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LAVAL E DIYOR? .„„„„„ 
----------------~ .. „.~ .. „ •••• „ •• „ ________________ _ 

ansiz ba1bakan1 '' harbi Avrupaya bula1t1rmama 
böyle yapmata mecbur kaldik ,, diyor • • lf In 
-------------------~~~~aoaaooooaDCJOff~----------------------------

~azeteleri hükimetlerine "herhalde bqka bir bar11 1ekli bulmahs1niz" 
..-----------------------~----~~---~„ ... ~--~~-----~;__------------------------

lininin damad1nm cepheyi terkederek Cenevreye 2itmesine biiyük ehemmiyet ve 

cevab verdi * Dünkü toPlanti 
~-------------------OOMan------------------- • 

e cephesinde hücuma ge~en Habe1ler Asan tika ve Turing-Otomo-
yanlan bozpaa utratarak ilerliyorlar bil kurumlan yiikseld ·rilec~k 

• • •••• - 1 lzmir Ye civanndaki Adide Topfanbda parti H,:laka-
AL Y ANJN UKAB,IL TEKLIFLER ve aatikiteleri koramak ve nal batbna Yozpcl .a,laYI 

1 _ 0 tanatinak i~in 9'J7 yilinda ku· Ani Dojaa= He Aillll.W.. 

b~eria Takue ve Aballa on bet upk Ne1elialn bom· ~ e 1u 1 
utaallul, 17 { sei)- Ha· 1 Hava kararsAlama. menaap ralu •e „„r ... maail b&..'ak· ueteii Ahlb •e ~ 

bli,eierincle iki koldaa hll· barclamuana iftlrak etmi ... r· 
cama ~tikleri Romadan dir. Bunlar Habet ka•vdle· 
telaide bildiriyor. Takaze rinin llzerine yaalWrmda ba• 
cepbeainde (3000) kitilik bir 111Dan bßtla bombalan ata• 
kanetia Ucumlaruu ltalyan· rak '*'°" ~ " .... 
lar reclcletmitlerdir. uklan atqlemiflerdir. 

lt.iyulardau 7 zahitle bir Ha.....,. att'#-. 
~ok a1k-. l~r; ·~ olcl..,_, mupbjl 

HABgt.E'RI at91ten bunlardaa bir taa„ 
ILERILEYOR MU ? sinia penaaeli zecleleamiftir. 

Adia·Ababa 17 (Radyo)- Ru Duta kunetledae • 
l akaae cephesinde hlcama meuub nakliye memm lan
e~en bir Habet kuvveti nm Ne 011ide balaachildan 

ltalyaldan .._,... utrata• za•nedf..ekte iä -8la kaYYet 
rak ilerileaalt •-• ball mllüm lerin laama ktlllli pmdiki 
mevkileri uptetadftii. halde Filt ile Netelli ana•n· 
l~yaalarclu bir ~ok iilih J 00 kilometie D11111apndald 

ve autralylzler aliamifbr • • „ bir Hhacla yerleflDif bala· 
Roma 17 (A.A)-- Ream11 BAY AVNI l>OCAN 

bir bildiriie glre Somali nuyorlar. 
c:epbesiade ltalyan ~aldan ltalJaD usaldan bu mlaa- lerimizia ve d11 81kedeki ar· 
blylk faaliyet glatererek sibetle 800 kilometrellk Mr' keoloji \'e turlzm mDeuue· 
Nerelli yakmlarmcla inemli meufe katc tmiflerclir. leri~n takcli~ --~ 
Habet kanetleriai bombar· Londra 17 (Radyo)- Ro· lzm1r ve havah11 Äsanatika 
d1maa etuaiflerdir. maclaaa geien baberlerde muhipleri cemipti ite Tlrki• 

DE TECA VOZE KAR$1 iatiamar bllpaial M111r-Su· bi lzmir komlteainia genel 

BA Y FAZU GOLEC 
riri Deabli aaylaft Hayd&i 
Rlfd6 utdem w claM llir 
~ok znat HluMlafblr. .. „ •.•....••.••...••••• „ ........................ ieM•· 

Kont Ciyano tlHerecektir. RAS DESTA ORDUSUNA ltalyanm keadiliae teklif 1 ye Turing ve otomobil kull· 

GECTILER Roma 17 (A. A) - LuP du amarlanaa kadar 1enif· toplanblan dßn akpm Hai· 1 ............ „............................ letilme1inl, Anli BID•D• llze- kevi •• onuada yapalm11br. ~Massolininin damad1 
Muaolininin Ydd1Z1 ria~ Ka~ denb Gzerin~ea Toplanlllara v~i.Fazh Gllq nevreye ...:.a.·uor 

yen1 bir limaa kuraiu1 1~in bqkanhk etm11tir. 5n.!I , 
Habeflstaaa Erltrecleden p· Asanatika m.ubipleri cemi Paria (Racl,o) - Roma· reteil toplaatmada haJ AJo.. 

Y.ada aeler olacMtar adh liitalll• mabanirl ve 
ydda.ltr dm •atabaa18111111 ( lhuoliaiala ~ 

JOl ? ) Bqhta altuacla 1.-. ve iki ... devam 
•erald• mable ikiDd 1a,fa..,adadar.! 

!llOliilli" kimdir?) tln...W terikaaua yeriae ge~rclitlmi• •• „ ba ..,.... teftik .... * ... tel* .-.. 

~ecek bir topnk •erllme· yeti nizamnameainde bua clu ahnaa haberlere 1är9, ld'deD ~ Sla7• _ _. 
- Sona 4 &nc:tlde - deiifildilder yap1laCakbr. ltaIJan btlktmeti, almlar w· B•WD ....... Koat Os•• „ .•...• „ .. „ •.•..••••••••.•.•.•.•• „ ..•• „ .... „„ •.•..••.. „.„ •••••• „„ .....• 
Dün an1n Önemli Hidiseleri: 

Ameribn pzeteleri Muto~• ~eti Jle ~· ...... ~ „ ....... „ 
.bahaeclerkea, ba ittifalda Japonya ba kocaman lot'aya avuc•• i~e almlfbr, diyorlar. 
R-'m M•ako -~-- Tolqoda vaktlle llllwlO tarahdu bWMI rtete-

rew lair fillilMa bit .._._... 



