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OB? 
ussolini dedigini yaptiracak hedefine varacak mi? 

OCOOOOOOOO!X>•• 

parator teklifleri Habe$in parfalanmasi sayiyor 

opulo gazetesi 
~~~~~~~-···· 

l>urumu Nas1l Görüyor? •• 
lino 13 (A.A) - Gaiet 
Popol, Hoare sulh pro-

~ hakkmda diyor ki: 
llssolini a~1k ve kat'i bir 
~b vermesi ve müzake
t giri§meyi reddetmesi 
tniyor. iyi haber alan 
~filde teklifler ~ok geni§ 
i'Undan k1sa bir zaman-
~tvab verilemiyecegi zan 
Yor. 

"as1 bedihidir ki, Musso
bu teklifJeri tetkik ettigi 

Ctvab1 haz1rlad1g1 müd
Ce zecri tedbirler §iddet-
lrilmiyecektir. 
~nunla beraber bu tek-

tir. Hususileki Habe~ impa· 
ratoru toprak teklifini red
detmckte 1srar gösterirse 
Londra Lodlar kamaras1 

' önümüzdeki hafta Paris sulh 
projesi hakkmda müzakere-

1 de bu)unacakbr. 

Lord Davis bir istizah 
takriri verecegini bu bu tak
rir de italyan Habe~ anla§
mazhg1nm hangi bir tarz1halli 

t ve mukabil teklifler 1 

befistandaki bareket üze-
de müessir olam1yacakhr. 

lngilterenin misaktan dogan 
beynelmilel vecibelerine ay
k1r1 oldugunu mütear1za müs

lihane müzakerelerle elde 
edebilecegi faydalardan daha 
büyük tavizat temin edebil
digi takdirde kamaranm 
böyle bir tarz1 halle muvaf
fat etmiyecegini bildirecc~gini 

beyan etmi~tir. ~ hareket devam edecek-
~ ~ ~~ ~'II 
- ....... - hb;jjJ 

P'!!'ll f'•l p~q 
k~I ~- k1ulll 

GRACE MOORE'UN 
Bir A1k Gecesi lsimli 

~ ~~~~~~~10000~~~~~~~ 

\laheseri hallnnuz taraf1ndan ltiy1k oldugu 
l~agbet ile kars1land1 ~ 

BIR A~K GECESi FlLiMiNDE GRAS MOR 
\ Diindenberi Tayyare sine· bassa musiki itibarile e~siz 
~ ~•1nda gösterilmekte olan olan eseri bol hol alk1~la-
1'!R. A$K GECESi „ filmi maktad1rJar. Filim hakikaten 

1t halk1 tarafmdan )äyik bir san'at hn1kas1 addma 
Gld " d 
11. Ugu ragLet ile kar~1lan· seza ir. 
'lllth Bu filmin ba~mümessilesi 
li r. olan "GRACE MOOREu 

~~er lseansta mühim bir Nevyork Metropolitan ope-
'-l bahk arzeden sinema rasimn ba~ muganniyesi 
l~~on~n.daki seyircilere mem-

0 

olup bu gün i~in dünyada 
~ tbrn1ze ilk defaJgelen bu_J e~siz bir san'atkärd1r. "Bir 

taiin, muhte9em ve bil- - Sonu 4 üncüde -

• • • • r 

Barl$ pro1es1nzn metn Li man 
örf ez 

· §leri 
- - ------ ------00„00 - - -· 

Bu projenin metni pek ac1d1r. Hab § i ~ ua-
ratoru bu metn1 protesto etmi§tir 

Cenevreden ak§am ahnan 
radyo haberlerine göre bau~ 

liihlarmm ahnmasm1 istiye· • 2 -·Habe§ bükumeti, bun-
• • cektir. ltalyanlari ycrle~tir · dan evvel de sulhpervevligini 

projesinin metni resmen ku
ruma verilmi§tir. Bu metne 

mek i~in Habe~ hükiimeti isbat etmi~tir. Fakat ltalya-
italyaya yer verecck bu yer- mn tecavüzüne maruz kal-

göre Tigr'e, Keyad ~ehrine 
kadar, Adua ile beraber 
italyaya veriJecek Aksum 

lerin madenlerile orman1armi d1g1 i~in mukabe'e etmek 
i§liyebilecektir. Buraya yer· mecburiyetini hissetmi~tir. 
le§ecek italyanlara hi~ bir 3 - Teklif olunan sulh 

Habe§istana kalacakbr. Da- : mükellefiyct yüklenmiyecek-
nakil Eritre ve Asua ital- tir. Uluslar kurumu Adis-A· 
yaya, huna mukabil Habe- babaya bir delege göndere-
§istana da denizden bir cek ve bu delege her i~te 

mahre~ veriliyor. italyan So- italyamn dedigini yapbra· 
malisinden ingiliz Somalisine caktir. 
kadar olan Genya ve Sebeli Cenevre .(Radyo) -Habe11 
nehri ile beraber ididola, 
Gorahai, Oranda italyaya 

ge~ecektir. ltalya Habe§is
tana Eritrede Asaba mmta
kas1ndan denize inecek ka
dar dar yer verecektir. 

fngiltere ve Fransa Hebe§ 
hükumetinden göle usulünün 
kald1r1Jmasm1 ve ahalinin si-

[•~ [•] 

hükumeti, buglln uluslar ku
rumu genel sekreterligine 
ätideki protesto notasm1 
vermi~tir: 

1 - Habe§ hükumeti ln
giliz-Frans1z sulh projesini 
ahm§hr. Bu nota, Habe§ 
topraklarma tecavüz eden 
italyay1 himaye etmektedir. 

