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J9So ltalyan silahlarile Habeşlere teslim oldular 
~---~~----------~---~~~~----

/~ talyanlar Koratqy mağlubiyetini itiraf ediyorlar 
" 

a-' F 
rı F RANSA - S~Y,Y?T. PAKTI •• iTA~ YAN -. ~~!IEŞ HARBi 

r1! !t.~Nsı~ ~Ecı:.ısıNoE Bu- ·650 Erıtrelı Habeşlere· tes 
~ 1 UK GURUL TULER OLDU 

lim oldu. 300 Eritreli de 
iltihak edeceğini bildirdi 
----~---~~---- 00 .. 00 --------------- -

Habeşlerin bir sivari müf, ezesi bir Italyan 
müfrezesine hücum ederek imha etmişlerdir Gc. rib bir hadise! 

------- ---- •••< .. JO•• .. •• . --· •• t -1J HABEŞ YENi BİR TAARRUZ HAZIRLIYOR BU GELEN KADIN 
HABEŞLERE KAÇAN ı Ras Nasibunvn ileri hare- • pa ve Kakan nehri kenarıô- BENiM METRESII 

-.ı "FlANsız PARLE::NTOSU ICTIMA HALiNDE 
•rtı'•rıaa ile Sovyet Rusya her hanği bir Fransız hükü-

t• IDda ıkd d.J J • • • • b' b ;. llııa - e ı en ant aşma- meb ıçm zarurı ır mua e-
JI )~iti bl~zıkereıi Fransız par- dedir. Buna muhalefet eden-

·~ tnfoaun• ;ntikal etH. lerden bazıları bir his teline 
ltha":• lllecli9inde bu partın dokunuyorlar. Fransanm ko-

~ •6.ı 11 
' Ve aleyhinde bir çok münist bir teşkilata doduk 

t'f fl~;r söylendi. Bilhassa b 1ğıyle bağlanması onları~ 
~ ~ 0 

Ve Sosyalist lideri hoşuna ~itmiyor. Halbukı 
,il •ta:f Bhıaı., bu antlaımayı Fransız cumur?'cti. ~ü.st~bit 

dt.,· .. ettı er. Bu muahe- çarlığın da muttefıkı ıdı ve 
fi "'dek~s llliizakeresine önümüz- bundan pişman olmadı. Fğer 

ltc .. L .ah g6nü devam edi· 1914 de Rusya Alman ordu-
. ~lltır B k tt' l•ı t : u hususta Depeş larının bir 1'ıs 1nnı şar ta 

~ ~ '8eaı diyor ki: tutmasaydı Marn zafe:i im-
~"Yetlerle yapılan pakt kansız olurdu. " 

))·~ 2 ·a s s c•ı · s 
~ tın ya f elik ete sürüklenirse 

Müst;mleke 
~iizihıden sü;-üklenecektir!. Lfu CORC ~·-----

r.t·· -.......... " -
.,. '*steınlekele-
'Pclylaştırma- · 
ıı.~dır diyor 

biittın d~ Avrupadaki, batta 
ıeçillııiı~~~adaki sıkantımn, 
ilaGıte 

1 
lln yegine sebebi 

lll ek d· 
ila'1ıte111ı k e ~r. Avrupanın 
ltlce le t ecı devlatleri müs-
dtki •Plllak Y•hud ellerin
tt11ıa1clll~~telekeleri muhafaza 

•çın b. b' 
)orı,.. 1 ır ırlerine giri-

•· tat 
~ldırııa Y•nın Habeıistana 
'•t"l •aı Ja ı i et ' . ponyanın Çini 
1•1c, td~esı hep bu müstem
t11fd,,. 

111
11\ek gayeıine ma-

Qllıtı 
•tıi çı'c,11 Avrupada en ' ok 
''I L •n •e A -. ' q'YGlı vrupa ıulbu-
"'lıı Gı tehlikelere sok-

•re olan Almanya da 

LOYD CORC 

müstemleke istiyor. Ve bu iş 
için bugün tepeden tırnağa 

· kadar silAblanmııtar. Sözllntı 
silihla dinletece benziyor. 

Harbi umumiden sonra 
(So "u 4 Oncl\de) 

950 İT AL YAN teti teyid etmiştir. Habeşle- da Karandap arasında bir 1 

Adis-Ababa 14 (A.A) - rin bir süvari müfrezesi Ko- İtalyan kolu bir Habeş milf- ~. • 
Ras Desta Sidamo 650 Erit- ral civarında bir İtalyan dev- rezesine şiddetli bir taarruz Bunun uzenne 
relinin Habeş tarafına geç· 

1 

riyesine hücnm ettiği gibi yapmıştır. Jijika valisinin • b• 
tiğini bildirmektedir. Bunlar Koral civarında istihkam yap kn t a.ndasındaki Habet müf- çenesıne lr 
silah ve müh.mmatlarile Des- mak is tiyen İtalyanlara da rezesıde bu harbe kar1şarak k ec1• 
taaın karar~ihıaa sevkedil- -Haeeı piyadeleri saldırarak bütün gece devam eden sa- yumru Y 1 
miştir. Diğer 300 Eritrelide bir ltalyan müfrezesini imha vaştan sonra ltalyanlar kaçı- · 
iltihak edecekler;ni bildir· etmişllerdir. Mühim miktarda rılmışlardır. Habeşler geçen KADIN OLDUCV YERE 
mişlersede henüz gelmedik- · t'hk.a ı · b" k hafta Joratiyi aldıkları za- DOŞOB BAYILDI 

ıs 1 am ma. zkemesı,. 11

1 
aç man bvrada 83 İtalyan ve Geçenlerde Macariataacla 

ler;ne bakılarsa yolu kaybet· kamyon ve bır •" mıtra yoz 
1 1 d 

:r 150 yerli ltalyan öldurdükleri .-ok garib bir kıakaaçlık faa• tikleri zannedilınektedir. a mış ar ır T 

