
!!,YASAL DURUM 

F 1 ran~ız 
~tihabatı •• 

llilQıiye •ızb' intihabatı bekle-
b ıı ır n t• eı.tey e ıce vereceğe 
teılr•f~r. Şimdiden gelen 
11 a sol h 1'- k•z cena grupları· 
diyarı, •nnıalarından brhse-
b '· E-11 '•ıi ger son turdada 
0111 .. ._ ~:t .. tah_akkuk edecek 
haetj d ~.unku Fransız si
doirııd tgışecektir. Fransa 
•i an do" 
/"ttiııe .. gruya lngiltere 

Italya Kralının Yeni Unvanı 

ltalya Kralı 
imparatoru 

ve Habeş 
oluyor 

Vehib paşa Ras Nasibu ordularının Hindenburg 
istihkamı . tarihe yazılıyor • • • 

ilerliyen motörlü kıtaatın 
Maksut'u işgal ettikleri Mofer 

ı ANKETIMIZ 
Pek yakında bütün esnafı, 

otöbüs ve han sahihlerini ve 
herkesi alakadar eden bü
yük bir ankete başlıyoruz. 
Anketimizin sualleri ikinci 
sayfemizdedir. 

Bütün okurlarımızı bu su
allere cevap vermeğe davet 
ediyoruz. " HALKIN SESİ" 
halkın sesini bu sütunlarda 
yükseltecek. ----agu.---
Mısır Tahtı 

_ ........ ~~ · +-ı"· 8u Dluzaheret edecek
tatya11ı \'aziyet karşısında da 

lıı11 ınu .. akrın Afrikadaki duru-

Londra 29 (A.A) - Roy- ı 
ter ajaosından; Romadan is· 
tihbar ediliyor: nehrini geçtiklerini bildiriyor. ~fahtın niva bet surctilc ., 

.. , ' ül b' ıı_ ',İtckiın ır hal alacaktır. 
betler F Roınadan gelen 

"
1
" lı1ı ' ransa intihabatı-

e11d· Yada d h . . di •te ile a a şımdıden 
'llltkt d' lcarşılandı ğını bilZi e ır. . ra b .... u • . • 

ı_"'•ett b .. eçıoıın arsıulusal 
~c.~ e u "k l-ı it tabi Y.u tesirleri o-
bıa '•11 i lllın olunuyor. 1-

İlllih ~etelerinin fikrince 
"erıllle)r ~ •tta ltalyanın 'ög· -

f: ıated'"• • 
td '•ııaada ıgı netice şudur: 

tcek Yeni teşekkül 
~~'ıiye~Yla•lar lodasındaki 
ti~llıet ~ :•Yanacak yeni 
~ •iı-aae~ ıp edeceği ha
l\ıı.ılif.11111 d~· İtalyan-Habeş 
~~'" 111 •ploması yoluyla 
j~ bit f k?faatıarına muva
h~ ~lıa rrı~ •ide bitiril o: e Jine 

ftalya Habeşistanı fethet
tikten sonra muzaffer ~.u-

mandanlarıoa yeni bir takım 
rütbe ve unvanlar tevcih 
edilmesi muhtemeldir. Zanno
lunduğuna göre, General 
Grazyani Mareşal olacak ve 

• Habeşistandaki kuvvetlerin 
başkumandanlığı uhdesine 
verilecekt r. 

Mumaileyhin vazifesi mem
leketi sulh ve salaha kavuş
turmak, çete muharebelerini, 
haydutluk ve isyanı ortadan 
kaldırmak olacaktır. 

İtalyanın ·: abeşistan üze
rinde himayesini ilin etmesi 
muhtemel olmakla berabar 
burada dolaşan bir şayiaya 
aöre İtalya kralı Habeşistan 
imparatoru ilin edilecektir. 
Bu haber bu güne kadar te: i•ze •ere_cek. yoksa 

dı~ e bir d telcrın logilte- henüz teeyyüd etmemiş ise 
te:~daıı ~.fa d~ba uyan- de ingilteı e kralının Hindis-
ltaG bırcilik lııet~ıkleri zecri tan imparatoru unvanını ha-

FRANSIZ İNTiHABA TINDA 
REY ALAN HABEŞ 
İMPARATORU 

-
dis-Ababadan bildiriliyor: 

Gı azyanı ordusunun teşeb
büsleri şimdiye kadar bir 
netice vermemiştir. Sasabe• 
nekte üç gün evvel başlıyan 
muharebe şiddedle devam 
ediyor. Habeşler kahrmanca 

FRANSIZ İNTİHABA TINlN idare edileceği söylen-
GARİB TARAFI nlektedir 

Paris 29 (Radyo) - Fran
sız saylav intihabatında in
tihabatında intihabcılardan 

biri rey pusulasına: :·Memle
keti yolunda can veren Ha-
beş imparatoru Necaşiye can 
ve gönülden rey veriyorum,, 
cümlesini yazarak sandığa 

koymuştur. ---oo---
Mısır saylav 

seçimleri 
Kahire 29 (A.A) - Kral 

Fuadın ölmesine rağmen 

intihabatın 2 Mayıs olarak 
tespit edilmiş ol2n tarihi 
değiştirilmemiştir. _..,.._. •.. ___ _ 

•• 
Od emiş 
Tenezzühü 

- ·-KRAL FUAD KiMDiR? 

Dost Mısır hükumeti kral 
Fuadı kaybettikten sonra 
Mısır tahtma geçmesi icap 
eden ve Londrada Harbiyeye 
devam eden velialıd Faruk 

ÇOK HAZIN 
BiR MACERA ---oo 

ı\1ehtaplı bir gecede 
sahile doğru ilerlediler 

Delikanlı ya
maçtan yuvar
landı ve kafası 

oatladı 

li. ttJ heret 'Y~ıetıne yeni bir iz olmasının bu babda em· 
~ nu temin edecek- sal teşkil edebileceği siylen-

~İ: l'l'ibııııa . . mektedir. Habeşistanın yük-
ı mukavemet ediyorlar. Havanın müsaitsizliği yü

züzden önümüzdeki 10 Ma-

telefonla Mısıra çağrılmış

hr. Prens Faruk henüz 
16 yaşındadır. ispati rüşt 
edinceye kadar tahtan niya
bet suretile idare edileceği 
zannedilmektedir. 

