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ltalya - Habefistan ve lngiltere hif durmadan 
ilihlanmakta ve harba yann girecek gibi deiil, bugün harba girmit gibi sava1 tecl
leri almaktachrlar. l1te günün telgraf, ajans ve rad)'O haberlerinin verdigi tafsilit 
kandaki ciimlelerle hulisa edilebilir. » 

•lt 't J h b h 1 V f • d r •:ingiliz kabineä l ere - .li a ya ar a- n.aran rna a TeCl Tasvib etmi~tir 

rrliklarrna devam ediyor1 bir cinayet oldu 
a Mesinan1n muhaf azas1 i~in bir milyar Bir 

eclecek. Cebeluttar1kta askeri haz1rl1klar 
talebe resim 
Bay Haydar1 

ögretmeni 
vurdu 

--~~~~~~~~~- MOOM ~~~~~~~~~~- ~~~~~~-0000~~~~~~-

G ANi DE DÜSEREK OLDÜ 
Dün ak1am Karantinada 1 verilen paray1 alm11br. 

~ok feci ve tüyler ürpertici Retat delice bir dütünce-
bir cinayet oldu. ' ye kapalarak bu para ile gi-

Sanat mektebi talebesin- dip bir tabanca sahn almaf 
den s101fta kalan fUUrsuz bir ve mektep civarandaki köprfi 

LINI BESLER TEKLIFINI NEDEN KABUL ETMIYOR 
en„24(A.A) - Habe1 1 siyaaaya anlatm11tar. grubu ba1kan1 general Sears 
ru 1imdiki M1a1r ha- Londra 24 [A.A] - Res- bir diyevinde Fransanan ulus-

,...,....._.,„ prens lamail Da- mi ~evenler Du~enin bay lar sosyetesine sad1k„kalma· 
Habetistanda ~abt· Drilnood tarafandan kendisi- smdan dolaya fevkalade mem-

ne verilmit olan teminab nun oldugunu söyliyerek, In-
gen~, mualliminin yolunu üstünde resim muallimi bay 
bekliyerek iki el kur1un s1k- Haydann yolunu belemege 
mit ve muallimini takagan- koyulmu1tur. 
dan ag1r surette yaralanm11- Cani öteden bat veren 
h r. Sonra ifledigi ag.r ve ögretmen bay Haydaran agir 
korkun~ cinayetin teysiri al- agir gelmekte oldugunu:Jgö-
bnda ka~arken dütmüt ve rünce yakla1mas1n1 beklemit 
kendesi de ag1r surette ya- ve nibayet : 
r ~ nm1sbr. - Al sana, diyerek iki 

r y hakk1nda ald1ti- el kurtun 11km11hr. 
maz t s.lah apg1ya. yazayo- <;akan kurtunlardan biri 

ftUZWLT 
ruz; bay Haydann aln1na dijeri-

BALTVIN 
Londra [Radyo] - <Jla 

ögleden enel lngiliz kabia.e
si ba,kan Baldvinia b••
bga alhnda toplan1111fhr. 

Bakanlar kur.Ju bu top• 
laotadan d11 i1leri bakUJ Sir 
Samoil HoriJ son C.....e 
görü11meleri ~hakkanda laazs.. 

l lad1g.. rapor okunmut ve ha· 
Hin kabine äzalan tataf.claa 
tasvib edilmittir. 

T oplanhya saat 12,45 tle 
nihayet verilmittir 

itha mlracaah kabul 
· Prena yak1nde Adis 

Ja fidecektir. 

Sanat mektebinde leyli de 1akagina isabetle kendi-
meccani olan talebelerden sini ~ok agar surette yara- it J 
bir sene s101fta kalanlaran lam11hr. a ya 
leyli meccanilik hakka · ba- Retad bundan soara köp- AJeyhide 

e !4 (A.A) - B• 
topluaa befler ko

•aeye YeFece;i ra
... t 12,30 da tesbit 

kanbgm emri mucibince ref rü -1lhndaki lagaman i~ine 
ltalyaa ·- Habet meselesi Ulualar Sosyetesindo görü1ülürken edilmi,tir. Meetepde bu yil ka~mak istemit ve tam bu ),ODUfm&lar 

Fransaz delegeleri 1 Heryo, 2 Pol Bongor ht 1 f d 1 d ü d k k d.n. mu t 1 ers er en on ~ s1ra a ayagi • ayara ut· Belgrad _ Pravda 1....,. 
senpati ile karf1lam11 oldu- gilterenin pakta merbu ve kifi sm1fta kalm11tar. miif ve ag.r surette yaralan- tesinin Londradan abp ..... 
m1na söylemektedir. sosyenin digv er azasa ile mu- Yapalan ikmal 1°mt1°banla b •- - m11 r. rettiäi bir telefon haberiae 

'- 24 (A.A) - ln1i- Cenevre mllessesesi hari- tabak kalarak taahbütlerine rmda da 01uvaffak olm1yan Yarablar memleket hasta- a· 
· d b d 1 k f · t t t fa d göre 3iyasal durum11D •n-a.....;" tiei b"fl• saat 11 can e ir ü~ ev et on e- raaye e ve scsye e ara n an bu gen~leran dün:mektepte nesine kald1nlm11hr. 

~"-tbr. ransmm toplanbya ~agr1lmas1 mfitearraza kar11 kararla1h- meccanilik alikalar1 kesilmif, Dün ak1am ge~ vakta ka- tan Avusturyadadar. Bemaa 
24(A.A) - ltalyan 1ayias1 ihtiyat kaydale telek- rdacak bütün tedbirleri tat- memleketlerine gitmek üzere dar her ikisinin de vaziyet- i~in Avusturya ile 9izl ml-

• ba,an toplanmi1 ve ki edilmi1tir. <;ünkü böyle bika azmetmit bulundugunu kendilerine yol bar~bgv 1 ve- leri ümitsiz görünüyordu. zakere cerayan a.fiyor. AYa 
bildirmi1tir. turyadan ftaJ L! li -._arteli toplanmak bir davet uluslar sosyetesi- rilmiitir. Son dakika ald1g1m1z habere yaya m~ r 

~a.~'iilmitbr. aiifusunu karacakbr. Y ala na ~1kariyorla r Bu meyanda 1 esim dersin- göre katil ~ocuk ölmllttllr. türlil silib Ye mthimmat •• 

111~ teplaata11adaa son- Roma 24 (A.A) - Bildi- Londra 24 f A.A) -Masul den ipka kalm11 olan son Savamanhk~a tahkikata de- rilmemesi taahhßd albaa 
~. r„mi bildiriide riile durumun, paktan baza (Sllu 4 üncüde) s101f talebesinden Re1at ta vam edilmektedir. alinacakhr. ayni zamaada 

ld: maddeleri esasana dayanarak [+] B S S ~ ":" ~ '=' Jfi!'=" ~ [+] ~ Avusturya ltalyaya kup ka-
• i aiyasal durumun inki1af1 imkinana dair olan L d b 'd b•• ~.k bWll h~ lliiil ~) b• ~ t ) • h pab tutacaktar . 
• den bugüne kadar k1s1m, brz1lar1 taraf1ndan pak 0 e.n erg e uyu ve eyecan 1 1r op an j&~.„........ „ 

