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Çinde patlıyan kanlı muharebe yakında . çok müt 
hiş ve tüyler örpertici bir boğuşma halini alacak 

lstanbul 17 ( Huıusi ) -
~in ihtilal ve isyanını hazır
lan ve Nankin hükumet 
~ Mareşal Şan Kay Şek'ı 

esir eden Mareşal Şank Su 
Liyank komünistlerle biı leş
miştir. 

Çinde çok mühim askeri 

hareketler başlamış ve deh
şetli bir muharebe patlamış
tı · . Şan Kay Şek in seçme 
kuvvetleri Siyanfuya 20 kilo· 

metre yaklaşmışlardır. Nan
kie şehrinde örfi idrre ilan 
edilmiştir. 
Şanhay 17 (A.A) -Sianfu 

üzerine yürümekte olan hü- ı olmak için Maraşal Şanı s .. 
kümet kuvvetlerinin rabıta• lien kıtaatı Huayın civarında 
sını kesmek ve takviye kıta- mühim bir taarruza girişmiı-
atnın gönderilmesine mani - Sonu 4 üncüde -

kardeşlerimiz cok kederli Yeni lnı?iliz kralı ~abasının .~icalini .etrafına 
-------oc••OO ' toplıyor Edvard Vıvanada koşkler kıralıyor 

tevfik Rüştü Aras Parise gitti. Fransa uy- . . , ~.. ... , , · ,. · . : ..,,,... · /: 
> ~ ' 

~un bir teklifte bulunursa Milletler cemi- . \~ . : ~~' ·. 
yelinin kararıf!.~ .. ~~~!'!::U kalmıyacak ~~_::. "' .. i.i·~~ 

Yumruk zorııyle uydur- k: ~ı 
mazbata toplıyorlar ~ 

ANTAKYADA İNL.iYN KARDEŞLERİMİZ 
ttanbul 17 (Hnsusi) -San· rin hatıralannı taziz için ma-
kardeşlerimiz son badi- ı tem tutmuşlardır, bayram 
~t şehid düşen gençle- yapmamışlardır. Küçük kasa-

Karınca gazetelerin ağzında bir Fil oldu 

~ Sak şu anamın kızı nekadar güzel, yüzü nekadar tc· •t beyazdır. 
i Sonra Istaobul gazeteleri de çekinmeden, sıkılmadan ::t bazı kızların yüzlerinde sakal, bıyık çıkıyormuı diye 

"• çıkardalar, 

balar da bu mateme iştirak 

etmişlerdir. 

Mahalli idare memurları 

satılmış adamları vasıtasile 

Sancağın, Suriyenin bir par
çası olduğuna dair maıba

talar toplama&"a başlamaları 

üzerine Sancak halkı bunla
rı protesto için hazırlanmış

tır. 

Mukabil mazbataları tan
..t:İllJ edereM: Mıiletlcr cemi

' yetine ve hükfımelimize gön
dermişlerdir. 

Bunlardan 300,000 Türkün 
istiklal davasında bir tek 
insan gibi hareket ettikleri 
yazılıdır. 

Sancak meselesinin Millet
ler cemiyetinde tekrar görü
şülmesi, konseyin ikincika· 
nuodaki normal toplanışına 
kaldığından Haıiciye Vekili· 
miz Tevfik Rüştü Aras, 
Fransız Hariciye nazırı lvon 
Ddbosun daveti üzerine bu· 
gün Parise hareket ediyor. 

iki hariciyeci arasında 

dostane görüşmeler in ıyı 

netice verecegı kanaati, 
Ceneurede hakimdir. 

Fransızlar, adalete uyğun 
bir hal sureti teklif ederlerse 
yılbaşından sonra Türkiye -
Fransa arasında doğrudan 
doğruya müzakereler yapıl
ması muhtemeldir. 

Milletler cemiyeti konse-
yinde kabul edilen üç müşa
hid, bugünlerde Sancağa 
hareket edeceklerdir. Bir 
habere göre Fransız kuvvet· 
leri, Sancaktan çekilecek
lerdir. 

Çeki Karlin 
Altayı 1 - 3 

yendi 
Dün öğleden sonra stad • 

yomda Çek Karlen ile Altay 
takımları karşılaşmışlardır. 

Birinci devrede iki takım 
birbire berabere kalmış ve 
ikinci devrede Çeki iki gol 
daha yaparak 1 - 3 ile galib 
gelmişlerdir. Maç çok heye
canlı olmuştur. Önümüzdeki 
Pazar günü maça gelecek 
olan bayanlardan para alın
maması kararlqtıralmııtır. 

geleceji ve bu ıatolardaa 
birinde oturacaiı tahaıia 
olnnmaktadsr. 

Londra 16 (Radyo) -
Kral altıncı Corç baba11 be
şinci Corç'un ricalini yamu 

Yukarıda solda yeni lngiliz kralı ailesi ve çocuklarile bir toplamaktadır. Beıinci Cor· 
!arada sağda yeni lngiliz kralı, altında sağda MadamSimp· çun ricalinden Sir Alekaudt 

son, ortada veliahd, solda eski kral Edvard görünmektedir. 
----------· .• Harding'i hususi kltib ola• 

Viyana 17 (Radyo) -Eski oturmaktadır. Burada birkaç rak maiyetine almışbr. 
lngiliz kralı Insburgda petrol şato daha kiralamııtır. lMa•Lôl Paris - Soir • gazeteaima 
vadisinde Keroçild şatosunda dam simsonun da bugünlerde - Sonu 4 üncüde -

00000000000000000000000000000000000000 oooooooooooooaocaoaoooooooooooooooaoooıaa ıı 

ispanya harbinde:her iki 
taraf da ,.· iler/e·yemivor 

- -:e; Tempes ga
zetesinin baş yazı- • 
sın dan: 

İspanyada aske· 
ri harekat uzayıp 

durmaktadır. İk• 
taraftan biri için 
cidden ehemmiyeti 
neticeleri olmıyan 

bazı mevzii taar
ruzlar bir yana bı
rakılırsa, umumiye
ti itibariyle vaziye
tin değişmemiş kal
dığı ve hükiimetçi
lerle nasyonalistle
rin eski mevkilerini muhafa
za ettikleri müıahcde edilir. 

