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lngiliz ile Yunanin askeri bir anla$masi 
~-------~~----~-----„···--------------------~ 

On iki adan1n alt1s1 Türkiyeye ald1s1 da Yunanistana veriliyorm11§ 
Elinikon Melon gazetesi bunu israrla iddia idiyur 
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Lavali devirmek ifin hücumlar $iddetlenmektedir 
----------------------------~----~----- 000000•.000000 ~--------------------------~--------~ 

imparatoru ltalyadan • tazminat • • rstiyor 
Habe1ler son muvaff akiyetli hucumlar1nda yüzlerce esir alm1§lar ve pek ~ok mühimmat 
\re silah elde etmi1lerdir. Habetlilerin öldiirdükleri ltalvanlar aras1nda 20 Italyan zabiti 
cesedi bulunmu1tur. Esir ettikleri yüzlerce ltalyan aras1nda 20 avrupal1 zabit te varm11 

Otobus, 
Kamyon ve 
Kapt1ka~t1Iar 
Meselesi 

Bu itde adetleri zan ve 
tabmin olundugundan pek 
~ok olan aläkadarlar 1arba

Y1m111n, ilbay1m1zm ve hü· 
lr&metimizin 1efkat ve mer
hametini istiyerek dertlerini 
dökliyorlar. 

Bize dertlerini yananlar; 
aJAkadara; 1ikiyetlerini, ug· 
r1yacaklar1 1.ararlan; en mü
him ve soysal vai.ifesi i~ 

aahiplerini i~aiz birakmak 
dejil, fakat itsizlere it bul
lllak ve ayni zamanda ge
lle) selimet ve menf aati dü
t6nmek olan uray1m11.a ba1 
•urmalar1n1 ögütledigimiz zan 
IDan bize fU cevab1 verdiler: 

- Biz Belediyemizin bizi 
biraz dinledikten , ug
r1yacai1m'z Jararlar1n bü
y&kliigiinii ögrendikten son· 
ra bizleri u~ruma dü1mekten 
ilurtaracak bir yol bulmaa1-
b1 bßtün yüregimizle istiyo

ruz. Bunun ·~in bu meselede 
belecliyemii.in bir ka~ izas1-
b1n bizimle temasa ge~mesini 
•e tikiyetlerimizi birer birer 
dinledikten sonra verecekleri 
ilarara 1imdiden rau olaca
i1m1z1 arzediyoruz. 

Bizin yöregimizi yakan bu 
dertlerimizi anlatmaga vakit 
lcaJmad1is i~in onlan gaze
lenizin hir kö1e1ine koyarak 
her zaman Türk eanaf ve 

it~ilerini yaras1na tifa verici 
lllerhemi bulan f1rkala11m1z· 
la btiytiklerimizin 1efkat ve 
tnerhamet na1ar1n1n ~ekilme
aini yalvar1yoruz. 

* • • 
Biz, bu arkada1lar1 dinle-

dik, biz lzmir uray1na ge~
liii giindenberi en büyük 
bi para111bk ve pek ~ok 
bor~lar i~inde pek bliyük it· 
ler yapmag1 ba1aran 1arba
)1auz1n bu meseleyi binlerce 
}'Urddatfar1 mutazarrar etmek 
llaak1ad1 ile degil fakat on 
binlerce halk1n selimeti na~ 
lll1na balle karar verdijinde 
tllpbemli yoktur. Y alnaz dün-

(S9 ~ 1 Qp~Qde) 

H abe$lerin muvaf f akiyeti H abe$in $artlari 
------------------ OO••oo --------------- -----------------0000--------------~ 

12 mitralyoz, ~ok mühimmat ve yüzlerce esir 
ald1. Esirler aras1nda 20 Avrupal1 zabit var 

Bir kar11 toprak vermiyecegi 

Adis-Ababa 29 (A.A) - , muharebedcn sonra Habe§- betmi§lerdir. Bunun üzerine 
22 Kinunevvelde 1imal cep- i ler Abbi Addiyi ele ge~ir- pek ziyade 'iddetli bir mu-

2ibi Italyadan tazminat ta 
istemektedir •• 

hesinde büyük bir muharebe mi1lerdir. 24 Känunevvelde harebe cereyan etmi1tir. Londra 28 (A.A) - Roy-
cereyan etmi§ ve noelden muharebe daha 1iddetli tek- italyanlar kuvvetJi top~u ve ter ajansmtn verdigi bir ha-
bir gün evvelisine kadar sür- rar ba§lam1~hr. Ualyenlar mitralyöz müfrezeleri de i,- bere göre Habet imµaratoru 
mü1tür. Habe,ler Abbi Addi mühim takviye k1t'ahm ccl- - Sonu 4 üncüde - 8§ilgtdaki §&rtlarla bar11 
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::~~iler~~f!:::i:~~:m h~~: Lngi.ltere vunani·stan 
etmi1lerdir. <;ok kanh bir 1, ~ 

... „ •• 4 --

Bay Laval 
Dü1ecek mi? 

Paris 28 (A.A) - Takri
ben doksaz radikal sosyalist 
meb:usu Laval hükiimeti 
aleyhinde rey vermitlerdir. 

Otuz kaear radikal sosyalist 
lehinde rey vcrmit ve otuzu 
da müstenkif kalmi§hr. ~im 
di lehinde rey verenlerin 
büt~enin kabulünden sonra 
alacaklar1 durum mevzuu· 
bahistir. 