•hliti..ini k11aca anlat- tan 16 nca ve 22 nci madde- Bu kü~ük ~ehre bir bu~uk milyon Alman ak1n etti ft Tiirk - Yunan doamma-
~'.· f~yan1n Cenevreye lerine itaret olunarak tefsir il s101n Akdenizdekr m&fte-

ll lnergelcrde bulun- edilmekteclir. 1 rek manevralara ! 
ancak Betler Ko- Roma 24 (A.A) - Kabine Yunaniatan ulusal •l-

laergelerini ne i~in Mesinada hava taarruzuna dafaas1n1 kuvvetlendiriyer. 
~~~cliiinin V sebeple- kar11 stginacak yerler yapal- ! Habe1istanda amumt H· 

• 11111lt oldurunu söy- masa i~in bir milyar Liretin • i ferberlik ! 
~G Cumartesindenberi sarfana karar vermi11tir. 1 lngiliz 1 deniz •• hua 
~lin feyler Muasolini- Cebelüitarik 24 (A.A) - ft filolan Akdenizde. 

• tDrhl hueket ede- Bir lngiliz vakuru 150 hava il lngiltere ne beldi,...? 
~~i ispat eylemi1tir. subay1 karaya ~1karm111tar. ft Bir kar11 toprak •••i· 
t.k~ ltalyaaan hadiselere Londra 24 (A.A) - Par· il cekler. 

1P edecegi siyuaya 14'ftentoda Fransaz lngiliz 1 1ngilizlerin icatl ettiWmi 
ltill . . ~ •• „„ ........ „„mmmm~ yenif tayyare ! 
-., hb111uiin ileri ahlmalarile dolu olan, yafama kud- ft [ Tafsilitai d6rdßnel 1a-

I •lduna dünyaya tanatan bir devirde ya11yoruz. i i hifemizde. S 
'd •rua111n al~llmesi i~in i~inde bulundugumuz, ~ ~&t:;a~ ... a..a ...... 
k lcie~e•miyetle duraca;imiz i,lerden birisi de ! TelefOll 

~ likte1rin - Pazar günü i 
apdafak elan Genei Nüf us 5ay1m1d1r 1 

BA$VIEKALET 1 
lataütik Umum MtdlrlO;a 1 ----........ „M4~~ ... ..;..:.~.~.;.„ ................. 

Almanlar Hitlere olan sarsalmaz emniyet ve itimatlar1n1 bir kere daha tekrar ettiler. Her 
Almaaan agzanda " 0, ne isterse olur ve onun her istegini biz yapmata bazanz" a6zleri 
dolatmaktadar. 

N . 
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Bir medyumun hatirati Okyanuslar.i 
finnam~~- e•• •"' 

ilk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran 

müthi§ maceralar1 

• 
In2ilterede ruhlarla muhaberesi büyük bir 

uyand1rm1§t1r heyecan ve alika Borazan T evfik J • 

ileri gelenlerinden bi~ 
tünde vaki olan 1srarar· 
rine bir ak~am o zattll. 
gece yatasma misafir 

---,.---~~~~~ .... ~~~--~--~ 
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iki torpil birden iki vapurun 
berhava etti ! .. 

kazan1n1 

Ertesi gün, gün dogarken 
adet üzere, bir av var m1, 
yok mu diye enginlere bak
tik. Henüz karanhkb ve 
sis,. vard1. 

Biraz sonra sis tadakalan 
arlsmda kocaman bir hayal 
gördük. Sis e1yay1 asil bü
yük1ügünden daba büyük 
gösterir. Bu sefine hayaleti
nin hakiki 1ekil ve büyük
]üj'bü ögrenmek i~in sisin 
bir derece bafiflemesini bek
ledik.f 

Biraz sonra, sis käfi dere
cede aza!d1, kart1m1zda yel
kenleri \terbat büyük bir 
yelkenli vard11 ve dümensiz 
bir vaziyette ilerledigi zanm 
hu1I edecek §ekilde ilerli
yordu. 

1000 metreden ate§ a~bk. 
Fakat bir müddet sonra ku
mandan, "ate~ kes!„ emrini 
vermege mecbur kald1. Qünkü 
bu kadar mesafedcn sefine 
ye on bu~ukluk mermile hi~ 
birtey yapm1yordu. 

Gemide de ne ka\:mak 
ne de durmak ve veya mu
kabele etmek gibi bir hare
ket görülmedigi i~in kuman
m/iidan tahtelbahirden bir 
sandal ineirtti. 

ibtiyat tedbirlerine riayet 
ederek sefieye kadar gittik. 
Bu sefine odun yüklü ve 
Norve~ bandirah ve 1459 
tonilatoluk idi. 

Gemi yolda firbnadan yel
kealerinin bir k1sm101 gaybet 
mit ve dömeni de kmk idi, 
i~inde dört be§ ki§i vard1. 
Ve gemi de ald1g1 mermi 
darbesile batmaga hatlam1§b. 
Mürettebah ald1k, gemiye 
bir paket te dinamit yerle§
tirdik ve fitilliyerek ayr1ld1k. 

Biraz sonra, bir infiläk 
duyduk ve gemi par~alana
rak denizin dipine indi. 

* • • 
Ayni gün ikindi zamam. 
Nöbet~ilcr haber verdiler: 
- Uzaktan hafif duman 

var ! 
· E•et, ufukta duman var. 
Fatkat pek zaif. Biraz bek
ledik. Ve uzakta bir nakliye 
filosu gibi bir vapur gördük. 

Bunlar 20 kadar nakliye 
sefinesi idi. Hem de ne se
fineler. Her oiri 8-10 bin 
tonluk en soa sistem nakliye 
gemileri. 

lngiliz bahriye nazareti 
tahtilbahirlere görünmemek 
is:in mühim bir taJimatname 
yapmi§b. Bu beyannamenin 
bir maddesi de nakliye sefi
nelerinin mümdün mertebe 
az duman s:1karmas1 idi 

Dogrusu, :tahtilbahir du
man !olmaymce engindeki 
vapuru ~ok güc görür. 

Biz de, oldukca yakla§bk
tan sonra bu sefineleri gö
r~bildik. 

Bunlarm hepiaini avlamak 
tabii mümkün degildi. Müm
kün mertebe görünmemegc 
\:ah§arak yakla11hk. Filo bi
z m vücudümüzden haberdar 
degildi. Büyük bir ihtiyatla 
ge~iyordu. Nibayet en sonda 
kalan iki büyük sefinenin 
ortalama bir yerinde kuman 
dan sag vc sola ve ayni za
manda iki torpil savurttu. 

Torpiller, büyük bir isa
betle her iki geminin kazan 
k1s1mlarma ~arpb, patlad1 ve 
ayni zamanda gemilerin ka
zanlar1 da patlad1. Dev gibi 
iki sefine en k1sa l.ir za
manda denizin dibine indi
Jer. 

Bu iki infiläk, sefinelere 
refakat eden kruvazorun aa