Bütün askeri faaliyet birkaç 
gündeaberi topçu d&ıllola· 

riyle tayyare hareketleriae 
- Soau 41adde -
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Simpson Bıyıklı sakallı kadınlar DUNYADA NELER 
. VE Şehrimizde kadınları'; .. bı_y_ık_l_ı _s_a_k_a_ll-ı b-i-r-has· 

;1:1ov-·•,~ftD talıea tutulduiu hakkında nteedı·r.diyorlar? 
Yazan : Lord Denega) l 

imi ~ Şehrimizde kadınların bir Villem Key tarafmdan yapıl ı 
hastalığa tutularak bıyıklı mıı olup o devirde pek meş- I Kadınlar arasında k'llı yüz 

( Dünkü sayıdan devam ve son ) kında Istanbul gazetelerinin 
sakallı bir hal aldıkları hak- bur olan madam Margaret az görünüyor sa da kıllı vu 

Halseberi tasvir etmektedir. cud'ere sık sık tesadüf edil-

Bu devlet ıon bulmadan Hatta kralın Nablin yatı mubalealı neşriyatini dün yaz· 
~ •ens Eavard ile madam ile gezinti yaptığı sırada bir mııtık. Sadece bu hastalık 
1 mson aralarında birçok gazetecinin aldığı fotoğrafın bir genç kızda görnlmüttür. 
' lltterek kanaatler bulundu- derhal iadasini temin etmek- Hastalık salğın değildir. 
1 İınu anladılar ve aralarında le, madam Simsonla olan ali- Habbeyi kubbe yapan bu 
ı ımimi bir dostluk başladı. kası hakkında neşriyat ya- neşriyat ve bu hususta lstan . 

"k ı · it bul doktorlarının verdiği iza-~merı a gazete erı a ı ay- pılmasından çekinmediğini 
b · b d ti v ha ti aşagv ıya koyuyoruz: an erı u os ugu mevzuu göstemiş, hatta bu sırada 

h t k d. J Son (zamanlarda Kacink a le me te ır er. fotografçı gazeteciye, istedi- "' 
' M d s· t hastalığına tutulan bazı kız-

a am ımpsonu anıyıp g· i kadar fotogw raf alabilece-
k fi k.. d v "Jd" lar, lzmir Memleket hastane-,.e\flDeme m m un egı ır. gv ini söylemiştir. 

•rena Edvardın en yakın sine müracaatla tedavi edil-
1ostları onun madamla tanış- Madam Simpson bu sene- meğe başlsnmışlardır. Bu şa-

nin ba•larına kadar bu vazi- d"kk t d. h t ıktan sonra bir değişiklik .,. yanı ı a ve na ır as a· 
.ıeçirdiğini söyliyor ve genç- yette idi. Madam bu sene- lık doktorlar arasında çok 
~kten, [olğunluğa geçtiğini nin başında Amerikan tar- alaka ile karşılanmışbr. Bu 
anlatıyorlar. zında giyinmekten vazgeçe- hastalığa yakalanan kızların 
J *** rek bir moda diktatörü ol- vücudları bazı erkeklerde gö· 
ı Kral Edvardın, Madam mak üzere şübret bulmağa rüldüğü gibi kıllarla örtül-

! 6impsonla dostluğun~ gizle- başladı. mektedir, yüzlerinde bıyık 

Tabloda kadının çatal bir mektedir. Sebeb de şıklık 
ve tuvalettir. Maamafih bu 

sakalla bıyığı olduğu görül- mesele hakkında mendel ka 
mektedir. 

Diğer taraftan bunun ırsi 
olduğuna dair de kat'i bır 
delil yoktur. ISakalh bıyıklı 
kadınların çocuklarında bu 

hal görülmediği gibi bu gibi 
köse evladJarın evladları da 

nunun ne dediğini şimdilik 
kat'i olarak söyliyemiyecek
ğim . ,, 

Doktor Hafız Cemal de 
şunları söylemiştir. 

" - Bu meselede pek o 
kadar şaşılacak bir şey yok 

gür bıyıklı ve sakallı :olmuş- tur. Biz böyle vak'alara her 
lardır. vakit tesadüf ederiz. 

Bunun muayyen ırklara Memleketimizde gür bıyık 
hasretmek de doğru değil- lı dudular nadirattan mıdır? 
dir. Ekseriya Kafkasya ha- Biz onlara hiçbir vakit has 
valisinde t esadüf edilmek- ta gözile bakmamışızdır. 

000000000000000000000000000000000('000000000000000 

Vakıf paralar idaresi 
borç verecek ? 

nasıl 

• d F k t I "lt K d' ' · b" gü · saç, hatta sakal çıkmakta-mıyor u. a a ngı ere en ıs,nı ır n yenı Vakıf paralar idaresinin da1: kargir olanların verilen 
t t l · J • k d"J" k kkb v d ö dır. Bu hastahgv a tutulan kız-ıgaze e erı, mese eyı en ı ı- a 8 ı magazasın a g r- talimatname esaslarına göre paraları .Aüzde yirmi beş ve 
'ı;;.i d b h t k .. t.. M d b" b 1 d Jarın kol ve bacakları, çok ·a•n en mevzuu a se me - muş um. 8 am ır am e e vakıf paralar idaresi gayri ahşap olanların yüzde elli 

l ıten çekinmiş ve hadise ilin on sekiz çift ayakkabı al- ince olduğu halde bedenleri menaul mallar, Istanhul bor- fazlasiyte sigorta ettir.imiş 
1 d v b" b b · H 1 d · çok şişman ve yagv h oluyor o un ugu zaman ır om a mıştı. e e ma amın giyinı- sasında kote edilmiş milli bulunması lazım gelecektir. 

