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BUYüKT ARRUZBASLADI 
lngiltere hükUmeti Malta,-Misır Adene asker yollıyor 
Harb vukuunda ingiliz F~~~·;ıza nasıl yardım edecek 
Almanlar Rus hazırlıiz .. ~dan dolayı telaş içinde 
Soygonc _ı 
Hayreddin 
Benin1 bu işte iki ha
tanı vardır, diyor! 

- lfliir---

De ri tüçcarı bay Sididen 
para koparmak yolunda ko-

miser bay Lütfiyi yaralıyan 
Hayreddin ve arkadaşları 
Sulh cezada tekrar sorguya 
çekilmişler ve Hayreddin 

tevkif edilmiş, ötekiler ser
best bırakdmıştır. 

Hayreddin polisteki ifade
sini burada da tekrarlıyarak 
demiıtir ki : 

- Bu işte benim iki ha
tam var. Bunlardan biri sar-
aoş olmak, öteki de yanıma 
gelen sivilleri tüccarın adam-

lara ııJanarak onlara silah 
atmakhr. Ben cahil bir adam 

d~ğilim ki polise ateş ede
yım. 

~·-

IZMİRLİ BİR 
KIZ SEVDİM! · 

~ 
lzmirde kadın erkek her

kesi çok yakından alakadar 

edecek olan ve herkesi he
yecandan heyecana sürükli-

yecek olan bu romana Pa
zartesi günü başlıyoruz ... 

Aşk, ıztıra b, heyecan ... 

IZMRLI BiR 
KIZ SEVDiM J 

Paı:artesi günü 
başhvor .. 

.!_~~Iyan Saar~uzu --~~~~~~ iJngiliz' hükfımeti-
Ras Seyum kuvvetleri nin mühim kararı 

oo .. oo 

Bir Italyan müfrezesine hücum ederek 66 kişi M it 
öldürdü birkaç mitralyoz ile bir çok fişek aldı 8 a, 

----------- ••OO•• - ---'--------
Mısır v~ Adene asker 
sevkolunuyor 

RAS DESTA GRAZY ANİ KARŞI KARŞIYA 
Londra (Radyo) - Büyük kalamış oldukları ve İtalyan- ı bardıman etmişlerdir. 

İtalyan taarruzu başlamıştır. lardan 66 kişiyi telef ve bir- RAS GÜKSENİN ARKA -
Ras Destanın 29 bin mev- kaç mitralyozla bir çok fişek, DAŞI HABEŞLERE 
cudlu kuvvetine Grazyaninin katir ve iaşe mevadı zabtet- KAÇTI 

;-"'."--~-~"!MO:'!I·-..,·-- mişlerdir. Habeşlerden 6 ki-F '~:ı şinin telef ve 9 kişinin yaralı 

1 
~1-.· J olduğu söylenmektedir. İtal-

yan uçakları dün yenioen 
Takazza şehrinin cenubuna 
on mit kadar mesafede bu-

G ~:NERAL GRAZY ANİ 

75 bin mevcudlu kuvveti 
saldırmıştır. Ras Desta kuv
vetleri 4 kilometro geriye 
çekilmiştir. General Graz
yani ordulanna verdiği bir 
emirde bu hücumla vatanın 
bir nevi hayat ve memat 
meselesi mevzuubahs olduğu 
hatırlatılmıştır. 

Londra 15 (A.A) -Royter 
muhabirinden: 

Ras Desta ordusuna men
sup tah'Dinen altı bin kişilik 
bir kol İtalyan ileri hatlarina 
hücum ederek büyük zayiat 
verdirmiş ve karşısındaki 
kuvvetleri Şebeli-Vebe ara
sında sıkıştırmışhr. 

Nasibu Habeş ordusunun 
da mukabil bir tecauüz yap
ması muhtemeldir. Öte ta
raftan general Grazyaninin 

Res Desta kuvvetlerini püs
küteceği umulmaktadır. Bu 
cebhedeki ltalyan~ordusunda 
ışıklı tanklar vardır. Bunlar 
İtalyan ordusunun işine pek 
yaramıştır. 

Adis-Ababa 15 (A.A) -
Royter ajansı muhabirinden: 

Bir Habeş kaynağından bil
dirildiğine göre geçenlerde 
Tembien mıntakasında görül
müş olan Ras Seyum kuv
vetlerinin Geralta noktasın

dan Tiire cephesini geçerek 
bir İtalyan müfrezesini ya-

lunan Amba, Briktonu bom-

RAS DESTA 

Adis-Ababa, 15 (A.A) -
Royter ajaost muhabirin~eo: 
Resmiğ bir Habeş kaynagına 
göre Ras Gükse ile birlikte 
Eritrede İtalyanlar mutavaat 
etmiş olan ( Platatesge ) is-

RAS SEYUM - Sonu 4 üncüde -........................ .. ........................... . 
M. Venizelos 

0000-

Kral Y orgiye askerin müdaha-
lesinden tehlike çıkacaqı söy

leniyor, diyor 
Rofya (Özel) - Atinadan 1 Venizelos kral Yorgiye bir 

telefon: ı mektub göndarmiştir. Ona 

VENİZELOS 

Yunanistana verilecek hürri
tin kral birinci Yorgi zama
nındaki hürriyetin ayni olma
sını rica etmiştir. Eğer kral 
Yunan ulusuna böyle bir 
hürriyet temin ederse, ulusal 
birligi temin edebilirmiş. 