zar1 dikatini clebetti. Biz de 
hemen 26 metroya dald1k. 

( Arkas1 var ) 

Karata~ Bivki Yurdu 
boya i~leri muallimi 

Bay Ne1'et 
Karata§ Bi~ki Yurdu binas1 

i~inde bir kadm terzihanesi 
a~mt§br. Bu terzihaneye gü
zel bir isim bulana bedava 
bir rup dikecektir. Yaln1z 
a~1lan terzihane ~ok zarif ve 
güüel clbiseler dikecegi i~in 
bulunacak isimde o nisbette 
güzel olmas1 fatbr. Bulaca
gm1z isimleri matbaam1za 
gönderiniz. Bir hafta sonra 
yap1lacak se~imde begenile· 
cek isim reklämle beraber 
gazetemizde ilän edilecektir. 
Kazana• rupu diktirmek üze 
re terzihaneye müracaat ede 
bilir. 

Bu terzihanede elbiseler 
gelinlikler dikilmekle silfa 
ve boya fosfor ve kadif e 
kabartmadan karyola tak1m
lar1 ve sun'i ~i~ekler de ya
p1maktad1r. 

T ecrübelerimd.c bulunan 
bir s:kk kimsel daima bana 
fU suali sorarlar: Kendiniz
de ruhlarla muhabere i~in 

kabiliyeti haiz oldugunuzu 
nas1l anlad1n1z.?" 

Daha sekiz ya§mda bir 
bir ~ocukken, her sabah, u
yand1g1m zaman gözümün 
önünde muhtelif sabneler 
belirdi. Bu sl!hneler gününe 
göre degi§ir, fakat hergün 
ba§ka bir sekilde devam 
ederdi. <;ok sevdigim i~in 
bu sahnelerden birini hälä 
habrlar1m. Önümde uzun, 
zümrüd gibi ye§il bir saha 
a~1hr, ye§il \:imenler üzerin
de mesud cift]er dola§ird1. 
Bu sahne tekrar ettik~e i~im 
de ne§e, §ataret ve ümid 
bissederdim. 

F akat bu manzara birka~ 
saniye sonra kaybelur. Aga~
larm, ovalarm yerine, oda
mm d1varlar1, masalar ve 
sandalyeler kaim olurdu. 

Ben bunlari her sabah 
muntazamen uördügüm i~in 
bu görü§ü tabii addeder, ve 
herkesin benim gibi böyle 
muhayyel!sahneler gördügünü 
zannederdim. 

AiLEMi $A$1RT AN 
BIR HADiSE 

Bir sabah babam ba§ka 
bir §ehire gidiyordu. Sabah 
erken kalktim, elbiselerimi 
geydim. rw Y ar1m uykulu bir 
halde sabab kahvalhsm1 ya· 
pacag1m1z odadaJ odaya in
dim. Masada oturdugum yer
den uykulu gözlerle kar§lm·· 
danki d1vara bak1yordum. 
Gene sevdigim ye§il ova 
gözümün lönündc •helirdi ve 
gayet tabii bir§eyden bah
sediyormu§ gibi : 
~Baba dedim, bu sabah 

gördügünüz bu ova ~og gü
zel degil mi? 

- Hangi ova dedi. 
Duvar1 göstererek:: 
- i§te bu yer dedim. 
- · Ne söyliyorsun kiz? 
Babam §a§1rm1~h. Ben izah 

etmek istedim. Bütün aileyi 
bir endi§e kapladi.I 

Evvelä benim bunu mah
sus yaphg1m1 zannettiler. 
F aket ben gördügümde israr 
edib, manzarar1 da bütün 
teferruatile tasvir edince, 
onlar da bunda bir bakikat 
olmak Jaz1m gildigi netice
sine vardalar ve beni bir 
daba böyle §eyler görmek
ten menettiler. 

Bu korku altmda bu ha-

ien;;;,:;;;:;:;r; 
yal kayboldu. Uzun müddet 
birfey görmedim. 

Biraz büyüyünce ku!jpala-
zma yakaland1m. 

Tedavi edildigim hastaba
nede rublarla ugratan bir 

ldaresinde Milli Kütüphane sinemas1 

VIYANA BÜLBÜLÜ 
Mümessili 

Son ~evirdigi \:Ok güzel filmlcrle bazen perdenin ha
kiki bülbülü unvamm kazanan : 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

• hasta bak1c1 vard1. Ben has-
• • tabaneden ~1khktan sonra „ 
• • beni evine dayet etti. Orada 

• ilk defa ruhlar)a muhabire 
• masasma oturdum. 
• iLK CELESE 

RuhlarJa muhabere 1~m 
• tertip edilen masa i~timala
~ 

Ayr1ca: Paramount dünya havadisleri • 
Seans saatleri: Hergün 15, 17, 19, 21,15 te :: 

rmm nasd idare edildigini 
bilmiyenler i\:in §Unu söyle
yim ki, rublarla mubabere 
is:in bir parula yap1hr. Ruh 
cevabini masaya vurarak, 
yabud masanm ayagm1 kal-

Cumartesi 13,15 talebe seans11 Pazar 13 te ba§lar. • • 

Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vard1r. • 

-~..,,..~-~~ 
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rarak verir. her harf i~in 
muayyen bareketler vard1r. 
Ruh masaya bu hareketleri 
yaptar•r. 

Bu ilk celsede ruhlar, be
nim bir medyum olacag1m1, 
ve o ak§am orada bulunma
mak büyük teysiri oldugunu 
haber verdiler. 

Bu ictimada bana diger 
lerinin tamyamad1g1 akraba-

S ~;;1 [•J [•l 

Maymunlar 
Garbi Af rikada küvleri 

.; 

bas1yor ve güzeJ 
k1zla n ka<;tnyorla r 
Maymunlarm k1z ka\:tra

bilecegini söyleseler belki 
inanmazd1k. Fakat lspanyol 
gazeteleri, garbi Afrikada 
lspanyanm "Y cni Kine„ müs

temlekesinde maymunlarm 
ikide bir köyleri bashklar1 
ve bulduklar1 güzel k1zlar1 
ka~ar1p daglara götürdükleri 
hakkmda müheyyi~ ve garib 
haberler ne§rediyorlar. Daha 
dogrusu §U ki, maymunlar 
köyleri bashklan .zaman ka
~1rd1klar1 kadmlar köyün en 
güzel kadm ve k1zland1r. 
Maymunlar ihtiyarlara ve 
~irkinlere dokunmuyorlar. 
Bu hadise, maymunlarm ka
dmlara bir erkek gibi mec
lub olub olmad1g1 meselesini 
.meydana s:1karm1§ ve lspan
ya matbuah bu mesele etra
fmda hayh merukh malumat 
ne§rine ba§lam1§lard1r. 

Maymunlar köylere akm 
balinde geliyor, gizlice evle
re giriyor, ve en güzel k1z 
ve ya kadm1 kap1p ka\:1yor
lasm1§. Bu esnada evin ka
p1sma bir maymunu belc~i 
hoy rak tedbir ahrlarmt§. Bu 