t · · · t H lb k" ve kadınlık evsafı kaybolu-
1 esırını yapmış ır. a u 1 şinde kusur bulmak imkinı esham ve tahviller ile kıy- Kargir binalarda buluna-
' bütün dünya matbuatıu me- tamamile zail olmuştu. yorTEVFIK SAGLAMIN metli mücevher, tı ltm, gümüş cak kıymetin yüzde otuzu ar-
ı seleyi mevzuu bahsetmiş, Madamın en bellibaşli zevk- SÖZLERİ meski'ıkit ve külçe eşya mu- salarda ve binaya göre ah-
i bilbasıa Kralın geçen yaz terinden biri tenteneyı mo· General tevfik sagvlam de- kabilinda ödünç para vere- nacak bahçelerde yüzde yir-

Nahlin yatı ile yaptığı ge- cektir. · k d k 
• . t·• d M d s· dern ihtiyaçlara göre leullan- mi•tir ki: mısine a ar i razı yapıla-
zın ı,.eınasın a a am ımp- .,. T. t · b" ı ·ı 

I' ıonun da kendisine refakat masıdır. Fakat onda bir gi- " - Ben mevzuubahis ba ıya ro, sınema ına arı ı e caktır. Tamamlanmamış ve 
· yiniş dehasının inkişafile be- beri henüz okumadım ve bu imalathane ve fabrika ğibi bundan dolayı safi olmayan 

ıf ettiğini bilmiyen yoktu. kıymeti, binasından ziyade 
1 A 'r"k t ı · · raber psikoloJ

0

ik bir tahavvül hususta muayyen bir etüdüm geliri konmamış kirgir bina 1 me ı • gaze e erı ıse me- içindeki aletler ve vasıtalara 
ı seleyi en büyük ıerlivhalarla başladı. Artık eski gniş te- yoktur. t b. ··ıkl b w b .. b duvarlarının yar ıirtifaa ka · 
1 b .. ·· .. Yalnı• bu gı'bı" vak'aların a ı mu er ag agçe os dar yu"kselmı·· olanlarına yazıyor ve kralın gelecek essumu gozc çarpmıyor, ~ I b h .,. 

, haziradda Madam Simpsonla daha fazla asabi ve telaşlı sık sık görüldüğü ve fev- tan tara gi i zirai ususat- t aksitle ikrazda bulunulabi· 
kal'ada hadiseler teckil et- kullanılan yerler eski kir ha lecektir. Gayri menkul mal-

evleneceğini anlatıyör ve o- görünüyordu. "' mam ve hanlar ile bostan v~ 
edl•gıv ' muhakkaktır ların kirgirleri için senelik nun yakında düşes olacagv ıoı Gerçi madam dostlarını m · k I 1 d k Dr. Süheyl Ünverin üstü apa 1 çarşı ar a i em- yüzde dokuz faizi yüzde 1.5 

yazıyorlardı. yine eskisi gibi agırhyor, fikrı· lak ve hisse üzerine ipotek k · ı 
G 12 S · d omısyon, arsa arla ahşaplar 

eçen onteşrın e hepsine ayrı ayrı iltifat edi- ı k · ·ı h" ı· 
N k k D 1 N Ünı'versite Adl"ı tıb tarı"h"ı yapıma ıstenı en ısse ı için senevi yüzde dokuz faiz 

evyor ta çı an ai Y evs yordu, fakat eskisi kadar •en ahcap evler ve arsalar, yarı-
d S. K ı· .,. h d kt s .. b ı O .,. ve yüzde üç komisyon alına -ma am ımpsonun ra ıçe ve neıeli degv ildi. Fakat bu- ocası 0 or u ey nver dan a<agw ı hisseli kirgirle 

M · ·ı .. ·· t" w -d- d ı .. ı · · -r caktır. Faiz ve komisyon arı 1 e goruş ugu u yaz- nun da sebebini anlamak e şun arı soy emıştır. altı veya üstü başkasının o-
l b h "'d" d · " 5 k il b ki la yekiinüııden verilmesi lazım 

OLUYOR1 
Kralların mesleği 

i'2 RALLIK işsiz, güçs~ı 
LaJ oturmak demek değil• 

dir. Kral l 6 ıncı Lui mi· 
kemmel bir çilingirdi. 4tıac6 
Hanri güzel yemek pişirirdi. 
imparator Rodolf kimyager 
idi. Daha doğrusu simyager 
idi. altın yapmağa ağraşırdı. 
1 inci Fransua ile 9 uncu 
Şarl şairdil~r. Romanya 11111· 

barrirlerinden birinin yüıüo• 
cü yılını kutladı. bu mubar· 
rir Karmen silva imzasile 
yazan kraliçe elizabetti Sinci 
Edvard da balı dokuma IPe 

rakında imiş. 

••• 
Jaoonyada en kıymetli 
yenıek: fare kızartın~sı 

- okyoda Juin isminde b~! U kont abbaplarma veı dil' 
bir ziyafette en iyi yelPelı 
olarak sofrasına fare kııarl" 
masını koydurmuştur.IJapoo· 

f e• · yade Formoza adasının ar 
leri bilhassa şeker kamışı ;!İ 
beslendikleri için çok 111• 

imişler ve lezzetlerine doyulll 
olmazmış. ... 
Görü)memiş bir s39t ,. 
[! eh ordusuna yardıaı \t 

miyeti meşhur piyao•. 
ve siyaset adamı Pader•i~Jıi· 
ye bir saat hediye etmiıtıt· 

1 
Bu saat şimdiye kadar eft 

yapılmış bir şeymiı. s~ .. 
rakamlarının yerine piYa.°!.. 
tin adı ve aile adı yaıılı01 
Dakika yerleri piyano tutl~; 
rının aynıdır. Küçük ibre bil 
kalem, büyük ibre de .• 
orkestra şefi bastonu ıekl•: .. 
dedir. Saniyeyi gösterell ~·, 
mında da rakamlar ye~., 
piyanistin doğduğu ıebtl 
adı yazılıdır. ... mış ar ve u a ıse erın güç degv ildir. - a a ı ve ıyı ı o D lup ayrı ayrı ipotek yapıl-

k. J t H lb k" b k d ı d- b "'l d gelen yüzde iki iki buçuk 
• 11 er yapmış ır. a u 1 u Madam Simpson bugün a ın ar unya tı 8 emın e mak istenilen mahaJler, kiy- Çı•zme)ı• 
b b · 1 k .. iil ·· d v ·ıd· B"lb muamele verğisi müşteriye 8 etın 81 1 yo tur. çok ciddi ciddi bir •ahsiyt- az gor muş egı ır. 1 as- metleri hissesiz binalarda 