ı 1 
• 

1 
• b tesbit olmnştur. Birçok İtal- ası olmuıtur. Peıtenia kibar 

AFRİKA HARBİ DURUNU ta a tayyare erı om 
b d 

Y n h f d - yan yaralıları da sazlık ara· mahafilini btıytık dedi kod.-
Anadolu ajansının verdiği ar ımda.na eBr tahra tda e- sına saklanmıı olduklarından larlar ykından allkadu edea 

v~ aıağıda aynen derçetti• vam e ı~~r. ~m ar aman- balar Hebeşler tarafından bu hadise 16yl olmaftar: 1 
ğimiz telgraflardan dehi an- lardan sıvıl. abalıden ölenler bilahare toplanmıı ve esir Macar banıerlerindu Ket· 
laşaldığı üzere iki taraf ta varsa da nısbeten azdır. Az- edilmişhr. Burada Habeıler len isminde bir 1engin arka· 
muvaffakiyet iddiasındadır. dır. Askerler bu bom~ar~ı- çok mühimmat ile beraber daşile bir arkadap bir P 
Mamafi Habeşe dair olanlar mandan saklanmasını bıl1ık- bir de elbise deposu lalmıt· sokakta giderkeıı kartıclu 
oldukça daha önemlidir. lerinden telefat yoktur. m· lrrdar. gelen muhtıem bir kad• 

............................ ...... ..................... - Sonu 4 üncüde ·- -Arkası 4 llnctıde -

. Muallim - Oğlam göl neye derler? 
Talebe - Yağmur yağdığı zaman Bahribaba parkı önll· 

ne derler! 
Muallim - Peki ıellle ne demektir? 
Talebe - Yine yağmurlu zamanda Karatq yokuıların

dan akan ıulara derler efendimi 

• a.. ........... ~ .............................. ~ .. -
HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
---------------0000----~~~~---

Elektrik'Bekliyen Bir Mahalle 
O kinci Karantina iıkele caddesinde oturan karileri

mizden birinden aldığımız bir mektupta biitiiD bir 
mahalle balkının rica ve ıikiyetini bulduk. Kariimiz melda
bunda diyor ki: 

11 Bizim mahallede elektrik yoktu. Şirkete müracaat ettil 
Uzun konuşmalardan ve anlaş::nalardan sonra tirkete 28 
abone temin ettik. Bu 28aboneninin parası olan 200 liradaa 
fazla parayı şirkete yatırdırk. 

Şirket mahalleye 8 d irek dikti.. Ceryanın ıelmeıi içia 
12 direğe ihtiyaç varmış. 8 Direkten son 4 direk bir tOrlG 
dikilemedi. Bütün mahalle halkı nura kavuımak için Gç ay• 
dan beri intazaı içinde kıvranıyor. Eğer bu mahalleye elek· 
tirik ceryanı vermek şirket için karb bir iş değil iıe, aedea 
28 abona parası topladı. Bu paralar toplandıktan aoara ••· 
den ceryan gelmedi. 

Şirketin mesul memurları sabır11:ı.lanan halkı avutuyorlar: 
11 lsviçreden direk gelecek, f stanbuldan saat ıelecek bek· 

leyin!. 
Şeklinde cevab veriyorlar. Eğer ceryanın gelmesi için Wr 

kaç ay daha bekliyecek isek ona göre tedbir alalım. lati• 
zar içindeyiz, bizi nura siz kavuıturursuauz!,. 

Hiç bir mOtalia ilave etmeden kariimizin mekhlbana 
yukarıya koyuyoruz. Şirketin bu mahalle halkınm ihtiyaaaı 
biran evvel temin etmesi ayni zamanda kendi menfaati 
iktizasıdır. Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi ~AN~A SAVGIL:RıMLA-ı Çanakkalede a?>ir iile f;Kiası Dün anin 3 a 
Cumurıyetı, etR ADAM KARısINı öı.oüR lY = - ş 

Gönlü yakan bir aşk yapmak DÜ KAYNANASINI DA AÖIR 'f!!!I, ••k~?ı!.~e!!:. J'!!!~. 
00 

YAZAN: SIRRI SANLI SURETTE Y ARALACI General Sherile'nin IYazdığı devlet adamları hı 
.. Çanakkale (Özel) - Dö- den baçaklamıya başlamıştır. şu makale ile dünyaya üç kitabda yapılan 

-37- merk köyünde bir cinayet Neye uğradığını anlamıyan devlet adamı tanıtıyor. Bun- böy'ece <levam edib 

SiYASAL ROMAN 

~ Ruhlar ve gönülJer kadehle içilmiyen bir olmuş, bir adam karırısı öl- Şerife feryada başlamış bu lar; Kamil, Rozvelt, Musso- Siyua alanında 
şarıabın his ve heveGan veren tesiri ile dürmüş, kaynanasını da dört sese anası Hanife yeti~miş- Jinidir sağdan sola, Muııol" 

J yerinden yaralamıştır. tir. lsmail 1'arısının bi- Kakal "sağlam yapılı, canlı dan sağa giderk• 
kanatlanmışlardı . . . Canavar kocanın adı Mol- çak yaralarile ölmediğini bakışlı, açık benizli, harikul- ortada bir yer aJol 

Biraz sonra ilbay yanında ı derler. Bizi daha dinleme- lamır fsmaildir. Öldürdüğü görünçe tabancasıoa el at- ane sık kaşlı ve yüzü zeka raber gözünü gene ot 
bir genç kız olduğu halde ı den o kadar göklere çıkar- karısı Şerife kaynanası da miş, Şerifeyi öldürmüştür, son- ile parlayan " bir kimse. dikmiş bulunuyor! ~ 
dönd6 ve takdim etti: dınız ki dinlemeğe katlan- Hanifedir. ra da kaynanası Hanifeyi Mussolini, Napolyon varı bu grafikin kat'ilii,İti 

- İ3tanbuldan henüz dö- ı dığınız zaman, hayalinizin lsmailitt üç aydanberi ka- bıçaklamıya başlamıştır. Bun- bir veche altında tamami!e mundan fazla irJlll 
nen yeğenim Necla. sukutu daima bulutlar üze- rısı Şerife ile arası açıktır. dan sonra da soğuk kanlılkla er olan bir adam l doğru olmaz. Kit~ 

