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Mısı~ hududunda ve Kızıldeniz kıyılaTında tahkimat 
!>ONv A sıv ASASI 

~ta1Yan·H8beş 
işi Ne Olacak? 
Ü talyan .. Habeş savaşı 

yepyeni bir safha gös· 
termektedir. İtalyanlaı ın iki 
aydan heri ilerliyemedikleri 
bugün bir hakikattir. İtalyan· 
lar~n ilerlememesine Habeş· 
lcrın mukavemeti kadar, 
Yağmurlar, bataklıklar da 
Yardım ediyor. İtalyanlar 
son taarruzlarında da bir 
fey yapamamışlar ancak bir 

~ kaç kızılhaç binasını bomba
J a mışlardır. 

Bugüne kadar cereyan 
eden harb vaziyeti hakkın· 
da askeri mütehassıslar şu 
kanaatte bulunuyorlar : 

Bu vaziyet karşısında 
ltaJyanlar artık ilerliyemez· 
ler. Fakt Habeıliler de ltal
yanlan müstahkem ve mo
dern mevzilerinden atacak 
kadar kudretli, bilgili ve 
modern ıiliblarla mücehhez 
değildirler. 

O halde ne olacak ? Bu 
harb böyle devam edip gi .. 
decekmidir ? Baıt j .1• · 
1 

a ngı ız-

er olmak üzere d .. 
k 

unya mu-
adderabnı elinde tutan bü-

yük devletler harbın bu ıe
kilde uzayıb gitmesine mani 
llacaklardır. Bu devletler, 
talyanın haddinden fazla ıa 
yıflamasının merkezi Avru
pada büyük bir muvazene
sizlik doğurmasından büyük 
b. d ' ır Ünya barbının patlama-
sına sebeb olmasından kork
maktadırlar. 

İşte bir dünya harbı kor
kusile, İtalyan - Habeş har
bına nihayet verilmesi için 
bir barış teşebbüsü daha 
Yapılması ihtimali gittikce 
kuvetlenmektedir. 

. Zecri tedbirlerin filen tat
bık eclilemiyeceği, edilse de 
bunun İtalya üzerinde mües
sir olamıyacağı anlaşılmak
tac!ır. Çünkü zecri tedbirlere 
karar verecek komite içti
maını mütemadiyen tehir 
etmektedir. İtalya, bu içti
m~ların mütemadiyen tehir 
edılmesinden istifade ederek 
hemem bütün petrol ihtiya
cını karşıhyacak kadar pet
rol almııtır. Binaenaleyh 
Petrol ambar~osu da bir 
fayda vermiyecektir. 

1 
Bu vaziyet karıısında ihti

bifı sulhan halletmekten 
. •şka çare kalmıyor demek

:ır. Ayni zamanda böyle bir 
ı:ıcbbüs yapıldığı takdirde, 
aryanın da bu teşebbüsü 

cana minnet bileceği kanaa
tin__de olanlar gün geçtikçe 
çogalmaktadir. 

S. R. Ş. 

Habeş sivarileri L?ndraya 
Bır heyet ----------00----------

ltalyan hatlarına hücum ede- Gidiyor 
•• • lstanbul, 17 (Radyo) -

rek tanklar uzerıne Çlktılar Yeni teşis olunacak bava 
hatlarında işlemek üzere İn
giltereden alacağımız üç 
tayyareyi mübayaa için Lon
draya bir heyet gidecektir. 
Bu heyet, Ankaradan ls
tanbula gelmiştir. Yakında 
İogiltereye hareket edecek
tir. 

Londra 17 (Radyo) - Roy
ter ajansından: 

Bugün şimal cephesinde 
Kavallarya nehri kenannda 
itidalle ilerle...t•ekte olan ltal-

yan kuvvetlerine, geriden 
yıldırım gibi yetiyen Habeş 
süvari kuvvetleri şiddetle 
hücum ettiler. 
Habeş kuvvetlerinin ba

şında süvari kumandanların
dan Mollasniye bulunmakta 
idi. 

Süvari kuvvetlerinin hücu
mu o kadar ini ve müthiş 
oldu ki İtalyanlar ilk anda 

t+l m reJ m 

Yunan 

yüzlerce maktul verdiler. 
Ancak bu durum fazla de
vam etmedi. Arkadan mo
törlü kuvvet yetişince İtal
yan tankları bu süvari kıt' -
ası efradinın bir kısmını yere 

serdi. Suvariler tankların 
üzerine cesaretle atılmaktan 
geri kalmamışlarsa da vazi
yetin vahameti önünde sa
vaş sahasından çekilmeği 
tercih ettiler. 

Süvarilerin ric'atı esna
sında İtalyan makinah müf
rezesi bunların üzerine ce
hennem ateşi yağdırıyordu. 

~ E m m 

kralı 
Kostantine Yeniden Defin 

Ameliyatı rYapılacak 
Belgrad - Loderadan te- Bunlar Yunanistanda Ta-

lefon: Deyli Telgraf gazete· tokide kral alilesine mahsus 

.,.. 
YUNAN KRALI YORGİ 

sinin yazdığına göre bugün
kü Yunan Kralı Y orginin 
pederi mütevffa Kral Kos
tantinin kemikleriyle karısı 
Sofyanın ve valid~si Olganın 
kemikleri Yunananistana gö· 
türülecektir. 

Bunların kabirleri ltalyanın 
Floransa şehrinde Rus klise
sindeki hususi bir mağara· 
dadır. 

karistanda yeniden gömüle
ceklerdir. Yunanistan inti-
haplarından sonra olacaktır. 
Kostantin tahtan indirildik
ten dört ay sonra ölmüştü. 
O zamanın cumuriyet hüku-

meti Yunanistanda defnine 
müsade etmemişti. Kral yor-
gi bukere Yunanistana gelir· 
ken Floransadan geçmiş ve 
kabirleri ziyaret etmiştir. 

Falcı kadında 
Bıçak da var 1 

Şiritçiler çarşısında fal 
bakmak için halkı başına 

tophyan Kazım ltızı Hatice, 
araştırma memurları tarafın· 

görülerek karakola götürü) .. 
müş ve üzeri arandığında 12 
santim uzunluğunda bir de 
bıçak taııdığı anlaıılarak 

müsadere edilmiı, kendisi de 
adliyeye •erilmittir. 

