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SURIYEDE IBTLAL 
----- -- - - ..... 

razyani ordusu Ras Desta kuvvetlerini, Ras Nasibu 
kuvvetleri de Grazyani ordusunu takib ediyorlar 

ııgiltere kralı-: 

nın ölümü 
~'e <lünva hadiselerine ., 

bir bakış 
ngiltere k.ralı beşinci 
orjun ölümü dünya po

tikası cephuinden de çok 
thernmiyetli bir hidisedir. 

Kral değişmesi lngiliz lın
aratorluğunnn daima ağır 

san politikası üzerinde 
Pheıiı derin tesirler yapa

•kbr. 
lngilterede. kralın mevkii 

tik6mdarbkla idare edilen 
laenaleketlere pek benzemez 

urada kral saltanat sürer, 
rayi biildimet etmez. la-

ta lngiliz kanunu esasisi· 
İn bükOmleri mucibince sa· 
ibiyeti çok azd1r. Fakat zi 

hirde hiçbir iıe kanşmaz 
ibi görünen kralın impara

torluğun ınukaddera tı üze
rinde b&yük nüfuzu vardır. 
~crşeyden evvel imratorlu

u h·şki l eden dominyonlar· 
Clan berbirinin baıı ve hü
kiinıdarıdır. Bu büyük, im
P•ratorJukta kralın tasvip 
tt111ediji hiçbir kanun ve 
karar meıru olamaz. 

Her dominyoda kral par
tilerin arasında nazımlı ya
P•r, efkin umuminin 'itimat 
~aıterdiğini bia1ettiği partiyi 
11 baıına getirir. ' 

Kral Betinci Jorc İogilte
rede amele partisini ilk defa 
hGkiimet mevkiine getiren 
htikümdardır. 

lngilterenin dış politikası 
harb ve sulh meselerinde 
d.hi kralın büyük tesiri ol
llauıtur. 

Kral beşinci Jorj, büyük 
harbten sonra memleketin 
dıı politikası üzerinde dai
llla büyük roller oynamıştır. 
lngilterenin ve İngiliz lmpa
~atorluğunun mevkii tehlike
Cle kaldıiı zaman derhal eı:. 
kat'i ve en müessir kararla
rın abnmaıında amil olmuş
tur. İtalyan - Habeş ihtila
fının lngilterenin Akdeniz
deki mevkiini ve İngiliz İm
Paratorluğunun yollarını teh
did ettifi anlıtıhr anlaııl
~az bütün dünya denizle
fltıdeki lngiliz donanmaları
nın Akdeniz kapılanna yığıl
IDaıında Kralın büyük tesiri 
i6riilmüıtür. 

F anat ayni zamanda kral 
lı.gilterenin maceralara ve 
•onu belli olmıyan hareket
lere ablmamau !çin nigeh
banbk yapmııtır. Bu sebeble 
Kral Betinci Jorjun ölilmü 

- Sonu 4 Onc&de -

• 
lngiliz ve Fransız Bakımına •• eore Mısırda durum ----------·· ------~---

ltalyanlar mağlUb olmuş Vaft partisi kabine teşkilini 
kabul etmedi 

bir vaziyettedir • 

1 

Bea saata kadar Mısır ı 
hakkında Kahire ve Londra-
dan gelen ajans, telgraf ve 
radyo haberlerine göre, her 
taraftaki Mısır ktt'alarının 

1 

teplere girmemekıe, deni.re 
devam etmemekte, Mıaır is
tiklil şarkilerileriJe sokak• 
larda do!aşmaktaclar. Cidtll 
bi r çarpıtma benilz yoktur. 
Her ihtimale kart1 bltla 
askeri kıt'alar• hazarol ••ril
mi,tir. 

- - ---------- ••••••OO•••••• ---------
General GraZ'fani Ras Destayı takib ederken 

1 

hazır belunmaları emri veril· 
Ras Nasibu da onu çevirmeğe çalışıyor miştir. 