Sahlfe 2 ( Halkm Seal ) 18 Birinci KinUll 

Mussolinin ·Falz i Manast1r 1
1 

Iiabe§istan1n : AHRET, GENNET, CEHENNEM VAR 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

9 36 Y 111 Neler Getirecek Ve 
Neler Gösterec~k ? 

Bundan ü~ ay evvel Jorj 
Mo~eri adh Asturonon ( Mü· 
neccim ) 936 y1h i~in yazd1-
g1 eserinin ba110da diyor ki: 

- Güne§ Miri burcuna bi
rinci känunun yirmi ikinci 
gün'll saat on sekizin 37 inci 
dakikasmda giriyor. i§te bu 
dakikalar 936 y1hnan girdigi 
saah gösterir. Demek oluyor 
ki yeni y1l ikinci känunun 
birinci ak~am1 gece yar1s1 sa
at 24 de gildil tam bir hafta 
evvel girmi§ oluyor. i1te bu 
suretle gün i~indek~ ag1r se
yareler 936 y1h i~inde, ge~en 
ytla nisbetle, daba büyük 
temkin gösterirler. Yalmz bun
lardan jubiterdir ki y1bn so
nunda ni1anlarm1 degi1tir
miyor. Bu haJ, onnn taraf10-
dan, senenin iyi veya kötü 
olacag1na dair bir i1aret ol
dugunu gösterir. Fakat her 
y1ld1z1n kendine göre bir i1a· 
reti oldugu i~in diger y1ld1z
lardan ~1kartlan manalar is
timzac1m1za käfi gelir. 

Jorj bu mukadd<?meyi yap· 
hktan sonra: 935 senes1 
Marbn1n yirmi sekizinden
beri Oranos y1ld1zm1n Tor 
burcuna ge~tigini esas ola
rak alayor ve bu burcun 
942 se~sine kadar bu du
rumu koruyacag101 ve bu 
müddet i~inde uluslarm gu
rurlar ve fakat büyük iti
mats1zhklar i~inde ya11ya
caklann1 her ulusun bu y1l
da kendine müttefikler ar1· 
yacagm1 iläve ediyor. Bun· 
dan sonra da büyük uluslar 
hakkmdaki fahm yaz1yor. 

Biz öteki uluslar hakkm
daki bilgileri sonraya bua
kiyoruz. Bugün bütün acunu 
ilgilendiren ltalyan ulusunun 
mukadderatma dair olan f1k
ray1 e)e ahyoruz. 

iT AL Y ANIN F ALi 
halyan ulusunun mukarra

hn1 tayin edeb1lmek i~in bay 
Mussolinin serencam101 bul
mak läz1md1r. Bu 1efin tali
hini incel§atirirken bu talihi 
ltalyan ulusuna atfedecegiz. 
Mussolinin muvaffakiyetJerini 
italyamn muvaffakiyetleri gi
bi sayacag1z. 

Du~enin ba11 ucunda do
la~an y1ld1z Oranos yild1z1d1r. 
Bu y1ld1z sahibine ikbal ve
rir. Onu yüsek mevkilere 
il„tir, Memleketinin her za
man ilerisi k1lar. F akat baz1 
kere bir~ok zorluklar kar11· 
smda da birakir, ~arp11ma· 
lara götürür, desiselerle kar
§1la§t111r, hatta Ölüm tehlike
lerine bile ugra'1r. 

Gelecek senenin seyyare
idare eden Oranosun duru
mu incele1tirilince N epton)a 
ayni durumda oldugu görü
lür. Bu -la sabibi hakk1nda 
salim bir hüküm vermege 
se keder. Hüläsa itlerinin 
muvaf1k gidecegine alimet
tir: Eger bu adam ädi bir 
adam ise bu adamm akra· 
baJar1 taraf mdan bir yard1m 
görecegi anla11hr, fakat ik
tidar mevkiinde olan bir 

adam, yabut bir diktatör 
ise o diktatörün mensub ol• 
dugu milletin müttefikleri 
taraf10dan yard1m görecegi-
ne hükmolunur. ' 

Eger Oranos 93~-937 se
nelerinde Jubiterin müselle
sine varirsa bu hal mali i§
lerio iyi gidecegini gösterir. 
0 1ahs1 zaf er ve ~eref ve 
beklenmiyen muvaffakiyetler 
te§kil eder. 

~ayet Oranos ilk ~er~evesi 
ne ge~ersa o hükumete ya· 
pilan vaidlerin ifa edilmiye· 
cegini, ittifaklarm bo-iulaca
g101, ekonemik anlatmalarm 
~özülecegini gösterir ki Mar
tan sonra vaki olacak olan 
bu hadiselerin dehi ltalyan10 
menfaatleri üzerinde fena 
tesirler yapacak demektir. 

( Arkas1 var ) ___ _,,.,., ____ _ 
. 

Bulgar 
; 

Hariciyesin de 
Degi1meler 

Sofya - Y eni büt~eye gö· 
re hükumet Ankara, Belgrad, 
Atina ve Bükre§ el~iliklerine 
birer mü1avir tayin edecek· 
tir. Bundan maada bazi el~i
leri tekaüde sevkedecegi gi
bi baz1Jar101da degi§tire
cektir. 

Y er alt1ndan 
.C1kan 1ato 

Süriye yüksek komisarya
s101n asari atika servisi di
rektörü "Tel Harairi" namm1 
ta11yan ve timali Suriyede 
Lulunan beldede in.-a edilmi1 
olan hafriyat zab1tlar1n1 lbu 
günlerde alm11br. 