Barl$ $artlar1ni 
0000 -

lngilizler de beienmiyor. Bunu 
ihanet ve dü§künlük say1yorlar 

Londra (Radyo)- Pariste 
hazirlanan barI§ pro 1esm1 

lngilterenin avam kamaras1 

begenmemi§tir. i~~i partisi 
bunu yapanlara hücuma 

hazarlamrken Liberal partisi 
kabineyi protesto etti. Pro-

testo yerine ge~mek üzere 
kamara bakanhgma §U tak
rir verildi: 

" ltalyan Habet anla1ma1-

mazhg101 düzeltmek i~io, mü
tecaviz oldugu kabul edil
mi§ olan memleket menfaa· 
bna Habe§istanm siyasal ve
ya topraksal bütünlügünü bo
zacak her teklifi ve bu ide-
al ile haz1rlanm1§ buna ben 
zer her haogi ba~ka hal ~are
sini uluslar sosyetesine kar111 
ihanet gibi telekki eder ve 
ulusal bak1mdan buoun bir 
dü§künlün olacaj'm1 bildiririz. 

- -
HASMET DÜLGE 

Liman direktörü Ha1met 
Dülge hükiimet konag1 önün· 
de Kar§iyaka iskelesi gibi 
bir beton iskele yapbrmag1 
ve Kar§1yakaya itlemek i~in 
Almanyadan be~er yüz yol
culuk daha iki vapur sipa-
ri§ etmegi kararla~hrm•§br. - '!Jlii __ _ 

Izmir askerlik 
§Ubesinden: 

§artlari, yalmz Habe~istam izmir askerlik fUbesi mm-
degil, uluslar kurumunu da takasmda bulunan ve tütün 
aiäkadar ediyor. ikramiyesi almakta olan 

4 - Habe§ hükumetine harp malüllerile ~ehit öksüz-
verilen notada, Habe§istanm l~rinin yoklamalar1na bak1la-
yarisi ltalyaya veriliyor. cagmdan birinci känunun 

ftalyamn, Habe§istamn i~ onbe§inci gününden ikinci 
känunun onbe§ine kadar el

i~lerini kontrol etmesi, ltal-
lerindeki resmi senetleri vc 

yaya ayrica ilhak hakk1m nüfuz cüzdanlari ile beraber 
bah~eden bir keyfiyettir. bilähare haklarmi kaybet-

6 - Habe§ hükiimeti, memek üzere behemehal 
uluslar kurumu heyeti umu- müracaat eylemeleri lüzumu 

(Sonu 4 üncüde) ilän olunur. 

~ ~ ~ E ~ t!l E S 

Zorla Güzellik 
Bütün dünyan1n begenmedigi 
§artlar Habe§e teklif ediliyor 

Paris 13 (A.A) - lngiliz 1 mmtaka da dahil olmak 
kabinesinin teklifi üzerine 1 üzere uluslar sosyetesinin 
sulh projesinde tadilähn zan- mandas1 alttna konulacakbr. 
nedildiginden ~ok daha mü
him oldugu anla§ilmas1 üze
rine gazeteler bu projeyi 

ltalyamn kabul edeceginden 
arhk emin gözükmiyorlar. 
Övr gazetesinin Cenevreden 
ögrendigine göre pro jede yap1· 
lan tadilät neticesinde halya 
Assab limant Habe§istana 1 
terk edilecek ve buna mukabil 
Ogaden ile Tigr' e ~imal k1s
m101 yani Adua ile Adigrat 
m1ntakalarm1 alacakbr. Ha
be11istamn diger bütün ak
samm italyamn ekonomik 
nüfuzuna verilecek olan 

Jurnal gazetesi zecri ted
birci devletlerin ihtilaf1n 
ltalyay1 bogm1yacak bir 1e

kilde halledilecegi endi1e-
sile köpürmekte olduk-
larm1 yazmaktadir. D11 
bakanhhla aläkas1 olan Pa-
tiparziyen gazetesile Laval 
bile Hoa'rm Cenevrede bir 
~ok delegeler tarafmdan 
as1k ~ehre ile kar11lanm11 
oldukJar1m ve bunun ise Pa· 
ris prsjesi esas1 dahilinde 
bir müzakere kapusunun 
a~ilmasma pek mütaid ol
mad1itn1 kaydetmektedir. 
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Musolini kimdir? 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

,,F a§izm ''in tarihsel vazifesi! 
0000-----------------F a~izmin bugünkü vazifesi her yerde adan1 

aramak ve bulunan degerli adan1lari 
«Fa~izn1» te~kilätina sokn1aktir .. 

izm milli bir parti ha- fikri yerine vatanseverliii 
!ht. irdikten sonra tarihsel koymak, if~ilere zümre hod-

' „ r c;11i yapmaia batlamt§ binliginden vazge~erek milli 
~ l}U '~§ unsura galebe tesanüde hizmet etmekteki 

e\.. '~tir menfaalerini göstermek; i§te, 
J ... _ ne sava§tan evvel Fa§izimin te§ebbüs ettigi i§. 

it !. ada wevl d olan mili- Buna muvaffak olmak i~in 
b: rizL „ F a§izim, millete benzer bir 

2 - :. J _ 1 bo~ ve devlet, Italyanm serveti de-
bu„ ,a~ iz ~ 'l':ciy~dügine. mek olan §ahsi iktidar ve 

3 - iulr :Ja mikt U't pek faaliyetlerinden istifadeye 
~ok ola• ... •di~taI· ile par- hazlr bir devlet te§kil etmek 
tilere. istiyor.• 

4 - Anar§ist ve komü
nistlerin tahripkir bareket
lerine. 

5 - Hie; birini yapam1ya
cag1m bildigi halde her §eyi 
vadeden, - imzahyan resmii 
sosyalistlerin tehlikeli riya
kärbkJarma. 

Fa1istlerden Fran~esko Mo
riyano fa1izmin bir millig 
parti olmasmdaki ehemmi
yeti "Bopolo 0=1talya„ gaze
teaine yazd1g1 bir makalede 
JU suretle izah etmitti: 

"Millet aleyhinde bir ihti
lil feligetinin önü kesin su
rette abnm11br. Fatizmin 
ulusal propagandas1 bundan 
sonra, · gerek devletin ve 
gerek devlet fikri t aleyhinde 
bulunanlarm ve amele sm1f
lar1n1 tenvire c;ahtacakbr. 

