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~LTINCI SENE No: 2654 7 BIRINCi KÄNUN 1935 CUMARTESi TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

l' A YYA E BO BARDI ANI 
ltalyanlar karadan ziyaJ; h_avadan i1 becerecekle
.,.ini umuyorlar. Negüsü arayan tayyare bombalari 

---•••••+oo•oo„„„----~----·------------

~r&DSIZ ve Alman gazeteleri Mussoliniye söylev verirken lngiliz d1§ bakan101n hitab1n1 
tözü önünden uzak bulundurmamas1n1 ve harb1 A vrupaya bula§t1rm1yacak surette haya 
~ta kapdmadan hareket ~tmesini ögütlemektedirler Y ahib pa§a Gra~yani i~in ne diyor 
~EGOSON KARARGÄHI i ymda oturuyordu. Fakat bom : oldugu tesbit edilmii' ise de 
aoMBARDIMAN EDILDI bardaman felaketine maruz yarahlann say1s1 henüz belli 

Je On u~ak tarafandan yüz- kalmad1. Bombard1mandan ~egi dir. 
rce bomba abld1. lki yüz yar1m saat sonra tekrar 20 IMPARATORUN IMPARA-
~lbe1 ölü, bir~ok yarab var- tayyare gelmi§ ve yapilan 'fORl<;EYE TELGRAFI 
11.r. Veliahd1n saray1 harap zarar ve tahribatt ke§fetmi§· itanbul (Özel) - Adis-A-
~11, Amerikan hastahane- tir.' babadan bildirildigine göre 
..._.e bombalar düttü. Habet hükumeti mustah- ipmarator buradaki fmpara-

lfA.BE~LERIN RESMIG 
TEBLIGI 

~lanbul (Özel) - Habet· 
~ reamig tebliglerine gö
' cliin aabab on ltalyan 
~ia imparatorun genel ka
~ lih1 olan Desie tehrini 
~ 1'lbard1man etmittir. Bom
\rdunao esnas1nda Desie-

' ki u~ak avlama toplar1 
dtt. ~•ndan bir dütman u~ag1 
'"flirülmü1tür. 

.._,l.tanbul (Ö.el) - lmpara 
Oessiyede Veliahm sara-

"ak1am 
llssolini bir 
'• 
Ylev verecek 

~~tanbul (Özel) - Bu ak
'.'ti Mussolini'nin Fransa ve 
~lterenin durumu ve ya
\ tl aulh teklifleri hakkmda 
\n •öylev verecegini göz 
~ lle alan Fransa v~ Alman 
~tecileri bu babda mühim 
,•leler yaz1yorlar ve ak
' radyolar1 itgal eden bu 
~•lelerle bepside bir ag1z
~ Muasoliniye hayale ka
' •111as1m, lngiliz dit ba
~11l•n bitab1m göz önüne 
s;.•lc harb1 Avrupaya bu
~k lcag1 bir siyasal ace -
\~ yapmamas1n1 ögüdle-

tedirler. 

kem bir mevki olm1yan Des- : tori~eye bir telgraf ~ekerek 
siyenin ltalyan hava filosu bombard1man1 neticesini bil-
tarafmdan tarafmdan bom- dirmi§ ve kendisinin s1bha-
bardimana maruz tutulmas1m tmda hi~ bir endi;se olmad1-
Cenevrede uluslar sosyete- gm1 teb§ir ve merak etme-
sine kar11 protesto etmittir. mesini tavsiye etmi§tir. 
Bahusus k1z1l ha~ ta11van Desie u~ak bombard1ma-
§efkat müesseselerinin dahi nmda Amerikan hastanesine 

bombard1man edilmesinden 
dolay1 italyamn mes'uliyetini 
istemittir. 

istanbul, (Özel) - Adis -
Ababadan: Dessiyenin bom-
bard1mamndan sonra Ne~üs 
yarahlari ziyaret etmif, onlar1 
kahramancasma sözlerle tal
t!f eylemittir. 

lmparator Amerikan has
tanesile barab olan yerleri 
tamamen gezerek hasar1 gör 
mü1tür. Ölenlerin 200 kiti 

dü,en bombalar 18 kiti öl
dürmüt 80 kiti de yarala
ma§br. 

§ Vehip Pata General 
Grazyaninin Trablusgarp 
müslümanlan arasmdat "~el
lät„ diye amld1gm1 cephedeki 
gazetecilerine söylemittir. 
Y ARALILAR ARASINDA 
HAVAS AJANSI DA VAR 

istanbul (Özel) - Dessiye 
bombard1manmda Dessiyede 
bulunan havas ajans1n1n ay-

tar1da yaralanmitbr. Meneligin tatbik ettigi pli- S dan: 
HABE~LER MENELiGiN 

PLÄNI ÜZERINDE 
YORÜYOR 

mn aym olacakbr. Burada Habet imparato-

HABE~LERIN YENI runun cephane mukabili Ci-

Istanbul (Ozel) - Makall~ 
civarmda önemli ~arp11malar 
devam ediyor. Büyük Habet 
ordusunun ön tutanlarile ltal 
yanlar arasmda Labaosada 

lSTIKRAZI buti-Adis-Ababa timendifer 

kanb mubarebe oluyuor. Bu 
batlang1~1n büyük ordularm 
tutu1malar101 sebeb olacag. 
zannediliyor. 

ltalyanlann tahminine göre 
Habetlerin bu cephedeki ha 
reketi 1896 senesinde büyUk 

• ·~ „ • 
lt~ilerin Yunan 
Kral1na müra-

caatlar1 
Atina (Özel) - Yunanis

tandaki it~i birlikleri ba1kan1 
Bay Kaliva Kral ikinci Yor
giye hitabet gazetelerde net
rettigi bir mektupta "lt ba
kanbg1mn" lagvedilmesini 
böyle bir hareketin Yunan 
it~iler alemi i~in agir bir 
darbe olacafün1 biidirmittir. 