suretle iki yüzü ruütacaviz 
kadm ka~mlma~. 

Köylfrler bu maymunlara 
insana benziyen §eytanlar 
nazarile bakarlarm1§. 

ispanya heyeti ormanlara 
asker sevketmi§. Maymun
lara aratml§ ve bir gün bir 
tanesinin plüsünü getirmege 
muvaffak olmu§. Bu maymun 
etrafmda göylüler büyük nü 
mayi~ler yapmi§lar, bilhassa 
kadmlar maymudun ölü ~e
sedi etrafmda dansla1 tertip 
etmi§ler. 

lspanya askerleri §imdi or 
manlarda maymunlara kar§I 
büyük bir cidal acm1§ bu· 
lunuyorlar. ~imdiye kadar 
maymunlarm saklad1g1 ka
dmlarm hi~ biri meyda ~1-
karilamam1§br. 

~-xa-·~OC>---

lar101 hakkmda bazi malu-
mat verdiler. 0 ictimadan 
ayrild1g1m zaman hayret ve 
beyecan i~inde idim. 

Eve geldigim zaman o gün 
yatag1m1z tecribe]eri armeme 
anlattim. 

Annem ka rtu ve bir daha 
böyle §eylerden bahsetme
mekligimi tenbih etti. 

( Arkas1 var) 
~q 
lil1111I 

Gökyüzünde 
facia 

istanbul, - Nevyorktan 
bildiriliyor : 

Me§hur Amerika oyuncusu 
Keneke Tarantoya u~mak 
i~in ge~en pazar gecesi bir 
tayyare kiralad1, bir eski bil
digi para~ütcü ile tayyarede 
sarhot olmu§, tayyarenin 
kü~ük kabinesinde tayyareyi 
ate§e vermelc: istemi§, pilot 
ve para§Ütcü kendisini tut
maga ugra~mI§ o da onlar1 
muhtelif yerlerinden 1s1rarak 
yaralamt§, hatta pilot ken
dinden ge~o1i§, bir müddet 
tayyare idaresiz kalmt§ ve 
havalarda dola§lp durmu§, 
bilähare pilotun akh ba§ma 
gelerek tayyarenin ~daresini 
eline almt§ ve biraz sonra 
yere inmi§ · fakat tayyare 
sakatland1g1 gibi Keneke 
ölü bulunmu§ para§ütcü de 
agtr surette yaralanmt§br. -·-• sev1yor K1z1 

ti. y . . . t tJll~ 
ey1p, 1~1p e ya 

vf. e 
man1 gelince Te 1g 
katta bir oda fJÖ' 
Te~fik te soyundu yat'I' 

Ceccyar1sma doi" 
ag1z uykusunu alan 
adamcag1z, birden birf 
gmm i~inde dogrulcid· 
Allah! Vücudu, teped~ 

'bl naga kadar biber g1 ~ 
yordu. Bir taraftan 
nekler, bir taraftan eil 
ler. uzun zamand1r bof 
ran odaya o gece cll 
olan et lokm sm1 saeki 
la§am1yor]ard1. 

Bi~are Tevfik, 
vacagam, kimini 
gim diye oyana, b&J ~ 
saJdmyor, yatakta d&, 
nüyordu. Böylece, 
höz yummadan sebab• 

Ortahk agarmaga (1 

ymca, i~in i~in küfür · 
daha bu eve gelmek~ 
ederek 'kalkti, geyind•• 
dini sofaya ath. 

Orada, yüzü göiil 
uy~ususluktan barab 
de kahve i~erken, ef 

geldi ve T evfige iltiftt 
rek sot'du: · 

- · Bu geceyi nas1I 
din Tevfik bey, bak 

- T e~ekkür ederiOI 
dim! Sayeuizda pek 
ge~irdim... 0 kadar 
dim ki sormaym. 

1 
- Nas1l? 
- Sivrisinekler ••' 

J)iye hivare genci dö- Pireler dansetti Kul 

vüp tava 1a astil~r tempo tuttum; müke 

1 ahenk yaptak ! 
stanbul, - ~ehrimizde bir ---oo~ 

haydutluk vakas1 olmu~tur. b 
Beykozda Kelle ibrahim na- Ha e§ 
mmda biri oturmaktadar. Bu- ff b• d 
nun bir k1z akrabas1 vardtr. ar lll e 
Bu k1z1 Enver admda bir Japonyan1n rol~ •• 
gen~ sevdiginden Kelle ib- Belgrad - TokyoV 
rahimle Enverin aras1 a~tkbr. dirildigine göre ltalY,-

Bu vaziyette Kelle lbralli- si Japon hariciye 0 

me son derece k1zan Enver ziyaret ederck Habef 
evvelki gece yanma dört ~mda japonyamn 11e 
arkada~1m almt~ ve Kelle davranacagm1 sorni~!; 
ibrahimin evine giderek ta- münaka~alardan ve t>Y. 
bancayla bag1rmasma imkän itlerden sonra Japoll 
vermeden baglathrm1~ ve ciye nazm konu§ulall 
öldürünceye kadar da döv- dairesinde Japonyao•0 

dükten sonra tavana asarak raf kalabilecegini s6 
arkada~larile ka~m1~hr. tir. Bu konu~maya ~ 

Zavalh lbrahim ö!üm ha- yade ehemi et veriliJ". 
linde tavandan Uindirilmi~tir. kat i~ yüzünü kini•e 
Polis tahkikata ba~lam1§hr. miyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~· ~ 
~ T A Y Y A R E Sinemas1r31 
~ •• 
~ 

Dedeba11 ~ 

~.!~a~~a~ö:.~~~: m 

Bugün iki büyük filimle 
iLK PROGRAM 

Sokaklarda Alt1n 

heyeti ihtiyaresinin te§ebbüsü ~ 
ile yirmi ki!lilik bir avc1lar ~ 
grubu domuz avma ~1km1~lar- ~ 
dir. Avc1lar1m1za muvaffaki- E 
yetler dileriz. ~ 

'!!!"!!!!!!!!!!!oml!~~~~"""'!!!!!!"!!"'!'"'!"---. ~ 
J)is Doktoru ~ 

> ~ 

.„ 
Albert P1·ejean - Daniel Darie11ss - Baron fil,i 

büyük ljark1h komedileri - . 
ASK CICEKLERI~ 

Ba11tanba§a dans - muzik - güzellik ve atk f 
yüzlerce güzel kiz ve mini minilerin re 

DIKKA'f: 
Fiatlarda tenzilät yap1l1111t~ 

Birinci ao, halkon !O, hususi 50 kur 
H. Tahsin Tao ~ 

~ --( Seans Saatlar1 )--2 inci Beyler S. Hamam 
kar~1smda 37 numaraya ge~
miitir. Telefon 3774 

~ Hergün 15 te Cumartesi, Pa_zar günleri ~3 te 

~~m~-S~· 



Süleyman 
Fe rid 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
Jitif ve sabittirler 

; 
Bahar 
Alt1n damlas1 
Yasen1in 
Unutma beni 
Senin ic;in 
Ful 

9alya 
Manulva „ 

isimlerile yap1hr. 
Taklitlerini almamak i~in 

Ferl•d isim ve etike-
H.iflllil• tine dikkat 
~ ediniz. 

M. DEPO 

---·-----------------------------
lfayabn1n k1ymetini bilenler 

S1hhatmin esas1 olan midelerini bozmamak i~in 