• 
lneiliz 
Donanmasına 
Bir tecavüz olursa 
Fransa hagi nokta

larda yardım edecek? 
Akdenizde logiliz donan· 

masına ltalya tarafından bir 
tecaviiz vaki olursa Fransa 
lngiltereye yardım edecektir. 
Bu hususta iki devletin erka
nı harbiyeleri şu noktalarda 
mutabık kalmıştır. 

1 - İngiltere, Fransız, üs
sübahrilerile, Fransız dokuma 
tezkihlarından istifade ede
cektir. 

2 - Bir hava taarruzu 
karşısında, Fraosız tayyare
lerinin işaret tertibatı lngil
terenin emrine amade o1a
caktır. - ll)lir&i __ _ 

Yumurta 
Muahedesine 
iştirak 

KRAL BORİS 
Sofya (Özel) - Arsıulusal 

pazarlara gidecek olan yu
murtaların nişanlanması hak
kında ki arsıulusal muahe
deye Burgaristanında imza 
etmesi hakkındaki vekiller 
heyeti kararanı Bulgar kralı 
tetkik etmiştir . 

Kızılay 
Balosu 

Şubatın birinci akıamı 
verilecek olan kızılay balosu 
için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

Peti Parizyen 2azetesine göre 
--=----------~-----------

Mısır" nasıl :tah-
kim ediliyor?. 

---------------
Mısırda toplanan lngiliz aske-
rinin sayısı 70 bini bulmuştur 

Bir kaç gün evvel Belgrad· 
dan alınan telgraflarda Mı· 
sır tahkimatı hakkında ma
lumat vermiştik jngilizlerin 
Trablus hnd'1dunu başta ba
şa telörğülerle ördüklerini 
istihkam yaptıklarını ve as
ker tahşit ettigini bildirmiş-

tik. Akşamki radyolarda 
Mısıra dair şu haberi veri
yor: 

Kahire (Radyo) - Mo
törlü bir suvari kolile 20 bin 

kişi b:r piyade kolunun ka
raya çıkmssından sonra Ba
künede aynca piyade kıtta-

ları çıkarılmaktadır. Baalu 
da üç alaydan ibarettir. Ge-
neral . Hovardin kumandaııaa 
da yeni bir kuvvet Terile· 
cektir. 

Mısır askeri bir kararı~ 
halini aldı. Beti Pariıyea p• 
zetesine göre Mısırda top• 
lanan lngiliz askerlerinin ... 
yısı 70 bindir. Civarındaki 
garnizonlar bundan hariçtir. 
lngilizler K.ızıldeniı ke11an11• 
da ayrJca tahkimat yapmak• 
tadırlar. Ad en karııııada ki 
kiiçük Adalar ve Aden lima• 
nıda aynca tahkim edilmek• 
tt~clir. 

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

S u dan pahalı şey var mı? 
-Uürkçede güzel bir darbı mesel vardır. Çok fazla ucuık· 

yan, hiç bahasına inen, bedava olan şeylere "Sudan ucul. 
derler. 

Türki~enin her tarafında dillerde dolaıan bu d•rbımeseli 
lzmirde lzmirliJerin kullanmağa hakJarı yoktur : lzmirde 111• 

dan bahalı şey yuktur da onun için!. 
Birçok hayat maddeleri ucuzladı. Fakat ıudan ucu 

olması İcab eden su bir türlü ucuzlamıyor 1 Bir tiıe ıa bet 
kuruş, bir bardak suya elli para veriyoruz. Üzial memle· 
ketindeyiz, bir bardak şarabi kırk paraya içmemiz icab 
ederken bir bardak suyu dahi içemiyoruz. 

Alikar makamlar bu su işini kökOnden halletmelidirler. 
Halkın hava kadar zaruri bir ihtiyacı olan su ucuzlamaya· 
cak olursa birkaç sene sonra hepimizin türlü hutahldarla 
kıvranacağımız muhakkaktır. Bir kireç şurubunu andıracak 
kadar bol kireci olan Halkapınar suyundan ne Talrit kur• 
tulacağız? 

Halkapınarla mesane ve böbrekleri taı topbyulu, mili· 
roph: sularla dalakları 'işenler, kireçli su ile kalp)an tlten· 
ler haykırıyorlar: 

- Ağız tadile ne vakit su içeceğiz? 
Unutmayınız ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Çumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASA~ ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
•• 

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

-14-
Zaman, eski arkadaşlarına selam vermek için 
elini kımıldatmağa tenezzül etmiyen bir çok 

ne oldum delilerini, düşmanlarına el 
açarken görmü~tür ... 

- Kim derdi ki bizim o dır. 
f elik et ve s~falete düşme· Ali Akalın karısının ken-
mize sebeb bir arkadaş eli disi ile bu meselelerdeki 
olmuştur. kafa denkliliğinden son de-

- Evet öyle... İnsanlar rece memnun olmakla bera-
• bazan bir canavardan kor· ber bu nazik ve işledikçe 
kunç ve iğrenç oluyorlar. derinleşebilen sosyal muam-
Çünkü aç bir kurt günahsız ma hakkında daha fazla 
bir kuzuyu parçalarken, ka- dertleşmeği başka bir güne 
na susamış bir atmaca bir bırakmak i .tiyerek karısın-
serçenin beynini yerken, bir dan sordu: 
kılıç balığı bir kefalı yutar- - Bu günlük bu dikenli 
ken hiçbir zaman ona "Sen meseleyi bit tarafa bıraka-
benim arkadaşımsın... 