Bu hafriyat zab1tlarma ba
k1hrsa, Eti Kr allar1n1n devir
lerine ait ve takriben lsadan 
ikibin bet yüz yJl önce bina 
edilmi1 olan büyük bir §ato 
meydana ~1kartlm1thr. 81! 
son bulu1un Eti medeniyeti
nin tarihine ~n k1ymeli bir 
iläve teläkki edilecegi söy
leniyor. ~ato asla harap de· 
gildu; bilikis ~ok iyi muha
faza edilmi§ bir haldedir. 

Asariatilca servisi hafriya
hn neticelerinin k1ymeti hak
k nda malumattar olmak 
maksadile, mahalli hafriyata 
memurlarmdan birisini yolla
ml§hr. 

Ve Civar1 
Solar Al1nda 

Belgrad (Özel)~- Manas
br ve civarm da büyük yag· 
murlar olmu1tur: ~ehrin or· 
tasmdan akan Drahor nehri 
ne'hri ta§b. Birka~ ahtab bir 
de demir köprüyü götürdü. 
~ehir etrafmdaki beton rih· 
bmlan sökmü§tür. Su sokak 
lardan akmt§br. Ortahg1 pa
nik kaplam11hr. 

Bir ~ok evlerin altkatlar1 
su dolmu1tur. Bir ka~ evde 
y1ktlm1§br. Kasabamn diger 
tarafmdan akan kurt derede 
ta1m11 ve bir ka~ evi götür
mü1tür. Etraftaki köyler ta
mamen su altmda kalm•tbr. 
Bunlara atlarla yard1m edil
mek istenmi§tir. Fakat sula
rm ~oklugundan muvaffak 
ulunamam11br. Karadere da
hi bir ~ok köyleri basmithr. 

Sovyet 
Otdusunun 
Hazari l{uvveti .. 

Belgrad (Özel) - Alman 
ajansmm verdigi malumata 
göre, Sovyet Rusya ordusun 
da yapbgt reformeden ~1kan 
netice 1udur: 

Y eniden te1kil olunan 9 
erkim harhiye heyetine ve 
ordu ve f1rka kumandanlar1-
na göre Rusyanm hazeri 
bir iki milyon ki1idir. <;ünkil 
bu askeri idare etmek 57 
kolordu kumandam, 184f1rka 
kumandam, 234 liva kuman
dam ile birinci sm1f zarhhlar 
i~in de alh kumandan tayin 
edilmittir. 

Kavala 
Liman1ndan 
C1kan tütünler 

Sofya - La Bulgari gaze
tesinin ögrendigine göre ey
lül ay1 i~inde Kavata lima· 
mndan 608,227, 100 kilo gram 
yaprak tüiün yükletmi§tir. Bu 
tütünlerin bedeli 49,912,444,90 
drahmi temin etmi1tir. 

Kasabaya 
Kurdlar 
Evleride ziyarct etti 

Belgrad (Özel) - Yofa
nesburg §ehrine sürülerle 
kurdlar girdi. Hatta ball ev
lerin i~erlerini bile gezdi. 
Ortahg1 bir §a§kmhk kaplad1 
hükumet jandarma)arm1 ta
kibe memur etti. 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi ka11n, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü~künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
\' ;\ R i S 

Ve FJebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

Paris Sefiri 8 • • · d. :::::ik. bl f e 
«Habe~ler bir kan~ UDUD l~lß ID 1ta Brl ve 

Toprak vermeyiz ve adamlar1 ne diyor)ar? 
italyanlar1n csiri ola- - 7 -

n1ay1z » diyor Herkes ne derse desin ben ruha inananlardan• 
Paris - Royter ajansmm Bir Alin1 Gözilc bir fen gözile baksak, JIJ; 

aytarm1 kabul eden Habe- Bakinca hitimizi alelide görü§Urnildt 
§istanm Paris el~isi bar•§ görmeyiz yan yana gör d• 

Bu nazariyeye bir f en v „ · · „ „ f dl as1D teklifi hakkmdaki dü§Ünce- gumuz cuzu er er ar 
adam1 gözile de bakmca or· b" '"k b 1 kl " 111el"' sini sormu~tur. El~i §U ceva· uyu O§ u ar, az1m tt 
tada inkar edilecek bir!;:ey f 1 ö u „ B' „ ufert bi vermi§tir: .,. e er g r ruz. 1r cuz . 
göremiyorm. Ben bir ~ok fen bir ilem ke§fed1 

- Habe§istamn böyle bir tecrübelerden sonra ruhun Madde bir §eydir, fakat b'"• 
teklifi kabul etmesi memle- mevcudiyetine kani oldum. d d h d . d•P 
kete bir diktatörlük kabul Herkesin söylediklerime inan ~a:g~a~ :: d:h: ~~~;1k b! 
etmesi demektir ki tarih böy· mas1m beklemiyorum. Fakat §eydir, Hayah maddi teiabdt 
le bir hädise kaynetmemek· ilmi malumata istinaden te- ratile mahdud addetmek „ 
tedir. Size kat'i bir surette d t•" min e erim ki, söylediklerim §Üncedir. Her §eyi yara 
söyliyebilirim ki Habetler d w d y · h d · · h at•"' ogru ur. äm ayat a1m1 dimagm, ruhun ve aY „ 
ltalyaya bir kari§ hile toprak bir §eydir. Bir müddet mü- bu kadar kü~ülecegini dut.„ 
vermezler ve italyaya ekono· savi avam~l ile birle§ir, sonra nebilmek bizzat kü~ühnekt• ' 
mik esir olmazJar. Binaena· onu terkedip gider ve diger Hayat bizim henüz anhyaflll' 
leyh biz harba devam ede· muhitlerde diger 1ekiJlerde yacag1m1z kadar geni§tir· 
cegiz. tecelli eder. Bilhassa ruh sahB5111 8' 
Deniz Amma ahrette bu ruh1ar yapbg1m1z tahkikat bell 

mutlaka mes1ud olurmu bunu ba1lang1cmdadar. ·rlll" 
Kuvvetlerini bilmiyorum. Bence bu, bura- Psekoj1 en yeni bir l 's.-

daki imalimize bagh bir ~ey- dir. Bugün ä1imlerin bu ff 
r\zatln1ay1 konu~urck dir. Fakat bu baika bir ba- hada yaphklar1 tahriyat . 