Her yerde adam aramali 
ve onlar1 fa§izm te1kilätma 
ilhak etmelidir. Devleti idare 
eden nmf bitmittirj büyük 
sermayeler ile anar11ya kar11 
zafm1 göstermif tir. 

uFafizm d~:-. tJartll ~; ... 
~arplfmay' ka!:-:.! '· ~mek su
retile mr.mfoket .! binlerce 
muktedii ehl1 ~ atan hazll'„ 
lam1rtar. Bodar arasmda dev
leti idere c~~c~ 1< yeni adam
lar mevcutt:·r. ~ir.:i.f ve parti 

( Arkas1 var ) __ „„„, •• 

Bulgarlar 
Elan kiliseden tneded 

bekliyorlar 
Sofya ( Özel) - Novidni 

gazetesi "Hükumetin beya
nah bir ~ok meselelere yol 
verdi. Bu meselelerden biri 
Bulgaristan kilisesidir. 0 
kilise ki memleketin inki§a· 
f1na yard1m edecektir. Bu 
b1ristiyanla1brmak günlerin · 
de kilisenin mazide oynad1g1 
rolleri unutmamahd1r. Unut
mamahdir ki Bulgar kilisesi 
Bulgar gen~liiini yetittirmek 
hususunda Bulgar mektebi 
ile beraber gitmelidir „ diyor. 

B :1l2aristanda 
Yapy1§ 
Ucuzlugu 

Sofya (Özel)- La Bulga
~· ·etesi yazd1g1 bir ma

k, le 930 senesinden beri 
[ ·i~ctristanda hayatm ucuz
lamak oldugunu ancak bu 
senenin son aylarmda ekme
gin biraz fark ettigini maa
mafih bunun böyle gitmiye
ceg1m yazmaktad1r. 

- -- ..=.-~ --~.;...;..;;;-======-o;;;;;;;;;;--=: ======= • 
lz" !r Muhasebei Hususiye 
Müdürlügünde11: 
Beaeli muhammenesi 
Lira K. 

Cinsi Yeri Numaras1 

300 00 Düddkän 3 cü Sipahi pazan 3 
Yukanda yer ve cms1 yaz1h \kann mülkiyeti rnblmak 

;ablmak üzere 9/12/935 tarihinden itibaren 10 gün müddet
le temdiden arthrm1ya ~1karilm1thr. 

Talip olanlar· - seraiti ögrenmek üzere her gün Muha-
. \. i Hususi) 'iriyeti varidat -kalemine ve pey sürmek 

„,. 'lP.rin d ..... günü olan 19/12/935 Per§embe günü 
. :a saat 9 ~ .äyet encümenine müracaatlar1. 3963 - ÖI~ü üzerine son sistem 

s1hhi kann, mide, hamile, apan
disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

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

Suben ve Tuvalet 

( Hallua Seal ) 

Habe1lerin 
Yaral1lar1 . 
Yerde yat1yor 

Belgrad (Özel) - Royter 
ajans1 Jijikadan bildiriyor: 

Bu cephede s1hhiye te~ki
liti yoktur. Dagaburun ce· 
nubunda hastane yoktur. Ya 
rahlarm tedavisi i~in te§ki
litta nokand1r. Yarahlar ~1p
lak yerlerde yahyor, yahud 
bir~ok gün doktor bekleme
ge mecbur kabyor ve doktor 
gelince kadar da ölüyor. 

Jijika ve Dagabur basta
hanelerinde yarah ~o~ ol
makla bera her her gün de 
geliyor. 

Romanya 
Sin1endif erlerinin 

Dnrumu 
Sofya; (Özel) - Büyük sa

va1ta Romanyanm 921 kilo
meb o timendiferi, 370 loko
fotifi, 1500 yolcu vagonu, 
17,900 yük vagonu vard1 

Bugün 11,200 kilometro 
demiryolu, 3570 lokomotifi, 
( bunlarm 2700 danesi bu
harh 90 danesi de otomotör
lü ) 357 yolcu vagonu 56000 
yolcu vagonu vard1r. 

$imendifer memualarmm 
senelik tahsisatlar1 dört mil
yar Leidir. Bundan ba§ka 
§imendiferler tamirat müte-
madiyesi i~in senevi 700 
milyon Lei ayr1hr. Matbuat 
masarifah 45 milyondur. 

Bombard1man 
Esnas1nda ü~ asker 

gaybolmu~ 
Belgrad (Özel) 1- Adis

Ababadan yaralanan Frans1z 
aytarm1n ifadesine göre Des-
siede bombard1man esnasm
da ü~ Habe§ askeri ortadan 
gaybolmu1tur. Hustane de 
bir kogu' atef alm11 fakat 
hasta)ar acele kac;mlmt§hr. 
Bir lsvi~reli hasta bak1c1 ka
dm oturdugu evin pen~ere
sinden athyarak ayaklan k1-
rum11br. Bombard1man sabah 
saat 7.34 de ba§lamt§ 8,30 
da bitmi§lir. Habe§ler yirmi 
bin kadar midralyoz mermisi 
a tm1§lard1r. 

Suikast 
Te§ebbüsü 
Etraf1nda 
Beyruttan yaz1hyor : ( Lor

yan ) gazetesinin yazd1gma 
göre Türkiye emniyet umum 
müdürü ~ükrü, hariciye ~ark 
umuru müdürü ve emniyeti 
umumiye müfettifi, per§embe 
günü Beyrula gelmi§ler, ve 
Sen jorj oteline inmitlerdir. 

Gelir gelmez Beyrut Türk 
baf konsolociile Haleb ve 
Kudüs Türk konsoloslan da 
dahi oldugu halde bir top
lanh yapmi§lardu. 