Genç kızlar hemen gelen rinde seyahat eden bazı Geçen hafta köylüler sürek evden çıkmış, köyde kimse Rozvelt ise açık kalplili- orijinal bahsi: •'esfefi 
misafirin etrafını sararak "hayalperest,, gençlerin yu- avına gitmişler, bundan isti- olmadığı için sallana sal'ana ğin, sadeliğin ve samimiye- eniş,, başlığmı t•I\ 
arkadaşca ve akrabaca öpüş- varlanışıoı andıracaktır. fade eden fsmail de üç ay- bir baka köye gid=p saklan- tin ta kendisi olan bir şa- sımdır. General S 
tükteo sonra.~yak üstü bir - Benim bu defa bindi- danberi dargın durduğu ka- mıştır. I hastır. bundan kastettiği 
kaç dal<ika zarfında genç ğim hayal bulutu değil, fa- rısının evine yollamıştır Vak'a esnaunda İsmail de Acaba bunlar birbirleri zafer ve galebeleriodr 
kızdan bir hayli suallere bir kat bulutları delip geçerek, Şerife evde çamaşır yıkı- sol omuzuedan bir yara al- hakkında ne gibi hilkümler vel Kamil Rozvelt t' 
çok cevablar aldılar. rüıgarlara kafa tutarak yormuş, kapı açıkmış, İsmail mıştır. Jandarmalar İsmaili yürütüyor ve birbirine ne solininin maruz k ~ 

Mefküre bunun üzerioe göklerde dolatan binbir bey- hiç sesledmeden içeri girmiş saklandığı köyde bulmuşlar, gözle bakıyor diye sorulacak muhalefet ve mücad• 
misafiri.erine müjdeledi: girli bir zeplin balonudur. ve teneke başında çamaşır adli) eye teslim etmişlerdir. olursa bunun cevabı ancak dur. Her üçü de fi! 

- Talibiniz varmış. Bizim Bunun için sizin konseriniz yıkayan karısınln üzerine çul- lsmail şimdi Memleket has- birbirleri hakkında en müsait lıktan yahud da 
..., vadettiğimiz konserimize hakkında beslediğim fikir ve lanmış, tek kelime söyleme- tanesinde .. t fikirler beslemektedirler, zım-

1
1 kurtulmuştur. Bu ci 

-daha doğrusu sözde kon- hayal meselesinde yere yu- E S ~ ~ S ~ t!l ~ nında olabilir. muhakkak ki muk 

serimize- bayan Necla da varlanmak değil, daha yük- Fransa Bulgarlar Bal- Üçüme fevkalade yüzücü, parmağl vardır. 
ortaklık etmek isten~ o za- sek göklere çıkmak vardır. ~ S S ~ ~ ~ fi 

' man bay Nihad da tatlı ses Genç ve münevver bayan- Paristeki kan ittifakın Bir çiçek yü- Avrupad• 
nedir ve kimde vardır, bu- Jarın verdikleri konser ha- · 

Konuşulanları ltalyaya • k • 
nu da öğrenmiş olur. kikaten orada bulunanların Bildirdi - gırece mı zÜndeıı bir ÇO Y enİIİk 

Genç gazeteci hemen hakiki sanata, hakiki muzi- İstabul (Özel) _ ~ofyaad S f (Ô 1) 
atıldı: ğe susamıt ruhlara kanat- Sofya - l~ora gazetesi CUk 0••1du••ru••1du•• o ya ze -

P l k - -ıı . k d h Paristen telefonla •u haberi çı'<an Zora gazetesi Bulgar zelesi " Avrupada 
- atronumun hakkımda ar ta mıı, gonu en, a e Y k ) p · k I ba•lıgv 1 altında bir 
ı: k b" • J • ·1 . "lib. b" b alıyor : ra ının arıs onuşma arına Eceabat - Arnavud Ab- Y yüKse ır iJtitat eaeri ola- · e ıçı mıyen ı ı ır şara ın d · d v b 1 d le yazıyor. Bu 
k 1 h h Bu güne kadar hafi tutu- aır yaz ıgı aş yazı ar a dullab isminde bir adam bab-

ra söylediği veçhile kulağı yanız is ve eyecan artı- diyor ki: şunları diyor: 
delik Nihad pek iyi bilir ki ran tesiri ile yükseklere, lan bir mesele ifşa olunmak- F çesinde yeni çiçek açan Romanya dış ba 

t d B d d ransış diplomatlarınnı ~ tabiat hanrerelere g0-0u-llerı"n yüluıekliklere ururtmuştu. a ır. u sır a şu ur. bir babem agv acına brmanan T't•·ı k A u 
.,. .,. B Fi t Balkın itt if akina girmes! irin ı u es oya vr 

yolunu bulan güzel sesleri Büsbütün kendinden geçen ay anden talya elçisi .,. on yaşında bir çocuk agv acın rol oynamak · fırsab 
Ç t. t ·ı İt 1 h"·k· pek çok gayret sarfediyor'ar. 

dağıtırken iki kardeş çocu- öğretmen Yaşar Gündüz ero 1 vası ası e aya u u- B oveni çiçeklerini koklamak is- Avusturyanın am 
1 b metine Pariste konuşulanların 1 u mesele Fransız politika- J burgları tahta ge'"il". 

ğuna bütün cömertlig~ ini sar- zapto unamıyan ir heye- t · t• A d Abd il b .,. 
hepsini bildirmiştir. Fransa sının en önemli bir muvaffa- emış ır. rnavu u a dugv undan bay 'fı 

fetmiştir. Bayan Sevin'in canla baiarmııtı: 
akl . İtalyayı ayrı tutmağı hiç bir kiyeti o'acaktır. Fransız çe- çocuğu ağacın üstünde yaka- Avusturyaya u""ç orduıt 

Parm arına muzı"kı"n bu"" tu"" n l•te bı"zı"m muzı"k ı"nkı 
- Y - veçhile arzu etmiyor bu ha- venleri Bulgarı"stanın yakın- 1 ld k d .... hl b"" ili ~ 1 b d k b 1 b amış, ö ürl1nceye a ar vetini birden göster.,. 

ru arı uy eyen ıüıun e i ımız a anca öy e gar ber verilen konuşmalar orta da Balkan ittifakı azaları sı- rP' 
inceliğini • verirken yaptıgv 1 ve •ark muzikini hakkile dövmüş çocuk yetişen koın- retile Viyana diplo 

... Avrupaya aid olanlardır.: rasına girecegi kanaati var- korkuttu. TitüleskoO 
gibi... öğrenmiş insanların elleri, Bugünlerde Fransanın bir d şular tarafından küçbal ile 