Bugünkü kararm parla-
mento duruml!nu kat'i ola-
rak aydmlatacag1 b' ldirili· 
yor. Sosyalist bakanlarm 
istifas1 ihtimab daima göz 
önünde tutulmaktad1r. Bay 
Lavahn meclis tekrar top
land1g1 vak it daha saglam 
bir mubalefetle kar11lana
cat1 tahmin edili1or, 

Aras1nda askeri ittifak1 varm1§. On iki adan1n 
6 ~• Yunana 6 s1 da Türkiyeye b1rak1l1yormu1 

Atina (Özel) - Deyl tel- : "Biz bu meselenin kral :Jkabilllngiltere de Yunanista-
graf gazetesi Yunanistana Jorjun Atinaya bareketinden 
ya~1lan vad1 teyid ediyor bu evvel Londrada müzakere 
vada istinaden lngiliz hükii- edildigini söylemek mevkiin-

deyiz. Netekim burada bir 
proze itlenmi§tir. Bu proje 
bugün Yu an hükumetinin 

nazarma konulmu1tur. Bu 
projeve göre lngiltere baz1 
Yunan deniz duraklarmdan 
istif ade edecektir. Bu arada 
Akdenizdcki Pilos mevii en 
önemli dcniz durag1 haline 
kenacaktir. Bundan mada 
Büyük Beritanya Ergostolu, 
Milos Giriddeki vc Monde· 
rostaki limanlarm hebsinden 
istifade edecektir. Buna mn-

„~ ..... 

Belcika 
' 

na K1bris adas1n1 terkede+ 
- Sonu 4 üncüde ~ 
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kiralr mcti büyük Britanyanm Yu
nan deniz duraklarmdan is
tifada edib edemiyecegini ln
giliz -. l~isi Atina hükl me
tinden yeniden sordugunu 
bildiriyor. Bu münasebetle 
Helenik Melon gazetesi di
yor ki: 

ln2iltereye gitmi§ fakat In„ 
gilterede yok ••• 

Bel~ika krah Leopald aym : 27 sinde ikinci defa olarak 

" Bizim evvelce lngiltere 
ile Yunanistan arasmda bir 

nevi askeri ittifak mevcud 
olduguna dair verdigimiz 

maliimat bir~ok taraflardan 
tekzib edilmesine •ragmen 
iddia ediyor ki bu haberi 
ald1g1m1z kaynak o kadar 
kuvvetlidir ki hi~bir tekzibe 
tabammülü yoktur. „ Helenik 
Meloa gazetesi bu f1kray1 
yazd1ktan sonra devam edi
yor. 

birden bire lngiltereye bare
ket etmi1tir. 

Bel~ika krahnin bu seya
hat münasibetile, k• ahn bir 
müddet i~in lngiltereye git
tigi söylenmittir. Ancak kr.a
lm bir ay zarfmda ikinci 
defa olarak lngiltereye git
mesi ~ok rmanah görünmilt 
ve bütün Avrnpa matbuab 
bu seyabat hakk1nda ba1ka 
ba1ka ne§riyat•yapm11lard1r. 

Ancak bu seyahabn en 
- Arka11 4 ilncüde -

akdine amade büluamakta· 
dir: 

1- Habet arazisiDin hal-

k1taabndan tamamenlbotal· 
blmas1 

2 - ltaly~n1n ta1minat 
vermesi. 

3 - Devletlerin Habe1i1· 
tam hükümranhk hukukaaa 
haiz bir devlet olarak ta• 
malan, Habe1i1tan ile ltalya 
müstemlckeleri a1aa1ndaki 

hududun milletler cemiyeti 
taraf1ndan tayin edilecek 
beynelmilel bir komitece te1-
biti, Habe1i1tandan finanaal 

ve idari meselelerde lecnebi 
tavsiye ve lmüzabaretlerini 
kabule amadedir. Ancak ltal-

yan mamuru kabul edemez . 
Royterin muhabiri Habefia
tanln baza 1erait albnda taz
minattan vaz ge~iye amade 
isede diger noktalarda 11rar 
edecegini zannediyoruz. 

Elhamra'da 
Gösterilcn Tilrk~e 16zlß 

Sefiller 
BütDn Tilrkleri e Ecaebi

leri hayyar ve meftua ettl. 
-. • ....,.u..t '"'' A& LI 
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Sahif e 2 ( Haßma Seal ) 

11';Nc1 K•S_!_Ml• • k • d-~4-?/ Dokuz Kerre 
IYJUSO lßl lm lT. ÖlenDoktor! 

----------------------001--------------------
0n un kim oldugunu Oltun 

dilinden dinleyiniz 
JJergün muhtelif mevki v~ 

rütbede bir ~ok insanlart ka
~ul ecliyorum. Fakat yalmz 
(kabuJ) ediyorum. Yani bun
lar tarihi salonun rahat kol
tuklarma oturarak ma1amm 
yamba§mdan yahud u1aktan 
benimle konu~uyorlar. Läkin 
cümlesi benim ruhumdan u-

zak bulunuyor . • Onlar konu-
1uyor. Ben cevab veriyorum. 
Fakat deruni olarak ben 

kendimi daima yalmz ve ten
ha bissediyorum. Bazi ecnebi 
ziyaret~iler beni dünyaya ta
natmak istiyorlar. Fakat k1sa 
bir mülikatla beni nekadar 
ögrenebilirler. 

Bazdan bana sordular: 
Böyle magrur ve gizli bir 
tabiatin ayni zamanda en 
yüksek emel ve gayesi hal
k1e menfaa+i oJabilir mi? 

Bunlara cevab vermm: 
Halk1n saadeti ve atisinin 
azameti kendi ba§tna ~ok 
yüksek ve dramasik birfey
dir. Ben bütün gayretimi 
buna hasretmek suretile na
~iz Te ehemmiytsiz hayabmt 
atepa bir ~ebmer is:inde bü
yüttüm. r,te d;nimin ve mez
hebim budur. ~an ve tere
fim parJak yolu budur. 

* •• 
Ben kendi §ahsi emniyet 

ve selimeHme pek ehemmi
yet vermem. Bunu bütün 
Roaaa 'ff ltalya bilir. Etra-

[•] [•] 
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: f1ma binlerce polis alabilirim. 
Her gece ba~ka bir yerde 
yatabilirim. Bunlar1 bana tav
siye ediyorJar; fakat böyle 
ihtiyari tedbirler ve dü1ün· 
celerin bana tesiri yoktor. 

Ben d11ar1da serbest~e ge
zek'im. AtJa, otomobille, mo
sikletle geziyorum. 

