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Sekizinci Edvardı Ha~~şlileı·in Bir Kurnazlı2"ı Daha 

ıgı:wawy:;:;q Mi BM 

l{rallık tacını ~~ydi. Her taraf- Ormanlar ıcın e sa ana-, 
tan çekilen taziYet telgrafları rak 'tayyare avlıyorlar 

- -----------• - -- OO••OO ------~-------

l<IRAL EDV ARDIN VELf AHDKEN BİR TAYYARE 
KARARGAHINI ZIY AR ETİ INTİB 41 

. lstanbul (Özel) - Sekizin-
1 

Kırk bir yaşında olan kra-
~ Edvar İngiliz tş,çını kiydi. lın şerefine 'kırk bir pare 

u tören milnadiler ve be- topl atılmıştır. 
Yan · ö Rrafameler, radyolar ve tel- lstanbul ( zeJ) Londra 
l larla her tarafa yayıldı. sarayındaki hademeler Kra-

0ndrada bir tören alayı im cenazesi önünden geçe-
r.apılkı. Kral hükumete, İngi- rek efen dil erini son defa 
h'l. ulusuna kara, den"z \'e olarak selamlamışlardır. Sand-
b~va kuvvetlerine hitaben ringhan kilisesine nakledilen 
ır beyanname yapmıtır. - Sonu 4 üncüde ·-

ti ~ ~ E ~ r!2 ri1 ~ 
Bulgarlar Türk Dostluiunu 

• 

İstanbul ( Özel ) - Dün 
cephelerin tenha yerlerinde 
alçaktan uçan ve daha ya
kından incelemede bulun· 
mağa çalışan bir İtalyan 
hava filosu orman arasında 
saklı olan bir Habeş mıtral .. 
yoz kıt'asının üstünden ge· 
çerken ani bir ateşe maruz 
kalmıştır. Tayyarelerin üçü 
sakatlanark düşmüştür. Di· 
ğer tayyareler ormanı bom· 
bardıman etmiş iseler de 
tesirsizler kalmıştır. Tafsilat 
henüz alınamamıştır. Bugün 
Habeşlerin elindeki İtalyan 
tayyarelerinin sayısı on üçe 
varmıştır. 

DAHA 200 BİN HABEŞ 
HUDUDUNA GİDİYOR 

Roma - Stefani ajansı 

Asmaranan öğreniliyor : 
Ras Desta kuvvetleri DoJo 

istiyorlarsa • • • cephesinde ikiye ayrılmıştır. 
< f Negüse bildirildiğine göre 
< stanbul bizimdir, Edirne Bulgardır » tcra- evvelce yaptığı taarruz pro-

Gallaborananın merke zı 
olan Negelli kuvvetlerimiz 
tarafmdan işğal edilmiştir. 
Bu yer Dolo bilgesinin 280 
kilometre mesafesinderdir. 
~uvvetlerimiz "Negelli,, ka
pılarında Habeş kuvvetleri
nin ciddi bir mukavemetile 
karşılanmış, yapılan çarpıf · 

nelerini dillerinden atmalıdırlar · jesine devam ekebilmek için 
B takviyet kuvvetlerinin gelme- , MAREŞAL BADOGLIO 

d 
U1gar tarihi 'f ürk "dii;n1anlığı değil, Türk si lazımdr. Bunun üzerinedir madan sonra "NegeUi,, ye 
Ost} ğ l k · Ç k ki Negüs yeni bir seferberlik İtalyan bayrağı çekilmiıtir. 

~.. U Tunu öğüt eme tır. ün Ü Bulgarlar ilan etmiş ve daha 200 bin Yerliler askerlerimize hüs· 
Utk Asyasından gelen Volga hanının evladıdır kişi hazırlamışbr. Bu sefer- nü kabul göstermişlerdir. 
~ ~ b berlikte 300 bin kişi topla- Negelli'nin bizce büyük ir 

( Dünkü Sayıdan Devan1 ) nacağı umuluyor ki kalanı- ehemmiyeti vardır. "1896" 
k 3 

- Baş müftüliği o ma· mağı kendine meslek ittihaz nıda Ras Nasibuya gönde- Afrika seferi esnasında bu 

8 ilızıa dinsal ve siyasal bir eden bu iki mektebin kapa- rileceklerdir. şehri ellerinde bulunduran 
'&rette k k 1 l d · r.ı b 

8 ya ışaca o an ar an dılması bunların yerine ve İTAL YAN TEBLlu Habeşli şefler bizimle ir 
tçıneJi, SBulgaristan şeriat bunları~ tahsisatile bir Türk !..ondra 22 (Radyo) - Ge- mukavele yaparak şehri bize 

kilhkemesi adlı müesseseyi lisesi meydana getirilerek neral Badoglıyo Romaya tel· vermeği taabhüt etmişlerdi. 
t Ul'\ınuvut amacından kur· - Sonu 4 üncilde - : grafla bildiriyor: Negelli bizim, Afrika se· 
llrınaıı. onları modernize-. ••••••••.................................. .. .................................... .. 

~:eli, Moıanof devrinde Resimli Dünya Hadiseleri 
"' dafai İsli firması altında - _ _ ,_ • ....,._ 
ı Urk· la •Yeye karşı siyaset oyun-
kcı 0Ynaınak :için kurulan 
b· nıuş bir cemiyetin üstüne 
ır ta . k d Y ııareti çekmeli, as-

b tıı cahilellere verilen ve 
h •tılarına arpalık ittihaz olu
""iltı k ttı· va ıflarla mektepler te-
1'~'1.kellere tevdi etmeJi, asri 
ltl r harflarile okutan öğret 

'ille · b 'iki rı aşı sarıklı yahud 
t 1 sarıklıların elinden kur
Clrn:ıaı b ot • ı, u mekteplere bir 
~~1 vermelidir. 

·-

.. . 

f erimizde ilk merhalemizdir. 
N egellinin ileri gelen rüesası 

kumandanlarımıza başvura
rak mutavaat ettiklerini be· 
yan etmişlerdir. Habeş kuv· 
lerjnin kaçarken terkettik
leri cephane ve esleha ara-

sında birçok dumdum kur
şunu elde edilmiştir. 