Londra - Tam Londrada histir. ke1ifler bütiin i1timai a~„ 
deniz kuvvetlerinin azalmas1 B" . h d l leri ve telakkileri altust e d 

1z1m ayahn vücu i e cektir. Nasil ki düne k• u1 
hakkmda kurulan konferans- t h"" „ k d 1 uP eza urune o a ar a 11m1~1z yalmz ferdi tetkik eden ~ 
ta ingilterenin deniz kuvvet
lerinin fazlahgmdan bahso
lundugu gün Lord Stanley 
Avam kamarasmda beyanat-

ta bulunurken bu mali sene 
i~inde 7 torpidu muhribinden 
miirekkeb bir filonun in§a 
edecegini söylemi§tir. 

italya miralay1 
Magasteri öldü 

Belgrad (Özel) - Asma · 
radan telgraf: 

Aduamn askeri hastahane-
sinde yatan miralay Refail 
Magasteri ölmü~tür. Miralay 
Tigre havalisinde bir l~alyan 
piyade alaym1 idare eaiyor-
du. Ölümünün seb bi hasta
hk olmu§tur. Bu miralay ital
yanlarca umumi harda büyük 
yarabk göstermi§ cenkiver
lerden say1hrd1. 

Gayret cemi
yetine on bin 
dinar yard1m 

Belgrad (Özel) - Merkezi 
Bosnasarayda olan ve suf 
isläm k1zlarmm yükselmesile 
me§gul olan, senelerdenlberi 
s1cak bir ahlkahkla ~ah!jan 
ve !jimdiye kadar Belgrad 
darülfünununa elliden fazla 
k1z talebe göndt:ren ve bun
larin masaaflar1m:temin eden 
"Gayret„ ad1 f1kara perver 
cemiyeti bu kere tevsi ettigi 
el itleri atalyesine yard1m 
i~in Yoguslavya hükiimeti 
tarafmdan on bin dinar } ar
d1m vermi~tir. 

1 
U nu n11yalu11 ki 
Zekät ve fitrelerimizi 

t • Tayyare kurumuna vere-
' cegiz. Bu kuruma vermek· 
\ le onunla ortak o]an K1-

z1lay ve Y etimler kurum -
1 larma da hizmet etmi§ 

olacag1z. 

dar ki ruhun ba§ka bir §e· 1. b .. · t ' UOJlt a 1m uguJ\ cem1ye 1, z bW 
kilde tecelli edebilecegine cinsleri ayri ve mU1terek 
inanam1yoruz. Maddi hayatta surette tedkik ediyor, biJ 
bile hissimizle temasta olma- ülema §imdiye kadar kj,,e 
d1g1m1z, görüb anhyamad1g1- olmad1g1 bir~ok hakikat t 
m1z bir ~ok 1eyler vard1r. gösteriyor. Yarm ruh saY 
FakaL bizim onu görmeyib l sinde ke!jifleri ile mil5 

hissetmeyi§imiz, onlarm vü- ilimler sahasmda yeni l" 
cudlarm1 se)betmez. inkiläb yapacakhr. Ben ted' 

Bu gün madCle bile tahl1J kikahma nazaran ruhun ~ 
edile edi)e anla11lmaz bir 1 cuduna · inananlardan1Dl· ) 
hale geldi. Eger etraf1m1za ( Arkas1 " 8' 

~~lS~ 88[•l8S 
Noel Agac1 
Yap1lm1yacak 

Belgrad (Özel) - Roma· 
dan telefonla bildiriliyor: 

Fafi§s genel sekreteri mül
hak sekreterliklerine yazd1g1 
bir mektupta Noel yortusun
da evlerde Noel agac1 süs
lenmesi vali ve kaymakam
larm menetmeleri i~in te§eb
büsatta bulunmalar101 yaz
mt§hr. 

Bu sekreterler bunu aha-
liye bunu ayrica ilän etmi§
tir ve demi§ti ki: 

Noel aga~Jarile ormanlar1-
m1z1 harab etmiyelim. Bu
nunla beraber za • en bu ädet 
italyanlarm degil italyan ol
m1yanlarm ädetidir. 

Romanyada 
Madeni 
Paralar •• 

Sofya - A evrol gazete
sinin yazd1gma göre hüku· 
met madeni paralar kesmek 
i~in bir kanun haz1rlamak
tad1r. Daha dogrusu meecud 
kanunlarda dcgi§iklikler yap 
maktad1r. 

1 Bu kanuna göre Romanya 
200 Leyilik ve 50 Leyilik 
madeni paralar kesecektir. 
200 Leyilikler s1rfakümü~ten 
50 Leyiliker de nikelden ola 
cakhr. 

Bu i§ Romeo hükiimetine 
bir milyon yüz kuk bin Lc
yilik bir kär b1rakacakbr. 

Kad1nlar 
Ya§lar1n1 
Saklarlar fakat ! · 
Amerikamn Hopvel k• 

bas1nda tuhaf bir vak'a 
mu§tur. 

Mister Spen~er adh d 
bei sene evvel nigiblan 
kar1s1 aleyhinde dava ·~~ 
tu. Dava mevzuuna gör~ ~
d1 be§ sene evvel evlen1r tl 
ya1m1 otu1 be§ olarak g f 
termi§ ve birde dogum ki~ 
d1 ibra-z etmi§tir. Kocasl. 
§ene zarfmda kar1sm10 ~· 
land1g1 zaman 35 degil ~• 

"bfll"' 
ya§mda oldugunu ve 1 r 
ettigi dogum ,dig1dmtn s• b' 
te oldugunu ögrenmi§ "~ „ 
yüzden kar1dan zarar i 1Y 
dava etmi§tir. 

Cevirkaz1 
Y anmas111 . ~ 

ltalyada zecri tedb•' 
tatbik eden memleket 
isimlerini ta11yan sokak 
yeni atlar konuldu. r.fe. ~ 
R dd 

. . 1f 
omanya ca esmm 

degi§tirildi "A vusturya·r.1 
ristan„ caddesi oldn. 

