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on günlerin bogazla1masinda lki taraftan bei 
lti bin ölü ve bu miktardan fazla yarali vardir 

---••••••OO•OQ••„••--------------------
be1liler yeni bir harb hilesile büyük bir zaf er kazand1lar - Bogazlar1n tahkimini Al-
man gazeteleri h•1kl1 buluyorlar. Mussolini Macaristana minnettarl1g1n1 bildirdi 

cw w er- hW' !1Wt:.aa&w31::_.... 

ögüs gögüse kanli sava1 ltalyanlar tuzaga dü1mü1 
-----------••••••OO••„•• ---------- ------- aa.•00--- - ----..-----
s Seyum ve Ras Ayalo ordular1 Aksuma Italyanlar1n §imal hududunda büyük zayiala 

• 
ogru ilerliyor. ltalyanlar1n 5000 ölüsü var ugramalar1n1n sebebi nedir? Beyaz 
SUM ALINIRSA 1TÄL Y ANLAR HiC BIR kuklalar1n oynad1g1 rol 

Paris (Radyo) -Adis-Aba- baretle idare ettikleri ma- Habet kuvvetleri Viali Vilacli 
ARAFTA TUTUNAMJY ACAKLARMJ~!.. badan bildirildigine göre, 1 nevra ile ltalyanlan tuzaga m1ntakasinea Eritreye gir-
. dra 2~ (~;A) - Roy- istemittir: l~i diltman ta~af 

1 

kar11 yapbklar1 ileri hareketi son günlerde timal cebbe- dütürmütlerdir. mi1lerdir. _. • • • 
Jan11 bald1nyor: temasa galm•t ve takv1ye devam ediyor. Aksum istir- sinde Habe1lerin ltalyan or- Habe1 kuvvetleri bir te- Receb Peker 

timal cephesinde Ma- kuvvetleri alan Habe1ler dat edildigi takdirde ital- dusuna agar zayiat verdir- peye eskiden Hebet askerle-

•nda Tembien m1ntaka
tiddetli müsademeler 

ttur. 
yter ajans101n timal ltal
ordular1 nezdindeki ay
IU tafsilib vermektedir: 
tmizlik barekibnda bu

, ll bir ltalyan kolu . ke1if 
ezeleri vas1tasile Babct 
etlerinin Addi-Ababi 

llllannda yerletmio bulun
nu baber almas1 üzeri

bir ~evirmek yapmak 
B E Cl Cl 

evveli ,iddetli bir mu- yanlar•n daha süreku ric'at• mesine sebeb olan ~arp•1m•- rinin t•i•nmakta 01d0 i 0 c~.:.. Istan bulcla 
kavemet göstdrdikten son katlanacakla• 1 anla11hyor. da Habe1ler büyük bir ma- yaz kumattan yüzlerce insan 
ra ltalyanlann so) cenab1na ~: 2 s s e: [•] :.;: e 1eklinde kukla uydurmutlar-
hiicum ederek bir tepeyi ele D • d • drr. 

lg.e1~~,m. ege muvaffak olmu1- Ufenrn rrveve 1t.1yan tayyareleri ve top-
w 'J ~usu bunu dütman zannede-
ltalyanlar Habe1leri bura- rek uzun bir ate1 a~m11 on-..aa.. -~~---~ 

dan ~1karmak i~in bir~ok b A dan sonra halyan askerleri 
ilngti hücumlarmda bulun- ltalyan ba1vekili "har 1 v- ve tanklar1 bu beyaz kukla-

mu1lar ve bunun neticesinde 1 v ) lara dogru yörUmege ba1la-
kanh gögüs gögüse müsade- rupaya u a1t1rmamaga ~a 1- m11hr. 

meler olmuttvr. cacagv Im" diyor Fakat bäki renkte ve mun-
italyan hücumlar1 tiddetli ~ _ .... ~ tazam elbise geymit Habet 

top~u ve tayyare bombard1- kuvvetleri birdenbire saklan-
manlar1 ile baz1rlanm11 ve d1klar1 yerlerden ~1karak 
sürekli mitralyöz atetlerinin ltalyanlara salb1rm11 ve tao-
himayesinde yapmitbr. kmhktvn istifade ederek BA y RECEB PEKER 

Nibayet Habetler Tank11a ltalyan kuvvetlerine agar za- Ankara 24 (A.A) _ C. H. 
vadisine atdm11lard1r. Habet· yiat vermitlerdir. Partisi genel 1ekreteri ve 
lerin ~ok zayiat va:; rdikleri Paris ( Raayo ) - Adis • Kütabya saylava Receb Peker 
söylenmekte ise de bakiki Ababadan bildirildigine göre bugün lstanbula gitmittir. 
m1ktar1 oimdilik &grenmek •• „ •••• „„„.......... „„ .... „ •••••••••••••••• „„ 
kabil olmamitbr. DÜNY A HÄDISELERI 

Berlin (Radyo)- Adis-A-
babadan bildirildighie gö•e J 
son günlerde ltalyan ordu
sunun zayiab bet bin ki1iyi 
ge~er. Ras Seyum ve Ras 
Ayalo ordular1nm Aksuma 
m m m m 

Orta ve Lise 
ullat 1 ~mtihanlar1 hakk1nda 

„ ·1mr bakanl1g1n1n bir tebligi 
~kara 24 (A.A) - Kül· ayraca gönderilecektir. 
l»akanlig1ndan teblig edil- Ankara 24 (A.A) - Kül-
·r. tür bakanhgmdan: 

l - Orta ve ikmal okul· 1- Bu yil ikinci devrele-
ve Haelerin birinci dev- rile ajretmen okullai 1n1n 
"nde talebenin sanif ge~- meslekt s1n1flannda birinci 
durumu yazib imtihanlara yazab imtihan 13 1kincikinun 

Pazartesi bqlamak ve bir dep 6jretmenler tara· 
n talebeye verilecek ka. ~afta sürmek üzere yap1la

cak ve imtihao devam1nca 
t notlar1na göre sapta- dersler kesilecektir. 