Başvekil de gazetelere 
beyanatte bulunarak, ordu
nun müdahaleşinden dolayı 
hükumetin durumu sıkı tut
tuğuna dair çıkan dedikodu
ların doğru olmadığını söy
lemiştir. 

VENİZELİSTLERİN MÜ
MESSİLi KRALDAN 

KABUL iSTEMiŞ 
Sofya (Özel) - Atinadan 

(Sonu 4 üncüde) 

Paris (Radyo) - Londra
dan alınan haberlere göre, 
dün haftalık toplantısını ya
pan İngiliz kabinesi çok mü
him konuşmalardan sonra 
mühim bazı kararlar ver-
miştir. 

Bu toplantıda İngiltereyi 
uluslar sosyetesinde temsil 
etmek üzere pazar günü Ce
nevreye hareket edecek olan 
Lord Edene hükumetin tali-
matı verilmiştir. 

Lord Eden bugün çok 
önemli bir nutuk söyliyerek, 
İngilterenin Habeş - İtalyan 
ihtilafı için son düşüncele
rini anlatacak, İogilterenin 
zecri tedbirlerin şiddetlen
mesine ve yahud hafifletil
mesine karar vereceği izah 
edilecektir. 

-..ot·-· ıt + 

Ajansın bir 
Tashihi 
İstanbul 15 (A.A) - Dört 

devlet arasında parafe edil
diği bildirilen ademi tecavüz 
paktı, Türkiye, Iran, Afga
nistan ve Irak arasındadır. 

Bu toplantıda alınan çok 
mühim kararlardan biride 
Malta, Mısır ve Adeoe as-
ker gönderimek suretile bu-

LORD EDEN 
raların takviye edilmesidir. 

Yüksek müdafaa meclisi• 
nin verdiği bu karar üzerine 
hükumeti bu üç mıntaka)'J 
asker gönderilmesini tasvib 
etmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000--------~---

El e ktrik de ucuzlıyamaz mı? 
Dün havagazı fiatlarının yüksekliğinden bu sütunda şiki· 

yet etmiştik. Havagazı fiatlarının ucuzlamasına kani olan 
şarbaylığın bu meseleyi ele alacağını ve havagazı fiatlannı 
da makul bir hadde indireceğini memnuniyetle haber aldık. 

Dün bir karimiz, kömürün ucuzladığı, bu günlerde, elek
tirik fiatlerinin de ucuzlamasının icap ettiğini ileri sürdü. 
Karimiz diyor ki : 

"Kömür ucuzladığına göre, elektirik fiatlerinin de otoma
tikman ucuzlaması icap etmez mi? Eğer bu ucuzluk elekti
rik kilovatları üzerinde tatbik edilemiyecekse, hiç olmazsa 
şirket branşman ve saire gibi aldığı paralarda biraz olsun 
tenzilat yapamaz mı? 11 

Elektrik şirketi direktörü, kömür fiatleri düştüğü takdirde 
elektrik fiatlerinde de tenzilat yapılacağını ötedenberi 
vadetmekte idi. 

Kariimizin mektubu, bize şirket direktörünün bu vadnıı 
hatırlattı. 

Bu ucuzluk, hükumetin de vadı veçhile devam ederse 
elektrik fiatleri de ucuzlıyacak mıdır? 

Bu ses halktan yükselen bir sestir, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



.. 

Sablle 2 

-AVNi· DOGANA SAVGILARıMLA-

Cu:ffluriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROI\1AN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
• •• 

"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 
katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 

-12-
Bir iş buln1ak, ona buna el açmamak, ailesi
nin naınusunu kirJetmenıek için mağazalara 
koşan, bir çok insanlar rahat uykularında 
mışıl mışıl uyurlarken karanlıkta sokaklara 

dökülen bu rf iirk kadınlarının hayatı 
- Hakikaten yoluna so

kulacak en önemli işlerden 
biri de bir lokma ekmek 
parası kazanmak için sabah 
uykularını feda ederek bu 
gibi mağazalara hücum eden 
pek çok kadın ve erkek 
işçilerimizin "acaba bu gün 
bize iş bulunacak mı, bu gün 
ekmek parasını çıkaracak 
mıyız?,, diye çektikleri yü
rek çarpıntısı, geçirdikleri 
korku meselesidir. 

- İşte ben de namusu 
ile bir lokma ekmek parası 
elde etmek için büyük bir 
üzüntü ve teJiş içinde bek
liyen bu sabırlı ve aile canlı 
Türk kadınlarının yanından 
bir türlü ayrılamıyordum. 
Bunlar arasında çiğnenenler, 
ezilenler, bayılanlar-, çocuk 
düşürenler de bulunuyordu. 

- Bir iş bulmak, ona 
buna el açmamak, ailesinin 
namuıunu kirletmemek için 
mağazalara koşan, bir çok 
insanlar rahat uykularında 
mıtıl mışıl uyurlarken karan
lıkta sokaklara dökülen bu 
Türk kadınlarının ve çalış
kan Türk işçilerinin hayatı, 
çalııniaları, kazanışları hak
kında çok mühim notlarım 
vardır.. Esasen hükumetimi
zin açtığı yeni yeni fabrika~ 
lar pek az zmanda bu çalış
"8'1 Ye aza kanaat ederek 

AB ti ~ m 
um er 
~ayyamın . 
OJn iyen hakikatle

rinden 
"Ben şarap içerim, lakin 

sarkmhlık, sarhoşluk etmem. 
Kadehten başka bir şeye, 
hiç bir kimsenin mahna, 
hakkma el uzatmam. Şarabı, 
taparsaca .sevmekten mak
sadım nedir bilir misin? 
- Senin yaptığın gibi, kendi 
~~ndime tapmamak içini." 