Royter ajansının notu: 
Adis-Ababa çevrenleri, bu 

İtalyan zaferinin haddinden 
fazla geniş1 gösterildiğini ve 
Habeş kuvvetlerinin henilz 
Negalliye hakim olduklarını, 
bu cepheye gönderilen 30 
bin kişilik takviye kuvvetiyle 
eslehanın henüz oraya vardı 
ğını belirtmektedir. 

Köpek Eti 
Satıyormuş! 

fstanbulda köpek eti satan 
bir ciğerci cprmü meıhud 
halinde yakalanmıştır. 

BİR GENÇ KIZ 
DÜŞ~tANI 

12 Kızı Baştan 
Çıkaran Bir 

Ban2er! 
Genç kızı evine çağır

dı, bir vermut içirdi ve .• 
Fransız gazetelerinin yaı· 

dıalarına göre Llyonda çok 
şayanı dikkat ve iğrenç bir 

(Sonu 4 ünciide) 

----------~-----
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~--------------• iki Türk kızının tenassuru 

j1stanbulda çıkan Tan gazetesinde okuduk: . 
U " Galatadaki Senjorj lisesi tabelesinden Selma ıle Ner• 

min isminde iki Türk kızının tenassur ettirildiği hakkında 
Maarif direktörlüğünde bir ihbarda bulunulmuştur. Bunlar· 
dan Liseain dordüncü sınıfında bulunan Selmanın Medi F okı 
ismini alarak Katolik olduğu, çok fakir bir aileye menıub 
bulunduğu, diğerininde babası Türk anası Avusturyalı ol· 
duğu ve bu kızın da Katolik dinine geçtiği bildirilmiştir. 
Maarif idaresi bu ihbar üzerine mektebe mufettiş gönder• 
miş, tahkikata başlamıştır. Henüz tahkikat neticelenmemit 
ise de ilk araştırmalar ihbarın doğru olduğunu göstermek· 
tedir, netice Ankaraya bildirilecektir. ,, 

Hangi devirde yaşıyoruz? Bütün dünyanın vicdan hürri
yetine kavuştuğu bir asırda, riyakAr din propağandacılarının, 
sinsi ve gizli maksadlarına ne vakıt nihayet verilecektir. 

Hükümetin çelik eli, son deprenmeleri görülen ve k6ıe 
bucakta kalan bu yılanların da kafasını ezecektir.. Çok ıO· 
kür hükumetin son yumruğundan sonra şehrimizde bu kabil 
hadiselere şahi<l olmıyoruz. Darası İstanbulun başına ... 

Masum iki Türk kızının kanını zehirliyen bu yılanlar liyik 
Türkiye hududları dahilinde olduklarını bili anlıyadılar mı? 
Halk haykırıyor : Yeriniz burası değildir. Haydi Afriya 
çollerine ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ltlck ha~sa Şimnide ( Sevab 
de .:ebı ve medresetül'aliye) 
da~·~ fakat kara taassub
"e ;

0 
f~a bir şey olmıyan 
rkıye düımanlığı saç· 

Solda, FJigen dö Frankfurt da yeni yapılan bir yıldırım treni bu müthiş tren Frankfortla ı 
Berlin arasını beş ıaatta almaktadır. Sağda, Polonya filosunun Kıl'ı ziyaretinden bir görllnüt -----------------------• 



Salilf• 2 - - -
-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA- I 

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI .. 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar •.. ., 

-18-

Halkı Seveni Halik Sever 
«İnsanlar, daha insan olamazlar mı?» adlı 

eserden bir kaç fıkra daha alıyoruz: 
HaJkın saadeti ile mes'ud, 

halkın süruru ile mesrur, 
halkın gamı ile mağmum, 
halkın felaketi ile felaket-
zede, matemi ile matemzede 
olmıyanların halk, halkçılık 
sözlerini ağızlarına alması 
kadar halkı kızdıran bir şey 
daha yoktur .• 

••• 
Halk, halkın egemenliği, 

halkın kendi idaresi, balkın 
binbir savaşla elde ettiği, 
kurdu~ kendi rejimi olan 
cumuriyetten başka bir idare 
sevebilir mi? 

••• 
Bazı inaanlann yürekle

rinde ,WedikJeri korkunç 
ihtiraılü, btltün iğrençlikleri 
ile yllderinde görebilaeydi, 
onları Belediye memurları, 
saldırma, ısırmağa hazır ku
duz köpekler gibi zehirleyip 
ortadan qldırmağa mecbur 
olurlardı .•. 

*** 
Halkın sıcak sevgisinin 

tatlı saadetini tatanlar için 
halktan bir daha uzaklaş
mümkün değildir. 

*** 
Halkın her şeyı anladığına 

inanmıyanlar, hayatta biç 
bir şey anlıyamamış insan
lardır. 

*** 
Halkı seveni Halik sever. 

E E E E 
Bir Gecede 
İki Paris Kilisesi 

Soyoldu ! .. 
Belgrad (Özel) - Paris

ten telefon: Üç akşam evvel 
burada iki kilisedeki kıymetli 
şeyler çalınmıştır. Çalınan 
eşyanın kıymeti 80 bin frank
tır. 

iZMİRLi 

Kimsesizler 
Yuvasında 

Ali Akalın, yarımı saat 
kadar yazı masasının başın
da kalarak kocaman defte
rine bir çok notlar yazdık
tan sonra kalemini bıraka
rak bir sigara yaktı ve du
manlarına bakarak derin 
bir düşünceye daldığı bir 
anda çalışma odasına bir
denbire küçük kızı ile kü
çük oğlu girdiler. ikisi bir
den sevgili babalarını öpe
rek yalvardılar: 

- Sen de bizimle gele
ceksin değil mi? 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Karfıyakaya. 
- Orada ne yapacaksı-

nız? 
- Çocuk yuvasına gide

ceğiz. 