11 
de- rak şu senin evine gittiğin 

miyorl İşte bunun içindir ki kadının ve hasta yavrunun 
yeni nesle, çocuklarımıza halinden bahsedelim. Çocu-
vereceği~iz yeni terbiyede ğun hastalığı ne imiş, onla· 
bu sosyal, insanlık ve yurt- ra nasıl bir yardım edebil-
daşlık se'vgisi meselesini pek din? 
çok iılamemir. lizım gele- . - Yavrucak müthiş bir 
cektir. · Pnomoniye yakalanmış, bü-

- Hakikaten o yoksul- yük bir ıztırab içinde idi. 
luk zamanımızda bize selamı Hemen o mahalledt:ki ber-
kesen inıanlann, eski arka- berin telefonu ile bizim 
daşlarin bu günkü hallerini doktoru çağırdım. Bir çey-
görüyorum da arkadaşlıktan rek s 1at sonra doktor ye-
da, insanlıktan da iğrenıyo- tişmiş ve zavallı yavrucuk-
rum. tan biraz kan aldıktan son-

-J Bununla beraber za- ra onu kurtarabilmişti. Dok-
man, eski arkadaşlarına se- tor bana reçetesini u~atır-
lam vermek için elini kimıl- ken kulağıma 
datmağa tenezzül etmiyen - Eğer bu tedbir alınma-
bir çok ne oldum delilerini, dan bu gece geçmiş olsaydı 
düımanlarına el açarken yavruyu yarın kurtarmak bir 
görmüştür... mucize kadar güç bir ıey 

- Onnn için sefalete düş- olacaktı. Sözlerini fısıldadık-
müş . yurtdaşlar kadar on- tan sonra ilave etti: 
larm sefaleti karşısında neşe - Hasta da hasta çocu-
ve zevkl.!rİni kaçırmıyan ğun anası da ilaçtan önce 
duyg~suz ve granit yürekli gıdaya muhtaçtırlar. 
insanlara da acımak lazım- ( Arkası var ) 

asma mm~fi 
iki muharrir ı Polonvada 
arasın dal 

Açılan da va dün 
neticelendi 

;ıtanbul - Muharrir Er
cüment Ekremin muharrir 
Peyami Safa aleyhine açtığı 
hakaret davası dün netice
lenmiş, Peyami Safa altı ay 
hapse. 100 lira para cezası
na ve 300 lira tazminat ver
meğe mahkôm olmuştur. 

Portakal 
Fiatları 

Dörtyoldan portakal az 
gelmektedir. Bunun sebebi 
portakal fiatlarının düşük 
olması, müstahsilin düşük 
fiatla mal satmaktanşa bek
lemeyi tercih etmiş bulun
masıdır. 

Şimendifer Kazası ~lı 
Yoksa Suikad Mı ? 
Belgrad (Özel) - Havas 

ajans V a.rşovadan veriyor: 
Vilno civarında bir katar 

yoldan çıkmıştır. Bir ölü ve 
30 kadar yaralı vardır. Ya
ralılardan birkaçı ağırdır. 

Bunun demiryolunud kasdı 
bozvlmasından ileri geldiği
ne göre bir süikasd olduğu 
zannolunuyor. 

Merkezi 
Avrupada 
Havalar 

Belgrad (Özel) - Merkezi 
Avrapada yağan karlar ta
mamen erimiştir. Sellerin ar
kası kesilmiştir. Havalar sı
cak gidiyor. 

======= 
Radyo meraklıl~rına 

MINERVA RADYOLARI 
1936 MODELLERi GELDi 

Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sistem 
Lambalarla mücehhez 

ADRES : Hükumet caddesi Ehram mağazası veya 
Elhamra sineması - Ressam Kadri 

Yılan hikayesi Ras Güksa oyun 
-------0000 -------

Suriyede Türk Emlakinin Va
ziyeti Hala Halledilip Bir 

Şekle Bağlanmadı 
Suriye - Türkiye tebaala

rının emlak meselesi bir yı
lan hikayesi haline geldi. 
Bunun için üstüste yapılan 
tecillere her gün çıkarılan 

muhtelif şayialar karşısında 
ne yapacağımızı ve bu işte 
ilğili okurlarımıza ne suretle 
doğru bir haber verebilece
ğimizi bilmiyoruz. 

Evvelki sayımızda ne su
retle kin hemen sahiplerine 
teslim için iki hükumetin de 
karşılıkll emirler verdiklerini 
yazmıştık. 

Son ğelen Ber~t gazete
leri ise şu haberi yazmak
tadır: 

"Türk ve Suriyelilere ait 
emlak meselesi, elan Fransa 
ve Türkiye hükumetleri ara-

ll'!'•Q ~ F'.ı."' jJIMlij 
1ıı1:. ~ e,.YJ ~ •• 

Olüler 
Diril1yor 
Senelerden beri dUnyonın 

her göşesinde bulunan büyük 
doktorlar ölüleri diriltmek 
mek için milyonlarca lira 
sarfile birçok tetebbuattan 
sonra elde ettikleri çeşid 
çeşid serumları ölülere tat
bik suretile yaptıkları tecrü
belerde muvaffak olmadık
larını görüyor ve gazeteler
lede okuyucularımıza haber 
veriyorduk. Bu defa İstan
bulda henüz ismini öğren
mediğimiz bir doktor Asmalı 
mescid camii karşındaki tü
tüncü bay Ömer Çetinalp'in 
sattığı Seferihisar ünlü şa
rabından meydana getirdiği 
serumu ölüJerine tatbik su
retile yeniden canlandırmağa 
muvaffak olmuş ve doktorun 
bu harukulide muvaffakiyeti 
Radyo vasıtasile bütün dün
yaya müjdelenmiştir. 

Çatıdan 
Düştü ve 
Öldü 

Sofya (Ö21el) - lvan İsto
adlı bir amele adliye sara
yının vağmur borularını ta
mir ederken Çatıdan düştü 
ve cansız kaldı. 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahio
lerine n1üjde 

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 zeriyatına tabii göb
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (Sülfatd'amon-

yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 

etmiş olduğunu sayın ha1kı
mıza ilan ederiz 

Müracaat yeri: Gazi bul
va~ında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus-
tafa Yumelaki evlatları tica~ 
rathanesi 

sında meyzuubahsolmakta
dır. Türklerin memleketimiz
de bulunan emlaki üzerinde-
ki hacizlerin kaldırılacağına 
dair lstanbul gazetelerinin 
verdikleri baberid aslı ol-
madığı anlaşılmıştır. 