Vücudumun emniyetini bir 
dakika dü1ünecek olsam bü
yük bir hicab duyuyorum. 
Hakk1mda karanhk 1eyler 
söylerler. Cevab vermem. 
Y aln1z 1unlar1 söylemek is
terim: Ben yar1 mabud de
gilim. 

Y aln1z ben, aydmhkta 
gezmekten korkm1yan, kana· 
atlar1m i~in mücadele etmek-
ten ~ekinmiyen cesur bir 
adam1m. 

Hata ettimse insan olu~u
ma bagiflasmlar. Insan ol
mak itibarile kevvetli sevgi
lerim, nefretlerim. derin 
kederlerim ve sevin~lerim 
vard1r. 

Ben asabma güvenerek 
ya,1yan bir adamam. Mukad
derabn sevkettigi münzevi 
bir ruhum vard1r. Nihai hu
zur ve §Ükuna ryol ayirtyo-
yum· 

iftira ve bühtanlara sükü· 
tum kar§I gelsin. Läkin bü
yük bir günah1m var. Burada 
itiraf ederim: 

„Ben ltalyaya taparimf„ 
( Arka11 var ) 

~ 

"~ • 
Ikisene 
dönenler 

I..ondra gazetelerinde okun
duguna göre doktor Mek 
lvur, dokuz kerre öldügü 
balde bugün sagd1r ve sag
lamdir ! 

f vur Tanidal tamnm1' bir 
bekimdir. Londrada b1r ma
hallede oturur. Ancak 45 
ya,1ndad1r. Onun böyle do
koz kerre ölüp ldirilmesi 
yaln1z Londra polisini degil 
lngiltere tebabet alemini de 
ha yrette btrakmt§br. 

Mister Tanidal blardu oyu
nundaki ustahg1 ve spirtist
ligi ile maruftur. 

Birka~ sene evvel doktor 
bir gün kendinde bir ba§ka
hk hissetmt§, doktor olmak 
itibarile bunu tedkik eder
ken bir gün ölüb gitmif, 
doktorun bu d'1rumunu ted
kik eden diger doktorlar 
öldügüne hükmederter. Ken
disinde tekrar eden bu hali 
inceden inceye tedkik eden 
doktor buna muvakkat ölüm 
admt vermi§ ve Hindistan 
fakirlerine rt kabet edercek 
bir 'ey ke§fetmi§ olmak iti
barHe sevinmi§tir. Bu hasta
hgm mahiyetini tamamen an· 
lamak kaykusuna dü,mü~tür. 
Bugün doktora büyük bir 
fenahk gelmi§. Evine: gider
keu yolda dü,müf, en yakm 
hastaneye götürülmü§, orada
ki nöbet~i doktor öldügüne 
dair rapor lvermi§di. 

Bunun üz~rine ölünün 

• • 

• Akdeniz ve 
Bogazlar 

Belgrad (Özel) - Pravda 
gazetesinin Londradan ald1-
g1 bir telgrafa göre ingilte
renin Akdenizde harba giri~
tigi takdirde Akdeniz dev
letlerinin filen yard1ma haz1r 
bulunup bulunm1yacaklari 
hakk10daki sorgusuna lspan
ya henüz cevap vermemi,tir. 
Türkiye 48 saat zafmda 
verdigi cevab10da haz1r bu
lundugunu bildirmi~, fakat 
bogazlardaki kontrol kald1-
r1lmasm1 §art olarak ileri 
sürmü§tür. Yunanistamn ver
digi cevab dahi muvafakat 
cevab1d1r. 

Medeniyet ve 
Katoliklik 
i~inmi§ 

Belgrad (Özel) - Stefani 
ajansmm bildirdigine göre 
Nikomedi ve Anadoli i~in 
Venedikte yap1Jan Ermeni 
kongresi tarafmdan hediye 
edilen kilese ~anlan italyan 
hükiimeti Habe§lerden alchg1 
yerlerde ya pbrd1g1 Katolik 
kiliselerine göndermi§tir. Bu 
suretle vah§i Habe§likle ltal
yan medeniyeti ile Katolik 
dini te§hir edilecektir. 

Papadan 
imdad ümidi 
Ya§an1yor 
Belgrad (Özel) - Ruma

dan telefonlandagma göre 
Paparun yeni y1l nutkunda 
ne söyliyecegi merakla bek
leniyor. Zira bart!j ümidleri 
yalnaz Papada kalm1§br . 

Türkiyede 

• • 

Mafikemelerin 
Dosyalar1 Orta mekteb ve liselerde 

iki sene üstüste dönen tal c -

be hakk1nda Maarif Vekäle-

na§t ölüler kogu§una götü
rülmü§, orada diger ölüler 
aras1nda iki gün b1rak1lm1, 
bu anda oraya ba§ka bir 
ölü daha getirilmi§, bu yeni 
ölü ile geien doktor iki gün 
evvel öldügüne rapor verilen 
Tanidah ya tt1g1 yerde kalktp 
oturdugunu görmü§, oradan 
Tanidal ahnarak bir sana
toryoma götürülmü§, yap1lan 
ciddi bir muayene neticesin
'f anidahn s1hhabmn tama
men yerinde oldugu anla
§tlmi§br. Bunun üzerine 
öln Tanidal kendi ayagile 
sanatoryomdan ~1k1b git
mi,tir. 

c;ah~an italyan ~irkctlcr 
Mubtelit hakem fmakeme· 

sindaki evrak bugün hazinei 
evr•ka devredilecektir, Bun
lar tamamen sandaklara yer
leftirilmittir. Mevcut evrak 
13900 aand1kbr. 

Etek südü 
Enel zamanda fstanbulda 

bir ~ok bastahklar e,ek sü
tü ile tedavi ediJirdi. Bu te
davi usulüü bulan bir Musevi 
doktordu. ~öbretini Fransaya 
kadar yayan bu doktor 
Fransa krah birinci Fransua 
da ~ag1rtm1§ ve krah da 
•~ek südü ile tedavi etmi!j
tir. 