- Yuvada ne yapacaksı
nız? 

- Kinısesiz yavruları gö-
receğiz, onlara şeker götü
receğiz. 

- Bu fikri size anneniz 
mi verdi? 

- Hayır. 
- Kim? 
- Halkevinde mekteb ta-

lebelerine konferan veren 
bir öğretmen. 

- Bu öğretmen kim? 
Onu ablamız biliyor. 

(Arkası var) 

m a m m 
Habeşistanda 
-~ .. ·-----

Koçama ihtilali 
t 

genişliyor 
lstanbul- Adis-Ababadan 

bildirildiğine göre Koçama 
kıtasındaki kargaşalıkl adam 

akıllı bir ihtilal rengine gır
miştir. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lzhrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara: 4 

ÇII.JGIN DELİKANLILAR SANDALI Y ALi
NiN ÖNÜNE Y ANASTIRDILAR. VE ... 

- İyi bilmiyorum amma 
her halde burası olacak! de-
di. Sandalı biraz daha yak
laştırdılar. (Neş'eli genç 
adamlar çıldırmış ve azmış 
bir halde idiler ne yaptıkla
rını bilmiyorlardı. Serenad 

bütün çoşkunJuiu ile devam 
ecliyortlu. Harab yalıdan bir 
pancar açıldı. Bu pancurun 
açıhfı onlan biabütün ku
durttu. Biraz [Hua yalman 
balkonWJda iki bdıa hayali 
rlruilldl. Artık kaplanna 

sığmıyorlardı. işi azıttıkça 
azıtmışlardı. 

Balkona çıkan hayalleri 
adeta bir davetiye olarak 
kabul etmişlerdi. 

- Enayilik etmeyin... İşte 
çağırıyorlar .. 

Daha bili ne duruyo
ruz.. Yanaıhr sandalı rıhtı-
ma .. 

Hadi hep beraber t•rkı 
ıöyli7erek çıkalım ... 

Sarhoflar ve deliler kafilesi 
karaya ayak bumııb. Harab 

( Hallma Sul ) 