İspanyada Pirgazita ismin· 
de genç ve güzel bir kız 
bundan iki sene evv~l bir 
hastalığa tutulmuıtur. Biitihı 
gençliği neş'e ve saadet için· 
de geçen bu genç kız birden 
bire neş'esini kaybetmİf ve 
uyku uyuyamaz olmuştut. 
Genç kızın ana babaıı ve 
akrabası bütün çalışmalarına 
rağmen genç kızı bu feci 
halden kurtaramamışlardır. 
Gece ancak bir iki saat 
uyku uyuyabilen zavallı kız-

" gaz t d sek mıntakalarında oturını-t e esı iyor 
dik~'ll•ıt in . yacak derecede yaşlı olan 
lelh_•t Çeke hlıabatında asıl Mareşal Bodoğlio'nun vazi-
Cila .._.YilJJtti n nokta müfrit fesi hitama erdikten sonra 
:ıı.!1~tte11 ı_ il galebesidir. Bir ltalyada ikamet etmesi muh· 
,.il{ "OIJlij • it /••ta .1 nıstlerin mühim temeldir. 
"'~e ı trled'kl 1 . . -il llıut . ı eri görü- H NDENBURG ISTIHKA-
' ' S tdıUerin de bazı MI TARİHE YAZILIYOR 
~ 4 üncüde - Londra 29 (Radyo) - A-
~lla ----------------
~öşEsl: 
..!_LK ARASINDA ••• ! 

~ubarriri: Şark Filozofu HIDA YET "KEŞFi 
b -2-

~~uıı. .... ~haracı Murtaza? •• 
~trı tilııJe~· d devrinin cıv- I yakacağım, türbeni yeniden 
't) tr Çayı~n en .bir gün.. yaptıracağım diye · bin türlü 
~~ '"'lldaki 