Ba S · ır. k 1 y b k manya, Çekoslovak)'• 
t YJlD evın gülerek ce- kafaları ve ruhlara ile yapı- arsıulusal konfuansı teşeb- Halkın Sesi _ Bu mese- urtarı mıştır. avru ir aç goslavya ordularınıD 

vab V1~rdi: labilecek ve yapıldıktan son- hüsünde bulunacağı zannedi- leyi henuz BuJgar kralı da, saat sonra ölmüştür. burgları A\ usturya 
- !Şte bir tatla iki kuş ra da yafablabilecektir. liyor. Bu koferansda müşte- Bulgar heyeti de Bulgar mıl- -· ~ tından atmak için 

si4=ğil, üç kuş vurmak buna (Arkası var) rek emniyet ve Avusturyanın ı · d R • d v· .. tü 
~ 111!'11 • T h k ıc:r::•,_~_e_.J:_~_~:~:-~~~~m;~ USY8DID yeni en ıyana us oe a ,. ~ 8 [•] [•] S ~ 8 S emniydi ve una ü umet- "r ---~:;=~ ~ ~ ~~ =---=:;; ceklerini gösterine• .J: 

P , :N ıerinin teşkilatı müzakere ~1 Ekmekcı· haşıl~' tekilatı Esasi- 1
1 

ya kabinesinin baf"l O.aonya azıra ateş aç- edilecektir. t~l [~ kesildi. 

:Yahudileı i tılar, başkaları Satılık Ev ı~ lokantası ~ ye kanunu ı _s_a_t-ıl .. ık ......... 
G l• d ı ~·.~' Birinci Beyler sokağında tt~ Londra (Radyo) - Deyli a lyan a Vuruldu · Karantınada Eskikuyu so- ı ~~ d R ı• k• _ _ ;+, Bay Mehmed Altınbileğin ı;{ - Heral gazetesi usyaanın 1 ev 
Varşova - Havas Ajan Gırnata (İspanyada) (Rad- kağanda 7 numaralı üç kat !+~ idaresindeki lokanta mide- ı~~ yeni teşkilatı esasiye kanu- i 
d h b d 

kir.gir b·na içerisinde 10 oda •• ~ Bornovad? biiyük u 
sın an ayvanatın ogaz an yo) - Mulaıide faşist bir ~·: sine ehemmiyet sıhhat ve ,. nu Seyyetlerin bu seneki ge- ·k· · · d k r t• 
ge~mesfoi mennedt n ve ya- elektrik tesisah, kumpanya 't~ h t k ~~ 1 1 ev, ıçın c a a ~ 
,ı._ d 1 nazır halka nutuk irad eder- , suyu ve bı·r kısım bahçesı" ~1 ~ aya ına ıymet vermesini t, nel konferansında lcabul edi- t:lt!ktrik tesisatı p.>il 
KID a par amentoya verilecek +' b·ı J • h ~ f'• ken bir tepe üzerinden ateı h f 1 1 ı en cnn ergün koştuk- ' lecektı'r. Bu kanuna go""re olmak üzere yok 1 
olan kanun Jayıhasından do. m .!vcud olub e ven iat e ,i 1 b. 1 ~ 
layı Yahudi hahamlerı endi- edilmiş", bir çocuk ve üç kiti satılığa çıkarılmıştır. 't arı ır yer o muştur. ~~ Rusya Garb devJeUeri siste- tılacaktır. lstiyenJerd 

d.. . 1 d" P l ağır yaralannuştır. Çoc.ak Tı 1 'lerin İh?acat gümrü- M Evler için de tabeldot ~·ı minde olarak palamenter vada Atatürk ca 
şeye uşnıiış er ı. o anya r '+ veren bu Jokantayı okur- ti. 
YahuffileriJf. hatta bütün ümitsiz bir haJdedir. ğünde tahrirat katibi bay tl usulü cari olacaktır. Seçim 
dü Y H~ ~·ı ----- · w • [ti Jarımıza hararetle tavsiy·e ~· j 

nya a uaı eı ini protesto kamlar toplanıp karar ver· lsmail Sezai ye müracaat ede· (+1 eder z. usulü uo:umi ve hafi reyle 
için davat zımnında bazı ha- · 1 .:ı· b·ı· ı k 1 mış eraır. ı ı ır. ~::i!F -s:-=.-~~-:;;e:.- :------=--:-:::::;..=•~~ o aca tır. 

İZ MİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Numara 23 . 
i\1adan1. buyurun size yatak odanızı 

gösterenim dedi 
- Rica ederiz kalın ! 
Diyorlardı ! 
Akşamcılık sofı aıı kurul

du. Ah~dlc, mühendis ma
~ada karşı karııya oturdular .. 
Sol taraflarınadaLeyla ile ma 
dam oturdular .. ·Kadınlar bi
ra ,·kadehlerini, erkeklerde 
rakı kadehlerini kaldırdılar. 

Madam: 
- Le.Yli ile Abmedi~ şerefi
ne ! Dedi. Karıkoca ayağa 

__Ulkblar kadehler tekrar p-

kırdadı. Yeni yuva kuracak
ların şerefine içtiler .. Kadeh
ler dolup boşaldıkça, şakır
tılar sıklaşıp arttıkça, kPh
kahalar da dolup tafıyordu. 

Leyli da, Ahmed de ni-
ıanlıhğın tadını bu gece 
tadıyorlardı .. 

Gece .ilerlemiıti. Boşalan 
şişelerle, boşalan tabaklar 
kalktı. Dolu titelerle delu 
tabaklar masayı doldurdu. 

Hayhuy ıon baddını bul-

muştu: Mühendis kakltı. E
lektrik döğmelerinden birini 
çevirdi. Salonun köşesine 

diklemesine konan büyük bir 
abajur yandı. Bu abajurdan 
ku:ıl bir aydınlık taşıyordu .. 

Mühendis salonun öteki elek
triklerini kapadı. Bütün sa
lon kızıl bir ışık iç nde yı
kanıyordu. Ev sahibi, radyo
da güzel bir tango buldu .. 

Kalktılar, alkol ruhlarını 
ka.1 çılamış, tango ı-inirleıioi 
gıcıklamı{tı. Kırmızı ıiya on
ları ba nbaşka bir alemde 
yaşabyordu. 