:! z ~ 8 

Londra - Royter ajansm
dan: 

Me1hur maliye komisyon
cusu Riketa Habetistandaki 
petrol ve maden imtiyazla
r101 alm11brr. Londradaki 
Habet el~iligi batkitibi Za
kiro istigraz Londrada 
bulmaktadir. 

Lor.:dra - Havas ajans1n-
8[+]8 S 

$arbayimiz 
~--------0000------~-

Ba y Beh~et Salih Uz dün 
ak1am geldi 

Memleket i~in pek önemli : liai üyeleri, beledipe memur-
olan Rusya ve Avrupa seya- lar1, gazetecile, doktorlar ve 
habna giden ~arbay1m1z bay 
doktor Beb~et Salih Uz dün 
akfam eehrimize gelmittir. 

Saym doktorumuz lzmirde 
yap1lacak bükük Kültür park 
Jarll!m plänlarm1 da getirmit
lerdir. 

· Sarbay bize Rus dostlu
gundan müjdeler, Rus ulu
sundan selämlar iletmittir. 
Sayg1b doktorun diyevine 
göre Sovye~ Rusyas1nm her 
yerinde bütün meslek sabib
leri arasmda Türk dostlugu 
~ok kuvvetlidir. 

,Sarbay1 getiren Erzurum 
vapuruna iki motörle vapura 
giden llbay F azb Güle~, Par· I 
ti pa1kan1 ve Y ozgat saylava 
bay Avni Dogan, ,Sehir mec-

dostlan tarafmdan pek sa
mimi, pek s1cak bir surette 
kar1danm11tar . 

tahvilitlarm1 satacak mü1teri 
ar1yor 

1 lngiliz 
Dit bakanm1n 
Söylevi 

MUSSOLiNiYE HITAB EDNE 
SAMUEL HOAR 

Londra (Radyo) - l~giliz 
d11 bakan1 Sir !>amuel Hoar 
dün ak1am avam kamara
smda uzun bir söylev ver· 
•ittir. Aktam radyonun 
uzun uzadaya anlatbgl bu 
söylevi aynen koymak gaze· 
temizin kudreti barindedir. 
Bay Hoar Mussoliniye hita
ben fU sözleri de s6ylemit
tir: 

"Hain maksadlann bizi 
uluslar sosyetesine yard1ma 
götürdügü tüphe1ini ak1lla-
rmdan silsinler, bizim dile;i
miz bantbr, barif ve daima 
bar11 olacaktar." 

??? 
ARNAVUTLUKT! ......... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„~--
Umumi 4hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 

katbk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve A11ma yapbr1n1z. Y erli mab her 

ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 
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Mussolini Komünistleri yere 
Serdikten sonra ••• 
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Cinevede San Corciyo, 
Milanoda Marino aaraylar1nl 
i1ga) ehiJer; Sosyalist gaze· 
telerinden '' Aanti„ nin ida
rebanesini yaktaJar; Tirant 
belediye dairesini cebren it· 
gal albna ald1lar. NapoJi so
kaklarmdan otuz bin F •tist 
muutazam bir alay ile ge~ti
ler. Burada bir kongre a~1ld1; 
Mussolini irad ettigi bir nu
tukta fatistJerin program1m 
izah etti. F a1istler her yerde 
asayifi, ameJenin serbestce 
~ah1malar1n1 temin ediyor· 
lar idi. 

Arbk hesab vermek za
man1 hulül etmi1ti. Komü· 
nistler bunu kendi zararlarma 
ögrendiler. Mussolininin ida
resindeki Fa1istler 80J1evik
lerin deh1et i~inde b1rakbk
lan yerlerde harbdan evvelki 
haJi iade ettiler. Bu dahili 
harb1n hesabs1z müsademe-
Jerinde yüzlerce F a1istler 
maktul dilttü. Bir ~ok gen~-

" ler, terhis edilmit bir ~ok 
askerler yeni bir fikir kur

c ban1 oldular. 

1 Kralhk, memleketi feläkete 

3 sürllkliyen fenahklar kar11-
1 s1nda gayri mGteessir, likayd 

duruyord.i. Herkes bu Jikay
d1y1 KralhiJn aciz vaziyetine 

, istinad ediyordu. Devlet yok 
, gibi idi. Hiik6met 1a11rm11b. 

Hlkimler kanunu tatbikte 
3 te~ddüt ediyorJard1. Asker

ler sokaklarda hakarete ma
ruz kald1klan halde hükumet 

1 met bir ceza veremiyordu. 
Halkan orta a1n1f1 her gün 

1 daha ziyade muzdarib oluyor; 
endi1e i~inde vakat ge~iri
yordu. 