Taymis gazetesinin bir yazısı 
!MiWP;wc:t 

Yakın doğu ademi tecavüz 
misakı ve Türkiye 
~~~~-~~oooo--~-~~~--

T ü r kiye n İn şark milletleri üzerindeki tesiri ve 
sulh yolundaki çalışmaları 

f ngilterede çıkan Taymis gradda toplanarak ittifakı 
gazetesi bir yekın sark ade- imza edeceklerini, Türkiye-
mitecavüz misakından bah- nin bunun için senelerden-
setmektedir. Türkiyenin şark beri çalıştığını ilave ediyor. 
milJetleri üzerindeki mühim Bu ittifakların önemli yeri 
teysirleriden ve sulh yolun- bu devletler arasındaki ge-
daki bitmek tükenmek bil- nel siyasayı içine alması ve 
mez çalışmalardan bahis bu aralarında ekonomsal kana-
makaleyi aynen aşağıya ko- atlar temin etmesidir. 
yoruz: 

"Yakında Türkiye, lran, 
Irak ve Afganistan arasında 
Bal1'an Antatına benzer bir 
ademi tecavüz misakı imza
lanacaktır. Bu misakın metni 
Cenevrede dıı bakanları ta
ratından parafe edilmiştir 
f mza için yakında bir şehir
de ve galip bir ihtimal ola
rall Bağdadda içima edile
cektir . 

Bu misak Türkiye diplo
masısır: ın senelerce süren 
sebır(ı ve devamlı dıp!oma
sisinin neticenidir. Cumhur
luk rejimi kurulalı, Türkiye 
bu memleketler arasında ih
tilafların halılnde ve hudud 
anlaşmazlıklarının izalesinde 
ehemmiyetli rol oynamıştır. 

Bu dört devleti bir araya 
gelmesinde müşterek din bir 
imil olmuş ise de mukare
netin ha1'iki amili, her dört 
devletin de asrileşmek yolun 
daki müşterek mesaileridir. 
Bu hareket, her yerden ev
vel Türkiyede başlamıştir. 

Misak yalnız dört memle
ket arasında Milletler arası 

münasebetlerinde bir teşriki 
mesaiye münhasır kalmıya
cak, iktisadi münasibetlerin 
takveyesine de yardım ede
cektir. Bilhassa Türkiye ta
rafından İran hududuna doğ
ru uzanan şimendifer hattı 
ikmal edilnikten sonra.,, 

Türkiye yeni ittifaklar 
yapıyor 

Sofya (Özel) - Zora ga· 
zetesinin telefonla Paristen 
aldığı bir haberde Türkiye
Balkan ittifakına benziyen 
bir ittifakta lran, İrak ve 
Afganistan arasında yapıla
cağına dair haberden bahse
derken bu ittifakın Cenev
rede parefe edildiğini bu 
devletlerin diş bakanları Bel-

yalıda da büyük bir telaş 
başlamıştı. Muhtelif odalarda 
koşuşmalar oluyor, elektrik
ler yanıp sönüyordu. 

Civar yalılardan müteces
sis pancurlar açılıyor ve bu 
sarhoş kafilesinin şarkılı ve 
kabkalı baskınını seyrediyor
lardı. 

Sarhoşlar yalının bahçe
sinde biraz ilerledikten sonra 
bir erkekle karşılaşınca bir
denbire ürkmüş ve irkilmiş
lerdi. İşte şu saatta bir is
kandal daha çıkmak üzere 
idi. Güzel sesli delikanlı 
birdenbire susan ve süt dök
müş kediye dönen arkadaş
larına bağırdı: 

- Korkmayın yabancı yer 
değil.. Bizim Celilın yalısı ... 
Celib hepsi tanıyorlardı. 
HeplİDİD de arkadaşı idi. 
Celil İf)eri biraz bozalduk
tan soara bu harab yalıyı 
ilç ay enel wala~b. 

- "!l::tır---

Isveç sefiri 
Romayı 

ter kedi yor 
Koma - Stifani ajansın

dan: İsveç elçisi bay Vagner 
bu ayın yirmisinde Romayı 
terkedecektir. Yerine İsveçin 
Paris elciliğindeki mister 
Rener geliyor. Vagner Ce
nevreye gidecek, oradaki 
müzakerelerde hazır buluna
caktır. 

Belgrad (Özel) - Siyasal 
çevenlerden öğrenildiğine 

İs vecin Roma elçisi bay Vag
nerin Cenevreye gitmesi 

oradaki İsveç komitesini ten
vir içindir. Zira İsveç İtalya
ya adamakıllı diplomatik bir 
harb açacaktır. 

Amerikadaki 
l(öpeklerin ı\ılasraf ı 

Küçük Bir Devlet 
Bütçesi l{adardır! 
Amerikada 15 milyon kö

pek var. Evlerde bakılan bu 
köpeklerin her birinin gün
deJik masrafları 10 pens ol
duğuna göre bu köpeklerin 
bir günlük marafı bir buçuk 
milyon dolaıdır ki senede 
574 milyon dolar demektir. 

Amerika pazarlarında 225 
türlü konserva vardır. Köpek 
konservalarının fabrikaları 
da ayrıdır. Yapılan bir he
saba göre geçen sene 102 
Amerikan kasabasında kö
peklere verilen konserva ye· 
mek masrafı 130 milyon do
lara çıkmıştır. Bundan on 
buç'l!k milyonu yalnız Nev
york şehrine aiddir. 
Yarın iştihası kesilmiş 6000 

köpeğin darülşifası yazıla
cak. 

Ev sahibi coşkun delikan
Jıların hepsini misafir etti. 
Sızınca yoruluncaya kadar 
eğlendiler .. 

Ahmed, yazıhanede uyu
şuk uyuş oturub duruyordu. 
Dün akşam sabaha kadar 
poker oynamıştı. Uykusuzluk 
ve yorğunluktan başı ağrı
yordu. Bürosunun kapısı açıl

dı. içeriye muhteşem fspan
yol kadınlarını andıran dilber 
bir kadın gelmişti. Bu kadın, 
Yahudi neslinin engüzel, en 
dilber bir kadını idi. 
Kadın binbir işve ile Ah

mede doğru yörüdü .. Ahmed 
kadını kucakladı Bürosnnun 
dolabından bir şişe ile iki 
kadeh aldı. 

Oturdular, konuıtular, iç
tiler, ıeviştiler ve kadın git
ti. Ahmed, bu tibte hayli 
kadın tanıyordu. Bu ziyaret
ciler onun yazıhanesine gü
n&p ııauayyea ıaatleridde uğ-

23 ikinci Klnun 

ı Canavar bir an 
~-~~~~~--~~-i;::;J~~~~~~..,.---~~--ı 

Balta ile oğlunun kafasını 
parçalayarak öldürdü 

Yugoslavya gazetelerinde 
okunduğuna göre Yugoslav· 
yanın Bujarevaç kasabasının 
Maksu köyünde Duşan na
mında biri yeni yıl gecesi 
evine sarhoş ve geç vakıt 