1k Vezır köprü- vaidlerde bulunarak dededen 
'~~, ,.. alıvenin sahibi yardım dilenir, kafayı da 
~'l e 'le uia; ehli keyf ve Aftarada tütsüliyerek doğ-
"'L. eı. ~ Yanık bir zat 'd' ruca ver elin Periklinin kamar-'ll"eı_ ~tçe11 M ı ı. 
~ 1( k,b, . urtaza ağanın hanesi. İçerde kumar kızış-
ıı+..~d tsıııd k O d b' · "~d, eıı, Çay . eıı ahvesini mış. a masanın ırıne 
~~ t tlildü ıçıneden çayın oturur. Önü arkası üç 
~'ıaa:ll \'e ~ akııını gör- altın basar. ilk attığı zar 
~ d ~di. S dınleıneden ge· dubara olur. içinden bir has-
~)..:_ Yıl b tnede bir gün binallah çeker, sıra gene 
!lıl. '«ıl•t llfı gij " L '"t"'. ~" b ld nu "umar kendisine gelir bermutat 
'-eıli. P.t:rt e ideti haline basar. Bu sefer de gene du-
~ i~' kaıaıı:~• ağa da bir bara gelince yavaşça - senin 
~b~tG lbiali ıgı elli altını · gibi dedenin !.. - Diye mı· 
~~~\it il kayt~~arı_m v~ya rıldanır. Üçüncü sefer de 
''"-da F>erildi . ennı dıye gene dubara atınca dedeye 
' ki k nın Çalgıcı ağzına gelen küfürü basar. 
• C~'"'r "41•~lıanesine git- Elindeki ve avucundakini de 
~ \, 'lde11 •erır. kaybederek o sarhoş kafa 

~İııe e~veJ Ayıt de- ile gece yarısı kalkar 
"'"'el'- iiderek : Eline bir kazma alır, Ayıd 

.... mumlar - Sonu 4 Oncüde -

Burada kurulan müstah-
kem mevkilerin hiç biri sar
sılmış değildir. Italyanlar 
şimdiye kadar insanca mu
azzam zaiyata uğramışlardır. 
Bu zaiyat maktul ve yaralı 
an bine yakındır. General 
Nasibu Vehib paşa ordusu
nun şimaldeki bozguna rağ
men maneviyatları yüksektir. 

Mareşal Badoğliyonun bir 
tebliği, Adis-Ababaya doğru 

yısa müsadif pazar gününe 
talik edilen (Zafer) okulunun 
Ödemiş tenezzühü münase
betile K. S. K. spor takımı-

nın Ödemiş Altınova spor 
takımı ile bir maç yapacak· 
larını haber aldık. Bu tenez-
zühe iştirak edenler neş'eli 
bir seyahattan başka heye
canlı bir maçında zevkini 

1 tatmış olacaklardır. 

- Yahu haberin var mı, Karşıyakada bu sene sivrisinek 
kalmıyacakmış .. 

- Bilirim, bu şayia da Cenevre masalına benzer. Belki 
terununun torunu bu hayalin tahakkukunu ı&rebilir. 

KRAL FUAD KiMDiR ? 
Vefat eden kral Fuad Hi

dim ismail paşanın oğludur. 
1886 da doğmuştur. 10 Ya· 
şinda Avrupaya tahsile git· 
miş burada birçok garb li
sanlarını öğrenmiş, 1911 de 

-Arkası 4 üncüde -

cağız gün geçtikce sararmağa 
ve solmağa başlamış ve 
bundan 20 gün evvel ölmiiı
tür. İspanyanın en meıhur 
doktorlarınında keşfedib isim 
veremedikleri bu hastalı ve 
-Sonu 4 üncü sayfada-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------0000-------------
İki Mektub, İki Şikayet 
~ ün iki okuyucumuzdan iki mektub aldık, ikisini de 
L:.ıl aşağıya koyuyoruz: 
" Eskiden Eşrefpaşada Katiboğlu caddesinde beı alb 

elektrik lambası yanardı. Bir haftadanberi her nedense bu 
lambalar söndü yanmıyor. Bizim bu semtin yollan malumdur. 

Çukurlar, su birikintileri, taşlarla dolu olan bu yolda her 
babayiğit güneş ışığında bile rahat yürüyemez. Nerede 

kaldı ki geceleyin zifiri karanlıkta yolunu şaşırmadan gide · 
bilsin. işte bu yüzden dün gece annem çocukla eve gelir· 
ken Katipoğlu caddesindeki çukurlardan birisine batmıı ve 
büyük bir kazadan güç hal ile \curtulmuştur.,, 

EKMEK FIATLARI 
"Belediye ekmek 11 kuruş 10 para narh koymuıtur. 

Ekmek fırınlarde bu fiatta satılir. Halbuki bir kısım bak· 
kallar bir ekmeği alta parça ederek beher parçayı 100 pa-

raya satıyorlar ki bu suretle halk ekmeği 15 kuruşa yemiş 
oluyor. Bir kısım sayyar ekmekçilerin de 12 buçuk kuruşa 
kadar satıkları görünmektedir. 

Bu iki mektupda da karilerimizin yerden göğe kadar 
hakkı vardır. Bütiin bir semt halkını karanlıkta bırakmak 
ve en mühim bir gıda vasıtasını beladiye narbı hilafına 15 
kuruşa satmak doğru değildir, halk böyle söyleyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. - ,. .. ... ,,. <' - ~ • .. " - ... ~ 



Sahil• 2 C Halkm Sul t 

Osma~lı ImoaratorluU-unun 
Kalbigahında Yazan=!·4~~Ncls 

Bir kadın daima 
bulunursa onu 

bir erkeğin aleyhinde 
hala sever demektir 

- MeseJa, Hakkı beyi ondan nefret ediyorum. sonra bir fincan da çay içirt· 
idama mahküm etseler ve - Fakat, maruf bir ruhi· tim. 
sehpada yağlı ipi çekmek yalcı : " Bir kadın, bir etke- Kendisine geldiği vakit 
hakkını da size verseler, ğin aleyhinde fazle düşman- yine: 
beu öyle sanıyorum ki siz Jık gösterdikçe erkeğı sev- - Şimdi şuracıkta onu 
bu ipı kolay, kolay çekemi- diği anlaşıiır!,, demiştir. Ben öldürmeğe hazırım. Buna 
yeceksiniz ! Çünkü, kalbi- bu bakikatı sizde görüyo- kat'i surette emin olunuz ! 
nizdeki sönmüı görünen aşk, rum. Dedi. 
bu anda bütün kuvvetile - Yanlış... Yanlış. Ben - Pek ala ... istermisiniz?. 
kendisini hissettirecektir. ilk kenimi, kalbimdekileri bil- Hakkıyı size elleri bağlı ola· 
aşk cihanda hiçbir vakıt mez miyim? Onu sevmiyo- rak emin ve gizli bir yerden 
sönmek bilmiyen bir ateş, rum, hiç sevmiyorum, kati- size teslim edeyim ve siz de 
