
Sahib ve Bqmuharriri 

SIRRI SANLI 
IDAREHANESI 

lzmir Birinci BEYLER 

SOKAtiINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

ALTINCl~SENE No: 2659 .......... 

Ankara ( Özel ) -
b lsmet lnönü Mülkiyelilerin 
II ak,am1 bizim i~in her 

~tlle zevkine ah1bg1m1z bir 
llllJram olmu1tur. Diyerek 
l..1lad1g1 diyevinde Mülkiye-

~trin yakbklar1 önemli i§ler
~, gelecekte yapacaklar1n· 

' bu sebebden devlet 
~yeye ehemmiyet verdi
. den, bunun Ankarada te-

~i i~in iki seneden beri ~a-
lldig1ndan, gen~lerio hiz-

,., .... , 
~ 

met azmini duymakla müte
hass1s olduklarm11 yeni Tür
kiye i~in en yüksak seviyeye 
varmak yüksek mülkiyeliler 
gibi her kesin ideaJojide kül-' 
türde, bütün kuvvetlerini her 

1;! 

gün sarfetmelerine bagh bu
lundugunu, söyledikten soora 
demi1tir ki: 

" Yap1lacak i,Ier pek ~olc
tnr, ahnacak neticeler de 
~ok tath büyük olacaktir. 

Bu münasibetle Mülkiyeli-

[+] 

Büyük taarruz 
be§ ordusu tamamile haz1r
lanmad1k~a yap1lm1yacak 

GBNERAL BERGiN° BÖYLE DIYOR 
\ ~tina (Özel) - Adis-Aba

)a dönen Habe1 impara-

t.._ GENERAL BERGIN 
~un harb m&1aviri ve 'l>e, ordu1unu 1slaha me
ta reneral Bergin yaban

ttzetelere vukubulan di-

yevinde f U önemli sözleri 
söylemittir: 

"Henüz ltalyan ordusu ile 
Habe, ordusu aras1nda cid-
di bir harb olmu§ degildir 
ve bu günlerde olacag1 yok

tur. Habet ordusu tam mi
nis1 ile haz1rlanmadan hi~ 

bir vakit büyük bir taarruza 
ge~miyecektir. ltalyanlarm 
Dessieden sonra Adis-Aba
y1 da tayyarelerle bombar-
d1man etmeleri ihtimal da
hilinde oldugundan ona gö
re tedbirler ahnm111br. Des-

sieden ~ekilen askerler dag
larda mevki almitlardir. Bir 
~ok yerlere, tayyarelere kar
,. kullandan toplar yerle,ti
rilmittir. 

• 
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lerin batqakan inönünün de
läletilo Atatürke ~ektikleri 
telgrafa büyük önderimiz 
verdigi cevabta ezcümle 
demi§tir ki: 
0 arkadaflara söyleyiniz ki, 

Türk millctine, Türk cumu
riyeti devletine kar~1 yapM 
maga mecbur oldugu ödev
ler bitmemi§tir. Bu dünyadan 
gö~erek Türk miletine veda 
edeceklerin ~ocuklarma, ken-
dinden sonra ya§iyacaklara 
son söz bu 'Olacakbr: 

- Benim Türk milletine, 
Tür Cumuriyetine, Türklü
gün istikbaline ait ödevlerim 
bitmittir. Siz onlar1 tamam
hyacaksm1z. Siz de sizden 
sonrakilere benim sözümii 
tekrar ediniz. 

Bu sözler bir ferdin degil 
bir Türk ulusu doygusunuu 
ifadesidir. Bunu her Türk 
bir parula gibi kendinden 
sonrakilerine mütemadiyen 
tekrar etmekle soo nefesini 
verecektir. 

Her Türk ferdinin son ne·· 
fesi Türk ulusunun nefesinin 
sönmiyecegini onun ebedig 
oldugunu göstermelidir. Yük
sek Türk senin i~in yüksek-
ligin hutudu yoktur. lfte pa
rula budur. 

Kamäl Atatürk 
Ankara (Özel) - iktisad 

haftas1 bugün ba§lad1 ve 
---~~'1- -

Markoni 
Adiline bir 
Bar1§ istiyor 

BAY MARKONI 
Londra (Radyo) - Burada 

bulunan radye mucidi Mar
koni bir toplantide f U söz
leri söylemi,tir: 

" ltalya ile f nkiltere ara
s10da peyda olan anla1maz
hk bulutunun yak1nda olma
s1n1 diledigim bir bar11ta 
dag1lacaj'ln1 umuyerum. Di
ldeigim birtey varsa o da 
idiline bar111n bir an eYYel 
olma11d1r. „ 

Batbakan1m1z ismet lnönii, 
saat 15 de Ankara Halke
vinde binlerce vatandaf kar-
11smda iradettikleri bir söy
le vle haftay1 a~b. 