' '-kbr. 2- Tam numara ondur. 
2 - llk kanaat not ikinci 3- Y oklama suallleri yok-

11nun 1onu11a kadar idare· Iamadan sonra bilgi i~in 
•erilmit olacakbr. bakanbia g6nderilecektir. 

3 - Tam numara ondur. 4 - lmtihan talimatnamesi 
• - lmtiban talimatname1i ayr1ca g6nderilecektir. 

Paris ( Radyo ) - ltalyan 
8a§bakan1 Bay Mussolini bir 
Macar gazetecisine diyevin· 
de demi1tir ki: 

"Ben Afrika harbini bir 
müstemleke harbi oiarak te
likki ettim ve ediyorum 

F akat devletler zorlama 
tedb1rleri ile barbin belki 
uzamasanaa sebibiyet vere
ceklerdir. Sav&§ID bi~ bir 
suretle Avrupaya bula1mas1-
na taraftar degilim ve buna 

(Sonu 4 üncüde) 

Macaristan1n ilk önce tam istiklilini temin eden " Mukad· 
nes Stefam „ 1erefine her yil Budapette de yaptlan t6ren
den bir intibag. „„ •••••••• „„„„„„„ •• „ .. „„ .... „ .... „„ .... 

-B. AVNI DOCAN'A-

CUMURiYETI 
Gönülleri yakan bir a~k yapmak .. 

Yazan: SIRR1 SANL1 

Bayram ertesi ,,Halk1n Sesi" 
nde ba1hyor. 
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·M;;~ini kimcii;,1 Münevver koca 1 lngilterenin fal1 
• 0000-----------------

-------------------00~~~~~--- -~~-

On un kim oldugunu < )ltun 

dilinden clinleyini2 ~ 
~ Halk daima kuneUi adam-S bu tarZI me1aide1 1 aynlm1ya-

lan 1ever. ~en aYam caj1m. lhti•al ba gizli kuv· 
~ bd1na bendr. Binde uker· vetiu tesirile ball ~• 1llrOkli-

6k 1evkitellll1i claima yap- yoram. Ba kaclret .imin baru
maktad1r. Buna vazife tek- kulide bir1ey :old uju s6yle-
lbade görOyorum. Ote tara- niyor. Fakat bunmu aju mu-
fau mukMderata b1rak1yo- uliyeti de var. 
rma. Slpbe1iz halk ö111llmde ma• 

Milanoda k'!ltAnda mevki- hir bir oltacm1n olta:11 phud 
ade idim. Kräldan telrraf genif •ii önilndeki balr:k sil-

• almlfllm. llakamL iktidara rü1ü gioi barekef -.ediyor. 
•elmeldijim,Jstiyordu. Usanmadan oynad1iJ.m bu 

~ $atb mt? Y ok1a böyle bir oyunda kalhmd1i1m. iki ip 
JJ uferi mi beldiyorclum? Evet, varcbr. Biri halk1n daima 

heldiyordum f. kam~tlanan tevki, ~igeri de 
Romaya gitm'ek i~ trene alaku1d1r. 

hinmiftia a. larilti HJ&• Ejer bu iplerden yaln1z 
, laatta kencli kendimi, baleti birisini kullanacak olaam da
, rabiyebmi a~k olarak lj- vayi kaybederim. Kar1d1kb 

renmek ...._ Ba •efia teshir aramizcla deftlll etme-
S mahakemeai rerek pb•1m, lidir. 

1erek bqkalan i~in manab 
olmuftar. 

Hili babrlanm. Sual fU 
1 yoldwyd1: 

„_Kendini itine giden bir 
art11 gibi mi hissediyorsun, 

' yoba Jlbek bir vazifeai 
olan p~yram&er gibi mi?" 

• Hili unutmad1m; fU hlik-
1 m8 vermittim: 
• 

"-Belii llJe•ut yapacak 
bir ife mellla' edilmit bir 

• arti tim . "" 1 Gidecejim suaydan her 
an kulilbeme dlameje haza-

1 nm. F akat Milanodan Ro-
1 maya 1.Wijjm zamaa 1eh-
1 bar bir lmvvet zilmimi rarib 
' bir arzu ile bajlad1. 

lkamet etijim Torloaia ki
i faDesiain bll,a,k bah~eainde 

.ezmek istecllm. Gayet an-
; sei bir ata ..Wb olmak ar

Dlu i~bai bplach. Fakat 
hakiki bayaba declebe olma 
ejln1 d&tilacllm. 

Hemen hayabm1n tan1n1 
1 ~eiiftirdim. 0 zamandan 

t,~ az yiyorum. Yeiijim 

Bu hal 1ayesinc.1'.e 1iihiin 
i~inde milyoalarc• kalbe te· 
1ir ediyorum. 

Bu sayede deniz gibi dal
galanan iuan ~ebreleri bu
lundujum balkona ~evrilior. 
G6ift1ler kabar1yor. gözler 
parbaor, k:ayabk sahillere 
~arpan dalplar gibi gilrlü-
yor . 

Söylediiün akler onlann 
kulaiJna gitiii zaman atet 
halini abyor. Bu hal benim 
i~in de, balkm i~in de edebi 
bir mucizedir. 
Ge~en otuz kiiaur senede 

halk1 iyice ijreadim. Ken
dilerine verdiiiu musikide 
fiyle bir festival ve tenlikli 
auur bulunmahd1: Yilksek 
Romah 1elim1 habralan ve 
ihtiraslan atefliyen nameler. 
Zaten clailan ucak iman 
yeriaden oynatabilir. 

Mister hir alet ve kuvvet. 
Halk kltlelerini ditllnmiye 
vakti azcbr. Aari aclamlar1n 
her,eye iaanmaktaki i1tidad1 
iuantlm1yacak derecededir. 