Bu hacizler önümüzdeki 
11 Şubata kakar devam 
edecektir 

Bu tarih haczm kaldırıl-
ması ıçın muayyen olup iki 
taref ta kat'i bir hal sureti 
bulmazlarsa tekrar temdit 
olunacaktır Yüce komiser-
likteki emlak bürosuna bağlı 
olmak üzere iki şube açıl
mıştır. Bunların birisS Türk· 
lerin Suriyedeki, diğeri de 
Suriyelilerin Türkiyedeki em
lak işlerinin idaresini deruh
te etmiştir.,, Vahdet-Halep 

P.!9-'ll Yet.~ ft~ l~J 
bbfla i:."A "".. lhuıd 

• 
lngilterenin 
Kara 
Kuvvetleri .• 

Londra - Havas ajansın
dan: Ceneral Foksun ifade
ifadesine göre bugün İngil
terenin kara kuvvetleri 125 
bin askerden ibarettir. Bu 
hazari kuvvet 165 bine ka
dar çıkmaktadır. 

Malum olduğu veçhile İn
gilterenin hazari kuvvetleri 
gönnllülerden mürekkebdiJ. 
Bu ordu ancak haftalık ta-
limlere icabet eder. Bunlar 
muayyen zamanlarda talim 
ve terbiye görenlerin sayısı 
bu yukarıda zikrolu11anlardan 
'b t'' ı are .ır. 

iz mirli 
•• 
Universite 
Talebeleri 

Üniversitede kış sömestiri 
tat li başlamıştır. İzmirli tale
beler bundan istifade ederek 
İzmire bir gezinti tertip at
mişlerdir. Bu arada İzmirde 
bir de müsamere verecek
lerdir. 

Bir Yunan 
Sandalı 
Tutuldu 
İstanbul - Saroz körfe

zinde ve kara sularımız da
hilinde balık avlıyan Yunan 
bandıralı bir sandal yaka- . 
[aumişiır. İçindeki üç kişi 
Çanakkaleye getirilmişlerdir. 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-
nıiye~ ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

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

----------~·ao....-------~---

Tiry akİ Hasan paşanın har 
hilesi gibi bir ş~v mi? 

1601 yılının Eylül ayında ı nan, öbürünün\ı:ü Handa 
Arşidük Ferinad kumanda- Bunlar acaba ele geçtiler m' 
sında bulunan büyük bir or· ı Esiıfor, böyle bir işten h 
do, Kanije kalesini muhasara berleri olmadığını söyledile 
adiyordu, Kalede Türk bay- Bu sefer Hasan paşa ko 
rağı dalgalanıyor ve bu bay- nundan bir kiğıd çıkarCI 
rağın yüksek şerefini koru- esirlere sordu : 
mak vazifesi Tiryaki •Hasan -İçinizde bunu bizden o 
paşanın omuzuna yüklenmiş gün uzakta olan sadrazam 
bulunuyordu. Avusturyalılar götürecek bir babayiğit v 
kalabalıktı, kale muhafızları ıoı? Eğer bu hizmeti, Allhı 
azliktı. Üstelik Türklerin ve İsanın adına ant içip ü 
cephan ~si de aydı. Bir yan- rine alan bulunursa hem es 
dan yardım gelmasi de müş· retten kurtulur hem zengi 
küldü. olur. 

Tiryaki Hasan paşa bu 
vaziyette düzene baş vurdu, 
akla gelmez harb hileleri ya
parak düşmaoı oyaladı ve 
hırpaladı. Fakat bir gün Ke
nan ve Handan adlı Macar
dan dönme iki genç hizmet
karının düşman tarafına geç
tiğini haber alınca etekleri 
tutuştu. Çünkü bu hainlerin 
kale esrarını Avusturyalılara 
söyliyeceklerinde şüphe yok
tu, bu esrarın meydana çık
ması ise ka'eııin düşmesi 
demekti. 

Hasan paşa, uykusuz ve 
ıstıraplı bir gece geçirdikten 
sonra bu derde de derman 
buldu. Son çarpışmalar sıra
sında ele geçen esirleri ya
nına getirterek sorguya çe· 
kerken - hiç o değilden -
şöyle bir suru yaptı: 

- Sizin orduya iki casus 
yollamıştım. Birinin adı Ke-

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~~ ~ 

Yapağı 

Alıyorlar 
Sovyetler piyasamızda 2 

bin balya yapağı almışlardır. 
Almanlar da 380 balya ya
pağı mübayaa etmişlerdir. 

Piyasada yapağı stoku azal· 
maktadır. 

Yeni Bir 
Teşebbüs 

Salonumuzda çaylı dans, 
her Pazar akşamı saat 4 ten 
7 ye kadar zengin artis 
numaraları fgörülecektir. Sa
lonumuz yeniden en kibar 
bir tarzda süslenmiştir. 

Bu aile matinatalarında 
kopmle çay, kahve, bira ve 
likör konsolmasyonu 60 ku
ruştur. 

Pasaport karşısında 
Turkuvaz dansiği. 

Açık göz bir tutsak h 
men ortaya atıldı, istenile 
andı içti, mektubu ve h. 
kese altını alıp bir gece y 
rısı kaleden çıktı. Onun doğ 
ruca Avusturya ordusun 
gideceği ve mektubu Arş' 
dük ~F'erdinanda ve~ eceği 
söylemeğe Jüzum yoktur. 

Nitekim bir gün sonr 
Kenanla Handanın ltesik ka 
faları birer mıırağ asılı ola 
rak k~le muhafızlarına gö 
teriliyordu. Yani Tiryaki H 
san paşa Arşidükü faka bas 
tırmış ve hain köleleri öl 
dürtmüştü. 

Şimdi Habeş kralının da 
madı olup ltalyanlara iltic 
eden Ras Guksanın da va 
tanına hizmet için ve kana 
tasının emrile bu hareke 
yaptığı söyleniyor. İşin içind 
acaba Tiryaki Hasan paşa 
nın düzeni mi var! .. 

M. T. Tan 

i iki sahtekar 
Tutuldu 
İstanbul - Jozef Saidma 

adlı Romen tebaasından bi 
Macar Sofya elçiliğimizi 
vizesini taklit ettiği için ge 
çenlerde tevkif edildi. Suçl 
bu tahrifi kendisinin yap 
madığmı ve Valtner Sudvi 
adlı bir Alman tarafında 
yapıldığını ve bu adamı 
da bugün İstanbulda bulun 
duğunu t iddia ettiği için po 
liş dün bu adamı da yaka· 
lamış ve dördüncü müstan· 
tik tarafından hakkınd 
tevkif kararı verilmiştir. 
• 1 
fngiltere1Gre 

Arifesinde 
Eondra - Royter ajan' 

sından: Maden amelesi pat' 
ronlarla anlaşamadıkları tak' 
dirde bu ayın yirmi dördüo: 
cü günü grev ilan etmeğ'I 
kararlaştırmışlardır. 

