olan hava va- Telegraphın Adis-Ababa mu· dusuna kumada etmekte olan 

~t\'j ltaty, ziyetine nehirlerin taşmasına habiri bildiriyor: Garp tep€- Ras Nasibunun Ogaden cep-
. 'tler artık büyük rağmen düşmanın takibi de- }erinde bulunmakta olan Ne- be;;inde ilü nihaye İtalyanla . a 
~li~. ,\tt~~ra;:ndan çekil- tam etmektedir. Habeşlerin caşi Adis-Ababaya gelıniştir. karşı mukavemete devam 

1 a •rı k vrupa İtalya zayiatı beş binden fazladır. Beyanatında Habeşistanın edebilmesine pek az ihtimal 
1 endi . l • 1 ık 0 •bilir ış erıle meş- ki bin beş yüz silah 10 lar- son neferine kadar mücade- verilmektedir. 

•b •ık \'e .
1
• Son günlerde ca mitralyöz, beş top ltal- leye ve mukavemete devam Roma 1 (Radyo) - Cibu-

•ffttlcrin:• en ltalyan zafer yanların eline düşmüştür. edecegini bildirmişti r. -Arkası 4 üncüde -
/kiyCtler' \re İtalyan mu- 14 Nisandan 30 Nisana oooooooooccX>CtoaOOOOC>OCl~~~?!M00!2;9gQOO~oo~ooo~~(')a~OOOO 

~I ıat.ıı nı •ne rağmen, Ha- kadar devam ec.en muhare-
htı~•ktatı •terası nihayet belerde İtalyanların 50 zabitle 
t'i •rı11 hit~k uzaktır. ltal- ölü ve yaralı 1800 neferden 
1-Yı ~etı 'tecr~n tekziblerine ibarettir ~ımaı ccpııc:ohıJ-.. 
t~ •ıle ltaı 1 tedbirler do- Debasnia işgal edilmiştir. 
tıı~adi ,,,/anın mali ve ik- Diğer bir kol Adis -Ababanın 
da 11tıır. Buıy:!i. çok bozul- 100 kilometre şimalindeki 
.,ıı laJya zıyet karşısın- nehir geçit noktasından geç-
""'q Sar · U tlığ, esız olarak bir miştir. 
lldtd· Yanaıı k d h' Ş· ır. 11 ,,rna zarure· Debva Tabor a mü ım 

Resimli 
o··nya 

Hadiseleri 

İspauyanın meşhur 

boksörü Pailini bir but 'llldi İta) mütavaatlaJ devamdadır. Tay-
~UcUtı şiddetf a~ gazeteleri yareler kıtaları iaşe etmakte ekzersisten sonra is-
t~ı \l~ ttnı k erıle İngiltereye ve keşif uçuşları yapmakta- tirahat halindedir. 
d~ trıtıin 1 e te, lııgiliz gaze- dır. Adis-Ababa üzerinde 

1111y hgi)j dl' 
l efka 1 milleti ve uçan bir tayyare şidde ı 

' S tı Uınu . ' ' t t Jd v ,............._ o.JOtıu 
4 

ü ~ıyesıni al mitralyöz ateşın u u ugu 
F:':---....:I -- ncude - halde salimen dönebilmiştir. 
Lo~ ---------~~~---~~~~----: 
~ÖŞESI: 
~K ARASINDA ... ! 

Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi 

-4-

~~~d· ~.~tYa~et . Mahf elleri 
'lıııfa tbabf:l~d.aneler bir po- ı çalar çalmaz hemen yatakta 

ta.. ı ır ç 'd . t'la ~ halk · eşı çeşıd soluğu alırlar. 
h~~ top) tabakaları bu- Ertesi akşam esnaftan, 
tt tti a· anıtlar, ekseri rençberden bir grub toplan-
t- llçb ıyaıett 
~'•tı erlikten b e~, ticaretten mış ise piyasanın düşkünlü • 
f'k ltc, tntlb ahıs açarlar. ğünden, vergilerin hafifletil-
~tı:t ertesi .~hase ederler, mesi lüzumundan, alış veri-
~oll 1 tıııutu 

1
iun konuşduk- şin durğunluğundan laf açar-

lttt illatı gi~·ar . . Tıpkı eaham larGe'ne bermutat düdükler 
Otı Çıkatdıkı, bır gün gök-
~~!•ralık elarını ertesi gün çalınır yatarlar kalkarlar ge-
l~t:ı.ıeııi Dib· derler. yelde- lirler giderler, sabit ve mu· 

" ~.. ~ ı nıe ı· ayyen bir fikir ve işlere yol 
Aı ~ore dı'l - c ıse gelen· k L''~' d- d açacak gözleri nurlandıraca '\ •ttı c on Ürürler 

1 illa, enıi ... doğru dürüst bir laf olmaz. 
t~e:taııııda11~~inden, Avam Sunada sebeb henüz yekdi· 
ll~t h 0•utıd ransız (para) gerinin kafasını anlamamış 
~tl k aldt an laf açıldı mı mütereddid nazarlı ve kana· 
1ttitı;lantor~ nıecliste zama- atli insanların bir araya gel-
datı e11 'le akından, kapital- mesidir. Bunun için her kah-
~i~\t bler ha)darte) azaların- vede yalnız şarkı bağıran 
ltı a il e b' . 

'-tıi r •ık ırı vardır. radyo ve gramofon gürültü-
lc:ıtllat-' illede •~k tellendirilir, sünden kafaları pathyan fikir 
~~lh : 1 kant:ı 1 nıefhumlar ve sanat adamla"ını böyle 
~)ll' e au•- ~ r ara vurulur boş vakitlerde onlara dünya 
"' ı ~ ttunu . ' 'lit, 

1 
•tıt11raı n ıadesi için işlerinden ve ilmi ve sanayt 
'•t 0 ba.r Yaptırılıı.. konferanslar tertibi ıçın 

11 ırde düdüğü -Sonu 4 üncü sayfada-

Bu ne hal böyle ? 

Türklerin es
ki ve milli spo
ru cirid bugün 
Avrupa millet· 
teri arasında 
büyük bir revaç 
görmektedir 
Bu resim dün
ya cirid reko
runu kıran Şi-

!tök 'ü bir mü· 
sabaka esnasın
da göstermek· 
tedir. ' 

- Hiç sormayın... Dün gece tahta kurusu, pire, sivrisinek 
; çıkmadı, misafirde gelmedi koııışu radyo çalmadı . Ben de 
ıabaha kadar uyuyamadım! .. İnsanın alıştığı şeyden ayrıl
ması çok gi\ç oluyor : doğrusu! •• 

için bir filim yaptırmışlar. 

Bu filimde sanoyi merkez
leari, hükümet binaları, An-

teb müdafaası ve saire gayet 
güzel bir şekilde tasvir edil
miştir. 

Bravo Anteplilere ... 

Tabii güzelJiği, yurda mil
yon getiren üzüm, incir, tü- ÇOK MÜTHiŞ BiR VAK'A 
tün ve sairesile meşhur olan 
şehrimizde her sene arsıulu
sal bir panayır yapıl ır.. Bu 
panayırı bütün dünyaya 

duyurmak, ve İzmirin güzel
liğini, şiirini, dünyanın se
yahat meraklılaıma anlat
mak için bir propaganca 
fil mi ya pamaz mıyız? 

Elbette yapabiliriz. Bu iş 

içın lüzum olan üç beş bin 
lira yapacağımız progpngan
da neticesinde çok kısa bir 
zamanda çıkarabiliriz . 

İzmir bir Kültürpark ka
zanmk için elinden gelen 
en büyük fedakarlığı yaptı-
ö••• .... b-· ... .. ,,, J 

iş için bu parayı seve seve 
verir! 

O halde soruyoruz: Neden 
yapmıyoruz? 

~len1lekette bereket 
Muğla, Konya, Bolu ve 

havalisinden gelen telgraf 
haberlerine göre son yağan 
yağmurların ekinlere ve tü
tünlere büyük faydası ol
muştur. 

Esrarengiz 
Yeşil Gözler ____ .. , __ _ 

Bütün ~iarsilyayı so
yan yeşil gözlü dilenci 
vatla nasıl kaçtı? 

Bugünlerde Fransada Mar
silya şehrinde fevkalade bir 
vak'a olmuştur. 50 yaşında 
dul Madam Rite Karvel bir 
sabah elektr ik çanının çal
ması üzerine uyanmıştı. Alel
acele gitti ve kapıya koştu. 
kapıyı açınca fakircesine ge
fi~~is, kocağında bir çocuk 

Fakir kadın böyııunu bü
kerek bir parça ekmek iste
di. Madam Ritada onu oda· 
ya aldı. Bir parça ekmek i~e 
süt verdi. Dilenci kadın Rı
tadan eski elbisede diledi. 
Nasıl oldu, oldu. Bir müddet 
sonra poliste şu ifadeyi verdi: 

_ Dilenciye eski elbisele
rimi vermedim. Zira ben on
ları fakir bir arkadaşıma 

- Sonu 4 üncüde -

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

iNSAN CANINA KARŞI BU NE LAKAYDI 

Bir çocuk la~ım çukuruna 
düştü köprüçük kemıği·k~~ıl~ı 

Hli':'\\11 ün bir karimizden ald~ğımız mektu~ta den~lıyor d~: _ 
1111.!ıd "Geğen gün yağan yagmurlardan İkıçeşmehk c~ e 

sinde ·dört yolun ağzındaki ana lağımı patlamış beledıyece 
kapanmasına teşebbüs edilmesi de bu iş beş gün devam 

etmiştir. · 
Günlerce tamirine devam edileceği anlaşıldıği halde bir 

kazaya meydan verilmemesi için bir tertibat alınmamış on 
beş uzunluğunda ve dört metro genişliğinde olan bu çuk?· 
run üzeri beş gün açık olarak bırakılmı~tır. Buradan gelıb 

1 b. k Ü kı'la·ta ugv radıkları gibi şehrimiz posta geçen er ırço m ş .. . · 'f d' 
ve telgraf Baş Md. yeti kontrolörü Bay Hu~~yın Arı 10 Y~ 1 

yaşlarındaki oğlu Vedat'ın ~y~ğı k~yar.~k ~ort metro denn: 
l' v • d bulunan bu lağımın ıçıne duşmuş vucudunun muh 
ıgm e b k" .. k . v. d 
telif yerlerinden yaralandığı gi i omuz op~u emı~ı e 
kırılmıştır. Çocuk derhal Memleket hastanesıne tedavı altı-
na alınmıştır. 

Bunu haber alan Şarbay Behçet Uz derhal vak'a ma~a
lline giderek lağımın etrafında hiç bir tertibat alınmadıgını 
görmüş orada bulunan usta başıya mühendisin bunu ned~n 
görmediğini, lağım açıldığı vakit her halde tahta pAe~de ıle 
çevrilmesini ve böyle mühim caddelerde açılacak lagımların 
bir an evvel bitirilmesi için fazla amele ve usta çalıştırılma· 
ve bu lağımın sabaha kadar behemehal bitirilmesini emret
miştir.,, Bu ne ihmal, insan canına karşı bu ne likaydi? 

HALKIN· SESi HAKKIN SESiDiR 
Guz~ ........ essz11P1um1mtı~E~all!'l:»nz~sıııı111 .. .,e,m:ız~ ............. ,.~ 
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---------------------Leyla, kadınlık hislerinin galebesi altında kaldı, 
Bütün 

Leyla, heyecan iJe sözünü 
tamamladı: 

- Evet benim bir kadın 
olduğumu unutmamanız la
zımdır. Kin ve ihtirasım, 
düşmanlığım, azim ve iradem 
ne olursa olsun olsun, niha
yet gene bir kadın olmak
tan, bir kadın gibi hareket
ten mennedemez. 

Bana öldürmekten, as-
maktan, bir vakitler sevdi
ğim adamı el ve ayağı bağlı, 
boynunda yağlı ip, sehbada 
asmağa hazır bana teslim 
etmekten bahsediyorsunuz .• 
Aman yarabbi.. Manzara 
gözümün önünde canlandı. 

Söylediklerinizi yapmış ol
duğunu sandım. Aman ya· 
rabbi ... Ne dehşet.. Ne feci 
hali O vakit.. Bu korkunç 
manzara gözümün önünden 
bir türlü gitmiyor. 

Hayır .. Hayır 1. Razı ola
mam.. Hakkıyı her fenalığı 
yapabiceğimi sanıyorum .. Hal 
buki imkan yok .. İmkan yok! 
Belki bir vakit, zayıf bir za
mamanımda, hiddetin şuuru
ma tamamen galib olduğu 

Macaristanın 
Silahlanması 

Londra 1 - Royterden: 
say'lav taratından verilecek 
takrir üzerine bütün sulh 
muahedeleri yeniden tetkik 
olunarak ba meyanda Ma-
caristana da silahlanmak 
hakkı verilerek sulhu müş
tereken müdafaa imkanı 
verilecektir. Bu taleblere ce-
vab veren Dışbakan Bay 
Eden yalnız Macaristanın 
değil Avusturyanın da silah
lanması hakkında karar itti-
haz olunacağını söylemiştir. 