Kim kimden utanacaktı. 
Hem ev sahibleri onlara yol 
göteriyordu.. Arbk birbirle
rile yüz göz olmuşlardı. Kırk 
yıllık ahbab gibi birbirlerin-

den utanmıyorlafdı. Tangonun 
ahen'lİne uyarak kıvranırlar
larken MülieDdiı bir fıraa-

tını bulmuş abajuru da sön
dürmüştü. Şimdi salon zifiri 
karaolı~tı. Pençerelerden sı
zan ölgün bir ay ışığı ancak 
gölgelerin birbirine daha zi
yade yanaştığını, hazan bir· 
birine karıştığını koyu bir 
tül arkasından gösterebili
yordu. 

. . . . . . . . . . . 
Elektrikler tekrar yandı. 

Masaya tekrar oturdular. Ka
dehler tekrar şakırdadı. hen
ğime tekrar başlardı. 

. . . . . . . . . . . 
Saat gece yarısını geç-

mişti. Sızmak üzere idiler. 
Sarhoş ev sahibleri, sarhoş 
misafirlerine: 

- Bayurun' ! 
Dediler... Nişanlılara yatak 

odalarını gösteriyorlardı r 
Leyli bütün sarhoşluğuna 

ve bütin arzusu~a rağmen : 

- Olmaz gidelim dedi. 
Ahmed, Leylanın bu zözü

nü duymamış gibi yaptı. Mü
hendisin koluna girdi dışarı
ya çıktı. Leyli ile mühen
disin karsını baş başa bırak
tı. Madamın Leylayı, kandı

racağını bilivordu. 
Madam dedi ki: 

- Neye kalmıyorsunuz? 
- Olmaz henüz evlenme-

dik ... 
- Olsun birkaç gün son

ra evleneceksiniz ... 

- Olmaz madam! .. 
- Beni dinle Leyli •• Na-

sıl olsa Ahmed senin kocan 
d ~·1 "? egı mı .... 

- Öyle amma ... . 
- E öyle ise .. . 
Leylanın sarhoş kafasının 

mantıkı, vaziyeti tahlil ve 
muhakeme etti. Nikah ka
ğıtlan askıda idi. Bir kaç 

gün sonra 
Kararını verdi .. 

Biraz sonra, M. I 
Ahmed salona girda~ 
dehler tekrar dold• 

Madam: 
- Buyurun siıe 

odanızı göstereyi111l·· 
Dedi. 
Ahmet sustu. 80 

Leyla da sesini Ç 

yalnız gülüyorlardı.• 

Ahmet Leylanın 

girdi, dördü de 
Sarhoşluk şu ande 
marazi bir kahkaha 
Kahkahalar arasuıdl 
rına girdiler. 

Madam bu odaY1 

bir gelin odası kad,ı 
mişti. Ahmet kap•Y' 
sürmeyi sürdü. 

. . . 
(Ar 
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Bozkıırt ve Halk traş lJıçakları 
Gii:=:~~-i.-----...J Bütün bıçaklarcfan üstündür 

tcr~:~~urt bıçağı görülmemiş yeniliklere maliktir. Sizi birçok 

1 _ utl~rden kurtaracaktır. Şöyle ki : 

2 _ Bır numarası s~rt iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
isimi . Traş olacağınız günler biçağın dört .kenarında gün 

3 
erıle göat< rilmiştir. 

resi -; lkramiyelidir küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
kur~~· k~ponlarımızla her satıcıdan bir küçük paket Boz-

4 ıçagı parasız alabilirsiniz. 
fer t-; ~lıcıya tecrübe fırsatı verel>ilmek için paketler be· 

B nelık yapılmışhr. 
tün ~~urt bçıağı zabitan, memurin, muallim, talebe ve bü
hcıd Urk genci ve münevverlerinin öz markasıdır. Her sa
ecn ~? ısrarla arayınız. Ve ~enin anlamadığın bin bir çeşit 
ai ~ 1k Dlarkalı bıçak verirlerse kabul etme. her yerde tane-

uruştur. 

herhalde. tecrübe ediniz 
~-------------0000---------------

Sahib ve ltepaları 
Istanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigrath Mehmed 
lzmir: Suluhan civan 6 ,, ,, ,, ,, 

Toptan' satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 
Manisa: Hulusi Can 
Akhisar: Tütüncü Hilmi 
Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Aycim: Ömer ve Kazım Aydın el 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ödemiş: Eşmeli zadeler 

Halk traş bıçağı Türk halkı-
!. nın malıdır ••• 

Halk bıçağı heoüz bir yaşında olmakle beraber Türkiyede 
1 köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
1 bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmııtır. 

lsmi de halkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 
Yurc.iumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethaneai 

tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmışbr. 

Halk bıçağını her yerde ıs
rarla arayınız 

TANESI ( 100) PARADIR 
Bozkurt ve Halk traş bıçakları: Türk ulusunu hin bir çeşit anlaşılmıyan yabancı 

. mark< lı bıçaklardan kurtarmıştır 
~~:a::a::a::u::a::a::.u:~~n::a:~~:k'l<:b\::t::k:k:Üll*:k:t:t.il R;d;; s;bfı;I;.:'"'""""'~--·A~L~21~T-ı!"".ıı: ~i~~N~ .. ~ı) A M L A S 1 

Elhamra 2~13 1 rine müjde 
İdaresinde Milli Küfüphane sıneması , •• 

BUGUN ~ 

~ ALt\t~~~u Martlıa Eggerth i 
1 Sd~;n~k~d;;•phK~ı;;Den 1 
~ A AŞK - GÜZELLiK - MUSiKİ ve DANSLAR • ÇOK EGLENCELI BiR MEVZU ;i 

Ynca: G ayet gülünçlü canlı resj rnler a" 
PARAMUNT JURNALDA: İngiltere kralı beşinci Jorj'un cenaze töreni 

""- bütün tafsilatile 

~ """""'"'""'"'"""""""""""''"'"'" ...... ~ SAATLARI ~""" ~ 

1 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ff 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te başlar. • 

~" !W Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. ~ 

Bfiyiik fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev· 
kinizi tatmin edecek dere
cede kullanamadığınız rad-
yolarınızan her türlü tamirini 
ve tjHhassa parazit yani gü
rültü çıkarmamasanı istiyor
sanız kat'i surette teminatlı 
yıldırım radyo tamirathane
ıine müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde ,...,. .... ~~~ll=ll=~~~~um,,:~~~~~ ~~~~m~~~ 
==~;;.,,_:,_.:..,~.;;_;.__:.....:....~~;__~~~~~~~~~-

lcenler bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşi1nceli kibar bir bayan 

tecrübesine· istinaden diyor ki: 

Eczacı başının 
Büyük şaheseri 

KOKU 
VE 

kokuculuğun 
harikası 

ALTIN 
DAMLASlnı 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isinıli 

Taklitlerini 
Şiddetle reddediniz 

Um. Depo: 
~ 

S.~Ferit Şifa .. eczanesi 111.J 
": . 