Tayya:re piy~oko biletlerinizi 
büyük ikramiyelerin isabet 

merkezi olan Kemeraltı 

''Bizim kişe ,, 
No. 54 ten arayınız 

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

Bu uğurlu kişe bir çok yurtdaşlarımızı zengın etıı>h 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira marangoz BsY 
Aziz ve 10,000 hrayı da hamamcı Bay Eteme bu kişede~ 
verilmiştir. 

BİZİM KIŞE 
MEHMET .TEVFI~ 
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~~~~~ ~:~~~~mMJ ıılıılır!lı ıiJııWııı~ılıtWıııııl1l!ıı~~aıı1ıııınııı 11ıı11ıı1ı1ııt11ııınıw11ı. ııiı ıımlrılıııtıı-
,.. B~GON t.•ll@ Bütün İznıirlilerce n1aruf, tanınmış 

ASRI SiNEMADA 1 ~ Ekmekçıbaşı Lokantası 
2 l :ilın birden ©] ~ A ) 

Amerikan artistleri arasında çevikliği ve kuvvetiJe fi ~ ÇI l)'Or 

tanınmış büyük artist ~ ~ MEHMET ALTINBI. LEK 
JORJ OBRİ)rEı r tarafından teınsil edilen ~ 'CU 

M k •k ff d dl [•] ~ l3irinci Beyler sokağı No. 2 İZ~iİR e Si 8 8 Y U arı ~ ~ Lokantamız fzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza-
10 kısımlık büyük heyecanh filmi f ~ heti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ,.- .,. 

VE ~ lJ temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her.hususta L. 
~ ~ memnun bırakacaktır fiatlar çok ~hvendır -J 

Ana BeIJa - Jan Gabin tarafından teınsil ~ ~ EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER -. 

l ·ı~ t ·> J . } } lı ~ ÇEŞiT Z iYAFETLER KABUL OLUNUR it 
ec ı en - n~ıın ı { ~ 1..:ıi'!l1lıım;ı1'11 ~·lf~J"1.ıi ııııııııtıı'1ı ı:tjr'll@lll!Jtilti\ı: 9;1;ıs~·~ ~r'1 

Büyük ihtilal 1 lçenler bilir 
Adındaki ffarb filmi 1 H~yat'.n °'.a~asıni anl.amış i.nce düşiônceli. kibar bir bayan 

• • ~ tecrubesıne ıstınaden dıyor kı! 

