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Sahib, Nqriyat Amiri ve 

Başmuharriri 

Salı 
~ ~İ tl~FON 3503 esi 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

~OO)Para S ES 1D1 .R Geçmiyen yazı geri verilmez ... 

Cumuriyet hükumetinin rinci silahıdır. Bugünkü ipek-t kazanını ve fabrika direktö-
. sanayileşme poroğramı tahak- Ji elbiseyi kiymiyebiliriz fa- rü Memhed Ali tarafındnn 

kuk ediyor ve her gün yeni kat kağıtsız yapamayız. kazanın nasıl ateşlendiğini 

bir semeresini vermeğe baş- Çünkü kafa aydınlığınnı en göstermektedir. Müdürün ya-
lıyor. izmidde binbir emek birinci malzemesi kağıt ve nındakiler fabrikanın diğer 
sarfile ve binbir çarpışma kalemdir. şefleridir. Endüstrinin yap-
neticesinde kurulan kağıd Yukarıdaki resimde ilk Türk tığı bu ğüzel kiişeyi yurıya 
fabı ikası birkaç gün evvel kagıdının hamurunu pişiren l>as·yoruz. 
işlemeye başladı ve ilk Türk -- ••oo••- -------
kağıdını çıkardı. Fransa seçiminde eskiler 
Kağıd parası ynzünden 

her sene avrupa pazarlarına ve yeniler 
akan milyonlarca liramız bu 
suretle tasarruf edilmiş ola
c:ıktır, 

Bundan başka büyük bir 
inkılap geriren Türkiyede 
kağıt kalem inkılabın en bi-
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ICa)abak Mustafa 
~kuı. A; ~but içinde kaçak tütün! 
~'il~ l(~ltba~ullıarnid dev- re getirirlerken yolda kolcu 
~tdı. bır tiit" Mustafa na- başı Arif ağaya rastlarlar .. 
~ Sı~l!:ıtrik un kaçakçısı Arif ağa bu düzme derviş-
~ ~t •r•cak adkaçakçılarına 1 leri çakar, fakat hiç belli 
~ lb hytarıd erecede ma- etmeden atını sürer, Buca 

~)if ~'hi1tı dı. Bunun Han· yolundan Kemere inerek 
tııı e ·ı ı "' gibi b'nı en gayet cenazeyi ! bekler... Akşam 

h,... tdı. ır de arka- l k )r q ~ ezan arı o unur, yatsı geçer 
'\.\!,. tnıı b· ne gelen var ne giden.! 
~ tt ... ı· 
~i"''" 'çat, ıl an düşünür. Kalabak ölüyü! çoktan göm-
. il t 'it .. la bak gayet müş ve bir ikincisi için Ga-

tİd Q\l iobeld' 
tt, 1>1&11 

1 olduğu ziemir yolunu tutmuş. Ertesi 
l. ~'r Pek hoşuna gün zencirli kuyuda pos ular 
lltt •t11ı· 
\ ttlla 1tde11 kurulur, o civarda Bektalii 
~ 'tk· ~e •la llıükemmel tekkesinde aşçılık eden Ku-
lla~le~ aıı '~ tertib edi· ru Mehmed dalgayı çakar 
~ti~ tt)er ~akçı derviş bağlar arasından geçerek 

ilci L~b11ı.ıe lıuhularla, yolda gene huhularla gelen 
~ de11ıcn aldığı ka- cenaze alayını keyfiyetten 

tGtOnQ şeb- -Sonu 4 üncü sayfada-

Paris 4 ( A.A ) - Eski saylavlardan bu sefer yenidt!n 
intibah edilenler pek çoktur. Mağlfıb olanlar arasmda eski 
Harbiye bakanı Tabri ile FrankJen Boyun da vardır. Fraıık
len Boyun bir komünist namzede mağlüb olmuştur. Diğer 
taraftan İstavniski meselesinde ismi çc-k geçen Radikal 
Sosyalist Bonnaur da gene bir komüniste mağlfıb olmuştur. 
Yeniden intihab edilen eski saylavlar arasında da bilhassa 
muhafazakarların reisi Partinger bulunmaktadır. 
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Feci Bir Otobüs Kazası 

Geçenlerde Avusturyada büyük bir facia olmuş bir oto
büs bir trene toslamıştır. Kaza neticesinde otobüs parça
lanmış 7 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştır. Yukarıdaki kaza 
mahallınin feci hal!ni göstermektedir, 

Belgrad 4 (Radyo) - Rüş
tü Aras bir gazetecinin su
allerine demiştir ki : 

" Bütün devletler Türk 
tezine müsaiddir. Yunanista
nın Balkan konseyinin ruzna • 
mesi dört müttefik devlet 
arasında tesbit olnnmuştur. 
Dört devlet arasında hiçbir 
prüz yoktur. Tiryano muahe
desinin feshi bizi doğrudan 
doğruya alakadar etmez . 
Bununla Milletler kurumu 
azası sıfatile alakadarız. Me
sele mevzuubahs olursa kü
çük anlat tarafını tutacağı

mız tabiidir. Umumi vaziyet 
ciddidir. Fakat cesaı etimizi 
kaybetmiyerek nikbinlik gös
termeliyiz. ,, 

• 
Habeş 

imara torunun 
Yedi beyaz müşaviri kim

lerdi, başlarına neler geldi; 
bu meraklı hadiseyi dördüncü 
sayfamızda okuyun. 
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EVLENEMIYEN 

KADIN ... 
Evli miyim, 
Dul muyum, 
Ben de bilmi-

yorum! 
Bugün bütün İngilterede 

bir nikah komedisinden bah
sediliyor. Bu bahsi yaratan
ların kahramanları iki artist
tir. Biri Klod Reyk öteki de 
Bayan Blatris Tomsondur. 
Bu iki eş bir kaç yıl evvel 
Amerikada boşandılar. Fa
kat İngiliz kanunlan bu bo
şanmayı kabul etmiyorlar. 
Peatris Tomson İngilterede 
evlenemez diyorlar. Onun 
eski kocası ikinci defa ola· 
rak evlenmiş gitmiştir. 