[ ltalyay1 kapbyan kesif bir 
! sülmet inhitat aras1nda yal-
~ mz iki 111k görünüyordu: 

Gabriyele Danon~iyo, Benito 
1 Mussolini. Bunlar1n birincisi 
1 Fiyoma hidisesinde miJii duy-
; gulara teceman oldu. lkincisi , 

K1z1llar1n elinde bulunan Mi
lanoda Bol1evizme mühlek 

t bir darbe vurmak i~in en 
münasib zamam bekledi. 

l F a1yolar günden güne ar
byordu. Alpdaglarmdan Si
~ilya, Trenyen denizinden 
Adriyatik ve Yunan denizle

rine kadar bütün ftalyan 
memleketlerinde terhis edil· 
mi1 as\cerler, haJk arasmda 
töhret kazanm11 generaller 
ve hükumetin aczinden mey
yus olmu1 vatanda1lar, üni
versite talebesi, muazzaf sü
baylar ve neferler, memurlar, 
sanatkärlar, tarlalarda ve 
f abrikalarda ~ah1an pek ~ok 
it~iler, hepsi en saf bir fikir 
ve iman ile Fa1yolara giri
yorlard1. F a§izim tugyan et-
mit bir nehrin mütehevvir 
cereyan1 gibi her sm1ftan, 
her seciyeden binlerce adam
lar1 sürükleyib götilrüyordu. 

Mussolini "Papulu Ditalya„ 
gazetesinin her nushasmda 
hangi partiye mensub olursa 
olsun, hangi fikir ve ictihad
da bulunursa bulunsun bütün 
ltalyanlar1 vatan1 kurtarmak 
i~in ittihada davet ediyor; 
Fa1istleri, selimet ve vatan 
namana, demir gibi saglam 
bir inzibat alttua ahyordu. 

1922 Birinci te1rinin 26 
1nc1 günü F a1izim ba1kam 
Fakta kabinesine bir ültima
tom vererek kabineyi istifaya 
davet etti. Fakta istifaneme
sini Krala verdi. Mussolini 
bßttin ltalyan yar1m adasmda 
ki F a1istlerin generah oldu. 
Fakta ile sabak bakanlar bey
hude yere, millete bir beyan
name ne1rettiler ve örfi ida
resin ilin1 i~in bir emirname 
haurlad1lar. Kral bu emima
meyi imzalamaktan ~ekin
miftir. 

ltalyanm her tarafmda ki 
Fa1istler 26 birinci te1rinden 
itibare Roma üzerine yürü-
mege ba1lam11lard1. Bu ha
reket 27 birinci tetrinde 
devam etmi1ti. 

29 birinci tefrinde Kral 
yeni kabinenin te{kilini M~s: 
soliniye b1rakti. Mussohm 
büyük selihiyetlerle hükii
meti tam manasile eline ald1. 

( Arkas1 var ) 

Desiede 
Yeni bir harb ~tiras1 

Adis-Ababa - Negüsün 
ba1hgmda yeni bir sava§ 
1uras1 daha kuruldu. Burada 
daönemli kararlar ahnacak
br. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... 

Öl~ü üzerine 100 sistem 
sabhi karan, midei hamile, apan· 

disit böbrek dütkünlügüne 

,FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in listik ~orap
Jar, kasak baglan, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

( Haßwa Seal ) 

Yeni vak1f 
Kan3nu 

Ay1n 10 ünden itibaren 
merivete giriyor 

Vak1f itleri Kamutaydan 
~1kan yeni vak1f kanunile 1s
lah edilecektir. Kanun 13 
kinunevvelde meriyete gire
cektir. IIgili makamlarda 
dünden itibaren hazlrhklara 
ba1lanm11hr. 

Kanunun tatbikab ba1lar 
ba1lamaz 1ehrimizde, Istan
bul, Beyoglu ve Kadaköy ve
ya Üsküdar diye ü~ mmtaka 
tefrik edilecektir. Evkaf mal
Jar1 da iki k1sma ayr1lacak
br: Mazbut vak1fl~r, mülhak 
vakafJar .. 

13 känunevvelden sonra 
mevcud mnkataab toprakla
r1n vaya icareteynli gayri
menkullcrin mülkiyetleri ica
ra veya mukataalarm yirmi 
misli taviz kar1aJ1g10da mu
tasarr1fana ge~irilecektir. Ta
viz ister toptan, ister tak· 
sitle ödensin, ilk ödeme yih 
i~in tahakkuk ettirilen icar 
veya mukataa üzerinden he
sap olunacaktar. 

Bu para toptan verilirse 
gayri meakul • mutasarr1f1 
adtna toptan tescil olunur. 
Arzu edilirse bette biri p~
tin, diger dört k1sm1 da mü
savi taksitlerle de dört yalda 
ödenir. 

Bu takdirde mülkiyet mu
trsarr1f1 adana tes~il edilmek
le beraber gayrimenkulün 
tamam1 geri kalan taksitler 
i~in birinci derecede Ye bi
rinci sarada ipotek say1larak 
tapuya böylece kaydoluna· 
cakbr. 

Taksitler i~in yüzde 5 faiz 
yürütüleccktir. Bu taksit za
mamnda ödenmezse geri ka
lan taksitlerin tamam1 mu
acceliyet kesbedecektir. En 
önemli nokta da toptan 
ödenme halinde tavizden 
yüzde bet indirilmesidir. 

(Cumuriyet) 

24 sene süren 
Bayg1nl1k 

Kazanc vergisi 
' ----~-----------0000,-----------------

A vukatlardan ikinci taksit 
tahsilata ba§lan1yor 

Avukatlarm kazan~lar1 Ba- : k.ar~r ver~lmi1ti: Yaln1z bi-
ro tarafandan siraya konup 110c1 taks1t bu 11ler bataril-
ona göre tabsili i~in maliye ma~a~ V ~~c~ hazi~an ay~~da 

h kk k b 1 kl na ver1ld1g1 1~10 esk1 usul uze-ta a u a11memur u ar1 . ·1 . 1 'k' . t k 
t l „ d "ld'kt onra rme ven mit o an 1 mc1 a -ce ve gon er1 1 en s . . . „ h ·1· 

. . s1bn yem usule gore ta st 1 
baz1 1brazlar olmu§tu. . 'b .