midenin yard1mc1s1 elan di~lerini 

R.A.DYOLIN di1 macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve izd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
dtt•a evleriDde ve yanlarmda bulundurmag1 ibmal etmezler! 

f'>ucc 02-...„„„„„.„„ •• „ •• „mmm~~~ 
~ sene.te 41t den f azla terzi yeti~tirmekle ~ 

if tiha r edcn ! 
'karataf Bi~ki Yurdu Ruhsar ! 
. Hüsnü Müessesesi ~ 

Bir senede terzilik diplomas1 veren ciddiyeäle tanm- ~ 
llht bir müessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi i 
l~vkine göre karyola tak1mlar1oa varmcaya kadar hem : 
cihazlar1n1 haz1rhyacak ve hem de terzilik san'ahm ögren- ~ 
"llif olacaktir. ~ 

1 Dünyil durduk~a yafay1cak olan bu san'at bilezigini ~ 1 lc•Jnnuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 
\ Talebe kavd1na ba~lann11~t1r. ~ 
--J!r;11!;H;;11mC~ffff„„„„-..„„~~~~--~ 

Güzel Hisar 
Mefrupt magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
izmir Y oJbedesteni No 1 n 

. lta•in, kcten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
~binlik, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve has1r per
~l~r, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
'4 'ti kuma1lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 

fra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
lltlaban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
'- ltornizler vargel vistor aga~lan, yolluklar ve paspaslar1n 
..._'"1telif boylan. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
fi lze111e ve mefru§ata mütealJik e§ya rekabet kabul etmez 
~ magazam1zda sablmaktadir. 

1C :A:~~:lil*~*1obt**:ü:~~ 1 DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteri)1o)og YC bu)a~1k, s~ lg1n >+ 
hastahklar 111ütehass1~1 )f. 

d. 'Baa111abane iistasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ha1m- ~ .k.. 30 sa)'lh cv ve muayenehanesinde sabah saat i den )f. 
111 saat 6 ya kadar bastalarm1 kabul eder. )f. 

ttli t.!_Uracaat eden has+alara yap1lmas1 liz1mgelen sair )f. 
la blit ve mikroskopik muaycneleri ile veremli hasta- i„ 
•i:. Yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

e llluntazaman yap1br. Telefon: 4115 

~1m~~m++-....~>t 

lzmirlilere 
• • 

Ve lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti. ve yegäne aile bah~esi Babribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat daha 
arhrmak i~in büyük bir fedakä:-hg1 dah~ göze almt§br : 

Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Törkiyece 
tamnm•§ yüksek saz he:r.etini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hariende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Sübeylä, Faide, Belk1s, Bedia Sclma 

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me1hur lW:i§eller 
ve ne~e yaratan sah'leler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyinii:. 
~!'lllfl!~·~·~'''!!.'11· !t!~~;:i1""11111•·!.l10~'""'";'1'';"";'11i;q~~11r+1111•;iu~ur;•11•;flll' .... 
h~.~ldl~""1.::'~l~~I~~. ~llh.rdlhiii1111~!1-:.'llOb~UJ111dWlloodlh""llllMdlb.ihu•llh1oulll11„1dlloo•l~~ •• ,11J1„,11fllo":.•ll 

s.~ ·~ ~~ IJJdl 

p;~ s V 1 ed e l .;,.•] [;] ag am m1 es1 o m1yan1n ~·' 
[•J H ·· ·· k b. l ·· t ·· d 1· [+l '+} ayah <;uru „ 1r ten1e us un C( 1r. l•J. 
'"t• Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. i+J -- )] l•J Bunuda: ~-
~ ~ 
t.1 Kemeralt1nda Ala~ehi.r ~ ro ~ ~ 

25 EYLÜL 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler soka;in 

Beyler bamam1 yanmda 72 nurnarah daireye ge~lrilaiit · 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkika 
kimyeviyed~ b.ulunan PASTÖR enstitüsünde fdra~ vc. ka, 
tahlilleri KURI enstitüsünde Smai ve maden tahlitlen üz~ 
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kcndi 
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lllzu 

[ üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktadir. 
Laboratuvar bergün sabah yediden 

========~ 

gece ona kadar a~1kbr 
Telefon: 2205 

- a::a--

rt Lokantas1nda f!~ t!' Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri ftl 1 
[+l ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf· ~·! 
:;~ fakiyetini de kazanm•§hr. l•i 
r+} Adres: Barut Ham Sokag1 Kö1esiode ::;!l 
~ ~ 
1~111 b ...... 

"•"1~111~„·~"~"~'~"'.:"P+~~~ll'•~"·•:ur;m~.~~•-.•·~~rr;llll"+r.''~r+": 
~ Älrii.rllllbi1llbb;JcliliNilllkinilf~1oolllh1;iid!Jiuilllr...1~~fu:"'dl();11,,d1~1Hilll~oold'tbii1Jltmld~1uiJl~1otrflb1111llltiiJ•JAi•• ll1toltl"" ~ 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD . görünü§ü 

Gen~ ve kudretli san'atkirlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icet edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~alg1larm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbgm1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkir (Ahenk) i aga~tan yapmt§ olmakla beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe:sir madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