Halbuki kanun nazarında 
bu adam iki karılı sayılmak
ta yahut yeni kansının ni· 

Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Ekniek Fiatı Neden 

Ucuzlamıy~r ? .. . 
l"':'IW undan birkaç ay evvel buğday fiatları yuksekt~ .. B~ 
l.:Jll yüzden ekmek fiatları birdenbire ~rtı. ~n bırıncı 

gınası e~mek olan fakir fukarada büyük bır endışe b~şladı. 
Berikat versin on üç kuruşa kadar çıkan ekmek bır kaç 
kuruş ucuzladı. Fakır fukaranın yüzü güldü. Şimdi ekmeği 
on bir buçuğa, on bir on paraya alıyoruz. v 

Bu gün fevkalade vaziyet ortadan kalkmıştır. Bugday altı 
buçuğa kadar ucuzlamıştır. Süt ucuzladığı zaman yoğur~~n. 
ucuzlaması nekadar tabii ise buğyday ucuzlayınca ekmegın 
ucuzlamasıda bu kadar tabiidir. 

Fakat buğdayın ucuzlamasına rağmen halk ekmeği hali 
on bçuk kuruşa yiyor? Eğer ekmek zaruri bir gıda olmasa 
idi, eğer ekmek en fakirden en zenginine kadar her eve 
giren su kadar, bava kadar zaruri bir gıda olmaydı bu 
gayri tabii fiat bizi alakadar etmezdi.f . _ .. 

Bu gün yedi nüfusluk bir aile evine günde ~n ~ş~gı dort 
beş ekmek girdiğine göre e~mek fia~.la~ında .bır ı~ı k~~
luk fark basit bir aile bütçesinde buyuk bır yuk teşkıl 

. edebihr: Tekrar ediyoruz: Ekmek en zaruri bir gıdadır, 
buğday ucuzlamıştır. Halk ekmeği ucuz yimek istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• • .. - .... *• ... • ~ ~ 
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Leyli, Omer paşanın mektubunu daha 

yazısından tanıdı, düşüp bayıldı 
Heyecanından bir söz bile için böyle söylediğini anla- geldiler; kolonya ve soğuk 

aöylemeğe imkin bile bula- lamıyorum. Dedi su ile şakaklarını, bilekle-
madı. Eller tir, tir titriyordu. - Madamki bu noktayı rini oğmak suretile Leylayı 
Fenalaşacağını anladığı için anlıyabildiniz diğer cihetleri kendine getirebildiler. 
çantasından küçük bir şişe de anlamanız lazımdır. Bundan sonra, Leylanın 
kolonya çıkardı; bunu nefe- Artık sıra gelmişti. Leyla annesi bana : 
ıinin bütün kuvvetile kokla- her hakikatı kabul edecek, - Ne oluyor Allah aşkına? 
mağa başladı. Biraz da elle- her derbeye tahammül ede- Diye sordu. 
rine dükerek yüzüne sürdü. bilecek bir hali bulmuştu. - Ben.. Bilmiyorum. Fa-

Bu suretle biraz kendine Bunun üzerine cebimden kat yerde dutan şu mektu-
geJdikten sonra, bana: Ömer paşanın, babasının bu eline alır almaz bu hale 

- Artık ısrar etmiyeceğim. mektubunu çıkardım. geldi. 
Birtürlü inanmak istememekle Mektubu olduğu gibi, zarf- Kadın yerdeki mektubu 
beraber, artık sizin fikrinizi sız ve açık olarak Leylaya almrk üzere eğildi. Fakat 
kabul ediyorum. Siz kat'i uzattım ve: · Leyli, mektubu bir atmaca 
surette söz veriyorsunuz, size - Bunu lütfen okuyunuz! gibi yerden kaptı. Ve enne-
itiınadım var, fakat kendi dedik. · sine: 
bildiklerim de var. Bu iki Leyli, daha mektubu oku- - Bu mektubu burada 
cereyan arasında ne yapa- madan yazıdan kime aid değil, evde okuyacağız, an-
cağımı bir türlü tayin ede- old!Jğunu anladı, ve: ne! dedi. 
miyorum. Hakkm beyin evli - Anne... Diye bir çığlık Ve zevceme dönerek: 
olduğu şayiasını Receb paşa- kopardıktan sonra düştü ba- - Madam, dedi. Rica 
nın konağından öğrendim. yıldı! ederim annemi salona alınız, 
ismini söylem istemediğim Zevcem ve Leylinın an- bizi M. Fronçi ile bir dakika 
birisi bunu bana yeminlerle nesi bu çığlık üzerine hemen yalnız bırakınız. 
temin etti. Şimdi bana ne bulunduğumuz yere koşup ( Arkası var) 

Amerikan 
Manevrasının 
Mahiyeti 

Nevyork 4 (Radyo) -Ma-
nevra için açık denizlere 
çıkan Amerikan filosunun 
manevrası tam altı hafta 
devam edecektir. Bu manev· 
ra giz:i mahiyeti haizdir. 
Bu manevra gizli bir proğ
ramın 17 nci fıkrasına tevfi
kan yapılıyor. Ve bu baptaki 
tafsilat gizli tutulmaktadır. 
• • 
Ineiliz- ltalyan 
1\rasında harh patlı

yacaknıış! 
Romada çıkan ( Jurnale 

Ditalya) gazetesi Loodrada 
Lordlar kamarasında İtalya 
aleyhine söylenen sözlerle 
zecri tedbirlerin artması tek
lifi ve İngiliz gazetelerinin 
acı yazıları İtalya için bir 
hakarettir. Dedikten sonra 
gazete şunu da ilave ediyor: 

"Zecri tedbirlerin arttırıl
ması muhakkak barba sebeb 
olacaktır ve bir harb çıkar
sa şimdiye kadar olan harb
Jarın en şiddetlisi olacaktır,, 

Almanya 
Romanya Sularında 

Sofya 4 (Özel) - "Utro,, 
gazetesi bu başlık altında 
Fransız gazetelerinden nak
bir fıkra yaziyor ve bu mes-
eleden dolayı Fransanın en
dişe içinde olduğunu da ilave 
ediyor. 

Fransanın Romanyadaki 
nüfusunun azlığından, Alman 
lar Romanyada kuvvetli pro- 1 

pagandalerda bulunduğun-

dnn, Romanya talebesinin 
Fransız taraftarı olan devlet 
adamlarının ismini bir siyah 
listeye yazarak neşrettikle
rini zikrettikten sonra Al
JDanyanın Tuna hükumetleri
nin bazılariyle Tunayada si
yaseten hakim olmağı çalış
tığı ilave ediyor. 

Bu Haber 
Arnavutluğa Ağır 

GeJnıiş ! 
Tiran 4 - "Havas,, ajan

dan: Matbul\t bürosu, Arna
vutluğa bir İtalyan kolonisi 
gelerek mektebler açacağına 
dair olan haberlerin duğru 
olmadığı bildirmektedir. 