Oı»er Hay.yamdan bir 
ilhan1 ! 

Aşk şarabını, hak şarabı
nı arıyan, bulan ve içenle
rin sarhoşluğundan zerre 
kadar korkma ... 

lnsanlan hakiki ve derin 
bir zevke garkeden böyle 
bir şarap da ancak (İkiçeş
melikte Kızılay muayene evi 
karşısında (172) numarada 
Bay Ömer Nacinin tütüncü 
bulunabilir. 

uğraşmaktan, yorulmaktan 
çekinmiyen, korkmıyan Türk 
işçilerini şefkatlı bağrına 
basmakta gecikmiyecektir. 
İşte benim bu günden en 
büyük tesellim ve sevincim 
budur. 

- Hakikaten hükümeti-
miz, hükumetin büyük bir 
kuvvetini, milletin kuvvetli 
bir kurumunu teşkil eden 
bu değerli ve yararlı unsura 
kurtarıcı elini tam manası 
ile uzatması ne kadar iyi 
olacaktır. 

Ali Akalın kansmın Türk 
işçileri hakkında gösterdiği 
bu öz yürekten ilgiyi büyük 
bir memnuniyet ile gördük
ten sonra giz 'eyemediği bir 
sevinç ve kıvançla sordu: 

- Söyle bakalım, orada 
daha neler gördün? 

...:&. Herkesi çok yakından 
alakadar edecek, hepimize 
çok ibret dersleri verecek 
pek çok enteresan levhalar .. 
Hele bir köşeye çekilmiş 
yaşlıca bir kadının siyah 
yeldirmesinin ucu ile göz 
yaşlarmı silmesi yüreğimi 

parçaladı. 
- Neden ağladığını sor-

dun mu? 
- Tabii sordum. 
- Neler anlattı? 
- Hiç sorma, öyle acı 

ve ağlatıcı bir serencam ki. .. 
( Arkası var ) 

s ~ ~ fi 
Isveç 
Hastahanesi 

l{urbanlan ellive 
J 

\ 7 arnuştır 
Belgrad - Alman Ajan

sından: 
Daha yirmi Habeşin yarası 

iyileşmedi. Bunlarda Dolo 
civarında bombordıman edi
len' sveç hastahanesi müret
tebatındandır. Binaenaleyh 
bu bombardımandan verilen 
kurbanların adedi elliye var
mıştır. 

Yeni adam 
çocult hikayesi 

Yeni adamın' çocuk hi
kayalerindeu ~ porcu adlı 22 
numara da çıkmıştır. Terbi
yevi gayelerle gazırlanan bu 
kitapları çocuk babalarına 

ve iJk okul öğretmenlerine 

tavsiye ederiz. Fiatı 5 ku
ruştur. 

=.:::;;.~-===-==:::!======== 

. Radyo mera lılarına 
MINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sistem 

Lambabrla mücehhez 
ADRES : Hükumet caddesi Ehram mağazası veya 

Elhamra sineması - Ressam Kadri 

( Hallaa Sul ) 16 ikinci Klaa 

Afgan dış bakanı'HıasızLARA,CANILER 
Serdar F evz Mobammed Han 1 Nefes ş.ldırmıyan bir kadın 
İstanbulcİa Büyük Törenle Polis ~fiyesi 

. Karşılandı _ 
8 

5eviren: sıRRI sANLI 

İstanbul ( Özel ) - Afgan ' Hazretlerinin kendileri hak- ' 
dıt babanı Serdar Feyzi Mu- kında duymakta oldukları 1 
hammed Hana tahsis edilen derin sevgi ve saygıları ar- 1 
lüks vagonda ve refakatlarında zetmiş ve Atatürk Majeste 
Türkiye cumuriyeti Kibil bü- Mehmed Zahir Han Hazret- ,f 

yük elçisi bay Memduh Şev· lerine bilmukabele saygı ve 
ket olduğu halde buraya gel- büyük muhabbetlerini bildiı- l 
miştir. Haydarpaşa istasyo- meği Hariciye Vezırinden • 
nunda İstanbul İlbayı Şehir- rica eylemişlerdir. 1 
emini, Mevki kumandanı, Misafir Hariciye Veziri ' 
merksz kumandanı, emniyet Başvekil İsmet lnönü Hari- 1 
direktörü tarafından karşı- ciye vekili Tevfik Rüştü 
lanmıştır. Ve ihtiram kıtası Arasta yaptıği mükalemeler-
tarafından selamlanmıştır. de Afganistanın Türkiyeye 

Erkeklerin ne nlal olduklarını ben bilirim. 
Bununla beraber koeanız hakkında 

şimdiden bir şey söyleyim 
Mis Mod Roma ve Atina siniz? 