gelmiştir. Evde herkes uyu
muştu. Kapuyu baylı vurmuş, 

nihayet Duşanın karısı uya
narak açmış, Duşan karısı
nın boğazına sarılarak boğ
mak istemiş, kadın kayna-
nasının odasına kaçmış, Du
şan odaya girmiş bu gerede 
annesine sövüb saymağa baş
lamış ve nihayet: 

- Ben gidiyorum, iki baş 

~ ~ ~ ~ 

Ahlaksızlığın 
Akibeti 

:~<; Yerinden Bıçakla
nan Çapkın Kadın ! 
Pravda gazetes:nde okun· 

duğuna göre Slovenyadada 
ve Nikoviçe kasabasında 16 
sene evvel ölen, 15 yaşında 
oğlu olan, 32 yaşındaki gü
zel Maıça genç delikanlılarla 
düşüb kalkmağı adet edin
mişti. 

Karısın bu halı kocasına 
söylenmişti. Fakat o ve oğlu 
Mariçanın güzelliğini kıska
nanların kadına iftira ettik
leri kanaatında idiler. 

Bir hafta evvel Mariçn, 
kocasını ve oğluğun uyuttuk
tan sonra sevdiklerinin birini 
avinin alt katına kabul et
mişti. 

Sabahleyin kadın al kanlar 
içinde ve 32 yerinden bıçak 
yarası almış olarak ölü bu
lunmuştu. Kadının ılk önce 
kafasına odunla vurularak 
öldürülmüş, sonra da intikam 
sevk!le bıçaklanmış olduğu 
anlaşılıyor. 

Polis katili, yahud katıleri 
bulamamıştır. 

Bosnasaray 
Vilayeti 
Büdcesi 
Belgrad (Özel) - Saray 

bosna vilayeti belediye büt
cesi 32 milyon 149 bin 501 

rarler, ona birkaç dakikalık 
aşk hayatı yaşatırlar, mesai
lerinin karşılığını alırlar ve 
giderlerdi. 

Hayatı tamamile maddi bir 
varlık olarak kabul eden bu 
delikanlı öyle platonik aşk-
lardan falan anlamazdı. Bü
tün ömründe ne aşıkl olmuş 
ne kimseyi sevmişti. Kadın 
onun nazarında, bir çiçek ka 
dar cicili bicili, bir çiçek gibi 
güzel kokusile insanı bayıl-
tan bir şeydi .. İşte okadar .. 
Oda mumkün olduğu kadar 
bol ve değişik çiçek kullan
mağı bir prensip edinmişti. 

Raşel gittikten sonra te
lefon çaldı. Genç adam ma
kineyi eline aldı.. Ahmedi, 
Bornovadaki ecnebi bir dos
tu bu aktam bir çay ziyafe
tine çağınyordu. 

- Peki! dedi .. 
O, böyle davetlerden hiç 
ka~mazdı. Kaçmaıdı değ'il, 
b6yle davetleri biç kaçırmaz· 

sığırıda götürüyorum. Bun· 
ları o sevdiğim kadına he· 
diye edeceğim. Demiş 

Bu sözü işiten anası oğlu· 
nun arkasına düşmüş, dama 
giden oğlunu takib ederken 
odunluktan baltayıda almağı 
ihmal etmemiş, Duşan ahır· 
dan sığırları çözerken kafa
sına bir balta indirmiş, bu 
ilk baltayı daha altı darbe 
takib etmiş, yedinci baltada 
oğlunun kafasının parça par
ça olarak yasla içine düşdü
ğünü görünce gidib yatakına 
girmiş, sabahleyin mesele 
köy içinde şayi olmuş kadın
da hapsaneyi boylamiş. 
~ ~ ~ s 
Fakirler 
Azalıyor •• 
1936 yeni ydı başında ya

pılan inceleme ve araştırmada 
geçen yıllara göre göze çar
pacak derecede İzmirimizde 
fakirlerin azaldığı ve bu se
vinçli halin Kemeraltındaki 
54 numaralı bay Mehmed 
Tevfikin [ BiZiM KIŞE] sin
den İzmirlilerin almakta bu
lundukları Tayyare piyango 
bileti ikramiyelerinin bilhassa 
talisiz fakirlere fazla isabet
ten anlaşılmıştır. 

Zengin olmak istiyen isti
yen fzmirJiler hemen bu 
kişeye koşsunlar. 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-

n1iyc 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 

dı;;rdır. Bu~ para ·J;y~~i . 
yeni gümrükler, yeni kanal
lar ve şahrin boş yerleri in
şa edilecektir. 

dı. Kim bilir orada kimlerle 
tanişacak, ne sürprizlerle 
karşılaşacaktı. 

Hususi berberini çağırdı. 
Bin bir itina ile tıraş oldu, 
süslendi, püslendi. Hemen 
yazıhanenin yanı başındaki 
köşe başında duran hususi 
spor otomobiline atladı. 
Doğru apartma gitti. Koyu 
renk bir elbise giydi. Gar
dırobun aynası karşısında 
kendisini şöyle bir süzdü. 

Bir içim su olmuştu. Her 
tip kadının beğeneceği ka· 
dar güzel bir adamdı. Çok 
manalı bir yüzü vardı. Dai
ma iblisane parıltılarla yanan 
bir çift ateşli göz, Lu yüzü 
daha cazib bir şekle soku
yordu. Moris Şuvalyenin du
daklarını andıran dudakları, 
gazetelerdeki diş macunu 
iliıllannda göriilen dişlerden 
claba muntazam dişleri ytl
z6ndeki mana)'I bir kat da· 
ha arttınyordu. 

( Arkuı ftl') 
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Elhamra Tel. 
2573 

idaresinde Milli Kiitüphane sineması 

BUAKŞAM 

Marlen Dietrich'in 27 numarala Casus, Greta Gar:bo'nua Matahari filimleriaden 
daha güzel, daha canlı ve daha heyecanlı 

13 Numaralı Casus 
Aşk - Heyecan - Harb - Sevişen casuslar .. Zengin ve muazzam sahnele. Amerikan 

ordusunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar sarfile yapılan muazzam ıaheaer 
Baş rollerde: GARY GOOPER - MARJ'ON DAVIES 

( Fransızca Sözlü ) 

lcenler bilir 

Bay - Maşallah iki ayda nekadar çok toplandınız. Bı· 
zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü 
toplanamıyor. 

Bayan - O da benim gibi Seferihisarın ünlü şarabını 
içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl 
toplandığını canlandığını ıöreceksiniz. 
SATIŞ YERf: 
- lkiçeşmelik caddesinde Asmahmescid mevkiinde Kızı· 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağ1uın Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evaafı: 