bir kuvvettir ! yen sevmiyorum.; onu arzunuz veçhile arsarsı· 

- Hayır.. Hayır f Hakkı- Leyla, gittikçe sinirleni- nız ! Elimde kafi derecede 
ya olan aşkımı cihandı. ye- yordu. Okadar ki, kandisini kuvvet ve vasıta var; onu 
niden harekete getirecek sefarethanede ilk gördüğüm tutturur, el ve ayaklarını 
kuvvet kalmamıştır. Size ye- zamandaki yavşi ve korkunç bağlattırır, hiç.bir kimsenin 
min ederim ki ilk fırsatta hali alıyordu. bilmiyeceği ve bulamıyacağı 
ben Hakkıyı kendi ellerimle - Leyla hanım, dedim. bir yerde boynuna bağlı ipi 
asarım. Tecrübesi de ko- Telaş ve heyecanda bukadar geçirine ve size teslim ede-
Jaydır. ileri gitmeyiniz. Yüksek ses- bilirim. Sizin için yapacak 

Güldüm; le konuştuğunuz için, sözle- tek iş kalır : Ayaklarının al· 
- Bilakis kabil değildir rinizi anneniz de duyacak. tındaki sandalyeyi bir tek-

dedim. Siz Hakkının ağır Ayni zamanda zevcem de mede devirmek. Bundan son· 
hasta olduğunu bile duysanız dışarıda salondadır. ra Hakkı bir iki defa depe 
yerinizde durmazsınız. Ve Fakat Leylada asabi buh- lenir, ölür, dili bir karış di-
anlıyorum .. Siz Hakkıyı eski- ran baş göstermişti. Boğazı şarıya sarpar, başı umuzla-
sinden fazla bir şiddetle tıkanıyor, yüzü mosmor olu- rından birisine düşer ! İsti-
sevmekte devam ediyorsunuz. yordu. yorsunuz ?. Bir hafta içinde 

- Katiyen yanlış ! Yanlış. Korktum, kendisine bir bu fırsatı size hazırhyabilirim. 
Hakkıyı sevmiyorum, ben bardak su verdim. Biraz ( Arkası var ) 

OOOOOOooooooooooooooooooooo • 

Romenler Milletler kuru-
'' e Boğazlar k•b • 

Sofya, 29 - Bulgar teJg- mUnUD 8 1 etı 
raf ajansının Alman telgraf Sofya 29 - 26 Nisan ta-
ajansından ögw rendigw ine göre rihli Otro gazetesi Paristen 
Bükreşten hareket eden aldığı bir telgrafı bu başlık· 
Türk büyük elçisi bay Nu- altında neşrediyor ve diyor 
mania Bükreş hükumeti ara- ki: 
sındaki anlaşmalar yolunda- lngiliz gazetesi Uluslar sos-
dır. Belgradda toplanacak yelesinin neticesile meşğul 
olan Balkan antantı konse· oluyor. Avrupanın bugünkü 
yinde boğazlar meselesi an· 

buhranını sosyetenin durumu 
atntına soğukluk verecek 
bir şekil almıyacağı anlaşıl- ile kıyas ederek eğer bu 
mıştır. sosyete böyle devam ederse 

İngilterenin şerefine dokuna-
ı~a v]odia küçük cağından Londra hükümeti 

Seyyaresi bu kurumdan çekilecektir. 
Sovyetler birliği büyük Fransız gazetelerinde eğer 

rasathanesi, Kırım rasatha- Mayısın 11 rinde İngiltere 
nesi heyetşinaslarından biri İtalya aleyhindeki zecri ted-
tarafından bulunan 1007 nu- birlerin kuvvet!emesini iste· 
maralı ufak seyyareye, [ya- mezse Fransa Uluslar sosye· 
kınlarda ölen büyük fizyolog lesinden çekilmiye meçbur 
Pavlov'un hatırasını tebcilen, kalacaktır. diye bar bar ba-
Pavlodia adını vermiştir. ğırıyorlar. 

Dünyada 
En ~1ühinı Alet 

Kulaktır 
İnsan kulağı en mükem-

mel alettir. Bu aletin 24 bin 
nakil cıhazı vardır. Bunlar 
kvlağın merkezinde yeleşir· 
ler. Bu cıhaz haricindeki sa
daları nakil hususunda bü
yük bssasiyaset göstermek
tedirler. 

Sovyetler Birliğinde 
)' üksek tedrisad 

1930 senesinde Sovyetler 
birliğinde 137 Yüksek mek
tep vardı. Bu mekteplerin 
adedi 1935 de 591 e çık· 
mıştır. Bu mekteplerde 1930 
senesinde 191 bin talebe 
okumakta idi. 1935 sene
sinde talebe miktarı 519 bi-
ne çıkmıştır. Ayrıca bu sene 
Yüksek mekteplerin ilk sıw 
nıflarına 125 bin kişiye ya· 
kın ysni taleb alınacaktır. 

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

IGözüMüZE ÇARPAN YAZILARI 
ı ı 
........................................ 0.. ................................. . •• Opücük zenciri art~ığından, zencirleme gön- İkincisi iki gün zarfında siz 

_ derılen mektupların sayısını de bir mektupla tanıdığınız 
S'H Ç g~n zarfında ~~ı- bulmak imkansızdır. Yalnız beş genğ güzel kadına can 
.=.. dıgınız ~eş kışı!~ şunu söyleyelim ki, zencirle- ve gönülden birer öpücük 

bu mektubun hır suretını me mektupların ugw runa ı'na- .. d k · · M kt b .. d . . • s· d gon erece sınız. e u u-
2:0n ekrı~ıı. E~ze sada d~~. g.e: nanlar azahb bu suretle mek nuzu alan kadınlar da beş 
tırece tır. ger e ıgımızı k v b' .. - "k - d 
yapmazsanız 

0 
za~an başı- tuplaşmak ilıeti geçtikten er ekgle dı.rer opucu gon e-

f IAk 1. sonra, birçok memleketlerin rece er ır ... ,, 
nıza e a et ge ır. 

Aklınıza geliyor mü? Bir posta varidatı azalmıştır. Biz de bu Frasız muhar-
zamanlar böyle zencirleme Bunun yerine başka bir ririn yaptığını yapıyoruz. 
mektuplaşmak usulü hayli usul geliyor:galiba ... Bir Fan· Mektubumuzu dostaya atmı-
alıp yürümüş, adeta bir illet sız muharriri Çinden şu yoruz, bu sütünlarda gaze-
olmuıtu. Avrupayı baştan mektubu almış: temizde binlerce ve binlerce 
bata saran bu illet, Bahri· "Ben genç, güzel bir ka- kariimize açık gönderiyoruz. 
muhiti de aımış, Amerikaya, dınım. Size can ve gönülden Eğer iki gün zarfında pos-
Avustralyaya bulaşmıştı. He- bir öpücük gönderiyorum. ta ile bir öpücük mektubu 