Buna kar11hk PomanY' 
harekete ge~lL Benito ~ 
solini cadd ~sine "Halil s; 
siye,, adm1 vermege k• 
Bunun üzerine Roit.' 
"Avusturya-Macaristan ,, 1 

verilen eaddeye, gene 
ismini takblar, gene Ro 
ya caddesi oldu. 

Al1met ve As1m büyük elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 
TELEFON 2042 

K1§bk clbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahm~d ve As1ma yapbr1mz. Yerli mah her ~e.tid ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, milkemmel 

diki1 12 Uradan 16 liraya kadar 11marlama elbise y•p1hr LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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~E~~Bm~aEE~Z~ 
~ 

~ TA YY ARE Sinemas1 13\eJi0 

~ 
~ BuGÜN 
~ Henüz Türkiyede bir e§i daha görülmem·~ bir faheser, 
~ Nevyork Metropolitan operasmm bat muganniyesi 
~ KOLONY A fu G R A C E M 0 0 R E 
~ tarafmdan temsil edilen ve KARMEN, TRAVlATA 
~ MADAM BUTTERFLA Y operalarinm en nadide pax· 

VE 

Esanslar1 
Üzerine koku yoktur. 

Sin1diye kadar da 
yap1Ja manu~h r 

Bahar, Altm damlas1, 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 

Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim

~ ~alarm1 ihtiva eden, ,iir, musiki, a~k ve heyecanla • 
~ dolu bir mevzua malik olan 
~ 
~ ~ 
~ 
~ 

Bir a$k gecesi 
~ AYRICA: 
~ 

~ 1„ 0 J{ S ( l)ün)1a ha\'adis]cri ) 
•• 
~ M j k j ( KarikatürKomik ) 

~J------------------------------------~--~--

takJit- ~ -( SEANS SAATLARI )-
• ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. m 

lerile yap1hr. 

, Benzer isin1li 
lerini ahp bo~ para l~ Pazar 11,30 - 13 te iläve seanslar vardir. • ~ 

M~Sfdl Ambalaj vc komprimelerin uzerinde halis· 

'•gin timsai. olan "> markasin1 arayin1z M. Depo: S. F erit ~if a eczanesi 

-----------~----\ 1!~~!~d(!f~~.~n~ ~<~!!~o~~I 
Kar§1yakada 

Kiral1k ev 
Kar~1yaka kordonunda 

benzin tulumbas1nm kar§tStn
da 27 numarah 3 katb ev 
kirahkbr. Elektirik, su ve 
havahaz1 mevcuttur. Banyosu 
havagazt ile 1smmaktad1r. 
l~ini görmek ve pazarhk et
lllek istiyenlerin kar,1smdaki 
benzin bayii bay Aliye mü-
racaat ~tmeleri. 1-5 
~ 

1 ~·-~-·-
, 17:'_„ ___ • ___ --- "' 

f!~ Ag1zdadiyle [:1 

f~~ \Te n1idcnizi hozn1a- ~! 

~
~·~ Jan yen1ck yin1ck • .j ' ' r • 

1st1vorsaniz t 
;.; 

~· Hit teteddüd etmeden ; 
t~ Kemeraltmda Barut ham ~ 

ii soklL:rSifärn ~' 
bntasma J<o1unuz 1 • • t I 

T 

~ Cumartesi 13 - 15 17 seauslarmda TALEBEYE m 
~ a 
~ jenziläth bilet verilir. a 
~ Fiatlarda degi§iklik yoktur. -30 40-50 kuru1tur. Cl 
~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~ 
~:.vs, ~~~~~~~~~~~~~ •'-'•~~~~~~~~ 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
• 
lki~e1melik E 

R 
z 

Fabrikam1zda faaliyet ba~lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku Muhterem mü1terilerimizin Kars siltlerine gösterdikleri 
ma1ilc diki§ birlikte 1 provah 10 lira Nezaket Halka • ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1mn filitreden 
pmar 2 provah takim 14 lira - Hereke, Karamürsel, gecmit halis ve gay~t nefis tereyaglari getirilmittir. Caddesinde 

CAN 
F eshane 'rnma§larmdan kazmit 2 provab 21 lira, 3 provah M 24 liradtr. Muhterem mü1terilerimizin sütlerden memnun olduklan 

Arzu eden köylil ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda gibi yaglanmtzdan da memnun kalacaklar1 fÜphesizdir. 

E Z üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve Tontan ve oerakende sat1~ yerleri hükumet 
H E düzgün olarak dikilir. kar~tstnda 

}(üTÜPHANESiNl)E "*:k:t:t:t:t:t:U:~-*:ti:t~:t**:t:t:t~~~ • • 

1.!~a·::;,~:.~1v~·:.!~:.i~?. ME KI B D 0 KT 0 R : sevim pastanesl 
Ye aid zengin ~e1idler, tu· 4( A K J T )t 
bafiye ena1ar1, her nevi ve T ~ •. ema ona~ ~ ~ekercilerde 12-14 No. larda 
en taz . ~ikulata, feker ve Kemeralb Baktenyolog ve bula~1k, salg1n ~ Y • • 
tekerlemeler bulunur. Hükumet h 't 1 k„ I' • ·· t 1 " ~ekerc1• ALi GALIP n1üesseseleridir 