seyahatinden dönmüştü. Bü- - Altı aydanberi. 
tün dünyanın bay ve huyuna - Naııl evlendiniz? 
metelik vermiyen Londura. - Sevişerek.. Hem de b~ ~ 
yerinden oynamıştı. Herkes yük ve çılğın bir aık neti· 
büyük bir heyecar. içinde nesinde. 
Mis Madun istikbaline koşu- Mis Modun gözlerindeki 
yor, bütün ağızlardan tek şeytani parıltı giltikc artı• 

bir isim dolaşıyor: yordu. Sinirli genç kadın h 
- Mis Mod . . . yecanla sözüne devam edi• 
Genç ve güzel kadın son yordu: Ankara motorüle t Galata ya karşı olan sarsılmaz merbu-

geçmiş orada tahsis olunan tiyet ve mahabbetini teyid • zafarile şöhretin en yüksen - Kocamın bana büyük 
zirvesine çıkmıştı. Bilhassa ' bağla bağlandığını zannedi· otomobiller ile Perapalas o- etmiş ve kendisine Türkiye-

teline gitmiştir. Bir müddet de kardeş Afganistana çok 
sonra İstanbul İlbayı ile Şar- samimi alaka ve sevgi hisleri 
bayını ziyaret etmiş ve mev- beslendiği tekrar ifade olun-
ki ve merkez kumandanla-
rına birer kart bırakmıştır. 
.. f ükr - Afgan J)ustlu

ğunu rfcyid Etti 
Resmi Tebliğ - Türkiye 

ile Afganistan arasindaki 
kardeşlik münasebetlerini te
yid etmek ve Türkiye ricali 
ile teatii efkirda bulunmak 
üzere Ankarayı ziyaret etmiş 
olan Afganistan Hariciye 
Veziri Ekselans Serdar F eyz 
Mohammed Han Ankaraya 
vürudunda Reisicumur Ata
türk tarafından kabul oluna
rak Afganistan Padişahı 

"~ tp"rq ~·~ ııı•qq 
~ ~ ıı:-ııı ıı:dı 

muştur. 

Görüşmeler esnasında iki 
memleketin sulh politikasına 
olan kuvvetli bağlılıkları te
barüz ederek Afganistanın 
da Türkiye gibi bu siyasetin 
takibinde bütün m~mleket-
lerle ve bilhassa yakm kom
şularile en iyi münasebetler 
tesis ve idame etmek gaye
sini esas ittihaz etkikleri ve 
bu yolda azami hüsnüniyet · 
ve azimle yürümekten hali 
kalmıyacakları hakkında mu
tabakatı efkar hasıl olmuş
tur. 

Feci bir cinayeti: 
' 

Balıkesirin bir köyünde~ balta 
ile bir adamın kafası koparıldı 

Balıkesir (Özel) - İvrindi Evdekiler büsbütün merak 
kayülerinin birinde çok feci ve şüpheye düşmüşlerdir. 
bir cinayet işlenmiştir. Bu Nihayet iş köyün ihtiyar 
nahiyenin Yenicehisar köyün- heyetine kadar aksetmiştir. 
den Emin oğlu Mehmed Ee- Köy ihtiyar heyeti köy civa-
min bir kaç gün önce: rında her ihtimal~ karşı 

- Komşu Mustafanın ya- uzunboylu bir araştırma yap-
nma kadar bir uğrayacağım. mıştır. Bu araştırma sonun-
Diyerek evinden çıkmıştır. da Mebmed EL in köy civa-

Fakat kendisi bundan son- rındaki Karaşap deresinin 
ra epeyice zaman geçtiği yakınında kafası kopmuş bir 
halde evine bir daha döo- halde, kanlar içinde bulun-

. t' M k b , muştur. 
memış ır. era a aş ıyan y 1 t hk'k t d 

·ı · k d" • . M f apı an a ı a sonun a 
aı esı en ısını usta anın · k" d M t f . aynı oy en us a anm bu 
evınden aramışsa da orada . t' ld v 1 b l v emaye ı yapmış o ugu an a-

u unmadıgı anlaşılmıştır. şılmış ve Mustafa tutulmuş-

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahip
lerine r üjde 

Dost Sovyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 
Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatma tabii göb
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (~ülfatd'amon-
yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı

mıza ilan ederiz 
Müracaat yeri: Gazi bul

varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus-
tafa Yumeliki evlatları tica-
rathaneıi 

tur. Katil, Mehmedi balta 
ile öldiirdüğünü itiraf etmiş
tir. 

Mustafa baltası ve evra
kile birlikte cumuriyet müd
deiumumiliğine verilmiştir. 

Marangozlar 
Ye sanayiciler 
için bir daha ele geç-
nıivelek bir fırsat! 

ol 

Fabrikamda mevcud şirid 
destere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tezgahları 

ilit ve edevat, mobilya ke
resteleri, kaplamalar, papel
ler ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

kadmlar Mis Mod için çıldı- yordum. Kacamın ihanetin· 
rıyorlardı. den bahseden arkedaşımıo 

Büyük bir bereket yağmu- bizim saadetimizi çekemediği 
runa tutulan Mis Mod her bizim mes'ud hayatımıza ze· 
zaman yüzünde eksik olmı- bir katmak istediğini zanne· 
yan tebessüm, ve gözlerin- diyordum. 
den şeytani parıltiyle ken- Mis Mod sabredemedi: 
disini karşılıyanlara iltifatlar - Fakat erkeklere inan 
savuruyordu. olmaz ! Dedi. 
Kocalarının ihanetlerini ya- Genç kadın da ayni endi· 

k J ı şenin altında kıvranıyordu. a ıyan ve en e e avuca 
sığmaz kocaları karılarının Evet erkeklere inan olmazdil 
çelik çenberleri içine sokan Ah bu erkekler... Mis Mo· 
Mis Mod için kadınJar her dun ağzından birkaç kelime 

daha düküldü : 
fedakarlığı yapmağa hazır-
dılar. - Onların ne mal olduk· 

larını ben bilirim 1 Dedi. • • • 
Mis Mod bir sabah kuştüyü 
yatağmdan uyandığı zaman 
heyecanlı bir genç kadın
la karıılaıtı. Blitlln maaşeret 
kaidelerini ayak altına ala
rak Mis Modun yatak oda
sına kadar giren bu genç 
kadın kimdi? 