Bundan sonra batkan1m1z 
bugün söz söylemenin yurd 
i~in ve kendisi i~in bir im
tihan vermek oldugunu ve 
bu hesabla1mada iyi haber
ler ve neticeler verecegioi 
söyledigten sonra, ge~en y1l 
ile bu y1I arasmdaki üzüm 
istihsalinin fark1m meydana 
koymu~ ve fiatlarm daba iyi 
olmas1 i~in ahnan tedbirleri 
ve daha memlekette yap1lan 
itleri can ve gönülden kopan 1 

alk11 tufam arasmda sayarak 
· demi1tir k~: 

Mühim bir meseleye daha 
i1aret etmek isterim. 0 da 
fiat meselesidir. ·Pamuk, ipek 
ve yüo i~erde ars1ulusal fi
atlardan babya ~1k1yor. Belli 
bath ziraat mahsullerinden 
sonra ekinden babsedecekim. 
Bu sene ekinimiz ge~en se· 
nekinden azd1r. Buounla be
raber mahsulümüz kendi ih-

ba1h batma bir ekonomik 
siyaset olmu1tur. Bunda ha
'Zine fedakirbk göze almit 
olsa bile yerlidir. Zira istih-
läk o nisbette artt1. 

llk devrede tak1b edece-

tazam bir 1urette dnaa 
etmektedir. llk projrama 
dabil bulunan cam fabrikall, 
sömikok fabrika11 iflem.P 
ba1lacldar. Kay1eri fabrik„ 
biitiln memleketin HTia~ 

tiyac1m1za yetecektir. gimiz k&mür ve elektrik fi-1 i~incle batl•m11br. 
Da bilde esash maddelerin atlann1 indirmek olacakhr. Bunlann yan1nda BalurklJ 

fia · 101 ucuzlat hükftmet i~in Endiistri program1m1z mun- - Sonu 4 llnclcle -„„„ •••••. „ .......... „„ .............. „ •••.•••••.••.••••••.••.••••••••••••• „ 

lmparatoru __________ „ _________ _ 

Uluslar sosyetesinin ruhuna uygun olnuyaa 
§artlarla müzakereye .l!!.ifemiyeceiini söylecli 
Uf;AKLAR ADIS-ABABA Y A BOMBA ATl'I 

Paris (Radya) - Petit Jo· m1yan tartlarla müzakereye u~kJan Habetlerin llseriae 
urnal gazetesine göre bay giritmiyece;ini bildirmekte- tidcletli bir bombanlunaa 
Mussolini ingilin-Fran11z tek- dir. &~IDlfl&r ve onu mltealdla 
liflerine cevabm1 yar10 bildi- Adis-Ababa ltalyan gayet al~aktan u~mata Nt· 
recektir. lam11lardll'. S1;.nmak ipa bi.f 

" Oeuvere „ gazetesi me- PJasbr&SID yer arayan Habet lmneti.-
selenin 1imdi Cenevreye ge~- rini mitralyozlarla dltnmlf• 

Do··nu··,u·· tigini kaybederek diyor ki: larcl1r. 
" Bay Mussolinini prejeyi Adia·AabaLa - lmpara· 

kabul edecegi §üphesiz ise Münasebetile torun 1aray1ndaki aekerler 
de timdi Adis-Ahabadan mil· mitralyozlarla ltalyan tana· 
tecavize dogrudan dogruya relerine kar11 mlldafaada 
veya ~olayisile prim verilmesi bulunmu1lard11'. Buna mlte• 
aleyhiode tiddetli bir pro- akip Adi•-Ahabacla hapt 
testo yükselmektedir. Cenev- normal 1elde tirmiftir. 
rede Uluslar Sosyetesi and- Buclapette (Radyo) - Ga-
la1mu1, eskiden yapdm11 zetelerin Aamaraclan aldak· 
muahedeler ve ars1ulusal an· Jan haberlere g6re Habef 
la1malar yeniden i1e kar11a- büktimetinin ln,Utereclen •· 
caktir. Yak1n zannedilen an· bn alclij'l bet tayyare A6· 
la1mazbg.n halli daha olduk- Ababaya retirilerek moatajl 
~a uzakhr. (So • 4 beide) 

Berlin (Radyo) -Transo- . * • . . ~---
sean ajans1 Aclis-Ababadan nerallar1n aftan i1tifade .... 
haber ahyor: Bura ~evenleri rek Atinaya avdetl.,.._ 
Habe1istan10 erginligini ve bahsedeQ Halkc1 rue~ 
topraklar1nm bütünliigünü cliyorlar ki: "Memleketia 11-
saglamlamiyan hi; bir teklifl k6n ve rabab i~ 1eri.W 
kabul etmiyecej'ini ve Ulaa· GENERAL PLASTIRAS ~kanmyacata, labt ,..._ 
lar sosyetesi ancll•f1D•1m1n Atina (Özel) - Plutra1m 1anlan da hi~ Wr 
barfine Ye rubua uyrun ol-
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Habe1istan' da 
----------------~~~~~~~~-

Dört milyon 
Emirleri de 

müslüman var. 
müslümand1r 

As1l Habe1ler dört bu~uk 
milyondur. On, on iki mil
yondan mürekkeb olan bu 
genit ülkede ikinci derece-
de ~oklugu olan müslüman
Jard1r. H1ristiyan Habe1lere 
f ellah derler. ~ Mnslümanlar 
Habe1istan1n cenubunda tek
sif olunmu,lard1r. Bunlar da 
karadirJar, fakat Afrika ka
ralar1ndan ayr1brlar. Bunla
nn say1s1 da dört milyondur. 
Hararhlar bir milyondur ve 
tamamen müslümandular, 
Aralar1ndaki h1ristiyanlar gel
dir. Harar1n Ras1na emir 
derler ki bu emirin paytahb 
Harar 1ehridir. Unvan1 da 
Harar emirligidir. Buraya 
geien h1ristiyanlar Katolik 

E m m E 
Hollanda 

K1z1l hav heyeti lgiliyor 
Belgrad (Özel) - Amis

terdamdan bildirildigine göre 
Hollanda ulusuua ait elli ki-
tiden mürekkep bir k1rm1z1 
ha~ heyeti Habe1 ordusuna 
bütün haz1rhklarile geliyor. 
Dün hareket eden bu heyeti 
Hollanda ksali~esi huzuruna 
kabul etmittir. 