MIKI ve JJURNAL 1 Neş'cnizi, ha)1atınızın zevkini. s1hhatınızın 
~~~~~~~~~~ dainıi surette korunnıasını ten1İn edecek ancak 

" 

• 

Başka birşey istemem! 

Yükse], Kahaclayı ve Billur 
rakılarıdır. Bay - Ne istersen emretlvereyim. Hayatım, ruhum, 13•·! 

Ba yranula, ha yraın ertesi ve her zanıan 
lüm hepsi senin olsun. .. • . 
Bayan-Bukadar fazla şey istemiyorum. Bana biiyuyk hır fite 

valnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla Seferihisarın (Ünlü şarabı)nı al senden başka birşey istemem. 
.J 

- Bunu nereden· alabilirim . 
hatırlarsınız. 

- İkiçeşmelik caddesinde Aımahmescid mevkiinde Kızı~ 
~~~~~~~~~~~~~~,._~~Si~~~~~~~~~~ Jay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( ÖMt:R 
~~~~~y~~~~~~E~~~~~~hTELEFON~~" "~ ÇETINALP) in tütüncü dükkanından. 

' · ~ TA YAR : 3151 ~ r ~~~~---:;o•_,. __ 1 ) T oo ~ ?,,..--... ----~ ~ .lr 
~ Georges D'ESPARBES~~şa~~: romanından muktebe ~ 1! AğızdadiyJe iı E R z 

· ' · ~ •• •• •• ~ t Ve rnidenizi boznıa-· ~•. 
~ - _ . _ ~ Kartalların Olumu ~ ı' <lan yemek yimek f:' 

*.1c:.1c:~~.1c1c:lc.*:lc1ot.1c~:lc:lc:lc:lcJt ~ 11 YAVRUM ,. filminin kıymetli sanatkarlarından ~ + istiyorsanız ? f 

D ~ ~ Constant REMY - Pierre RENOlR -DEBUCOURT- m ~. Hiç tereddüd etmeden (+ I 
Ü K T Ü R )f> ~ M~rcel -~NDRE ve Annie DUCAUKS'ın te':'.'•!.1 et~ik- ~ M Kemeraltında Barut hanı ~ 

A K 1 T >+ M ~erı Pohtıka. aşk ve heyecan dolu senenin buyuk fılmi ~ rı sokağı köşesinde [ı 
• ema onay >+ ~ . E l• Al h • t• 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ,. ~ A y R 1 c A : m '+ aşe ır • 

h t ] ki ·· h >+ ~ F Q K S ( D l d · l · ) S l Io_k~ .. ntasma koşunuz 1 . . 1 as a ı ar mute assısı >+ ~ ünya 1ava ıs erı ~ ---·.....--.~~:.-=-.::..--=-.. ~ ı 
d Basmahane istasyonu karşısmdaki Dibek sokak başın- ~ E ( Türkçe sözlü ) ' ~ y og"' urt 

a 3o sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ ~ M • k •• M ( Canh ) ~ 1 

akşa.~ .saat 6?ya kadar hastalarmı kabul eder. .. ~ 1 1 a vz ~arikatör ~ llem gıda ve hem 
Muracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )t r!l A ~ 'f' l 

M 
E z 

H E 
K 

1 
M 
E 
T 

Kemeraltı 
Hükümet 

Karıııında 
.. "' ,., . ..... .. ,. .......... tahlilat v 'k k 'k >+ ~ -( SEANS SA TLARI )- ' ~ şı acır e mı ros opı muayeneleri ile veremli basta- u. f'i" f;" • · 

lara yapdmasına cevaz göru"le p t k • w f"" Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ Bu şifah gıdadan ıstıfade neması C A N 
s· d n nomo ora s muayene· )t ~ ~ d b'J k · · h'I · e karşısında 10 

e muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )ft ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seauslar1 m e e ı me ıçın .. 1 esız v v 
"va )+ r!J Pazar 13 te ilave seanslar vardır . ~ yağı alınmamış sutten y ... gurt kütüphanesidir. Doktorlaran 

-·~~'1C~~~i~~~'1C~'1C~~~~~ ri~~~~~t!l~r!'J~r!l~~~8~r!2~~~re2~~~B~~ yapan İkiçeşmelikte Tanms•i-.:e•t•av•sllİiy•e•e•tt•igiııv illliıy•oıiıığu•r•t•b•u•d•ur•.• 
-----------··-·~:O. 

ü1c~El&ı7n~~*Yr~i' 
. 2573 y. 
idaresinde Milli Kütüphane sineması ı· 

· BUAKŞAM 
Marlen Dietrich'in ~7h nu~.aralı Casus, Greta Garbo'nun Matahari filimlerinden ı 

a a guzel, daha canlı ve daha heyecanlı .. . 

13 Numaralı Casus li 
Aşk d H _yecan - Harb - Sevişen casus1ar - Zengin ve muazzam sahnele. Amerikan 

ii( or usunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar sarfile yapıJan muazzam şaheser 1 

~ Baş rollerde: GARY GOOPER - MARYON DAVIES 

~ ( Fransızca Sözlü ) 

! Ayrıca: Paramunt . Jurnalda:r.~:va8~~ı:r~nya i 
"'~ \'e canlı resin1lcr 

""'"'""""'~ 

i 
SEANSSAATL,_,..__A'"'J'RV'.l~~~~"""'~........,.....~-"',. 

Hergün: !5 - 17 - 19 - 21,15. >f. 
Cumartesı: 13,30 - 15 talebe matinesi. >t 

iU 
Pazar: 13 te başlar. ~ 

v .U\l..~~mları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 
..... """ ......... +qr~~~~~~,,,.,,,~~)#~~~ 

1936 Modeli Bir 
P H İ·L i P S 

R.ADYQSU İLE DÜNYAYI 
DOLAŞ1\BİLİRSİNİZ 

Dünyada nıevcut olan radyolar 
arasında en nıükernnıcli olarak 

iınal cdiln1iş ola n 

PHILIPS 
radyoları :dört yeni n1odelle] 

piyasaya çıkarıhnıştır 
16-2000 nıctroluk her türlü 
mevçleri alır. 
Mükemmel ses, nesfis musikiki PHİLİPS 
radyosunda bulunur. 

BiR SENE KREDi iLE 
İzmirde İkinci Kordon Ne. 66 da 

TELEFON: 2307 

Acenta PENNETTİ ve P Altİ
ENSE den sizac \tir PHİLİPS 
alabilirsiniz . 

• 
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Kutuluk 
Kereste 
Üzüm ve incir ihracatında 

muameleyi kolayJaşbrmak 
için Romanyadan İzmire ge-
tirilecek kutuluk kereste 
vergi maafından istifade 
edecektir. Bu hususta güm
rüge emir verilmiştir. 

Köylüye 
Yardım •• 

Ziraat Bankası köylüye 
geniş miktarda borç vermek 
vermeğe karar vermiştir. 

Bilhassa çeşitli mahsül yetiş
tirenlere ayrıca yardım edi
lecektir. 

Grib hastalığı 
Şehrimizde grib alametleri 

artmaktadır. Bunun için Sıh
hat direktörü kalabalık yer
ler hekkında tedbirler alma
ğa başlamıştır. 

Elektirik 
Tarifesi 

Tarife komisyonu gelecek 
hafta toplanarak eJektirik 
tarifesinide tedkik edecektir. 

Damgalanacak 
y::.ımurtalar 
lhrac edilecek yumurtala

