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t~, (Ôıel) - Son inti
• Venizelosçıların ka-

11 herine Venizelosçu-
11 tn amansız düımanı 
~ondilis'in ani olarak 

r. ~ bllyük dedikodulara 
:. tlo, 01du. Ko:;dilisin Ve-

l, ~~lar tarafından ze
i i,'-dıgi ileri silrilldü. Bu 
~ Yapan koyu kralcılar, 
~~~tin öcüı.ü almak 
~ hazırlıklara baş
~· 84:reket versin ki, 

• ı_ llluayene eden dok-
~ llüaı hidisesinin tabii 
~Sonu 4 üncüae -

~ s [•l [•] 

yan müfrezesini kılıçtan geçirdiler 
~· .. ··~ -

Dün bütün 2ün ve gece Habeşistan yaylasının her tara
fına dolu ile karışık müthiş yaimur yağmıştır 

~~~~~~~~ ·~~~ 0000 ~~~~~~~~~~~-

HABEŞİN YENİ BİR SEFERBERLİK iL.ANI DAHA 
AFRlKA HARBiNiN 

SON DURUMU 
Bugün gelen İtalyan resmi 

tebliğleriodende anlaşıldığı 
üzere cepbelerd ~ önemli bir 
savaı yoktur. ltalyan baş 
kumandanı.telgrafında "cep
helerde hiçbir hareket yok· 
tur .. diyor fakat Habeşler 
ufak tefek hareketlerden ha-
ber veriyorlar. 

Meseli Adis-Ababaden 
gelen radyo, ltalyanların ha
zırladlkları hücumu Habeşler 
haber alarak yaptıkları mün
ferit bir hücumla hareketsiz 
bırakmışlardır. Royter muha
bi i de Makale önlerinde 79 
kişilik bir İtalyan müfrezesi
nın kılıçtan geçirildiğini bil
diriyor. -..ı 

Anadolu ajansı ise dünkü 
bombardıman netiçesine iki 
ölü ile bir kaç yaralı oldu
ğunu ve katlayıcı bambalarla 
yangın bombalarının bir kaç 
yerde yangın çıkardıklarını 

~~ ~ ~ 
~d ~ ~ 

: yağmurlar yağmıştır. Yalnız 

sivil halk arasında zayiata 
s~bebiyet veren dünkü bom
bardımanlarda büyük bir 
netret ile karşılanmıştır. 

Bilhassa içinda bir asker 
bulunmıyan ve haftalardan
beri yalnız yabancı seyyar 
hastanelere bir tecemmü 
merkezi vazifesini gören Des
sienin bombardıman edilmesi 
pek ziyade fena telakkiye 
uğramıştır.I 

Roma 10 (A.A) - Harbi
ye bakanlığı bugün ftalyan 
Habeş harbı başhyalıdanberi 
anavatan ordusunun verdiii 

haber veriyor. Adis-Ababa 10 (A.A) - zayiatın resmi listesini neş-
Bu son durumu hülisa Dün bütün gün ve gece Ha- retmiştir. Bu listeye göre 

ederken Anadolu ajansından beşistan yaylasının her tara- anavatan ordusunda 844 ölü 
da şu telgrafı da aldık: fana dolu ile karışık müthiş - Sonu 4 üncüde -
~[•l~: 8. s 8 :~ 8 8 s [•] 

Negüs' ün önemli sözleri 

Spor Tenkitlerimiz 
Habeş plaııını sezenler yoktur. Habeşliler 

istiklalle~i uirunda ölüyorlar 
Habeş imparetorunun Nev- verilen manalar yerinde de-

BIR ASK EACI!SI ----..-s irlit __ _... 

Bir ArnaYacl 
kızı nişanlısı 

öldürttü 
--· ..-t> ......... ..,.__ 

ZAVALLI NIŞANLININ 
CESEDi ORMANDA 

BULUNDU 
Akovanın Stojer k6ytlnde 

çok acıklı ve kanlı bir fada 
olmuş, bir ArnaAud kızı itıkı 
ile bir olarak nişanlısını ol· 
düştür. HAdiıe şöyle olmut· 
tur: 

Ruja iimincla çok clı1ber 
bir Atlltl ... lım wardır. 8'a 
kızın. Zeko iti ı·ı•• Wr de 
nişadlısı ..-.ı 

.. 
irspor hakki

le kazandı 

york Herald gazetesine be- gildir . 
için savaşıyoruz. Düşman ise 
medesine yeni bir zevk ha
zırlamak için kan döküyor. 
Size Habeş ulusunu anla-

Genç kız her D• e•· 
velce pek sevdiği niıanhua· 
dan bakmış ve Vute• ismin· 
de bir delikaıilıyı aevme;e 
başlamıştır. Arnavucl lua 
köyün alttarafındaki çetme· 
ye gitme münasebetile yeni 
işıkile sık sık bulutmata 
başlamıştır. Kızla Aııkı, sev
dalarını daha derinlettirmek 
ve kuvvetleıtirmek için ni· 
şanlı delikanlı delikaahyı 

i 
e 
• 

1 
.. 

tllylılar anlq;.madılar bek
ler eyi oynamadı 

yanatı dün akşam Loııdra Bizim harimi~ize sokula-
radyosu bütün dünyaya yay- rak Habeş ulusunu kalbin-
dı. Necasın bu söylevi öz den vurmak istiyenler bizim 
yürekten boğma sözlerden t tbik etmek istediğimiz pli-
mürekkebtir. İmparator ez- nı henüz sezeme!_!Jişlerdir. 
cümle diyor ki: Eğer tanrı savaşın şansını 
Habeş ordusunu idare den bize çevirirse - ki bundan 

değerli kumandanlarımın yap- emin bulunuy'orum - yurdu-
bkları savaşlarda meslek ku- muza saldıranların hakka te-
suru olarak bir şey görme- cavüz ne demek olduğunu 
dim, onlardan memnunum. anlatacağız. Biz kendi yur-
Harekitın yavaş gidişine dumuz, ulusal hürriyetimiz ....................................................... 

Resimli Dünya Hadisesi 

1936 Olimpiyadları önümüzdeki Ağustosta Almanyada 
başlıyacaktır. Yukarıdaki resimde Olimpiyadlara hazırlanan 

IAvusturalya ~ tenis şampiyonları bir ekzersiı esauında gö
rillmektedir. 