Düzeltme 
Defterdarbktan: 
101121935 Sah günü ne1-

redilen 2656 numarah gaze· 
tenizin dördüncli sahifesinin 
son sütununda (Bina vergisi 
itirazlari) ba1l1j1 albndaki 
yaz101zm 14 ncü satmnda 
iratlarm o/o 10 lazalm11 ol
dugu sabit olursa mükellefin 
tadil talebi kabul edilcek ve 
vergisi tenzil edilecektir. 
Denilmi1tir, 

lratlarin azalma nisbeti 
bina vergisi kanununun 27 
nci maddesindeki sarahata 
göre o/o 10 o m1y1p 010 15 
dir. Yanht ne1redildigi anla-
11lan o/o 10 nisbetinin O/o 
15 olduguna gazetenizin ay
ni sütununda tashih olunmas1 
rica olunur. 

mezhebindendirler, buras1m 
i~alyanm almaga ~ah1mas1 
da bu sebebden ileri geliyor. 
Harar müslümanlar1 k1smen 
Gala ve k1smen Somali 1rk1-
na mensubdurlar. Buralarda 
bir de Danakil sultanbga ile 
Somali Sultanbg1 vardir. Bu
nm abalisinin de ekseriyeti 
müslümand1r. Bu müslüman
lar10 akrabalarin1n bir k1sm1 
lngiliz Somalisinde, italyan 
Somalisinde ve Frans1z So-
malisindedirler. l1te bu yanm 
siyah oJan on milyonluk ya
r1m siyah h11istiyan ve mtis-
lüman Habe1lere iki bu~uk 
milyon da zifiri siyah Su
danh ilive edilir ki bunlar 
Raslara degil kabilelere tak
sim olunurlar. 
E E E E 
Ba§kirdestan 

Cümhur re1s1 
istanbulda 

Ba1kirdestan cümhur reisi 
Tairof gelmi1tir. Sovyet kon
soloslugunda misafir edilmek
tedir. Bir iki güne kadar 
Parise gidecek olan Tairof 
tan1nm11 bir piyes muharri· 
ridir. 

Harrarda 
9Kamyon 
Belgrad ( Özel) - Harrar· 

dan b1ldiriliyor: 
Diln sabab ortahk a~1hnca 

Senispaa adh Katedral kilisesi 
meydanhgmda dokez kam
yonun yüklendi görüldü. Bu
raß bugüne kadar dokuz 
kamyonu bir arada görme
digi i~in ahali i~in bir fev
kiledelik idi. Netekim aha
Jinin ziyadesi buraya toplan· 
d1. Bu kamyonlarda ~uval
larda ekmekler, unlar, se
petlerde etler ve sair zerze
vat dolu oldugu gibi bir ~ok 
tulum dolusu su dabi vard1. 
Bunlar ia~e yüzünden zahmet 
~ekmege ha,hyan ordulara 
gidiyorau. ----------- -·--------------------

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlügünden: 
Bal~ova 1bcalarmda mevcut 93 par~adan ibaret hurda de

mir ve makina aksam1 10-12-935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle arbrma suretile sabhga ~1kar1lm1~br. ;;eraiti ög
renme istiyenlerin her ~ün hususi muhasebe müdüriyeti va
ridat kalemine ve pey sürme istiyenlerinde ihale günü olan 
30-12-935 Pazartesi günü saat 9 da depozito veya banka 
mektubu ile viläyet encümenine müracaatlar1. (3962) 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan
. disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
\'ARiS 

Ve Flebit i~in )ästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 
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Bulgar ic bakani-AHRET, CENNET,g:HENNEMVAR 
• • .~ • Bunun i~in din kitablar1 ve f 

Bir em1rne gondererek 1dare adamlari ne diyorlar? 
adamlar1n1 ikaz etti - 4 -

Sofya (Özel) - I~ bakan zifelerini bitarafane, ädiläne, 
general Sarof idare erkinile herkese kar§t nazikine ifa 
polis erkänma hitaben bir ettikleri takdirde bu millet 
emirname göndermiitir. Bu de canmm, mahnm, huku-
emirnamede demittir ki: nun idilane muhafaza olu-

1 _ " Siz maiyetinize an-- nacag1 kanaabm edinebile-
cektir. 

(atmahs101z ki vazifelerinin ye· 3 _ Büro imirleri de kon-
gine amiri ve sahibi kanun- trol, idare, sür'at ve sada-
dur. Bu sahibm kendisine kat hususundaki vazifelerini 
emniyet ettigi vazifeyi hak- ifa ettikler ve her vak'ay1 
kile ifa edenler yalmz ka- kendi memurlari dairesinde 
nun kar11smda degil vicdan- günü3 gününe ifa ettikleri 
lar1 kar11s10da da mes'ul ol- takdirde istikballerinin ve 
mazlar ve Krale yurdlarma 1ereflerinin hükumetin istik-
hizmet ifa ettiklerinden mah- bal ve §Crefile bagh olduk-
zuz olurlar. „ lanm anlam11 ve mes'uliyet-

• 
2 - " Bu memurlarm va- ten ku1tulmu1 olurlar. 