Mis Mod şahane vücudu
nun en nefis taraflarını kıs
kanç bir şekilde kavrıyan 
ipek şarpasile yatağından 
fırladı. 

Bu genç ve endişeli ziya
retçinin gözlerinde ki mera
k, anlamakta gecikmedi : 

- Yoksa sizide mi koca-
nız aldatıyor! Dedi. 

Genç kadın tereddüd etti : 
- Evet diyemedi. 
Yalnız derin ve sabit göz

lerle Mis Moda bakıyordu. 
- Hayır! Dedi. Yalnız 

içimde bir kurd var. Bir türlü 
inanamıyorum. Bir arkadaşım 
kocamın beni aldattığını ıs
rarla iddia ediyor. İnanamı
yorum buna ihtimal vermi
yorum. Mis Mod böyle yüz
lerce müracaat karşısında 
kalmıştı. Klasik suvallerin
den birinini sordu : 

- Ne vakittenberi evli-

Genç kadın bu sözlere bir 
şey ılave edemedi. 

- Evet! Dedi. 
J\1is Mod derhal atıldı : 
- Şimdiden evet demeyi

niz? Size hakikatı ancak ya
pacağım tahkikat neticesin· 
de söyliyebilirim. Bunun için 
de kırk sekiz saattan fazla 
bir mühlet istemiyorum. 