rın damgalanması usulü tadil 
edilmiştir. 

Hususi 
Muhasebe 

1\1 üd ü rleri beca yişileri 
İzmir Hususi Muhasebe 

müdürü ile Balıkesir Hususi 
Muhasebe müdürlerinin be- 1 
cayişleri iç bakanlıktan İlbay
hğa bildirildi. 

Bir muhtarın 
Marifetleri 

Seferihisarın Kavaklıdere 
köyünde Giritli Hüseyin 
oğ:U Evliya adlı Hasanı tar
lasında öldürmekle suçlu 
köy muhtarı İsmailin muha
kemesi yapılmıştır. 

Nuhtar katil telefon ve 
telgraf tellerini kesmekle 

1 
suçludur. 

Denizciliğimizi 1 

Yükseltmek 
için 

Türk denizciliğini yükselt
mek için Denizyolları, Ayak 
fabrikalar ve Havuzlar ida
releri namına Avrupayaya 
talebe goııderilecektir. Yük
sek makine mühendisliki için 
3, yüksek inşaat mühendis
liği için 3, makinislik ve sü-
varilik için iki talebe gön
derilmesi kararlaştırılmıştır. 
Denizyollarında bir de mü
dtlr müavinJiği ihdası düşü
nülmektedir. ------'l-1 
İngiliz .. Jaoon 

ittifak• 
Belgarad - Pariste çıkan 

Odr lgazetesi İngiliz 
Deniz bakanlığının Japonyaya ! 
bir deniz ittifakı akdi tek- 1 
lif ettiğini yazıyor. 1 
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Radyo ve Telgraf Hulasala .... 
Şubat ayında Selanik limanında İngiliz - Yunan filosun 

yapacağı manevraya Balkan devletleri filolarıda iştir 

ltaİy~n: HabeŞ -~::!i:~~--
Çoğaiıyor 

edecektir.1 
§ İt aya bizden sormiş: İngiltere ile Akdeniz harekitı 

beraber hareket edeceğinize dair verilen cevab İtaly 
dostluğuna uygun mndur? Biz de buna verdiğimiz cevab 
biz uluslar kararını ifa edeceğimizi bildirdik, yoksa İtalya 
düşmanlık ilan etmedik, dedik. 

Harbının Londra hükumeti 
Uzamasını istiyor 

BeJgrad (Özel) - Paris
ten telefon : 

Tan gazetesi Habeş • ltal
yan silahlarının bu günkü fa
aliyetine göre harmın sonla
rına yaklaştığımız anlaşıhyor 

dedikten sonra makalesine 
şu yolda devam ediyor : 

İtalyanın modernize sila
hın umid edilen muvaffaki
yeti temin edemediği görü-
lüyor. Habeşlerde daha bü
yük harb istidadı görülüyor. 
Binaenaleyh bu gidişe göre 
iki taraftan birinin silah kuv-
vetile duşmanını amana dü
şüreceği anlaşılıyor. İngiliz 

s s fi s 
General 
Nobile 
Niçin geliyor 

Belgrad - Royter ajansı 

Romadan bildiriyor: 
Dört senedenberi Rusya

da bulunan ve İtalyanlarca 
şöhret sahibi olan general 
Nobile bu ayın sonunda Ro-
maya gelecektir. Rusya hü
kfımetile olan müzakeresi 
silmiştir. Bura çevenlerine 
göre general Nobileye Afri
kada bir kumanda yeri ve
rilmiyecektir. Resmiğ çeven-
lere göre bu general tayya
re mütehassısı sıfatile ltal
yan ordusunda vazife ala
caktır. 

---·~ 

Bükreşte 
Hahambaşı ya 
Suikasd 

Belgrad - Bükreşten te
lefon: 

Meçhul bir adam Ruman
ya Hahambaşısı Sinato aza
sı olan Hiye Roveraya dört 
el rüverver adeş etmiştir. 

Suikastcı tutulmuştur. Vak
anın sebebi siyasal bir ce
miyet meselesi olduğu anla
şılıyor. Suikasdcı sabıkalılar
dan ve birazda delilerden ol
duğu anlaşı'mıştır. Nenice 
itibarile meselenin anti si
mitiiğe çıktığı görülmektedir. 

Alman yanın 
Yeni balonu 

Belgrad (Özel) - Berlin
den telefon: Almanyanın 

yeni kabili sevk balonu ya
kındailk ucuş tecrübesini 
yapacaktır. Bu ucuş Alnıan
yadan Riyodejaneyroya ola
caktır. Rivayete göre bu 
balon Grafzeplin balonun
dan daha sür'atlı olacaktır. 

lngiltere 
Rus ya ya da nara . 

verıvor 

Belgrad (Özel) - İngilte
renin yalnız Fransaya değil 
Rusyaya dahi yirmi milyon 
İngiliz liralık bir ikraz yapa
cağı haberi doğrulaııyor. 

milleti Laval prejesini müte
cavize mükifatı gibi telekki 
etti. 

Fakat İngiliz hükumeti 
harbin uzaması tarafını ilti
zam ettiği görülüyor. Zira 
Londrada cezri tedbirlerin 
şidetlendirilmesi için acele 
edilmiyor. İtalyan aleyhindeki 
duygular İsveç hastanesinin 
bombardımanı ile çogalmış
tır. Cezri tedbirlerin şiddet-
lenmesi teklifinin İsveçten 
gelmesi ihtimali de vardır 

ki, buna biz de muhalefet 
edemeyiz. 
~ s ri 
99 Numaralı 
İtalyan 
Tebliği 

Roma, 17 ( A.A ) - 99 
Numaralı tebliğ : 

Ganale Doria mıntakasın
da 12 Kanunsanide general 
Graziani tarafından başlanan 
başlanau taarruz, İtalyanların 
tam bir muvaffakiyetile bit
miştir. Düşman her tarafta 
kaçmaktadır. Habeş dimdar 
kuvvetlerinin mukavemeti de 
bütün cephe boyunca kırıl
mıştır. 

Ras Destanın kuvvetleri 
şimali garbi istikametinde 
kervan yolları boyunca ricat 
etmektedirler. 

Bazı mıntakalarda motörlü 
kıt'alarımız dün akşam bida
yetteki mevzilerden 120 kilo
metre kadar ilerlemiş bulu-
nuyorlardı. Takip devam edi- · 
yor. Ve Habeşler ciddi bir 
mukavemet rgöstermiyorlar. 

Piyade, tank, topçu ve 
ha va kuvvetlerimizin müessir 
mesaisi ldümana çok büyük 
zayiat verdirmiştir. 

Büyük 
Fırtınanın 

İşleri 
Yıkılan Ev1cr, ()Jcn 

insanlar, Batan 
Vapurlar!.. 

Belgrad - Avrupanın bir 
çok yerlerinde büyük bir 
fırtına olmu~tur. Almanyada 
fabrikalar arasında bile yıkı-
lanlar ve içinde birçok ölen
ler vardır. Holandada vapur-
lar karaya çarpmak suretile 
parçalananlar ve batanlar 
vardır. 

Matbaalara 
Monopol •• 

Sofya (Özel) - Bulgaris
tanda tabi} elcrın monopol 
altına alınması hakkında bir 
cereyan vardtr. 

Bu cereyan kendi matba