Londra 
Yahudileri 
Filistinde Yahudi 

ordusu istiyor 
Londra 3 - Havas Ajan

sından: 

Londra Siyonist cemiyeti 
büyük bir gösteriş yapmıştır. 
Bu toplantıda İugiliz hüku
metinden Arabları tenkil için 
bir Y adudi ordusu ordusu 
teşkilise müsaade edilmesini 
istemiştir. 

Halkın Sesi - Neredeyiz 
çelebi? Buna hükumet için
de hükumet derler. 

Alman}'& 
Daha iki jeplin 

yanıyor 

Berlin 4 (Radyo) - Bedi
ner Tağblatın Almanyanın 
daha iki jeplin inşasına da
ir verdiği bu jeplinlerin pa
ralarının da temin edilmiş 
olmasile teeyyüd etmiştir. 
Üçüncü jeplinin inşasına 
başlanmıştır. Dördüncüsünün 
inşaatı sonbaharda başlıya
caktır. Bu jeplinlerden biri
nın adı Hitler diğerinin fırka 
lideri Hörst olacaktır. 

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

iGözüMüZE ÇARPAN YAZILARİ 
........................................ 0. .................................. . 

Bir sinemaya 
Girerken 

1-:ıl eyoğlunda bir snema-
1.:..1 nın holü etrafındaki 

afişlerin hepsi fransızca Ya
nımdaki masalarda fransız
ca konşuluyor. 

Kadınların kılıkları da, 
şüphesiz ve · tabii olarak, 
terzilerimizin Paristen getir
diklerini sık sık ilin ettikle
ri mödellere, yahut Fransız 
mecmualarına giSre. 'Çalan 
gramafonda ''Vive Paris,, 
tangosu. Holün hatta ismin
den mefruıatına kadar hepsi 
yaqancı dil ve yabancı üslup 
içinde. Milli7etiDİ tayin ede-

bileceğim hiğbir tanadık yok. hemen içeriye dalmak isti-
Şüpheye · düştüm; Paiiste yenler birbirine girerek sar-

miyim? maş dolaş oldular. İki zıd 
Memleketimde olduğumu akışın kendi istikametine 

bana anlatacak bir Türk i- doğru uğradığı sekte nisbe-
şareti aradım. Bakışlarım tinde artan davranışın şid-
yerlinin, millinin, benim ola- deti bu sarmaş dolaşa hemen 
nın hasreti içinde, hiçbiri bir itiş kakışa, bir harran 
benim olmıyan işaretlerin gürraya çevirmişti. Kapının 

üstüne konup kalkıyordu. önünde arbedeye benzer bir 
Allahım! Kendi memleketim· çekişme peyda oldu. 

.de, kendi sinemalarımdan Bunu görünce rahat bir 
birinde, büsbütün bu insan- nefes almıştım; çünkü niha-
ları, eşyayı ve dekoru top- yet Beyoğlunda olduğumu 
rağıma bağlıyan tek bir iz anlıyabilmiştim. Kusurlarile 
görmiyecek miyim? yerli ve meziyetlerile ecnebi 

Derken, evvelki devre bit- olan Beyoğluudal 
tiği için salondan dışarı çı- PEY AMl SAFA 
kanlar ve yeni devre için (Cumuriyet) 

1 Tüyler Ürper
! ten bir facia 
Bilıniycrck bir ana oğ
lunu para için ol ~ürdü 

"Konstans,, gölü civarında 
küçük bir kasabada tüyler 
örperten bir facia :olmuştur. 
Fakir bir ailenin küçük he
nüz dokuz yaşında iken ba
basının evinden kaçmış, 
Amerikaya gitmişti. Antuvan 
adında olan çocuk orada 18 
vaşma kadar çalışmış ve ta
liin yardımile büyücek bir 
servet kazanara geçenlerde 
kasabesına dönmüştur. Fakat 
ebebeyninin hayret ve mera
kını tahrik etmek için kendi 
oğulları olduğunu söylememiş 

onlar da aradan dokuz sene 
geçtiği ve çocukları böyüdü
ğü için kendisini tanımamış
lar. 

Antuvan anastna babasına 
oğullarile Amerikada tanış· 
tığını söyliyerek bu vesile 
kendilerine misafir olmuştu. 
sohbet arasında oğullarile 
birlikte iş gördüklerini ·ve 
hayli ve haylı para kazandı
söylemiş, isbat içinde cebin
den tıka basa bankonodlarla 
doldurulmuş bir cüzdan çı
karıb kendilerine göstermiş
tir. 

Bu para anasının hırs ve 
tamaını tahrik etmiş ve ye
mekten sonra Antuvan uy
kuya vardığı zamak, öveyi 
oğlunun ,rkadaşı sıfatile 

katlederek parasını almıştır. 
Halbuki yemekten sonra 

sokağa çıkmış olan babası 
kendisine misafir olan çocu
ğun bizzat oğlu olduğunu 
haber almış, karısına söyle
mek için eve koşmuş .. Fakat 
cinayet olıp bitmış!.. Zaval.ı 

adam hakikatı öğrenince 
çıldırmiş, çocuğun anasıda 
intihar etmek istemiş ise de 
meydan verilmemiştir. 

- ııgrur---

Amerika 
Filosunun büvük 

"" 
nı ·ı nevrası 

İstanbul 4 - 150 Harh 
gemisinden mürekkeb Ame
rika filosu deniz aletlerile 
beraber büyük denizlerde 
manevraya başlamıştır. Tay
yare nakliyat gemileri 450 
uçağı taşımaktadırlar. Bu 
manevranın planı geçen sene 
deniz başkanlığı t aı afından 
çizilmiştir. 

Arjantinde. 
Kas.rga ve tufan 
Boynos Ayros 3 - Havas 
Ajansından : 
Montozeden bildirildiğine 

göre müthiş bir kasırga bü
yük zarar yapmıştır. İnsanca 
pek çok ölü ve yaralı vardır. 
Fırtınayı seller takib etmiştir 

_ı>ek çok ölüler götürmüştür. 

Aydınlılar 
Okusun 
Iıeklanı değil bir 

hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa 

ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağını1 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha
nesidir. 

Bir tecrilbe bin ıey Oire
tir bir tecrilbe ediniz .•• 

s~ 

lskeletlef 
Kuyustı, 

Yazan: MARSEL ALLEN 

- Şu halde? 
- Şu halde.. Şu halde .. 

Şu halde.. Ne olacak, kız
dım, bağırmağa başladım. 
iskarayı, kapıyı kapattım, ta
banları yağladı, soluğu bir 
karakolda aldım. Karakolda-
kile.ıin hemen hepsini de ta
nırdım. Çünkü, sarhoşluktan 
köfelik olduğum zamanlar 
beni evime kadar onlar gö
türürler; civarın maruf kim
selerinden sayılırız! 