- Arkası 4 üncüde - -Sonu 4 üncü sayfada-

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

Gazy&ğı alıyoruz su çıkıyor 
~ eçenlerde bir kariimizden bir mekhab aldık. Ba 
.::..1 mektubda "bazı ibtikarcılaan gazyapa m kant

tırdıklanndan" acı acı şikayet ediliyordu. Belki mlaferit 
bir hadisedir, dütüncesile bu tiklyeti bu stlbmda yam 
mevzuu yapmamııtık. Ayni şikayeti yajclıru bir kaç mek· 
tub daha aldık. Bu vaziyetten anlaşılıyor ki, piyasada hile- · 
kir bir el, kapalı teneke ile ve açık olarak satılan gazya;
larına yarı yarıya su kaiıttırmaktadır. 

Şikayetçiler diyorlar ki: "Gazyağı alıyoruz. Limbaya ko
yuyoruz. Biraz yanıyor, sonra bir de bakıyoraz ki fitil 
yanmağa başlıyor!,, 

Hilekarlığın, madrabazhğın, ahlaksızlığın da bir dereceai 
vardır. Elhamdülillah umumi harb senelerin değiliz Guyaj1 
bahalı değil. Bugün biraz eli para tutan halk evinde elek· 
trik yakıyor. Gazyağı lambasında oturanlar çok dar biitçeli 
vatandaşlardır. Madrabazlar hilekarlar, gaza su karııtırarak 
bu vatandaşların cebinden bir kaç kuruş çalmakla ne ka· 
zanacaklardır? Alakadar makam neden kontrol vazifelİDİ 
yapmıyor. 

Halk iireniyor ve haykırıyor: 
Ayıbdır, namuslu olun, namuılu olmağa çalııınl eliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Gönlü yakan bir aşk yapmak 
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D ün yada h.iç bir şey anlamıyan bir kimse 
varsa o da halkın hiç bir şey anlamadığını 

sanan gafil insandır .. 
Ya,ar Gündüz. ailenin en dua ile anıyor ve anacaktır .. 

samimi bir doıtu sıfatı ile Nihadın patronu genç mu-
gazeteciye tefekkür etmek habir ve muharririnin sözü-
fırsatını kaybetmedi: nü tasdik için dedi ki: 

- - Vaktile, yani hepimi· - Halkımız, hangi ilbayın 
zin halliki dostu ilbayımız hangi bükümet adamının, 
iktidar mevkiinde Ye çok hangi memurun halkın fay-
gözde iken gazeteniz onu dası, baJkın rahatı, balkın 
pek 19yrek andığı halde refahı için çalıştığını ve han-
mütekaid olduktan ıonra gilerinin de kendi menfaat· 
kendisiae her fırutla gös- leri, kendi keseleri, kendi 
terdi:ı sevgi ve saygı çoluk çocukları, kendi ak-
duyg "için ıize ne kadar raba ve taraftarları ıçın 
teıekklr eclilae azdır. çalıştıklarını pek ili takdir 

- O .za••n sevgili ilba- eder ve ona göre notunu, 
yımızia alkıtçılan o kadar 
çokju kt bizim sesimizi bel- numarası, dua veya linetini 
ki işittirmk te g~ç olurdu. verir ... Halkımız yapılan iyi 

Necati Wulazın kızı Mef- veya kötü her şeyi niçin, 
küre, yaıı ıttti, yarı litife kimler için yapıldığı pek iyi 
ifade edeD bir gülücııseme anlar ve kararını verır. 
ile atıldı: Dünyada hiç bir şey anla-

- 'O zaman babamın mıyan kimseler varsa onlar 
adı rifıoda bülbül gibi da balkın biç bir şeyi anla-
ötenler şimdı balık gibi madığını sanan gafil inıan-
susuverdiler. lardır .. 

Bu defa (Hak Yolu) ga- Bu sözler iokılibcı öğret-
zetesinin genç aytarı Nihad menin ruhunda bir coıkun-
Atılgan söze kanıb: luk fırtınası kaldırdı. Şimdi 

- Merak etmeyiniz, bizim o. halkımıza doğru giderek 
gibi daima halk ile temas her zaman t.alkımıza el uza-
edenler, her gün halkın ka- tarak halkımızı tam manası 
)abalık bulunduğu yerlerde ile yükseltmekten batka bu 
dolaşanlar halka her zaman memleketin yükscliı ve sa-
şefka tli bir babalık yapmış adete kavuıma yolu olma-
olan Baybabanızın J. ıidını dığını anlıyan bir gazeteci 
halkımız dün olduğu gibi ile tanıştığından dolayı son 
bugün de, yana ela dalma derece sevinmişti. 
minnet ve şükranla, bayır (Arkası var) 

a · m a a s a a a 
İtalyanların Çekoslovakya 
Reginaldosu Fransayı 3 - 1 
Kaybolmuş.. Mağlôb etti 

Torino - Hayas ajansın-
dan : Paris (Radyo) - Fransa 

Süel rahip Polyo Reganil- ile Çekoslovakya takımları 
donun Doğu Afrikasında bir arasın yapılan futbol maçtnı 
fırka başında vazifesini ifa Çekoslovakya takımı sıfıra 
ederken • öldüğü Voyvoda karşı üç golle kazanmıştır. 
Pistonun telgrafından anla- ............... __ ~----._.._.,.,._· - · · 
şılmıştır. bu kere de gönüllülerin ba-

Paku Reginaldo bütün şında Doğu Afrikasına gö· 
italyada pek marnf idi. Bü- nüllü gitmişti. Bu adamın 
yük harpte de bir Faşist fır· ziyaı İtalya ıçın büyük bir 
kasın baııoda olduğu gibi zarardır. 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
~~""V"'V""V''""-'~"""~ 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 19 

AH~1Ef), LEYI"'A \ 7 A MUAZZAA'I BİR KÖŞK 
Y AP.fIRIYORDU !. 

Bu sabah Abmedin gele
ceğini de biliyordu. Dün söz
leşmişlerdi. Bornovada yap-
tırmakta oldukları vmaleri
ne gideceklerdi. Halbuki 
evde ses sada yoktu. 

Neş'eli genç, otomobilinin 
boruıunu bangır, bangır ba
ğırtıyordu.. Onun hiçbir ,ey
den haberi yoktu. Etrafını 
penbe renkte görüyordu. 
Biraz sonra bir pancur açıldı 

ve Leyllnm kafaıı aarktı: 

- Bonjur 1 •• 
- Bonjur! .. 
- Biraz bekle Ah.ııed .. 
- Çabuk ol ... 
- Geliyorum bekle ..• 
Genç kız büyük bir telaş· 

la hazırlanıyordu. Fazla bek 
letirıe Abmedin eve girme
sinden, evdeki manzarayı 
görmesinden korkuyordu. 