kin ve gururunu 
feci ve buhranlı bir zamanda 
böyle bir hareketi yapardım .. 
Fakat anlıyorum ki bundan 
sonra, benim için çıldırmak
tan bnşka birşey kalmazdı ! 
Ric2 ederim.. Benim için 
böyle bir zahmetde artık 
girmeyiniz.. Ben, inUkamım
dan vazgeçme mecb11riyetin
deyim. 

-- Pekala fakat hizmet
çinizin Hakkının hizmetçisi 
ile olan macerasını nihayete 
erdirmediniz. Birbirile kar
deş olan bu iki hizmetçi kız 
sizin aşkınız üzerinde nasıl 
bir rol oynadılar?. Hakkı 
bey, hizmetçisine, sizin ken
disini sovdiğinizi söylediği 

zamrn nasız bir cevab verdi? 
- Ne cevap verecek? 

Hizmetçisini yanından defet· 
ti. o kadar ki böyle şeyle· 
re bir daha karışırsa, evden 
de büsbütün defedeceğini 
söyledi. Bu fena haberi ve 
muameleyi haber alınca, ak
lımı kaybedecek gibi oldum. 
Çok kızdım. :Buna rağmen 
biraz sonra hiddetim gene 
sükunet buldu. Fakat beni 

Polonya 
Rusyadan tavizat 

istivor 
e/ 

sın.dan: 

Polonyadaki " Hükumetin 
mürevvici efkaıı Polonya bir
liği ,, adlı cemiyet bir beyan
name neşretmiştir. Bu beyan· 
nameye göre Polonya Çekos
Jovaayayı kendine bir tehlike 
sayıyor, ve Rusyanıh Karpat 
ayaletlerinin Macaristan man
dasıoa verilmesi suretile bir 
Polonya - Macar budunu ya· 
ratılmasını ve bunun için 

unuttu 
büsbütün ümitsizliğe düşüren 
başka -bir haber oldu; iyi 
seviştiğim arkadaşlarımdan 
birisi bana, Hakkı bayin evli 
olduğunu söyledi. Ve Hakkı 
beyin zevcesinin çok güzel 
ve kibar, bir kadın olduğun-
dan, Hakkının karısı için 
deli olduğundan da bahsetti. 

" Bu haber nekodar doğru 
idi? Tahkike imkan yoktu. 
Doğru olmasını daha müm
kün buldum. Hakkı elbet 
evlenecekti, elbet güzel bir 
kadın alacaktı ve elbette 
karısını sevecekti. 

" işte.. Tam bu sırada 
feci bir tesadüf eseri olarak 
Göksuda bulunduk. Hakkı 
da vardı. bir.,.ok samimi dost
lar bir arada idik. 

" Ne oldu bilmiyorum ? 
Hakkı bana çok sokulganlık 
gösterdi; ve... İlanı aşk etti. 
Doğrusu ben buna hayret 
etmedim, fakat kızdım, had
dından fazla kızdım. Bu 
sarih bir alay değil miydi? .. 
Tam beş sene evvel olan bu 
hadisede ben de onon aşknı 
şiddetle nefretle reddettim. 

( Arkası var ) 

.Sırplar 
Bulgar gazetelerini 

isten1iyor - .. - - ...,...._ __ _..._ 

edildiği halde bu kere Sof
yada çıkan Utro ve Mir ga
zetelerinin Makidonyaya git
mesi mennedilmiştir. Yugos· 
Javya hükumeti bu gazetele-
rin Balgrada gelmesine mü
saade etitğini bildirmiştir. 
.................. ~ ....... ... ...... ... _ 
Çekoslovakyada bir pilepisit 
yapılması lüzumunu bildiri· 
yor. Varşovadaki Çekoslo· 
vakya elçiliği bu hareketi 
protesto etmiştir. 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILAR! 
: ' ı ........................................ 0.. ................................. . 

Kötü bir. takJid dığı soy adını bir Avrupalı man bu Kıraner adını ilk 
ismine benzetmekten ibaret- kıran er kendisi olur, hemen ur:sn azetelerde şöyle iki 

Uh.ı1:"..Jll satırlık bir haber gör
düğünüzü farzedelim: "Bay 
A. R. Kıraner dün Berlinden 
şehrimize gelmiştir.,, 

Farzedelitn ki, isminden 
Alman olduğunu anladığınız 
bu bay Kıranerin Türkiyede
ki bir sürü dcnebi mütehas
sıslarından biri olduğuna hük
medip geçtiniz. 

Aldanıyorsunuz. Bu bay 
Kıraner Alman değil, Türk
tür: Alınacak isimlerin öz 
Türkçe olmalarını şart koyan 
soyadı kanununa uygun ol
sun diye "kıran,, ve "er,, 
kelimelerini birleştirmiş va
tandaşlarımızdan herhangi 
biri. 

Bu erkişşinin kırdığı, dök
tüğü, paraladığı nedir? Ken
disi eJikıran, baş kesen ol
mak davasında mıdır? Kır· 
mak filinde hangi neviden 
bir kıymetitevehhüm ediyor? 
diye sormayınız. Onun mak
sadı ne kırıp dökmek, ne de 
er olduğunu aainata ilan 
etmektir; onun maksadı al-

tir. Kendisi bu hevesinde başka bir soy adı alırdı. 

yalnızda kalmamı!-itır: Parker
ler, Ermanlar, Saymanlar, 
Birmanlar, Birsonlar, da var. 

Böyle Alman, Fransız, 1-
taJyan isimlerine çalan soy 
adları uydurmak hevesi, şu
urlu peya şuursuz olarak, 
Avrupalıya benzemek gibi 
masum bir temayülden doğ
muştul. 

Fakat bu mnhayyel bay 
A. R. Kıraner cenapları, bir 
an düşünseydi ki her taklit 
kötudür; bir an düşünseydi 
ki Adının Almanca benzmesi 

ona hiç bir Almanlık ve Av
rupalılık izafe edemez; bir 
an düşünseydi ki izafe et· 
tiği farzolunsa bile, Kıraner 
cenaplarının aradığı halisiyet 
ve mükemmeliyet ancak Tür
kün Türke benzemesile, yani 
kendi milli cevherine sadık 
kalmasıle mümkündür; bir 
an düfünseydi ki ssy adı 

kanunundan maksat, isimleri 
Almanlaştırmak değıl, bila
kis Türkleştirmektir; o za-

Biz, isimlerimizde bile, ar
tık yabandı telakki ettiğimiz 

Arcp ve Acem tesirinden 
Alman veya Fransız tesiri 

altına girmek içiu değil, mil
li hüviyetimizi asıl kendi 

kendimizi bulmak için sıy
rılmak istiyoruz. Seyyid ab-

dullah olmakla Her Kıraner 
veya Mıstır Birman olmak 
arasında hiç bir fark yoktur. 

Alman veya Ingiliz de bize 
Arap veya Acemden daha 
az yabancı değildir; hatta 

Abdullah adını olduğu ğibi 
almak, Türkce lafızlarla Al· 

man veya ıtalyan adı uydur
maktan daha açık ve dürüst 
bir harekettir. 

Soy adı kanununu tefsir 
ederken, Arop ve Acem i
simleri kadar bu düzme Av-

rupalı . adlarının da öz türkçe 
olmadığını sahiplerine bil· 
dirmeliyiz. 

PEYAMİ SAFA 
(Cumuriyet) 

Arablar 
Diyorlar 

Biz hakkın1ız için ka
nuni ve gayri kanuni 
surette savaşacağız 

Yafa 1 - Havas Ajan
sından: 

Arab ayaklanması şefi ve 
Müslüman komitesi reisi bay 
Fahri Havas Ajansının mu
hadirine şu beyanatta bulun· 
muştur. 

" Ardb hareketi uzun, si
yasal bir anlaşamamazhğın 

neticesidir. Bu ne bir antisi
mitlik ve nede dini telkina· 
tın doğurduğu bir şeydir. 

Bu hareket İngiliz askeri 
hükumetinin istişaresiz olarak 
Filistini bir Yahudi vatanı 

ittihaz etmesinden doğmuş
tur. Kendi memleketinde 
asude yaşamak istiyen Arab 
milleti yeni gelenlere karşı 
istiklalini müdafaaya mec
murdur. 919 Yılından beri 
Arabların yaptıkları kongre-

. ]erde buradaki Yahudi yur
dunun ilğası ve bir parla
menter demokrat hükumetin 
tesisi kararlarını vermiştir. 
İşte ihtilal bu kararların in
faz olunmamasından ileri 
gelmiştir. Arab milJetinin 
askeri hükumet n Yahudilik 
tesiri altında hareket ettiği 
zannında bulunmasında hak
kı vardır. Hareketimizden 
şikayet olunmasın, bundan 
başka ne yapabiliriz ? Rica· 
]arımız, yalvarmalarımız, kan 
akıtmamız sem'i itibara alın
madı. Mantıki hakkımız ve
rilmedi. Biz bu hakları al· 
mak için kanuni ve gayri 
kanuni yollarla savaşa devam 
\;.U\:\..CMl.t. • 

1 Sovyetler Bir
liii İhracatı 
1935 senesinde Sovyet 

Birliğine gelen yabancı ti
caret firmaları mümessilleri
nin adedi, eski senelere nis· 
beten çok fazlalaşmıştır. 1934 
senesinin ilk dokuz ayında 
Sovyetler Birliğini 193 ya
ba11cı firma mümeJsili gel
mişti. 1935 snesinin ayni 
aylarında ise bunların adedi 
570'e çıkmıştır. 

Sovyetler Birliği malları 
üzerine yapılan ihracat mua
melesi 193~ senesinde ancak 
yedi iken 1935 te 541 mua
mele yapılmıştır. Sovyetler 