~~****~*~~**1************ 
.C DOKTOR 
+< H A. Kemal Tonay 

Yüksel, Kaba<layı ve Billur R Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ hastalıklar mütehassısı 

Nes'cnizi, ha va tınızın zevkini. sıhha tınızın 
d ·lİn1i surette k~onınnı~lsını tenıin edecek ancak 

rakılarıdır • :t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baııa-
B d b · 1 -tC aa 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

ayn-1n1 a, ayrnın ei·tesı ve lCr zan1an t( akşam saat 6v a kadar hastalarını kabul eder. 
yalnız bu rakıları kullanınız . l~eni şükranla i Müracaat eden hastalara yapılması lhımge!en sair 

~-;- hatırlarsınız. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli baata-

l
ll~~~~~~~~E~~SU~e~~~ri~~E:i wa yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· 

l'AYYA .. RE"" ~ "TELEFON" ... ~ Cl{+]~~~~~ı~~~~ ;it ıin_!e____m~ntazaman y~~· Telefon: 4115 
: 3151 ~ f•l l•) ~~~~~~~·~~ 

~A + Bu GuN ~ 1 BuGON i Tayyare piyango biletlerinizi 
• ) aribt:ri h:klencn senenin büyük filmi; 1 ASRi SiNEMADA r2';:4n 1 büyük ik!amiyelerin İsabet 

.c-arıs esrarı ~ 1 İki müstesna film birden ~ merkezı olan Kemeralb 
r&~·k·ihtiras-entirika- eylik ve kötülüğün mücadelesini ~ 1 ~ , , B · 

1
• k · e 

eren .~e ~ariste 64 sinema~a .~irden ~aftaıarca ~ Korsanlar gemisi lZ m lŞ ,, 
Fiatlar ıoıterılen Eugene Sucunun olmez eserı. ~ . . • • • • • tl 

1 
da zam yaktur. Bu fili~ i~io parasız davetiyeler ~ ITekn ıl seyırcırerını heyecan. ı.çı~de bırakan 

A y R muteber begıldır. • ~ büvük sergüzeşt f ılın11 
ICA· ·~ ,, 1 

F O K S. ( f)ünya havadüderi) • 1 AYRICA: Komitler kralı Milton i 
ı ------ ( Türkçe s6zlü )1 IJI 

1 
ijcrt _ -( SEANS SAATLARI )- • il PARA KRALI 
C · gGD~lS - 17 - 19 - 21,15. ~ 1 Fifimde iki saat mütemadi kahkaha, 
p \lbıartcsi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 1 bunlardan baıka diinya havadiai ve reklAm 

~aiıave seanslar ~E!llllBllD &ll!ll~EME'lll'!'l!l'il!I 

No. 54 ten arayınız 
Bu defa da 20,000 lira 5642 numaranın hamili talihli 

yurddatlarımııdan Kemeraltında tlltilncil Bay Salih kazan• 
mıt ve bu bileti ccBIZIM KIŞEDEN» almııtır. 

Bu uğurlu kite bir çok yurddaılarımızı zenJİD etmif 
bundan evvelki keıidelerdeki 35,000 lira maraajoı bay 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kifecl• 
veriJmittir. BiZiM KIŞE 

MllHMIET TEVFiK 



Sahife 4 ( Halkın Se•l J 

Londra GazetelerinefJr Göre 
--------DR!'mı'l!ııix:ı:I e&fta:tCit'· f. :21f!Nea 

& #"§?' = 
Türk ofiste 
Bir toplantı 
Yapıldı 
Dün öğlenden evvel Tür· 

kofis direktörlüğünde ilbay 
Fazlı Gülençin başkanlığında 
Lir toplantı yapılmıştır. Tür
kofis ve üzUm kurumu mü· 

Petrol ambargosunda /n-
1 gilter.e bitaraf gibi .. 

dürlerinin hazır bulunduğu 1 ·ıt M·ıı ti cemiyeti a"'zası arasındalti 
bu toplantıda yaş meyva ngı ere 1 e er 
ihracatı~ız ~rtt~.rılmaları eı- ~rey ittifakını muhafaza etmek hususuna fev-
rafında ıhzarı muzakerelerde 

bulunulmuştur. Görüşmelere ka)ade ebe~nmİyet atfetmektedir 
devam edilecektir. 

Mezbahalar 
Hakkında 

LONDRA 14 (A.A) - Bu sabah çıkan : 
gazeteler İngiliz hükumetinin }Jetrol ambar
gosu bakkınd1'ki battı hareketintini muha
faza etmekte ve kararı zecri tedbir :er ko
mitesine brakmakta olduğunu yazıyorlar. 

Bay Eden Cenevreye bu mesele hakkın
da leh veya alevhte teshit kat'i bir tali 'Dat 
ile gitmiyecektir. 

"Tazmis., gazetesine göre, lngiltere hü

kümeti Milletler Cemiyeti arasındaki rey 

ittifakını muhafaza etmek hususuna fevkal-

ac!e ehemmiyet atfetmektedir. Bunun için 

hükumet bay Eden ve diğer delegelerle 

isti~are t.tmeden ö nce fa rini l ilcirmediği 
takdirde buna gayret etmemelidir. 

11'"'11 
~ 

Deyli TelP,"raf diyor ki: 1 ~23 numaralı 

Vilayetimizde bulunan mez 
bahaJarın teşkiJih ve tarih
Ç f leri ha'.<kında z ;raat Ve
kaletince şehrimiz Baytar 
müdürlüğünden malümat is
tenmiştir. Bu malamat hazır 
lanarak günderilecektir. 

Havaeazı 
• 

Fit.ıLtleri 
l ~ d k ll 'k ltalyan tebliği r ransa a ra l Rom~ 14 (A.A).-Somali 

cephesınde Nebbı Gastro 

Düşüyor 
Dün belediye meclisinde ı 

Havagazı fiatlerınin indiril
mesi kararlaştırıldığı gibi ilk 
tesisatında ucuza mal edil
mesi konuşuldu. Bununla be
raber Havaga21 saatı kiraları 
dahi üçte biri tenzil edil
mittir. 