1 
k b l d'I · 

esas 1h ar1 e a u e 1 m11-
Maliye tahakkuk ba1me- ti. lkinci taksit zamam bi-

murluklar1 baZI avukatlarm rincikänun ay1d1r. Bu ay i~in-
kazan~lar1m fazla, fakat ken· de avukatlarm kazan~lar1 
dilerine ayr1lan dereceyi az iiine bak1lacagmdan maliye 
bulmuf ve degi1tirilme~i i~in 1ubelerince bu i1e önem ve-
te1ebbüsata giri1mi1ti. Son rilmi1tir. Bu aydan sonra ta-
zamanda bulunan 1ekle göre hakkuk etirilen kazan~larma 
ise maliye tahakkuk ba1me- itiraz eden avukatlarm itiraz 
murluklarmca avukatlardan itlerine itiraz komisyonlarm-
kazan~ vergis1 kesilmesine ca baktlacakhr. 
re1~~?§l ~~~ 

3 Cucuk Diri Bina vergisi 
Diri Yand1 Eski kanunla 

Al1nacak 
Bina vergilerine heyetler 

tarafmdan bi~ilen k1rmet 
takdirinin üzerinden epeyce 
zaman ge~mit ve ekonomik 
baz1 degi§iklikler yüzünden 
bina vergileri ucuzlam11 bu 
yüzden vergilerin kira bedel
lerine göre ~ok oldugu gö
rülmü1tür. 

Son zamanda ise bina ver
gilerinin takdiri itine yeni
den ba1lamlacag1 fikri orta
ya abld1gmdan bina sahib· 
lerinin vergilerini ödeme za
mam geldigi halde kanunda 
degi1iklik yap1lacag101 uma
rak bor~lar1m vermekte ge· 
ciktikleri görülmü1tür. ilgili
lerden biri son durum hak
kmda 1unlar1 söylemektedir. 

" - Bina vergilerinin ye
niden takdiri itine ancak ye· 
ni kanun ~1kbktan sonra 
baktlabilir. <;ünki verkilerin 
yeniden takdiri iti muayyen 
bir zamana täbidir. Y eni ka
nun ~tkmcaya kadar vergi 
halen mer'iyetteki kanuna 
göre tahsil edileceginden 
bina sahiblerinin vergilerini 
müddeti gelince yahrmas1 Iä
hrmas1 läz1md1r. Y eni läyiha 
Kamutayda olmakla beraber 
kanuniyet almas1 epeyce 
uz1yacakhr. „ 

' 

Unu · nuyalun ki 
Zekät ve fitrelerimizi 

l 
Tayyare kurumuna vere· 
cegiz. Bu kuruma vermek
le onunla ortak olan K1-
z1lay ve Y etimler kurum~ 
larma da hizmet etmi§ 
olacag1z. 

1~· 
.: SAKALAR 
~ 

~:;k~sin• ke':di;e, 
Madam Rebeka, gilll: 

birinde hizmet~isi Mazalto~ 
1 esvablar1n1n dar gelall1 

ba§lad1g1n1 görünce, k1z1 „. 
kt§brd1: 

- Söyle, Mazalto, ·
bu bale kim koydu? 

K1z, ezilip büzülerek, c~ 
~k· · b' t efi' rüm 1er1 1mn 1zza 

Bay1 oldugunu söyledi. SO" 
nun üzerine, Madam R~ 
ka, ak1am üstü berm ,,t 
evine dönen kocasm1 s 
bir ~ehre ile kar!Jihyarak: 

- Salamonl diye bagardrr 
hizmet~i k1z yebedir. • 

Salamon omuzlar1D1 silk•I" 
läkayd cevab verdi: 

- Onun bilecegi it! 
_: Amma, diyor ki •" 

den imi~l 
- Bu da benim bilecf' 

gim i§I 
- Eh, ~imdi, ben 

pay1m?. 
- Ha„ i§tt: bu da 

bilecegin i11. 

ne yl' 

seoi' 
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DOKTOR E1 
ECZACI BA~I ~~~~-*E 

• • 

11 Elha;;~ ls7~ 1 A. Kemal Tonay ~I 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n 1 s. F erit +< ldaresinde Milli Kütilphane sinemUI 

ONYA 
1 ~ NORMA SftEARER - FREDERIC MARCH hastahklar mütehass1s1 ) 

Basmahane istasyonu kartismdaki Dibek sokak bafm- 1 
da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 1 

KOL ;~ CHARLES LAUGTON gibi 3 büyük yildm 

.. Esa~sian !~ Sevmek ! lktam saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. 1 

Müracaat eden hastalara yapilmas1 liz1mgelen sair 
tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ); 
~a yap1lmas10a cevaz görüien Pnomotoraks muayene- )+ 
linde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ~ 

Uzerinekokuyoktur. ~ Vasak mr? 
Sin1diye kadar da ß ~ 
yap1lamann~tir 

:f:~~~~i~:\C~>.qt~:W:~~~~~'IC» 
1 

Bahar, Albn damlasr, EmsaJsiz bir güzeHiktc olan Frans1zca sözlü filminde 
Yasemin, Muhabbet ~i~egi, göreceksiniz 

b 
. S . . . f( Ayr1ca: 

1 Unutma enr, enm 1~m, 41( E dil 
Ful, Dalya, Mamulya isim- «Paramunt Jurnalda: h:v:di~lerinya 
lerile yap1hr. 1 i( 
ßenzer isin11i taklit- +( SEANS SAATLARI 