kül yiizde on, kalorisi yedibin beşyüzdtm Bu k&mlrlerim.izi 
alıp ta bittecrtlbe kullananlar b•ün daimi •tlterimis 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakeade 
suretile sabşa devam etmekte olduğumuzu malıterem llal
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlitları. t.ı.fo J414 

le~***~*I*~~~ 
tC 
Ü DOKTOR 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 
+c Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek ıokak bqaa
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah ... t 8 clea 
tC akıam saat 6;ya kadar hastalanın kabul eder. 

1 
Müracaat eden hastalara yapılmuı liluaıel• laİr 

tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hata
lara yapılmasına cevaz görWen Pnomotoralu mu1•e-
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

li ' ecr:~•t~n ~·~asını anl~mış ince düşünceli kibar bir bayan ~ymR~Hevi b~~~(17~nmu~a~y(ÖMERı~~~A~~~~~~~~~~~n~~~A~• 
ÇETINAt.P) in tlitüncü dükklnıdır. •· N ~sın~ ~stınaden dıyor ki: . . 

. eş enızı, hayatınızın zevkını. sıhhatınızın 
lfll" b 1 surette korunmasını temin edecek ancak 

Yeni Bir 
Teşebbüs 1 iiksel, Kabadayı ve Billur l'ctk 1 Salonumuzda çaylı dans, 

il 1 arıdır• her Pazar akşamı saat 4 ten 

aıayramda, bayraın ertesi ve her zaman 7 ye kadar zengin artis 
nız b k J k ll numaraları Jgörülecektir. Sa

at · u ra ı arı u anınız. Beni şükranla lonumuz yeniden en kibar 
,~ ırJa rsınız. ti~~~~~:~~~~ bir tarzda süslenmiştir. 

~~ ~~~~Dl'DWI Bu aile matinatalarında 
Bugünden itibaren 2 film [•] kopmle çay, kahve, bira ve 

IRGAD PAZARINDA likör konıolmasyonu 60 ku-
A • ro~~ 

));;o A~R( . ~~NEMADA Pasaport karşısında , 
Ya edebıyatının mcısı ve Aleksandr Doma Fisin 1 T k . d · x..· ~- - t 

Radyo merakldanna 
MINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyeı ve son ıiıtem 

Lambalarla mücehhez 
ADRES: Hükumet caddesi Ehram mafuuı veya 

Elbamra sineması - Ressam Kadri 

o:o:._):o:o:<;, o:c~:v:(·:(,:o:o:o: 1 TA yy ARE: TE!ffsPN 
il BU GUN 

R Georges D'ESPARBES'in ıaheser romamnclu maktebe 

Kartallann Ölümü insanlık alemine hediye ettiği eser i} ur uvaz ansı1;ı. "-...ı 

LADAM o KAMELYA ı•l t•A.AW'1ıAAAAAA ............. . i Bütün İzmirlilerce maruf, tanınmış l • 
Hissi ve İçtimai büyük film • 411 Ekmekçıbaşı Lokantası ' 

" YAVRUM ,, filminin kıymetli sanatkirlanadu 
Constant REMY - Pierre RENOIR -DEBUCOURT
Marcel ANDRE ve Annie DUCAUKS'ın temsil ettik· 
leri Politika, aşk ve heyecan dolu senenin btlylk filmi 

Anıerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmış artisti ~ Açıldı 

s . TiM MAK K?Y • 1 MEHMET ALTINBİLEK 
essız Çete Fılmınde ı · Birinci Beyler sokağı No. 2 İZMİR 

Ayrıca· M d · k l'"b hid" K b'I'" Ab'd · e Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduiu neza-
. enemen e m ı a ıe ı u ı ay ı esı 14 h . 1 6ntınde tezahOrat... Receb Pekerin nutku 41 etı: ucu~ uğu~ mevaddı iptidaiyeainia huıuıt olarak e temın edılmeıı dolayısile ıayın müıterilerini her hususta 

'l'iirk s·· 1•• MI.Ki I ~ memnun bırakacakbr fiatlar · çok 4tbvenclir çe oz u ve 1
• EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER 1 YSşlT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR 

~- ......................... . 

AYRICA: 

F O K S ( Dünya havadisleri ) 
( Türkçe ıözlü )1 

M i k i Mavz ( K.<;:~, ) 
-( SEANS SAATLARI )-

Her gün ıs - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartai 13 - 15 - TALEBEYE 

: Pazar 13 te ilive aeanılar •ardır. ···-
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Belediyenin son kararı do
Jayisile zarar gördüklerini 
iddia eden seyyar satıcılar
dan AbduJJah, Dogan ve 
Mustafa isminde üç kişi dün 
vilayete ve müddeiumumiliğe 
müracaat etmişlerdir. Bu 
seyyar, satıcılar, müdeiumu-
miliğe verdikleri istidaların

da bir caddeyi bir köşeyi 

işkal etmedi, bir işporta ta
şımadan ellerindeki mini mini 
bir jilet paketi ile dahi ek
mek paralarmı çıkarm~ktan 
meoedildikJerini, sermayeleri 
olmadığı için başka bir işte 
yapamadıklarını ve sefil ol-
duklarını iddia etmektedirler. 

Meyvalara 

( Halkın Sul J 

...,. --- --. ----~----------------------------

bize soruyorlar 
Akdenizde bir Italyan-lngiliz harbı olur~a 

Türkiye ne vaziyet alacaktır 
---~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~-

HÜKÜMETİMİZ HENÜZ CEV AB VERMEDİ 
İstanbul - Taymis gazetesi İtalyanın miştir. Bu cevabı Balkan müttefiklerile 

Türkiye ile olan dostluk muahedesine rağ- müzakereden sonra vereceğini söylemiştir. 
men İngiltere ile bir harb vukuunda ala- Bugün Balkan devletlerinin Bükreşte kon-
cağı durumu sorduğundan bahsederken gresi akdedildiğinden bu günlerde İtalya 
diyor ki: notasın"" cevab verilecektir. Bu cevab siyasal 

"Türkiye bu suale henüz cevab verme- çevenlerde merakla takib edilmektedir. 

r•l s s s 8 e 8 :ıı: 8 e r•l f' 
Sekizinci ı Fransız ve Mısır kabineleri 
Edvard istifa ettilar 

-Baştarafı 1 incide
cenazenin !önünden geçen 