Bu tomlanh neticesinde 
$ükrü, Beyrut emniyeti umu
miyesine giderek müdür Pa
§etle uzun yollu görü§mÜ§· 
tür. 

iyi malumat veren kaynak
lardan ald1g1m1z habere göre 
Türk heyeti Beyruta, Suriye
Türkiye hudutlarma aid bir 
~ok meseleleri müzakereye 
gelmi§tir. 

Bununla beraber bu defaki 
heyetin riyasetinde Türk 
emniyeti umumiye müdürü
nün bulunmas1, baz1larma gö
re, hudud meseleleri arasm
da, heyet azasmm mahud 
suikast i§ile de me§gul ola
cagm1 göstermektedir. 

Suikast te§ebbüsünün $ar
külerdende hazirland1g1 tah
min edilmektedir ve heyete 
Kudüs Türkiye konsolosunun 
i§tiraki de bu zanm takviye 
etmektedir. 

Suriye gazeteleri bu ha
berler hakkmda tenvir edil
mek üzere heyer äzäsmdan 
baz1 tasrihat istilisal etmek 
istemi§ ise de §imdilik bu 
bapta vazif elerine müteallik 
hi~ bir izahat ve beyanatta 
bulunam1yacaklar1 cuvabm1 
alm1§~rd1r. 

Mai tren 
Belgrad (Özel) - Hüku

metilOtomotrislerle ~ekilmek 
üzere Belgrad Bosnasaray 
Dobravin arasmda yeni bir 
hususi tren tahsis etmi§tir. 
Bu trenler Tunay1 Avrupamn 
denizine baghyacaklard1r. Bu 
sür'at katarlarm1 "Mai ka
tarlar „ nam1 verilmi§tir. 

AHRE'I\ CENNET, CEHENNEM VA 
Bunun i~in din kitablar1 ve 

ad lar1 ne divorlar? 
-5-

• A 

Ahrete lnanan Bir Alilll 
„Sir Olivralanc„ diyor ki: : ve ümiddir. Hayat, d> 

uÖJüm magmum bir mev- §eylerin haiz olmad1i1 f 
zidir. fakat malmum olma- ~ok evsafa malikdir 
mak Jäz1mchr. (j timde tees- hayat, bütün bu tezab 
sür tevlit eden ir bassa yapabiimek i~in bir vii 
vard1r. Fakat yeoi ve mes'ud , muhta~d1r. Vücud ne 
bir hayabn, ba§la g1c1 olmas1 Bizce vücud bir alet, t 

ihtimali, ölüme aaha iyi bir hürden ba§ka bir §eY 
~ehre vermek läz1m gelir. gildir. 
Ölüm yeni bir següze§te ab- Bir musiki§inas ruh 
h~br; ölümde bir · met var- bir ~ok musiki kabiliyetle 
d1r, fakat ümid ve sürur da malik oJabilir. Fakat el 
vard1r. bu kabiliyetleri göstere 

HA YAT NEDlR? bir aJet olmazsa, o kabili 
Ölüm nedir? Bunu anhya 

bilmek i~in evvelä , ayatm 
ne oldngunu bilme ßz1md1r. 
Hayat tarifi gayat gü~ bir 

' §eydir. Mamafi hayat hak-
kmda baz1 malumatnn1z var
d1r. Biliyoruz ki hayat bir 
kuvvet ~ekli degildir, fakat 
sevkeden, idare ede~ bir 
esasd1r. Hayat hem maddeyi 

ham kuvveti kullanan fal{at 
maddi bir ~er~eve ile mah
dud olm1yan bir §eydir. ..1 

ler görülemez. Bir musi 
nasa keman ne ise, b 
i~in de vücud odur. S 
suz ve tabibi bir surette 

1ekilde in§a edilmi~tir. ~ 
hesiz bu §eklinde bir 111• 

vard1r. 

Hayatta ruhi ve rn~ 
ämillerin birbir~le irol1 

vard1r. Ruhi ämille, ki 
§Ünen, i§tiyen, seven, U 
eden odur, tezahürü[de 
cudun §eklile mahduddur 

.$imdiki halde ruh bu 
cud ile tezahür etmekte 
Bu vücud da maddeden 

bir nesle men1ei olabilir. Bu1l pilmi§hr. 

Hayat sadece bir kuvvcl: 
olmad1g1 §Ununla da anla§t• 
hr ki, bir tohum, binihaye.. 

tohumun inki§af kabiliyetid ( Arkas• 'f/ 

hududsuzdur ba adeta h3'1:· ~~~~~~~~~~ 
ri~ten bir kabm ic;erisine:il 
o kab1 lüzumu derecede ) 
kulland1ktan sonra birak1b d 
gidecek bir §ey koym1ya b 
benzer. Hayat maddeve kuv· 
veti kendi Iehinde kuJlanan t 
ve sonra uzakla§1b ka~an 
bir §eydir. 