men herkes bu yolda bir Bu öpücü size uğur getire- alırsanız kabahat bizim de-
mektup alıyor, dehal kop- cektir. Şansınız açılacaktır. ğildir, Çinden aldığı mektu-
yasını çıkarıp beş kiıiye Yalnız iki şartım var: Biri, ba açık cevap veren Fransız 
gönderiyordu. Mektupları benim kim olduğumu bilmi- muharririnindir. 
yazaalann ıa ıı bire' be ecek, v renmi eceksiniz. Ak am 

1 PEK YAKINDA 1 

BÜYÜK BIR ANKE 
TE BASLIYORUZ 
BÜTÜN ESNAFA, OTO

BÜS VE HAN SAHIBLE
RINE SORUYORUZ 

Son karar yüzünden 
piyasa ya bir durğun-

ltık gelmiştir ? 

Otobüscüler, 
hanlar, esnaf 
ne haldedir ? 
Okuyucularına her vesile 

ile hizmet etmeği ve. /halkın 
sesini ~duyurmağı kendisine 
gaye edinen gazetemiz yeni 
ve mühim bir ankete başlı
yor. Okurlarımızın bu anke· 
te sadece, memleket menfa
~tini göz önünde tutarak 
her türlü şahsi menfaat kay
kusundan azade olarak ce· 
vap vereceklerine emınız. 

Suallerimiz şunlardır: 
1 - OtöbüsJ ve otomobil

lerin hanlardan kaldırılıp 
Basmahaneye nakledilmesi 
doğru modur, değil midir? 

2 - Bu yüzden esnaf ve 
ya otomobil sahibleri, şoför
ler zarar görmüş müdür, gör 
memiş midir? 

3 - Evvelce bu otobüsle
rin barındığı hanların ve es
nafın hali n~ olmuştur. Bu 
yüzden piyasaya bir durğun
luk gemiş midir? 

4 - Komşulara işleyen 
kamyonların tabi alup ta ge· 
cenlerde kaldırılan ve tekrar 
konulması düşünülen sıra 
usulü ve sıra memurlar kul
lanılması hakkında fikriniz 
nedir?. 

Cevablarınızı gönde-
riniz anketimiz birkaç 
güne kadar başlıyor. 

_,....,._. .... -~ .......... -
Yahudi ordusu 

Olur mu? 
İstanbul 30 (Özel) -Siyo

nist cemiyetinin Mudüste 
Yahudileri Araplardan mu
hafaza için kongre kararile 
teşkil etmek istedikleri Ya
hudi ordusu hakkmda Filis
tin fevkalade komiserini zi
yaret eden murahhaslar su
kutu hayale uğramışlardır. 
Çünkü bu dileği Londra hü
k ümetine bildirği vadede:ı 
komiser bunun şayan terviç 
olmadığını da ilave etmiştir. 

Balkan 
Konseyinde 
Sofya 29 - Utro gıuete· 

sinin Atina muhabiri Belgrad 
Balkan konseyine gidecek 
olan Yuuan başvekili bay 
Metaksas refakatinde Yuna· 
nistanın umuru siyesiye mü
dürü, Yunanistanın Bükreş 
ve Ankara elçileri buluna
caklardır. Ayni zamanda 
Belgrada birde Yunan iktisad 
komisyonu gidebektir. 

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-
ler sür'atle yapılıp gönde· 
rilir. 
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lskeletler 
Kuyiısıı_ 

Yazan: MARSEL ALLEN 16 ""' 
-----------------------------------------~ Lüsyen, sağ ve soluna 
baktı. Yol tamamen tenha 
idi. Bunun üzerine kapıya 
yaklaştı. ve elindeki aletle 
kapıyı, sanki kendi anahtarı 
kullanılmış gibi çabucak ve 
büyük bir kolaylıkla açıldr. 

Tahmin ettiği veçhile Lüs
yen taş döşemeli genişçe 
bir avluda buldu! Avlunun 
dip tarafında da asıl binanın 
kapısı vardı. 

Lüsyen hiç vakit kavbet
meden bu kapıya doğru yü
rüdü. Fakat kapıya henüz 
yaklaşmadan kapının kendi 
kendine açıldığını gördü. 

Lüsyen, lgeri fırladı ve 
ihtiyarsız bir feryat salıver
mekten kendisini güç zab
tetti. 

Kapının eşiğinde, sırtında 
kalın ve ağır bir palt..ı, ba
boşında bir şapka bulunan 
iri bir adam, elindeki petrol 
lambasiyle görüudü; ve: 

- Bu satte hangi şeytan 
buraya geldi! Dedi. 

- Ben geldim ! 
- Sen ... Sen mi? Fakat 

hayret. Sen kimsin? Mademki 
öteki değilsin, sen kimsin ? 

- Yani... Ben geldim ... 
maksadım ... 

- Her şeyden evvel an· 
lamalıyım. Buraya nasıl gir
din ? 

- Kapıdan girdim. Başka 
nasıl olacak ? 

- Sana kapıyı gim açtı ? 
- Kendim açtım! 
- Kendin mi açtın ? 
Meçhul adam, elindeki 

petrol lambasını yere bıraktı 
ve cebinden bir tabanca çı
kardı. • 

- Eller:yukaır ! Diye ba
ğırdı. 

- Beni kötü bir maksatla 
gelmiş mi sanıyorsunnuz ? 
Siz benim aradığım adam 
değilsiniz.. Ben Dominik 
Trosu isminde birisini arıyo
rum. Buruda m!dir? O da 
size benim korkulacak bir 
kimse olmadığımı söyliye· 
cektir. 

- Ys .. Sen Dominik Tro
suyi mi arıyorlun .. Ali .. Do
minike söyliyecek neleriniz 
vardır? 

- Bn size aid bir iş de
ğildir, sora, rica ederim. Ta
bancayı böyle gözüme sokar 
gibi tutmayınız, çünkü ben 
böyle şakalardan hiç hoşlan-
mam .. . 

Ya ... Yu halde, tabancamı 
alttırmadan size hader ve· 
reyim ki Dominik Trusn biz
zat benim! Benden ne isti
yorsunuz? Çapuk söyleyiniz. 

- Sizmisiniz? Teşerrüf 
ettim. Ben de zabıta memu
ruyum, işte hüviyet§vesikam. 
müessesenizde neler olduğu
nu anlamak için geldim. 

- Pakala! Demek ki za-

Yalancılıkta 
müsabaka 

Geçenlerde Amerikada ya· 
lancıhk müsabakası yapıldı. 
Bunun mükafatını Nevyorkta 
bir radyo istasyonu kazandı. 
Bu istasyona yalancılar kralı 

bıta dairesi nihayet bir ıııe: 
mur göndermeği hissetti; 
Siz polis müdürüyetine oı• 
yoksa emniyet umumiyeYe 
mi merbutsunuz?.~ 

- Emniyeti umuoıiyeye·" 
- Sizi buraya kim giSO' 

derdi? 
- Emniyeti umumiye.. . 

D h . . ç- k" polı• - a a ıyı. un u ~ 

müdiriyeti memurları ç~I 
t . ı e 