A "k l · d h .,. A d b d · · aid olacaktır. idare eo çok merı a gazete erı 8 a tir ve mukadderatın omuzla- sa vrupa a una aır mı- 500 hissesiz arsalarda his- k Jar 
M d S. il . 1 1 b' 1 15 seneye kadar ikrazatta oyun . ı·..i sonra a am ı ıı. psonun rına yükledigvi büyük mes'u- ıa er, resım ere tes ıt o un- seli kargirlerde 1000 lira .... 

k 1 bulunabilecektir. ı· k d k bıP ra içe olmıyacağını, fakat liyet oeu bir hayli ezmiştir. muş ve bunlara da tıb tari- ikraza müsaid olmıyan gayri s oçya a oyun ~ et çil 
kralın karısı olmaklct istifa hini alakadar eden Eskülip menkuller, tahmin sırasında Babasının evini koyunlarına kauçuk 1

.' d'Ye 
edece~ini yazmıya başladılar. B h k gibi ilmi ve bedii eserlerde tesbit edilecek senelik irad- me giydiriyorlar. Bu şıoı b~bİ 
Ve bu neşriyatı bir sürü de- a çe mera - tesadüf edilmekti! bulunmuş- dan yüzde y;rmi çıkarılmak 2'SZ dökerek kadar görülmemişti. Se d•" 
dikodular, şakalar ve 

1 

tenkit- ) ) tur. Resimler hakkında veri· suretiyle bulunacak safi ge- mi koyunları romatizrı>ll Jı• 
ler takip etti. Amerika ga- 1 arına len azahattan anlaşıldığına liıi ikraz olunacak paranın Yakmak istemiş muhafaza diye izah ede'eır· 
zetelerinin bu meseleye ver- Anasını yedi defa ; , şıla- göre de bu gibi hastalıklar senelik faizi ve komisyon Balıkasir - Mehmed adın· ~iniz. Hayır. rütubatli ç•Ybit 
dikterf :ehemmiyet her şeyi makla yetiştirilen 1-2·3 yaşlı nevzuhur değildir. Ta On miktarından az olan gayri da bir genç gece babasının lar, koyunlarda bulaş•" ~3 
geçiyordu. Yalnız Ne .. york Kayası fidanlarımız vardır. yedinci asırdanbeti vardır ve msnkuller mukabilinde ikra- evinin etrafına gaz dökmüş- hastalık tevlid ediyor. "e 911 
gazeteleri bu mesele üzerin- Fidanlar her sene erken ve sebehlei değilse bile ar azı zat yapılamıyacaktır. lür. Mehmet bundan sonra runuu yüzde ellisi ölüyor·•"" 
de 25,000 yazı yazmışlardır. lezzetli meyvalar verir. Me- teshil edilmiştir. Beşbin lıradan fazla ikraz döktüğü gazları yakıb evi hastalık ta hayvanlara sY bil 

Kral Edvard ise, mesele- raklılar Naldöken Palamut Mesela Asculape mecmua- mukabilinde alınacak temınal alevler içinde bırakacağı sı- larından geçiyormuş. fşte·ıerİ 
nin INrilte:re matbuatında fabrikası karşısında ki bab- sının kinunusasi 1936 nüsha- yalnızca kargir olması şart rada babası tarafından yaka- nun ıçın lskoçya çi~t~ı ot' 
mevaua tiahsolunmasına mu- çede Yaşar dedeye müracaat stnda çıkan bir resim 1520-1568 olacaktır. Teminat olarak ah- lanmıştır. Hayırlı evlad mah- koyünlara çizme giydır•Y 
balefet etmiyordu. edebilirler. D. 7 l yıllarında ya,ayan ressam nacak gayri menkul mallar- kemeye verilmiştir. lar... ____..../ 
------------...:..----------------------------------~~~~~~~~~~~~---~~~~~~-----~~~------~~~~~----~~~-~--~~--~~--- dre•e 

Ç • l < Pı •l • Bı•r seli böyle bir felakete ben hayır dua etmeme~e baş- bir gün yine bir ziyafette Bizde birz mektep 111e 1 d•" 

ln l erl l uğramıştım bir gün yine iş ladı. idi. söz manasız bır ceryanla gördük. Mürekkeb ya a rf' 
için müracaat eden bir zat, Maaşım sekiz yüz kuruştu perilerin cinleriu hayatımız amma cinlere perilere ~- ı;-

• 1 g 
gördüğü sühuletten çok mem hu miktar adamın yaşaması· üzerindeki tesirlerine dökül- hiç bir ilacın raceteı•0 •l:J 

D . ~ 

ğ 
nun olmuş ve beni bin rica na değil ölmasına bile kafi dü her kesten evel ben: remedik. Cin yorturl . ., ,, .. e ırmen e e e ve minnet ile bir akşam ye- değildi. Fakat orada bilhassa - Bırakın yahu! Ayıptır! çıkıvarmak kolay. Lak• 
meğine davet etmişti. ziyafetler · sayesinde müreffe Cin min, bunların hepsi ma- vab makul olmak gerek· 

-1-

Bu ye)değirmenine gece yarısından sonra gire
bilirsen artık sana ikbal yolu açılar 

O ıehre yeni gitmiştim. man daha ömıümde yoktur. 
ilk gilalerin mezaç yahnızlığı Tapu idaresinin tozlu def· 
içinde sıkıntıdan patlayor ve terleri, dağının yaprakları 
ıc.le&mden müdevver ihmale düzelmiş, numaralanmıt idi. 
uğrallilf evrakı dosyeleri bu Artık her hangi bir keıydı 
can sıkıntısı sayesinde birer bulmak için erbab mesaleba 
birer ikmal ediyordum. Di- "bir hafta ıonra gel" demek 
ye bilirim ki memuriyet ha- mecburiyetinde kalmıyorduk. 
yatımda o günler kadar dev Fakat iyiliğin de hazan in 
Jete mllfid olduium bir za- san zararını çekiyor. l~te me 