• Devlet de1111 
yollar1ndan: 

ldaremiz Eski~ehir atelY 
i~in tesviyeci, tornac1, k• 
c1 ve elektrik kaynakc• 
tas1 ahnacagmdan taliple 

t imtihanlan yapilmak üi 
• timdiye kadar ~ah~t1kl 
~erlerden ald1klar1 bon 5 

z1m geien §eyler cücuda gel- tislerile hüsnükal varakalB 
mi~tir. Hayatm mahsülleri bir h d 

QI Millet mektebi §e a 

Hayat sayesinde dünyada 
aksi taktirde olmamas1 lä-

kurttan bir insana, bir agaca aamelerini ve askerlik 11e 
kadar tehalüf eder. Hayat f 1 ·d kalarm1 alarak stanbu a 1 
bir sinekten bir hanendeye b 
kadar hepsini yarahr. Bütün remiz Haydarpa§a cer 
gördükümüz hayat tezahu- müffetti§ligintz, Alsa5.~ 
rah, hayatm madde ile kuv- atelyesi §efligine ve daif 
vete verdigi §ekillerden ha§- ... yerlerde bulunanlann da f 

~*:lc:lc:/ddci1ot:/ddci:Jddc*:*::k:**1c:t:t~:t8 ka bir §ey degidir. karada umumi idare zat 
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. 2573 ~ 
idaresinde Milli Kütüphane smemas1 

Gönül oyunlarz 
Eo nefis musiki c;ok zevkli, eglenceli, ne§eli bir mevzu ~ 

gösteren büyük film.„ )t 
Ba§rollerde: Anmanyamn en c;ok sevilen y1ld1zlan ~ 

Adolf Vohlhruk Renate 1\luller )(. ~ 
f( 
.c 
i Ayr1ca: 

Georges Alcksandr ' ~ 

E d
„ ~ 

~Paramont Jurnalda: 
)t • 

SEANS SAA TLARI 

n son unya )f 
havadisleri )+ 

a Dünyanm en kudretli artisti 

KORSALAR Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )(. Dünyanm en muazzam filmi 

P 0 L M UN 1 
S. D. A§er <t( Pazar: 13 te ha§lar. )t K A R A y ( L G J 
3 Od -tC Ak§amlan sinemadan sonra her tarafa otobüs )t 

2 un pazar f( ve tramvay vard1r. )t B .. L A L E 7 ·n E 
------------------~--=K=a~n~t~a-rc_1I~a_r ____ ~~=·~)t~~~~~~~-·~-~~~~~~~~~~.:...:...:...::ft~""~+-~+~~~~~~.:...:~~:...:.:..~~~~~~~-------U~g:::_u_n __ --:---=---------~-----"' 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 Al1met ve As1m büyük elbise fabrikas1 TELEFON 2042 

Kithk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve Asnna yapbr1D1z. Y erli mah her ~e,id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 16 liraya kadar 11marlam1 elbise y1p1br. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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~TA Y y · Al R .E SI SI 

..... 

Bugün 

1 

en büyiik 

Ncvyork «1'tETROPOlJT AN» operas111111 
bütün kadrosunun, i~tirakile hakikig sah
nede l{ARi\1EN operas1ndan (<Lan1aur 
cst cnfant de Bohen1e» ~fR1\ ViTA'dan 
(<Birindisi» ~1adan1 Butterfly operas1n1n 

dö düncü •• •• •• on u~uncu ve 
perdelsri kamilen temsi 

edilen bu §aheserler §aheseri 

dr 

~lctropolitan operasuun ~ok sevin1li ve billur sesli y1ld1z1 olub bu fiJin1 yüzünden alt1n n1adalva kazanan 

Grace Moore Tullio • zntr 
'Taraf 1ndan tc1nsil cdilmi~ serapa a~k, heyecan doh1 bir mcvzun n1alik enf es bir n1usikiyi n1uhtcvi hüyük bir san 'at harikas1d1r. 

Aynca 

Foks: Türk~e sözJü dünya haberlcri 
~1ikin1avz: J(inkon ile n1akine adatntn boks n1a~1 

''2 
'' 

w 

Asri 
• 

Sinema 

Scans saatlcri 
Her gük l;) - 17 - 19 - 21,ln Cun1artesi 1~ - 15 - n1ekteblilere 

n1ahsus tenzilätlt seans Pazartcsi günü 1 ;J - 1,3 - 1 7 - 1 H - 21, 15 
Her seans sonunda her tarafa otöbüs vard1r . 
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8üyük film 

Bu günden 

itibaren 

Bir hafta 

E 
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bir arada Y er titredi filminden bir s ahne 

YER TiTREDi r 
HEYECAN 
Dolu büyük 

müddetle 

~~rarengiz haneden bir sahne Polis fiJmi Esrar. ngiz haneden bir sahne 

Esrarengiz hane 
„ ~öhreti diJJerde dola~an, aylardan beri b~klenen 1nevsin1in en bü

h1k ve en heyecanh filin1i. 
r· .(Y.av~·u~) fili1:1!~in büyük.s~na~kärl~n taraf1~dan. ten~si~ edilen b~ 
1
1linun 1htiva etbg1 n1evzu 1~1barde bilhassa ade re1slenn1n görmes1 
~~tn1 geien bit· eserdir. „ 

Her ak~am son seans 

SAAT 
Sekizdedir 

KemeraJb 
Hükumet 

Kar§tsmda "1clt1t.ltltlbbbtlt1clt:lcbt1c1clt:lc1c:lc::lc:U::t~>f 
~ ~ 

iAii;d:di7i:1l B A OK, o KT, oT R a 
~+: v ·a · · b ;+' +< • ema onay ~ 
t+1 e n11 en1z1 ozn1a~· + +< )lt 
;+~ dan yeniek vinlek f+' +c Bakteriyolog ve b.~1la~1k, salg1n 
,+, • t.· ~ ? ,+. K hastahklar n1utehass1~1 
'!~ H' IS iyodrds.:ldlHZt d ~.+i j:f Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m-
•'· 1c; tere u e me en ~. 'n h · d b h 
t+} Kemeraltmda Barut ham ~·~ 41< da 30 say1h ev ve mduayene an

1 
esm ek sa a saat 8 den 

1+: k v k- . d '+i +( ak§am saat 6 ya ka ar hasta arm1 abul eder. 
[+i so agi o~esm e ;r +( Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair 

~+4 ALASEHIR ~• 41< tahlilat ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hasta· ~„ 
t•t k k I · J! 41( lara yapilmasma cevaz gornlen Pnomotoraks muayene-
l+i lo antasma O§Unuz . . ' y • d l T 1 f 4115 ftf.~;:r...~le!!;'~iil!O"'"":..+.!.,.. ~ n sm e muntazaman yap11r. e e on: ~ 

Türkuaz Bar1 ~ ~ ·· ~ 1 X'P!C~x~~:w:~ 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridir 

Lüks salon, mükemmel caz 
ve muzik. lstanbuldan celb 
edilen en muazzam ve muh
§em bir varyete heyeti saat 
onbirden onikiye kadar nu· 
mero akrobatik eksantriktir. 