( Arka11 var) -·-
Fsakfort 
Civannda 

: bqllca fey, meyva •• 1ebze
dir. A1 f&NP i~yorum. l~ti
... i etlencelenlen k~O!" l fUm. Gece fladlz meai 
... am1n ba91ndan aynlm1-

'I JOram. Kopma1 bir ziadr 
l»eni bu mesaiye 11m11k1 
'-iluutbr. Büyük hir durak .. 

Bellim her aaatim ylzlerce Berlin - S. ff. B. ajan-
y.azife anlarma aynlmtfbr. 11ndan: Frakfort ciYanada 
Ba IMallme ~flll• vecdi tayyareler iP.. yapdan bByük 
diyebilisliniz. durak bu seae ilk yua ka-

<;U. ..Uran Wr veliye bea- dar tamamlaaacaldlr. Barada 
ziyoril(I. Be1ka türll bare- hava filoau i~ bir de gaz 

et „.„. Sai dalchk~a fabrikua yaptlacakhr. 
.,.,.~-- „„ ... „ ... „ ... „ ... lliliilmiiiiilil8 

ÖJ~il lberine IOD aatem 
mhhl karm, .W., bamile, apan
clisit, babrek dllfklnllljiine 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in lütik ~ap
lar, ka11k bajlart, 100 moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

Ameri ka 'bayanlan münevver 936 Y1I1 Neler Getirecek Ve 
kocan1n nas1l olacaiJn1 1u Neler Gösterecek? 

suretle tasvir ediyorlar 
Amerika kad1nlan bir öteki yemeklere ~ok tuz atar 

toplanbda bir talimatname isen kanmn aofray1 b1raka
kaleme alm1tlard1r: Bu tali- rak lokantada yemek yimek 
matnameyi imza eden kadtn- hakk1n1 istimale sebebiyet 
larla evlenmek istiyen er- vermi1 olursun, 
kekler buna tamamen riayete 7 - Y emekten sonra kap-
meclturdurlar. Bizim i~in bu Jan y1rkarken ~ok gilrültü 
talimatname gülün~ ve ta- etmemege dikkat et. Dikkat 
hammüllin fevkindedir. Tali- et ki bu gürültü ile uyumak
matname on maddeliktir. Ve ta olan kar1n1n keyfini ka-
maddeleri de 1unlard1r : ~1rabilirsin, 

1 Sabah erken kalk . e 8 - Kann uyorken onun 
kanna yatag.nda kahvalb sigaralarmdan bir tane ~·
getir! layim deme. Bununla bera-

2- Kan y1kan1p tuvale- ber tütüne ah1maktan ~ok 
tini yap1ncaya kadar sen de ~ekin, evin 1~inde yalmz 
~a111ya kot ta liz1m olan kanna aid olan bu hakla 
erzak1 al. suiistimal etmit olma ! 

3- Yemek yapmaja an- 9 - Ak1amlar1 erken yat. 
cak kann gezmege gittigi Karmin yan gecede geldi
vakit ba1hyabilirsin, ~ünkü gm1 duymamazhktan gel, 
yemek kokusu kendisini k1z- sakm ona neredc oldugunu, 
cbrar ne yapbg.a1 1oray1m deme ! 

4 - Hizmetci ve a1~1 tut- Büyük bir kababk yapm11 
maja selibiyetin yoktur. Bun- olursun. 
lari tutacag1n yerde onlara 10 -1 Uyumazdan evvel 
verecegin ayl1g1 kad1n1n tu- Cenab1 hakka sana böyle 
valetine tabais edeceksin, güzel, münevvdr, iyi ve idil 

5 - Öjlen yemegi vak- bir kar1 verdijinden dolayt 
bada, dakikas1 dakikas1na, dua etmegi ve te1ekkürde 
masada haz1r olmabcbr. Sa- bulunmay1 onutma ! 
km onu masan1n ba11nda HALKIN SESI - Bu ta
bekleterek sinirlerini ayalan- limatname mutlaka tath bir 
cbrma, uykuda göriilen tatb bir 

6 - Eger ~orba yahud rOya i~inde tasarlanm11trr. 

SBC•l SSC•lC•lS 

Madam 
Sultanan1n 
Konferans1 

Sofya ( Özel) - Sofyada 
T6rkiye sefarethaneai kar• 
1111ndaki bulvarda ka Ueclil• 
mit olan esbak ba1vekil Pet
rofun kans1, Bulgar edebi· 
yat~lann1n en kuvvetlisi, iki 
bUylk Fran11zca eserin mli-
ellifi olan Sultana "bugünktt 
ailenin ocag." un anb kon
feran11nda; her ailenin yur
duna sacbk oldutunu fakat 

i Ak1U1 köpek 
Fransada ihtiyar bir ada

m1n ~ok zeki bir köpegi 
Y&rmlf. Adam her sabab 
hayvantn •iztna bet mete
lik koyu, köpek gider, ada
m1n gazetesini sabn abp 
gelirmit. 

Gtlnlerden bir gln köpek 
bot gelmif. Ertesi gün kö
pegi takib etmif, bir de ne 
görslln. Köpek parka giri
yor, bir ~ukar kaz1yor, pa
rayi oraya gömilyor. 

Bu bal böyle devam etmit 
ve ~ukurda hayli para birik
ten sonra, köpek hepsini 
toplamlf, bakkala gitmif, 
paralart ve kocaman bir su
cuk par~a11n1 kap1p gitmif. 

yarda sadakat 1ah1i ihtiya~
lar1n temininden sonra te
celli edebilecejini pek ac1kb 
bir surette anlatb. Bir vapurda 
Volkan eemisi Patlama oldu 
Denizeendi 

Roma - Stefani ajanst: 
Y eni yap1lan Volkan mo

tlr gemi1iuin Adriyatin de
nizine indijini bildiriyor. Bu 
geminin 1tlr'ati 22 23 mildir. 
Bu büyUk gemi Tiryeste ile 
Nevyork ara11nda itliyecektir. 