]erini ahp bo~ para 'i* Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
·
0

· Cumartesi: 13,30 - 15 talcbe matinesi. verrn ev1 1z. p 13 t b 1 "' azar: e a§ ar. 
Ak§amlar1 sinemadan sonra her tar,afa otobüs 

M. Depo: S. Ferit ~ifa 
• f( ve tramvay vard1r. 

eczanes1m~~~~'At~~~~n~-~-..--+-~~~--.~-~.-~.-~.~~~~, 

HASAN BASRI FABRiKASI 

tiirkuaz Bar1 
~lllirin yegäne lüks 

eglence yeridir 
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Kemeralb 
Hükümet 

Kar§ismda 

Ali na~a caddesi kar~1s1 13 

Fabrikamrzda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkap1nar ku 
ma1ile dikit birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
pmar 2 provah tak1m 14 lira - Hereke, Karamürsel, 
Feshane 'tuma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah~ 
24 liradir. 

rff.----=.·- -_,. ~~.::!!:'. e e:·...,..--~i Arzu eden köylü ve 1ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
[+.~ Agv izdadi•y)e [!] üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ye 
~ ~ M düzgün olarak dikilir. 
[• V 'd . . b [t1 4iiiiii'iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiTF-!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!~~~!"'!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!~ 
)• e 1111 en1z1 ozn1a-· {t 

•• dan yen1ek yin1ek [+ 
l• • • ? [• 
(t 1stiyorsan1z . · r+l 
[t Hie tereddüd etmeden + 
i:~ Kemeralbnda Barut ham + 
• sokag1 kö§esinde ! 
:l ALASEHIR •' 
+j lokantasma ko1unuz 1 • • f~1 
r11::--....,.~=s.:e:; ~ ~ :!6' 
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l A yy ARE Sinemas1 T3~eJ1n m 
S BuGÜN m 
tvirnli Macar y1ld1z1 FRANZISKA GAAL'in ~ok ~„ 

begeni1en ~ok alk11lanan filmi • •• 
~ 

Kücük anne 1 ' ~ 

Cl ... .... 
a •• 
= •• a 

:rimJi ydd111n dört ,ark1S1, bir ninnisi ile silslenen 1 [tj~~~~ ~:~~~~~~ 
Karyoka motifleri il~ ih · i1am'. temin edilen büyük 1 ~ A S R f S f N E M A ~ 

bir fantaz1 • 5 b" . "k A 935 .h. d .. b b d a 
~ • A • ,. • ~~ mnc1 anun . .tar~ •.? e~ 1h are? üt?n ünyaca ~ 

)'rica: Dah1 bestekar 81zet m hayah ve 1aheseri olan §i tanmm1§ 1k1 buyuk film takd1m ed1yor 

K A R M E N . ~ Büyük Frans1z romanlar1 Cel sk·n 
O • ~ muharriri JUL KEARETI U 1 

-. Perasmd~~ se~ilmi§ olan nadide par~alar (musiki • flJ nin büyük dilnyaca 60 GON 
aa~:lar1 ser1smden) FOI< s dünya havadisleri "Türk~e m 11 tanmml§ Buzlar aras1nda 

••t" t „ „ • LEPETI Jacques Türk~e Sözlil Büyük 
lYI K butun tamnmr1 sinema y1ld1zlar1nrn canh 

1 
· · 1· F1'lm 

k k 
* 1s1m 1 romam 

ari atörleri Profesör SIMITIN KU-
B f1 Yavrum rus sEYAHATt LI u i me mahsus seans saatlar1 • 1 

•1'rfiin 14,30 - 16,15 - 18,40 - 21,5 • ~ 12 KISIM Buzlar aras1nda 
~•rtesi günleri: 12,30-14,30 talebe seanslar1dir. ') 1 •J A1·1e fac1·as1 büyi9ikKJnS1IaMcera 
~r giinil 12,30 da ilive seans1 vard1r. 

• 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü~terilerimiiin Kars sütlerine gösteraikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikas1n1n filitreden 
gecmit halis ve gay !l nefis tereyaglar1 getirilmi1tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaldan ,üphesizdir. 

Tootan ve oerakende sat1~ yerleri hüktimet 
kar~1s1nda 

• • sevim pastanesi 
~eke~cilerde 12-14 No. larda 
~ekerci ALf GALf P müesseseleridir 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'fIN ~tIHVERI 

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

l,te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hhata eliemmi-• yet verenler ne1elenmek i~in yalo1z bu il~ rak1yi kullan1rlar. 

lzmirde eo az 10,000 kitinin bekledigi, dünyan1n 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGÜN 

L A L E sinemas1nda 
Sinema bu filmde 

Proiram: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Türk~e Karagöz 
4- Türk~e Jurnal 

___ 5-_ Komik Mild 

hergün saat 1 de batlar 

12 k11un 
10 " 
3 " 
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Sahlfe 4 

Tayyare pulu 
)

7 
ap1~tinlmak ic;in 

Bazi yerJerde 1stida ve sa
ire gibi tayyare puluna tibi 
evraka tayyare pulu yerine 
damge pulu yap1~brild1g1 gö
.rülmektedir. Finans bakan
J1g1 bu gibi evra '<a ~ tayyare 
pulu yerine pamga pulu ya
yapi~hrmanm cezayi mucib 
oldugunu ilgililere bildire
cektir. 

Yedi il~ede 
istikraz tahvilleri 
tamamen satikh 

Seferihisar, Ku§adas11 UrJa 
Bergama, Menemen, Baym-
dir ve <;e~me kazaJar1 gön
de,·ilen dahili istikraz tah-
villerini kämilen satbklar1n1 
ilbayhga telgrafla bildirmi~
lerdir. 