Çabucak tarandı, yıkandı, 
sartına spor bir manto geçir
di. Annesinin kapısını ara-

( HaJlua Seal ) 

lngilterede u~n umi bir matem var 
t;'T~~J..,..11iSt VSI · ','iDi mR.Jl.'c~.:C~~~--IR--~Eli!lllll __ _ 

5 inci Jorjun ölümüle her 
sınıf halk matem icindedir , 

------------ --oo.+oo--------------
Denizciler, çiftçiler, avcılar, sipahiler, sporcu-
lar, sanatkarlar ayrı yas müddeti tayiıı ettiler 

İngiliz Kralı beşinci Jorjun pek çok severdi. J~er sene : çirmek demek değildi. O, 
vefatı hemen her sınıf bal- Almur-Şollandiyada bulundu- 1 sporu sıhhat ve doğruluk 
kı hususi yas tutmağa mec- ğu müddette o civar halkı- senbolü olarak telekki eder-
bur idi. İngilterede umumi nm yaptıkları sürek avına di. Sporcuların bir merdlik 
bir matem vard. Fakat bu iştirak eder, avcılarle bera- sıfatı ve bu merdliktan do-
genel yastan fazla bir müd- ber oturur, avcılık san'atı ğan ha şinaslık, ahlak doğ-
det yas tutmağa karar ver- bakında konuşur, onlara av- ruluğu, kibarlıkları görmek 
mişlerdir. Çünkü müteveffa cılık hikayeleri söylerdi. ve bu~mak iste~di. A 
Jorj bu saydığımız meslek- Ata binmek zevkine gidi- San atı, ~an atka~ları ~e-
lerin ile alikar olurdu, hep- d f ·ıt d s· h' ver ve takdır ederdı. San at 

yor u. ngı ere ~ ıpa 1 dezgahlarını sık sık ziyaret 
sini kendi ilile yapardı. De- ocaklarının en çogunda aza d , tkA 1 t "k t 
nizcilı'ktekı' hevesı· hakkında b 1 d H - b" k e er, sana ar ara eşTI a u unur u. ergun ır ere h tt k- "k , tk,. 
b

. k ı d k k l . yapar, a a uçu san a ar-
ırço gazete er e pe ço at arının yanına gıder, onları lara çok kere şahsi yardım· 

şeyler okuduğumuzdan bunu okşar, kendi elile onlara şe· larda bulunuyordu. Sarayda 
tekrarlamağa lüzum görmi- ker yedirir, umumi koşulara bir el işi atelyesi vardı. Ora-
yoruz. iştirak ettirirdi. Geçen sene da birçok san'atları kendi 

Jorj çok kere ovaya çıkar, ye kadar atlara zulüm eden- kendine yapar, yaptığı bir 
çift süren bir göylünün elin· ler hakkına takibat yaptırır, işi fakir bir san'akara hediye 
deki sabana sarılır, yarım atlara iyi bakan İngilizlere ederdi. San'atkar bu hediye-
saattan ziyade bir müddet mükaafatlar veıirdi. nin nereden ve ne için gel· 
sürer, çıftçilik hakkında köy- İngilterede sporculuğuğun diğinin farkına varmazdı. 
lülere pek çok nesahatlar büyük önemi vardır. Bu öne- İste bu sebeblerdir ki, Be-
verir, onları ziraata teşvik min amili müteveffa kral idi. şinci Jorj için hususi matem-
eder, ziraat erbabına izami Kralın nazarında spor demek ler yapımasını mucib olmuş· 
yardımlarda bulunurdu. Avı yalnız bır oynamak vakıt ge- tur. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Rusya • SIKAGO • 
Avusturyay1 kontrol 

edecek 
Paris (Radyo)- Rusyanın 

İtalyanın yrrini tutması hak
kında Fransız dıt bakanile 

Rus iç bakanının konuşma· 
ları gazeteler tarafından 
doğru tefsir edilmemiştir. 

Rusyanın İtalyanın yerini 

tutması demek, İtalyanın 
Afrikada meıgul bulunrra• 

sına mebni Avuıturyanın 

Sevr mushedesine riayet et
mesi, Almanyanın nazileri 
tarafından rahatsız edilme-
mesi için Rusyanın Avstur
yaya zahir olması demektir. 

İzmir Kızılay 
Merkezinden 

Merkezimizin belli olan yıl

lık .kongresi 17 Şubat 936 
tarihine raslıyan Pa2a t~si 
günü saat 17 de Halkevinde 
yapılacaktır. Kızılaya yazılı 

üyelerin kongreye teşrifleri 
önemle rica olunur. 

hkladı. Annesi mışıl mışıl 
uyuyordu. Parmaklarının 
ucuna basa basa evden fır
ladı. Otomobiıdeki yerini 
aldı. 

Genç adam bir elini ıoev· 
gilisinin omzuna, obir elini 
de direksiyona koydu. Oto· 
mobil adeta Bornovaya neşe 
saadet, kahkaha götürüyor
du. 

Genç adam, yaptırdıkları 

evi anlatıyordu: 

- Leyli! Çok beğenecek
sin. Bugün temel dıvarlarmı 

çıkıyorlaz:. Bahçe dıvarları 
tamamlandı •.. 

- Biraz gaza b:ıs, çabuk 
gidelim!, 

- Sana bakmaktan oto
mobili süremiyorum ki... 

- Şakayı barak eve çok . 
merak tdiyorum ... 

Otomobil, çiftlik kadar 1 

HAYDUTLARI 
Bir küçük 
Karakolu 
Kaldırdılar 

Paris (Radyo) - Nevyork
tan bildiriliyor: 

Beş kişiden mürekkep bir 
çete Holvod üzerinde ceryan
lar yapan b r kass!rgadan 
korkan ahalinin ıa,k. nl ğın
dan istifada ederek Shrley 
Templi küçük karakolunu 
aşırmışlardır. Polisin sarf et
tiği bütün gayretlere rağmen 
ümit verecek hiç bir iz elde 
edilemedi. Bu haydutları bu
lup polise haber veı eceklere 
on bin dolar mükafat vado· 
lunuyor. Amerikad a birçok 
gönüllü hafiyeler oldu2-u ha· 
de geııe bütün araştırmalar 

fayda vermedir. j 

Bir infilak 
Belgrad - Amerikadan 

kablo: Kembirçten bildirildi
ğine göre Kimboten de bir 

geniş bir arsa önünde durdu. 
- Burası mı? 
- Evet ... 
- Ne muntazam şey böyle .• 
- Elbette LeyJihn yuva· 

Si bu ... 
Ahmed, Şato mu yaptırı

yorsun allabaşkına!.. 