Santos·Berezilya- Burada 
demirli bulunan live~ ban
d1rab Brittamrie vapurunda 
infilik olmu1tur. Vapur bat
mitbr. Bir ka~ kiti ölmilttilr. 
R1hbmdaki bir ka~ antrepe 
hasara ujram11br. Rahbm 
üzerinde bir ka~ amele yara
lanm11br. 

0000-- -

( Dünkü Say1dan Devam ) 
Deniz bihi olan Nepton 1 Allreb barcu, diplomui 

i~giltere i~in kom1ularile iyi vubabn geiliflijhai tetldl 
b1r anla1ma itaret ec:liyor. eden betiuci derece„ dl• 
lngilizlerin, durumu kavra· fÜnce lngiliz 1iyasas1n1n mii· 
mak hususunda baz1 nokta· naka1alar doguracag1na ve 
da ge~igeceklerini bildiriyor. bu siyuamn bir ~oldarm• 
Gene bu ayni seyyare lngil- hotuna gitmiyecegine delalet 
tere i~in bir deniz feliketi, eder. Ayni zamanda riyaki· 
kaydedebilir. rane direktiflerin lngiltereyi 

Sabah y1ldlz1 olan Ziihre samimig ldo1Uar1adan aytr-
Britanya bakk1nda evvelce mak ibtimalini g6steriyor. 
bildirdigimiz i~ ekonomik Bir ~ok milletler hakk1nda 
durumun iyile1ecegini tastik oldnj'u gibi, ytld1zJar1n yedir 
ediyor. cisi olan Üranüs gök ylizü-

lngilterenin Akreb bur- nün tepuinde teceUi eclince 
cundaki durumu i1e lngiliz genel durum üstünde tesir 
kad1nlarm1n pek lehinde yapan ani hidiselerle lngilte· 
görünmiyor 1 Onlar&n key- renin telita kaptlacaitn• 
finin ka~acag1n1 anb- alimettir. 
yor. Bu y1ld1z1n hükümdar Bu seyare her zaman di· 
saray1nda tuddugu son yer ger memleketlerden ise In· 
sarayla avarn k2 marasm1n giltere ile alikadard1r. 
arasmda bir ibtiläf ita et Yarin Bel~ikamn fah bat· 
ediyor. hyor. 

a E B E E a 
Akdenizde Böyle bir 
Harb ~1karsa Gülle bizede 
Paris, - Havas Ajans1n1n N •b 1 

siyasig muhabirinin salibi- 851 0 sun 
yettar bir kaynaktan ögren- lstanbu - Ernest Kc9rmel 
digine gör~, lngilterenin Ak· isminde Frans1z evinin bod· 
denizde bir anlatmazbk ~·k- rumuncla 100 1ene enel kul• 
mas1 balinde nasd vaziyet lantlan ciaaten bir top mer· 
alacaklar1n1 1ordugn memle- misi bulmut ve bunua dolu 
ketler, l1panya, Türkiye, Yu· olma1mclan korkarak bir mll" 
nanistao, Romanya, Yugos- tebassi•a a~hrmithr. Glllenin 
lavya. Romanya bir Akdeniz ~inde (2000) alba lira ~k
memieketi olmad1g1 halde mitbr. Bu glllleyi evin uki 
Balkan pakb ile Türkiyeye, sahibleriaden birinin aaklada· 
Yunanistana, Yugoslavyaya, g. ve Yaria buakmadu &ldll• 
bagb oldugundan dolayi In· gü santlmaktadu. 
giltere kendisine de bat vur-
mü1tur. i$kenderiye 

Pariste lspanyanm ne cevap 
verdigi hakk1nda haber Sef erleri 
yoktu. Fakat teyid edildigi
ne göre Ankara. Atina, Bel-
grad, Bukret hükiimetleri 
müsbet cevap vermit ve mil
letler cemiyeti paktan1n 16 
1nc1 maddesinin üncü hkra-
SIDID tatbikine haz1r olduk· 
lann1 bildirmiflerdir. 

Londra, - Royter Ajans1 
bildiriyor: Deyli Telgraf ga· 
zetesinin Paris muhabirine 
göre, Tilrk, Yunan, Remen, 
Yugoslav hükßmetleri Akde
nizde bir taarruz halinde 
mü1terek yerd1mlar1n1n te
mini hususunda f ngiltere ta
rafmdan yaptlan suale 48 
saat zarfmda mtlsbet cevab 
vermi1ler ve muavenetlerini 
temin etmi,lerdir. 

Madridde yapalan teteb
bilse ne cevab verildi bilä 
bilinmemektedir. 

Devlet deniz yollar1 idare· 
1inin lsk nderiye 1eferlerini 
kaUbrm11 olmu1n1n M11ir• 
yapbg.m1z ihracat üzerinde 
müessir oldugundan tüccar· 
lar tikiyet etmege ba1lam1t• 
larCl1r. Bu tikiyetler Ekono· 
mi bakanbg.na aksetmit ve 
söylendigine gare haklt g3· 
rülm&ttlir. Ekonomi bakan'" 
bg. bu h11susta tedbirler al· 
mak ilzere tetkiklere batla• 
m11br. 

Adliyeciler.in 
lzin mesele&i 

Yal ba11 ve 11caldar tatil· 
lerinde AdHyede iti olaa&.ri• 
iflui 1eri kalmamak i~in bit 
izin ve ite davam kmauod 
haZ1rlanm11hr. 

Bayramda T ayyare s#nemas1ndtt 
ONTEKIRISTO 

Para-kral1 Milton Herkesi eülmekten 
k1r1b g~iriyor 

Sah, <;ar~mba ve Per~embe günleri son defa gösterilecektir. 