Bu ziyafet, benim o kasa- bir ömür sürüyordum. Müref- val. Hoların babsile geçecek Ona: ofot 
badaki yaboızlığıma ve bina- fe kelimesine bilhassa dikka- zamanımıza yazık ! Diye ba- Bundan makul ce'Va~ iotİ 
enaleyh bamarathğıma da tinizi çekerim. Bu hep baş- ğırdım. mu hacım! dedİIP· Sin•1f:,;oi 
nihayet çekti. kalarının mürüvvetine daya- Bu kuvvetli hükmüme ilk güldü. Abani sarıkh 

101 
Orada belkı on beş yirmi nan bir ikbaldı. Yoksa tabii saniyede kimse itiraz etmedi. fırlatarak atnının ark•5 

kişi ile tanımıştım Bir hafta beş parasızdım ve üzerimde- Fakat daha yaşlılaran birbir- d d 
k lb. • . d oğru sıyır ı: ı·fillJİI 

sonra onların ahbaplarile de i e ısenın renğıni tayin e lerine çevrilen bakışlarındaki b" tek ı · 
dost olduk. Telakiler her bütün mihmanlar aciz kalırdı. alaylı parıltıları, icaretle•me- - Peki sana ır od•Jıl 

.,. .,. var. Kasabanın kıyısı bİf 
güne her geceye bindi. ve Bir ev sahibi olmak kimsenin leri görünce cevab vermek k ld v. enin• 
bunun neticesi olarak da da mürüvvetine ihtiyaç hisstme için anlaşmıya çalıştıklarını ınet.ıu ye egırm ·de' 
irede İf tavsadı. Dosyelerin den başlı başına yaşayabil- anladım. gece yarısından ıooragı J' 
intizamı karışdı ve artık er- mek nimetini zaman zaman Nihayet içlerinden bay şafak söktinceye kadar ot 

baht meaalih benden evvelki içimi sızlatan bir meaerretle Gafor; kalacaksın. ) 
kadar 01emnun olmaraata. düıünür hulyalara ddalanm. - Oilum, diye bfttladı. ( Arkı•• ••' 

... 

s 
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...._. idaresinde Milli Kntüphaue ıineıaaıı 

BUGON 
iki muazzam film birden 

- Meçhul Asker 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

- Kan kardeşler 
w TÜRKÇE SÖZLÜ 
rftlCA: 
hutiyet bayramında Ankarada yapılan muazzam 

resmi geçid 

~m:r:~~~~~m~:r:' 