Yükselen dıvarların üstün
de yüzlerce amele çalışıyor
du. Köşkün temel davarları 
yapılıyor. Diger tarafta mu
azzam bahçe muntazam bir 
hale konuyordu. Bahçenin 
şurasına burasına Palmiyeler, 
Çamlar dikiliyordu. 

Otomobilden indiler. Ah
med, müteahhidi çağırdı, 
projeyi istedi. 

- Al Leyla.. Bak işte 
evimiz bitince böyle olacak .. 

- Ahmed tıpkı .düşündü
ğümüz gibi.. 

- Bak sana anlatayım .. 

Bulgar Milleti 
Affı umumi 
İstiyor •• 

Sofya (Özel) - Bura mer
kez bapisanesinde ve Bulga
ristanın diğer hapisanelarin
de Taktiri sükün kanununa 
uydurularak mahkum edilmiş 
bırçok kimseler vardır. 

Bunlar arasında bir kaç 
seneye de miiebbed küreğe 
de mahküm olanlar mevcud
dur. Bu mahkumların sayısı-
sının birkaç bin olduğu tah
min olunuyor. Mahkümlar 
arasında pek çok Lise ve 
darülfunun talebesi d~ bulu· 
nuyor. 

Üniversine profesörlerin
den nıürek keb olan " İnsan
lik hukukunu himaye,, cemi-
yeti Devlet ŞÜ!"asına bunla
rın hepisin~n atfı için bir 
arzuhal vermiştir. Bu arzu· 
hale yalınız Sofyadün 10 bin 
imza konmuştur. 
..,..,.,,,~ .......... .... ............... ....... ...... ............ .. 
tonel infilakı olmuştur. Hü-
kümet toneiin içindeki 14 
amelenin mahvolduğu endi- · 
şesindedir. 

Burası evin cephesi .. Önlinde 
geniş bir ver~nda olacak. 
Yaz akşamları burada yiye
ceğiz, içeceğiz.. Sonra ha
sır koltuklara gönıüleceğiz .• 
Verendanın önünü palmiye
ler ve çamlar gölğeliyecek ... 
Burası !alona açılacak. Sa

lon çok geniş olacak. ica
bında 30 çift serbest serbest 
dans edebilecek.. Salonun 
şurasında muhteşem bir şö
mine olacak.. Şu tarafa iki 
tane heykel konacak.. Tam 
ortaya muazzam bir avize 
asılaçak .. 

- İyi .. Çok güzel.. Anla
dım Ahmet .. Çok muhteşem. 

- Dinle beni bak bahçe
mizi de anlatayım. Köşkü· 
müz, bu bahçenin tam orta
sına isabet edecek. Ağaçlar 
büyüyüp yapraklandıktan 
sonra kC>şkiimüz bu yeşillik 

11 Şubat 

~ogolistan 
işleri Sarpa 
Sarıyor? •• 

Belgrad (Özel) - Uı•~ 
şarktan gelen haberler gilO" 
den güne fenalaşıyor. Mogo· 
listanın hudud hadiseleri çO" 
ğalıyor, bu çoğalma japoD • 
Rus gerğ nliğini artırıy 

İki taraf ön~mli hazırlıkla't 
yapıor. Bu durum Avrupa~ 
dahi fena tesirler yapıyoff 
hatta ltalyan ,meselesini unill 
turuyor. 

Mogo1istanın birçok yeri• .. 
rinde hudud kapıları kapaO" 
mıştı.ı. Tarafeyn ticari ın0" 
nasebetlerini kesmişlerdir. 

Mançurriyi kendilerine nı· 
sü hareke ittihaz eden Ja• 
ponlar oradaki ordularıoı 
artık gizlemeğe bile lüzudl 
görmemektedirler. 

Bay Heryo 
Kaza geçirdi 

Paris (Radyo) - Bay Har" 
yonun bindiği otomobil diğet 
bir otomobil ile çarpışmıştıt• 
Bay Heryo kazayı tehlike" 
sizce atlatmıştır. -·-

Yeni Adam 
1 :o uncu sayısı çıktı. 

Ehemmiyetli birçok yazılrtl 
arasında şunlar göze çarp· 
maktadır. Kısa tetkik 'le 
tenkitler, i. Hakkı metotsuı 
edamlar ve aşk üzerine dil• 
şbnceler, Van Loon, iskan• 
dinarya Yarımadası, Caoai 
siyasa acunu, M. Cırıthr 
Amerikan gençliği, Dr.(SaiP 
Rağıp Kimya nedir?, Dr· 
İzzeddin Şadan Aşkla müc•• I 
dele V. IGliltekinin bu b 
bir cavabın tahlili zabirı 
Sıtkı kitaplar ve Sarhof 
Anatole Frence Şeytanıll 
sözleri. Yeni Adamı okuyU" 
nuz.! 

{Pr;.S:.....Z~~ ::;,..,;:- ·~ e 3B!llisd'I 

1 EkmekcibaŞı 
~ lokantası 

~ 
Birinci Beyle.r sokağında 

Bay Mehmed Altınbileğio 

idaresindeki lokant8\ ~Ue· 
&; sine <'hemmiyet sı ve 
~ hayatına kıyme.t ver.mesinİ 
t.t• bilenlerin hergüıı ko(;t,~ 
L+. ları bir yer olmuşt~. 1 Evler için de tabeldot 
(+1 veren bu Jokantayı okur-
[t1 Jarımıza hararetle tavsiye 
~ e :ler ıZ. 

1 ~~~=~.-:~..-:: ~~~1S.:-o....-

içine gömülecek, etraftaO 
yabancı bir göz bu nefti •' 
yeşil perdeyi delip köşkü1110" 
ze sokulamıyacak. Bü~ 
bahçe kapısından köşke k•"' 
dar asfalt bir yol yapalacalı• 

Bu yolun iki tarafını re11" 
gir~nk çiçekler süsliy,celı• 
Bu çiçeklerin arkasında da-" 
ha boylu şimşirler, bunları., 
arkasında daha yüksek ai•f 
lar kademelenecek .. Anladııt"' 
mı yavrum. 