Birliğinden malları teslim 
edilenler de dahil olmak Ü· 

zere 1934'de 19 ihracat 
muamelesine mukabil 1935'te 
bü suretle 222 mukabele 
olmuştur. 

Sovyetler birliği dahilinde 
hesap açılması da fazlalaş
mıştır. 1934 de, hakkında 
Sovyetler Birliğinde hesap 
açıimak üzere ancak 8 mua
mele yapılmışken 1935 de 
557 muamele için hesap a
çılmıştir. 

lskeletlet 
Kuyusıı 

_18~ Yazan: MARSEL ALLEN ~ 

M. Dominik sözüne devam bu en çirkin sanatı . ~~ 
etmek için bardağın dibinde tabii ve temiş bir ıf fC 
kalmış olan bir yudum birayı gibi anlatmasını, nef~e~,tl' 
da içti, ve:: istihrakına rağmen d~k tıel't 

- Doğrusu.. Misafirlerim- dinledi; şöyle böyle ~tı•ll' 
den şikayete hiç hakkımyok. yapmak ve satmak bakı Jdl°' 
Çok sakin nesnelerdir. Ne bütün esrarına vakıf 0 

yapılsa tehammül · ederler, demektir, ve: d' b" 
ses bile çıkarmazlar. Mösyö Dominik, de ı, ~r 

Çürüme dairesi geniş bir de bunları biliyordut0: Sif 
Sele mı. z bunlar deö-iJdır· . J yer değildir. Ancak üç ce- & 

1 
,etv 

sed alır! Mermer düşeli ve asıl bulduğunuz faz a 
bir çeşmelidir. Bu çeşmeden üzerinde duralım. f b'' 

d. k Dominik de vaziye ı mütema ıyen su a ması şart-

tır. Cesedleri buraya koy- tırladı. ı dl' 
dunmu, bir ay sonra bana - Ha .. Hakkınız v~r ~I 
lazım olan kemikleri elde di. Onu da anlatayırD', ~? 
edebilirim! yedi miydi, yoksa sekıJe 1 

Bundan sonra kemikleri pek bilmiyorum; fakat 
0 

eod' 
ne de 9 değildi 1 Mab~b el' 

biraz kazımak, biraz parlat- vaziyetin iyi devam ~di ~ 
mak ve ipleri geçirmek için medigv ini anlamak ıste _ı..ı 
de lazım olan delikleri del· 111..,,.. .. 

Bilitsin ya.. Bazı ıa b'-
mekten başka bir işim yok- su pek kuvve. tli akarı ,,,d' 
tur. V ... Bundan sonra iske· dahemen hiç dene.c~k , d"',iııı' 
let, talibine teslim edilecek n .ı. 

az akar. Bunun ıçı t fPr 
hale gelmiş demektir. Büyük aklım başımda hareke 
masraflarım olmadığı gibi buriyetindeyim. 
çirak da kullanmam. Kendi S 

- onra... .
0
dif. 

işlerimi kendim yaparım. _ Sonra ... Mahzene dı 
1 

., 

Sözlerimi hulasa edersem, · Mahzende, çeşme altın , 
maddeten iptidaiye olarak cesed bulunduruyorduııı1: ~ cesed lazımdır. Bir cesedi boY ~ 

risi, zaif ve uzun 
11 

f 
elli franka tedarik edebili- adam cesedi idi. suo,.~ 
rim. rın kazımağa başhY~ . .,. 

Eğer cesedin ağzında diş· İkincisi de dünden ıti 
leri tamamsa on frank daha çürümeğe başlıyan bit ~ 
fazla veririm. 200 frank da cesedidir. Mahzenin 11 

su masraf edersem, 250-260 açtım. ııdl 
frank olur. Kira, sair mas- - Mahsenin iskar• 
ıdnam\ cır ıskıletın miliyet var ? tfı 

fiatı 400 franktır. Ve her Ne sandın ya?·· 1'. 
zaman bir iskeleti 2000-2500 ların cesedlerimi ça!Ol1J': 
franga satarım. Eskeleten ğına beni kim teoııo de 1 
dişlerinin tamam olması her Sonra... Mahzende 51 ~" 
zaman bana 500 franktan sed yok, şarabları~d• ı-;i 
fazla para temin eder. Ne Bunun için tedbirb 0 

dersin? Bu iş ala bir tica· lazım gelmez mi? 
ret değil midir?. - Ha ... Unutturof.. r) 

oo~::..__.ocoooo~ 
İspanyada 
Suikasdlar 

Madrid 1 (Radyo) - Ha
vas ajansından: İspanyada 
suikasdlar elan devam edi-
yor. Belediye heyeti toplu 
iken bir bomba patlamış 
azadan biri olmüş dördü de 
yaralanmıştır. Yaralıların 
içinde ikisi ümidsiz bir hal
dedir. Evler yakılıyor, silah-
lar atılıyor, bombalar patla
tılıyor. Dün akşam atılan 
rüverver mermilerinden bir 
kaç Portekizli yaralanmıştır. 
Bu arada Bay Rubles öldü
rülmüştür. Bir kiliseye bas-
kın veren ihtilalciler orta
dan savuşmuşlar. 

Muhasebe 
Mutahassısı 

• • İtalya ·ııJe 1 

Uçakları Sayes~f11 ı 
Akdenize Hak1 

01acakn1ış ! ı11t'I 
r 'feı_ll 

Londra 1 - Dey 1 ,~,.-

gazetesi garib bir ~,ıe~ 
neşreediyor. Bu ııı• ,'I 
göre .İtalya - Habeş b: ~6' 
bitirince asıl maksadı'Atl 
necektir. Bu maksad 

1 
,1, 

ile Sicilya ve SardoP'i.,, İ 
sındaki Akdenize had• fıl 
maktan ibarettir. Bu.s'rtİ ~ 
~anın Tunus ve ~ı50 ~ 
lngilternin Malta u5 Je ~( 
rilerini bitaraf bir b6ıo1~ 
makla ve denizaltı .,;, ~ 
iki büyük haib geııı• 1" 
çok zırhlı kruvaıor.ıJıetJİ / 

Esk •cuma Tic~ret alemimizde tanın-
mış bır muhasebe mutahas· 

kuvvetlerinin ebeııı51.~lf'~ 
rette çoğaltılması, ~ ~e I 
Libiyada ve Adalar '.,ı 

'pf'" ve hava durakları 1 

Hapishane kaçakçıları . sısı her hangi bir müessese-
Sofya 1 - Nisanın yirmi nin ihtiyacına uyğun muha-

dördünde Eskicuma hapisha· seb~ teşkilatı yapar. 
sinden kaçanlar arasında Tıcaret ve kazanç kanun-
dört kişi de idam mahkumu l~rına göre . defter tutar ve 

bılanço tanzım eder. Karışık 
vardı. Bunlar o akşam ya- hesabları düzeltir. 
ğan şiddetli yağmurlardan İhtilaflı hesabları hal ve 
ve sellerden istifade ederek hususi ders kabul eder taş-
abdessahaneye bir delik aç- rada oturanlara muhabere 
mışlar, pençereden ip ile usulü ile ders verir. 
salkarak nöbetçilere görün- HALKIN SESi Gazetesin· 
meden kaçmışlardır. Kaçan
ların izlerine henüz verılma
mıştır. 

de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

retile kabil oJacakrD•f~Ji~ 

300 bin kit!~o 
'f ribünlü nıe)' "'"'~ 
Moskova civarınd•d•"'~· 

zam bir tayyare oıeY tıasif~ 
pılması tek_arrür .,d• ·I 
Havacılık bayra~ı 1ıf ' 
şenliklerde 300 bıO ,bil.;, 
nin fer ah f erab otur ..t ;btı( 

'b'·p)e•· ~• ği miktarda trı u ,e .,.. 
edecek olan bu taYY:, 
daD1nın pro jeıeri 
maktadır. 
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Elha::ı;=al::j::ıfc~:t!tli1 Taşra bakkal ve esnaflarının i (YOLCULARA KOLAYLIK) 

2573 
~aresinde Milli Kütüphane sineması 

Nazarı dikkatine 
1 İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardıski imalathanemi 

Yep . BUGÜN lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 
Yenı ve k ·· ı 2 b k f'l b d müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-1 .... ço guze üyü 1 mi İr en Iarımla bildiririm. 

ı.ı Beklenilmeyen şahid >t Güzel İzmir bisküvit fabrikası sahibi 

2 YRNA LOY - VİLLİAM POVVEL ~ İstanbullu İsn1ail Hakkı 
l)ı- Hollivut eileniyor >+ ~:i::t:t:tc:t~)fc :A: : ~*lt~ :Jt>t1c 1c>t 

.l?Progr: N~ ACROSBY - MARION DAVlTS = ~ D Q TOR ~ 
l\ediJ rna ılaveten: >+ ~ A K it 
canlı e; ~·e Piliçler renkli komedi ve~ u . ema Tonay ;+ 

Bıı f esın1Jer >t U BakteriyoJog ve bulaşık, salğın » 

Güven, çabukluk, .temizlik 
Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET! 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 

kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en enslı hassalarıdır. 

Sac 
' Yalnız bir süs değildir. Daha 

önemli ola .. ak sağhğımızlada 
8aat 7 evkalade pr v d h k . . t'f d . . . >+ .u hastahk1ar mütehassı~ı * '- ı d.... . . ogram an er esın ıs ı a esı ıçın )+ -n >+ 
S~~baren birinci 25 kuruştur. )+ t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 

1 ı.:;slclra dikkat· a ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den İ ş T E 
3......,7-9,15 de B~kl .1 • h't ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. • 

ilgilidir. Onun için onları 
korumak iki taraflı borçtur. 