.. lı!Gı. .... 
Hediyesi İçin 

~~~ı:ı:.a::DIE'.~"'r 

Ferid eczacı başının 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

Hediyelik 
Ytni şişelerini çok b0ğenecek çok 

beğendireceksin iz 
---'!lı:.---

18 1 iaci Kia• 

milyon/ar Kisesine 
•Koşunuz 

14 

Bu defa UGURLU kitemizden · 14 7 41 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar •a 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemi:ıdeu 

1 Şifa • 
eczanesı 

Yılbaşı piyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uj-urlu ( MiL YONLAR ) kişesindea ahn•a. 

l\1uhterem müşterilerimne 

GôzLERİN MUHAFAZA 'il ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL >> 

ilk ca•larile kabildir, her cins en tık ye sağlam 
çerçiveleri ve güne, rö:ılükleri fz•ir k.emeraltı 

\et oteli altında Nafız Glzrirdnren saat Ye gözlük l bulursunuz. 

,..._ .. lllam&E!B!!Biil*E--................... , 

o::D·o;;.;ı;h·Aıi 1 
KAMÇIO\jLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı Elbamra Siaemaıı 
arkaııada No. : 55 Telefon : 3479 

...,.. ..... lil:!E P MW ._... • 

~ir kahvecilerine müjde 
ınüddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

~ •larak yapılan Bebe ye Baıar marka Paket Bisküvit
~ekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe-
\i ~a~an Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvitleri güzel 
-.ızın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi aımalı 
mescit cami karıısında 17 4No,da 
Dervim Biıkü•İt yapı• yeri: 

lsmail Ata•er. 

~*k~*~~~******~~~~~~~ 

Hükumet sırası 
iLiR 

Bir cemile olmak lbere Ye nıiljdeyi yetiştirmek ltia ..a 
büyilk radyo temin edilmiştir. 

İzmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı ...... , 
Kiıeıi ıa~iDi HAYRI AKDÔLllC. 

.Ncş'eniz , hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ı;a~~~~~~···~~~~::.-.--•• 
dai:i surette korunn1a-;ını temin edecek ancak ~ HUSEYJN KA YJN 

Zarif, temiz, ucuz mobilye evi Yı.•ksel, Kahada akılarıdır. ~ 
9 Evlül Baharat Deposu n Ye•ek ve yatak odaları fevkalade karola ... 

il kerestelerden yapılır 
.J .. n Muhtelif ölçü üzerineisiparişier kabul etlilir. 

~ Şekercilercle numara 2~ 

~~-a~S'*C.,... .. ~~-----------· 
aaAa.aaaa•a ... aaı•aaa•··· 
CI 

DOKTOR 3 
1 • m. şevki uğur 
fi • • .. BıRıNCı SINIF 

Dahili hastalıklar mütehassısı 
41 Almanyanın Hamburg üniversitesiude~okam•t· HMta• 9 
41 larını her sabah saat d"'~uıa kadar ve iğledea ...,. • ' 
61 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eiıler. • 
8 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdahu a~ • 
CI ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehaaeıiadL a 
G [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, la• • 

411 yiflik, kalb hastalıktan, mide, barıak böbrek haıtalı • 

ır' )ft 

bİ' DOKTOR ~ 
,a >+ 

s11 A. Kemal Tonay >+ 
·~~ Bakt~riyolog ve bulaşık, salğın ~ _ _ _ 
ıeri hastalıklar mütehassısı )f. '-•m h . t •=- dak" D"b 1~ k k L a 40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası ıs kuruştur ot' ~ a ane ıs asyonu .:artısın ı ı ea 110 a ~aşın- . v "" ---

30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah !&at 8 den Satış yerı: !) EYLUL:'Baharat "denosu 
~ID saat 6 ya kadar bastalanaı kabul eder. 1 T elefoıı 3882 

et' ~8racaat eden hutalara yapdmaıı lhıiiıgelea sair • 

d.ıı ~ıt ve mikroıkopik m~•1eneıer1 ue veremli hast•- TERZi mehmef z~kı 
,rf il ... ~ Japılmuına cevaz g6ruleu Pnomotorakı muayene- ~- «eeıı:ı9«!.'I~~ 
ı'6' "llCle muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ ~·,.,.1....,--

~ ~~~~R~~~~A:~~A~Rr;X. Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 24 ıJ~ TA yy ARE sineması 
~----H .... i...;..ç bir yerde şubesi yoktur E BUGÜN 

Ttlrk A. Sirketiniu 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
Mevsim dolayMiyle yeni çakarm;ı kamqlar: Türk Hava Kurumu 

S 1 - 1 N o 1 AYRICA : &i am 1 • a D ~ Paramunt dünya haberleri ve 

Z ., Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN m D y .... __ 
an 1 KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza ~ OD&Dm&mlZıD UD8DIS._... 

Ve Ucuzdur 1 ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere ! 111 ziyareti 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak- a 

Satış yerleri ıitle bilet sablır. Zengin kiıesi birçok vatandaılari zenıin Dl SEANS SAATLARI 

~ lutra..da 18' aamarada $ARIC HALI T. A. 1-1 etmeje karar vermiıtir. 1 Hergb 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Camaitllİ, 
~l11tar Kemaleddin eaclcluincle Fahri Kandemir Ojla ~ Adreı: Hükdmet caddesi Kemeraltı karakol ittiıaliade 9 pazar rünleri t,15 de baılar 

ZENGf N KIŞESI Bl1ll 



... abUıe 4 

Kadın 
döğülmez 

Kemerde Pazar mahallinde 
Kazım ıarhoş olduiu halde 
Zekeriyya kızı Zekiyeye te· 
.. nı ederek döidilğlinden 
yakalanmıştır. 

Otobüs kazası 
Yolcular körktular 

Ev•elki gün Ali oğlu Hü
aeyin idaresindeki 343 nu
maralı otobus 109 numaralı 
Bahriyeye Turkuvaz önünde 
çarpmış ve bu şiddetli çar
Pltma neticesinde arabacı 
Hliseyia yaralanmıştır. Oto
llhdeki yolcn ve bilhassa 
k•c:lınlar bajrışmışlar ve ba-

zılatı bayılmışsada başka bir 
kua elmamıştar. Şofor Hü
ıeyin yakalanarak adliyeye 
"Yeril mittir. 

Kasabın 
vaptıkları 

Karşıyaka' da Hakkı kızı 
22 yaşlarında Rüşen; zabı
ta1a müracaatla kasap Ha· 

Hl eilu Mehmed tarafından 
iuivaç vadile kirletildiğini 
plyet etmiş •e tahkikata 
~aelaıımıştır. 