- Anladım. Ahmed.. /ıflj-.1 
ladım. Burası peri masalla" 
rında duyduğum, sinemaı.t" 
da gördüğüm işk ve saadet 
yuvalarından da daha pat' 
la~, daha muhteşem .. 

- Dinle daha bitmedi .. 
Şu p)lnı versene ... Bak b..
raya köşktımüzün kartı•••' 
isabet edeceği yere b!rcl' 

' (Arkaıı y,ı) 



ALTIN DAMLASI 

:~•başının 
Yuk şaheseri 

kOKu 
VE 

okUc~luğun 
harikası 
ALTIN 

AIWLASinı 
YALNIZ 

2 Ya.~ar 
nıeı· ısırnli 

.dctklitıerini 
ı det}e redd d' . e ınız 

ın. Depo: ~ 
~Bıl--Uliiil:MA~ 

S. Ferit Şifa eczanesi 

~ ıç;~ler 
"Yatı o 

bilir 
Ctilbes· lllanasmı anlamış ince düşi.inceli kibar bir!Jbayan 
XT •ne ist' d ''eş' . . ına en diyor ki: 
ir11j :nızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızııı 

··krette korunmasını temin edecek ancak 

~ sel, Kabaclayı ve Billur 
na ılarıdır 

avra d • In; b tn a, hayranı ertesi ve her zanıan 
ltt~ u rakıları kullanınız. Beni şüknınla 

arsınız. 

iltılık 
ki e" 
Bor .. 

~· "OVad ı C\I • • P biıyük bahçeli 
1 , ıçınd 
ektrjl e akar sul rı ve 

1< te · lllak Ü sısatı mükemmel 
ı:ere k f" ·ı cakt yo ıatı e sa-

lt, 1 r 
da A 8 ıyenler Borno-
lltıt.. tat&rk caddesinde 

"""llray 
ııtrlllı a Yahut Bornova 
lllar vasıtasile 36 telefon 

•sına .. 
·. rnuracaat eder-

1-15 

Yoğurt 
Hern gıd:-ı Ye hen1 

şi fadlt" 
Bu şifalı gıdadan istifade 

edebilmek için hil~siz ve 
yağı alınmamış sütten y"'ğurt 
yapan lkiçeşmelikte Tan si-

neması• C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Do ;dorların 
tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni za-

JDanda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 

, fafkıa s ... ı 

ı ZENİTH 
1 
Dünvan,n en 

ı iyi saatları 1! 
IZMIR ACENTA 

1 
MOREN O D. GABA Y 

ODUN PAZARI 

Her nevi saat tamiratı ~ 

~::i;;~~~hiPıe- 1i 

Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane 

Bugün 

Tel. 
2573 

sineması 

Avrunanın 20 senedenberi yaptığı en büyük en güzel filmi olan 

Klod F arerın ölmez eseri 

Silah başına rine müjde ,1· ~ ( I ! Senenin en büyük filnıi 
-n Baş rollerde: ANNABELL \ ve VİKTOR FRANCEN • 

Büyük fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev-
kinizi tatmin edecek dere-

1 ~ Bu filim büyük Fransız donanmasının yardımile ve milyonlar sarfile yapılmıı olduğu 
1 ~ gibi bütün harh sahneleri hakiki deniz muharebeleri s ı fahatından alınmıştır. 

~ ~!!~~!i!~~l.ç~~eleı· m .ıteb~~ 
ı~ Seanslara dikkat: 1,45 - 4 - 6,30 - 9 da • 
'« )t 
~:Y:«>ft"'Pf.~.,,,~~:Y:i!v;:\C=lt~'l=:Y:~J$~')$:,,::n;-m+-~~ 

cede kullanamadığınız rad- · 
yolarınızm her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit vani gü-

T 
E 

R 

• Tay}1are piyango biletlerinizi 
büyük ikramiyelerin isabet 

merkezi olan Kemeraltı ' ültü çıkarmamasını istiyor
sanız kat'i ~urette t~minatlı 
yıldırım radyo tamirathane-
s ne müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde 
('~ı:=r-:t:•• ~--~~'"il 

~Gümüş ~ 
l Kupalı ~ 
~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ 
~ müsabakası ~ 
~ Alsancakta GÖKÇEN ~ 

z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında ~ kırathanesin<Ie başlıyor. ~ 

ij ' Heman yazılınız. ~ ----------• c::.tS~~ ~ .. ~J;;:t:a 

Soğuk 
HASTAl .. IK 

nedir bilmi
yen kadın! 
Bay - bu soğuk 

havada bu kıvafet
le iisün1i"ıyor nıu-, "" 
sun? 

Herkes bu hava
ttrla hastalıktan 
kınlıvot'. ., 

Bayan - Herkes 
de b~nin1 gibi Scfe
rihisarın ( ÜNLÜ ) 
şara hını içşin, bak 
o zan1an soğuk has 
talık nedir bilen, 

' ' Bizim kişe ,, 
No. 54 ten arayınız 

Bu defa da 20,000 lira 5642 numaranın hamili talihli 
yurddaşlarımızdan Kemeraltıııda tütüncü Bay Salih kazan
mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEDENn almıştır. 

Bu uiurlu kişe bir çok yurddaılarımızı zengin etmit 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maranğoz bay 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kitedea 
verilmiştir. BiZiM KIŞE 

MEHMET TEVFiK 

(Halkın Sesi) 
Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokanta.cı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-

nelmilel tanınmış bulunan maden kömilrünü İzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evsafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömllrlerimir.i 
alıp ta bittecrül>e kullananlar ~ugün daimi milşterimis 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakend• 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Y omeliki evlatları. Telefon 2424 

duyan, gören olur lv~ ·. ~SE~~'t*j~~E~CelEiiilEaSBBRllB 
t•}~ · _ _ nnı? s"' "C _..J ~ TA yy ARE: TE~~~f N 

-~~~:~~~~~ SATIŞ YERt: a BU GUN 

SR
"J BUGÜN ~1•l - ikiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı- §M "k" d h •. F S h b t'" ölmez muaı'k'ısı'le 8a 1 

Si• NEMADA Telefon ı · k d (172) d b ( MER ~ usı ı a ısı ranz c u er ın us eaen ay muayene evı arşısın a numara a ay u ~ 