ası olmıyanların lehinde, fa
kat matbaası olanların aley
hindedır. Matbaa sahibi olan 
Zora gazetesi bu monopolun 
aleyhinde uzun makaleler 
yazmakta, abp tutmaktadır. 

Belgrad (Özel) -Londra
dan telefon: Bombaydan öğ
renildiğine göre milli müca
hid Gandinin hastalığı bü
yümüştür. Kendisinden ümit
ler kesilmektedir. 

§ Londra gazeteleri petrole bir an evvel ambargo konu 
masını istemekte ve ancak bu suretle harbe son verilec 
ğini söylemektedirler. 

§ İtalyan kuvvetleri Harrardan 120 kilometro uzaktadırla 
Fakat İtalyanlar Harrarın doş olduğunu] söyliyorlar. 

§ Fransada Laval kabinesinin düşürülmesi cereyanları g 
ne uyandı. Bazı nazırların istifasından habsolunuyor. Bütü 

Bir kütüphane 
Yandı 

bunların sebebi bay Heryo'nun istifasıdır. 
§ Balkan ittifakı konseyi Bükreşte toplandı, Turizm, f 

caret ve siyasal işleri konuştular. 

Sofya (Özel) - Kotel şeb 
rinde ( Sağlesen ) kütüpha
nesi yangından kül oldu. 
Yangın kütüphanenin tiyatro 
salonundaki sobadan çıktı . 
Bir akşam evvel bu salonda 
müsamere vardı. Zazar bir 
milyon Levadır. 

§ İngiliz Mısır südauında ciüşen İtalyan bombardıman uça 
ğının mürettebatının Habeş harbı sonuna kadar Portlibyad 
İngiliz babitleri nezaretlerinde kalmaları kararlaştırılmışbr. 

§ Bogatoda üç motorlu bir süel uçak ormanlığına düş 
müş içindeki 9 kişi ölmüştür. Hadisenin sebebi makineni 
bozulmasıdır. 

§ İngiliz filosu Akdenizi bırakıyor Sebebi:de usta müret 
tebat ye mühimmat doldurmak içindir. Demek ki hazırlı 

Saatta 400 
Kilometro 

Uçan Almanyanın 
Yeni Uçağı 

Belgrad (Özel) - Berlin
den telefor. : 

Alman hava filosuna yeni 
ve serı bir tayyare katılıyor. 
Bu tayyare sür'at hususunda 
emsali olmıyan bir modele 
göre yapılmıştır. 

Bu tayyare saatta 377 kı
lometro giden Ekler tayya
resinden daha sür'atlı ola
caktır. Bu tayyare on yolcu
yu eşyalariyle beraber hamil 
olduğu zaman saatta 400 
kilometro alacaktır. 

lnqiliz filoları 
Yugoslavya 
Sularında 

hararetleniyor.1 
P'"'Q ~ 
ıı!dı ~ 

Yirmi seneden .. 
beri yaşayan 

b• ··ı··· ır o u. 
Fransada Fransuva ismin

de bir adam 914 de asker 
olmuş ve Fransız ordusile 
harbe gitmişti. Habten son· 
ra Fransuvanın karısı koca
sını bulamamış ve mahkeme
den kocasının öldüğüne dair 
bir karar alarak kendisine 
tekaüd maaşı bağlanmıştır. 

Kadın son sene lzarfında 
maaş almakta müıkülit içe
kince merbut olduğu nahiye 
müdürüne müracaatla koca
sına aid nüfus [teskeresiöin 
bir suretini istemiştir. 

Nahiye müdürü mektubu 
alınca hayrette kalmıştır. 

Çünkü Fransuva nahiye mü-
Belgrad (Özel) - Havas dürünün yegenidir. Ve nahi-

ajansının bildirdiğine göre ye müdürü bir kaç gün ev-
on dokuz harb gemisinden vel Fransuva ile konuşmuş-
mürekkep bir İngiliz filosu tur. 
Maltaya rgelmiştir. Bu filo Fransuva nahiye müdürüne 
yakında Yugoslavya sularına demiştir ki: 
gelecektir. Zannolunduğuna "- Harbten döndükten 
göre İspilitde demirJiyecektir. sonra karıma gözükmedim. 
. Halkın Sesi- İspilit imanı Benim namıma maaş aldığını 
Italyanın karşısında Triyes- biliyordum. Bunu vesile itti-
tenin solundadır. haz ederek karımdan kurtul-

H b 
duğm için seviniyorum.,. 

8 eş müdafii Fransuvanm şimdi karısı 
Profesör aleyhinde aleyhine boşema davası aça

cağı söylenmaktedir. 

Nünlayişler ltalvanlar 
Belgrad - Paristen tele-

fon: J 
Darülfunun profesörü Gas- nanmıyor 

ton Joj, Hebeş müdafii ol- Belgrad - Havas ajansı-
mak yüzünden Darülfunun nın bildirdiğine göre Fransız 
talebebesi tarafından aley- filosunun İngiJiz filosu ile 
hinde bir nümayiş ) apılmış- birleşerek İtalya aleyhinde 
tır. Bu yüzden maarif nazırı harekete geçeceğine dair 
üniversitenin bila müddet olan haberler Romada ihti-
kapanmasını emretmiştir. yatla telakki ediliyor. Zira 

M k d 
F ransanın İtalya aleyhine 

a e onya hareketine ihtimal verilmi-

Cemiyetleri yor. • 

Yaşıyacakmış ·Ay ~'!tul~asıle 
Sofya (Özel)- İlmi olmı-

1

s Kışı boguldu 
yan cemiyetlerle beraber Ma- Belgrad (Özel) - Kroşef
k:don~a cev~iyetler.in.in ha~i 1 ceden alınan haberlere göre 
lagvedılecegı haberının dog- evvelki akşam ay tutulduğu 
ru olup olmadığını sorak ga- zaman Morava nehrinde yo-
zetecilere iç bakan beyanat- lunu kaybeden bir kayık 
ta bulunarak demiştir ki: içinde sekiz kişi boğuldu. 

Böyle birşey yoktur. Kim- Bunların cesedleri dün bu-
se Makenonya kadeşliklerini lundu. Bunlar iki erkek, dört 
bozmağı dütünmez. 1 kadın ve iki çocuktur. 

[•] 

Patlı yan 
Havagazı 

Borusu 
İstanbul 17 (Özel) - Kü 

çükpazarda Demirtat han 
önünde bir havagazı boruıu 
patlamış, handa yata 
Hamdi adında biri bu yüz 
den zehirlenerek ölmüıttlr. ......... 
Rusya Japony 
Hududunda 
Bir hadise 

Belgrad - Moıkovadaa 
telgraf : 

Rus Japon hududunda baı 
gösteren yeni bir hidiseden 
dolayı Rusya Japonyayı pro
testo etmiştir. _ ..... , .... ,. .. 

IZMİRLİ BİR 
KIZ SEVDİM! 

İzmirde kadın erkek her
kesi çok yakından alakadar 
edecek olan ve herkesi he
yecandan heyecana sürükli
yecek olan bu romana Pa
zartesi günü başlıyoruz ... 

Aşk. ıztırah, heyecan .. • 

IZMRLI BiR 
KIZ SEVDiM J 

Pazartesi günü 
başlıvor .. 