Bayramda 
Mühim zabıta vaka

Jarı olmadı 
Her bayramda birçok ci

••1•t Ye yaralama vak' alan 
firlldüiü halde üç gün sü· 

ru bu bayramda ehemmi· 
yelli lıiç bir zabıta vak'ası 
•1-adıj'ını memnuniyetle öğ· 

rendik. Zabıtamızın bilhassa 
e .. iyot dırektörü Salihed-

iia Arslan Korkudun yorul· 
•az bir azimle çalışmasını 
flkranla anarız. 

· Tepeköyde 
. hırsızlık 

Tepeköyde tütün inhisar 
itluesinden dokuz kilo tütün 

çalıbauıtır. Yapılan tahkikatta 
Bekçi Mebmed tarafından 
tütlaler aıırıldığı anlaşıldığı 
anlaııldığından bekçi derhal 
tevkif edilmiştir. 

lstanbul polis 
müdürü 

İstanbul emniyet müdürü 
Salih KıLnç mezunen şehri
•İze gelmiştir. 

Yılbaşı büyük 
Piyangosu 

Haber aldığım1za göre Yal
Nfı piyangosu için "Saadet 
lıitesi" tertiöat almıştır. Ve 
• ırece son sistem tedarik 
ettiji radyo ile kazanan nu
•aların naklen müşterilerine 
~aletecek ve kazanan numa
raların bedelini derhal tediye 
etlecektir. . 

Hasan Tahsinin yaptığı bu 
fedakarlık hakikaten şayanı 
takdirdir. 

SOtayyare Mad~id yolunu 
ateş altında bıraktı 

100 kişi öldürüldü 14 tayyare düşürüldü 
latanbuJ 16 ( Hususi )- ispanyada kanlı boiuşma isi kuvvetlerin yapdıkları son tayare 

hucumile daha vahşı bir hal almıştır. Elli isi tayyare Madridin muhtelif kısımlarını bom· 
bardıman etmiş yü:derce kadın ve çocuk ölmüştür. Asilerin ginlerdenberi hazırlandıkları 
bu hücum harekesi vaziyette pek fevkalade bir diğişiklik yapmamıştır. Hükümetçiler üç 
zırhla otomobil ve bir çok harp levazimi terk ederek ıreri çekilmitlerdir. Asilerin elli tayya 
resi Madrid yolunu ateş yağmuru altında cehenneme döndürmüşlerdır. 100 kişi ölmüştür. 
Bu tayyarelerden 14 ü düşürülmüştür. 

Akdeniz işi için Italya ve 
Ineiltere anlaşıyorlar 

Londra 17 (A.A) - Havas Ajansının muhabiri Akdenize 
dair olan İngiliz - ltalyan muvakkat itilafın bilkuvve akde
dilmiş olduğunu, ancak bunun aşağıdaki sebeblerden dolayı 
re:;men ilan edilmemiş bulunduğunu istihbaratına atfen 
bildirmektedir. 

1 - lngiltere ile ltalya arasında Adis·Ababadaki sefaret 
mesJesini halletmek arzusundadırlar. Bu mesele hali hazırda 
Londra ile Roma arasındaki müzakerenin mevzuunu teşkil 
etmektedir. 

2 - lngiltere kendisi ile İtalya arasında hpanya mese
lesi yüzünden hiçbir ihtilaf çıkmamasından emin olmak is· 
temektedir. 

Son günlerde İtalya lspaeyaya karıı hattı hareketini bi· 
raz değiştirmiştir. Bu hal ltalyanın Alman nüfuzundan ay· 
rılarak bitaraflık meselesinde Fransa ile İn,a-iltereye iltihak 
edeceğini ümid ettirmektedir. ___________ .. ----------

HABESIRTANDA YENiDEN HARB 
----~-~~~--.. oo••~--~-~~~ 
Ras Imro teslim oldu 

Adis·Ababa 17 (Radyo) - General Malta idaresindeki 
ltalyan ve yerli askerler Sudan hudutlarına yalaştırları sı

rada yerli Habeşlerin şiddetli bir mukavemetine maruz kal
mış ve kanh bir harbten Habeşliler büyük :zayiatla geriye 
çekilmişler ve 800 kişi de teslim olmuştur. Bu müsademe
den sonra Ras lmru maiyeti ile birlikte ~ltalyanlara teslim 
olmuş ve: 

- Son dakikaya kadar ve aon tedbirleri kullanarak mu· 
kavemete çalıştık, artık yapacak bir iş kalmamı4tır, demiıtir. 

Bu suretle Habeşi.standa askeri hareketler nihayet bul· 
muştur. 

lngiliz filosu İspanya sularında 
Malta, 17 (Radyo) - İngiliz donanmasından bir filo. is

panya sularında bulnnmakta olan filoya iltihak etmek üzere 
buradan hareket eylemiştir. 

• 
Türk - lneiliz klerin2 anlaşması 

Londra 17 (A.A) - Avam kamarası, yeni Türk· İngiliz 
klering anlasması hakkındaki hazine kararnamesini tasvip 
eden karar suretini reye müracaat edilmeksizin kabul et-
miştir. 

..L-•••• 

Pasaport harcı inecek 
Ankara 17 - Dahiliye Vekiletince haztrlanan bir layi

yibaya göre pasaport harçları indirilmektedir. Ecnebilere 
verilecek ikamet tezkereleri 15 günlük ve 6 aylık olacaktır. 

--+•H - - --- -

Milletler cemiyetinin takvi
yesi ehemmiyetle müza

kere ediliyor 
Cenevre 17 (A.A) - Milletler cemiyeti paktı prensiple· 

rinin tatbik edilebilmesi işile meşgul olan komitede Şili ve 
Kanada delegeleri Milletler cemiyetinin cihanşümullüğü 
meslesinin birinci derecede mühim bir keyfiyet olduğunu 
ehemmiyetle tebarüz ettirmişlerdir. 

Buna mukabil Sovyet delegesi en mübrem işin paktı tak
viye etmek olduğunu beyan eylemiştir. 

Uruguay delegosi ise paktın tadilinden ziyade taahhütle· 
rin tefsir edilmesi lizımgeldiğini ileri sürmüştür. 

Cinde patlıyan 
kanlı harb 

- Baş tarafı 1 incide -
ler ve demiryolu ile birçok 
köpıüleri atmişlardır. 

Japon bahriyesi mühim 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Şimali Çindc ve bilhassa 
Tientsinin mıntakasında Ja · 
pon kıf asıoın ve hava kuv

vetlerinin harekatta bulun
dukları bildirilmektedir. 

lstanbul 17 (Hususi) -Esir 
düşen maraşal Şan Kay Şek-

kin kurşuna dizildiği hakkın- 1 
daki haberler tekzib edilmek
tedir. 

Yeni İngiliz 
kralı 

-Baştarafı birincide

yazdığına göre, Madam Simp
son. iki ay evel aldığı talak 

kararından son .. a evlenebil

mek için yedi ay daha bek
lemek mecburiyetindedir. 

Eski kral Edvard, feragat
nemeyi imzalamadan evel 
Kant' da bulunan Madam 

Simpson ile telefonla görüş

müş ve feragat l<- ararının 
kat'i olduğunu söylemiştir. 

... . ... --
İsnanya harbı 

ilerlemiyor 
- Baştarafı 1 incide -

inhisar etmektedir. 

M .. cadeJenin başlıca hedefi 

olan Madridde kenar mahal· 
lelerde çarpışmalar devam 