Büyük ihtilälden evvel Pa-

linden yini bir karar gelmi1-
tir. 

Bu karara göre bu iki 
seneden birinde her hangi 
bir sebebten imtibana girmi
yenlerin hakkl korunmu1 ve 
imtihan talimatnamesinin bu 
busustaki ancak her iki se
nede de imtibana girdigi 
halde muvaffak olm1yan ta-
lebenin tahsiJine nibayet 
verilmesi §eklinde tavzih 
olunmu~lur. 

;i~ sokaklarmda sürü --il; di1i 
e~ekler dola§trJJJI~.„ Bugün 
Parisin baz1 parklar1nda gö-
rülen e~ekler o zamanlardan 
kalmadu. 
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ÖI~ü üzerine son sistem 
s1hhi kar1n, mide, bamile, apan

disit, böbrek dü~künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve FJebit i~in )istik ~orap
lar, kas1k baglar11 son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarc1lar 

Bu §8§tlacak vak'a bir 
müddet sonra Tanidalda ken
dini göstermi§, yani aradan 
dört ay ge~mi§, bir ak~am 
Tanidal tiyatro locasmda bir 
ka~ arkada§I ile otururken 
sandalyesi ile beraber yere 
yuvarlanmi§hr. Tiyatroda bu
lunan iki doktor Tanidah mu
ayene etmi§ler ve Tanidahn 
bu kere sektei kalbten mut
lak öldügüne hüküm vermi§
lerdir. Ve ölüyü evine nak
letmi11lerdir. Bu kere Tani
dahn mubakkak öldügüne 
kanaat gelmi§tir. Tanidalm 
elbisesi ~1kar1hrken paltosu
nun i~inde dikilmi§ ve yaz1h 
bir amerikan bezi bulunmu§
tur. Bu Le§de §Unlar yaz1h 
görülmü,tür. 

" Eger kimse beni sokakta 
yahud batka bir yerde öl
mü1 butursa bilsin ki ben 
ölmüt degilim. Benim 6ldü
güme bükmeden doktorlar 
hi~ olmazsa yedi igün bekle
sinler. Bu müddetten evvel 
benim vücudumda ne ameli
yat yapds1n, ne de cenazem 

Memleketimizdeki bir~ok 
italyan müesseseleri tatili 
faaliyat etmege haz1r1anmak
tedirlar. Bunlarm ba~anda 
Aeroespresso ad1ndaki ital
yan Tayyare ~irketi vard1r. 
Bu 'irket y1lba§,ndan itiba
ren mukavelesini yenilemi
yecegini aläkadar makamlara 
bildirmi,tir. 

ltalyau Tayyare §irketin
den ba§ka Beyoglunda eski 
Rus kosolosanesi altmdaki 
ltalyan kütübhanesi de dük
kimm bo~altmi§h. 

Bu kütübhanenin italyan 
kulübü binasmda bir odaya 
ta§macag1 söyleniyor. 

ltalyau vapur ~irketleri de 
mü§terisizlikten dolay1 y1Jba
§mdan itibaren seferlerini 
azalmaga karar vermi§lerdir. 

gömülsün ve ne de ate§te 
yak1lsm. Ancak yedi gün 
sonra hakikaken öldügüme 
hükmedilebilir. „ 
Birka~ gün sonra bu adam 

ikinci ölümden de kalmI§ ve 
bir sene i~inde daha yedi 
kerre ölmü§tür. 

Bu ölüm durumu her de
fasmda en ~ok dört gün 
sürmü~. Kalkbg1 zaman ken 
dini tamamen saglam bulur 
ve tababet san'atma devam 
edermi§. 

30 Birinci Klnua 

Belcikanrn f alr 
' 

936 Y1l1 Neler Getirecek Ve 
Neler Gösterec~k? 

--~------------OCOO------~~--~--
( Dünkü Say1dan Devam ) 

Bel~ika talii on ikinci de- sine dair 935 y1bnda yapbgt 
recedeki Sertan burcunda, vad devam edecek ve onu 
sade fakat ulusal bir mem- biz bu ytl dahi yazacag1z. 

nuniyetsizlik gösterdigi i~in 
siyasal pensipler baz1 k1s1m 
halk aras1nda bu . sogukluk 
koyacakhJ. Fakat bilahäre 
nazar noktalar1 birle§erck 
asabiyete geien ruhlar sükü
net bulacaklard1r. 

Hükiimet ekseriyete itimad 
gösterecek. Buda hükümetin 
bu siyasal durumu düzeltmek 

i~in gösterecegi hüsnüniyet 
üzerine vaki olacakbr. Zira 
ortaya kabili temas netice
ler ~1kacaktir. Y1ld1zlann 
ekonomik plänmm düzelme-

Yazacag1z ki Bel~ikah dost· 
lar1m1z elan bor~lu kalacak· 
lar ve dünya yüzünde bor~· 
lu olan yalniz kendileri bu· 
lunm1yacaklardar. Onlar i~in 
laz1m geien tedbir sabu ve 
anla§mak ve fena haylu ~o· 
banlar tarafmdan güdfilmege 
razi olmamakhr. Bu halde 
onlartn finansaJ durumuda 
bizimki gibi dmelecektir. Bu· 
da vaktile ve manevi bir 
gayretle olacakbr. Ancak bu 
gayret ihmal edilmemelidir. 

Bundan sonra lspany an1n 
fah. 

Muamma Sümmer 
Dilinde 

Haftan1n Günle ri 
Türklerin en kadim ecdad1 

Sümmerlilerdir. Sümmerliler 
haftanm yedi gününe bu 
adlari vermi~lerdir: 

Erkeklerin safhklann1n al· 
hnda kadmlar sakland1g1 gi
bi kad1nlarmda göz ya§lar1· 

' nm altinda erkek sakbd1r. 