2 ~ [•] s 8 [•] [•] 8 

Kahire kanlar= Harrar Halk1 
i~ide 

Belgrad (Özel) · - Süven 
kanahndan telgraf: Kahirede 
halk ile polis birbirine ge~
mittir. M1s1rhlar istiklilimiz 
i~in ölecegiz diyerek saldm
yor. Öleuler ve yarahlar ~ok
tur. Hastahaneler yarah do
Judur. Her taraf bayraklarla 
donablmaktad1r. Mücadelede 
ölenler hastahaneye götürü
Jerek giz)i gizli defnedilmek
tedirler. <;ünkü cenaze alay
lar101n doguracaklar1 ibtilil
lerden korkuluyor. Y arahlar 
arasmda Kahire polis müdü
rü dahi vardir. ~ebirde mü
nakalit durmu1tur. Halk za
bita kuvvetlerini ta11yan oto
mobilleri durdurmaktadir. 

Voronof 
italya hükumetine bir 
kilo albn hediye etti 

Belgrad ( Özel ) - Roma 
gazeteleri me1hur Rus dok
toru ve iosanlar1 gen~le1tir· 
mek uzmam Voronof italya 
hükümetine bir kilo alhn 
bag11Jam11tar. Voronofun ital
yamn Buyeri ,ehrinde bir 
~ok tav1anlar1 vard1r. Bu11-
Jarla a11 tecrübesi yapmak
tad1r. 

inegölde 
~iddetli 
F1rt1nalar 

inegö!de f1rt10a ~ok zarar 
yapb. Bir ka~ cami minaresi 
yere serildi. Saat kulesi de 
y1k1ld1. Bir ~ok aga~lar kök
lerile devrilmi§tir. Bioalarm 
camlan kmlm1§, kiremitleri 
u~mu§tur. 

Askeri l\lilli Sark1larla 
Sava~a Gönderiyor 

Belgrad (Özel) - Royter 
ajansmdan: 

Evvelce hükümet Harrar
dan ahaiiyi ~1karm1§ yalmz 
askeri b1rakm1§h. Bu kerre 
Harrar halk1 yerlerine gel-
mi1lerdir. Asker 1ehirden 
~1km1§hr. 

Asker ,ehirden ~1karken 
savas 1ark1lar1 söyliyor, ahali 
de ordoyu 1ehirden birkac 
kilometroya kadar te1yi et
mi,tir. 

HALKIN SESt - Unut
m1yahm ki, Harrar bir Müs-
lüman emirligidir. Buradaki 
ahalinin yüzde altm1§1 Müs
lümandir. 

Gümü§ 
Paralar1 

rraklit edenler 
Gümü§ paralar1 taklid 

edenle1 in Kayseride Tahir ve 
Ra§id 0Jduklar1 anla§1lm1§ ve 
tevkif edilmi§tir. 

Habe§ 
Ordusunda 
Bir ~ekoslovak zabiti 

Belgrad - Stefani ajansr 
bildiriyor: 

<;ekoslovakyanm <;esko 
Slov gazetetesi aytan <;ekos-
lavak ihtiyat zabitlerinden 
olmas1 häsebile Habe1 ordu
sile beraber gezerek orada 
kumanda deruhde etmi,tir. 
Bu hal dedi koduyu mucib 
olmu§tur. Roma gazeteleri 
zabiti tenkid etmektedirler. 

":t:lc:lc:t:A::t~*:lc-**1cf:t:tlt...'tt:lc:klt:lc:t:t~" 
~ ~ 

~ DOKTOR a 
~ A. Kemal Tonay ~ 
« Bakteri_yoJog vc bula~1k, salg1n ä 
~ hastalddar n1ütehass1~1 

D
tC Basmahane istasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ba~m-

da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
ak~am saat 6 ya kadar hastalar101 kabuJ eder. )t 

•• Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair >+ 
tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- •• 
lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

• A 

Ahrete lnanan Bir Alim -------·--·------
1\lukaddes kitab]ann bize bahsettikJeri ah 
hakikatte var n11? \ T arsa bu, nas1l bir älemdi 
Ruhlar insan üldükten sonra da ya~ar J111 

Ya~arlarsa nas1l ya~arlar? Bu n1esele hakk1 
da ingiltere fdin1lerinden ( Sir OlivberJac 

fikrini söyliyor 
Ahrer var m1? Bize bütün ahrete inanmad1klar1, d0 

mukaddes kitaplar ölümden yadaki hayattan sonra r 
sonra bir ahret mevcud ol- yeni bir hayata mazhar 
dugunu müttefikan teyid olacagm1 ka bul etmedikle 
ediyor, hattä bu!uhrevi älem ni bildirdiler. Mütefekkir 
hakkmda bize izahat ve mf, yani kafas1m kullaO 
tafsilät veriyorlar. Mukaddes dimagm1 harekabna imil 
kitaplarm teyid etmesine ve pan dü§ünen sm1f, dinle 
bütün dinlerin ahreti bir bize tel'in ettigi ahret fik 
emri vak1 olalar kabul etmi§ kör körüne inanm1yor. pe 
olmalarma ragm~n be§erin istiyor, vesika istiyor, 
dimag1 durmamt§, bu~mesele olmazsa mantiki bir mub 
üzerinde tefekkürlerine tet- keme istiyor. . 
kiklerine deyam etmi§, fakat ingitere gibi az ~ak d• 
hälä müsbit ve kat'i bir ne- dar bir memlekette anket 
ticeye vermam1§br. 