İlk rasgeldiğim polise : 
" Çabuk gel, bizim orada 
gayri tabii şeyler oluyor iki 
cesedim vardı; şimdi üç ol· 
dular. Ayaklarında kundura· 
ları, ağzıdda piposu ile fazla 
bir cesed daha peyda oldu.,, 
Dedim. Baba Susten, boğa
zım kurudu yahu, bir bira 

daha getir! Polis - Aman 
·orada olsaydın da bir gör
seydin ... - Limon gibi sarardı. 
İster istemez beni takib etti; 
kapıyı, sonra ıskarayı açtım; 
elimi uuttım, petrel lam· 
basını yaktım. Ne gördügü· 
mü bilir misin? .. İki cihan bir 

-~ 
getir. Biraya temel k-: 
Temelsız bina olur JSIO Jtl . e 11111""'_ 

Baba Sosten bir fit~ 
tel konyağı masa ~ 
koydu. Fakat biıidl ~ 
konyaktan ~bir da-. ..M 

~ •t ~ 
içmiye fırsat ve vaki ~,.. 
madı; başını arkaya 
ve sızdı. , ~-' 

Lüsyen Rud kendı 
sine: . 1tı-.'. 

-Ali bu da bir cel 
lini aldı. Şimdi biz İl 
gidelim! diyerek kalkl'r 

İçilen biraların P ~ 
tamamen verdikteD 
meyhaneden çıktı. 

-7- . Je" 
Çürün1e dairesııı ı 

Lüsyen meyhanedeO '
kağa çıkınca, doğ~Uc' /. 
minik Trüsen'in eviO;,ai, 
Mahud maymuncuk 
kapıyı açtı. 

Kapıyı açarken: . el•~ 
- Domonikin evıo d 

disinden başkası yok i~ 
tir. Bu korkunç ve 
san'ata başkası t • 
edemez. Şu halde 1~ hiç kimse olmamak 

araya gelse bilemez.. Dedi. 

- Ne gördün bakalım ? Dış kapıyı 
- Üçüncü ceesed kalkıb sonra ovludan 

gitmiş, iki cesed yerlerinde doğru yörüdü. Avlu f 
yatıyorlar ve... çeşme de şı- idi. Fakat kalbinin eli 
rıl, şırıl akmakt ! Zabıtaya attığını hissetti. J<eD 
karşı çok mahcub kaldım, dine: 
amma.. Hahsız değildim. -- Ne oluyorulll 
Gözüyorsun ki istirahatım Yoksa, hayaletler I ? 
kalmadı. Şimdi sinirli oldum. 1 mi tehdide kalkışdı ar f,,t 
Baba Süsten bir şişe konyak · ( Ark•11 

000000000000000 

Balkanlar A vusturY' 
Sulh içinde İstiklali 

Sofy" 4 (Özel) - (Laparol Tehlikede 
Bulgar) gazetesi başmaka- ) .,....fr~ 
lesini bu b~şlık altında ya- P .. aris 4 (Ra~~o p.fol'il 
zıyor. Vaktıle dünyanın ba- efkarı umum~ıı k rı ... ,, 

.... d · l ın • r rut kuyusu olan her ihtila- yuzun en ış er B 
1 

"'J 
fın başlangıcı ~lan balkan- dan endi~~dedir. ;.,,~, 
lar bugün sulh içinde yaşı- · da so~ ~unler~aııY'°" A 
yor. Diyor ve vaktile sulhun hatırı ıçın A r 1 ~ 
kaynağı diye telakki edilen kos!avakyay~ ka a~ı1rJIJ 
medeni Avrupadan çıkması vazıyet ve KarP dıı" 
muhtemel olan yangın kıvıl- Plebisit. oyunu uyall 
cımlarından bugün balkan- kalkışmasıdır. . . _j' 

T tesı· •. di l". 
lar korkmaktadır. an gaze ·. tilı~ _J 

Avusturyanın 11 .~~· 
Kral Aleksandr Iikededir, bu tebli"e :,ı 

ııe 

Mu••zesı•nde sında .Avusturya 11'1"} 

Belkrad 4 (Özel) - Kral 
Aleksandrın Marsilyada sui
kastla maruz kaldığı otomil 
Fransadan getirtilerek dün 
sabah Kral Aleksandr müze-
sine konmuştur. 

dan ne de Uluslar ... ;f' .. re"" 
sinden yardım go 1. 
tir. Diyor. tJ. ~ 

İnformasyon ga~e ~l 
A vusturyada bit ,..1' I 

baş gösterirse Allll lıİ• ~ f. 
dahale hazırdır bi' ~ 
Avusturya için a~;..,,,7 
lekedir derkaD .,,_. 
bunun için büyil~ 
rım da söyliyor. 

Ticaret alemimizde tanın- Balk• .. ~ 
mış bir muhasebe mutahas- ı· · · k 'f e f.'; 

Muhasebe 
Mutahassısı 

sısı her hangi bir müesses~- ttıf a ıoın ·1·-~~ 
Atina 4 - "P0~' -J nin ihtiyacına uyğun muha- salı""" ..ı r J 

sebe teşkilatı yapar. tesi, Türk Dış af'. '~ 
Ticaret ve kazanç kanura- na ziyaretini serlll I~ ~ 

larına göre defter tutar ve yazdığı bir aıak~ ~ 
bilanço tanzim eder. Karışık Balkan antaotıo• b' ;'J 
hesabları düzeltir. yetine iletiy~r ;:,~' ~j 

İhtilaflı besabları hal ve tının muhteht ~· 11 
hususi ders kabul eder taş- dosluğu tarafıll v• J 
rada oturanlara muhabere doğunu söyliyor· f . 

usulü ile ders verir. ki: it' 
HALKIN SESİ Gazetesin- " Bu iki ulu•°'d' 

dustluğu ikiıioİD de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 
lar meaelesiode 
rubu bealedikl 



\ ... talkm Sut , S Mayas 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

BUGÜN İzmir Şekerciler çarşısında 20 numarddki imalathanemi Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 
Yepy . İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın Z ı• N E T ' J enı ve çok güzel 2 büyük filmi birden müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-
~ Beklenilmeyen şahid larımla bildiririm. garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
MYRNA LOY - VİLLIAM POVVEL Güzel İznıir bisküvit fabrikası sahibi kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 2 ff = İstanbullu İsınail Hakkı t Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en e'aslı hassalarıdır. 