Sofra tuzu 
Fabrikas1n1n temel at

n1a resm i bu haf ta 
yap1lacak 

<;amalb tuzlasmda kuru
lacak olan sofra tuzu fabri
kasmm temel atma töreni 
önümüzdeki hafta i~inde ya
p1lacakhr1 Fabrika ilkbahar
da i§lemege ba§hyacak ve 
günde elli ton sofra tuzu 
istlhsal edilecektir. Sofra 
tuzlar1 yanm ve birer kilo· 
luk ambaJajJar i~inde piya
saya ~1kar1lacakhr. 

Bergamada 
Bir A vda Kesilen „ 

Hayvanlar 
Bergama belediye mezbe

hasmda son ay i~inde 303 
koyun, 268 ke~i, 4 kuzu, 27 
öküz, 84 inek, 56 dana ve 7 
malak, Dikil mezbehasinda 
99 koyun, 55 ke~i, 23 inek 
ve 20 dana kesilmi§tir. 

•• 
Ogretmenler 

Hususi doktorlardan 
rapor alnuyacaldar 

Ögretmenlerin özel dok
torlardan rapor alarak me · 
zuniyet i~in kültür direktör
lügüne gönderdikleri baber 
ahnmt§br. 

Dün kültür direktörlügün
den bütl!n okullara gönde
rilen bir bildirimde memur
lar kanunu mucibince bu 
gibi raporlarm resmig dok-
torlardan abnmas1 läz1mgel
digini bildirmi~tir. 

Berber 
Dükkanlar1 

f>azar gi.inü saat 13 ~e 
l{adar av1lacaktir 
Ticaret odas1 idare heyeti 

toplanarak berberlerin pazar 
tatili meselesi üzerinde gö
rÜ§mÜ§ ve bir ~ok berberle
rin pazar günü dükkänlar1m 
a~mak istediklerini nazar1 
dikkate alarak herber dük
känlarmm pazar günleri saat 

i" on ü~e kadar a~1k bulundu
( ' rulmasm1 karar 1a§tmlm1§hr. 

1 Bu saattan sonra berber 
dükkänlar1 kapattmlacakhr. 

( Hallwa Seal J 

Italvan ucaklari 1 italyanlarm 1 
'J , 64 numaral1 

Jijikay1 bomba;d1man edecek- Resmii tebligi 
r' d ff lk k Roma (Radyo) - ltalyan 
~ar11lar kapan 1, a a~1yor karargäh1 64 numarah res-

Cibuti - Harardan geien haberlere göre italyanlar Jiji- mig tebligi ne§retmi§tir. Ma-
kay1 bombard1man edeceklerini beyannamelerle bildirmi~- re§al Badoglio bu tebligde 
lerdir. Bu haber Jijikada panik uyandirmithr. Hind tüccar- diyor ki: 
larile fngiliz himayesinde olan Somaliler korkudan ingiliz Eritreli kuvvetlerimizin bu-
Somalisine ka~1yorlar. <;ar§ilar kapanmitbr. Ahali k1rlara lundugu cephede dü§man 
iltica etmi§tir. ileri karakollarile ~arpi§ma-

p t 1 B • T f • • Jar olmu§ ve askerlerimiz e ro ' enz1n asarru u 1~10 dütmam tardeylemi§tir. <;ar-
Roma (Radyo) - ltalyay1 tehdid altmda bulunduran B~- pi§ma alanmda Habetlerin 

zin ve Petrol buhranma bir ~are olmak üzere ltalyan Kra· 24 ölü b1raktiklar1 tesbit 
hmn torunlar1 mekteblerine otomobil ile gitmekten vaz ge- edilmittir. Zayiabm1z, yerli 
~erek ayakla gitmege ba§lamitlardir. askerden ü~ ölüden ibarettir. 

Danakil .röJJerinde bir TayyareJerimlz, Gondan di-
3' yavda bir Habe§ kolunu bom-

ff a be§ zaferi bard1man etmi§tir. 

Adis-Ababa (Radyo) - Musali civarmda Danakil ~ölle- ßir ~eyhin 
rinde ü~ yüz ki§ilik bir f talyan kolu Habe§lerin hücümuna M 
ugriyarak büyük bir maglubiyete dü§mü§lerdir. Bu baskmda arifetferi 
83 ltalyan öldürülmü' ve rüc'ata mecbur edilenlerden 150 Roma (Radyo) - ftalyan 
deve ve bir ~ok tüfek ahnmt§br. Bu maglubiyete ugr1yan gazetelerinin yazdiklarma gö 
italyan askerleri motörlü kavvetlerin pi§tarla idi. re, ltalyanlara dehalet ede'1 

• ( Ekselsiyor ) Osa §eyhinin askerleri kü~ük 

Itilaf Devletlerinin nicanlar1 bir Habe, tepesinin bek~ile-
y rini k1Ji~tan g~irmi§ler ve 

Geriye veriyorlar tngiliz somalisinden geien 
baz1 mühimmati ellerine ge-

Roma - Eski ltalyan muharibleri umumi harbda mü,te- ~irmi§lerdir. 
rek fedakirhklar neticesinde. itilif devletlerinden ald1klar1 

1
. •

1 nitanlar1 iade etmek üzere Italyan hükiimetine teslim et- Dgl tere 
mi§lerdir. F d 
· • • · A .k ransa an lng1hz Petrolcular1 mer1 a- A k .. • t• 
mn ltalyaya Petrol Vermi- ~!dras~!:i~ a~!!~ 
yeceklerine lnanm1yorlar dan: 

Londra - - Havas ajansmdan: Buradaki ingiliz • Ameri
kan petrol kumanyalar1 mümessilleri Amerikanm bugüne 
kadar llayaya perol vermegi henüz durdurmad1gmdan dur
duracag101 da zannetmiyorlar. 
~ s ~ m 

Hitler 
Japon imo~ratorunu 

kutluhyor 
Berlin - Al man ba§baka · 

m Bay Hitler Japon impa
ratorunun ikinci oglunun 
dünyaya gel"llesi münasebe
tile telgrafla kutlulam1§hr. 