Londra - "Royter,. ajan- 1 Adis-Abadan bildirildiğine ğe~tiler. İtalyanlardan birkaç Vafd partisinin kabineyi ı 
sandan: göre, bir hafta evvel şimal esir almışlardır. Makallc ci- teşkili kabul etmemesi Lon- İngiliz aiyaul çe•ealeri 

Mısınn ıon darama• balNa· 
sına isyan eden bir çocaia 
haline benzettiklerini 11T epe• 
apel" gazetesi yazıyor. 

RAS DESTA GENERAL GRAZY ANI 

Ras Nasibu General Gras- cephesinde İtalyan taaruzu 
yaniye karşı taarruza çıka- ile başlıyan harb devam edi-
rak Grasyanin arkasını ta- yor. Bu taarruzu deffeden 
kıb etmektedir. Habeşler mukabil taarruza ........................ . ........................... .. 

TANASSUR ETTiRiLEN MÜSLÜMAN KIZLAR 
IMÜNASEBETI iLE 

Kanunun Satırı •• 

- .... __ -----------

- Laik Tilrkiyede din propagandası yapmak istiyen Pa
pasların bileğini ve dilini kanunu şaka bilmez ve aman ver
me satırı daima dotrayıb geçecektir 

vaarında muharebe şiddetle cirada heyecan uyandırmıı-
devam ediyor. tır. Mısır hükumetinden cid-

Habeşler atalyan hatlarını dı tedbirler alınması isten-
yarmıtlar ve hali ilerlemiıler- mektedir. 

(So u 4 üncüde) 1 Talebe nümayişlerde, mek...................................................... 

Suriyede ihtilal 
imparatorun 
02lu kumanda 
Başında 

K111nlı çaroışmaların önüne lıtanbuı (ôzel) - Rula-

G k • • f ) ki rın oğullarının knmanduın· eçme ıçın ransız ar ta ar daki yeni kıtalar• kamuda 

V t 1 k il 1 d etmek 6zere Habet lmpara· e ayyare er u anmış ar ır torunun 13 yaıındaki otla 
İstanbul (Özel) -- Mısırlı- çarpışmalar olmuştur. on bin kişilik bir kıta~a ka· 

larm istiklallerine kavuştuk- Bu ka 1 ld . 1 .. ii mandan tayin edilmiftir. Er• 
ları haberinden cesaret alan n ı sa. _ırış arın on - kinı harbiyesi iki ecnebi za· 
S . 1" kt ı· ı b" .. k ne geçmek ıçın Fransızlar bı"tten ve bir Habet kamaa-
urıye ı me ep ı er uyu d . · 

nümeyişler yapmağa baş- Şam 8 son ııstem. tanklar danından mllrekkeptir. 
hyarak resmi binalara ve ve harb tayyarelerı kullan- Y • taD 
nakil ve muhabere vasıta- mağa mecbur kalmışlardır. DDl' DIS 
farına hücum ederek harap Yerli askerlere emniyeti kal- Seçimi yarın haşlıyor 
etmişler ve Halepte olduğu mıyan Fransız idaresi Fastan Atina, (Radyo) - Parla· 
gibi Şamda da çok kanlı asker getirmeğe mecbur ol- mentoya mebaa HÇİmi JU'ID 

Vit muştur. "' baıbyor. Bu ylladea bltlll 

Italyan resmi 
tebliği 

Roma 24 - 105 numaralı 
resmi tebliğdir: 

Ras Kassa kumandasında 
mühim Habeş kuvvetlerinin 
cenubi T embiyende tiddetli 
bir taarruza geçmek üzere 
harekete geçtikleri hakkında 
emin haberler alınması üze-
rine ıtalyan kumandanlığı 

daha önce drvranarak bir 
taarruza karar vermiş ve bu 
hareket düımanı gafil avla
yarak 21-22-23 son Kanunda 
devam eden çok liddeth 
muharebeler nihayet diin 
gece manevramızın tam mu
vaffakiyetile fneticelenmiıtir. 

Bunun tafslatı gelecek teb
liğde verilecektir. 