As1l Türkler her ay1 dört 
bölük itibar etmi§, her bölü
ge hafata mänäsm1 ifade 

eden Y edi~ ad1m vermi§ler
dir. Her Yedi~in birinci gü
nüne Girk, Erteni, yani Cu
martesi; ikinci gümlne Nogar 
yani Pazar, ü~üncü gününe 
Ogut, yani Pazartesi; dör
düncü gününe Sali~, yani 
Sah; be§mci gününe Güyam, 
yani <;ar§amba; altmc1 günü
ne fpar, yani Per§embe; ye
dinci gününe Atin, yam 
Cuma derler. 

Yeni y1l 
Falc1s1 ile 
Gen~ oglan - . Falc1 nene 

ben size yeni yd taliimi bak-

brmaga geldim. Geli~im gü
zel k1zm1zin ni§anhs1 ni§an
bs1 olmak i~indirdir. 

Falc1 kadm- Ya öyle mi? 
Öyle is ~ müsaade ediniz de 
ben de size: Y eni y1bn nasal 
ge~ecegi hakkmdaki islik1a
soray1m. ----"!)(;.---
Habe§ler 
Ve §emsiye 

lngilterede, saylav se~imi 
yap1ld1g1 zaman, namzetlikle
rin i ämndan sora se~imlerin, 
namzedlere sual sormalan 
usuldendir. Bu da, se~im bü
rolarma gönderilen sual va
rakalarile yap1hr. 

lngilterede yap1lan son se
~imde, hükümet erkänmdan 
olan bir saylav, namzedligini 
koydugu s1rada sual varaka
lari arasmda §U garib sor
guya tesadüf etmi§tir: 

" Habe!?lerin, hemen hi~ 
dürmadan yagmur yagan bir 
memlekette ya§ad1klan hal
de, neden dolay1 ingiltere
den ~emsiye sabn almad1k-

§ Mü~terek günah kadmla 
erkegi, yalmz kald1klar1 sa• 
atlarda, birbirlerine baglar. 

§ Erkegin muvaffakiyeti 
pek zor ve mü1küldür. Fa· 
kat kadinin muvaffakiyeti 
keyfine tabidir. 

§ Dimagm istekleri m•: 
nevidir. Vücudun istekler• 
maddidir. 

Uzun 
Boylular 

Romanyah boksör Mitte, 
bugün dünyanm en uzun 
boylu adam1 san1byor. Boyu 
2 metro 26 santim olan bu 
insan azmamndan önce, boy
larrmn uzunlugu öl~ülüp re•· 
men tesbit edilmi§ olan da· 
ha batka dev yavrularl da 
vardtr. Fakat ilk öl~ü oll 
dokuzuncu as1rda abnm11tJr. 
Oodan evvelki rökorlar1 kim• 
lerin kud1g1 malüm de;il· 
dir. 

1850 senesinden beri boy· 
larmm ~ok uzunlugile tan1· 
lanlar ~un1ardir: 

Avusturyah Vinckelmcr 
21 ya,mda ~ken boyu 2,60, 
Salzburglu Henochuo boyu 
2,40, 1900 sergisinde tetbir 
edilen Frans1z Hugonun bo• 
yu 2,30 du. Bunlarm aras1D" 
da rökoru kazanan Machnof 
ismindeki Rus olmu1tur. Bu 
adaman boyu 2,82 idi. 

Kad1nlar aras1nda da 2,45 
uzunlugunda o)an Mis Ma
ream sayabiliriz. ---001---
Demiryolu 
Harap oldu 

Belgrad ( Özel)- Y agmur 
selleri Üsküp ile Köpriilil 
arasmdaki Demiryolunu ba
rap etmi1tir. 

• "* •••• ----

iarml söyliyebilirmisiniz? ,, 
Cevabs1z kalmas1 mukad· 

der olan bu suali kimin sof" 
dugu ara1tmhnca, Londr.a 
§emsiye fabrikalerandan b1-
rinin sahibi ortaya ~1km11b,!:. 

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

K11hk elbise, pa)to ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbr1n1z. Y erli mah her ~etid ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 16 liraya bdar 11marlama elbise yapd11. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 



Sülle S 

vern1ey1n1z. 

"" l 

• Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi 
l'aze Kars Sütlerimiz Geldi 

lllllll :a~tere~ mn1terilerimizin Kars sütle.rine gösterdikleri 
~-,.. lzenne bu defa Kars Süt fabnkas1n10 filitreden 

it halis ve gay?t nefis tereyaglar1 getirilmi1tir. 

~ ahterem milfterilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
~ yatfanm1zdan da memnun kalacaklar1 tüphesizdir. 

'Ontan ve nerakende sat1~ yerleri hükumet 
1"§1s1nda 

• • vrm pastanesr 
kercilerde 12-14 No. larda 

• • 
~..-erci ALi GALIP n1ücsseseleridir 

~~~:~~~ 
A '•l 

ASRI SiNEMANIN 1 
1 

eyecan vet en, ne~e sa~an 1 
büyük bayram program1 1 
·KAHRAMAN SÜVARi IJ 

2-aoMA c~iLK1NLiK1~Aa1I 
EDI KANTER 10 k1s1m ij 

'3-Dünya haberleri 1 
Ve Miki 1 

• VahPJeri hücumu 

' M 
(Ralkms..tJ 

Kabadav1, Yük4el ve e· lur 
SIHHA TIN 1\1IHVERI 

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

l§te bunun i~indir ki hayabn esas1 olan s1hhata d mmi
yet verenler ne1elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kul amrlat. 

~~***~~~****~*~~~ 

U DOKTOR ! 
A. Kemal Tonay 

BakteriyoJog ve buJa~1k, salg1n 
hastahklar mütehass1s1 

30 Birinci ~ :1 

// 

jj Basmabane istasyonu kar11smdaki Dibek sokak ba11n-

~ ~~.:! ·:::': ~~8ve k:;:;c;::!::i.:::d~a~:~·=d=~at 8 den "'- te~:~:~:e ~=~::·;:D·~j~~;· ~j~Ce dÜIÜDceli kibar .:-rc 
„ " N ' . . h k. . hh .§ Müracaat eden bastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair J+ I e~ en1z1, ayatin1z1n zev 1n1. SI atJDIZID 

tablilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1•• daimi surette korunn1as1n1 ten1in edecek anccalr 
l~ra yapdmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- y••k ) K b d Bm 3 
s1nde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 U Se t 8 8 BYI Ve Dr•, 

~~~~~~:\C:\C~~~~1c rak1lar1d1r. 