1 6 K d as a 1 ,u n1u e 1ass1 .... 1 y 
- ar11sm a +c a 

da 30 say1li ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ---------------------------~ 
Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba1an-

~~~t::k"-':k~..:kl:i~~f:i::t~:k:i::i:1dc:t:t:k:tS akfam saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. >+ 
BU GuN ~ •• Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )t 

Elh T J A: tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile vcremli hasta- ~ 

amra e • ~ lara yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
25 73 lt sinde muntazaman yapihr. Telefon: 4115 ~ 

ldaresinde Milli Kütüphane sinemas1 ~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~)JC'F'F~~:t 

Gönül oyunlarr 1· 
En nefis musiki ~ok zevkli, ejilenceli, ne1eli bir mev~u ! 

gösteren büyük film„. 1t 
Ba1rollerde: Anmanyamn en ~ok sevilen y1ld1zlar1 ~ 

Adolf \ 1 ohlbruk Renate i\lulJcr 
Georges Aleksandr 

Ayr1ca: 

P t J ld • En son dünya aramun urna a. havadisleri 

SEANS SAATLARI 

HergUn: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te batlar. 

1 
1 

1 

1 
Aktamlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs \ 

ve tramvay vard1r. 
·~~~~~~~~~~~„ 

Dünyanm en kudretli artisti 

POL MUNI 
Dünyamn en muazzam filmi 

KARA YILGI 
Bugün L A L E' D E 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'TIN A1IH\7ERI 

S1hhabn 1nihveri ne5'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1n<land1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«VükseJn den «l3illu1'>) dan «Vabaday1» dan 

l,te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ebemmi· 
yet verenler ne§elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullanirlar. 

•]~~~·~:~~~~ 

IA.~RI .~ •. ~E_ !tt_A 
~.::•1 12 birmc1känun 935 tar1hmden 1bbaren butun dunyaca 1 tanmm1f iki büyük film takdim ediyor 

~ 1- Esrarengiz hane i Yavrum filmi artistleri tarafmdan temsil 1 k1S1m aile f acias1 

11 2- Y er titredi 
~ N evyork tehrininin me§hur telefon santrallaranda 
ii cereyan eden ~ok heyecanh ve ~ok mü~ssir bir dram 
~ 10 K 1 S 1 M 
[•] 3 - Gelecek hafta filimleri reklamlar1, King kon1 
mJ ve Montokristo 
8~~~~:~ 



Sa&Ue 4 

Bir Kurt 
P1narba~1nnda Sürüve „ 

Hücun1 Etti 
Salihliden lzmire getirilen 

bir koyun sürüsüne evvelki 
gece Pmarba§1 köyü yak1-
mnda bir kurt hücum etmi~, 
otuz koyun telef ederek on 
koyunu da yaralam1~br. 

• 
lnebolu 

Vapurunuu battig1 
yerde ara~tinnalar 

inebolu vapurunun bathg1 
yer liman reisligince tesbit 
edilmi§tir. Vapur 35 kula~ 
derinligindeki sularda bat
mt§hr. Bu günlerde vapurun 
ne vaziy tte bulundugunu 
tesbit i~in mahallinde ara§
brmaya ba~lanacakbr. 

Haritada vapurun batbg1 
yere i§aret konmu1tur. 

Gümü§ 
Mecidiyeler 
Toplan1yor 

Gümü§ Mecidiyelerin top
lanma müddeti bir ~ubatta 
bitecektir. Her Mecidiyeye 

, hükümet 40 kuru1 ödiye
cektir. 

Yine define 
Ara1t1rmas1 

Ktfla i~inde i§gal sirasm
Yunan askeri veznedarm1n 

· mühim m1ktarda paray1 yere 
gömdügü hakkmda milli em
lik müdürlügüne bir ihbarda 
bulunmu1tur· 

lki günden beri yap1lan 
ara§hrmada b;r ~ey bulun
mam1~ ve ara~hrmaya niha
yet verilmi~tir. 

Kar§1yaka Menemen yo
lunda bulundugu haber veri· 
Jen define ara,hrmasma ba§

. Janma~hr. 
: Konyadan geien bir zat ta 
1 lzmirde bir yerde bir define 

gizli bulundugunu ve define 
yerini gösteren krokileri ha
mil oldugunu milli emlak mü-

' dürlügüne haber vermi§ VP. 

1 ara~hrma i~in müsaade iste
mi§tir. 

'Tecim odas1n
la bir taplant1 

Bugün saat on dörte te-
1 ciru ve endüstri odasinda 
1 

bütün ihra~ mahsülleri iize-
rine i§ yapan tecimerlerin 

, i§tirakile bir toplenb yapa
cakbr. Bu toplanbda ihra~ 
maddelerimizi ambalaj ve 
dara hususiyetleri gözden 
ge~irilecek netice Türkofis 
merkezine bildirilecektir. 

Kar§1yakada 
Bir su hornsu Datlad1 

Kar§ayakada Yamanlar su
yu ana borularmdan biri dün 
;>atlam1§t1r. Fakat belediyece 
~erhal tamir edilmi§tir. 

i§inden ~1ka
r1ld1g1ndan 
~ehitlerde Türk mensucat 

abrikasmda Hafaz oglu lsa 
. ~ioden ~1karild1g1ndan i~in 
: nürü ustaba~1 Hüseyin oglu 
: ~Jiyi odunla ba§mdan yara-

mt§ ve yakalanmi§tar. 

( Hallun Seil J 

Jngiliz 'gazeteleri:~s !er~hir~karar 
1tt1haz edecek „„ 

Hükumete hücum ederken 
,, bu barI§ §eklini de2i§tirin '' 

Diye bag1r1yorlar 
Cenevre - Havas ajans1 

bildiriyor: 
Bugünün Lond1a gazete-

leri ingiliz hüktimetine sert 
hücumlar yaptyorlar, ezcümle 
" Niyoz Kronikl „ gazetesi 
böyle bir bar1§ kombinazo
nunda ingilterenin imzasmm 
bulunmas1 Britanya i~in §e· 
ref degildir. Britanya §ere
fini muhafaza etmek i~in bu 
bar•§ §eklini degi§tirmelidir, 
diyor. 

Hükümet taraftari gazete
ler de hatay1 tamir maksa
dile: Bay Eden 'in Cenevre
de bu formülü müdafaa et-
miyecegini, her §eyi ulusla r 

E C•l 

kurultaymm takdirine bira
kacagm1 yaz1yorlar. Bu hü-
cumlar ingiliz kabinesinin 
meAkiini sarsmaktad1r. Bina· 
enaleyh avam kamaras1 hü
kfüpeti bu karardan döndü · 
güne dair izahat vermek 
üzere kabineyi cevaba davet 
etmi§tir. 

Hükumetin uluslar siyasa
smda da bu karara taraftar 
olmad1gm1 resmen beyan et
mesini istemi~tir. Kamaranm 
bu karar1m hüktimete teblig 
i~in yedi saylav imza etmi§· 
tir ki bunlart'l alhs1 hükti
met partisine mensubdur. 

s [•] [•l :.;:: 

F ransa-lngiltere 
0000 -~ 

Aras1nda gizli bir anla§ma ol-
dugunu Ovr gazetesi yaz1yor 

Belgrad - Paristen telefon: Madam Talyon Ovr gaze
tesine yazd1g1 bir makalede Fransa ile lngiltere arasmda 
Habe§ meselesine dair gizli bir anla!Jma oldugunu yaz1yor 
ve diyor ki: Eger Negüs Bar•§ ~artlanm reddederse ltalya
ya kart• yap1lao zorlama kaldmlacak ve iki muharib hü-
kiimet sava~ta serbest birak1lacakhr. Bu §aVa§ bir kolonyal 
harp §ekli alacakhr ki bununla uluslar degil yaln1z ltaJya 
alikadar sayalacakbr. 

18 ler komitesi 
Azalar1n1n ekse1 isi petrola 
ambar20 konulmas1n1 istiyor 

Cenevre - Gece saat 20 de dag1lan 18 ler komitesi 
azalarandan s1zan haberlere göre petrolun dahi men 'i husu· 
suna taraftar olan azalarm adedi ondur. Petrol ~1karan hü
ktimetlerin üyelerinir: hepsi de bu on ki§inin arasmdasmda-

d1r. Cevap vermiyenler ~unlardtr: Fransa, ingiltere, K nada, 
bu ü~ hükiimet lt:alya ve Habe~ hükiimetlerinin cevab1 
ahnmazdan evvel rey vermiyeceklerini oildirmi~lerdir. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

BulgariStan' da 
-----------------0000-----------------

1Bütün parfiler dag1t1l1yor. Eski 
ba§bakan~ar soreuya ~ekildi 

Belgrad - Sofyadan telefon: Sofya siyasal polisi eski 
ba§bakanlar Mu~anof ile Malinofu sorguya r;ekmi§tir. Bütün 
partiler lägvedilip mevcudlar1 hükumete devredildigi halde 
bu iki nazmn kenci idareleri zamanmda mensub olduklan 
demokrat partisini ni~in lägvetmediklerini sormaktad1r. 