( Arkası var ) __ ......._. ... , ___ _ 
İtalyanlar 
Somali ye 
Toplanıyorlar 

Belgrad - Alman ajan• 
, ıından: ıtalyan kıt'aları So· 

mali cepheainde toplanıyor
lar. ltalyaıilu Oiadan çeYeD 

· ıerini tamamen bopltm•ılar• 
1 dır. 
~ if:mm .. mmm 

~Gümüş 
~Kupalı· 
n Izmir tavla şampiyonluğu 
~ müsabakası 
~ Alsancakta GÖKÇEN 
n kırathanesinde başlıyor. 
~ Heman yazılınız. 
~~~ liiö::t:a .. a:.t::::ll 

Tayya~e piyanko biletlerinizi 
büyük ikramiyelerin isabet 

merkezi olan Kemeraltı 

''Bizim kişe ,, 
No. 54 ten arayınız 

Bu defa da 20,000 lira 5624 numaranın hamili talihli 
yurtdaşlarımızdan Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan• 
mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEDEN» almıştır. 

Bu uğurlu kişe bir çok yurtdaşlarımızı zengin etmif 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira marangoz Ba1 ı 
Aziz ve 10,000 lırayı da hamamcı Bay Eteme bu kişedell 
verilmiştir. 

BlZIM KIŞE 
MEHMET TEVFll< 
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~uvvet şurubu 
Balıkya~ı içemiyenler· 

Ferit 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi &Q kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktida , belaevşekliii, kansızhğı tedavi 
eder. . M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 

\ • ~ .. __,..~~ ,._.........,- " "' ' --~- ~ & ~ ... , W»Cot5& rpı.;,,;,...-..e. i' 2

, ~ .. QMS ? ttF 1 ... 

~r·1~~~~;~~~~~\dba~11ı~aa~~•AaA161&11nea&Ad!ııadlııdb~ar Başka birşey istemem! 

1 ASRİ ,~fN~MADA 1 ~ J~:~k;~~:;i mf :;~::;:~~ f - ~---
bi ~ ~ l·ıhn hırdcn ~ t1 A J ~ 1: 

ti· IJ Amerikan artistleri arasında çevikliği ve kuvvetilc 1 <I Çl 1}70r i> 
~ tanınmış büyük artist 1 G MEHMET ALTINBILEK ~ 

ek~ 1] JORJ OI3l~İYEN tarafından tcn1sil edilen ~ a . . . v • ... • t 
rtı ~ M • H d dl K•ı ~ Bınncı Beyler sokagı No. 2 IZ~1.IR ~ 
~e' ı eksıka ay U arı ~ ~ Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- it 
dı- fi 10 kısımlık büyük heyecanlı filmi BJ "'_il heti: ucu~luğu: meva~dı iptidai.~esin.in . ~ususi olarak ı 
ük ~ VE ı·~ 1 temın edılmesı dolayısıle sayı~ muşterılerını her.hususta ~ 
d"· ~· t"~ memnun bırakaca ktır fıatlar çok ~hvendır .D 
i~· i Ana BelJa - Jan Gabin tarafından ten1sil ~ ~ EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER fi) 

- d"J 19. ] J l ~ ~ CEŞ1T ZiYAFETLER KABUL OLUNUR •ı 
ııı 1 e ı en . ,;J '1sın1 . ı ' ~ QJillliJi'lv,i1'J:•ı'ı~Jıll1:~'iG-1"~'1·ı'ı '1iJl'ilıf)~'f.'~ıı Qll!!lltlillmll'CJID:'P lıi•;• 

::: 1 Büyü~ iht~l~l 1 lçenler bilir · 
80 

1 
Adındakı ffarb Fılmı i' H~byat~n ~at~asıdnı andl~mışki~ce düşiinceJi kibar bir bayan 

~ tecru esme ıs ına en ıyor ı· 

di· . ~ M.Kİ ~ye 'JURNAL 1 Neş'enizi, hayatınızın. zevkini. sıhhatınızın 
du. ~ ~~~~~~~~~~~~ dainı1 surette korunnıasını ten1in edecek ancak 
dil 
o· 

me 

uk-

bir 

r 

'
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an• 

Yüksel, Kabaclayı ve Billur 
rakılarıdır. 
Baynunda, hayranı ertesi ve her zan1an 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırJarsınız. 
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Kömür eeliyorl
1 F'; ~ l ., . 1 

Orman idaresince Torbalı ransız • ngı ız 1 

~;~r~~:~~::ti~: 1 - e·:O .. .. • 

Italyan tay
yalereri biri 
Şişe attılar verilmiş olan ruhstiyeıer nze- 1 Anlaşmasının ı~ıçyuzu İnırıltere 

rine imal edilen kömürler ' L • 5200 ki b J f 
lzmir lpiyasasına gelmeğe lı'U ışe uça a aş ıyor • 

Sofya (Özel) - Adis-A
babadan telgraf : 

başlamıştır. Belgrad (Özel) - Paristen deye kalkışması muhtemel 
Bir İtalyan uçağı Oağabur 

üstüne bir şişe attı. B&1 şi

şeden bir kağıt çıktı. Bu 
kağıtta şunlar yazılıyor : 

G •• •• kJ d telefon: olan Almanya hakkında it-UmrU er e Bugün siyasal çevenlerden tibaz olunacak tedbirlerde, 
Bir tetkik Eransız - lngiliz anlaşması- İtalyanın Almanyaya tavizat 

nan henüz bilinmiyen bazı vadederek Avusturya ve Ma-
" Biz sizden tayyaremizin 

intikamını alacağız, bunu si
ze pek acı ve bahahya ma
ledeceğiz. " 

Baıvekilet iıtatistik mü
dürlüğii mümeyizi Muhiddin 
ihracat, itbalit gümrüğü iş
leri llzerinde tetkikat yap· 
mak üzere ıebrimize gelmiş
tir, Ayni maksatla buradan 
da lstanbula gidecektir. 

imtihanlar 
Şehrimizdeki liselerde bi

rinci yazılı yoklamalara bq
laamıttar. 

Orta mekteplerde imtihan 
ve poklamalara devam et- · 
mektedirler. 

Çeltik 
Fabrikası 
lzmirde kurulan ilk Çeltik 

fabrikası faaliyete geçmiş ve 
Ege mıntakaaında yetiştiri
len yerli pirinçler piyasaya 
çıkarılmıştır. Bu yani fabri
kayı kutlular muvaffakiyet
ler dileriz. 

Gaziler ocaiı 
C. H. P. Gaziler m~al-

lesi ocak kongresi toplan
mış ve ocak yönetim kuru
luna antikite müze mlldü
rü Selihiddin Kantar ile 
gümrük memurlanndan F ey
zullab Arayırı, tüccar Halil 