HER GÜN DAHA PARLAYAN 

DEMiR LiSTA 
l 0 senedenberi böylc filn1 görüln1edi 

1- ER MEYDANI 
50 film i~inden Bayram i~in se~tigimiz ~imdiye kadar hi~ 

görmediginiz en güzel film 

2- KALIFORNIYA MUHAREBESI 
BUK CONSUN BÜYÜK HARP FILMI 

3- RENKLI MIKI 
4- JURNAL 
5- KOMIK Mlk.i.. REKLAM VE SAIRE. 

l~ayramda, bayram ertesi ve her zarnan) 
yaln1z hu rak1lar1 kullan1n1z. Beni §Ükranla · 
hattrlars1n1z.: 

iki~e1melik 
Caddesinde 

CAN 
KÜTÜPHANES1Nl>E 

En son ruodel elektrik cep 
lamba ve pillcri ve k1rta~iye-
ye aid zengin ~etidler, tu
hafiye enalar1, her nevi ve 
en taz } ~ikulata, 1eker ve 
1ekerlemeler balanar. 

Gazete mecua ve ayni za-. - . 
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Otobüs kamyon ve kaut1ka~
t1lar1n meselesi 
Ba~taraf I 1 inci yüzde -

yadaki bütün belediyelerin di bard1mlanndan mahrum 
ve hükumetlerin itsizJere it kahrsak sütsüz kalan yavru-
tedarik etmek i~in yaptaklan iara benzeriz. 
fedakirhklar1 pekalä bilen ilbaylaga dilek~e verdik. 
ve takdir eden tarbay1m1z Merhametinden ümidimiz ke-
müttekilerin feryatlar1n1 din- sik degildir. Fakat sen ki 
Jemege ve onlar1 it ve gü~- babam1zsan, masum yavrula-
lerinden mabrum etmiyecek nm1zla beraber eteklerine 
daha uygun bir yol bulacak sarilmak hakk1m1zd1r. Bizi 
bir tedbir ve ~are dütüne· ve koca bir memleketi 1u 
cegini kuvvetle ümit edi- feliketten kurtarmak da 
yoruz. muktezay1 1anu 1efkabnd1r. 

Yürekleri yanan aJäkadar- HÜSEYIN 
lardan piyal oglu hani sa- Alikadarlar yine ayni im-
bibi yetim k1zlar anas1 ~a- za ile ve otuz 1oför namma 
kire imzu1 ile milletin re- fJbay1m1zada on dilegi muh-
fah ve saadetini ber1eye tevi bir dilek~e sunmu1lard1r. 
üstün tutan ulus at&fl Ata- Bu dilek~ede: 
tlirke ve ulu Ba1bakan1m1za 1 - lzmirde i1liyen otobüs, 
ve büyüklere a1ag1daki tel- kamyon ve kapttka~blarm 
graf ;.ekilmittir. say1s1 360 oldugunu, mülba-

A TA TÜRK kattan geien bu nakil vas1· 
Ankara talar1nan getirdikleri k1ymetli 

Bir sureti Ba1bakanbga tüccar enas1 ve ~oluk ~ocuk 
Verilecektir hanlardaki depo ve odalara 

Sayl8JZ dollann ve yetim- kemali emniyetle yerle1tiril-
lerin de mai1etini temin ede mekte ve yabud tüccar mal-
geien yirm1yi aikan banlari· lan dogrudan dogruya tüc-
m1z bir f8rbaym nazn fikrile carlarm magazalarma teslim 
sonmeye mabkumlkaldi. Yal- olunmaktad1r. Hancilar bu 
n1z Lir handan ge~inen aile- mallarm ve bu ~oluk ~ocugun 
nin m1kdar1 ü~yüzden de faz namuslu bek~ileri oldugu, 
ladu. Pek korkun~ bir u~u- 2 - Zab1ta dosyalarmda 
rum tepesinde titriyoruz. Mil bu hanlarm önünde ve fehir 
yonlarce kiymeti haiz milli dahilinde kiza olmad1gi~ 
bir se"et de süprülüp gidi- 3- Birbirine bagh olan 
yor. esnaf ve sanatkirlardan 
~u dakikada hayalinizi binlerce vatandatm itsiz ve 

kanh ya1lar1m1zla 1slabtken peritan kalacag1. 
bir agizdan: 11 Ey Türklügü 4 - Retadiye taraflar1na 
kurtaran, cihan f&n veren ifliyen makinelerin muattal 
babam1z bize ac1 ve bu fe- kalacagi. 
läketten kurtar " diye tef- 5- Merkezi bir noktadan 
kabn1zdan iatimdad istiyo- nakil vas1talar1n1n kaldir1I-
ruz. 

P1yaJotlu han1mn sahibi 
yetim lnzlar anas1 

~akire 

Bir de 30 teför nam1na 
izmirli 1oför ve tamirci Hü
seyin imza11 ile de 1u tel
graf ~ekilmi1tir. 

ATATÜRK 
ANKARA 

Birer sureti Ba1vekilet, 
DahiJiye ve Miidafaai milliye 
vekiletine veriJecektir. 

~arbayimu1n as1rlar yadi
gin her ihtiyaca kifi mer· 
kez hanlarile irtibabm1z1 se
ne ba11ndan itibaren kesen 
bir ilina bepimizi yese dü-
1ü1ürdü. 

Temin edecegi muvaffa
kiyet yirmiden fazla hanlara 
betbinden fazla aileleri sön
dürmekten, harb vesaitinden 
olan kamyon otobüs ve kap
hka~hlar1m1z1 ~ürütmekten 
dütmamn yakamad1g1 1ehir 
merkezini harekäh medeni
yeden mabrum 1ss1z bir köy 
haJine getirmekten ibarettir. 