Ahmet ve As1m bii~iik elbise fa.brikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

Katl1k elbi1e, palto Ye panlesiinüzii mutlaka Aluaed ve Aaama yapbnna. Y erli mal1 her ~etid ~ullkiden ~ifte provah, te1Diz masraf, mükemmel 
clildt 12 „claa 18 lirara bclar 11marlama elbiae yapalar. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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-~, K8l'flyakada ~~Sh 

E/hamra ls1; ~ K~~~1~o.~!.da ll~ r~~:.0~~~~~1:1~Np00~1~:toa'un 
idaresinde Milli Kütüphane sioemas1 u. b • tul b k "' ([ enz1n um asuun art1sin· • son ve en güzel filmi 

Halk1m1z1n eo ~ok s~vdigi, her filmde alk1,Iad1g1 " da 27 numarab 3 kath ev • U 

JOAN KRAVFORD - KLARK GABLE ve ~ ~~:~hka~~·me~~~~~!~sa:;O:: PARA KRALi Mll.l101~ 
ROBER'T. 1'10NTG0~1ERY )+ havagaz1 ile 1s1nmaktadir. • f rans1zlar1n me~bur COi\1~1~E OBbiGAD 

Zevkine, oetesine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir filmde tekrar buluttular )+ 1~ini görmek ve pazarhk et- t · d "I t 0 bas cdilen büyük ~rkth 

Kl.ralrk Go··nu·· 1 ä mek istiyenlerin kar11s10daki • opere In cKn 
1 {ol M E D ICI 

benzin bayii bay Aliye mü-
racaat etmeleri. 1-5 "='""'=---=~·..,.......,..=it • Bu film; Parisin me,hur moda saraylar1nda ve bliyllk 

Frans1zca sözlü büyük komedi )+ 1 A.., d d• 1 „" barlannda ~evrildiginden en son moda tuvaletler tethir 

A P t J ld • En son dünya H: ~ giz a 1 y e r.J E edildig~ ?ib~ P_ar!.s eglence ~ayatmm v__e p~ri·. k~bar ynca: aramun urna a. havadisleri " • V 'd .. b • E älemmm I~ yuzu de canh bir surette gostenlm11tir 
Ve Berlin senfonik orkestras1 taraf1ndan u.. e 1111 enizl oznia-· t ·~ "t d ] . k +~ AYRICA: 

MA Vi TUNA ~ •. a~ ):~111~. { y•n;e • ~ F 0 I{ S ( Dünya havadisleri) 
~'""'"-'"'"'''""""""'""'" ..... "~~ "" >f. + IStl)OI san1z · lt „ M • k • ( Miki ile King Kong ) 

SEANS SAA TLARI )t. 1 Hi~ tereddüd etmeden [+. ~ 1 1 kar§1 kar11ya 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ t Kemeraltmda Barut ham +j ~ LARI _ 
Cu\JAClrtesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ ! sokag1 kö§esinde !' ~ .. -( SEANS ;AA ~115 ) 
Pazar: 13 te ba§lar. )f. ALASEHIR ~ Her gun 15 - 17 - 1 - ' . 

Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vard1r. ).et : : ~ Cumartesi 13 - 1 S - T ALEBEYE aeanalar1 8 
- - ----- >+ + lokantasma ko§unuz ! . . + I~ Pazar 13 te ilive seanslar vardar. B 

~~~~~:\C~lACff~~~~~++++'&C~~~~~~~~~~ fg::-:-~~::-":"-=--= - - r:--=- - - --.:.=@ ~m~~~~~~~~~~-..... ··-........ ---
E C Z AC I 8A~I 
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.i ~r q1~, S. Ferit 
. 

1 
1 dl KOLONYA 

l f VE 

Esanslar1 
Üzerine koku )·oktur. 

Sin1diye kadar da 
yap1lan1anu~tir 

Bahar, Altm damlas1, 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 1 
Unutma beni, Senin i~in, j 
Ful, Dalya, Mamulya isim
lerile yap1hr. 

Benzer isimli taklit
lerini ahp bo~ para 
vermev1n1z. 

" 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mütterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gecmit halis ve gayet nefis tereyaglari getirilmittir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklan füphesizdir. 

Tontan vc oerakende sat1~ yerleri hükun1et 

~ ... „. 
= .... = .... e 

• „ 

T 
E 

R 

Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi kar~isinda • • 

sevim pastanesi 

iki~e1melik 
Caddesinde 

CAN 
z 

M 
abadav1, Yüksel ve Billur 

SIHHATIN MIHVERI 
S1hhatin 111ihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yilksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 
~te bunun i~indir ki bayahn esas1 olan s1bhata ebemmi

verenler ne§elenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1y1 • kullanirlar. 

l(ÜTÜPHANESiNJ)E 
En son model elektrik cep 

~ekercilerde 12-14 No. larda Iamba ve pilleri ve k1rtasiye-
y • • ye aid zengin ~etidler, tu-
~ekerci ALi GALIP nlüesseseleridir hafiye enatar•, her nevi ve 
Y en taz ' ~iku'ata, teker ve 

lt*1c1d:***-."t::t'~~***~" 1ekerlemeler bulunur. 
t( iC Gazete mecua ve ayni za-

E z 
H 
M 
E 

E 
K 

1 
D 0 K T Q R ~ manda kiloluk kig1t dahi 

~ bulunur: Kemeralb 

A K J T lt Bayrm i~in son model teb- Hükfimet 

T 

• ema ona y » ~ik kartlanm1z geldi. 3 kuru1 Kart111nda 

tc ßakteriyolog ve bula:i1k, salg1n >+ .

1
~~~™'~~ 