Son zamanlarda ingiliz ga
zetelerinden biri " Ahrete 
inanm1yomusun ? „ " inan1-
yorsamz inand1g1mz ahret 
nas1l §eydir ? „ 1erlevhar.ile 
lngilterenin me§hur simala
rma bir sual sordu ve ald1g1 
cevablar1 bir silsile balinde 
ne,retti. Verilen cevablardan 
insanlarm günden güne baz1 
din kitablarmm tarif ve tas
fir ettikleri ahrete inanmak
tan i~tinab ettikleri görülü
yor. Artistler, ilimler, edib
ler, diplomatlarm bir ~ogu 

~~ ~ ~ .~ 
b1111d ........ _..., -

italyanlar1 
Piiskürttüler 

Belgrad (Özel) - Adis -
Ababadan telgraf: Cenub 
hududu~dan bildirildigine gö 
re Ras Deste kolu büyük 
bir gayret göstererek Dolo
da bir~ok yerlerde italyan
lar1 püs (Ürtmege muvaffak 
olmu~lard1r. 

50 ingiliz U~ag1 
•• 

Sudan Ustünde 
U~tular 

Belgrad (Ö2iel)- Londra
dan radyo: 

Evvelki gün M1s1rdan Su
dana dogru elli dane lngiliz 
harb tayyaresi u~mu§lur. 

Bunlar EI Öbeit §ehrine 
dogru gitmi!llerdir. ~imdi de 
hududa gitmi§lerdir. 

bu neticeyi vermesi hayr 
mu~ib oldu bunun üzeri 
ingilterenin ruhlarlarla oie 
gul olan älimleri i~inde 
selähiyattar tamnan " 
Olivrla~„ admdaki äli 
müracaat ettiler. Ondan 
kirlerini bir konferans hal' 
de bildirmesini söyledil 
ingiliz ilimi bu mühim OJ 

sele hakkmda herkesin al 
ka ile 'bekledigi, diledigi 
okudugu bir konferans • 
di ve ahrete inand1gml 16 . 
ledi. 

( Arkas1 var 

s s s 
Tarihin gÖrdl 
digi yagmur 

Adis·Ababa - RoY' 
ajansmdan: 

J labe§ paytahtma öyle 
yagmur yagm1§br ki en 11 

adamlar bile bu zamall 
böyle bir yagmuru hatirl• 
m1yorlar. Ahali bu yaglll, 
dan sevintr itrindedir. 1) 

halk bunu allahm bir 0111 

zesi olarak telekki ediyot· 

Hindistands 
Büvük n1anevrala' 

J 

yap1hyorr 
Bombay - Burada bii 

manevralar yapilmekt• 

bu manevralara ingilii ' 
Hintli ordularile hava J<O 

vetleri ve donanma it 
etmektedir. 

Zen!rin olmak isterseniz oi S J f 
yant{o~biletlerinizi mutlaka aaae kifi:esinden ahn1z. torakkaJ>J ka~akol k~ 

Y 11s1nda 354 H. Tahs1n Ond 
• 
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s:1 ·s GELDI 
SIHHATINI KORUMAK iSTIYEN YURDDA~LAR; 

Kula Mensucat F abrikasinin; 
Y eni ~1kard1g1 kal1n, saglam ve ucuz paltoluklar1n1 al1yorlar 

Bu Fabrikan1n; 
Lüks Kalite Paltoluklar1 ve lüks Bataniyeler 
Her keseye elveri§li zen2in f;ulaki ~e1itleri 

~1k ve saglam TU RAN kuma§lar1 
renk ve desenlerde h~is Merinos yününden 
solma~ ve güzel ütü tutar kazmirleri 

• en caz1p 
yap1~m1§ 

En zor beP,"ene11leri memnu edecek '' Dormey '' 
sistemi kuma1lan 

Birinci kordon f;alakzade lial1 limited §irketi vitrinlerinde 
binada toptan ve perakende sat1lmaktad1r. 

te1hir edilmekte v~ ayni 
TE L E F 0 N 2360 

iZMiR ACE NT ALARI 

Dünya. m en kudretli artisti 

POL MUNI 
Dünyamn en muazzam filmi 

KARA YILGI 
Bugün L A L E' D E 

S1hhatin 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne§'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

l,te bunun i~indir ki hayatan esas1 olan s1hhata ehemmi
yet verenler netelenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1yi kullamrlar. 

[•]~~~~=~~ 1 A S R i S i N E M. A 
P1;!" 5 birincikinun 935 tarihinden itibaren bütlin dlinyaca 1 tan1nm1' iki bllyilk film takdim ediyor 

~ Büyük Frans1z romanlan r e)askin 

1 

~ muharriri, JUL KEARETI ~ O 
IJ nin büyük dünyaca 60 G N 
~ tan1nm11 Buzlar aras1nda 
II LEPETi Jacques Türk~e S6zlli Bliyllk 

1 
isimli roman1 Film 

Profeaör SIMITIN KU-
Y a vrum TUB sEYAHATt 

Buzlar aras1nda 
büyük macera 

9 KISIM 



Sahlf e 4 

Evkaf Müdürü -
Ankara va Gidivor „ .J 

ilbayhk Evkaf müdürü bay 
Ha1im Baki Evkaf genel 

direktörlügünden ~ag1r1lchg1n 
dan bugün Ankaraya f gidi
yor. 