Hilmi, Hilili F abri, Kerim 
Atasoyu seçmiştir. 

Prens 
Halim Said 
ltanbuldan gelmekte olan 

Mısır prenslerinden Halim 
Said şehrimize gelmiştir. Bir-
kaç gün İzmirde kaldıktan 
ve şehrimizin gezilecek yer
lerini dolaştıktan sonra mem-
leketine gidecektir. 

Bay Cavit vali 
muavini oldu 

iç bakanlık hukuk işleri 
yar direktörd bay Cavit şeh
rımıze yaıilbayhğına atan
mıştır. 

•• 
Yağan yağmur 

Selleri ayaklandırdı 
Sofya - Bulgu ajansın

dan: Harrardan bildirildiğine 
göre yağmurlar yağıyor, sel· 
ler büyüyor, bütün Ogadan 
cebhesinde askeri yürüyüşü 
imkinsız oluyor. 

işçiler 
Kadın erkek kızıl bay
rak altına toplanınız 

sırları sızmıştır. Bu iki hü- macaristanıda beraberlerine 
kumet yaptıkları askeri itti- alara dörtlü bir ittifak ak-
fakta Habeş - ltalyan mes- tetmeleride tesbit olunmuş-
eJesinden dışarı çıkmamış- tur. Bu muahedenin aktinden 
lardır. Fakat bütün ihtimal- evvel filen iştirak edecek 
ler dahi gözönünden kaçırıl- devletlerin muvafakatları ahn-
mamıttar. dığı gibi Rusyanında müta-

Böyle bir hareketle Lo- leası a anmıştır. Hulasa bü-
karlo muahedesinin metees- tün ihtimaller göz önünde 
sir olacağına dair Almanya- bulundurulmuşb:r. Alm~nya-
da basıl olan fikirlerin de nın hava kuvvetlerinin !bir 
tashihi çareleri düşünülmüş- tehlike teşkil ettiğide düşü-
tür. nülerek İngiltere bu mahsad 

Fransız asker ve donan- içiu 5200 uçak tahsis etmeği 
sının meşğuliyetinden istifa- tabüd eylemiştir, 
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Dış Bakan Tevfik Rüştü Ares 
Cenevreye Gidiyor 

Ankara 15 (A.A) - Dıt bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
bu akıamki eksprese takılan hususi vagonla Cenevreye 
kitmek ilzere lstanbula hareket etmiştir. Dış işleri bakanı
nın durakta Başbakan ismet lnönü ile bakanlar, kordiplo
matik, Dış itleri bakanlığı ileri geJenldai uğurlamışlardır. 

Dıı itleri bakanına Hususi kalem müdürü refakat etmek
tedir. 

[•] 

Süel kimyager ve diş hekim-
lerine techizat verilecek 

---oo---
Habeşistanda 
Yaimurlar 

Süel hareketleri 
durduracakmıs 

~ 

Belgrad - Havas ajansı 
Adis-Ababadan bildiriyor: 

Habeşistanın her tarafın
da kuvvetli yağmurlar de
vam ediyor. Dessieden ge
len yolcular bir çok yolla
rın sellerden bozularak aşıl
maz bir hale geldiğini söy
liyorlar. Eğer yağmurlar ~de
vam ederse süel hareketler 
duracaktır. 

lngilizler 
Süslü nakliye gemileri. 

hazırlıyorlar 
Belgrad - Londradan bil

diriliyor: (Sandeki Depeç) 
gazetesine göre İngilizler 
harb nakliyatı için yirmi bin 
tonluk süslü gemiler hazırla
maktadır. Bu gemiler asker 
nakledecektir. Aynızamanda 

Ankara 15 (A.A)- Bugün Refet Canıtezin başkanlığın- bu gemiler İskendariyeye 
da yapılan Kamutay toplanbsında askeri tıbbiye mektebin- top, silah, tanklar ve saire 
den çıkan kimyagerlerle dit hekimlerine verilecek techizat götüreceklerdir. Bundan baş-
bedeli hakkındaki kanun liyihasının ikinci müzakeresi ya- ka Tras Atlantik gemilerin-
pılarak kabul edilmiş ve 1930 yılı basine son heaabı bak- den Lanorentik,, Lakonya, 
kında liyiha da tasvib edilmittir. Samarya gemileri de asker 

a E a a a a B a nakliyabna tahsis edilecektir. 

Fran~ ~mbar~oya varmamak Italya Üıuslar 
ıçın zemın arıyor S • 

Belgrad - Paristen telefon: Bura siyasal çevenlerinde OSyeteSIDe 
Londra diplomatlannın _düşüncesine. a.ykm olarak, •_mbargo Bir nota verdi 
konuşmasandan evvel bır barış zemını bulmak çaresı aran· 
maktadır. 

E [•l 3 8 C•l C•l 

lngiliz Erkinıharbiyesine göre 
Savaş üç ay daha sürecek! 

Belgrad - Havas ajansından: Hastanelerin bombardıman 
edilesinden sonra İtalya durum pek çok fenalaşmıştır. Bina
enaleyh bu yüzden savaşın uzun süreceği anlatılıyor . 

Madam Tapuna "Ôvr" gazetesile İtalyan davasının ulus
lar sosyetesinde düştüğünü, İngiliz erkinıharbiyesi bu yüz" 
den savaşın üç ay daha devam edeceği kanatini besledi· 
ğini yazıyor. 

m m 

Tayyare kazası 
---------------0000---------------

Amerikada büyük bir tayvare 
düştü, 16 kişi parçalandı 

Puis (Radyo) - Nevyorktan alınan bir höbere göre, 
Amerika hava yollarına aid büyük bir uçak Kasas cbarında 
düıerek parçalanmış ve içinde bulunan 14 yo!cn ve 2 pilot 
ölmüılerdir. 

Bu Jfazanın Amerikada vukubulan tayyare kaüalarının en 
btiyiiklerinden biri ol~rak bakılıyor. Kazanın pervane kop
masından ileri geldiği zannedilmektedir. 

Cenevre - Alman ajan
sından: İtalya hükumeti ulus
lar sosyetesi genel sekreter
liğine bir nota verdi ve be
raberinde iki de fotograf 
gönderdi. Bununla Habeşle
rin dum dum kurşunu kul
landıklarını· protesto etti. F o
tograflarla da bu kurşunla
rın İngilterde " Vigrs Amis
trunğ,, fabrikası mamulatın

dan olduklarını isbat eyledi. 1 

Habeş-İtalyan ! 
harbi çok 
sürecekmiş 

Pariste çıkan Tan gazete