2394 -' ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. ~s h b t . k 
ikı· m·· t t~·ı ı · <l ~ ~)t1c:A::A:~1c:a::a:~:a:~t..~~~~ ~ C U er ln QŞ 1 us esna ı ın Jır en ~ ..... T O >t ~ 

l " - ~ ~ D O K R · it : "Bitmemiı Senfoni,, filiminden daha yüksek, btlylllı: bir 
Alt ff ) !& A Kemal Tonay " aşk ve eısiz nagmelerle dolu senenin taheaeri 
~ ın ırsız arı 61 • M • 

l)~"Y• atlet . ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın S A Y Rll C A : 
ıampıyona RIŞAR 'f ALMAÇ tarafından ~ hastalıklar mütehassısı E F O K S (Dünya havadisleri) 

0Ynanılmış büyük Avantür film "•" !.! ( T" k ö in )J 2 ~1''.t ~ Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek sokak başın- ~ ur çc s 2 

._ Liibna M J•k • da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ M i k İ Mavz ( KaC:k~~ar ) n e 1 esı 1 akşam saat ~ya kadar hastalarını kabul eder. .. 6 
Jl\NMORAT Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair ti -( SEANS SAATLARI )-

tarafından oynanılmış mevsimin en tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- i Her:;gün-;_15 - 17 - 19 .. - 21,15. 
muhteşem harb filmi 1 lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- • Cumartesi 13 -115 - TALEBEYE seanaları 

~ca: Ufa Jurnal ve Miki ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 : Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
-~,~.,.~-w~ mmmmmEmm 



( Halkıa Sut , 

fYunanistanda fBir aşk fad 
- Baştarafı 1 incide - - Ba~ tarafı 1 incide 

olduğunu söylediler. Bu sa- ortadan kaldırmağa k 
y~de memleketin tekrar vermişlerdir. Ve bunllll 

Seylapzedeler Almanya meselesi önemle~iyor 
Cellid gölüniln kabardı- ffOO .. -------~----

kana boyanmasının önüne de bir plan çizmişlerdlt• 
geçildi. Plan mucibince Roja • 

Efkarı umumiye buna lunna bir radevu verdl· 
inandı amma ıntihabattan gün gelirken ~erziye ğ1nı evvelce yazmıtbk. Bu ç k l k b b k 

kabarmanm küçük Mendre- e os o· va ~va aş a a 
;i:1ai~z:nı~!~~7esınden ileri ı' .., - n l 

Mendresin yüksekliği bazı Darı·se ne ı·çı·n gı.ttı•? 

sonra bugün Atınada birbi- mek üzere para da getl 
rine muhalif ve zıd iki zilm- sini söy'edi. 
re meydana çıktı. Venizelos- Nişanlı canına minnet 
çular ve bunların aleyhtarları diği bu emri gftnil ;tl• 

yerJerde üç dört metro ol- r ~ 
mUftur. Naim, Subaşı, Tulum, 

Arabacı köyleri adeta su Berfin radyoları Almanla- 1 nın Parise gitmesini Alman vaziyet Almanyanın dili al-
içinde kaltnışlardır. Sandal- rın pakt kalindeki anlaşma- t Rus, yahud sırf Alman taş- tında birşey varsa da onu 
larla köylerin yerlerinde ge- Jarı aleyhtarlığında devam 1 kınhğı ile alakadar ~österi- henüz tamamen çıkarmadı-
zilmektedir. Netekim ahali ettikleri bildiriyor ve İngil- j yorlar. Çünkü Çekoslovak- ğım gösteriyor. Ne ekim bu-
de :hu sandaUarla kurtarıl- terenin anlaşları böyle grup ya da AvJsturya kadar de- nun delilide "Berkiteler baş-
mıştır. Arabacı köyün'in de ittifaklara hasretmesini Al- l ğilse bile kısmen Ban Cer- lıklı,, şu telsiz telgrafıdır : 
yanı su altındadır. Burada manlar İngilizlerin sulh iste- manizden müteessirdir. Berkiteler: 
peli çok hububat hedrolmuş- medikleri suretinde tefsir Arasıra Alman - Çek hu- Berlin, 10 (Radyo)_ Vol-
tur. ediyorlar Fransanın da " kü- dudunda hadiseler olmasıda kische Beobachter gazetesi-

Hlllctimet bu bapta büyük çük devletleri sayalım, onla- bunu göstermektedir. Nete· ne göre berketeles ucuz bir 
fedakarlıklara kantlanmak- rın menfeatlerinı gözetelim,, kim Anadolu Ajansı akşam muharebedir. Uluslar sosye-
tadır. siyasasını uzun uzadiye ten- böyle yeni bir hadiseyide tesi şu veya bu devlet men-

Belediye kid edip duruyorlar. bildiriyor. Hudud da bir za- faahna bir tazyik vasıtasıdır. 
Fransız gazeteleri Çekos- bitle üç neferin tevkif edil- Zamanın en bilyilk halası 

Meclisi lovakya başkanı Bay Hoca- diğini bildiriyor. Binaen al ~yh budur. .......................................... . ...................................... . 
Sporcular ve yeni cvlerf Fransız Yazeanlarının Fikri ı Kanlı bir sevda 

hakkında rfle karar = • 
verai? \ Al l k facı ası 

Hafta · tatille\"İJ!clen istifa- man ar şar a Birdenbire önüne çıkan 
de edecek olan bilytık tica- ı' 1ı e:isık tabancavı çeke-
rethaneler belediyeye eJi,er •• •k • l 1 ~ '"' . 
ıcara ve deniz umumi nakiİ ı goz dl mlŞ er rek ateş ettı! 
naıtaları da 5-25 lira ~r- Diyarıbeklr (Özel) - Dic-
melerine karar verihr:liıtiP. • ~ l le kahvesinde sazendelik 

§ - Yaı-ılacak l(apalı ve ıden Asiye ismindeki kız 
açık idman yeri için Be~- Fransız ordusu Almanların bu Dabağ Mebmed İsminde bir 
ye partiye 4480 metro mu- d d h genç tarafından tabanca ile 
rabbaı arsa verecektir.! amacını Ur Urmağı;t er vakit ~ara~aıımıştır. Asiye çalgı 

§ - Yeni yapılan evler ı h b ) paydos o~duk!an . sonra kah-
için zehirli gazlardan korun- 8Zlr U UDUYOtdiUf veci çırağı Ali ile l>irlikte, 
ma yerleri yapıJınası meclnıri Roma (Radyo)- ~tefani ajansının siyasal ayları Alman· ya .. ma~ta olduğu Bozkurt 
olarak karaılatbnlmıthr. yanın mllstemleke iddialan Avrupa durumu konuıulurken oteline giderken önüne 