Haber ald1g1m1za göre bu 
davet yeni ~1kan Evkaf ka-

nunu etrafmda verilecek ta
limat l~indindir. 

ilk 
Mekteblerde 

( Hallma Seal J 

T ayyare:i Piyangosu 
------------------------------..ao„-----------------------------~ 

Dünkü ke§idede 12000: liray1 25351 :atuma-
ral1 bilet kazanm1§t1r 

itanbul 13 (Özel) - Tay- i 2500 lira kazananlrr 1 254 
yare piyangosunun ikinci ke- 24615 9055 25613 
tidesine dün de devam edil- 20669 
mi§tir. Kazanan numaralar 1000 lira l<"azananlar 15418 
aynen §Unlard1r. 16836 2722 2!~~i 

25351 No. .;oo Jira kazananlar 14168 

12000 Lira 19382 12311 21161 1231 

4186 7312 
12056 23748 
21411 3116 
19213 10923 
2.193 8651 
3828 22118 

24453 17864 
9945 

26797 
28871 

6931 
13969 
26518 
12135 
22336 

1 lkinci kanun 936 sene-
sinden itibaren bütün ilk Bu numaranm yedi yüz elli 
mektebler derslere sabahle- a§agisi ve y.edi yüz elli yu-

12361 7882 29948 24629 
9091 16495 1789 15189 

13289 5348 18724 22165 

50 Jira kazananlar 
26691 17163 2.133 2375 
4646 11851 16802 19707 kar1s1 sonu 1 Je nihayetlenen 

yin saat 8,45 de ba§byacak biletler iki§er lira amorti ala-
3 ders yapbktan sonra saat caklardir. 
12,10 da ögleyin paydosuna ••11r---
~1kilacak, ögleden sonra 13,30 N •• 1• t ) 
ba~huacak, 15,10 da tatiJ egus a yaya 
olunacakhr. Ders aralan 20 Tavizat Vermege 
dakikadan 15 dakikaya in- Hazirlanivor!„ 
dirilmittir. o1 

Londra - Guhayter Pres 

~ehir Meclisi 
Nevak1t Toplacak? 
$ehir meclisi $ubat aymm 

birinci günü top)anacak, yeni 

y1l büt~esini konu§'1h karar
la§bracaktir. Büt~e haz1rlan
maktad1r. 

Yakalanan 
DeliMehmed 
Ne diyor? 
Miyan fabrikasi §efi Kr•s

pini bi~aklay1p ka~an ve ni
hayet Kanh~e§mede Bekirin 

hayvan dammda yekalanan 
<;orumlu Deli Mehmed vak
adan sonra geceyi Halkap1-

narda köprü altmda ve gün
düzleri de a~ ve susuz yan· 
gm yerlerinde bir viranhkta 

~ü gün ge~irdigini ondan 
sonra Kanh~e~mede Bekirin 
yanana gittigini söylemiitir. 

Polis bunu haber alm1~ em
niyet direktör mua vini bay 

ismailin ba~kanhgmda bir 
müfreze oras1n1 sararak Meh
medi tavanda bulmu~ ve ev 

sahibi de almi§hr. Mehmed 
sorguda demi§tir ki: Krispin 

beni i§ten ~1kard1. f~ ve ya
hut memleketime gitmek i~in 
on lira istedim. Vermedi. 

Vak'a gecesi ondan ge~er· 
ken yine bu ricam1 tekrar
Jad1m. Beni kogdu. Ben de 

nasilsa bi~agt ~ekerek yara· 
Jad1m. Maksad1m öldürmek 

degildi. Öldürmek istese 
idim fena yerine vururdum. 

Bir tavzih 
Halkm Sesi gazetesi yaz1 

i§leri direktörlügüne: 
Son Posta gazetesine f z. 

mirden 7-12-935 de Ad. Bil. 
imzasile ~ekilen bir telgraf
ta Asri sinemadaki müessif 
hadiseyi yapan katilin Mu-

allim Mektebi talebesinden 
oldugu yaz1lm1§hr. Muhabi
rin bile bile yaphg1 bu ha· 
reketi dolay1sile tekzibini 
ve teessüflerimizi kendisine 
alenen bildiririz. 

f zmir Erkek ögretmen 
okulu ögrencilari ad1na 

Raif Gilltekin 

bildiriyor : 

Negüs Haile Selisinin eski 
savai müste§ar1 general Vir· 

gin buraya gelmi§tir. lngiliz 
gazetecilerine iu beyanatta 
bulunmuitur: 

Negüs ötedenberi bart§l 
seven biridir. Harbm ba§
lang1cma kadar barJ§ID ko
runmas1 1~1n ugrafmI§br. 
ltalyaya kar§I duracak bir 
ordusu vard1r. Ben kendi· 
smden ayr1hrken. italya bir 

daha Habe§e taarruz etmi· 
yecegine dair teminat verirse 

ona bir mikdar toprak ver
miye raziy1m, demi§ti. 

Eminim ki N egüs bugün 
dahi Afrikada barit tesisi 
i~in elinden geleni yapmaga 
hazudir. 

___..... ..... --
Habs§ler 

Biitün cephelcrde 
,..raarruza gevmi~tir 
Belgrad ( Özel ) - Adis

Ababadan telgraf: 

ltalyanlarm tekziblerine 
ragmen Habetler umum cep
helerde taarruza ge~mi,tir. 

ltalyanlara ilk hücumu Ma
kalle cephesinde yapmalar1 
kendilerint mahsus bir p)än-

dir. Ras Kassa ve Ras Mo
logete askerin en iyisine ku
manda ediyorlar ve bu ordu
larm mühimmab hepsinden 

ziyadedir. Bununla beraber 
onlara en tehlikeli ve en agar 
yerlerde harba giri§iyorlar. 