sinin yazdığı bir baş maka
lesinde şunları söyliyor: 

lsvec hükUme 
' ~~~--~~~-••OO .. ~~~~~~~-

İtalyayı protesto ediyor 
Stokholm 15 (A.A)- Dış Budan başka notanı 

bakanlığı Romadaki İsveç kısmında general Gas 
orta elçisinin dünkü gün hal- nun İsveç hükumetine v 
ya hükumetine tevdi eylediği olduğu bir bildirikte 
ve DoJodaki İsveç hastane- bardımanın guya harb 
sinin bombardımanı keyfiye- idine riayet etmiyen H 
tini iprotesto eden notanın Jere karşı bir mukabele 
metnini tebliğ eylemektedir. misil olmak üzere yapı 

- İtalyadan, Habeşistan- nın ikrar edildiğini hat 
dan, ve bombardıman esna- maktadır. Böyle bir s 
sında o ada hazır bulunan bir hastaneye karşı vuk 
İsveç tabeasından toplanılan lan taarruzu mazur gös 
malumat İsveç hükumetinin mez ve Kızılhaç işare 
bu hadise hakkında sarih bir suistimal edildiğine delil 
fikir edinmesine yardım et
miştir. Neticede İsveç hükü
meti şu kanaata varmıştır ki 
hastahane duğradan doğruya 
İtalyan uçaklarının hücumla
rına uğramış bulunmaktadır. 

İsveç hükumeti İtalyan hü
kumetini bu yüzden şöyle 
bir protesto etmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

~ s 
Italyan 
Taarruzu 
Başladı 
- Baştarafı 1 incide -

mindeki mühim bir zat bila
hare ltalyanlar aleyhinde ça
lıtmakla itham edilerek (Ma
suoa) açıklarında bir adada 
hapsedilmiıtir. 

Platatesge bulunduğu mah
pustan kaçmış ve Makalle 
yakınında Habeş kuvvetle
rine iltihak etmiştir. 

Harardan gelen resmiğ bir 
rapor son günlerde İtalyan 
uçaklarının Ogaden arazisi 
üzerinden uçarak Habeş hal
kının Galla kısmına Arabça 
binlerce verekalar attıkları 
ve onlarla beraber ayni za
manda SomalıJarı kendi is
teklerileri ftalyaya mutava
ata davet ve bunun 
mukabilinde hürriyet vadet
miş bulunduklarını beyan 
etmektedir. Gayri resmiğ 
bir kaynakta bu varakalar
dan bazılarmın İngiliz Soma
lisine dahi düşmüş olduğu 
söylenmektedir. ' 

... •Cı••·-·--
Bulgar 
Şarabının 

ı\1011onol vergisi 
~ Kuruş oluyor 

Sofya (Özel) - Bulgaris
tan şarp üzerindeki Monopol 

cak hiç bir hadise mey 
koymamıştır. İsveç hükfı 
bu bombardıman keyfiy 
deki mesuliyetlerin 
evvel tayin ve mütecasirl 
tecziye edilmesini beklem 
ve i'eride bilzat münasib 
receği mütalibi serd et 
hakkı da mubataze et 
tedir. 
E E E 
Rusyada 
Unvanlar 
Sofya - Rusya hüku 

üşkizarlıklarda buluna 
mahsuz olmak üzere (G 
kahraman unvanı ihdas 
miştir. Bu unvan kime v 
lirse o hizmetin nevide z 
rolunur, meseli : 

Siyasi bir hismetten do 
" Sevyet birliği kahraman 
sanatında gösterdiği eh 
miyet sahiblerinede " Ça 
kanlık kahramanı " bu 
vanları alenlar para mllki 
tına dahi hak (kazanır 
Bunlardan sonra, usta, bil 
gibi unvanlarıda vardır. 

İsveç 
Kumandanı 
Ne oldu? 
Belgrad - Havas 

sından: 

İs ve ; sıhıye kumandanı 
tor Agcy'dcn onbcş gün 
h..ıber yoktur. Dolonun şiıd 
line giden bu edamın akib 
belli değildir. İsveç tayy 
cisi Kont Rojen onu ar 
ğa gitmek üzere hazırla 
yor. 

M. Venizelo 
-Baştarafı 1 incide-

vergisine daha otuz santim telefon : 
(yirmi para) ilave etmiştir. Venizelistlerin şimdiki Y, 
Bu yeni vergiyi şarabı imal- nanistan şefi Sofilis Kral 
eden değin satın alan öde- huzura kabul olunmasını 
yecektir. Bu zam ile Bulgar temiştir. Bu işin Çaldaris 
Monopolu bir kilo şaraptan manmda azledilen memu 
iki kuruş Monopol almış olu- rın vazifelerinin iade olun · 
yor. masmı rica içindir. 

.......................... . .................... . 
Radyo ve Telgraf Hulisala .... 
İngiltere Mısırla beraber süel hazırlıklarda bulunuyor. 

veyş ve Portsaid üzerinde manevralar yapıliyor. Mısır 
dudunun tamamı tel örğü altına alınıyor. 

§ lngilterede umumi efkar gene ateşlendi. lngiliz mi 
ltalyaya karşı şiddet istiyor. Buna rağmen petrol ambar 
sunun Marta kalacağıda zannediliyor. 

§ Rusyanın Sibirya hududundaki hazırlıklarile bütç 
14 milyar Rubleye çıkarması Almanyayı kuşkulnandırn> 
tadır. 

Sofya - Deyli telgraf 
gazetesinin bildirdiğine göre 
Rusyada yeni bir madalya 
ihdas olunmuştur. Bu ma
dalya ulusal hizmetler mu
kabilinde verilecektir. Ma
dalyaDJD etrafında .. l,çiler, 
kadm ve erkel kızıl bayra
ğın albnda toplanınız" yuı· 
lan hakkedilmiıtir. 

Tayyarenin içindeki 14 yolcunun dlrd& kadın ve üçl 
çocuktu. Bu kaza Amerikada bllyllk bir te~llr uyandır· 
mııbr. 

Şimdilik yalnız, süel kımıl
danmanın gittikçe sertleşdiği 
söyleniyor. Savaşlar ateşleni
yor. Öyle ki, burası yavaş 
yavaş hakiki bir harb sahne
si oluyor. Halbuki ne suretle 
olursa olsun bunun önü ab
nabilirdi. Fakat vaktile kat'i 
bir karar verilmek gerekti. 
Harbin bugünkü kurumu iti
barile bu savaş daha pek 
çok zaman ıllrecektir. 

§ Afkan h~riciye Veziri Feyzi Muhammed Han Av 
tarikile memleketine dönüyor. 

1 Bay eden petrol ambargoıu için aellhiyet almııhr. 