SAN ßASRI f ABRiKASI tC hastahklar n1ütehass1~1 >t BU HAFTA 
A ~ Basmahane istasyoilu kar11smdaki Dibek sokak ba11n· IA S R j S j N 

t\Ii_na~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 13 tc da 30 say1b ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Diin)ranin Sekizinci harikasi savdan 
.fe ak11am saat 6~ya kadar hastalar1n1 kabul eder. ~ „ „ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 lä.z1mgelen sair ~ BÜYÜI( FiL~I 

btikam1zda faaliyet ba~lad1. Y erli ~ulakisi Halkap1nar ku 
ile dikit birlikte 1 provah 1 0 lira - Nezaket Halka 
r 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karam&rsel, 

'-h•ne ,1umqlar1nclan kazmir 2 provab 21 lira, 3 provab 
~ liradir. 
~ eden köylü ve -tehirli Bay ve Bayanlara 100 moda 

tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- a„ IJ . vl·ng- vong 
lara yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ h j ft·I 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 IJ 
~~""""""~~+~:11=~ 1 Ba1tan ba~a Türk~e sözlü harikalar barika11 

Ayr1ca: 

Bugün 1 V E 
HARRY BAUR 

SYMONE SiMON izmirde ilk defa büyük 1 
A h b 

• 1, T emsil edilen ve bu senenin eo büyük muvaffakiyetini 
rap mu are es1 ~ kazanan film 

~öl sava1lari Siyah Gözler 
A YRICA: Türk~e Sözlü büyük Türk filmimiz 

Aysel 
Komik, Jurnal ve saire... Bcnlar1n hepsi bugün 

• 

10 k1s1m büyük F rans1z filmi ile 

Okan1n en son dünya 
haberleri 

Fiatlarda 7 ____ . _...._ __ 2~ ve 1 ~ kuru1tur . 
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l1~~ 
'eniz yollann-

! da !tenzilat 
( ' Ars1ulusal fzmir fuvar1 

:ünasibeyile deniz yollarmda 
~p1lan tenzilabn fuvar ba§

' mazdan on be§ gün evvel 
1 

"! kapand1ktan bir ay son-
1ya kadar muteber olmas1 
ikkmda panay1r komitesin
~ ekonomi bakanhg1 nez ~ 

a tnde .yaptlan müracaata 
1üsbet cevab gelmi§tir. Bu 

: msiläb hem Deniz yollan 
Ietme idaresi hem de Va

l i urculuk §irketi yapacakhr. 

1 • ~öy ögretmen-
lerinin izni 

' > ilk mektebler taJimatna
J iesinin ü~üncü maddesinin 
3 \ nkrasmda ba§ ögretmen· 

erin yilda ü~ günü ge~me· 
aek üzere ögretmenlere hi
er gün izin verebilecekleri 

i l 1az1hdir. Bu maddeye göre 
ek ögretmenli \[öy meteb
eri ögretmenlerinin de ken
Ji kendilerini bir gün izinli 
iayd1klar1igörülmü~tür. mek-

4 :eblere bir bildirim gönde
' E ·ilmi§tir. Ba§ ögretmenlere 
1 • verilmi§ olan bu selähiyeti 

tek ögretmenli köy mektebi 
· 5gretmenlerinin kuJlanam1ya

l 3 cag1 bildirilmi§tir. 

2 ·stanbul ilbay1 
1 )ün ak§am 

·' ~ehrimize 2eldi 
. , istanbul ilbay1 ve ~arbay1 

1 
J doktor bay Muhiddin Üstün· 

~ . 

dag dün ak§am trer.le itan
buldan ~ehrimize gelmi§tir. 
Bay Muhiddin Üstündag Bas
mahane istasyonunda ilbay 
Fazh Güle~, Parti ba§kam 
bay Avni Dogan ve daha bir 
~ok zevat tarafmdau kar§1· 

. lanmt§br. . 
- Gödence 

Cinayeti 
Urlamn Gödence köyünde, 

aralar1ndaki get;imsizHkten 
ortabg1m öldüren Emine ag1r 
ceza mahkemesinde •lS 'sene . „ 
ag1r hapse mahkum edil
mi§tir. Maznunlardan Musa 
tafa beraet etmi§tir. 

11 Arif hoca 
Beraet etti 

c 

. . 
1 . • 

Arif boca büyücülük ve 
niishac1hk yap1yor diye mah
kemeye ahnmi§b. Buna dair 
bir delil olmad1gmdan dün 
beraet etti. Beraet kararm1 
tefhim ederken häkim su~
luya §U nasihati verdi: 

- Simdi kurtulduk. Cin
cilik filän yap1yorsan istifa 
et, bir daha gelirsen kurtu· 
lamazsm. 

73 ve 60 
Ya11nda 
iki Gcncin Evlenn1esi 

Yugoslavyan•n Bros §eh
rinde 73 ya§mdaki delikanh 
Y oro~!nik ile k1zoglan k1z 
olan ve 60 ya§mda bulunan 
Madmazel Malaga nikählan
mt§lar ve 1kisi de hayatla
rmda ilk defa olarak evlen-

9ekoslavak .„ 
Cumur ba,kan1 ile Atatürkü
müz aras1ndaki tabrik telgraf1 

Ankara 24 (A.A) - Cu- Bay Bene~in Cevab1 
mur ba§kammiz ile C:ekosla- Cumur ba§kanhg1na inti-
vak cumur ba§kanbg.na in- hab1m münasebetile ekselan-
tihab edilen bay Benes ara- smtzm göndermek lütfüode 
smda' a§ag1daki telgraf teati bulunduklar1 tebrik ve te-
edilmi§tir. mennilerdeo fevkaläde mü-

Son Ekselans bay Edvard tehassis olarak en hararetli 
Ben es. 

c;ekoslavak cumur ba~kam 
Prag dost cumuriyetin en 
yüksek makamma intihaklari 
dolay1s1 ile Eksilanslarm1za 

• en hararetli tebriklerimi ar-
zederim ve §ahsi saadetlerile 
<;ekoslavak milletinin retaht 
hususundaki samimig dilek
lerimin kabulünü rica ederim. 