~~~~ ~~rel~ 

ltalya beceriyor 
Diolomatlar dü1ünedursun ital-

1 
1yaya300000varil petrol ~eliyor 

Belgrad (Özel) - Nevyorktan bildiriliyor: Amerikamn 
Teksas hükiimetinin Koryos Kristi) nammdaki memuru bu 

günlerd~ ltalya i~in 300 bin varil petrol yükletilecegini 

Cenevre - Havas Ajan
sandan: Bura siyasal ~even
leri topJanm1 olan on sekizler 
komitesinin ne lebte ve ne 
de siebte hi~ bir karar itti
haz edmeden dag1lacaklan 
i'nla§ahyor. Komitenin yaln1z 
fikir degi~ikligile iktifa ede
cegi görülüyor. Bununla be· 
raber komite iki tarafa ya
p1lan teklifJere gelecek ce
vab1 almadan dag1lm1yacak
hr 

18 ler konse
yinde ihtilaf 

Belgrad'dan telefon: on 
sekizler konseyi äzälar1 ara
smda ihtiläf ~1km1§hr. Bazt-
lar1 ~evenlerf gelinceye kadar 
durumun oldugu gibi kalmas1 
mütaläasmda:bulunmu~ baz1-
lar1 da himdiden petrolun 
italyaya girmesinin meni ka-
rarmm verilmesini ortaya 
sürmü~tür. Henüz bir karar 
verilememi§tir. Cenevr ~e" 

venlerinde bir beyecand1r 
hüküm sürüyor. 

ingiliz 
Gazeteleri 

«Ban~ karan aksi tcsir 
yapacakhr» diyor1ar 

Belgrad (Özel) I..ondra-
dan telefon: Bu sabahki ga
zeteleri bara§ kararm n F ran · 
sa ve ingilterede aksi tesir 
yadacagm1 yaz1yorlar. Ve bu 
münasibetle Mussolinin §ah
sma da hücum ediyorlar ve 

diyorlar ki: Bu kere Fransa 
da lngiltere de manhksaz bir 
i§ yapmi§lardar. - .... ~-~··-4--
Venizelosun 
Mühim 
Sözleri 

Sofya La Bulgari gazetesi 
V enizelosun N evyorkta \:ikan 
( Etnikos Kiprik ) adh gaze-
teye yazd1g1 bir makaleyi 
ahyar Venizelos bu makale
sinde diyor ki: 

- Bende Yunanistam ezen 
rejimin degi~mesine ve kral 
ikinci Y orginin, Kondilisin 
mahbus olmaktan kurtaral
mas1 taraftari idim. 

--~'!.111---

Habe§ler 
Cevap verdi 

- Ba§taraf1 1 incide -

sini, italyaya i~letmek üze
re verilecek olan bölge
yi Adis-Ababanm dogusun-

dan ger;erek Musavva'ya 
baglanacak bir dcm!rJ olu 
yapilmas1m, ltaJyaya ekono · 
nomik menfaatler temini tek 
lif ve Aksum'un Habe§lere 
iadesinden i~tinab edecekt:r. 

1ngiliz ~evrenleri, italyanm 
hakikig dilekleri bunlarsa 
Jngiliz kabinasmca hemen 
reddedilmeleri ihtimali \:Ok 

• söylemi'tii. • oldugunu söylüyorlar, 

18 B1rinc1 Kinun 

Mühim Radyo ve· Telgraflar 
~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Bay Laval Frans1z kurultaymda ftalyan - Habe§ meselesi 
bakkmda uzun bir söylevle izahat verdi vc it imad reyi 
istedi. 252 muhulif reye kar§t 304 reyle itimad kazand1. 