nazlı. şi burunlarının ucu d t 
görmeğe çalışıyorlar ok• '1' 
gittim, geldim de bir defaCl 

d'fet· buraya adam gönder ~ Je 
Kittil !r, fakat ben boY 
şeylerden hiç hoşlaooıadl· b• 

Garib adam adeta k• 
kaha iie güldü. 

Sonra: 
- Ben kiracılarınoıın . ~:: 

batının bozulmasını biç ıs ~ 
mem. Zaten kimseye zar~,. 
ları olmıyan kiracılar b~Oıe· 
ra denir. O kadar k, soY ,. 

- ı b'I' p ft nen soz ere ı e ceva 
mezler. Dedi. 

- Doğru.. · ~ 
- Timdi siz ne öğrenıı>.~e 

' t' hAd ı' 51 ıs ıyorsunuz. a esey 
anlatmadılar mı? 

- Şey, böyle! ur· 
- Ah .. Siz babıta oıeOI ,ı• 

ları ne antika mabliikl•' ~ 
nız! Sizi davet ederler, '<1. 

f' 5jOI,... 
saat sonra lütfen ge ~~. 11• 
Sonra hiç beklenoıedığ1 Je~ 
manda da gece ziyaret of 

· orlll yaparsınız. Bu yetoııY t•' 
gibi meseleyi yeni ~·t t" 
anlatılmasını isterseoıı ,,. 
halde, Şık bara gidelioı; 0

,;., 

da hem birer bira ıçe111,. 
hem de hadiseyi size ta ıssı· 

.. l ofatır men ve guze ce a bot• 
Çünkü müessesem pek. 
gidecek bir yer değild1~,b• 

Losyen Rud biran . .,,e~ 
müessesenin içine gır od• 
istiyordu, Fakat karŞ•5't•"' 
adam dar kafalıların ııtebe 
nümunesi idi. Ve ıııe fatd• 
gitmek hiç bi~ . ur"' 
vermezdi. Bunun ıçııı 
davranmak lazımdır. . ,~·· 

- Pek ala. Dedi. sır 
neye gidelim. b•"~ 

- Haydi, fakat 1',pı11 

şeytana uydun da •111; -· çalmadın ? Misafirle~tdl' 1 
yandırmaktan mı k~ j"' 
Haydi gidelim birer b•;•

0 
1' 

lim. Senden evvel g~ ~r"'ı 
bıta memurunu bir ·~ rdJ'ı 
din.. Gülmekten katı~ 
Benzi ölü benzi gibi ',_;-41' 

Tir, tir titremeye b pi~ 
Sen herhalde ona b~111~ 
yorsun. Çünki gece 0 bil" 
rağmen titremiyors1111

, td" 
Bizim birahane boşUO 'pi~ 
cek, hakiki Nektar .111 JJI" 
var. Büyük barlar bessJ 
şuma gitmez. 

**" ·r4~"~ 
Küçük birahaneye gı f~ 

M D · 'k k' •e ev . omını , es ı . Je 
~ış bit müşteri sıfatı)' gil' 
sızce: ,, .,d•· 

- Hey .. Diye ı,ag 
11 
'; 

iki bira. Hey Suıte olıto 
Çabuk iki bira, kÖP ..J' 
sun! Jıİ ~ 

Birahane sahibi, di•i J~ 
sonluk işini de kell ~...; 
mekte idi - mırıld•" ıı•f" 
kocaman bardak 
bira getirdi. 

Ar~ 
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E/h >t:ıtı~:A::ü.lj Taşra bakkal ve esnaflarının J (YOLCULARA KOLAYLIK) 

İl-it •Y•ı bahar b . . İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkıyatı ~ren • ayramı şerefıne yarın matınelerden 1 . . d 1 k · v • d • 
•ınenıacılıgıv 0 f d k• J k .. . h f . zmır Suluhan cıvarın a numaraya na lettıgım en sayın Z f N E T' 

l enı ve çok ·· 1 2 b"' "k f'I . b' d • muşterı erımın sıparış arını yenı a resıme verme erını saygı-Ytpy . e a aar ı ve surpnz a tası a .. 'J . . 1 • d · 1 • • v 

- 8 kJ g~e uyu 
1 mı ır en larımla bildiririm. garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 

My e enılmeyen şahid >f. Güzel izınir bisküvit fabrikası sahibi kamyon ve tenezzühlerıe temin edilir. 

2 il.NA LOY - VILLIAM POVVEL it İstanbullu İsmail Hakkı Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdır. 
8; Hollivut e21eniyor ~ ~:A:~:A::A::U:~:ld::A::A::ıbbt:U::k)Uc:A::A:~ Sac Başta 

..,_ProirdQJN~ _CROSBY - MARION DAVİTS )t :le: D O K T O R )+ 
(\edil a ılavcten: >+ ~ A K ) T )t ' 

er Ve p·ı· J • • )f. '" • ema 0D8Y )t canı ı ıç er renklı komedı ve >+ fC >+ Yalnız bir süs değildir. Daha 
8t1 ~resimler >+ ıtC Bakteriyolog ve bulaşık. salğın » önemli olarak sağlığımızlada 
~ 7 ~.:•I~~· proğramdan herkesin istifadesi için >f. ~ hastalıklar mütehassısı : ilgilidir. Onun için onları 
s~.!!._ıbaren birinci 25 kuruştur. ~ ~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t korumak iki tarafh borçtur. 
ı ....... ;•lara dikkat· )f> +c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t İ Ş T E 
3,,--9.15 de e' ki ·1 • h' ! tC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ • 

de Holivut e ~nı.mıyen şa ıt. ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +c F erıt Saç Suyu 
~:~~~-------w-'V"'"..r +c tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- tj . b k 

1 
t · d 

ı ...,...,...,n ..... ++++...,..,...,..~~~ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t sıze unu_ 1° ayca emın e er 

en • k • • ıfC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t KEPEG YOK EDER 

gın lŞeSl i<m~:R=::r:::r:::r:ım,,:JAC:ıncJAC::r:::r:::r:>t Ddökülmenin önüne , 

Türk Hava Kurumu 
• 

ı;'11tin 1 1. Na On 
"~Si) o GJak . t' ehe inden . ıs ıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

11Jbhıı:_ de k d~ır bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
• , I{ l en ıni h' . Ue b·ı o lllak .. ze ızmet etmış olursunuz. Müşterilere 
~ ~ 1 tt •at I uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

'!e kar"'rı ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
~d .. ver-· t' 

''•: H·· uıış ır. 
ukunıet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

Parazitsiz rad
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl
dmm radyo., 

ve Billur 

Atelyemizde: 