Yakalandılar 
Peçtamalcılar da Gazi oğfü 

Abmedin deposunda 20 kilo 
ağırlığında kurşu ıu borusu 
ı6küp çalan Mustafa oğlu 
Celil ile arkadaşı Abdullah 
tatulmuılardır. 

e e d ld üzerindeki baltay yakınında 

partısı ağıtı ı :~!~~~:':·i::~~=e~;! L:,:~ 
• k bir Habeş müfrezesini bas-Londra 14 (A.A) - Fransada krallı taraftarı cemiyet-

lerin dağilmasından hah ede.o Deyli Telgraf gazetesi diyor 
ki: Hü.kômet amme huzuru için bir tehlike olan taşkınlığa 
nihayet vermiştir. Bununla beraber Aksiyon cemiyetlerinin 
dağıtılmasına muhalefet edip etmiyeceği suale değer gaze
teler mühim karışıklıklara intizar etmektedir. 

lngiliz elcisi , 
Habeş imparatorunun müşavi

ri olmadığını tekzib ediyor 

mış ve i:uha etmiştir. Müf
rezemiz hemen kimilen İn
giliz mamulatından olan si· 

}ahları ele geçirmiştir. Da
dudaparmada Makineli ko
lumuz Negellinin 80 kilo

metro batı cenubundaki 
Dulbul ve Dibi} kuyuları ya-

kınında düşmana hücum et
miş ve düşmana zayiat ver 
direrek dağıtmıştır. 

Habeşler 10 Şubatta Oga
dcnde Geerlogobi batı şi· 
mdlinde Koralıda elli nefer-

Garib bir 
Hadise 
- Baş tarafı 1 incide -

görmüşlerdir. Ketlinin arka
daşı bu muhteşem · kadını 
görünce yanındaki arkadaşı
nın kolunu dürtmüş, kıs kıs 
gülerek: 

- Bak, şu kadını görmi
yor musun? Bu kadın benim 
metresimdir. 

Demiştir. 
Kellen, arkadaşının bu 

sözlerini duyunca kadına 
bakmı ş gözlerine inanama· 
miş, az daha dikkat etmiş, 

sonra aldanmadığını, karşı

sından gelen kadının kendi 
karısı alduğunu örmüştür. 

Kellen, arkadaşının belki ge
vezelik yaptığını düşündren 
vaziyeti iyiden iyiye öğren

mek için büyük bir soğuk 

kanlılıkla: 

- Doğru söyle bu k ldın · 
m? Diye tekrar sormu~tur. 

Ketlen "evet işte bu ka
dın!,, Cevabını alınca kendin
den geçmiş, közleri karar
mış ve arkadaşının çenesine 
bir yumruk atmıştır. Bunun 
üzerine iki eski arkadaş ara
sında sokak ortasında büyük 
bir kavga başlarr ııtı . 
Kadın bu vaziyet karşısın

da birden bire şaşırmiş ve 
oraya düşüp bayılmıştır. 

Hadise mahalline yetişen 
halk kavgacıları güç hal ile 
ayırabilmişlerdir. 

Dedi kodu derhal bütün 
Peşteye yayılmış, neticede 
Ketlenin yrkrdaşının bir boş 

· boğazdan ibaret olduğu ka
dının da bu işte hakiki bir 
masum olduğu anlaşıl~ıştır. 

Vaziyet anlaşıldıktan sonra 
iki eski arkadaş tekrar ba
rımışfar ve yalnız boş boğaz 
adamın iki dişinin kırılması 
yanına kar kalmıştır. 

Fırtına 
Haberlerinen 

Vilayete yeni gelen haber
lere ğöre F o çanın Kum tepe 
köyünü su basmış ve seller 
evl~rin üstünden aşmıştır. 

köylüyü kurarma ameliyesi 
devam ediyor. Dün de İsmet 
motörü ve 8 sandal oraya 
göndcrilmışt ir. 

Londra 14 (A.A) - İtalya müsteşarı bay Süviç ile Ro· 
madaki lngiliz büyük elçisinin görüşmeleri hakkında alınan 
malumata göre büyük elçi İngilterenin Habeşistandaki ateşe
militeri kaymakam Holtun faaliyetine dair ltalyan gazetele
rinde çıkan yazılardan şikayet etmiştir. İtalyan gazeteleri 
kaymakam Holtun imparatoı luğun süel müsteşarlığını yaptı
ğını yazmı~lardı. Büyük lelçi bu iddiaların asıl ve esası 
olmadığını bildirmiştir. 

Fırtına, kar, dondurucu sor uk 

den müteşekkil bir karako
lumuza hücum etmiştir. Ne

ferlerimiz şiddetli bir mu
kavemetten sonra çekilmiş- , 
tir. Eritre cephesinde kay
da değer bir had:se olma
mıştır. 

Çinde Deniz 
Dodu 

Şanghay - Royter ajan
sından: Şimali Çinde deniz 
donmağa başlamıştır. Birçok 
vapurlar buzlar iç~e kım . 1-
dıyamıyorlar, yiyecekleri de 
yoktur. Buz arasında kalan 
vapurları kurtarmak imkan
ları da yok gibidir. 

§ Dikilide büyük hasarat 
yokt. Yalnız tamamen sular 
içinde kalan 450 koyunlu 
bir sürü s C'ğuktan tamamen 
donmuştur. 