Uyku hastal1-
g1na müptela 
Olan bir adam1 tren 

c;igncdi 
Bahkesir - Uyku hasta

hgma müptelä olan Bergamah 
Hasan ~avu§ ge~e timendü
fer hath üzernde uyurken 
bir tren ge~mi~ ve Hasan 
~avut par~alanarak ölmü§tür. 

H1rs1z ~akir 
Yakaland1 
On bet gün evvel Keme

ralhnda bir otelde bir misa
firin yashg1 altmdaki yelegin 
cebinden 1700 lira a§irarak 
ka~ak ~akir degerli emniyet 
direktörümüzün etrafa yay
ma suretile yaphg1 ara§hrma 
sonunda memleketi olan köy
lühisarda yakay1 ele vermi§
tir. Failin üstünda 350 lira 
~1km1~ yediyüz lirada banka
ya namma yabrd1g1 ve yedi
yüz lirada istanbulda sefa
hat aleminde yedigi anla,1I
m1,hr. 

m ~ 

Ceza 
Usullerimiz 
Degi§iyor 

Cürmü methud yapanlar 
hemen muhakeme edilecek-
Jer az müddetli hapis ceza
lari yerine para cezas1 veri
lecek baz1 mahkümlar a~1k 
bavada ~ah§tmlacakhr. Bir 
Türkün yabanc1 memleket
lerde devletin menfaatleri 
aleyhindeki i§lerinden d0Jay1 
ceza göreceklerdir. 

Berlin de 
Biradam 
As1ld1 , 

Berlin - D. C. B· Ajan
smdan: 

Dün sabah §afakla bera
ber Albert i§isi mabkeme 
kararma göre as1Jd1. Sebebi
de ordunun esrar1m satm1§ 
olmas1dir. 

Varnada 
Mahkiim 
Komünistler 

Sofya - Varna Su~lular 
sandalyasma oturtulan 22 
lise talebesi komünist olmak 
su~ile muhakeme edildiler. 
On albs1 beraet etti. Albs1 
da otuzyediter sene mahpu
siyete ve ü~ yüz bin lef pa
ra cezas1na mahküm oldular. 

Pariteki ingiliz sefiri Ba§-
bakan Levalle ltalyan sefi
rine: '' Biz f ngiltere ilel pet
rol mese1esinde müttefik ha
reket edecez„ demi§ olmakla 
kalmay1p "lngilterenin Akde
niz donanmasmataarruz oJur 
sa Frans1z donanmas1 da 
ingiliz donanmasile beraber 
hareket i~in ittifak olunmu§· 
tur. „ Dide a~1k söylemesini 
istemi§tir. 

Karamanda 
"Yirn1i b~ kurt bir sü
rüvc sald1rd1 ve· havli 

~ ~ 

,zarar verdi. 
Karaman - Gök~e kö

yünde 25 kurt bir sürü ha
linde bir ta§ ag1lda bulunan 
koyunlara hücüm etmi§lerdir. 
Ag1lda bnlunan ~oban taban
ca ile kurtlara ate§ etmi§, 
fakat kurtlar bundan kork-
mam1~lard1r. Ancak 10 kurt 
yaralanarak ve köpeklerin 
hücumundan korkarak ka~
m1§lard1r. Geri kalan 15 kurt 
ag1lda 20 koyunu bogarak 
öldürmü§, 25 koyunu da et
lerini kopararak yalam1§lar
d1r. Bu hercümer~ arasmda 
42 koyun da ka~arak kay
bolmu~tur. 

Londrada 
Dir Kavu~uk 
Fabrikas1 Yand1 „ 

Londra - Bin kadar i§~i
nin ~ah§bg1 bir kavu~uk 
fabrikasmda bir yangm ~1kh. 
<;ar~abuk etraf1 sard1. i§~i
lerden ölen yoktur. Yalmz 
kazan patlad1g1 zaman alb 
ate§~i yand1. 

Radyo ve telv,raf hulasalatl 
-- ---- --- ••oo••-------~ 

Taymis gazetesi "<;alt§malar bo§tur„ ba§hg1 alhuda ~ 
d1g1 bir makale ile <;amberlaynm: " Mussolininin §ab51 f,il 
ugta§tyoruz, mesele ulusal bir meseledir. „ Dedigi :te 
ediyor. . . k 

§ Amerika, Kanada arasmda bir hava pustas1 tes1•1 , 
rarlaljtmlmi§br. Bu pusta Va§ingtun - Nevyork - T1r11u• 
$imali lrlanda - Londra yollar101 güdecektir. bO' 

§ Japon layyareleri Pekin üzerinde u~tular. Japonlar ~ 
nu esayi§ temin i~in zaruri bir hareket oldugunu göstc 
~~ ' 

§ Zecri tedbirler faide vermezse ltalyanm dogu Af 
ile münasebah kesilmesi i~in karar verilecektir. llk ted 
Süven kanahmn kapatmas1 olacakhr. 