Maksad selämeti umumiye
yi temin ise §ehir merkezin· 
de yani Balcdar Kemeralb 
Kestelli fki~eimelik Barut 
ham caddelerinde ve han 
kapalarmda ezilmit kimse 
yoktur. Kordon ve civar1nda 
ise ezilenler ~oktur. 

~u halde maksad bizim 
anhyamad1g1m1z bir fikre 
müstenittir. Garibi de ~u ki, 
Kestellide insan ezen ,arba
y1n bu ilinmda serbest b1-
rakbg1 tenezzük otomobille· 
rinden biridir. 

Arhk yegine dü1ünceJeri
miz yeni mai1et yoilan ara
maga tagdmaga munbasu 

mas1 ile oras1n1n iptidai bir 
hale dönecegi. 

6- Kuvvetini halktan 
alan kuvvetli halk hükiime
timizin daima emrine hazlr 
bulundurdugumuz bu nakil 
vas1talar1nm yok edilmesinin 
dogru olam1yacag1 ve bu 
suretle 4-5 bin ailenin sefa
lete dütecegi. 

7-Harptan sonra bin zah
metle ba1101 toplam11 ve bir 
it sahibi olmu1 vatanda1larm 
yeniden if aramak mecbu· 
riyet kar,1s1ada kalacaklar1, 

8 - Milyonlarca serveti 
cerneden bir merkezin sön
dürülmesinin dogru olam1ya
cag1, 

9 -- Belediye kanunlarmm 
ve belediye reisinin nazarla
rmda mubterem olduklar1 ve 
fakat millet hukukunun da 
mvkaddes bulundugu, 

10 - AbaliperAer bir kal
be malik bnlunan älicenab 
ilbay1m1z1n temiz [vicdanm· 
dan bet bin ailenin peri1an
hktan kurtardmak i~in him
met ve yardun bekledikleri, 
zikrolunmaktadu. ........ 
. Bel~ika 
Kral1 

-Ba1taraf1 1 inci sayfada
garib ve manah taraf1 da, 
kral iki gilndenberi lngilte
reye giimi1 oldugu Lonrdra
da hi~ kimsenin krahn nere 
de oldugunu bilmemesidir. 

Evvelki ak1am krahn ne
rede oldugunu ve hi~ kimse 
bilmiyordb. Bu ak1am da 
krahn nerede bulundugu bak 
k1nda bi~bir baber alanma-

Büyük taarruz yak1nm11 

1 Habe1lerin 
Muvaffaki 

- Ba1taraf1 1 incid 
tirak letJDitlardir. Ha 
bütün mubarebe hatta 
rinde müzaffer oldu 
bildirmektedirler. Add 
nin alanmasmdan sonra 
ba1ler ltalyan ilk mev 

I
• de Dolgu timalindeki 
talyanlar son bozgundan sonra Somali as- yöz siperlerini hncum1 

k 
• ge~irmitlerdir. 

erlerinin yerine Öz Italyan i~ame ediyorlar Her iki taraf1n zay1a1 
Roma 29 (A.A) - Jij1ka- rülmü1lerdir. : gore Agadan cepbsi sükiin himdir. Habe1ler esirle1 

dan geien bir yolcu 26 - 12 26-12 de ltalyan u~aklan i~erisinde ise!de Habef taar- stnda 20 Avrupah zabi 
tarihinde. Dagabur üzerinde kaybulan arkada1laranm izle- ruzunun ak1ama sabaha ba§- cud oldugunu bildiri 
u~an bir ltalyan u~agmm na- rini aramak i~in tekrar Da- lamas1 beklenmektedir. Habetler 12 mitraliyöz 

1 k 1 d b d him mikdarda mühim s1 ya a an 1gm1 anlatmltbr. ga ur üzerin e u~mu1lar ve Söylenildigine göre boz-
biJ~ok zirhh otomob 

Somaliler pilotu öldürmütler sonra Jijikaya dogru yolla- gunculuk eden bir ~ok ital-k ge~irmi§lardir. Bir ka 
lä in u~agm i~inde bulunan rma devam etmi§leedir. yan Somalilisinin yerine be- ltaiyan yerli askeri esir 
diger iki kiti ka~maga mu- Jijika ahaH:i bu u~aklarm yaz italyanlar ikame edilmi§- mi,lerdir. 
vaffak olarak metrük bir ki- bumba atacaklar1udan kork- tir. Yolcu harb ba1hyahdan Habeiler ltalyanla 
liseye s1gmm11lar ve ertesi mutlarsl? da onlar yar1 yol- beri Ogaden cephesinde on bölgesinde de geri ~e 
sabaha kadar orada barm- dan geri dQnüp ltalyan hat- bet italyanla 600 ltalyan lerini bildirmektedirle 
m11lardar. Sonradan bunlarda Jarma ~ekilmi~Jerdir. Somalilisinin telef oldugunu mal cepbesinde faaliye 
ele ge~erek Jijikaya götü- Ayni yolcunun ifadesine söylemittir. las1z devam ediyor. 

E s s E E M 3 m ~ ~ ~ ~ ~ ~ s a m 

ltalyan ordusu Ras Nasibu 
-------------~~~--------~001~~~~~~~~~~ 

Enda Selasie bozgunundan 
sonra kiliseleri de yak1yorlar 

Adis-Ababa 29 (A.A) - Cebheden bildirildigine göre 
ltalyanlar Endaselaseden ~ekilirken bir~ok kiliseleri atefe 
ve1mi,Ierdir. ltalyan u~aklar1 Amba-Alavgi bölgesi üzerinde 
u~u1lar yapm11lerdtr. 

EBEBEEEE 

Paris gazeteleri 
Fransan1nda bir gü11 bir hücu
ma uir1yabilecegini yaz1yorlar 

Londra (Radyo) - Paris gazeteleri Lavala hücum etmek
te devam eylemekte ve bin zahmetle vücude getirilen ve 
müteeavizlerin önüne ge~mek üzere haz1rJanan milletler sos
yetesinin y1k1lmas1ndan Fransauan da bir gün zarar görebi
lecegini habrlatmaktadarlar. 