1 .... ___ _ 

Amerika tıpkı 
Sibiryaya döndü 

Ondi!asyon 1 .. 00 
.. ----

Makineleri ' Pek çok şehirler yiyecek ve 
Ondilasyon makinelerinden 1 yakacaktan mahrumdur 

senede kontrol licreti olarak 
1 

Nevyork _ Alnıan Ajansından: Üç haftadanberi Ameri-
belediyece on lira alınması kada hüküm süren burasını Sibiryaya çevirmiştir. Ortalık 
da kararlaıtırılmıştır. Bu ma- tamamen kar altındadır. Pek çok ş e hirler yiyecek ve yaka-
kioeler senede on beş d ~fa caktan mahrumdur. 
kontrol edilecektir. Soğuk derecesi 48 de devam ediyor. Viskanzinde bir sür-

Posta ve at katarı karlara saplanmış kalmıştır. ıçindekı 98 yolcu bü
yük zahmetle kurtarılmıştır. İki marşandiz trenide kara sap-

Telgr af lanmıştır. Bugün el'an kurtarılmamışhr. 
s El [•] s. 8 [•] [•l :;~ 

işleri.. Hafta Kızılay kanadı 
İstanbul ile telgraf ve te- T •ıı • d 

lefon naubaberatı bu gece atı erın en altına alınıyor 
başlamıştır. Afyon ve Ban- İstifade edenler: Ankara 14 (A.A) - C ..::-
dırma trenleri de işlemekte Kara ve deniz nakliye va· la t gölüuüa taşması dolay.-
ise de 69 uncu kilometroda sıtalarından yılda beşer lira s ile Tire ve Torbalı havali-
aktarma yapılmaktadır. lzmir verilmesi, üzüm ve incir iı- sinde köyleri su baskınına 
Denizli arasında da trenler liyen hanlarda ki temizliklere uğrayan yurddaşlara barınak 
işlemeğe başlamıştır. Zira ne suretle riayet edileceğine 1 olmak olmak üzere Kızılay 
Cellid giltındeki tehlike dair talimatnameler belediye genel merkezince ~100 çadır 
bertaraı olmuştur. ' meclisinde kabul olunmuıtur. gönderilmiıtir. 

İtalyap Habeş 
Harbı 

- Baş tarafı 1 incide 

Her gün yeni yeni Habeş
ler gelmekte bunlar Adis ·A
baba yahud Dessiyede elbi
se giyerek cephelere gitmek· 

tedirler. Bunlar arasında er· 
ke ~ kıyafetinde birçok ka
dınlarda vardır. Hatta bun
ların onda birinin kadın ol
duğu tesbit edilmiştir. Tah
min edildiğine göre Habeş
lerin kumandanlarının hepsi 
ittifakla büyük bir taarruz 
hazırlamaktadırlar ki bunda 
amaşta İtalyayı eski hudu
duna atmaktır. 

iTAL YANLARIN EAZI 
İTİRAFLRI . 

Roma 14 (A.A) - Habeş 
menbalarından çıkan haber
ler, İtalyan kuvvetlerinin Sa
sabanahtan 40 kilometre me 
safedc Koratayı tahliye et
tiklerini bildirmektedir. 

Halbuki, yarı resmi ital
yan mahafili bu şehrin İtal
yanlar tarafından hiçbir va
kit işgal edilmemiş olduğunu 
tasrih etmektedir. 

ı 

i 

, Bunların yanlanna gitmek· 
te tehlikelidir. Zira bazı yer
lerde buzlar pek incedir. 

-------··-------Venedikte 
Bir infilak oldu 
Zarar ve ziyan bir 
n1ilyon Ii .. etten fazla 

tahnıin olunuvor 
.,; 

Venedik 14 (A.A) - Gi-
udecca ma halles;nde obüs 
tıpaları da yapmakta olan 
bir saat fabrikası vukubu
lan bir infilak neticesinde 
tamamen harab olmuştur. 

Zarar mıktan bit milyon 
yüzbin liret tahmin edilmek
tedir. 

lngiltere Fran-
saya para 

• 
verıyor 

Paris - Stefani Ajansın· 
dan: 

Bir Fransız istikrazının ya
pılması için Londrada ko
nuŞmalar !Yapıldığına dair 
devran eden haberler teyid 
ediyor. 

DünyaJ 
Felakete 
Sürükleni 

- Baştarafı 1 incide "' 
Versay muahedesi ga .. ~ 
letlere aslan payı vercli
manya da ltalya da bd 
dan istifade edemedile"~ 
lib devlerin başında d 
nin dörte ü~Q lngili 
eline geçti. 

Bugün Avrupanın Dl 

deratını elinde tutan • 
lar Avruı.ayı ve dilnyaY' 
kiki bir sulha kavuştu -"' 
nın yegane çaresi Vevı 
muahedesi yırtmak, mü••;; 
lekeleri yeni baştan paf'\ 
maktır diyorlar. 

Bilhassa İngilizlerin ~ 
hu Lais Cor\:'ı, galib ~e. 

ler müstemleke taksi 
büyük bir bata yapmışl• 
Dünyanın rahatı için bu 
tayı muhakkak surette. 
sih etmek lazımdır ! Di 
Loid Corcuu bu teklifi 
tizlerinde Fa ansızlarınd• 
şuaa girmemiştir. lngili• 
Ftansız gazeteleri bu 
aleyhinde ateş püskürdl 
dirler. 

• •• 

Perns 
ŞtaremlJerg 
Paristen ka 

Paris (Radyo) - A 
turayanin Vis kançları 
Ştaremberg Paris! ani 
surette terketmit ve 1' 
turya hesabına buarad• 
pacağı temasları tamaod 
mtamıştır. ..;. 

Bu ani gidişin sebebi P'j 
Oto HapsbJrguo Parse rı 
diğ!ni öğrenmiş olmasıdl'' 

11Pri Midi" gazetesinin ;J 
dığma göre Perns Oto ~ 
remberg ile Parisi terkfVı 
sinden evvel görüşın 

Ştaremberg Otoya A• 
ya tahtına oturması A• 
devletlerinin:rızasını al1111 

mümkôa olamıyacatıaı 
ı~mittir. 

Oto bu millikatın 

değil telefonla olduğd] 
raf etmesine rağmen Ş 
beıg İs.! ne şifai . ve ,e 
telefonla Oto ile g6 
diğini iddia etmektedir· ---- -
İngiltereniı' 
~tı'sır nıüzakere 

Komisyonu 
1 Londra 14 (A.A) -

· mis gazatesini göre ,...,., 
kfımetile yapılacak ID 

rede Sir Miles Tamıon' 
çok teknik müşavir Mı 
ki şimdiki lngiliz kuvf 
nin kumandanı olan g . 
Sir Jorj Vayer, hava 
için bava kuvvetleri 
ispektörü Siı- Reber 
Yuham, deniş işleri j 

Akdeniz filosu kulP ~ 
amiral Sir Vilyam Fit• 

ZENİTff 
Dünvanın' 
iyi saatlat' 

IZMIR ACEN'f~,; 
MORENO D. G.4

1
.,,.. 

ODUN PAZA~ 
Her nevi saat 

kabul edilir. 

i 
1 

• 