köylüler İngiliz bayrağıle sa
rılı olan tabutun önünde eğil
mişlerdir. 

İran Şehinşahı ve Krali
çesi müşterek bir taziyet 
telgrafı çekmişlardir. 

İstanbul (Özel) - Mısır kabinesi istifasını verdi Nehas 
paşa kabineyi teşkile memur edildi. 

İstanbul (Özel) - Fransız kabinesi de istifasını verdi. 
Cumur reisi yene bay Laval yeni kabineyi teşkile memur 
etti fakat Laval kabul etmediğı gibi başka kabul eden de 
yoktur. 

)
7 eni adlar konulacak 
Kürkofise gelen malumata 

göre Romadaki Ziraat ensti-

·İT AL YANLAR AÇAMADIGI 
YARAYI ÖLÜM AÇIYOR 

Bay Şuşnig' in 
tüsünde çalışan Arsıulusal 

komisyon &bütün dünyadaki 
meyvalara müşterek arsıulu-
sal adlar verilmesi için hü
kümetlare müracaat etmiştir. 
Bu müracaatlara göre mey
vaların tipizasyonu tanzim 
edilecek ve menşeler, isimler 
tasnif ve saire hakkındaki 
teferruat halıolunacaktır. 

Meyvaların isimleri devle
kontroluna tabi olacaktır. 

Bu teşebbüş arsıulusal mey
va tiaareti için büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Ekonomik 
Enformasyon 
Bülteni 

tlrtisat vekaleti Türkofis 
tarafından bu isme kıymetli 

bir bülten çıkarmıştır. İçin
de çok kıymetJi yazılar 
vardır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Feci bir kaza 
Föçanın Çakmak köyünde 

sürek avı esnasmda bir av-
cının ölümü ile neticelenen 
bir kaza olmuştur. 

Hamza oğlu İbrahim pusu
da bulunduğu sırada kurşu-

nun birinin başına isabet 
etmesile ölmüştür. 

Foça Müddeiumumiliği ölü
me sebebiyet veren silahın 
kimin tarafından atıldığı hak
kında tahkikata başlamıştır. ---oo---

K ulaklara 
küpe olsun 

Hayvana inan oln1az 
Pazarcığın Sioitevvo kö

yünde bir arabada bir erkek 
iki kadm ve iki de çocuk 
şehre giderken yolda beygir
ler olmıyacak bir şeyden ürk-, 
müş, araba yağmur toplan- ~ 
tısm<lan meydana gelmiş bir 
gö)e yuvarlanmış, erkek ve 
çocuklar boğulmuş, kadınlar 
kurtulmuştur. 

İstanbul (Özel) - Habeş 
imparatoru kıralın vefatı 
münasebetile Londraya acıklı 
taziyet telgrafları çekmiştir. 
Gazetecilere de şunları söy
lemiştir: 924 de misafiri ol
duğum kıral Jorj bana: 

"Medeniyeti kabul ediniz, 
hududların muhafazasına 
ehemmiyet verınız,, diye 
öğüd vermişti. Binaenaleyh 
düüşmanın Habeşlere aça
madığı yarayı bu ölüm açı

yor. Diye söylemiştir. 
HÜKÜMETIMIZİN 

TAZiYETi 
Dış bakan bay Tevfik 

Rüştü Aras dün hükumeti
mizin tazi3 etini de bildirdi. 
Cenaze töreninin günü belli 
değildir. Türkiye namina bir 
heyet gidecektir. ........ 
Bet baht 
Türk gemisi 

Sofya (Özel) - Zora ga
zetesi, Burgaz önlerinde ya
tan ( Halif Kadif ) adlı Türk 
yelkenlisinden bahsettiği bir 
fıkrada yazısına bu başlık 
altında başlıyor ve şu tafsi
latı veriyor : 

Gemi İstanbuldan kepek 
yükleten bu gemi Karade
nizde müthiş fırtına ile kar
şılaştı. Müthiş dalgalar ge
miyi Rire deresi ağzıma attı. 
Tayfasının üçü kurtuldu do
kuzu da boğuldu. ----001----
Şarap resmi 
müşterive aid 

Sofya (Özel) - Şarabın 
kilosuna mouopoldan fazla 
olarak konuluan zam resmin
den dolayı şarap amilleri 
toplanarak maliye bakanlığını 
proteste etmiştir. Bananlık 
bu resimlerin birincisinin de 
ikincisinin de amillere değil 
müşterilere aid olduğunu, bu 
nunla beraber şarap satılma
dıkça hiç bir resim alınmıya
cağını bildirmiş ve har taraf
taki ınonoyol memurlarına 

o suretle tamim etmiştir. 

Seyahati hakkında dedikodu
lar devam ediyor 

İstanbul (Özel) - Pragda çıkad ( Veçer ) gazetesi yazı
yor. Avusturya başvekili bay Şuşnig Pragda pek önemJi 
müzakereler yakacak, her şeyden evvel Avusturyanın istik
lalini istiyecektir. Çünkü istiklalini ilin etmek, versay mua
hedesinin Avusturyanın yapasına taktığı zenciri koparmak 
için yardım dilenmektedir. Ayni zamanda Şuşnig Krallık 
meselesinide ortaya sürecektir. 

İngiliz orduları, deniz ve hava 
Kuvvetleri silah başına 

İstanbul - Royter İngiliz kara ordusunun tamamen mo
terize edilmesine ve miktarının çoğalmasına, hava kuvvet
lerinin kadrosunun bir buçuk misli artmasına, uzaklara gi
decek kabiliyette hazırlanmasına, seriğ bombardıman tay
yareleri inşasına, ve daha 70 bombardıman tayyaresi ilave
sine, deniz kuvvetlerinin tamamen yenilenmesine, elli zırhlı

nın yetmişe iblağına İngilterenin ulusal müdaafa komitesi 
bugünkü toplantıda da karar vermiştir. 

Mühim bir itti{ ak 1 

-----------------0000------------------
Rusya ile şimali Mon2olistan 
arasında gizli bir muahede 
İstanbul - "Domei,, ~ajansının öğrendiğine göre Şimali 

M oogolistan ile Rusya arasinda gizli bir muahede aktedil
miştir. Bu muahede, Şarki Siberyada ve Mongolistandaki 
kıt'aların kumandasıle Mongolistan ordusunun zabitlerinin 
tayini hakkını Rusyaya veriyor. Rusya bunlara zabit gönde
recek ve Mongolistana 50 milyon para ödünçleyecektir. 

I~ ~ -;ıı b'!...,'~ 'ı;ıt ~ ~ ~ 
lıi.;ııı ltiMid l:iiiıd ... ~ ~ lıiUiıl lliiiiııl 

Gümrük ha- ~ ~i.r ya~gında 
malları tarifesi Sckız cvJadıle yanan 

bir ana Fümrük hamallarının üçret 
tarifesini tesbit için teşek