izmirde de taammüm etmege ba11hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

(~emsi Hakikat) m U J k S • • d 
Konak karflStndaki cuz u erg1s1n e 
görebilirler .. 

== 

HUSE·YIN KA YIN · 
Mobilye Evi 

ller arad1g1n1z ~1k, temiz, lüks 

-
ikt1sad1n 

caresi bulundu 
istanbuldan gelen müte

hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-

cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni §ekline ge
tirmek i~in bütün dü§ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
cili~n yenicilikten farkim 
~ünkü haraplolmu§ bir elbise, 
fapka, yün, ipek, iplik ku
ma§larm ahlmas1 dü~ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul istim bo
yahanesinde bulunmas1 ikh
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y•rmda 128-129 numarada 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya rne~herinde 
sahlmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Kiral1k 
T epecikte A!)\anlar soka

gmda Hiläl mevkiinde laa
mam ittisalindeki 28 numa• 
rah firm kiralahktir. Halk1a 
Sesi gazetesine 
olunur. 

1-15 
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Kerneralh 
Hükumet 

Kar~1s1nda 

Kara 
.ejde1 

Neler yapti? 

Ve daha Mobilyaya k1ymet veren 
zevabn görmeleri käfidir. Neler yapacakmit? 

========== == Bunu yakmda ~öiJeneceksiniz 

ev esvas1n1 burada bu)abilirsiniz. Sanh sancaginlizi ~ere- Turkuvaz ba 
~w file tnütenasib aln1ak 

Bir defa ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

Yüksel Kabaday1 Billur 
ltte bütün lzmir ve müUaakabm• seve seve i~ip doya

mad1g1 rak1ler bunlardir. 

l~en bilir, bilen i~er. 

vc takn1ak i terseniz 
~adirvan alhnda 10 numa

rah dükkända 

Bt\ Yl~AKCI 

.~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari' kabul cdilir. Azäm1 ko
laybk gösterilir. 

Bütün konf orlarin1 
ikn1al ederek bu 
aksan1dan itibaren „ 

a91) nu~tlr 
Muhterem halkim1z1n aa

b1rs1zltkla beklemekte oldu 
Jar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klar1 gece eg
lencelerine bu ak§amdan iti 
baren kavu11mu§lard1r . 

Müessesemiz pek Ebüyük 
fedakärhklari göze alara 
Beyoglundak! barlar1n e 
mümtaz artistlerini ge.irm 
ge muvaffak olmuttur. 

Muazzam varyetemiz görül 
mege 1ayestedir. 



1 

1, 

Sahife 4 

Göztepe - Altay 
____ .... --~ 

Bu ma~ hakk1nda spor 
yaz1c1m1z ne diyor ? 

Pazar günü Alsancak spor 
alamnda y1lhk f ~ampiyooa 
ma~larma haz1rbk olmak üze
re Altay ve Göztepc kk1m
Jar1D1n kar§1Ia~tJgm1 ve neti
cede Altaym 5 - 3 magl11p 
eJdugunu yazmii11hk, 

Mcvsim ~ ba§langic1 olmak 
doiay1sile. sper yaz1c1m1z bu 
mac;ta iki tak1m10„vaziyetini 
1örerek edindiii intaba1 
qai1ya naklediyorur;. 

E-.Tell fU noktay1 itaret 
etmeliyia ki: Dün Altay !a
kl•• 'heyeti umumiye1i itiba
n ile antremans1r; bir tak1m 
llalini an:edizordu. Gelelim 
eyuacu1ara kaleci Hilmi: Bu 
se•c kaleci Altay birinci ta 
lll•••tl• ilk def.a eynw•r. 
Y edij'i gollerin iki1inde hata 
M Tard1. Fakat muhakkak 
J.ir ka~ golu da kurtarm1f 
eidugunu da unutmamahy1z. 
Hil111inin bu oyundaki b.ata
lar1ni tecrübe1izliii•elvc he
Y•~anlanmas1na atfedersck 
tlegru bir hareket olur. On
tlaa ilerisi ipn ~ok ~ey llek
lenehilir. Kendisine ielecck 
•a~larda sakia olmas1m Ye 
sei•k kanhhf1m munafaza 
et•esini tavs1ye ederiz. 

Ali ve F uattaa tetekklil 
e.den müdafaa hatbna gclin
ce. Bu ma~ta iki müd.fii le
y1k1 Ye~hile anla'8ma.&ilar. 
BiU1assa Z. Alinin daima 
ileriye ka~mea1 hi~ tc: d•gru 
deiildir, <;ünkü Fuat Aliyi 
re~e· kar~l tak1m fonetle
rini hi~ ltir defas1ada durdu
ramad1. Golleria fazla olma
sm1 da -beaee- bence bu 
ylzdendir. AltaY' miidafas1 
Meride böyle tc1kil edeeek 
elursa bu 11oktaya ~ok dik
kaf etmck lizim. 

Yard1mc1lara. geJince, ev
Tclä tunu kart'iyetle söyle
nebilirki orta ltaf Enver cTc
lisi g'Ün -her halde an9'eman
su: olmas1ndan o)acak- alan
da yok gihi itli. Sag yard1m
c1 Mehmed arkada§JnlD ~ok 

1 fena oyn•masir.daa ötürü 
Fuad1 m1, Abbas1 m1 marka 

1 edecegini kestiremedi ve bu 
iki oyuncu ortasmda dönüp 
dola~b. Sol yard1mc1 Dogan 
da ayni vaziyette idi. 

Ak1nc1lara gelince, arka
da~lar1na nispeteu iyi idilcr. 
Tak1m kapta•n Vahap ~ok 

~"i IT"'-'!] 

~ ~ ~ 
•• 

~ah~b ilyas arkada~lar1na 
pas yerinc §Ütler göndFrdi. 
Bu oyuncu pas verirken topa 
~ok h11la vurmamahdar, sai 
a~1k'ta Saim koadisindcn 
bcldencn · oyunu göstere
medi. 

Dün Saim birka~ Yaiiyctte 
; ald1g~ topu g~rl;;ibiraz 
kaldmp önc f1rlaya1t Vahapta 
verseydi netice haaha~ka 
oluru. Saimiw topa falsulu 
varmak adctindca yaz g•~
melidir. <;ünltü par;ar gönü 
bu yüzdea , kalcci ile karJ1-
la1bg1 aalde muhakkak bir 
1olu kaybetti. 

Hatmmd. kald1j'1na rörc 
J.u yürdcn aiabcyisi eyn•MI 
kcDai.ine k11aasma seJ.ep 
odur. 

Basri paar günü ncr za
aaadan f azla Dribblini yapb 