~~~:~~~~~ 
lnır Yüıı Mensucatı ~ 

lfaJk Türk A. Sirketioin ~ 
~ lt,~•iQJ adpına1· Kun1aş Fabrikasının 1 
'1b " J olay . I ~ "lr itllJ. ısıy e yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif 
~'i"tı Ve Ucuzdur 
~ ~•td•nd Satış yerleri ~ 

~'lblltd:· l86 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. İl 
•n caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 

~:~~~ 

Alman Doktor Auostelin Geçer 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından 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 <".addesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 

SAÇLARI UZATIR 
---00·---
M. Depo 

S. F E~R 1 T 

Şifa 
ıEczanesidir 

,_ 

---.-----------------------~& 

~1ağazasında 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. 

~lüşterilerine · gösterdiğ·i kolaylık vc;yaptığı 

~ Jl.•ı l tatlı nıuanıele ile 
lYll rvon ar herkesin sevgisini 

'J 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 kişesi sahibi 

HAYRI AK DÖLEK 

~~~E~E~EEfiSt!lE~Em-
E TAYYA·- ·RE -TELEFON m 
~ : 3151J rl 
E .. su GlJN m 
! Herkesin sevdiği, herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 1 
~ sevgili yıldızın iki güzel filmi 

~ 1 9·· F·ı ~ - ucum ı osu 
~ Jack Holt ~ara~ı~dan büyük ~ir .kudretle temsil edilen· ~ 
S hava tchlıkesını ve tayyarecılerın kahramanlıklarını 1 
İ 2 - Bi;Ö•A;küyff ihayesi 1 
~ Güzel Macar yıldızı Magda Schneider'in içten gelen bir el 
~ ilgi ile oynadığı şaheser m 
~ Ayrıca: Foks dünya hidiseleri - Türkçe sözlü - 1 
~ Bu Haftanın Seansları • R 

~~ Hücum filosu 15-18,15-21,30 Bir aşk hikayesi 16,45-20 ti 
Cumartesi Pazar 13.30 da bir aşk hikayesile başlar 

~ DİKKAT: Çocuk haftası münasebetile bu hafta hergün 
fi ve her seansta duhuliye çocuklar için 1 S~kuruıtur ·-· 
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Çok nazik 

Karataş 
Orta Okulun 

1'1 üsa ıneresi 

Almaıı hududunda hazırlık 

Karataş Orta okulu 1 Mayıs 
günü akşamı Halk evi ·salon
larında ' güzel bir müsamere 
verecektir. 

Musiki takımı ötedenberi 
şehrimizde büyük bir şühret 
temin eden Orta okulun bu 
müsameresinin programı da
vetlilere güzel bir gece ge
çirtecektir. 

13eledive zabıta kursu 
.; 

Belediye zabıta memurla-. 
rı kursu belediyenin evlenme 
evlenme dairesi · salonunda 
açılacak ve pazartesi günü 
ilk ders Şarbay doktor Beh
çet Uz verecektir. 

Kursa belediye zabıta me
murların.dan maada belediye 
tahsildarları, belediye icra 
memurları, temizlik işleri a
mir ve muakipleri de deva• 
ma mecbur tutulmuşlardır. 

Çeşme hadisesi 
Çeşmenin Alaçatı nahiye

sinde Muharrem Kaya'ya 
öldürmek kastile silah atan 
Eminin muhakemesine dün 
şehrimi ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

Bahar bayramı 
Yarın 1 Mayıs bahar bay

ramıdır. Bu münasebetle res
mi daireler ve mektepler 
tadildir. 

Fuvar 
. 

gazınosu 

Fuvar ko:nitesi dün Şar

bay doktor Behçet Uz'un 
başkanhçında toplanmış ve 
fuvarda yapılacak olan ga
zinonu planlarını tetkik ede
rek muvafık görmüştür. Ga
zinonun inşaası müteahhide 
verilecektir. Münakaşa şart
namesi hazırlanmaktadır. 

Gazino fuvarın her sene 
iktiyacını görebilecek mü
kemmel bir halde olacaktır. 

l{öpekler öldürülecek 
Son günlerde köpeklerin 

şehrin yukarı mahalıztında 

fazlalaştıçını gören belediye 
bunların itlafı içi tertibat al
mıştır. Isırılanlar darülkelp 
müessesesinde muayene edil
mektedir. 

Paraşut kulesi 
Türkkuşu kulübünün açıl

ma töreni hazırlıklarına dün 
devam edilmiştir. Kulüb a
çıldıktan sonra Kültürpark
taki paraşut kulesinin hazır-

Dış bakanımız Belgrada ~ider
ken Atinada kral tarafından 

kabul edilecek 
İstanbul 30 (Özel) - Mayısın dördünde Belgradda top· 

)anacak olan Balkan antantı konseyine reyaset etmek üzere 
gidecek olan dış bakanımız doktor Rütü Aras bu [seyahati 
Atina tarikiyle yaparak Yunan başvekili ile birlikte Belgra
da gidecektir. Rüştü Arasın Atinada Yunan kralı tarafın
dan kabul edileceği Atinadan bildirilmektedir. 

Yunan donanması manevra-
lanmasına başlanacaktır. Bu ya . baclıyor 
kuleyi Türk hava kurumu Y 
15000 lira lsarfetmek sure- istanbul 30 (Özel) - Geçen gün bildirdiğim JYunan do· 
tile yavtıracaktır. Paraşut nanması manevraları başlıyor. Manevra>'a 27 parça harp 
kulesinin planları Ankarada gemisi iştirak edecektir. Kral bugün donanmayı teftiş edi-
hazırlanmaktadır. yor. 

Cenubi Kafkasya dille- oooooocoooooooo 
ri mukayeseli Itigatı Mısır tahtı Sıyasal durum 
Sovyetler Birliği ilim aka- -Baştarafı ı inci sayfada- - Baştarafı 1 incide -

demişinin Gürcistan Şubesi Paris, Londra, Berlin, Prağ, çevrenlerce thmin edilmiş 
Benubi Kafkasya'da kullanı- Viyana, Budapeşte ve Ro- olan inhilileuğramaktan pek 
lan müteaddid dillerin mu• uzak kaldıkları göze çarpı-manyayı ziyaret etmiştir. 1917 
kayeseli büyük bir lôgat yor. Şimdiki halde natice 

b de tahta geçmişti . 
.k\ta ını hazırlamağa başla- ıııudur: Fransız seçiminden 

t G k - 1922 de bir irade neşre- Y 
mış ır. ere umumı surette esaslı bir yenilik çıkmıyacak-
diller ilmi bakımından gerek derek Mısırın istiklalini ilin 