Somali cephesinde gene
ral Grazyani Negellide bir 
emirname neırederek Gola
Borano arazisinde esaretin 
her şekilde ilga edildiğini 
bildirmiştir. Negellinin zaph 
neticesini veren muharebe 
esnasında bir tayyare düş-J 

miittllr. 
• 

Ôlü ve:yaralilerin fazlahğı resmi muameleler teapit e• 
galeyan ve asabiyeti had bir dilmiş ve toplantılar ... 
hale sokmuıtur. olunmaıtur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000----------------Dü n Ankaradan aldıgımız bir telgraf haberi, •fta bom 

tusu, bazı serserilerin dini alet ittihaz ederek Ya siali ta• 
rikat kurarak faaliyet göstermek iıtedilderiai biWiriyonla. 
Haber, bu serserilerin Ankara, Kayseri ve lskilipte yaka
landıklarını da ilave ediyordu. 

Bu haberi okuyanların " Acaba, inkilap Tilrkiyeainde hlll 
Söfta kafası taşıyan Şeb Said taslağlanmı var, hila inkillp 
Türkiyesinde din maskesile mel'anen yapacak yalanlarmı 
var ? ,. Şeklinde kendi kendilerine bir suval sormalaruaa 
mana yaktur. 

Çünki, inkilip doğmuş büyümük ve Türkün bitün benli• 
ğine perçinlenmiştir. 

Bu Softa buzuntularınan son hareketlerini ancak Ye u 
cak çılğın, beyinsizlikle tavsif edebiliriz. 

Bu kara yılanlar, inkılap Türkiyesinde 
ğının sökeceğini, din maskesile mel'anet 
aolamıyacak .kadar önlerini ve etraflannı 
cek kafalılardır. 

Halk bütün benliği ile haykınyor: 

ıeh Sait tulakh· 
yapılamıyacatuu 

g6remiyen artlm-

- Eziniz, inkılabın çelik yumruğile kara yalanlan ezelim •• 
Diyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

• 
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~VNI DOOANA SAYGILARıMLA- J y . 1 ...:ıt K 

Cı 
. • n5~ ere r 

umurıyetı •ıu- n .. -

__ .. , • • Yakan Bir Atk Yene kral ır va per er, 
Yapmak. • • bircentilmen,birsporcudır 
SiY ASAL ROMAN 

YAZAN : Si "SANLI 

Ml)et ._pi; oaun.. • 9jll-....ine 
katl•nd••aclıjı zaman bqlar ... ., 

-20-
.. ıye k•rŞ1Bında senin de laacün~· 

ileeeh hallerin var demektir. 
haaa ablam tly· j - Yok• Ahmet Şirinin 

ilitiiji; ulathjl lfretmu, ba a;-
. ~ur. .. Me) retmen midir? jurnalcıhk 

a arMalilii:1eklk 
Mtbıevver iP babaldlaı 
- Bu NMI' ' t llıaJı rtm . ... ....... -.i. mwet et· 

"* .. _ ,......_ 18 tıaJ iJece
..,.am"' .. m. 

aleyhindeki sözleri de bu 
muallim ıöylemif olacak. 
Ahmet Şirin ba 11111allimin 
....... altfbimcle de bazı 
f8Jler ılyledijini ınlatmııtı. 
Gerçe Ahmet Şiriain ıaztı
ne .. fazla inanmak caiz 
deiiJclir yaf .• 

Genç kız birbeobire abldı: 
- Bukadar temiz, buka

dar aydın bir adamın benim 
se•clijim bab.mın aleyhinde 
bulunmuma imkan veremi
yorum. lmkani yok 16yleme
mi9tir. Ba na blltnn mevcu
diyetimle temin ederim. Aziz 
babacajım biran için ıöyle
diiiaide kabul edecek olur
aam, o Yakıt aeain tdaib 
edilecek hallerinin buladu
lana mut setb1Dem icab 
ecir. Ejer ıeade de tab
dh edilecek baDer var
•• aeacle ba 8iretmenle 

"Mllatm •ktııa•e..U.. 
..... Mrlk .. 

tolerans vardır. Ben ıeni 
Wyle tamnm.. Bu vaziyet 
bqaaa4 • ıenin ha aJdm 
atretmeJıle kUfi]aıman dab• 
lllyac:le bir zannt haline 

blJljl cevap ıeliyor. 