bundan va1ge~meai!1iz1mchr. 
<;ünkü bu vaziyet kendi aley 
hincledir. 

G6:depeye cclinee, bu 
ma~ta Göztepe taluanlda 
aatrCIJilam yerindc bir tak1-
min hali derhal göze ~arp1-
yordu. Bilhassa orta haf 
Haldu fimdiye kadar rörme
digimiz güul J.ir oyun oy
aad1. 

Kalcci mahmuda diyae
iimiz yoktur. Paza» -t•kü 
ma~ta kendisinc t~üp 
cden Y&J:ifeyi b.Jard1. Gol
lerio ikisinde kcndi oy•ncu
nun hatas1 vard1. 

Müdafi Re~ad pazar rui 
bize güael bir eyua iÖsterei. 
Her halde bu rft.zel · oyun• 
haz1rlanm1~ olmasma bor~lu
dur. Yuunda~oyn1y• arka: 
da~1 da · ~·k ~ah,b. Yard1m
c1lar Hakllm1D güzel idaresi 
ile bekleacn randmam vcrdi. 

Hüdum hattmda Althas, 
1ag a~1k, Halid ~ok eyi idi
ler. Fuad ilc Müi!affer 9ek 
~ah~blar. Fakat Fuat bu 
ma~ta gol ka~uma rekeranu 
adeta k1r " aga ~·h~m1~1.r. 
Y oksa Altay daha fena va
ziyete dü~ebilirdi. 

Netice itibarilc pazar.günü 
•n sok müeasir. olan;.cihet 
Gö7.l!epenin haz1rhkh olmas1 
buna anukabil Altaym hi~ 
antremam olmad1g1d1r. Mag
lubiyet ve galibiyet sebebini 
en ~ek bunda aranmahdu. 
2 2: 8 ~ 

1 1 
~ünün. Onemli Telgraflar1 
ltalya on iki adaya 32 bombard1man u~aj'1 göndermiiftir. 

Bir lngiliz gazetcsi Türk-Yunan donanmalar1n1n Akdenizde 
j\. mü~terek 111anevralarda bulunacagm1 yazmaktad1r. 
J~ § Yunanistan milli miidafaas1m saglamla~braeak tedbirlcr 

1 almaktad1r. Bu cümleden olarak 75 yeni tayyarc ve müte
addit harb gemileri almaga karar vermi§Hr. 

§ Habe~istan tam manasili seferber bir h,..dedir. Bir mil
yendan fazla askcr toplan1yor. Yurdu kurtarmak i~in hu-

t' tluda ko,m1yacak her her habe§li hcmen ipe ~ekileccktir. 
tj §!lngiliz ana doaaRmasmdan sonra cn kuvvetli hava filo

lar1 da Akdenize sevkedilmi~tir. 
§ italya Libyadan ( ~O ) bin yerli asker topluyor. 
§ lngiliterc ke!!diai göstermek i~i11 ltalyanlarm Yabet 

iline sald1rma1101 beldcmektedir. 
~ 1 § Habc,ler yurdlar1ndan bir kari' toprak vermiye raz1 
; 1 elm1yacaldar1ni kesin bir dil ile bildirmi11lerdir. 

§ lagilizleria icad ettilderi yeai tiJJ tayyareaia t.~riltekri 
ile pek büyük •u•affakiyetler elae edUmiftir. 

( Halkm Scsi ) 

igiltere 
Fransaya 
Bir 1.1uhtira Verdi 
Loadra (Radyo) - Kabi

ncain düakti toplanbs nda 
Fransaya mahiyeti hcnüz 
bilinemiyen bir„muhbra ver

mege karar YCrmi,tir. 
Muhbra laük6metc verilir, 

verilmer; D•§redileccktir. 

italya tehdid 
ediyor 

Roma ( Raclyo ) - Gecc 
yar11mdan sonra italya hü
kümeti uluslar . kurumuna 
1öndcrdigii bir notada sos
yetenin dahili nizamnama
sinio 14 acü aadesi1'1 tat
ltike kalk1§bi1 takdirde ku
rumdan ~ekileceiiai hildir
mi!jtir. 

Bu hususta Ajaa1 Havaa 
bildirildi~inc göre uluslar 
konseyi perfebe 1üakiiStop
lcnbs1nda 15 inei ma.Wenia 
tatbikina karar verecektir. 

Fransa 
i~c;i Saylav]arindan 

biri nc diyor? · 
Pari•, [Radyo] -1~ci say

lavlar1ndaa biri büylik bir 
mitia2 csnasmda ltalyanlara 
•• „ maddcler rönduilme
mesi Ye hi~ bir surctle mali 
J.ir yard1m yap1lmamas101 
sulhua muhafazaM iQin iste
miftir. 

Romaya 
Atand1 

Bükre, 24 (A A) - Fiaans 
müstetar1 lby Dimitre Kou
taatmeskenlln Ro.manya ulu-, 
aal &anka dircktörlliünc ta-
yia edildiii rea••• hildiril
mektedir. 

·------
, ingiltere italya 

(Ba~taraf1 1 inoidc) 
Oil Fild kvmpauyes1, gerck 
kendisioio Ye 1cre.k ortag1 
olaa 8riti9 Oil Developmen 
kumbanyes1nm ta111a111ile ital
yan kon\rolw altma ge~Uj'ini 
yalanlamaktadir. 

Va§ington 24 (A.A) -Mü
himmat kontr .>lu uluslar ofisi 
bugiin ilk toplantJsm1 bay 
Hulun ba~kaahi'mda yaparak 
bay Ruzvef tarafmdan bita
raihk kanununa göre ilän 
edilccek ambargoya dahil 
edilccek alctlerin listesini 
tanzim etmi§ti. 

Trihuna, UJusJar Sos 
yet.:;ine nasihat . 

venyor 
Roma, 24 (A.A) - Gaze

ler Uluslar Soayetesinin ital
yan-Habet anla§mazhg1 na.k
k~ada iOihaz etmek istedigi 
1ureti tesviyenin ·ttalya i~in 
kabul ctrnck i•kl1u olmach
i1n1 belirtmekte devam ct
mektedir. 

Tribuna r•zetcsi diyor ki: 
Uluslar SosyetMinin tatbtk 

edeceii ulus ne eluraa elsun 
en ziyad.c mühi• olan cihet 
anla~aazhi•• bo~ preBsip
ler ve yanht oldugu kadar 
itilaftaa kaQ.aa planlar i~ine 
1oku1mas1 dej'il tarilai ve 
temelini hulmak"r. 

Sand1kl1 hatt1n1n bir Afyon -
k1sm1 i mal edildi 

lsöarta 24l(A.A) - Afyon - Antalya hattmm, Karakuyu 
- Sand1kh k1smmm bitirilmi§ olmasmdan, Sand1khda yap1-
laek a~1lma töreninde bulunmak üzere lsparta ili adma 
30 ki§ilik bir heyet Sand1khya jgitmesi kararla§hrilm1~ ve 
baurhga ba~lanm1~hr. 

Makinele§mi§ ordunun ya
p1lan manevralar1 

Mailly 24 [A.A) - Tamamen makinele~tirilmi§ ve bir 
süvari ile takviye edilmi§ bir firkam makinele§tirilmemi§ 
bir firkaya kar~1 olan dyrumunu anlamak i~in manevralar 
27 ynbahc1 sühay önünde yap1lmaktad1r. 

Kad1n yüzünden ü~ karde§ 
birden katil oldu 

Safranbolu (Özel) - Efläni nahiyesine b~gh $eyler kö