~~~. liolivut e ~·•.mıyen şa 1
• . ~ Müracaat eden hastalara yapılması liızımgelen saır F erıt Saç Suyu 

l
~~ ')ÇJÇ,.,;,,;,;;~~~~~~~~"1-~ t( tahlilat ve mikroskopik :U~ayeneleri ile veremli hasta- tj size bunu kolayca temin eder 

ı: k i!.J t( lara yapılmasına cevaz gorulen Pnomotoraks muayene· )+ 

engl•n 
1
•. • tC sinde muntazaman yapıhr. Telefon: 4115 * KEPEGI YOK EDER 

ŞeSl «:r:>.e:>ıe~~)/::\t ~ ~ · x x x» Ddöküln1enin ()nüne 

l'ürk Haya Kurumu Alman D t Ao s elin Geçer 
z j N O Son icadı o]an Sıhhi Ağızlıkla SAÇLARI UZATIR 

~lşerıgin olrn . .• a n Sigaranın nikotinini kamilen çe· 00---

"e L~SI) ind ak ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN ken Alman doktorlarından Profe- M. Depo 
1 Qelll en bi b ·ı t l B ııcoıa 1 de le . ~ ı e a ınız. u suretle hem yurdunuza sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
titı/ b~ olrnakn~_ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere lıkları umum Avrupa da sigara S F E R 1 T 
etili ~ ılet sat 1 uzere günde on ve haftada elli kuruş tak- içenleri memnun etmış ve rağbet '- • 

e~e kara 
1 ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin kazanmıştır. 

dres· ij.~errniştir. ş . r 
. ukumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde lT a 

it -~ ZENGiN KIŞESI 

it.dyo Sahij;Ierine Müjde 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı ıı Yıl

dırım radyo ,, 

Matbaamızda resmi dai
reler, ticarethaneler için 
lastik çingo ve şimşir mü-
hürler kılişe işleri, sabun 

' damğala:ı, mezbahalar için 
et damğaları, ucuz ve ça
buk olarak yapılmaktadır. 
Dışarıdan gelecek sipariş
ler sür'atle yapılıp gönde
rilir. 