.... 
• 

(Arkaa •ar) 

• 3 &: 
Tr,enia albnda 

Seyahat Eden 
Çocuklar! .. 

S.lrrad - fapilitten bl1di
f'il~ Ola alqamki ılr'at 
llatan mlfettiti tren Belrrad 
ela llara1a ..adikt• .. nra 
treni muaye ederk• trenin 
altmdıld kapaklat i~e iki 
flC'lk ballDattur. 

Baalann ikiai aı Belgrad 
Ticaret mektebi talebeaia
deadir. Poli.te verdikleri 
Uadeloria4• iN ,all..-cc ki

,._..ııMB,etrohtk •r•hah bir kaç 

KIZ 
SEVDiM! 

• 

Na~ara: 6 

da•et lıeriae fefİl'Cİ• 
lerclea bir kaç kiti blkb. 
Oyun oynayanlar kendi i .. e
riDe devam ettiler. 

Baiçedeki alev alhnqa 
aemaye doğru ylbel,or, •&.. 
bal~- ........ .,.. ~ 
atarak atefi ıa.re- ediyorcltk 

Almed. Le,lbıa cla•etiDi 
memnuaiJetl• kahal etti. • 

------------------------ aDı•oo ------------------~~~ 

lngilizleri ıimclilik ço alika r 
me•ele yeni kra bekir olmasıdı · 

B&ylk Beritanya •e ltalya- • tilmen ve ıportmendir. Yeni kadar evlenmemekte ısrar 
ela kralla Ye Hindiatan impa- Knl ıade m&kemmel bir etmiftir. Kral olduktan ıon
rat.olap tabbaa Seldaiaci ,.afcu eleji), miiiemmel lair ra ela evleamesi heldenmi· 
Edvatd umile geçen prenı binci, barükullde pilot ve yor. Çtin~ü hiçbir anane 
d& Gal mtıteveffa Beıinci tayyarecidir. Hatti bu pilot- kendini mutlaka evlenmiye 
Jorjun en blylk oiJudur. laju aayuindedir ki, 1930 mecbur e'tmemekteclir . 
1894 senesinde dllnyaya gel- aeneainde kencliı~e ~ava Şimd: l.k •e'lıht olarak 
mıt" tir Mar,.--llığı rtltbesı Yerılme· 1895 . d ..ı. ... k • •et• -r- aeneaıo e Ilı'~ ar-

Pr••• dö Gal ailei kraliye 11 ır. . deıi Dllk dö York illn edil 
ait mektepte tahsilini bitir· Per.ııı da Gal miiteaddıt . t" n.ak d• y k Sk 

. • ..1-ı•a1ar Cen"bi ,.. fn"ka a mıı ır. uu v or oç-clikten IODra orduya ıntılıap ~ .. Y • • • 
edilmiıtir. 1914 de harbi Hi~_diatana aitmittir. ~al~ bar prenaeal~ ~Jı tol-
amumi bqlayınca lngiliz or· .ı!.=-giliz ail~i lıdraliy~~~ ıdim "k~gkuna dgored:.: ız aelç d~ 
dul ·ı b b F 11111& en zıya e ..... ar ı ' ıu a .. yaya ı ı-

an ~ e ~ra. er nam ,den mesele, yeni Kralın ğinclen lngiltere tahblla 1-
cepbeaıne gıtmıı ve dlr sene bekir ~olmasıdır. çllncü na:nzet olarak pren-1 
cephede harbetmiıtir. Mnte- Preıa• dö Gal kırk iki ya ıeı Elizabetb 'Mari gclmek-
adclit defalar attf hathiıa t.•d• :t>lduiu halde, fimdiye tedir. 
kadar sokulan Veliaht lngiliz ~ ~ ":" .... Ft't .... .... 