yünde kol gezcn jandarmalar, yol üstünde bir cesed bul
mu~lard1r. Cesedin §eyhler köyünda 20 ya§larmda $abana 
ait oldugu ve ayni köyden ü~ karde§ tarafmdan öldürül
dügü anla§tlmi§hr. Katil karde§ler derhal yakalanm1§lard1r. 
Cinayetin bir tarla ve bir kadm meselesi yüzündnn oldugu 
anla§1lmaktadir. 

Muhariblere hi~ bir 
sat1Im1yacak 

Ncvyork 24 (A.A) - Avrupadan bugün geien mühimmat 
i~leri mütehass1s1 B. Bernar Baru~ Amerikanm bitarafhgm1 
muhafaza i~in muahariblere hi~ bir mal satmamas1 läz1m 
geldigi söylemi§tir. 

Mussolini ile 
Habe~ in1paratorunun 

fallan 
Josef Ranald ismindeki 

~uharri;:-ayni .zä°iianda ga:
ipten haber veren bir aaam
d1r. ~imdiye kadar yaptig1 
say1s1~ seyahatlerde, bir~ok 
diinya büyüklerinin avuc;la
rmdaki ~izgileri okumu§ ve 
istikballerinden haber ver
mi~tir. Bunlarm i~inde iki 
tanesi bugün bütün"'dünyay1 

-kendilerile me~gul ettikleri
i~in, haklarmda Renaldm sa
vurdugu kehanetler dikkate 
deger. 

Reneld, 1922 senesinde 
Mussolininin eline bakm1§ ve 
demi§ ki: 

"Siz, hu scnenin sonundan 
cvvel iktidar mevkiini ele 
ge~recek ve on be~ sene 
muhafaza edeceksiniz„ 

Liselerde de 
~tuhtclit ~f cdrisat 

Yan1hvor 
,; 

Istanbul (Özel) - Bu y1l, 
istanbulda oldugu gibi Ana
doluda da, lise ve orta mek
teplere ~ok fazla ve teha
cüm vard1r. Bir k1s1m vilä
yetlerimizde yalmz erkek 
orta wektebi veya lisesi var
d1r. 

Kültür Bakanhg1, erkek, 
k1z hi~bir talebenin mektep
tepsiz kalmamas1 i~in, yeni 
baz1 kararlar vermi~tir. ~im
diye kadar yalmz orta mek
teplerde muhtelif tedrisat 
yap1lm kta idi. 

Kültür Bakanhg1, bu y1l, 
ihtiyac; olan §ehirlere tebli
gat yaparak · liselerde de 
muhtelit tcdrisat yap1lmas101 
bildirmi §tir. 

Muhtelif erkek liseleri, k1z 
talebe kaydma ba~lam1§lar
d1r. 

Av tüfeng~y~e 
Bir c;ocugun eh 

par<;aJand1 . 
Bugün Bucada bir av ~ 

tesin kazaen patlama111 Y6 
zünden Mehd toronu 1-4 ylf 
larmda Muzafferin eli fl"' 
~a prr~a old•. 

Vaka §Öyle cereyan et' 

mi~tir. 
Bir ke~ arkada~ akf" 

üstü av yapmak havesi ilS 
ellerine ge~irdikleri bir doi' 
ma tüfekle mezarhk civatl„ 
gi~tmi§ler. 

l~lerioden Faz1l ~avuf o~ 
Muzaffer tüfegi patlatfllP 
istemi§; tüfek atet almay~~1 
kibritle ate~lemegc kalk•r 
N eticede ate§ alan doll" 
silähm agzmdan 91kan ,,r 
malar Muzafferin elini ~ 
~alamt§hr. Yarah ~o• 
memleket hHtanesine k1Jdr 
r1lm1§hr. 

Dükkana 
l Hücum 
Etmi§ler ! 

Pe~temalcilar ba§inda 5,t' 
ho§ olarak ge~mekte oll' 
sab1kahlardan Ahmed fl 

arkada§I Esat a~c1 Mustaf•' 
mn düpkänma hücum edl' 
rek b1~ak ~ektikleriod•' 
yakalanm1§lard1r. 

Namus 
H1rs1zlar1 ! 

Menemende Dere ka1! 
Mehmed k1z1 Naciye)1 lfP 

ve silähla korkutmak suretil' 
~a~1arak kirleten Ömer ~~ 
Omer agarceza hak yer1J1 
on y1l ve gendisine yar~ 
eden arkada~1 Süieyman off' 
Mustafa be§ y1l ag1r h•P" 
mahküm edimi§lt11dir. 

Bir marti bit 
~ 

u~ag1 dü§ürdiJ 
Fil karmcadan u~ak d' 

ku~lardan korkar. G•ole tl 
lsko~ya k1y1lannda u~01a1't>J 
olan bir Ingiliz uc;ajl 

. ·1 _ ... r marb 1 e ~arp1§m11, perv-i-
si fpar~alanmi§hr. Berdi tf 
versin hädise ~ok ytikse1' , 
olmu§ta, pilot kayarak u~' 
gm1 denize indirmi,tir. ---.l"tltir-r-__ _ Hakikaten de, 'Mussolini 

alb ay sonra Roma üzerine 
yürümü§tür. 

Renaldm, Haile Seläseye ' 
söyledigi de §U: 

- Siz k1rk dört "- ya~ma 
geldi§iniz zaman büyük bir 
tehlike gec;ireceksiniz. Fakat 
saadet c;izgisi devam ediyor.„ 

Yugoslavya da 
Partigürül 

tüleri 

italya! 
Ko§kuda! ,_ 
Belgrad - Y a p1lacak ol, 

son bahar manevralar1 i~ 
Yugoslavyanm pek~ok a11'-' 
rini siläh altima davet ctdl 
italyada fcna tesirler 1•f 
maktad1r. ,, 

Negüs hu sene k1rk dört 
ya~mda olduguna göre, bu 
kehanetlerin ikisi de dogru 
galiba. 

Belgrad - Hükiimete kar
s1 birle~mek isteyen parti 
§efler müzakcr<>lerine de
vam ediyorlar. ~imdiki ka
bineyi devirmek i~in haz1 
Hirvat partilerine iltihak et· 
mektedirler. Gazeteler bu 
mesele hakkmda sütünlar 

italyan sefiri Belgrad ~· 
kiimetinden bu bapta d 
tane izahat istemi§tir. 

Habe§istanda 
Yagmur 
Mevsimi 

itaya 
dolduruyor, maamafih bir R•• t 
kar1§1khk t;ikarmak ihtimali uc at 
yoktur, Ed k •? , ·-~----- · ece m1 .i 

Belgrad - Habe~istanda raklarmda äskeri harekäat t•„ 
yagmur mevs1m1 bu aym mümkün olm1yacakhr. Bu Belgrad -Vema gaie ~· 
yirmi be~inde bitecektir ki yüzdendir ki Habe§ler askeri italyanm bu kadar baJI~ 

lara ve fadakärhklara .~ 
bir ay müddetle Habe§ top- haz1rhkta acele etmiyorlar. men Fransanm da lnsr:,~ 

Devlet dem1·ryollar1ndan : ilc fi~ir biriigi yapm••• P' 
rine ltalyanm sava1 set/ ~,t 

D. D. 84 numarah gidi~·dönÜ§ yolcu tarifesinin Eylül 1935 s1ndan dönecegini ve. fj~ 
sonunda bitecek olan meriyet müddeti, Birinci Känun 1935 j bu dönmeyi temin iJ&ll tt'' 
sonuna kadar olmak üzerc ve ayni ~artlarla ü~ ay daha f yanm gururunu 'JÖ"e 
u1ablm1§hr. lh1m gt\ec~jioi yaz1y•t· 