- oııivut e2ıeniyor ,. 1C~:t:t:t:t~:tt~lt!:i:.1dt~:i::Jc:t~)t:i:)t:i:**" Sac Başta 
Prog :ING CROSBY - MARİON DAVITS >t ~ .. D Q K T Q R H: 

l<ed'J r ına ilaveten: ~ ! " ' 
canıı er .ve Piliçler renkli komedi ve u.. tC A. Kemal Tonay 

l resım] )t t( Yalnız bir süs değildir. Daha 
811 fevkalade er v • tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın önemli olarak sağlığımızlada 
~ 7 den iti prog~~m~an herkesın istifadesi için tC hastalıklar mütehassısı ilgilidir. Onun için onları 
s~ baren bmncı 25 kuruştur. +c . . . )t korumak iki tarafh borçtur. 
taııalar d"k tC Basmahane ıstasyonu karşısındakı Dıbek sokak başın- )t 

3,30_6,;0~9 kat: . . . tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 1 Ş T E 
2-5_8 ,3~ de Bekl~nılmıyen şahıt. · 1j akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ F • S S 
~ Hol~ut eglenıyor. _ __ __ _ 4( Müracaat eden hastalara yapılması lazımge!en sair <t( erıt aç UYU 

ı 
~~~~fim~:r:+~+~~ +( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremh hasta- 1j size bunu kolayca temin eder 

e • k • • t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ KEPEGI YOK EDER 
ngın ışesı t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

tC:f:~~~~:W:~~'/='$:W:!~:\C'ıt'l='$~~~~'$:Jl:~)t Ddöküln1enin Ününe l 

~f ü~k Hava Kurumu Alman Doktor Aoostelin Geçer 

1( ı,"riıı 1. Na On 
lşıı::SI) . olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

l~ b,111 d ınden ~i~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ı·u'Yltk oİın kkn~_ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
1 e bilet a uzere günde en ve haftada elli kuruş tak-
ttlbtie k ••bhr. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

Ad arar vermiştir. 
rea· H .. kA · u umet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde it . ... ZENGiN KIŞESI 

lldyo Sahiplerine Müjde 

~iv erişli 
"e karlı 

hi.- iş 
·ı ~tı ı , d Yedi y.. ı· esn, uz ıra sermaye 
~,, kolay b~İlecek çok karlı 
•ti ır · )eııı . ış vardır. 

'bG trı11 .d 
~caatı.. ı arehanemize 
~!.__ 5-1 

Parazitsiz rad
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirm~k 

isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl
dırım radyo,, 
müessesesine 

müracaat edi-

Matbaamızda 
Matbaamızda resmi dai-

reler, ticarethaneler için 
lastik çingo ve şimşir mü-
hürler kılişe işleri, sabun 
damğaları, mezbahalar için 
et damğaları, ucuz ve ça
buk olarak yapılmaktadır. 
Dışarıdan gelecek sipariş-

i! ler sür'atle yapılıp gönde· 
~ rilir. · 

Sebze -Meyve· 
Gönderenlerin Nazarı 

bil<l<at: A • D~kkatlerine 
t\aklı'y 1eı kezı . lstanbulda bulunan doğru 
ı. at b · ~t.t.ııbuı an1 arı lzmirde acenta açmıştır ._,ri • •ebz 

tıhta ile kola e ve meyve gönderen han ve bağ~e sa-
~: Gıeri J11k ol.mak üzere sebze ve meyvelerin lzmirde 
i~'d' "llıba~ e teslım alarak mahalline kadar bütün mas
~'tl 1İi Jc0111 ~ız tarafmdan tediye edilerek her gönderenin 

A. •rı, tıakr1-"0ncuya teslim etmek suretile ve çok müsait llii,iu tde :Y•.t yapacağımızı bildiririz. 
~'1 llt ted~:rın .f~turaları İstaubulda tahsil ettirilerek ken-

ll·ı ll)rıca e~ılır. Vavurların malı b?rakma tehlikesine 
't\~~11ıu111 t'ınotörler temin edilmiştir. 
1't i 1!tııiıı ı::•rct eşyası da çok ucuz fiatlarlar nakledilik. 

'1 Çila •ce t tu~ limanlarında acentalan vardır Fazla tafsi-
9 il ~tkeı 11 •lıgınmıza müracaat edilmesi. 

llraa •eental ~ G •ta t I ıgı: ümrük karşısında Meyveter so!uk 
e don 2251. Telgarf adresi. Kardaşlar İzmir. 

10-1 

dıı~~·e . . içenler bilirler 
.:!'• s:ızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
( iİL~ette korunmasını temin edecek ancak 

~I, Kabadavı ve Billur 
rıd.ır. 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
• 

Sigaranın nikotinini kaınilen çe-
ken Alman doktorlarında.n Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
Mağazasında binbir çeşit eşya var 

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

~lüşterilcrine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 
tatlı nnıanıele ile 
herkesin sevgisini Milyonlar 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 
kavuıturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar k;şesi sahibi 

HAYRI AKDÔLEK 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Ecza nesidir 

---------------......-.-~------------------------

~~~Ea~mm~~11sıtammmaa:aua 
il Bugün 1 Mayıs bahar bayramı milnasebetile 

m KADIN NE YAPSIN 
~ Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir ada-i mın genç ve güzel karısı, hem kocasını seviyor, hem 
~ tabiatın mütehakkim kanunlarıle mücadele ediyor. De
:!1 nİ7.in müthiş dalgaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren § 
el kadın ruhunu göz önüne getiriniz ve hükmünüzü verinizfll 

İ ~:~~u~ua~! c!!ı~.5~u!? 
~TAYYARE SiNEMASINDA • 

Bulacaksınız 
AYRICA: 

F O K S ( Dünya havadisleri ) 
( Türkçe sözlü ) 

-( SEANS A 1 
Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanılan 
Pazar 13 te ilive seanslar vardu. 
BBB B 
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Toptan ve perakende sa
tış yapan manifaturacılar, 

geçen sene olduğu gibi bu 
sene de yaz tatili yapmağı 

kararlaştırmışlardır. Geçen 
sene saat 12 den 15 e ka
dar yaz tatili yapan manifa
turacılar bu sene öğle tatili 
yapmadan fasılasız saat 17 
ye kadar çalışmayı ve bu 
saatte dükkan ve mağaza
Jarını kapatmay'ı kararlaştırdı. 
Bütün ticarethane sahipleri 
anlaşmışlardır. 