dk 
...... s. '91ii11-.;;ıı..ı111ııırı11.w. 

or usunun uvveı manevıye- Faki } K•• ki • 
IİDi yükıeltmiıtir. r er ope erııı 

Onun vatan vazifesindeki A h 
bu fedakir••• _şarret1eriniZB yor.. Tuvalet 
takdir eden lf•~ laı 1"' )eai yıh baıında ya-
barbiyui tU'4ahllehlıa::I• pıian İnceleme ve aratbrmada Çantalan 
riai yikaeltmif, 19j seçen 1dlara gire göze çar· 
de miralay olmut ye pecak «'-recede lzmirimizde 

fakirleıiD ualdağı ve bu ıe
Fnachia yaverlipi yapauı- .U.çli Ulin Kemeraltandaki 

tirPrenı dö Gal, lngiltere 54 numarab bay Mehmed 
Tevfikin ( BiZiM KIŞE] sin

" Demiayonlanmn en çok den İzmirlilerin almakta bu· 
ıevilen bir plıaiyetidir. Prenı lunduldan Tayyare piyanıo 
dl Gal Wlna '- uvgisiai 
tc...u ..,. ve ....,.ketlerinin bileti ikramiyelerinin bilbaıaa 
sadelik Ye kibarhjına borç- tali•iz fakirlere fazla iıabet· 
ludar. Daima halkla temasta ten. aDlqılmqtır. 

z~·n olmak istiyen lstibulnaa, claiıma laerkese .... 
ler yllz pst'eren bu ıevimli yen ımirliler hemen bu 
p,_., burla La.iltere ta- kiıeye koııunlar. = !~k;:.1=6·~~ .~-- ,r.-:-.• -· D---g-~-d-.-·-;.,.. 
balkın ea İJİ temennilerine 

·p~::.1:-t~d:;. .... ce•- Ve sanayiciler 
I'*'**"* ....... , m '*'il İçin bir daha ele geç-
i Giimiiı 1 miye~ek bir fırsat! 

upa 1 deatere, pl..-ya, kahabk, fre• 

1 K 1 ~ 
Fabrikaala J11evcud tirid 

lzmlr tavla pmpiyonhlju 1 ze, delik makineleri ile pre
mlaabakuı se tezgilaa, k .. tma ve bati Alaancakta GÔKÇE~ li kal ftnm ve el te~gihlan 

kıratllaneıincle bqlıyor. J Allt ve . edevat, mobılya ke-
H• ,....... reatelen, kaplamalar, papel-

aa1a+a=:...a;;ff..__.. ler ve saire ıablıktır. Her 
kere trcllQ ••• yapbkla· gtin saat oaclan aat alhya 
nm, \Mi 4a denizi çok sev· kadar Zinet moba1y• fabrika-
diklerindea ar .. ır• Adriya · sına hemen müracaat ediniz. 
tik clenizia zi1arete teldik- Zin~ fabrikaaı sahibi 
~ 16 lemitlerdir. Aluned Kızılırmak 

oyan \:erlaalde hot bir oyup. kadın ve erkeklerin yiztlnde 
olacak dirordu. IGenif çaaa· oyna11b duruyordu. Sıra Ah
lakta gece yuısı acaba ne mede gelmiftir. Oda eıini 
OJDl)'&caldardı? arayacakb. 

Eter uklamltaç eynua hk hasalect- Leylinın a-
caba, Ahmed çoktan ebe nünde durdü •.• 
olmaia raQ idi. Sablenaa• Çılgın bir kahkaha ve al-
1,vı pmlann dibinde teker kıt tufanı koptu. Herkes: 
teker y•kalamak her halde - Bravo, ae çabuk buldu 
zevkli bir it olacakbrl diyordu •. 