K 1 göz önüne alınacağını bildiriyor. Bazı Franjız yazganlan· Nehmed çıkmııtır. 
Df pa azı 1 Din da Almanyanın göıiloü şarka çevirmesinden ve Rusya- Mehmed Asiyeyi seviyor· 

Memlekette Ku9palazı Yak- 1 yı matlib ettikten iorira Fransa ya kartı yeni savaşa giriş- muş, Asiy~nin isi bu sevda-
ası görülmüş ve tedbirler ' mesinden endişe ettiklerini ve bu muharrirler Almanyaoın dan haberı yokmuş. 
alınanı ise de mevsim it ba- tarka doğru her türlü geniılemek amacına karşı durmağa Mehmed tabancasını çeke 
rile çocukJann kuşpalaıından Fransanın hazır olduğunu yazdıklarını da ilave ediyor. r~~ " sen bana kahve içe-
korunmalan Jizımdır. 2 S S 8 8 S ~ ~ rısınde hakaret ettin ., diye 

Menemen 
Sütleri 

-.... .,.. üç el ateş etiştir. Kadın 
f Afrika harbı NeırÜsÜn Önem kanlar içinde yere yuvarlan

-Baıtarafı 1 inci sayfada
vardır. Bunlardan 427 ıi 

mıt_tır. 

)j SÖzlerİ Çırak AH milteca~izin üze 

İstanbula Gidh·or , çarpıımaJarda maktul düş- - Baştarafı 1 incide --. 
u-""" d h • miif, 395 i haıtalık ve dig· er tayım : ın-.emen ea u•uıi va- el 
J -tı · f ıenia aebeblerile ölmü•, 4 - Medeni dilnya an d-gon .a su enn ıtanbuJa git- ' h 

mesı hususunda İzmir şimen- danesi aldığı yaralardan angirlllt iclcliasİyİe loprağı-
dife.ı müdürlüğü emralmıştır . hastanede vefat etmiştir~ ~ııa saldıranlar ~n.utuyorlar 
Bu nakliyatı kola la hrmak ' 17 kiti de kayiptir. Bu za- ~ı ~abeı . ül\iiu için ~ere#, 
irin iıe k ı ty 1 f yiahn yanndan fazlası KA- naysıyet, yaşamak yalnız ka-
,. oyu mut ur. y l ız t d hak• 

H
" • nunusaıu ayı~a •iddlr. .~ ~ v~ _far ~ız yur. a ım-

rine atı(mış ve aralarınde 
epiyce boğuşma olarak Ali 
baf~ndatı yaralanmıştır. 

Mehmed kaçarken yakalan-
mıştır. Asiye hastaneye kal
dırılmıı ve d erhal ameliyat 
yapıJarak deJik detin oJan 
barsakları dikilmiş, kendisi 
ölümden kurtarılmışhr. 

400Ev adıse çıkaran NEGOSON BiR SEFERBER-ı lıgıyle mum~~n olur. A • • 

•• • LlK iLANI DAHA · l;rer ~jr gUn me~enı dun-
Komunı~t)er f Ad" ·Ah b ( R j ) ya 1.t~.ly~ı~.1? Habeşıstanı zab-' 

ıs. a a ayo - tetdıgını ogrenecek olursa / 
Ve serbest hıral<ılanlar, Hab1e·' lmparatoru ~ütün cep- Habeş toprakları üzerinde 

Yandı 
Ağırreza salonunda h&di- I ~el_er~n. taarruza, oaşlamak namuslu;yaşayan bir tek Ha-

se çıkaran komünistler hak· ıbtı~a.lıne mebni ordularının beşlinin kalmadığını, hepsi-
kında tahkikata de~ d" _ 1 lakvıyesini istemiş oldukla- nin de istiklal için öldügünü 
liyor. aın e 

1 
· ı nndan Negils bir seferberlik bilmehdir. 

Mahkemece hllklarında be- d~h~ ilin etmittir. Bu ilA~da ---
raet kararı verilen HOseyin eh ıalih !utubda aikere ica- Kral Boris Ve 

Kahi re 10 (A.A) - Vahbe J 
vilayetinde Batra kasabasın· 
da 400 evi mahveden bir 
yangın çıkmış , on kişi yana
rak ölmüş, yirmi kişi de ağır 
surette yaralar mıştır. 

Fewi, Giritli Cazım Ha a 1 t,et etmıyenlerin kurşuna 
M ' • D, d' ·ı k . M k A A wzb~r, Zekeriya ft Sürey- f ııı me ıuretıle idam edile- er ez 1 Vrll"" 
ya •erbeıt bırakılmıslard ceklerl zekrolunmaktadır. Bu ı 

Ş.uriyede 
Orfi idare 
Kurulacak 

.. ... ır. ordu ile beraber yeni geıen pa Devletleri •• 
J8POD18nD 500 Sabra topuda cephelere . Paris (Radyo) - Bay Flan-

•• •• gidecektir. den Romanya K ~aılı Karlo 
gOZU nııır:.•-...:1 ~ ve bay TitüJesko ile görüş .. 

~ ·~,.. Flaıtden f tükteu sonra Jfolgar Kralı 
stanbun (Özel) - Japon- tarafından kabul edilmişti. 

Jar?9 gözleri yalnız dış Mo- Rüştü ArasJa FJanden Bulgar Kralı ile 
g?l~tana değil bu yoldan BaJkau ittifakına Bulgarista-
Sıbiryayı işgaJ etmektir. Ja- Ne konuştu nın da birle~mesi hususunda 

Şam 10 (Rodyo) - iSuri· 
yede vaziyet ">ek :gergindir. 
Örfi idare ilanından bahse
diliyor. Yerliler galeyan ha-

l !indedir ve :.. uriye ulusal ku
. rulu uluslar sosyetesine ve 
Parise protesto telgrafı çek
miştir. 

olan fırkalar, her iki taraf ve saati saatine yerine 
da tek başına bir hükumet tirdi. Fakat akşam old 
kuracak vaziyette değildir. halde kendi evine d6D 