Hancılar ve şöf orler 
Sıra istivorlar 

ol 

Şehrimizdeki hancılarla 
müJhakata ve yakın vilayet-
lere işliyen otmobil ve kam
yon sahibi ve şöforlerinden 

bir heyet, dün belediyede 
şarbay Dr. Behçet Uz'u zi
yaret ederek hanlarda bele
diye naıılına birer sıra me
murunu bulundurulmasını is
temişlerdir. 

\liJavet encün1eni 
"' 

Vilayet daimi encümeni 
dün öğleden evvel Vali Faz· 
lı Gülec'in başkanlığında 
toplanmış, mühielif işler ü
zerinde kararlar vermiştir. 

1~ n1ayıs bayran11 
10 mayısta yapılacak jim

nastik bayramının, Atatürkün 
Samsuna ilk ayak bastığı 
tarih olan 19 Mayısda yapıl-
ması takarrür etmiş ve key
fiyet şehrimiz kültür direk-
törlüğüne bildirilmiştir. 

Belediye kursu açıldı 
Belediye zabıta meurları· 

na mahsus kurslara dün baş-
lanmıştır. şarbay doktor Beh
çet Uz belediye evlenme da
iresinde (Şehirde oturanlar 
ve belediyelerin vazifeleri) 
mevzulu ilk dersi vermiştir. 

Çok ayıp şey! · 
Osman oğlu İsmail Çaltaş 

imzası ile aldığımız bir mP-k-
tupta bazı bekteµ talebele
rinin Mezarlıkbaşından geçen 
kız ve kadınlara takıldıkları 

çok esefli bir lisanla yazmak
tadır. 

Çocnk velileri ile mektep 
idarelerinin bu çok çirkin 
ve çok ayıp mesele hakkın-
da bir kare daha dikkat 
nazalarını celbederiz. 

Önen1li bir toplantı 
Vilayet umumi sıhhat mec

lisi yarın saat onda flbay 
Fazlı Güleçin başkanlığıdda 
toplanacak ve bu toplantıya 
lzmirdehi bütün hayır cemi-
yet ve teşekküllerinin mü
messilleri iştirak edecekler
dir. Toplatıda şehrin ve vi-
layetin sıhhat işlerinden baş
ka düşmüş ve düşmeğe müs
teid kadınların korunmalan 
kurtarılmaları, bunlara iş bu-
lunması hakkında alınması 
gereken tedbirler de konu
şulacaktır. -Manisa sulh hukuk mah
kemesinde : 

Manisa idarei hususiyenin 
Manisada yar Hasanlar ma-
hallesinde mnkim iken ika
metgahı meçhul olan terzi 
Raşid aleyhine açtığı ecri 
misli davasmda müddeialey
hin 13 Mayıs çarşamba gü
nü saat 9,30 da Manisa sulh 
hukuk mahkemesine gelmesi 
aksi takdirde hakkında gı

yap karari ittihaz edileceği 
ilan olunur. 