• m B a E ~ E E E 
Iki aslan yavrusu Mussoliniye 

hediye edilmi§tir 
Roma 19 (A.A) - ltalyan askerleri tarafmdan Ras Sa

yumun Aduadaki saraymda bulunarak maratal Debono 
tarafmdan bay Mussoliniye armagan edilen iki dane aslan 
yavrusu hayvanat bah~enine yerle1tirilmittir 

~ "2 C•l S S C•l C•l 

Gazetelerinin Y eni 
Dir Hücumi 

Atina (Özel) - Romadan abnan haberlere göre ltalyan 
gazeteleri fngilternin Akdenizde Yugoslavya ile beraber 
~ahtma itinde yapbg1 anla~manm pek yeni bir~ey olmad1-
g1n1 ileri sürererek pek ac1 hücumlarda bulunmaktad1r. 

E~~~ ~ ~~~ 

italyanlara lngiltere 
yeni kuvvetler Yunanistan 

Londra 29 (A.A) - C e- - Battaraf1 1 incide -
~en bafta i~inde Süvef ka- cektir. 
nalmdan ge~en ftalyan asker Bundan maada bu muahe-
ve bar b levazimi miktar1 deye göre lngiliz ile italya 
mübim surette artm11br. Por- aras1nda bir ihtiläf olursa 
saidden ahnar:~habe1 lere gö- yahud Fa,ist idaresi düterse 
re ge~en hafla i~inde Haba· 
1istana 10346 subay ve as- lngiltere Yunanistana on iki 
ker 2966 i~~i, 17416 ton Je- adadan alhs1d1 verecektir ki 
vazim harbiye 388 ton ben- Rados ve Ku§adalan bunlar 
zin, 5750 ton ~imento ve arasmda olacakbr. Diger alb 
222 kabr gitmi§tir. ada Türkiyeye b1rak1lm1~br 

Al 
ki Bu adalarla Türkiye kü-

maD meclisi ~ük Asya k-f.narlarm1 müda-
• • k d faa edebilecektir. ltlm&t 8Z8ß 1 Yine bu anla1ma iktizasm· 

Paris, 28 (A.A) • Alman dan olarak lngiltere Yuna· 
istihbarat bürosu bildiriyor: nistana ekonomsal yard1mlar-

Mcclis Sapdoldan itimat da bulunacak ve bu yard1m· 

Ordusu 75 bin ki§idir ve 
ticeden ümitlidir 

Adis-Ababa 29 (A.A) - : Nasibonun kuvvetl 
Royterin muhabirinden: ne kadar oldugu bild. 

Cenub cebhesi kumandam yorsa da 75 bin kadar 

Nasibonun yamnda kald1m. min edilebilir. Ba kuv 
Nasibonun bilhassa harbm mü1ahedelerimde ald 
kendi cepbesindeki netice- sam. Dagbur ile Saaa 
sinden tamamlie emindir. arasmda ve Fafan 1e 

italyan'ar Habe§ ordusu riude mevzi alm11 b 
benüz te§ekkül bahnde bu- yorlar. 
lundugu ilk iki ay1 i~inde Gabgobi, Gorgal v 
bile hi\: bir§ey yapamamit· Ual hi~ bir tarafaa 
lardar. albnda bulunm1yor. . ... „.................. . ... „„ •• „ .... „„„„ 

• 
F rans1z Italyanlar1 
Parlamentosu · Zabit telef 

Paris 28 ( A.A ) - Bay 
Laval nutkunu, meclis kara· 
rmmm ehammiyetini kayde· 
derek, bitirmit ve yaln1z ka
binenin akibeti meselesi de-
gil Frans1z siyasasmm bun
dan sonra alacag1 istikämet 
mevzuubahs oldugunu bildir„ 
mi~tir. Meclis cemiyetler si
läh ta~1mas1 ve matbuat Sü~
lan hakkmda ki kanunun 
ikinci müzake1 esini yapmak 
üzere yirmi birde tekrar top
lanmaga karar vermittir. 

~·-

Altay 
Alt1nordu 
13ayran1da birbirini 
ycndiler. 

Bayramm birinci gunu 
Anadolu arkada~1m1zm Al
tay-Alhnordu tak1mlarm10 
kar~1la§malan i~in bir güzel 
saat koydu. yapbklara ma~ta 
Altay 3-4 maglup oldu. Dün 

kü revan~ ma~mda da Al
tay rakibini güzel bir oyunla 
maglup etti. Bu heyecanh 
ma~larm tafsiläh yar1nki 
nilsham1zda ~1kacakbr. 

Bütün izn1irlile ri 

TAYYARE 
Sinen1as1na <;cken 

Monte Kristo 

~ogal1vor 
Adis - Ababa 29 (A. 

Habetle Addi-Ababaa 
tan sonra yüz kadar 
italyan asker esir al 
dir. Harb alan1nda 20 
italyan sübay1 ile yaral 
ve bir~ok yerli sübayi 
sedlerini bulmu9lard1r. 

Yu2oslavy 
Emliki ola 

Finans Bakanhg1 
layada da dmlik ve 

b1rakanlara aid 6000 
üzerindeki incelemelri 
ve tasnifJerine devam e 
tedirler. 

Bakanhk bu dosy 
ad1 ge~enler hakk1nd 
bakanhktau bazi ma 
istemi§tir. Bu maluma 
dikten sonra tevzi e 
paranm nisbeti tayin 
ktir . 

M1s1r ask 
ljibyadan <;ekili 
Londra 28 (A.A) • 

Kronik gazetesi Mas 
keri erkimmn Libya 

dundaki Sellum aa 
tabkim etmege karar 
olduklarm1 yazmaktad 
gazete bu karar1n 1t 
larla hudut hlcliseleri . 
mamak maksadile 1 
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