Kral Jorjun iki tarafı ba- mit idi. Evdekilerid Dl 
ederek ederek jandar 

rışhrmak için sarfettiği gay-
retler de henüz bir netice ayaklandırmışlar, zabıta 

mış, sormuş, lakin bi 
vermemiştir. Çünkü Teotokis, öğrenememiş, bir iz de b 
KondiJisciler ve Rallis grup-

mamıştı. 
ları, Venizelosculrrı memle- Bir iki gün sc."ora k6 
t etin büyük düşmanı addet- )erden biri ormanda dol 
mektedir. • 

Bu fırka mücadelesi ve 
fırka anarşisinin önüne ge
çerek kuvveth bir hükumet 
kurmak için k• al Jorjun bir 
kararname neşrederek dik
tatörlüğe doğru yö rüyeceği-

de söylenmektedir. Bu ha· 
beri bilhassa Deyli Meyil 
gazetesi vermekte ve kralın 
diktatörlüğe doğru ilk adım• 
attığını söyicmektedir. 

ken nişanlının cesedine r 
gelmiş, cesedi çalı çırpı 

örtül1, mc s nor bir hal 

Spor tenkitleri 

bulmuş, işi zabıtaya ba 
vermiş, zabıta da kızı, aşı 

nı ve dab:a şübheli bir 1' 
' :işiyi sorğuya çekmiş, nih 
yet kız yaptığı kanlı 111• 

feti bir bır anlatmış ki 
suretle aşık ile muşuk d 
vamlı bir saadet temin e 
lim derken daimi bir ayr 
ve hapiste çürümek feli1' 
tine katlanmağa mecbur 
mu,lardar. 

- Baş tarafı 1 incide -
yabilir .. 

Boı kaleye topu sokamadı! 
Q;uaun hikemide ayakkap-
ların boyasf tıı bo~madan sa -
hadan çıktı. 

AL TAY - IZMIRSPOR 
Günüıı en mühim maçı 

bu idi. Birinci devı ede ga
lip iken kendi kendine! be-
raberliii temin ettiren İzm!r
sporu bugiln çok canlı bul-

duk ve vicdanen çalıçtılar ve 
S?Üzelde oynadılar. Geçen 
haftaki hatalarını düzelttiler. 

Altay takımı anlaşmadı. 
iki bek yoktu denilebilir. 
Biz bu takımdan böyle oyun 
beklemeı:rlik. lsmail Hakkı 
merkezde birşey yapamadı. 
Bilakis takımın ahengini buz-
du. En iyi o; nıyan Doğandı. 
İzmirspor gayet hakh olarak 
iki sıfır oyunu kazandı kut
lularız . 

Son maçta birş y nazarı 
dikkatimizi ~ekti. Oyunu ga-

yet dürüst idare eden ha
kem easılsa taç atmalara 
dikkat etmiyordu. Blltün atış 
lar hatalı idi. ÇıG 

_ _.....,. ... ı•.-.--

Avusturyanın 
İstiklali 
Bükreş ( Radyo ) - Bay 

Flandeoin Romanya dış ba
kanı ile yaptığı konuşmada 
Fransa ile küçük iti lafı a la
kadar eden Tuna ve Avus
tu ryanın istiklali meseleleri 
kararlaştırılmıştır. Avustur
yanın silihlanıb silahlanma
ması en ziyade küçük itilafı 

alakadar etmiğinden Avus
turyanın bu baptaki dilekle
rinin küçük itilaf devletleri 
arasında konuşulwasıda bu 
karara bağlanmıştır. 

---oo---
Beleradda 
Komünist 
Tevkif atı 

Paris (Radyo) · - Belgr• 
dan bildiriliyor: 

Komüoi9t tahrikatı ya 
mühim bir şebeke Yı:kosl 
ya polisi tarafından mey 
çıkarılmıştır. Birçok tab · 
cılar tevkif edilmiştir. 

1 

Fransada 2re 
Nihayet buld 

Paris ( Radyo ) -
Nazer tersanesinde inşa e 
mekte olan vapurlarda 
şan amele tarafından İ 
edilen grev nihayet bulat 
tur. 

Amele bugün it batı 
pacahtır. 

İnebo?u 
Bulanmıyor 
Başlığı alhnda yaıdı 

yazı yalan değil yanltı i-; 
Tashih için ald•ğımız ıu 
rekayı aynen yazıyoruz: 

(INEBOLU ARANMAO 
BULUNSUN) J 

lnebolu vapurunu ara•1 
hacet yok. Onun yerini t•~ 
ve vapurun içerisindeki _., 
yayı ç1karacak ibtissaı~ 
mevcut olmasaydı Deniz r . 
ları ve milli ı easurans id~ 
leri, bu işi bize havale ~ 
mez\erdi. Her şeyimiz bf 
fakat muhalefet hava dol'il 
sile şimdiye kadar bi i fi' 
işe tespit edilmemiştir ti': ..1 
lar düzelir düzelmez de" 
işe başlanacığından (ine 
bulunamıyor) başlıklı b~bı' 
disio ayni sutunuda ta\'•1 

dilerim ~ 
~JIJallln bu planını bilen I . Paris ( Radyo ) _ 8 konuş.nıu§. Bnlgar Kı alı da 
m':"le' dakburalard~ mütbiı Flandenin Türkiye dıı bak:: onun hükümetinin Orta Av .. lElll.iil~---·-1111-ml ~AZitiac# T Mi QJ -

Muharrem Deni~ 

Elbamraya nuib oldd 

En güzel sesli tJ 
En güzel yı)d•, 

Her zaman olduğu gibi nihayet bu mesleği de başarmak şerefi 

1 

SARIŞIN 1 MARTHA ·• 
KARMEN t.- - EGGERTH -
14 SUBAT CUMA günü akşamı 21,15 ten itibaren 

ma~d·ı~ BunbetlerıJ hamla- I nı bay Rüştil Araıla tekrar rupa -devletlerile Uluslar sos-
. u azır anaa kol- ve p k .. .. yete: •İnin kararı dairesinde 

Jar lıeı b. ı.:-:d e uzun goruşmüş ve b' J . d d 
B·--L- t ın ...,. en fazladır. Boğazlar meselesi ile Tu'"rk ır ' :şmeyı üşün üğünü ce-

lllllRN" •aaamen j b. vab en bildirmiştir. 
Jeri kam ... -.ı~~- za ıt - 1 Rus dosluğu hakkında ko- f Jalkan ittifakma ginn~k 

•~r. ~ nuımuıtur. 
tal ~riJI •lkiitle g,çmiıtir. 

En g üzel Filf111 