Barda i~kiler son derece 

T ze K · le • iz Geldi 
Muhterem mü~terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1nm filitreden 
gecmi§ halis ve gay!t nefis tereyag1ar1 getirilmi§tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yag1artmtzdan da memnun kalacaklar1 §Üphesizdir. 
~footan ve oerakcndc satt~ yerleri hükü.n1et 

. ka r~1s1nda 
e 

sevim • astanesi 
BU SAATTA KALAN- ucuzdur. 

~ekerc· er 12-14 No. larda LAR FtLMI TAM Türkuvaz barma matlaka 
GÖRÜRLER ugray1mz. <;ok memnun ka-

n-.~~~~~~~~~-Y----·~--~-4~=~~~·1---:-~4-a.------. .1.-.__lLa_.:_.~---~~_........a.-_._~_J_~~l"-&lb.MJrll.-1.1.IL.IL..m--...LLL-Jl....lt!~c:l..11'~~a.o.;.i..::..:...:..;..._~-
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Kordonun 
Tefri§i 

936 yd1 sonuna ka
dar bitecek 

Cumuriyet meydamndan 
hükiimet önüne kadar olan 
k1sm10 Bandirma parke ta
tile dötenmesine yak1nda 
batlanacakbr. Havalann yag
murlu gitmesi yüzünden dö
feme ameliyesi geri kalmak
tad1r. 

~imdiye kadar f Alsancak
tan Cumuriyet alanma kadar 
olan k111mda 25 bin metre 
murabba1 yer dö1enmi1tir. 
Mkaveleye göre müteabhit 
kordonuu mütebaki k1sm101n 
936 mali y1b sonuna kadar 
tamam dö1enm11 olacakhr. 

Su Tarifesi 
Pazartesi günü tespit 

EdiJecek 
Su terifesinin formüle uy

gun olarak haz1rlanmas1 i~in 
Naf1a vekiletinden geien 
emir üzerine su tirketi be· 
sablar1 üzerinde yap1lmakta 
olan tetkikler bitirilmek üze
redir. Tarife komisyonu pa
zartesi günü yapacag1 top-
lanbnda su tarifesine son 
1eklini verecek ve tudik 
i~in vekilete gönderecektir. 

Kütahya 
Ilbay1 

Kütabya valiligine atanan 
vali muavini bay Sedad Eri
min harcirab1 viläyete gel
mittir. Tayin emrinin de 
resmen bugün gelmesi bek
leniyor. 

Almanyaya 
Sablan 
Elmalar 

Bazi tecimerlerimiz Alman
yaya 10 bin sand1k elma 
göndermek üzere bir muka-
vele imzalam11lar ve ilk par
ti olan 5 bin sandak elmayt 
yeni a~tlan Köstence yolu 
ile ile göndermi1lerdir. Bu 
tecrübe sab11 iyi neticeler 
verirse daha bir ~ok parti-
ler gönderilecektir. 

Ulusal 
Artt1rma 
Tezahürati ögleden 
Sonra )'ap1lacaktir 
Ulusal arttarma ve yerli 

mallar haftas101n bugün ü~ün-
cü günüdür. ~ebrimizdeki 
biitiln mekteblerde ulusal 
artbrma ve yerli mah bak-
k1nda talebeye koof eranslar 
verilmektedir. Bugün ögle-
1onra saat on befte Cumbu
riyet bir toplanh yapdacak 
ve arthrma yerli mah baftas1 
i~in tören yap1lacakbr. Bu 
tören münasebetiyle söylev
ler verilecektir. 

( Hallon Seal J 

Habe1 kuvvetleril 
Makallenin 1imalinde Italyan 
kuvvetlerine bir bask1n yapt1 

Adis - Ababa 13 (A.A) - Kuvvetli bir Habet istiktaf 
kolu Makallenin timalinde Deabu yakmmda bir ltalyan 
karakoluna hücum etmittir. Y edi ltalyan ölmü,, bir ~ok 
ltalyan yaralanm11br. Bir K1z1lhe~ komitesi Dessie bastane
sinin bombard1man1 hakkinda Dessiede tahkikat yapmakta
dir. Tabkikat neticesi Cenevreye bildirilecektir, 

Macarlar1n Italyaya yard1m1 
Pe1te 13 ( A.A)- Macarlar tarafmdan ltalyaya hediye 

olarak k1ymetli maden gönderihnesi devam etmektedir. 
Bunlann aras1nda l>ir ~ok albn nitan balkalan vard1r. 

Barr1 meselesi 
-----------------0000...-..~-----------

italyaya 
Habe§ harb1 
Günde on milyon 
Lirete n1aloluyor 
Belgrad (Özel) - Roma

da n telefon : 
italyan maliye bakanhg1 

Afrika sava~ma bugüne ka
dar yap1lan masraflarm he
sab1n1 görmü~tür. italyan bü
kümetinin bugüne kadar ve 
bu sava1 yolunda 2320 mil
yon halyan liras1 sarfettigi 
anla11lm11hr. Bu hesaba gö· 
re f talyan Habe§ harb1 gün
de on milyon lirete malolu
yor. f talyan maliyecileri bu 
hesab1 görerek ltalyanm bu 
barb1 alh aydan fazla devam 
ettiremiyecegi kanaahm ge
tirmi1lerdir. 