ediyor buraya kadar gelmiş 
olan Franko'oun kıtaları 

şimdiye dakar şehrin mer
kezine doğru ilerliyememiş-

lerdir. Diğer taraftan, hükü
metçiler de, almış ol<iukları 

takviye kuvvetlerine ve emir
lerine verilmiş olan ehemmi· 

yetli Rus malzemesine rağmen 
şehri tazyikten kurtarmağa 

muvaffak olamıyorlar. Şimal· 
de ve garbta girişilmiş olan 

hareketlere gelince, bunların 
nasyonaliıtleri kuvvetlerini 

taksime mecbur etmek ve 
dikkatlerini Madridden uzak 

noktalara çekmek için oya
lamak maksadile yapıldığı 
sanılabilir. 

18 1 inci Kıio•~ 

D0NYA POLITIKA.51: 

İngiltere - İtalya etİfl 
I• o.gHtere ile ltalya arasındaki münasebetlerin d~zel:dir·v 

için yapılan teşebbüsler müsbet netice vermek uzer. tilAl· 
Malumdur ki bu münasebetler ltalyanın Habeşistan• 11 1tri 
İçin giriştiği teşebbüsten beri hayli gergindir. . fııı•tl., 

M ünasebetlerin düzelmesi için il adım Musolinı. ta.ra 00.\-.., 

dan atılmıştı Italyan lideri Milanoda söylediğı bır bir · l 
tokta lngiltereye elini uzatmıştı. Bundan sonra Ed.e~r•·~ 
nutuk söyledi. Ve dış diplomasi saf hasma intikal . ettı R dl•' 
da ltalyanın Londra elçisi birkaç defa Londra ıle 0 l 
arasında seyahat yapmıştır. . diti1 

H er iki taraf da böyle bir anlaşmaya varmak .. ıstİçi6• b 
görülmektedir. lngiltere Adid-Ababadan Ingıhz e litİ (" ( 

ğini muhafaza eden hindli kıtaatı geri çekmiş, Italya f~Je ~ 
general Graziani, elçiliği resmen ziyaret ederek ınerası ıe· \ 
karşılanmıştır. lngiliz gazeteleri, lngilterenin Habeş ın~'~tı• 
sinde Milletler cemiyeti misakının tatbikinilistemekten 

11 
\ 

bir şey yapamadığını yazmaktadırlar. . k ber 

D iğer taraftan Mussolini de lngiltereyi gücendırecf ş.ııı•' 1b 
hareketten kaçınmaktadır. Almanya - Japon a0 .. 

8 1'i1ll l 
sına girmemiştir. lngilteae ile misak imzalanması oıuı:P 101 
değilse de her halde bir 1'centilmen anlaşması,. yapılııı•5 

taraftar olduklarını bildirmektedirler. J yor· 

8 u anlaşmanın Akdeniz üzerinde yapılacağı anl~şı 111r1'i 
Esasen lngiliz-Italya münasebetlerinin ağırlıgı f dlii' 

Afrikadan ziyade Akdenizdedir. lngiltere, lngiltere ile yii' 
nasibetlerinin bozuk olduğu zamanda kendisile birli~tet ,er" 
rüyen devletleri kuşkulandırmamek için bunlara taoııo• i•'' 
meği lüzumlu görmüştür. Eden lngiltere ile Akdeniz oı d• 
kını imzalayan devletlere teminat verdiği gibi, Fraııs3Y' 
aynı teminatı vermiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 
---.... ---· ~ 

Başvekilin nutku _ ,.. ~ 
Ui='10 aşvekil İsmet İnönü tasarruf haftası dolayısile d:y ı:ıı6- \j 
11.:.lll diği nutukta hükumetin umumi siyaseti hak~•~ deriP , 

him izahat verdi. Ziraat, iktisad ve sanai işleriınııı 
bir vukuf la anlattı. ..,,. 

Yurdda bir çalisma neş'esi ve ferahlığı vardır. BuP0 eçell 
liyenin vergi tahsilatından anlıyoruz. Maliye bu sene, f 1,,· 

senenin ayni aylarında nisbeten on iki milyon lira faı • 
ridat almıştır. Paramız kıymetli ve sağlamdır. . iııt 

Başvekil, para istikrarı meselesini tahlil ediyor ve bı;d• 
diğer bazı memleketleı· gibi paramızı düşürmek ibtiy•'

1 

1ol dt 
almadığımızı bilakis para istikra .. ınıo bizim için doğrd 
bulunduğunu isbat ediyor. tııı• 

Şeker, tuz ve çimente üzerinde tatbik edilen ucuıl; 9e· 
siyaseti çok iyi neticeler vermiştir. Bu siyaseti ge)ece 
ne içinde diğer sahalara teşmil edeceğiz. ,c1· 

Döviz vaziyetimiz iyidir Daha iyi olması için daY'.~iııtiı 
ğımız bir kaynak vardır: Gittikçe g niş ölçüde işlettığ 
madeni erimiz... . 'IJde 

Başvekil, şu neticeye varıyor: Memleket geçen sene fçır•b• 
iyi çalışmıştır. Geniş bir istikbale doğru da yürek e 
içinde yürümektedir. içİPde 

Böyle sevinçli haberler halkı neş,e ve ferahhk 
bırakıyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi~ 
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RAD Y O Kuşadasındıl 
Koplanla boğuş~ll 
adam hastalaod

1
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- · ···-·--Bugünkü İstanbul 
progranıı 

Öyleyin: Saat 12,30 Halk 
musikisi, 12,50 havadisler, 
13,5 hafif musiki, 13,25 muh
telif parçalar plakla. 

Akşem: 18,30 dans musiki, 
19,30 konferans, 20 Vedia 
ve arkadaşları, 21,30 Türk 
musikisi, 21 stadyo orkestra-
lar, 22 ajans haberleri, 22,15 
sololar. 

Uçan bisiklet 
Alman mühendislerinden 

Rozenbach ismindeki bir 
adam Hamburg tayyare mey
danına müracaat ederek, 
uçan bir bisiklet keşfetmiş 

olduğunu bildirmiştir. Ro· 
zenbach bu tayyaresile 447 
metrelik bir mesafe üzerindei 
uçtuğunu iddia etmiştir. 

Uçan bisiklet planöre 

Kuşadası civarında 0y:,aıı 
dan geçmekte olao . . 1'•P" 
Aasaın önüne bir dışı 
la!? çıkmıştır. ,, 

1 
ol•~ 

Uı.erinde yalnız bıçag gibi 
Hasan, kaplan kudurıxıuf ,pıa" 
üzerine saldırınca ne Y ıoıf• 
cağmı birdenbire şaşır ştır• 
bıçağını kaplana saplalXl

1
arll" 

Vahşi hayvanla Hasan b•f 
sında kanlı bir boğutaı• 
lamıştır. ubte• 

Hasan vücudunuP oı et~ 
l'f 1 . d o-ır sur ". ı yer erın en ab~ rııl 
yaralanmış, fakat buna 
kaplam öldürmüştür. ıeııet 

Yaralı Hasan ıne~ 
hastanesine getiriloıiştır~ 
- .......- ~Jl•r 
benze::llektedir. Ve Pktadır• 
çevrildi'tçe havalanın• r•" 

. }er a · 
Bu tayyarenın genç arıoe•1 

sında fazla rağbet g 
beklenmektedir· 

er av bir cok vatandasları (Saa Jef )kisesinden yıl başı pivaneo biletlerinizki1 'e!t 
•• ••k b• k d a ~ 1 k 1 "' t Basmahane Çorak kapı kara 
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