Atelyemizde: 

ı~ ~~·~:~~~~~ 
llıır Y~ıı Mensucatı ~ 

lia]k. Turk A. Sirketinin 

1 
__ 

~ ~e"sift. apına1· Kun1aş Fabrikasının 
'l.b '- J ..., dolay · ı . ~ "g" ısıy e yenı çıkardığı kumaşlar : ~ 

anı ~ 

Zarif ~ 
~.i~ . · Ve Ucuzdur 1 
~il'1:1 

kard Satış yerleri ~ 
t l(trxıa~:;:. 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 

ın caddesinde Fahri Kandemir Oğlu e 
~~~~~~ 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende sabş yeri NECiP SADIK 
Balcılar <".addesi No. 156 lzmir 

A K 
ı\tağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saati arı Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~lüşterilerine gösterdiği kala yhk ver, yaptığı: 

116. •ı l tatlı muan1clc ile 
lYJl yon ar herkesin sevgisini 

kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 

· refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjşesi sahibi 

HA YRt AKDÖLEK 

Eczanesidir -------- _ , ... ____________ _ 
Sebze - Meyve 
Gönderenlerİlt Nazarı 

Dikkatlerine 
Dikkat: ~1erkezi İstanbulda bulunan doğru 

naklivat an1barı İzn1irde acenta açmıştır 
Istanb~la sebze ve meyve gönderen han ve bağçe saA 

hiblerine kolaylık olmak üzere sebze ve meyvelerin lzmirde 
rıhtım üzerinde teslim alarak mahalline kadar bütün mas
raflar ambarımız tarafından tediye edilerek her gönderenin 
istediği komsironcuya teslim etmek suretile ve çok müsait 
fiatlarla nakliyat yapacağımızı bildiririz. 

Arzu edenlerin faturaları lstaııbulda tahsil ettirilerek ken
dilerine tediye edilir. Vavurların malı brrakma tehlikesine 
karşı ayrua motörler temin edilmiştir. 

Bilumum tica;et eşyası da çok ucuz fiatlarlar nakledilik. 
Türkiyenin bütun limanlarında acentaları vardır Fazla tafsi
lat için acentalığınmıza müracaat edilmesi. 

Merkez aeentalığı: Gümrük karşısında Meyveter sokak 
9 numara telefon 2251. Telgarf adresi. Kardaşlar İzmir. 

10-1 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. 

~~~~~~r!lmE..~E~~EilS~EErl~~ 
t;] Bugün 1 Mayıs bahar bayramı munasebetıle . t!J 

~ KADIN NE .YAPSI~ 1 
?'i Bir kaza neticesinde erkeklıgını kaybeden bır ada- ı i mın genç ve güzel karısı, hem kocasını 3eviyor, hem • 
~ tabiatın mütehakkim kanunlarılc m~cadele ediyor. !Je- • 
~ nizin müthiş dalgaları kadar ~?v.veth sarsınblar geçıren ~ 
~ kadın ruhunu göz önüne getırınız ve hükmünüzü veriniz~ 

~ Kadın ne yapsın? ~ 
~ Büıün bu suallerin cevapları bugün ~ 

~TAYYARE SİNEMASINDA~ 
~ Bulacaksınız ~ 
~ AYRICA: E 
~ F O K S ( l)ü nya havadisleri ) ~ 
~ ( Türkçe sözlü ) il 
~ 9 ~ -( SEANS SAATLARI )- E 
~ Her gün .ıs - 17 - 19 - 21,15. [t) 
~ Cumartesı 13 - 15 - TALEBEYE seansları cg 
f@l Pazar 13 te ilave seanslar vardır. fl 
E~~SEB~~~~~~~~ESEBE&s 



Sahife 4 

Bahar bayramı 
neş'eli oldu 
Dün Mayısın birinci günü 

olmak itibarile yaıplan Bahar 
bayramı pek neş'eli oldu. 
Havaların da müsaid bulun
ması bu neı'eyi katmerleş
tirdi. Bütün halk kırlara dö
küldü. Evvelki zamanlarda 
yapılan fiızıriliyas günlerinin 
bile rekorunu kırdı. Hele 
Karşıyakanın Yamanlar su 
depo parkı ve gazinosu hın
çahinç dulmuştu. Neş'e ge
ce yarısına kadar devam 
etti. 

312 - 316 ya kadar ihtiyat 
Zabitleri 

i Avusturya bir 
tehlike oluyor 

lstanbul 2 (Özel) - 312 • 316 ya kadar olan tevellüdü 
ihtiyat zabitlerinin staja çağırılması için Milli Müdafaa Ve
kaletinde bir talimatname hazırlanmaktadır. Terhisle~i üstün
den iki sene geçen bütün ihtiyat zabitlerinin kurslara çağı
rılması kararlaştırılmıştır. Kıyafet nizamnamesinde yeniden 
tebeddül yapıldı. Yaka rumuzları değiştirildi. 

l fransız Komünistlerinin Japon 
Tehlikesine Mü<Jafaaları 

"Para dolandırırken 
İbrahinı kızı Mediha adlı 

bir genç kaeln İş Bankası 
ikinci direktörü ile doktor 
Kemaleddinin imzalarını tak
lit ederek para dolandırdı
ğından yakalanmıştır.f 

Isıran kadın 
İki taharri memuru Ayşe 

adlı bir kadının halinden 
şübhe etmiş ve karakola 
götürmek istemişler, kadın 
kurtulmak için memurların 

ellerini ısırmış ve tahkir et
miştır. 

Kuru ot istiyorlar 
Malta Zıraat dairesi Tür- ' 

kofise müracaat ederek kuru 
ot aramış ve şarlarını bilmek 
mek istemiştir. 

Adliye tayinleri 
Nazilli Müddei umumisi 

Mehmet Ali Çatalca müddei
umumiliğine, Aydın sulh ha
kimi Mustafa İzzet İzmir 
mahkeme azalığına, Saray 
sorgu bakimi İhsan Ödemiş 
aza muavinliğine namzed 
Yakup Şekip Menemen 
Sorgu hakimliğine, Namzed 
Hilmi de Bayındır sorgu 
hakimliğine tayin edilmiş

lerdir. 
----ı'IJwr---

İstanbul 2 (Özel} - Paristen bildiriliyor: İntihabatın son 
devresine 48 saat kala yeniden 516 namzed kaydedilmiştir. 
Ekseri yerlerde radikal sosyalist ve komünistler namzedleri 
içlerinden en çok rey kazananlarını bırakmışlardır. Komü
nistlerin bu hareketi haryetle kaşılanmıştır. 

Evvelce barin kuvvetli altytarı olan komünistler bugün 
Fransanın kuvvetlenmesini, yurdun yabancılar tarafından 
istila tehlikesini izale için mücadeleyi tavsiye ediyorlar. Bu 
değişmenin sebebi Japon ve Alman tehlikesinin biiyüdüğü 
hakkında moskovadan gelen talimattır. Rusya keudi komü
nist partisi için de ayni yolu tutmuştur. 

Kasırgadan ölenler ve harab 
Olan çiftlikler 

Rangon, 1 (Radyo) - Birmanya limanıı bir tayfon neti
harab olmuştur. 

Nevyork, 1 (Radyo)- lllinois eyaletinin şimali garbi kıs
mında şiddetli bir kasırga tahribat yapmıştır. Beş kişi öl
müş, 50 kisi yaralanmıştır. Maddi zasar milyonlarla hesab 
ediliyor. 60 kilometro uzunluğunda 400 metre genişliğinde 
bir sahada çiftlikler ve evler harabolmuştur. Köprüler yı
kılmı§tır. Birçok kasaba ve köyler arasında telgraf ve te· 
lefon muhaberatı kesilmiştir. 

Dış bakanımız Atinaya vardı 
İstanbul 2 (Özel) - Dış bakanımız bay Rüştü Aras Ati

naya vardı, parlak karşılandı. Yunan gazeteleri pek sıkı 
olan Türk dostlmğuna sütünlar feda ediyorlar. Bugün Rüştü 
Aras kral tarafından kabul olunack. 

cooooooooo• 
Varna önünde 
bulunan cesed 

• 
Itayan resmi 

tebliği 
- Baş tarafı 1 incide -

tiden Stefani Ajansına bildi
riliyor : Habeş polisinin ba-

Siyasal durum ı 

Sofya 1 - Geçen gün 
Varna limanında cesedi bu
lunan Şemseddin Osman Ka
yanın ı Osmanlı ordusu kaçak 
zabitlerinden ve Bulgaristan· 
da evvelce gazetecilik eden
lerden olduğu ·anlaşılmıştır. 