KAMÄL AT ATÜRK 

~ m ~ E 

ve en samimi te§ekkürleri

min kabulünü rica ederim. 
Bu vesileden istifade ederek 
ekselansm1zm §ahsi saadet
leri ve sulh ve beyelmilel 
anla1ma eserinde memleke
tin sad1k mesai arkad&§l asil 
ve kahraman Türk milletinin 
refah1 hakkmda en samimi 
dileklerde bulunurum. 

EDV ARD BENE~ 
~ ~ ~ 

Aksum ve Asaba 
-----------------oooo------------------

Ha be1e insaniyet no~tas1ndan 
dolay1 iade edilemezmi§ · 

Roma Stefani ajans1nm siyasal muhabiri Fransiz ve ingi
liz nazar noktasma teceman olan Aksumun ahalisinin ricas1 
üzerine Habe§e iadesine aslä raz1 olm1yacaklar1 gibi elli se
neden beri italyan medeniyeti albnda ya§1yan Asaba ahali
sininde yeni bir esarete giremiyeceklerinden dolay1 bu iki 
§ehrin Habe,e iadesinin insanhk noktasmdan dahi imkam 
yoktur diyor. 

Afrika harbinde 
------------------oooo~--------------~ 

Netice n~ olursa olsun galip 
gelecek uluslar sosyetesidir 
Paris - Tan gazetesi bu ba§hk altmda bir makale ya

ztyor ve diyor ki: italyan-Habe§ bar binin neticesi ne olursa 
olsun bu harbin gaJibi uluslar sosyetesi olacakbr. 

ltalya Avusturya 
-------------

iptidai maddeler Ödeme §ekil
ler·ini aralar1nda tesbit ettiler 

Roma (Özel) - Avusturya ile italya arasmda iki mem
leketin birbirine verecegi iptidai maddeler bedellerinin ne 
suretle ödenecegi hakkmda yapilan muahede imzalanm1§tlr. 

Dn~euin diyevi 
- Ba§taraf1 1 incide -

mani ol~cag1m. ltalya i~in 
dünya iki k1sma ayrilmt§tir. 

Birisi bizimle beraber olan
lar. ikincisi de bizim aleyhi· 
mize ~evrilenler. 

italya kendisile beraber 
olan devletlerin isimlerini ta
rihe alhn harflerle yazacak
tir. 

Macar milletinin bu vesile 
ile gösterdigi dostlugu hi~ 
unutam1yacag1m. 
• 
ln2iliz filosu 
Cebelüttar1ka 
Gitti 

Lizbon - Birka~ günden 
beri burada bulunan ingiliz 
fiJosu Cebelüttarika hareket 

• 
Italyanlar 

Habe~lerden akhklan 
Yerlere ziraat te~mil 

Ediyor 
Adigrat - Royter ajansm

dan: 
ltalyanlarm Habe§lerden 

ald1klari yerlerdeki ahalinin 

arazi üstündeki haklar101 hü
kumet tasdik ederek bunla
r1n ziraat kanunu dairssinde 
yard1m etmege karar ver
mi§tir. 

S1f1rdan a§ai1 
i}() derece soguk 

Kro~ti Barski -D. H. B. 
Ajansmdan: Bugün Sibirya
da soguk s1firdan a§ag1 elli 
albya dü~mü§tür. Deniz mü
nakaläh tamamen durmu,tur. 
Bir~ok köylere a~ kurtlar 

Parti 
Kamutay 
Grubundaf 

Ankara 24 ( A.A ) - C. 
H. P. Kamutay grubu idare 
heyeti baijkanbgmda : 

C. H. Parti Kamutay gru
bu bugün saat on be§te Dok
tor Cemal Tuncenin ba§kan-
hgtnda topland1. D1§ i§leri 
bakam vekili $ürkü Kaya 
genel, siyasal durum hakkm
da partiye izahat verdi. 

lngiltere 
Yalanl1yor 
Paris (Radyo) -- Londra

dan a1man haberlere göre, 
Habe§ ordusunda ingiliz 
markah dum dum kur§UD-
lar1 kullanild1g1 ha kkmda 
italya hükiimeti tarafmdan 
uluslar sosyetesine verilen 
nota münasebetile, ingiliz 
hükumeti bu haberi kesin 
surette yalanlam1§br. Bu no
ta lngiltereye uluslar sosye-
tesi tarafmdan henüz bildi
rilmerni§tir. 

ltalyanlar1n 
Büyük bir 
Hücumu 

Roma 24 (A.A) -itatlyan 
ba§bakanmm resm!g teligine 
göre italyanlar Add1-Ababi 
deki harbte zafer kazanmi§
br. Habe§lerin zayiab 600 
ölü 1000 yarah imi§. Italyan
larm zayiati yedi subay ölü, 
be§ subay yarahdir. Eritreli-

Kültürpark pldni 
----···· Tamamen Hazir~!lnd1 Ve i1e 

Ba,Ianmak Uzeredir 
Moskovamn me§hur Sov

yet mimarlarindan Bay Kro
jofun haz1rlad1g1 esas pläna 
buradaki ihtiyaca göre baz1 
iläveler yapilarak Kültür
parkm pläm tamamen hazu
lanmt§ ve i§e ba§lanmak 
saah ~almi§hr. Bu park bir 
milyon lira ile meydana ge· 
lecektir. 

Kültürparkin i~inde ars1u
lusal izmir panaym, Stad
yom, inkiJäp müzesi, Genei 
sagbg1 muhafaza kurulu mü
zesi, yüzme havuzu, ~ocuk 
otomobil yeri, a~1k hava tiyat-

1 rosu, S. S. C. 1. pavyonu, 

2 ~~ [•] [•] 

Cumuriyet 
Partisi Jideri öldürüldü 

Belgrad (Özel)-Nevyork
tan bildirildigine göre cu
muriyet partisi lideri Dagor 
odasmda ölü bulunmu~tur. 
Polis bunun bir cinayet ne
ticesi oldugunu ke§fi:tmi§tir. 