Sbaroda ve Teembiyen k1t'a· 
smmda italyanlar bütün cep· 

hede rüc'at etmi§lerdir. zira 
Habe§ler burada cehennemi 
mitralyoz ate§ile dü§manla

r1n1 müdafaaya aciz b1rak
m11lard1r. Bu muharebede 
Habe§ler yüz kadar beyaz 

italyan ve iki yüz ellide yerli 
yerli asker alm11lard1r. Bir 
~ok mühimmat ellerine ge~-

mi1tir. Takaza nehri cephe
sinde de Habe§ler biraz tak-

viye ala rak dü§mam ka~1r
m1§lardu. ~imdi Habeiler 
bu nebri ge~mek ~arelerini 

dütünmektedirler. Nehri ge
~ib yeni bir mevzi almaga 
~ab11yorlar. 

21873 1170 10084 
150 lira kazananlar 

10408 14704 7228 9746 
20611 28197 13646 28056 
24671 1916 12991 15218 
17392 14500 10825 2576 
12574 12008 4018 251 
21107 26704 6857 16544 
10_89 5127 10650 28888 
15686 10169 11848 
100 lira kazananlar 
4230 28S48 19173 23416 

17340 9299 18507 25684 
4743 27309 19779 25156 

a s r•l C•l 

13663 21640 12373 12420 
9826 25010 550 23674 

Yirmi bin lirahk büyük 
mükäfah kazananlar 

55.4 1807 1\145 17129 
9522 3989 266 15284 
6650 14843 19301 14333 

12096 25307 18841 25236 
6982 8653 15339 4524 
1679 2306 4711 7302 

27309 29413 23233 7657 
17210 6014 16457 15201 
20038 27574 13590 7478 

6034 6748 11544 6819 

Dolu mevzileri 
0000--

Ani bir hücumla Habe§lerin 
eline 2e~mi§tir 

Belgrad (Özel) - Adis-Ababadan: Ge~en Cuma günü 
Habe§ler Doluda italyanlan ka~irtarak mevzilerini almt§
lard1. Bu suretle Somali hududuna bir hayli daha yakla§b
lar. Habe§ k1talar1 hududa dogru yürümüz iseler de henüz 
nerede olduklarma dair malumat ahnamami§br. 

Romada kaoanan bir lokanta 
Roma ( Radyo ) - f talyan gazeteleri bir lokantamn bir 

mÜ§teriye iki tabak et verdigi i~in bir hafta müddetle ka
pabld1g1m yaz1yorlar. 

Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Roma - Berliner Tagblat Mussolininin nutkunu tefsir 

derken diyor ki: 
11 ltalyan ba§ vekilinin bay Samoel Hoar hakkmda kullan

d1g1 alayh tabirlerden sonra Mussolininin daha uyu§kan dav· 
ranacagm1 zannetmek bir hayaldn. 11 

Yeni ölcümüzü 
' -------------~oo~-------------~ 

Frans1z idaresideki Arab mem
leketleri de tatbik ediyor 

Htrvat gazetelerinin yazd1klarma göre Frans1z mandater
ligi albnda bulunan Arab hükümetlerindeki ü~ Frans1z fev
kaläde komiserleri bu memleketlerde de Türkiyede oldugu 
§ekilde yeni öl~ü usulünün alb ayda tatbik etmeleri emir· 
lerini almitlardtr. 

Mussolininin ogullar1na 
Meydan okuyor 

Roma - Habe§istan1n Londra sefirinin iki ogJu cepheye 
varmt§ ve Mussolinini iki ogluna " cesareUeri varsa havada 
~arpi§maga haz1: olduklarm1 11 bildirmi§lerdir. 

~ ~ ~ ~ M ~ 

Habe§ imparatoru 
- Ba~taraf 1 1 

ve ilk tecrübeleri yap1lm1§· 

hr. Bu u~aklarm ü~ü ag1r 
bombard1man ve ikiside avc1 
tayyaresidir. 

Isvesli ve Amerikah on 

be!J tayyarecinin Hahef or
dusuna iltibak etmit bulun-

inci yüzde -· 
duklar11 bunlarm muallim 
olarak ~ah§makta devam 

edecekleri ögrenilmittir. Bu 

hava kuvvetinin italyan ha
va kuvvetlerile bir süel ~ar

p1fmada bulunmalan bek
lenmezse de son Dessie 

13 Birinc1 KID 

Mühim Radyo ve Telgrafl 
• 00 • 

Aussa Sultam Yayoya, ltalyanlara iltihak etmesi b1r 
k ere teklif edildigi ve bir ~ok menfaatler de vadolun 
halde bu ciddi müslüman bu teklifi reddetmekted:r. 

§ Salamon adalarmdi vah,iler lngiliz memurlar101 y' 
ba§lad1lar. Oraya bir tenkil müfrezesi gönderildi, mt1 
ü~ Yamyam köyünü yakh, yüz Yamyam öldürülmü1tnr. 

§ italyan u~aklar1 Aussa ve Dessie üstünde u~arkeO 
tograf abyor ve harita düzeltiyorlar. 

§ italyanlar Asua ve Harrardaki Müslüman kabU 
kendilerine uydurmak i~in her zamandan fazla ~ahfDl 
dirlar. Fakat bu ~ah1ma faide vermemektir. 

§ istanbul Galata postanesinin veznedar1 Hüsnü ort 
kaybulmu§sur. Hesaplan yoklanmt§ ve düzgün bulunDl 
Polis ar1yor. 

§ Erzurum saylav1, Türk~ü, Türk tarihi yazanl N 
As1m ak~am vefat etmi§tir. Cenazesi yarm Istanbul 
evinden kaldmlacakbr. 75 ya~mda ölen bu edib Tilr 
i~in bir ziyad1r. 