§ Frans1z parlamentosu bugün tarihi bir celse yapt1. ß.t 
bakan Piyer Laval ü~üncü defa olarak itimad reyj ald•· 

§ <;inde japonlar faaliyete ge~erken muhtariyet aleb 
lan bir llbay elli ki~iyi vatan haini s1fatile kur~una di 
mi§ti~. „ 

§ Istanbul gazetelerinin Galatasaray Ate§günef nt•~ 
hakkmda yazd1klar1 yaz1lar talebeyi k1zdird1. 

§ italyan prensi Kiz1ldeniz filosunun kumandasm1 de 
te etti. 

§ Bulgaristanm kibar ailelerinden biri ü~ yüz bio Ie 
ka~tr1rken Bulgar polisi tarafmdan tutulmu§tur. 

§ Istanbul liman1nda bir ltalyan vapuru mürettebab i•~-' 
etti. Polisimiz isyan edenleri kaptanm mÜJ acaab üzel'1 

nezaret altma almiljbr. 
§ Sinopta ak§ama kadar süren bir yangm oldu. 30 e•• 

~ocuk yand1. 
M ~ ~ ~ 

Deli Mehmed 
Fabrika §efi 
Firuz Krispini neden 

vurn1u~ 

Dün ~ark sanayi §irketi 
itletme §efi Firuzu deli Meh
medin vurdugu malumdur. 
Vak'a Firuz Kr1spinin evi
ne yakm olmu§tur. <;ünkü 
Firuz otomobilini garaja b1-
rakarak evine dönmekte 
iken Mehmed ans1zm karan-
hk bir yerden önüne ~1km1§ 
evvela koluna bir uru§ vur
mu§tur. Sonrada b1~akla kar
nmda11 ve kas1gmdan yara
lamt§br. 

Firuz korunmak i~in elile 
Mehmedin bi~agma sanlm1§ 
fakat parmaklar1 da kesiJ
mi§tir. Bu suretle bir bogu§
ma olmu§tur. Firuz K1rispin 
bag1rmaga ba§lam1§, orada 
bir talebenin belirmesi üze
rine Mehmed yangm yerle
rine ka~ml§br. Hadisenin 
tahkikahna müddeiumumi 
muavini Orhan Köni tara
fmdan el konmu§ yarahmn 
Frans1z hastanesinde1 ifadesi 
ahnmi§br. Yaralmm sol ko
Junda kesilmi§ olan ~iryan 
dikilmilJ, karnmda dahi ame
liyat yap1larak kapatalmi§br. 
Firuzun ifadesine göre ev
velce fabrikada amele olan 
Mehmed bir ay evvel ~1ka- ' 
r1lm1§, §imdi de a~ kalm1~ 
ve bu i§i intikam sevkile 
yapmi§br. Ka~an Kürd Meh
med zab1taca kuvvetli suret
te takib olunuyor. 

~···-·--
ße§ir oglunun 
Ma~kiimiyeti 

Belgrad - Mehmed Be§ir 
oglu ve ~etesi efrad1 olan 
onbet kitinin $aba~ mahke
mesinde rüyet olundu. Be§ir 
oglu oglu onalh vak'adan 
su~ludur. 

Mahkeme huzurunda bun
larm yalmz biri sabit oldu
gundan Be§ir oglu alb se
neye mahktim olmu§tur. 

Fakat ge~mi§ibozuklardan 
oldugundan dört sene de 
idari olarak mahpus kalmas1 
mukarrerdir. Ardada§lar1 be
raet kazanm1~lardir. 

a 
istanbul 
Ve izmir 
Limanlar1 

Istanbul ve f zmir limanl•"' 
nm idaresi ydbaljmdan itib" 
ren Ekonomi Bakanhi1 

ge~mektedir. 

Bu tarihten itibaren gi1~ 
rük antrepo ve ambarJar• ,j 
liman ve r1hbmlar idat 
tarafmdan idare edileC 
gümrügün aläkas1 kesifece~ 
tir. Rthhmlara en son sist 
ve mihaniki yükleme ve 
§altma tesisah yap1lacakt 

Almanya 
Berlin - Ekonomi bak• 

hg1, yakmda bir emirn• 
ne§redecektir. Bu emirn• 
Alman ihracat ticaret te 
menlerinin Alman bank 
banknotlar1 iJe yap1la 
ödemeleri kabul etmele 
yasak edecehtir! . 

Bundan böyle ödenie 
döviz ile yap1lacaktir. 
emirnamenin gayesi. ibt 

yasak edilmesine ragmen1 
banc1 memleketlerde mar 
resmi piyasadaki fiat1nd 
a§ag1 bir fiatla sabhn•" 
olan Alman banknotlart 
ka~ak~1hgma mani olmaktt' ____ „_ 

SON DAKIKA 

ARNAVUTLUKT 
Umumi 
Seferberlik 

istanbul (Özel)- Arna 
hükfimelinin on be~ 5

1 

askeri siläh altma al111 
ve ltalyan tayyarelerinin 5 

best~e Arnavutluk ufuklar• 
da u~u~lar yapmasm1 Yuy 
nistanda oldugu kadar 
goslavyada da telit ve he 
can uyandirmt§hr. ~ 

BELGRAD TiRANDA 
iZAHA T iSTEDl 

Belgrad (Özel) - At 
vudluk hükümetinio sef 
berlik ilämnm italyan b• 
kätile aläkadar olub ol 
d1gm1 hariciye ne:t•' tf' 
buradaki Arnavutluk sef• 
tinden sordu. 