Kamutay toplantısında 
~~~~~~~~~~~--~~oo .. oo~~~~~~~~~~~~~----

Mubadele ve tefyiz işlerinin tasviyesi ve su
baylara verilecek elbise kanunu kabul edildi 

Ankara 4 (A.A) - Bugün. put ve çizme verilmesi hak- . işlerinin kat'i tasfiyesi ve 
Fikret Silayın başkanlığında kındaki kanun ikinci müza• intacı hakkında 1<i kanuna 

keresi yapılarak kabul edil- ek olarak hazırlanmış olan yapılan Kamutay toplantısın· 
da mübadil ve tefviz işleri· 

nin tasfiyesi ve intacı hak
kındaki tefsir fıkrası müza-

miş ve kıyıların ışıklandırıl- kanun layıhasının alakası 

km~sdı l v~ . işarbe~lel nd~r~llmes~ dolayile sıhhat ve içtimai 
aı e erınrn ır eştırı mesı 

muavenet encümeni tarafın
hakkındaki Lizbon kongresi 

kere eolunmuştur. Gene bu kararlarının tastikine aid ka- dan da tetkik edilmeside ile-
toplantıda hazerde sübaylar- nunun da birinci müzakeresi ri sürülerek kabul edilmiş ve 
dan yüzbaşıya kadar bir yapılmıştır. çarşamba günü toplanmak 
kısım sübaylara : ve seferde Bundan sonra ruznamede üzere içtimaa nihayet veril-
bütün sübaylara elbise, ka- bulunan mubadele ve tevfiz miştir. 

ooooooooooooooaoooooooooooooooo • 

Balkan konseyinin ilk toplan- ı Gazeteciler 
tısını aktetmiştir 

Belgrad 4 (A.A) -Rumanya dış bakanı Titülesko bu sa
bah saat 10 buçukta Belgrada gel.niş ve istasyonda Yugos
lavya başbakanı Stoyanoviç, Yunan başbakanı Metaksas, 
Yunanistanın Paris elçisi Politis, Fransız elçisi kont Dampiş 
Tükr elçisi Ali Haydar, Çekoslavakya elçisi Gırza, Yugos
lavya dış bakanlık muavini Martriatz ve bakanlık erkanı ile 
Türkiye, Yunan, Çekoslavakya elçilikleri memurları rarafın
dan karşılanmıştır. Titülesko doğruca saraya giderek def
tere ismini yazmıştır. Balkan antantı daimi konseyi ilk tap· 
lantısını dış bakanlık salonlarında saat 11 de akdetmiştir. 

§ Belgrad 4 (Radyo) - Balkan antantı konseyi bugün 
Rüştü Arasın başkanlığında toplandı. Toplantı yarında de· 
vam edebilecek ve resmiğ tebliğ yapılacaktır. RüştU Arasla 
general Medaksas Çarşamba günü Cenevreye gideceklerdir. 
Türk dış bakanının Viyana ve Pariste bir müddet kalması 
muhtemeldir. 

Mısırda intihabat yapıldı 
Kahire 4 (Radyo) - Meb'us seçimi gürültüsüz olmuştur. 

Vafd partisi yüzde 80-90 derecede kuvvetli kazanmıştır. 
Bütün parti başkanları da seçilmişlerdir. Bu arada Nahas, 
Mahmud, Adli paşalar da vardır. Niyabet hakkındaki vasi-
yetname saylavlar mtclisinin ilk celsesinden sonra açılacak .. 
tır. 

Fransız seçiminin tahmin 
edilmiyen neticesi 

Paris 4 (Radyo)- Seçimde sol taraf büyük ekseriyet 
almıştır. Sosyalıst partisi parlamentoda en kuvvetli olacak-
tır. Bu hal otuz senedenberi ilk defa görülmüştür. Komü
nistler 81 meb'us çıkarmışlardır. Radikal sosyalistlerin sayısı 
108 saylava inmiştir. Kazananlar arasında Heryo, ve Fer
nand da vardır. 

Bu işi ya dostluk, ya silah 
halleder! 

Paris 4 (Radyo) - Gazeteler İtalya ile İngillerenin ara
sının ancak şimdi adamakıllı bozulacağı, yahud tamamen 
düzeleceği hakkında yazılar yazmaktadırlar. 

Eğer ltalya büyük tama göstermezse mesele dostane 
halledilir, fakat eğer imparatorluk iddiasında bulunursa bu 
işi ancak silah halleder, diyorlar. .......................... . .......................... . 
Evlenemiyen ı 

Kadın 
- Baş tarafı 1 incide -

kahsızlığına hükmolunmak· 
tadır. 

Gazeteciler güzel Peatris 
ile görüşmüşler, düşüncesini 

sormuşlar ve şu cevabı al
mışlardır: 

- Sizi temin ederim ki 
ben de dul muyum, evli mi-

Yerli 
~1allarıınıza rağbet 

cdelin1 

Belgratta karşılandı 
Istanbul, 4 (Özel) - Bal

kan konseyi müzakeratını ta
kip için Belgrata giden ga· 
zete baş muharrirleri Yugos
lav gazetecileri tarafından 
hararetle karşılandılar. Ga
zeteciler dönüşte birkaç gün 
Sofyadiıi kalacaklardır. 

-- .... + .... _ 

Filozofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 inci sayfada
haberdar eder. Dönseler ol
mıyacak dönmeseler iş fena ... 
Hemen Çinko lbrahimi so· 
yarlar alel'acele kefenlerler. 
Malları da bir hendeğe gö
merler ilahileri tutturarak 
pusu önünden geçerlerken. 
Arif ağa: 

- Durun bakalım, dün 
nasılsa elimden kurtuldunuz, 
fakat bugün ben sizi faka 
bastırdım. Der. Kalabak hiç 
istifi bozmaz. Arif ağaya 
sert sert: 

- Ağa bak! Eğer tabu
tun içinde cenaze çıkmazsa 
sonra senin evinden cena
zen çıkar, der. 

Arif ağa: 
- Açın ! emrını verir, 

açarlar bir de ne görsünler?! 
Mükemmel bir kefene sa

rılmış bir cenaze! 
Arif ağa: şaşırır, şaşalar 

kalabaktnn "günahınıza gir
dik affedin,, diye özür dile
yerek giderler. Bundan son
ra bittabi haf tada bir iki 
cenaze alayı tertib edilir ve 
tehlikesiz kaçakçılık yolu 
bulunur. Kalabak zenginle
şir. Arif ağaya bir ziyafet 
verir. Ziya~ette: 

- İç Arif aga iç! Haydan 
gelen huya gider, gömdüğü
müz ölü paralarıdır. Dirisin
den haber görmedik ölüsün
den mi göreceğiz?. Dedikçe 
Arif ağanın dimağını tırma
layan cenaze alayı hikayesi 
aklına gelir. Sarhoş kafa ile 

1 HABES IMP!!lATORUNUN dl 
Yedi beyaz müşavir\ kimiet 

ve başlarına neler geldi? 
-)1 

Habeş imparatorunun be- dindir. .~ 
yazlardan, yani Avrupalılar- Bu adam ilk önce. { rP'l 
dan yedi müşaviri vardı. Bu tabib ~?i· So~ra~an t~;,dt 
yedi müşavir İtalyan-Habeş meslegıne gırmış, t ıJtJJı 
savaşının başlangıcında im- diplomat olarak tanıolO ~ 
parator Selasiye hizmetlerini Netekim o zaman H.abt!,,sı 
arzetmişlerdi. Bunlar asker paratorunun ltalya ıle ,tol 
ve diplomat ve hukuk adam· iyi olduğu için iıııP~~rPİfi 
!arından ibaretti. Habeş de hesabına Romaya ~ujll' 
bu .tecrübeli asker ve dip- hatta ltalyan Kralın10• t' 

ld d'I ıŞ I• Iomatları can ve gönü en runa bile kabul e ı ııı tl•b'f 
kabul etmişti. Bu yedi kişi- Bu yeni diplomat rııad' 
den biz başta Vehib paşayı sarayında bulunduğu ubıı' 