§ M1s1r kabinesi Kral ile anla§br. lstifasm1 geri ald1• 

giltere ile siyasal bir ittifak yap1yor. 
§ Yunanistanda durum kan§1kbr. Gürültüler devaDl 

yor. l§e V enizelosda kar1§1yor. 

~ ~ ~ s ~ ~ s s 
Atatürkün 
Parolas1 

-Ba§taraf1 birincide
fabrikas1 daha ge~en sene 
i§lemiye ba§lamt§b. IGülyag1 
ve sünger fabrikalar1 i§liyor. 
Bir ka~ gün evvel Bursada 
Merinos ve Sun'i ipek fabri
kalarmm temellerini atbk. 

Ticaret t§Imtz kliringle 
yap1hyor. Bu sistem sathg1· 
m1z kadar mal ahm1ya im· 
kän veriyor. 

"Bu sene demiryolu prog
ram1zda ald1g1m1z neticeler 
sevinecek §ekildedir. 
Ge~en sene büd~emiz 185 

milyondu. Sene sonunda 192 
193 milyon lira varidatla 
yani 7-8 milyon faz)a vari
datla kapand1. Bu seneki 
büd~e 193-164 milyon liraya 
yakm baglanm1§br. 
Ge~en seneki tuz ve 1eker 

fiatlarmda yap1lan indirme
lerden eksilmesi läz1m gelir
ken var1datim1z bir iki mil
yon fazla ile kapanmt§br. 

Bu sebplen dolay1 millig 
param1z üzerinde asla endi
§emiz yok!ur. Bu memleket
te saklanacak para, k1yme· 
tine güvenilecek para ·1 ürk 
paras1d1r. 

Milli müdafaa meselesinde 
vas1talar kadar ehemmiyet 
verdigimiz bir nokta milletin 
dahilig po)itikada beraber
ligi, anlayt§mdaki isabeti ve 
istikbale olan güvenidir. 

Bunlar Atatürkün isabetli 
görü§ünde bütün milleti et
rafmda ve bir ki§i gibi top
layabilmesi i~in käfi derece
de kuvvetli unsurlardar. Bu 
millet her sahada büyük 
ad1mlarla yürüyen ve ilerli
yen bir varhkhr. 

Rusya 
Karlar 
Alt1nda 

Belgrad (Özel) - Mosko
vadan alman habere göre 
orta Rusya da 36 saat yagan 
§iddetli kar ortaltg1 adama
k1lh sarm1~br. Kar ~ok köy· 
leri örtmü§tür. Moskova ile 
civarlarmda münakälat dur
mu§tur. Bir ~ok yerlerde te
lefon ve telgraf teJleri ke
silmi§tir. Arada bir ~ok in
san ölüsü oldugundan korku· 
luyor. 
~~"""'"'\,,,""'V"-"'-~ · 

bombard1manm öcünü almak 
i~in baz1 münf erid hareket
lerde bulunmalar1 muhtemel
dir. 

japonya 
VeCin 

Sofya (Özel) - - Otro 
zetesi ne§rettigi bir ba' 
kalede diyor ki: . 

Uzak dogudaki häd~ 
Avrupada ve Amerik 
canh aläkalar uyandud1. 
ponya siläh1 eJinde old 
halde <;in ülkesini kapDl• 
devam ediyor. Habe1-ltal 
harb1da Japonyanm bu 
sma yard1m ediyor. Japo 
nm sab1k subakam gell 
Araki 1930 da beyanatt• 
Junarak " Japonyanm d1Jd 
yasa§t ancak ancak <;in 
Avrupa nüfuzunu ~1kardl 
tan ibaret olmahr. 11 Oedl 
Japonya Man~uriyi müst 
bir hükümet olarak iliD 
tikten sonra !Jimdide <;i 
dogusunu kapbyo:. . 

Bu kaplaman1n ,ekh 
buralarmm muhtariyet 
etmek ile oluyor. japo 
hükumeti <;ine akm etDl 
ne vesile f olarak bo)fe 
tehlikesini ortaya süril 
Halbaki bol§eviklerin <; 
tecavüz edecekleri gör" 
§ebhe bile kabul etmez. 
ponya ile bol,evik teble 
sile mücadele edecek Y 
bunu vesile ittihaz ede 
haks1zhk irtikip eJliyor' . 
haf1 §U ki Japonyanm C• 
yaphg1 akma henüz hi~ 
hükiimet protesto etdle 
Kendine yard1mc1ibula01• 
<;in hükumeti de Japoll 
Man~ori ve yeni <;in mub 
riyeti ile birle§erek ko 
nistliga kari• mücadele e 
cegi anla§1hyor. 

italyanlar 
J)essie bon1bard11r1 

11101 bir gün evve 
Y apacaklarn11~ 

Dessie - Havas ajal1 
dan: 

italyan tayyareleri Dessi 
bir gün evvel bombardtll' 
etmek üzere §ehre on d• 
ka kadar bir yere gef dlif 
fakat birden bire hava bO~ 
lub etraf1 duman kapJad•it 
dan ( ve yagmurda ku''e 
dü§dügüpden bir §CY yaP 
m1yacaklarm1 anhyarak Y 
lerine dönmü§lerdir. 

. ~ 

Zayi 
izmir Sarbayhg1ndan 2 

numarah ehliyetimi zayi e 
ledigimden yenisini ~1k• 
cag1m1 ilin ederimi. 
(3983) 