Mussolini lneiltereye ilk cebab1 ingiliz Filosu 
Negü~ versin diyo1· Akdenize 
--------- -

INGiLiZ ELCiSI ARACI Dönüyor 
Belgrad (Özel)- J. D. P. bildiriyor: ltalyan ba1bakaD1 Londra - Royter ajansm-

dan: 
Habe1ten evvel mukabil teklif ortaya sürmiy .cegini bildir-

t ingiliz Akdin filosunun bir 
mesi üzerine ngiltere hükumeti ilk mukabil teklifin Negüs 
taraf1ndan yapilmas1 i~in lngilterenin Adis-Ababa el~isine ka~ par~asmm ~ekilmesine 

italyanlar ba1ka bir mänä 
imparatorun bu teklifi yapmas1m rica etmesine memur 
kilmifbr. vermi1lerd1. Halbuki fngil-

tere filosunu Akdenizden 

MiSAFiRPERVERLiGiMJZE ~kmemi1tir. Bu filo Atlantik 
denizinde yap1lan bir manevra 

Mülteci Elen subaylar1 te1ek- i~in muvahkaten oraya gön-
dermi§ti. Manevralar ikmal 

kür ettiler edildi timdi dönüyor, 
Ankara 13 (A.A) - Ald1g1m1z babere göre bir Mart ingilterenin ftalyaya kar11 

Yunan isyan101 mütaakip memleketimize iltica ederek ve bir cemile yapmaga hi~bir 
son ielen af üzerine memleketlerine dönmüt olan Elen ibtiyac1 yoktur. Eger gele-
subaylara namma general Anagnos Topolos ba1bakan lsmet eckte de bu filo Akdenizden 
fnönilne iönderdigi bir telirafla dast Türkiye topraklarmda ~1karsa ltaiyanlar bilmelidir 
kendilerine kar11 gösterilen nezaket eserinden dolaya te- ki bu filo Cebeli Lübnandan 
1ekkürlerini bildirmittir. öteye gitmiyecektir. 

Süel 9evenler 
---------~--------

Dessie bombard1man1n1 yapan 
tayyarecileri takdir etti 

Beljlrad (Özel)- Romadan telefon: Bura süel ~cvenle1 i 
Dessie bombard1man1n1 tayyareciiikte en gü~ bir it olarak 
saymaktad1rlar. On sekiz bombard1man tayyaresi 900 kilo
metro mesafe u~tugu, Dessie'nin 2600 metro bir yüksekte 
etraf1nda ü~ bin metroluk tepelerde bu tepelerin arkalarm
da tayyare müdaf aa mevkileri bülundugu balde tayyarele
sakatlanmadan dönmelcrini bir muvaffakiyet biliyorlär. 

Harar Sehrini 
Almak i~in General Gra~yani 
1' üyük mikyasta haz1rlan1yor 

ihtiyar general 
~rramvay altinda par

~alanarak öldü 
Istanbul -Kad1köyde ~ok 

feci bir tramvay kazas1 ol
mut ve 71 ya110da eski ve 
mütekaid bir general ölmü§
tür. 

Vak'a 1öyle olmu1tur: 
Mütekaid general Hafiz 

lsmail Hakk1 Kadaköyünde 
Sögüdlü~e1me caddesinden 
ge~erken o sarada Kad1köy 
iskelesine gitmekte olan 
tramvay kendisine ~arpmt§hr. 
Zavalh ibtiyar general bu 
lni sadmenin tesirile yuvar
lanm11 ve vatman da arabay1 
tevkif etmege muvaffak ola
mamt§br. Bu suretle tram
vay generali tamamile altma 
alm11 par~a par~a ederek 
öldürmü1tür. ihtiyar genera
lin bu f eci ölümü o sirada 
orada bulunanlari ~ok mete
essr etmittir. 

14 B.rinci KinUD 

Mühim Radyo ve Telgraflar 
~-------------iao--~~~~~--~ 
<;ekoslovakya Cumhur reisi Mazarik istifa etmittir. 
§ Uzak $arktaki <;in k1t'alan Man~iko ve Mongol k1t'a· 

larile ~arptf h. 
§ Türkiyemizin ortaokullar büt~eleri hususi muhasebelere 

devredildi. 
§ Resmi cevablar1n1 vermek üzere Roma ve Habete bir 

bafta vak1t verilmittir. Bu müddet iki tarafa da bildirilmittir. 
§ M1s1r talebesi, tam istiklil isteriz, diye bag1r111yorlar. 

Dün Kabirede yine bir kanh sokak mubarebesi oldu. 

asma aase 
Bar11 Bir a1k gesi 
Prejesinin 
Metni 
- Ba1taraf1 1 incide -

miyesmm loplanmasm1 ve 
bu teklifleri muvafak görüp 
görmedigini tesbit eylemesioi 
talep eder. 

Dessie 13 (Radyo) -- lm
parator tekJifleri tetkik et
mi§tir. Bütün mehafili hayret 
i~indedir. Hatti bir~ok kim
seler, bu telgraf Habe§ or
dusunun kuvvei maneviye
sini kumak i~in halyanlar 
tarafmdan uyduaulmu1 haber 
sanm11lard11. 

lmparator böyle bir teklifi 
kat'i olarak kabul etmiyece
gini b1ldirmi1tir. 

-----~lä---

Kordonda 
Trolcybüs i~Ietilmesi 

Dii~ünüliiyor 
Belediyece birinci kordonda 

Otobüs ve Elektrikli tramvay 
yerine Troleybüs i1letilmesi 
i~in bir te1bbüs vardir. 

~arbay doktor Behcet Uz 
Moskova tetkik seyabahnda 
bu mesele ile de me1gul ol
mu!J ve Sroleybiis itleten 
belediyelerden bu bususta 
malümat~alm1§hr. Bunun i~in 
tetkiklere devam edilmekte
dir. 

Troleybiis arabalar1 bü
yüktür. Ve tekerlekleri Jäs
tik olan bu arabalar bpk1 
elektrikli tramvaylar gibi ba
vadan cereyan almak sure
tile itlemektedir. 