§ Frans1z kamarasmda bara~ §artlarmm ~ekiftirilerek bir 
karara baglanmasm1 isteyenlere kar§t bay Lavall: " Bunu 
Cenevre sosyetesi ~eki§tirecek ve karar verecektir. Bizim 
burada karar vermemiz o sosyeteye kar§l sayg1s1zhk olur " 
dedi e bu söz kabul olundu. 

§ Bay Eden Cenevreye gitti. 
§ Rusyamn ural altm madenlerinde on U~ kilo ve 687 

karam aguhgmda bir altm kül~esi ~1km1§br. 
§ Japonyanm Hindo adh yeni denizalh kravezörU diln 

denize dalma tecrübelerini yapmt§ ve 102 metre derin dal· 
IDl§br. 

§ Jurnal de Mukova gazetesi: ltalyanm siläh1 kuvvetile 
henüz bir §ey kazanmad1gm1, kuvvetli kom§ular1 lngiltere 
ve Fransaem Hebe§ üzerine yapacaklari baskm ile ka:zana· 
cag1m, lngiltere ve Fransanm bu hareketlerile ltalyan1n 
taarruzunun tevlit ettigi su~a habr i~in ortak oldugunu 
yazmaktadar. 

§ Mussolininin barl§ kararlar1m tebligden cvvel ögrenmit 
olmasman sebebi ingiliz kamarasmda sorulmu§, Bay Eden 
bu hädiseye sa§hgm1 söylemi§tir. 

§ ingiliz ve Frans1z kamaralarmdaki saylavlardan bar1f 
tekliflerinde haks1zhk görenlerin de bu gün yumu§ad1klar1 
hissedilmektedir. Sebebi de eger ltalyaya petrol ambargosu 
yapthrsa italya da Avrupaya harb ilän edecegi karar101 
vermi§ olmasmm ortaya \:Ikmas1d1r. 

:.;: ~"':: [•J [•] s 
1 Gümrük 
Ba§müdürü 
Geldi .• 

~ehrimiz ~ ümrük Ba§mÜ
dürlügüne latanmt§ olan Is
tanbul Gümrük Ba§müdür ü 
bay Seyfi dün ak§amki Ban
dirma ekispresile §ehrimize 
gelmi§tir. Bugün yeni vazi
fesine ba~hyacakbr. 

Trabzon Gümrük Ba§mÜ-
durlügüne atanan lzmir Ba§ 
müdürü bay Sami yarm lz. 
mirden ayr1larak Trabzona 
gidecektir. 

Cumuriyet 
Meyda:a1l1i1 
Geni§!etilecek 

Cumuriyet meydanhgmm 
topla§t günlerinde halk1m1:z1 
istiaba käfi gelmediginden 
geni~leme, oralara kunepeler 
konulmasma, sergi alan1nan 
da bu meydanhga kablmas1-
na karar gderilmi!Jtir. 
• 
ln§aat 
Kalfalar1 
Temizleniyor 

Bazi in§aat kalfalarmm 
ehliyetsiz olmalarine mebni 
bunlarni yeniden imtihana 
; ekilerek ehliyeti sebit olm1-
yanlarm ehliyetnamelerinin 
ahnacag1 ögrenilmi~tir. 

Kurumeyva 
Aran1yor 

Bir Frans1z firmas1 bizden 
pek r;ok kuru meyva alacak
hr. Böyle mcyva satan ciddi 
Türk firmalarile tant§mak ar
zusunda bulundugunu Türko
fis diretörlügüne bildirmi§tir. 

1 Okullarda 
1 Demirha§ 

Defterler 
Ba~ögretmenlerle tek og

retmenlerin okulun kay1tla
rma dair düzgün def ter tut
malan ve bu defterleri Lir 
ye-den bir yere giderken 
yeni geien arkada§ma dev
retmesi Kültür direktörlü-

. günden buyurulmu1tur • 

Habe§ler 
Gorahaiyede 
Toplan1yorlar 

Belgud (Özel) - Adis • 
Ababadan telgrafla bildirUi· 
yor: 

Habe§lt rin m1s1rane olarak 
i§gal ettiklerini idd1a ettik· 
leri ltalyanlarm tekz.ip ettik· 
leri Gorahay ve Gerlogobiye 
Habe!Jler tah!Jidat yapiyorlar. 

Bulgar kral1 
l{1rali<;csi ve prenses

ler baloda 
Sofya (Özel)- Cumarte1i 

gecesi ihtiyat zabitleri ku· 
lübü tarafmdan verilen ba· 
loda Bulgar krah, krali~esi 
ve prensesler ile beraber 
bütün bakanlar da bulun· 
mu§lardar. Bulgar krah bu· 
rad 1 en ziyade ecnebi ate· 
§emiliterlerile konu§tu. 

Brana 
Etraf1nda 
Kurtlar! •• 

Belgrad (Özel) - Brana· 
dan bildirildigine göre hava· 
larm fazla sogudugundan a~ 
kalan kurtlar §ehrin etrafin· 
dola~maga ba§lam11lard1r. 

~ehirden köye gidenlerin 
onüne pkan kurtlar1 öldür" 
mek ir;in hükümet zabtta 
kuvveti göndermi§tir. 

...... -+----

Vardar ta§tl 
Sokaklar su doldu 
Belgrad - Üskübten bil· 

diriiiyor: 
Vardar nehri ta§b, lk1rk 

sekiz saat Üsküb sokaklar• 
su altmda kald1. Evvelki gün 
biraz yab§h fakat dünde ' 
beri yine kabarmaga ba§la· 
d1. Ahali yüksek yarlere ilti• 
ca ediyor. 

KontCiyano 
(Ba,taraf1 1 incide) 

§llmaktad1r. 
Kontun harb cephesini b1· 

rakarak Cenevreye gitmesine 
büyük bir ehemmiyet atfolun· 
maktadir. 