Leyli oyu,a Jıakkmda iza• Batla meclia oyanları gibi, 
bat YenDtıie bqbJIDp Ala- ba oyua da bir çok şeyler 
me4 •uk1Mha1-1e ajra~. aalahyotdu.. Demek Ahmed-
0,U.a *"IL'lilia en a .. i le, Leyllam birbirhri'e fazla 
ıeaç p qlan Lcrli ida e metıal olmalan mecliateki
ecli19rcle Kadan k ate· lerill dikkat nazanndan kaç• 
tin etrafma dizil4i1er. Erke~.. mamıfb .. 
ler bec kadaaın idne fidi
JOr lunbyor, 

"°8apliman 7api1or, ~·
' 11fcc lr,ararlaıbtlJu çifthai 
•amtı• • o,.. çok .... 
eli tn....,di. At• titrek 
li,.m, knJ"2bclaa ..... 

• • • 
Gnç im, ~ yatak 

oduına girdiii zaman tu
ralet ma•aıımn kartııında 
u.djni alıdı. Yazı 'iar
ıaadu. Fakat ~~nden 
•• daclaldarmdaa D9f'•· ft 

Bir köpejiıı tuvalet çan
taaıaela neler var? 

K6pek tuvalet çantau•
da ucu markalı ıali, bir bat· 
taniye, bir kahb kokalu •· 
ha, dit lırçaaı, dit macuna, 
ıemek ptah vt taba;a, ü· 

- ... fup: 

Bir ~ipek mocla1• g6re 
dlbiilmGı olmak 
a.tlae bapaa 250 
...etaaıls 1azım•1r: 

Büylk tOyli k6pekler p'k 
makbuldar. Bu k6pek mod~· 
duı kapeklere mabaus ar
lonlar tertibiDide İcab ettir
miıtir. 811 kipelderia mat· 
bahlan husqti bir meffale 
letkil eder. Baytar mekt+i 
talebesine laer ıeydeo evvel 
kapelt te.ta~si 6iretilir. Ne
teki'D bu mıntakada pek 
çoklan köpek mltebauııı 

olmağı tercih ederler. Epr 
Amerikada ba köpek mo4;11 
b&yle de•.am ederse onlann 
İafe •e tedavisi iuıanların 
tekayy6datmdaa aşajı k'1-
mıyacakbr. 

saadet l8flyorclu.. Ha,.t1Jl
pek memnundu. Şakrak '*'.: 
kılariyle çoktan 01k•J• dal· 
mıt olan kardqi Hal,ayı 
bile uyandırdı. 

Hulya hasta oldafu için 
bu çaya gidememifti. çay 

hakkında mai6mat alabilmjek 
hevesile ıordu: 

- ı\bla, nuıl etle8"m 
mi? 

- Mlitlıif •• 
- Anlataaaa ? . 
- Anlatamam... Nlm.,e-

nald eiJeadim ..• 
Leyli algın bir halde ir 

wala mınldamyor ve odapıi 
ortaaıada helezonlar rum,de 
,ede muhayyel blr kav.,ye 
ile vala yap,ıyorctu.:- Hu.lya, 
abl._ı hnatmda b kaflar 
-neteB ;erm•~· t 

m1fbr. 

Talili 
Bir ölü 
Loadra bir adam 

gorta kumpanyasına Jid 
kendi.tini $0 bin liraJ& 
ta ettlrmittir. Bu maka• 
yaptıldJP y~nm saat ı 
bir kalb ıckteıiıulen 
tilr. Kumpanya çeki 61 
ailesine g&ndermittir. 

ihtiyat 
Sübay~ı için 

Layiha 
lbtiyat _,._,. 

aakerli~i Wr -
bitirip .leYlet 1-iı .. eti,De 
bilmele~Dİ teaüa e~ 
nua ~ Milli M 
enciiııew.4e nrilfllmlf, 
Yip eclilmittir. 

Yeni 
De ıryola 
Açil 
Betgrad - t:nelki y 

la.ya Wanlarnutn G 
Bankcrii~ ve dôktor M 
metl 1ıpafıo ve Mun 

jola buı:ülye Klplrll • 
lepe • Manutır demi 
nan a ,ılma tlreni J•P 

Toprakalbn 
Kalan bir köy 

Paria - Havas ajan 
-dan: Paris c~var111da bir 
etejindeki bir ki h O 
11yrılan dai ka~ to 
albJıda bırakmıtbr. 