Asya milletlerinin kültür ta- etmişti. Sonra bir kanunu tır. 

• d k M t "Tribuna,, gazetesinin bu rihi bagımından bu esere esası neşre ere ısıra eş-
.. b' h"k• t h ı· · makalesinde dahi gizi endişe büyük ehemmiyet verilmekte rn ır u ume a ını ver-

ve eserin vücuda getirilme- mişti. Kral Fuad 19 Mayıs 

sine bu egemmiyetle müte- 1919 da prenses Nazlı ile 
nasip bir dikkatJa çalışmak- evlenmiş beş çocuğu olmus· 
tadır. tur. Bunların en küçüğü olan 

bariz bir şekilde görülmek-
tedir. 

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

preds Faruk bugün kendisi
ne halef . olacaktır. 

Belediyeler 
Bankası 
Merkezi 

Ankara 29 (A.A)- Bele
diyeler bankası umumi mer
kez binasının inşaatı 323 
bin liraya Abdurrahm~n ve 
Enver inşaat müessesesine 
ihale edilmiştir. 

Kralın 
Başlığında 

F evkaJade Bir Meclis 
Kuruldu 

Sofya 29 ( Özel ) - Dün 
akşam birdenbire sarayda 
Kralın başlığ:iıde fevkalade 
bir topluluk oldu. Nazırların 
hepsi de davet edildi. Bu 
haber Sofyanın içine yayılın
ca. orralığı yine bir heyecan 
kapladı. Müzakere dört saat 
devam etti. 

Hükumet heyecanı teıkin 
teskin için neşretti beyanna
mede meclisin her nezaretin 
gördüğü işler hakkına Krala 
malumat varmek ve göreceği 
tayin etmek için toplandığını 
bildiriliyorsa da bu meclisin 
Mayıa içinde Cenevrede ve 
Belgradda toplanacak olan 
devlet adamlarmın toplantı
larile ve Boğazlar meselesile 
ve Bulgaristanı bağlıyan mu
ahedelerle alakadar olduğu 
zannediliyor. 

__ .. , ....... , ... __ _ 
Nazelli 
Tenezzühüne 
Atay ve Altınordu 

"' 
ekioleri nıiz de katılacak 

C. H. Partisi Tilkilik ka
munu ile Altınordu kulübü
müzün önümüzdeki Pazar 
günü tertip ettikleri NazelJi 
tenezzühüne iki değerli takı" 
mımız Altay va Altınordu 

ekibleri : biri Aydına ve di
geri de Nazelliye maç yap
mak uzure gideceklerint 
memnuniyetle haber aldık. 

Altay takımımız Aydında 
Aydın muhteliti ile, Altınor
du da Nazelli Birlik takımile 
karşılaşacaklardır. 

lzmirin Tilkilik C. H. Par
tisi ile Altınordunun müşte
rek teşebbüsleri takdire 
layıktır. Buna Nazilli ve Ay
dın spor kulüblerininde maç 
yapmak hakkındaki teşeb
büsleride ( tebrike değer bir 
hadisedir. 

Halen lzmirin iki kuvvetli 
ekibi bu tenezzühe iştirak 
edecek lzmirlilere heyecanla 
dolu bir spor günü yaşat
makla tenezzühe başka bir 
veche verdimektedir. Bilhassa 
Aydında iki hafta evvel Al
tınordunun uğradığı talihsiz
likten sonra Altayın alacağı 
netice merakla beklenmek
tedir. ---oo---

Araplar 
Ne istiyor, Yahudiler 

Ne dileyor 
lstanbul, 30 ( Özel ) -

1 Araplar Filistine yahudi mu· 
hacirlerinin girmesinin men 
edilmesini isterken yahudiler 
de arapların Fılistine girme· 
sinin menedilmesini dilemek· 
tedirler. Londra hükumeti 
bunların hiçbirine henüz ce
vap vermediği gibi bu bapta 
hiçbir yeni harekette bulun· 
mamıştır. 

iSABET EDEN iKRAMiYELERi 
DERHAL TEDiYE EDER 

Filozofun 
Köşesi 
- Baş tarafı 1 incide 

dedeye gider, pa .. ç•~ 
bağlanan parmaklığı tıJ 
mezarı da harap ve 
eder, Bunu gören paıf ~ 
yaka paça doğruca .111 
rakola ğötürür. O deffl~ 
kamım, mekabire h• b• 
maddesinden altı ay e 
yatar çıkar, bu bikiY. 
tarafa yayılır. Murt~~a f 
dubaracı liğabı verı!ır· ~ 
bin biri kahvesine gıde~~ 
ve parası yerine bir çı 
tepsiye bırakır gider· 

b. et Murtaza küblere uı ti 
de her nasılsa ogün ° 
bulunmuştum. 'fi 

- Ne o Murtaza el• · 
kızıyorsun, ne oldull 
sordum. ~ 

Başını bir iki saJJıy•~~ 
.. ,t~· 

- Ne olacak mu ·~ 
biri para yerine bir çı 
bırakmış hem de dubar~ 
rafını çevirmiş. On~ 1'l 
rum. Senede bir, l?_ır 

6 
işliyeyim dedim. ooır' 
sonuna kadar cezasını 8 
yorum. Bir de üste 

du~aracı kaldı. .. JeO'e 
Omrümde yalan soY al 

bilmem, bedavadan Y .,-
da oldum, diye dağı ~~ 
anlatmıştı. Hey gidı ~· 
hey •. o devirlerde ne ' 
saf adamlar vardı. ğ o 
Murtaza ağa şimdi sa d 
idi halk arasında adı 
olurdu ?!.. ofd 

Şark fi)oı ~ 
HIDAYE1' 1' ___ :.:_---

Bel gr ad 
Yolunda ,. 
Atina, 29 (A.A) -

ajansi bildiriyor: filrlı 
Yunan matbutı o ı 

vfk r Bakını Doktor Te 1
• ~ 

Aaras'ın Belgraddakı ·del"'_J 
antantı konseyine gı ti~ 
Atinadan geçere.~ .. ecef 
mahafiUerle goruf e'Jt( 
memnuniyetle kaydetlll .J' 

dir. . .. C&J'-·. 
Kral Jorj kendısını ,e~~ 

tesi günü kabul e!:1 ~ 
Bay Rüştü Aras ve . tr 
taksas Cumartesi •fll1 

" 
d'r ' hareket edecekler .' bd~-

" Proiya gazetesi " .. t• ..... ..1 
lakatın ehemmiyetıOI ,lı~ 
ettirerek Balka~ : .. y~ 
temel: pek sıkı fu~ ııd 1",, 
teşriki mesaisi oıduf~,t ~ 
makta ve iki meıııle ~o ~ 
s1ndaki münasebetle~ 
miliğini ve Boğazlat ""'j 
hakkındaki glSrtlf 
kaydetmektedir· 

Polon1! 
Roma ittifakı? 

Girecek ,, t'. 
Prag, 29 {Rad1~ ~ 

lonya Roma ittif• ~ i 
mek istiyor. Bu baı;.., ;/_ 
zakereler Budape~ ~ 
yan ediyor. Sa • ~ 
memnun oldu~11 

eden Polonya d•t 
burada uzun 1118~ d• 
bu müzakereler~·~· 
edeceği zaane~ıJip~ f 
siyasal çevealezı .' ~--~ 
Çekoslovakya •• ~ 
lif arasındaki 111 ı,t"j( 
rin sıklattırıl111•Ç~ 
görünüyorlar. ; 
manya ile PolollYlı 
dostluktan da ç:.ı~:.J ~ 
dir. Fakat Çek.,..-Jt'~ 
şartı Polonyanıll ~ 
fakından yüz çe 