Fakat denize nasıl kimin ta
rafından, sebeble atıldığı 
henüz anlaşılmamıştır .. 

şındaki Belçikalı zabitler 
Adis-Ababadan Cibutiye gel
mişlerdir. Polis kuvveti baş-- Baş tarafı 1 incide -

dattığını ilan etmekte ve ağız 
farına geleni söylemektedir
ler. 

Gazeteler arasındaki bu 
sori kapışma, lngiliz-İtalyan 
gerginliğinin son raddesine 
vardığını göstermektedir. Bu 
gerginliğin ne akibetler do
ğurabileceğini şimdiden keş
fetmek imkansızdır. 

Yalnız burada bir İngiliz 
darbı mişalini okurlarıma ha
tırlatmak faydadan hali de
ğildir. İngilizler derler ki: 
"İngiltere harbi ve harleri 
kaybed"ebilirler fakat muha
rebe neticesinde daima ga
lipdirler!,, 

Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 incide -

halk arasından seçilmiş ha
tipler marifetile nutuklar ve 
konferanslar verilse herkesin 
bilir bilmez aklına geleni 
söylemesinden ve yeldeğir
meni gibi dönmesinden hem 
halkımızı kurtarmış ve hem 
de faideli fikirlerle "kafaları 
doldurmuş oluruz. Bakalım 
bu sözlere 'kulak veren olur 
mu?! 

Sovyetler 

kanı yüzbaşı Freuk şu beya
natta bulunmuştur : 

Adis-Ababa'da anar~i var
dır. Bazı kimseler sonuna 
kadar mukavemet tarafdarı 

' Birli ~inde telsiz telef on oldukları halde ekseriyet tes-
..., lim olarak ltalyanların lutuf-

Memleketin genişliği se
bebiyle Sovyetlcr birliğinde 
telsiz telefon çok büyük bir 
ehemmiyP-tİ haiz bulunmakta 
ve bundan dolayı radyo yo
lu ile irtibatın gittikçe ço
ğalmasına hususi bir gayretle 
çalışmaktadır. 

Şimdiye kadar Moskova 
ile Taşkend, Aşkabat, Sta
linabat, Baku, Tiflis ve Nev
orosisk arasında telsiz tele
fonla konuşulmakta idi. Bu 
günlerde bu şehirlere ilave
ten, Moskova ile İrkuts 
arasında da mükalemelere 
başlanmıştır. Gene nisan ayı 
sonlarına doğru Mosr ova 
Kabarovsk telsiz telefon hat
tı d işlemeğe açılacak ve 
esasen Kabrovsk ile Vladi
vostok arsınd& telsiz telefon 
irtiba ı mevcud olduğundan 
bu suretle Moskova ile VJa-
divodtok arasında da müka-
lemeler yapılabilecektir, Bu 
sene sonunda ayrıca Mosko-

karlığını beklemeğe mütema-

yildir. lmparatoriça ve Har
rar prensi Koltas mevkiinde
dirler. 

Veliahd henüz Adis·Aba
bada kalmıştır. Ve kendisine 
sadık olan askerlerle, fırsat-

tan istifade ederek şehirde 
yağmakerlik yapan çapulcu 
askerleri şiddetle tedib et
mektedir. 

Ras Desta esir yapılmasını 
istemiyordu. Askerlerine, her 
İtalyan başı mukabilinde 10 
Tal er vaadetmiştir. 

Cimbuti şimdi Habeşistan" 
dan gelen göçmenlerle dolu
dur Bunların bildirdiğine gö
re, Saı günü Adis-Ababada 
imparatorun sarayında bir 
toplantı olınuştur. 

Şark Filozofu va· Yakuts hattı da açılmış 

Veliaht bu içtimma riya
set etmiştir. Hazır bulunan 
başlıca Ras, Decaz, rahibler 
teslim olmak fikrinde bulun
muşlardır. Adis-Ababa gJr· 
nizonunun askerleri ·yuvala
rına dönmektedirler. HiDAYET KEŞFi ' olacaktır. 

İstanbul 2 (Özel) - Avus
turya vaziyetiniu kararsızlığı, 
Macarların muahedelere kar
şı isyan hazırlıkları, Alman 
ve Lehistan anlaşmaları, Leh 
ve Macarların birleşmeleri 
Viyana ve Budapeştede 
Habsbugların saltanatı me
selesinin hep birden ortaya 
çıkması Avusturya ve Maca• 
ristanın birleşmeleri ihtimal 
Çekoslavakya ile akteddiği 
dostluk misakı yüzünden 
Susyanın Avrupadaki yeni 
rolü bu meseleler karşısın
da küçük iti meselelerinin 
her birine karşı müşterek 
bir siyaset için anlaşmaları 
ortalığı düşündürmektedir. 

Muğlada yanan 
fabrika 

Muğla 1 (Özel) - Gece 
saat birde ansızın çıkan yan
gın elektirik fabrikasının 
makine dairesini kamilen ha
rab etmiştir. insanca zayiat 
yoktur. 

Yangının neden çıktığı 
hakkında tahkikat yapılıyor. 

İspanyada yeni 
ırrevler 
~ 

İstanbul 2 (Özel) -İspan-
ya ticaret filosu mürettibatı 

dilekleri yerine konmadığı 
için umumi ~dir grev ilan 
etmişlerdir. Grev dün başla
mıştır. Limancılar da greve 
bahildir. ___ '!ili ___ _ 

Zecri tedbir
lerin plançosu 

Roma 1 - D. N. B. Jur
nale Ditelya gazetesi Cenev
renin zecri tedbirler planço
sunu yapıyor ve şu neticeye 
varıyor: Bu tedbirler tedbir
cilerin şiddetini gösterir. Bu 
tedbirler ltalyanın tedbirci 
devletlere bu müddet zar
fında diğer yıllara r.isb ·tle 
18 milyon beşyüzbin dolar 
noksan ihracatını gösterdiği 
gibi ayni zamanda tedbirci 
hükumetlerden İtalyaya gel
mesi lazımgelcn ~4 milyon 
500 bin dolarlık ithalatı da 
menetmiştir. Bu hesaba gö
re İtalya maliyesi zecri ted
birlerden evvelki durumun
dan daha önemli bir durum 
almıştır. 

Filistin 
Arblarının 
•• 
Uç Şartı •• 

Kudüs 1 - Havas ajan· 
sın dan: 
Başmüftünün başkanlığında 

toplanan Arab milli şefleri, 

Filistin Arablarının esas şart 
}arı bir kere daha fevkalade 
komiserliğe bildirmişlerdir: 

1 - Eilistine Yahudilerin 
girmesine verilen müsaade
nin hemen geri alınması. 

2 - Filistin de Yahudilere 
arazi satılmasının meni. 

3 - Filistin vilayetine sırf 
Arablardan mürekkeb milli 
bir hükumet teşkil olunması. 