Birinci kordon geni~ oldu
gu i~in burada Troleybüs 
i§letilmesinde bir mabzur 
görülmektedir. Fe:kat henüz 
verilmi§ kat'i bir ka.·ar yot
tur. 

Bulgar Komü
nistlerinin 
Muhakemesi 
Sofya ( Özel) - Eski Zag

rada komünistlerin evvelki 
gün muhakemesi yap1ld1. 57 
su~ludan 27 si mahküm oldu 
26 s1 beraet etti. Mahküm
larm hepsi de 142 sene ka
lebend \ e yüzbinlerce Levaya 
cezeya mabküm. edildi. Mah
kumlar arasmda talebeler de 
vardir. 

-Ba1taraf1 birincide
A§k Gecesi„ filmini ~evir 
dikten sonra kendisine alb• 
madalya verilmit ve tiihreti 
ebedile1tirilmi1tit. 

Heyecanh bir mevzu• 
malik olan bu filimde 
Karmen, Traviata ve Madalll 
Butterfly operalar1n1n tem· 
sillerinide görüb dinliyorUZ• 
ve temsiller Nevyorkun ol· 
dugu kadar hemen bemeD 
dünyamn en büyük operas• 
olan M~tropolitan'an bütilD 
kadrosunun i§tirakile yap1l· 
maktad1r: Okuyucular1m11• 
bu filmi bütün samimiyeti· 
mizle tavsiyeyi kendimize 
bir meslek borcu sayanz. 

- „ ...... 
Italyanlar 

Habe~lerin Haz1rhg1n1 
itiraf Ediyorlar 

Belgrad (Özel) - Asmar• 
ltalyan radyosnndan: Habel 
durumunu gözeten ltalyaD 
casuslar1010 verdikleri rapor 
lara göre Hava1 savaf teC"' 
hizab ve bazirhiJ tamameo 
modern bir 1ekilde yapdm•I"' 
hr. 

Habe1le son günlerde Av· 
rupadan silih, cephane ve 
diger sava1 Jevaz1m1 almlf" 
lardar. ltalyan süel ~evenle'" 
rinia dütüncesine göre Afri
ka~ muharebesi tamamen yeoi 
bir fekilde olacakbr. 

~ ...... -
Frans1z - Habef 

Muahedesi 
Haberiniz var m1 ? Habef 

bükümetile Fransa aras1nd• 
arasmda 1839 senesinde bit 
muabede imza edilmitti. 811'" 
nun ämili Jan Rote adu bif 
kimyager olmu§tur. Bu killl'" 
yager Habet imparatorin•O 
en büyük dostu olmuf, keD'" 
disine hem1iresi Prense• 
Beledo1eyi zevcelige teJdil 
etmit ve evlendirmittir. 

Bu kimyagerdir ki Negil•' 
barut ve kami§ 1ekeri yaP" 
mamn s1rran1 ögretmiütir. 
Ro~e ailesi Fransa as1l1•" 

delerinden birine me11suptut• 
Bu aile J u gölü vadisinde1'i 
malikänelerin sabibi idi. 

Belgrad (Özel) - Asmara radyosundan: ltalyan gazete
cilerinin ögrendigine göre General Gra~yani yakmda cenub 
cephesinde büyük bir taarruza ge~ecektir. Bu taarruzdan 
maksad Harar1 alma!d1r. Bu taarruzda ltalyanlar bogucu 
gaz kullanacaklardar. Büyük kuvveth.:rle yapilacak olan bu 
taarruzda Harar ahnacag1 gibi Adis-Ababa·Cibuti Demir· 
yolu da kesilecektir. 

Istanbula y oguslavya Laiim 
E E E l

rok miktarda hayvan 1. • l 
E ~ E ~ ß• 1 v st1yor ar ~ 1n erce ihra<; edivor . 

Belediye Romanya G.. ld. Belgrad (Özel) „ - Son lkinci süleymaniye M•..,.. 
D 1 • • • Petrol o~men ge 1 günlerde Yoguslavyadan M1- caddesindeki bir okuru111

11
•'" 

Cezalar1 tecil ers er1 l~ID DenizyGllar1 ldaresinin Cu- sira, Filistine, malteya arani- dan uzun bir mektub alP•"' 

Askerlik 

Ed
•I Orta okul bitirme imtiban· ihracat1n1 n1enetti muriyet vapuru Köstenceden lan büyük hayvan ihrasah- Maballelerinde lag1m ollll•'" 
1 mez ler1 i~in süel dersleri görmek Belgrad (Özel) - Bükre1- 1152 gö~men, 991 koyun, DID artmas1 i~in ekenomi d1g1 igbi ~ekap sulan ak•~-

Sulb bäkimlerinin Beledi- istiyenlerin okullann a~1lma ten telefon : Menedilmesine 351 at, 51 dana, 191 s1g1r bakam yeni yeni kolayhlar cak yerieri de yokmuft bd 
ye cezalar1n1 tecil i~in ver- zamanmdan 2 Te{. ba110a ragmen biikümetin ltalyaya ve 216 araba ile lstanbula yaratmaktad1r. yüzden belediye taranad:, 
dikleri kararlar1n kanuna uy· kadar olan müddet zarfmda petrol ihra~ edildigine dair gelmittir. Halkm Sesi -Malta bizim s1k s1k ceza yaz1brnn1. 
gun 0Jmad1g1 temyiz mahke- müraracaat etmeleri lzmir ecnebi gazetelerinde görUlen Bundan ba1ka Naz1m va- lzmirimizin hayvan pazan cezanm affant yabud laid' 
meaince karar albna ahn- Müstahkem mevki komutan· haberi (Epoma) gazetesi tek- purile de lstanbula miibim idi. Yoksa bu pazar1 gayap- yaptlma11n1 diliyor. Beledfe" 
llUfbr. hi1ndan bildirilmittir. zib ediyor, · miktarda 1ö~men gelmittir. m1 ettik? mizin gözll önüne sunafll· 

------------~----~~~~------~~~--=-~_:__~------~ 