kül eden komisyon dün Ti-
cere- odasında toplanmış ve 
tarifeyi tesbite başlamıştır. 

Komişyon Pazartesi gunu 
saat onda odada tekrar top
lanacaktır. 

Kükürt 
ihtiyacı 

İktisad Vekaleti tzı:ıir 
mıntakasının kükürt, göztaşı 
ve potas ihtiyacının şimdi
den tespit edilerek bildiril
mesini Türkofis direktörlü
ğünden istemiştir. 

İstanbul - Londra gaze
telerinde okunduğuna göre 
Nildesley kasabasında bir 
yaugında bir valide sekiz 
evladile beraber yanmıştır. 

Çocukların babası kendini 
pençereden artarak kurtul
muştur. --------•• 
Oiretmenin 
Odasında 
Bomba oatladı 1 

Sofya ( Özel ) - Doniçe 
kasabasında öğretmen Hris
tonun odasında bir bomba 
patlamıştır. insanca zayiaat 

23 ikinci Klnua 

Jurnale Ditalya'ya Göre 
~~----------------~--~~~~~~-

it aly a aley,hind" 
~--------~----~----~~~-oo--~----~----~---------------

8ÜyÜk bir;' suikasd hazırlan' 
dığını ifşa ediyor 

Roma - Havas ajansın- bazı ihtilaller baş gösterdif 
dan : haberlerinin yayılması, 

t b~ ( Jurnale Ditalya ) gaze- 4 - talyanın acele 
tesi uluslar konseyin Cenev- sulha muhtaç olbuğu prop•' 
rede toplanacakları akşam gandası. 
t . Jurnale Ditalya bu iddia' 
talya aleyhınde hazırlanan 1 "d . . b" · · ui' . . . arını teyı ıçın ırıncı s 
suıkastı ıfşa edıyor. Gazete k t d 1.1 1 k L dr• 
bu suikast hücumunun dört 
taraftan yapılacağını bildi
riyor: 

1 - Akdenizde İngiliz ve 
Fransız donanmalarının top · 
lanma ,, ı, 

2 - Bir takım Habeş mu
vaffakiyetlerinin işaesi, 

3 - İtalyanın dahilinde 

8 8 [•) [•l 

Bir genç kız 
düşmanı 

- Baştaraf ı 1 incide -
hadise geçmiştir, kısaca 

aşağıya nakil ve terceme 
ediyoruz: 

Leon Jirar isminde yaşlı 
ve zengin bir banger 12 
genç kızı baştan çıkarmak 

suçile Liyonda tevkif edil
miştir. 

Bu yaşlı banger bir gün 
Pariste dolaşırken Elen is
minde genç ve güzel bir 
kıza tesadüf etmiş, ve kızı 

bir vermut içmek üzere evi
ne davet etmiştir. Genç kız 
bangerin salonuua girdiği 
zaman hayret içinde kalmış
tır. Çünkü salonuu bütün 
duvarları çıplak resimlerle 
dolu idi. 

Elen bu resimleri görünce 
utancından başını önüne eğ
meğe meçbur kalmıştır, 

Yaşlı banger, genç kızı 
gandırarak kokainli bir ver
mot içirmiş ve genç kız bir 
az sonra kendinden geçmiş
tir. Zavallı Elen ertesi gün 
uyandığı zaman kendisini 
Liyonda bir otelde bulmuş
tur. 

Genç kız başına gelen fe
laketleri, Paristen Liyona 
nasıl gittiğini hiç hatırlama
maktadır. Elen felaketi an
lar anlamaz doğru polise 
kuşmuş ve ihtiyar ;genç kız 
düşmanı derhal tevkif edil
mi;tir. 

Tahkikat neticesinde bu 
ihtiyarın ayni şekilde 12 
genç kızı daha baştan çıkar
dığı anlaşılmıştır. Bu genç 
kizlar da · ihtiyar bangerin 
aleyhine zarar ve ziyrn da
vası açmışlardır. 

Amerika 
Japon)'ayı Bilerek 

Hazırlannuştı 
lstanbul (Özel) - Ameri

ka japonyanın deniz konfe
ransının kararına razı olamı
yacağını evvellden kestirmiş 
olduğundandır ki deniz kuv
vetlerini vaktile çoğaltmış 

olduğu anlaşılıyor. 

Bu hakikat bugün deniz 
konfO}ransının dağıtılmasile 

meydana çıktı· 

y~ktur. Bu meselede mühim 
siyasal bir sır varsada hü
mette bunu saklamaktadır. 

asr a e ı o ara on 
ve Parisin verdiği resıni' 
izahatı gösteriyerdu. 

Ötekileri de İtalyayı ulus· 
lar sosyetesi ve İtalyan mil· 
leti gözünde zelil ve perişall 
göstererek bir saat evvel 
yola getirmek için şiddetli 
kararlar ittihazını temin et• 
mektir, diyor.I 

1 Bul2arlar Tür 
Dostluğuna 

• 
inanıyorlarsa 

- Baştarafı 1 incide -
bu liseden müteassıb sarık· 
lılar değil, münevver imam" 
lar ve öğretmenler yetiştir 

melidır. 

Türk mekteblerini maarif 
müfettişlerinin elinde oyun· 
cak olmaktan kurtarmalı, 
Türk ve Bulgar gençlerini 
birbirine ısındı.racak ve kay
natacak olan " Türk teşkili· 
tını 11 canlandırmalı ve ilim 
ve spor ocaklarını yeniden 
ihya etmelidir. Ayni zaman
da Bulgarların da Turani bir 
cinsten olduğunu bilerek bu 
ocakdan korkmalıdır. 

4 - Bulgar mekteplerinde 
Türkiye ve Türkler aleyhin· 
de otulan ve Türk dümanh-
ğını aşilıyan eserler yeı ine 
hak!ki Türk dostJuğunu, Türk 
kardeşliğini köklü bir surette 
hazırlıyacak olan eserler okut· 
malıdır. 

5 - Bulgar tarihinin ana • 
hatları Bulgar gençHğindtn 

sanklanmıyarak Türklük ve 
Bulgarlık arasındaki ırki ya-
kınlıklara dair eserler yazı-
lı, konferanslar verilmeli, 
bir beşik yavruları olan bu 
iki ulusun birbirinden siyas.ıl 
ve ekonomsal istif adelerini 
temin edecek yollara dokül-
melidir. Bu suretle Türklü-
ğün Bulgarlık el ele verir 
ve yürüyebilirler. 

ZEKi OSMA 

---~ı.----

Bir avkat 
l)iğer biı· a Yka tı 

()Jdürdii 
İstanbul ( Özel ) - Şika

godan telefonlandığına göre 
Şikagoda müdafaa ettiği bir 
davayı kaybettiğinden dolayı 

kazanan tarafın avkatını bir 
rüverver kurşunu ile mahke
me salonunda oldürmüştür. 

İki kurşunda mahkeme rei
sine sıkmış ise de isabet et· 
tirememiştir. Bunun üzerine 
intihar kastile rüveri kendine 
çevirmiş fakat yetişilerek 

intiharına meydan verilme· 
miştir. 