Polonyada 
27,000 mahkum ser

best b1rakd1yor 
Var§ova - Diyet meclisi 

aff1 umumi kanununu kabul 
etmi§tir. Bu kanun geregin· 
ce önümüzdeki Pazartesi 
günü 27 bin mahkiim serbest 
b1rak1hyor. 

'''"!11 b~d 

Mühim Radyo 

dans platformu, gazino ve lo· 
kanta, oyun platformu, eg· 
lence yerleri kö§kler, park 
idare yeri, 3000 ki§i i~in 
tribünler, garaj ve ~atelya 
~i\:ek partelleri, ?parseller, 
athlar i\:in yollar, bisikletler 
i~in yollar, motösikletler i~in 
yollar ve otomobil yollar1 
bulunacakbr. 

Kültür park i~inde in§a 
edilecek olan Atatürk dev
rim müzesi i~in §ehrimizdeki 
mektepler müdürlerile tarih 
ögretmenleri bu aym 30 un-
cu Pazartesi günü saat on 
yedide belediyede bir top
l'enb yapacaklard1r. 

~"''" ki~ 
• 
lngilterenin 
Y eni toplar1 

Londra (Radyo) - Süel 
bakam avam kamarasmda 
bulunurken yeni icad edilen 
iki toptan bahsetmi§tir. Bun
larm biri tanklara kar§I ko-
yacak olan hafif silihhr. 
Digeri de agird1r. 

Feyzi Akkor 
K1rk gündenberi mezunen 

istanbulda bulunan §ehri-
miz Emniyet Direktörü F eyzi 
Akkor bugün lstanbuldan 
§ebrimize dönecektir. 
.,.'II ~ ~ 11;'1 
h111id ... lliMill ..... 

ve Telgraflar 
~--~-~-----~-oo·~~~--------------

lerden 158 subey ve asker Yunanistanda ~1kan gazetelerden ikisinin zecri tedbirler 
ölü 187 yarah var. 

aleyhinde fikir yürüttügünü Roma radyolar1 bildiriyor. 
Y aka)anan § ingiliz ~evenlerinde zecri tedbirlerin artmlacag1 Frans1z 

K k 1 ~evenlerinde de bu tedbirleri11 yeni karara kadar böyle de-
8~8 ~· ar vam edecegi söyleniyor. 

Ankara - Ge~en bir haf- § Roma gazeteleri arasmda Paris projesinin ölmesi mü-
ta i~inde gümrük muhafa nasebetile baz1 devletlerin halyaya kar§I harekete ge~tikle-
örgütü, ikisi yarab 105 ka· rini ve Rusyenin bundan dolayt sevindigini yaz1yor. 
~ak~i, 1374 gümrük ka~agi, § Deniz konferansmda ingilterenin ortaya sürdügü ~art-
96 kilo inhisar ka~ag1 ve 16 
ka~ak~i hayvam ele ge~ir- lar Amerika ve Japonyaya elvermediginden konferaosta 
mi§tir. anla§mak mümkün olam1yacag101 italyan srazeteleri yaz1yor. 

- , '!Jw,,___ § On dört ingiliz gemisi Hayfa a~1klarmda manevra 
ß d yapmaktad1r. ayram 8 § Motorize edilmi§ lngiliz piyade ve suvari kollan Nabu-
Altay-Alttnord Ius civarmda sahra hareketleri yapmaktadir. 

. kar§tla~aeak § Kuvvetli Lir ingi1iz k1tas1 Yafaya gelmi~tir. Bu kol 
Altay-Atmordu kulübleri Kudüse gidecektir. Hindistanda Hintli bir piyade alay1 

arasmda bayramm birinci Adene gelmi!jtir. 
günü bir kupa ma~1 yapala- § Kudusta Arablardan ve Yahudilerden mürekkeb olacak 
cakbr. olan te§ri heyetine bir ingiliz ba§kanhk edecegini bildiren 

izmirin tarihi iki kulübün lngiliz komiserine kar§1 Arablar ag1r sözlerle hücüm etmir 
bu temasa hari~ten getirile- rir. Arablar gönüllü aläy1 da büyük :numay1§ yapm1§lar ve 
cek bir tak1mdan daha faz- 14 ki§i tevk;f edilmi§tir. 
la aläka uyand1racakbr. § Alman gazeteleri bogazlar1 kapamak hakk1 i~in Cenev-

Bu iki tarihseJ rakip ku- re kurumuna müracaat edecegimizi yazarken bu talebin pek 
lüplerimizin yapacag1 bu te· hakh oldugunuda iläve ediyorlar. 
masa Anadolu gazetesi kiy- § Hava kuvvetlerimizi mükemmel bir duruma getirmek 
mettar bir saat hediye koy-

i~in ü~ senelik bir program haz1rlam1~br. 
mu~tur. 

Sporcularimizdan temiz bir § M1s1r intibablarmda Nesimi pa§amn kazanma~1 ihtimali 
oyun bekler, her iki talümi kuvvetlidir. Eger kazan1rsa 1930 senesi anla§mas1 tekrar 
da bimdiden muvaffakiyet- ba~hyacakhr. 
ler temenni ederiz. § Habe§lerin askeri kuvvetleri Adiguale §ehrini de ald1-

Bu ma~m teknik yazisile lar. 935 sistemi Bel~ika mitraliyözlerile italyanlar1 hayli zor-
her iki kulübün bu ma~a laddar. 
nasil bir kadro ile ~1kacak- § ltalya Almanya ile birle§erek ve milyonlarca asker 
larm1 yarmki nushamizda ~1kararak bütün Habe§istam almag1 dü!fündügünü " Depef 
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BAYRAMDA ELHAMRADA 

SEFILLER 
•• •• •• 

Yeni ~evrilen ,, TURKCE SOZLU" büyük 
film 2 devre hepsi birden 