göstere biliriz. Savaşın ba- dette Habeş olusunun r Jt•' 

1 f/e 
şından bugüne kadar Negüs- nu tamamen an arnıŞ tU· 
ten ayrılm1yan bu kumandan beş dışişleri şefi ~lı!1dŞ(-lab' 
bu gün dahi Ogaden cep- Doktor Kolmadının I ştı~ 
besinde çarpışmaktadır. şistanda mevkii sağl~Pl 11ıı5ıol 

Bundan başka bugün Ce- zaman İsviçredeki oı_ş:~rıııştl 
nevrede Habeş ülkesi ve da Adis-Ababaya çagı f 
onun İmparatoru hesabına netekim bu nişanlı kııı~dJıt' 
uğraşan iki diplomat mev- lu çıktığı haberini de :0~tot 
cuttur. Bunlardan bir, Jes tı. Fafak bu esnada b.,oo 
diğeride Obersondur. Bun- hastalanmış ve Negü5 b'bıet 
lar Uluslar sosyetesinde Ne- tedavi için İtalyadan ta1'~rt•' 
güsü temsil ediyorlar. Yu- celbetmesine rağmen 
karda söylediğimiz yedi beyaz ramamış ve ölmüştü; l(olıııo' 
müşavirden bugün Negüsün Hatta tuhafı şu kı AdiS 
hizmetinde yalnız bu ÜÇ kişi dinin ölümü nişanJışıJJIP Olle 
kalmıştır: Vehib paşa Jes ve Ababaya ayak bastığı g 
Oberson. Yedi müşavirden tesadüf e~tmişti. ar""' 
birisi İsviçreli doktor Kolmo· -Arkası " j~ 
ooooooooooooooooooooooocoooo~oo • iP 
Ol saltanatın yeller eser şıJ11 

Yerinde , •. 
·pıı:ı• 

- Baştarafı 1 incide - İtalyanlar, Ha bet 1 t roo" 
: l k M 1. ain ° !'' Şurasını itiraf etmek Ja- toru o ara ene ıb 81 11 

zımdır ki Habeşistanın yıkıl ı Y asovanın oğlu aoa ğılld• 
ması Milletler cemiyetinin beraber Fransız t0 P!

3 
ed'' 

nüfuzuna ve kollektif emni- bulunan Takoyu tayın• at' 
yet prensibine ağır bir darbe ceklerini Adis-AbabaYeJerl• 
indirilmiştir. Binaenaleyh Mil- tıkları resmi bey.annaPl 10,~ 
Jetler cemiyeti 11 Mayista ilan etmişlerdir. lmP8 ';ai1"' 
yep yeni bir vaziyetle kar- sarayı yanmıştır "e f reb•' 
şılaşacaktır. Zecri tedbirler edilmiştir. Fransız re 'dadır· 
siyaseti bir hayal olmaştur. nesi muhasara a .t~P 5ııet' 
Bilhassa bizzat İngilterede Ecnebi elçiliklerine aı a oı•~· 
b . . .. rv• . ı . ·ı "bet dolaŞ bit 

u sıyasetın tesırsız ıgını terıAs1ıra ı e nt 0 ıniJteride lı' 
müşahede ettikten sonra a, man a eşe . toP 
Jurnal dö Deba gazetesi devriye ile ecnebilerı ktedif• 
Habeş meselesinin halli hu· y~~ak elçili~.ı~.re ~:r~~asıısd• 
sosunda artık Milletler cemi- Yuzlerce olulerı 
yetin! güvenilmiyeceği muta- 24 Avrupalı sayıldı. ~ 
liasındadır. Bu gazete ancak s· 1 Dııtll 
Frensa, İngiltere ve İtalyanın ıyasa ·de,,, 
bir 1906 muahedesi bulun- - Baş tarafı 1 incı ti'~ 
duğunu hatırlamaları ile kat'i yalnız atıldığı c1eğil, :ısitlı 
bir sureti hal zemini buluna· arasında saklı kalan :ilitiı1 
bileceğini yazmaktadır. gaza . karşı ne yapa ~al•.~ 

Londra 4 ( A.A ) · - Sun- Otlar arasında s~~h jı b1
, 

day Taymis gazetesi diyor ki: gaz hiç beklemedıgıııı r•~ 
Negüsün Habeşistandan kaç-· zamanda ayaklarunıı• 
masi Londrada büyük tees- maktadır. ıdor'' 
sürler tevlid etmiştir. Eğer " Bizi çok yorğun ° dıl•" 

t . . . yoUa ~· 
şimdi talyanlar kendi kon- muz ıçın gerıye Jıll 

trolları altında bir yerli hü- Mücadeleye ancak t~ttr· LJÇ 
kum et teşkil ederlerse İngiliz vetler devam ede ı ıd•i'!' · yo . 111 
sefirinin oradan gitmesi la- dört haftadan berı k ıÇ , 
zımdır. yok eğer İtalya Ha- Yiyecek bulaınılaıe,, e ııı" 
beşistanda askeri bir müra- teçhizatımızı yiyece! jı· , 

kabe tesis ederse bu sefer kabil trampa etınekt .{ııtıf1 
" Yolda eşkiya 51 11 .,dıl' 

de İngiliz elçisinin ortada . · soı .. 1e 
kalması müşkülleşir. mını, elbiseleriınıı• bed• f• 
İTALYANLAR ADİS· ıtalyanlar tarafından ,ıdıl•~i 

ABABA y A GİRDi edilen kumaşları el~ "ııı 
Istanbul 4 (Özel) - Ber

linden alınen bir telsiz habe-
yim bilmiyorum. Biz Klod 
ile sekiz yıl evvel Amerika-

Türk topraklarında yeti
şen, Türk rencberleri tara
fından toplanan Çavdar sa
zından yapılan renkli hasır 
sandalyalar evlerimizin en 
en zarif mobilyaları arasın
da nazarlarımızı okşamaya 
başlamıştır. Bunlardan masa 
ve kanape yaparak sağlam 
ve zarif eşya sahibi olmak 

sorar: rine göre ltalyan ileri kolları 
- Ulan Kalabak! Beni bu akşam Adis·Ababayı iş-

Şimdi okadar y~r~,:b1tt~~ 
yegane orzumuz ıstı1 d0f , 

Habeşistanı bu ha e dj,e 
eı>ıı ·~ 

ren yegane sebeb c şliıetl, 
da boşandık. O ikinci defa 
olarak evlendi. Artist Fran-
siz Poperi aldı. Ben ise tek
rar evlenmekten meoedili-
yorum. 

Klod ise gazetecilere be
yanatinde şunları şöylemiştir: 

- Ben Franses Poyer ile 
olan evliliğimden mes'udum. 
Peazaris Tomsonla Amerika
da boşanmıştık. Ben de, es· 
ki karımla, tekrar evlenmiye 
edilmediğinin sebeblerine 

-~~nu art~ _:u~ıyız. ,~ı 
hayretteyim. Onu yüzlerece] 
zenginler istemişlerdir. Fakat 
o istediği ile evlenemiyor. 

Bu mesele hakkında İngil
terede iki ceryan uyandır
mıştır. Grubun biri erkeklar, 
öteki de kadınlardan mürek
keptir. Erkekler ceryanı Klo· ı 
du, kadınlar de Patrisi haklı 
bulmaktadırlar. 

de mi anlattınız? gal etmişlerdir. 
Kala bak Lıyıkaltı gülüm- Paris 4 (Radyo) - 48" sa-

seyerek: attanberi Habeeş paytahtın-
- Hayır ağam. Sen bizi da yangınlar, kanlar, yağ-

atlattın bizi diri diri tabuta malar hakimdir. Negüs im-
soktun! diye cevab verir. paratorluk ve devlet işlerin-
Hey gidi günler hey.. O den ferağat ettiğini resmen 
devirlerde zalim bir reji azılı İngiltereye bildirmiştir. Ve 
kolcular, kurnaz kaçakçılar bir İngiliz gemisine binerek 
vardı.! Britanya hükumeti himeye-

Şark Filozofu sinde Filistine hareket et-
HIDA YET KEŞFi 1 miştir. 

ve vatanperver H~~e gU'~I 
Avrupa medeniyetın b ya .,. 
meleri ve AvruP~b•'ett~, 
bağlamalarından 1

0ğrıJ11 
4
e 

Vatan müdafaası 5e f 
"a •e kanlarını akıtrnag e~( 
rıer e 

seve koşan Hab~ş .1 eıı>Pıe' 
Avrupa devletlerını?, \jı>'e(Oİ 
yalisl ve hodbin d~lıseıe f' 
rinin farkına vara b• b' ., 

d b . ·ı· bar eb' belki e a ıstı a. -yet 
ka türlü bir netıce 
lirdi. 
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