Çok Müthiş 
Bir vak'a 

-Baştarafı 1 inci sayfada

vadetmiştim. Ben onun dile
ğini kabul ettim lakın yapa- . 
cak imkanım yoktu. 

Bunu konuşurken anlama
dığım bir şey oldu. Dilenci 
bana iri yeşil gözlerini dik· 
ti. Ben de tabii bir şekilde 
elbise dolabına gittim. Ora
dan en yeni ve etı bahalı 
kostümümü çıkarıp verdim. 
Çekmecemi açtım oradaki 
elmaslarımı da verdim. Di
lenci derhal kalkıp gitti. 
Kadın çıkarken bana da 
bir baygınlık gelmişti. Ba
yıldım ve düştüm. 

Polis Madam Ritanın hi
kayesinden ipnotize olduğunu 
anlamıştı. Çünkü Marsilya 
şehdnde bazı zengin ailele· 
rin bir dilenci kadın tarafın
dan ipnotize edilmek suretile 
soyulduklarından haberi var
dı. Polis ortalığı altüst etti. 
Neticesinde ipnotizeci kadı· 
nın bir hususi Yat ile Fran· 
saya kaçtığı öğrenilmişti. Bir 
çok Frasnız şehirlerinde bu 
yolda mühim bır servet kal
dıran bu kadını takib için 
Fransa hUkômetl vapurlar 
tahsis etmiştir. 

Bir kaç sür'atli motörler 
semti bulmuşlar fakat esra· 
renğiz bir surette gözde ka
çırmışlardır. 

Polis elan bu garib yatı 

ve onu kaçıran uyusşturucu 

kadını arıyor. 

Mussolininin 
~lühiın Sözleri 

Roma 1 - D. N. B. ajan
dan: İtalyanın kuruttuğu Pon 
ten gölünün arsasında dör
düncü yeni kasabanın ilk 
taşının konması münasebetile 
bay Mussolini verdiği söy
levde bn kurutma ve iskan 
işinin Şarki Afrikadaki za
ferden daha önemli olduğu
nu söylemiştir. ---00-----

Yahudi 
1\jansının heyannan1csi 

Londra 1 (Radyo) - Ya· 
hudi Ajansı Filistin ve bü
bütün dünya Yahudilerine 
hitaben bir beyanname neş
retmiştir. Bu beyannamede 
Yahudilik nazar noktası ilan 
ediliyor. Ve Filistin Yadudi· 
!erine mücahedelerine deva
mı ve bugünkü cebirlere gö· 
ğüs germelerini tavsiye edi
yor. 

---··---
İngiltere 

Süveyiş kana-
1 lını kapatamaz 

Roda 1 -Bazı İngiliz ga
zeteleri tarafından Süveyiş 

kanalının kapattırılması hak
kmdaki rivayet münasibeti)e 
Tribvna gazetesi İngiltereye 
hücum ediyor. Gazele Süve
yiş kanahnı kapatmak fik
rini taşayanlara delilik ünvanı 
veriyor. Tribuna gene de
vam ederek ~diyor ki: 

ltalya Akdenidde ve alp
larda pek çok asker taşid 
edebilir. Bu askeri elbetta 
iki yere gönderir. Fekat İn
gilterenin Avrupadaki mena
'fiini düşünecek olan İngiliz
ler bu du deliliği yapamaz· 
lar. 

Aydınlıar 
Geliyor ,, 

Aydın 1 ( Özel ) ,_ 
Şarımız Kızılay kuru°!ullter' 
İzmire bir gezinti treoı Jd 
tip ettiği düyulmuştur. 95' 
gezinti treni 9 Mayıs f

cumartesi günü öğledeD ~., 
d CP1 

vel buradan hareket e e ,,ıı 
yolcular cumartesi ile P' 
İzmirde geçirecekler. 

Çocuk Balcd~ 
Aydın 1 (Özel) - çoe; 

haftasının sonucu güııil 4(1' 
mak münasibetile akpı0 ~ 
dieylül ilk_ okulu tarafın ili' 
Halkevimiz çatısı altındı 
çocuk balosu verildi. ıd• 

Çok eğlenceli danılar 0el 
Hilmi TOk ---- -

Yıldırım lbit~ 
kadın öldürd• oo-

Belgrad 1 (Radyo) .- bit 
brlinde havalar korku~ll or 
hal almıştır. Büyük yatıO ı,e
lar ve dolular ekinlere tabi 
yük zarar vermiştir. P•Y ir 
ve vilayet arasındaki dedi tJI 
yolları bozulmuştur. Yat;... 
esnasında evinde çocuk~ııt' 
besliyen bir anneye yıl t8f• 
~abet eder~ öldü~ 

Müzayede ile 
Fevkalade 

Büyük satıt 
Acele yolculuk dola~ 

3 Mayıs 936 Pazar g6D td'. 
bahleyin saat ontla GiSS~ 
Vali konağını geçince ~ 

tarafında 868 No. lu ~ f"" 
maruf iki aileye ait e .--
iade lüks mobilyaları 111 

ktır· 
yede suretile iatılac• •f ,. 

12 varça kübik kad~,ı 
da takımı, cevizdn 'f" 
büfe, iki adet dört köte 1-" 
mek masası, ve birçok. bit 
rupa iskemleleri, ye11

01 ,_ı· 
Lepzik markalı 3 peta ,J• 

· tab11 .~k man pıyanosu ve. . kolP"' 
deri bir kanape ık~ b,ıd' 
Kütüphane yeni bır 1~ 
İdeal markalı türkçe çİ 
makinası, bronz birer bO ~ 
kişilik 2 adet karY01~1 V 
somya, şifüoyeralı aY0 'oeJi"o' 
lab ve tuvaleti. ve .koJll 11~ 
su, ceviz şemşıyefık, "' 

b oY0 , 
sehpaları, emaye ~b ,.,-'., 
Termosifon, tek ka~ el tP' 
lı dolab, Singer dik•f ,did' 
k. · 1 •. ks -.,e 0 _.,, 
ınesı, gayet u ti': ... 

Sahibinin sesi saloD ~ç~ ~ 
fonu 48 plakile, 9 P: tılP". 
lıflarile beraber koltU dl 
hasır kanape takuıılar•~ 
var saati, kadife ı: ~~ 
nikel iki kişilik keslll,r ı .. , 
yola ma somya, t~k! clir', 
ve 135 santimlik ık• I•'~ 
karyolalar, yağlı b0Y~ıe~ll' 
lar, Şam işi sedef tıitl~, 
büyük etejer masası ,ter, 
ğı, ork, komodinoları ,,-' 

na11' ,._Jı 
aynalı bayü ve ay ısı";-' 
ver, mermerli orta ııet ( 
Bahçe kanapesi, P0 tı.ıı 
sası, avizeler, birço~,~ -ti 
len çay ve yemek kİ~ ~ 
ve bakırlar, Hahı ~· ·re 
seccadeler. Ve sa•de ı 
mobilyalar müıaYe ~· 
satılacaktır. J1J'~ f,' 

Fırsatı kaçır ıo-d s• 
Fırsat artırıııa !J6 

ziz Şınık. f 0 ıO Tele 0 
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