Telefat mikt•n f.eam t 
bit edilememi,tir. Topr 
altmdaa ıu da ıtırldljt 
otra bil' dere haıı 1 olm 

Leyll Lirdebbire bu 
dotru kofta: 

- Hulya bak .... 
aoracajım •.. 

~Sor .• 

- Ahmed: flnl iılm 
lll mi? 

- Mlnuıı bir isim •• 
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Hen1 gıda ve henı 
şifadır 

Bu şifalı gıdadan istifade 
ıedebilmek için hilesiz ve 
yağı alınmamış sütten yuğurt 

yapan İkiçeşmelikte Tan si-

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorların 

tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni za
manda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 

M 
E z 
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K 
1 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

lcenler bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunn1asını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 
Bayranıda, bayram ertesi ve her zaman 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

. ~[•]~~~~~:~~~~~ 
ll Bug-üoden itibaren 2 film [•] 1 IR~AD ~AZARINDA 1 
1 Dünya ~~!~n in~~~EA~~~~ma Fisin 1 

insanlık alemine hediye ettiği eser ~ 

~~~~~~~:A::it:*:~~t*~=-~~ 

Elhamra Tel . .. 
2573 _ 

fduesinde Milli Klltiiphane ıineması 

En bfty6k filmlerin tanıttığl en tatlı ses 

JEAN KiEPURA 
"Sevginin Sesi,, ve "Çardaş Filrtin" filmlerinin iki bilytlk komili 

PAUL KEMP, PAUL HÖRBIGER ve JENNY JUGO 
Bir, bet, on değ-il yüz defa görmekle zevkine, güzelliğine, neşesine aala doyulamıyu 

NINON 

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

Bayaa' - O da benim gibi S. f c ıhı.sarın ünlü şarabını 
içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl 
toplandığını canlandığını göreceksiniz. 
SATIŞ YER: 
- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 

lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( ÖMER 
ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. 

Yeni Bir 
Teşebbüs 
Salonumuzda çaylı dans, 

her Pazar akşamı saat 4 ten 
7 ye kadar zengin artis 
numaraları !görülecektir. Sa
lonumuz yeniden en kibar 
bir tarzda süslenmiştir . 

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

Pasaport karşısında 
·rurkuvaz dansiği. 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmaı namiJe maruf 
Çamlı ocağı ın Kardif kömürü cins ve e•1afıncla Ye bey· 
nelmilel tanınmış bulunan maden k6mQrünii lzmir balkıma 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kim1ev1 evsafa: 
kül yüzde on, kalorisi yedibin beıyli:ıdtır. Bu k6mlrlerimisi 
ahp ta bittecrübe kullananlar bugtln daimi mlfterimis 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satıp devam etmekte oJdupmuzu muhterem bal· 
kımıxa ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlitlan. Telefon 2424 

~*~~~~-

Ü DOKTOR 
~ A. Kemal Tonay 
~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
t< hastalıklar mütehassı~ı 
~ Ba~mahant: ıstasyonu karşısındaki Dibek IOkak batın
~ la \O sayıl ev vl! ınuayenebanesinde sabah saat 8 den 
t( saat 611 k tdar hastalannı kabul eder. 

1 '1ur cac.taı eden hastalara yapılma11 lizımıelea 1air 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli buta· 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene· 

fC sinde muntazaman yapılır. Telefon: (115 

~~~ 
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·Radyo meraklılanna 
MINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyeı ve son aiatem 

Lambal .rla mllcebbez 
ADRES : Hükumet caddesi Ehram maiUUI YeJa 

Ellıamra sineması - ReıHm Kadri} 

1 TAYYARE: 
m BU GUN. 

R Kıymetli Fransız sanatkin Hanry Garat'ın kabkahah 
şarkılı bilyilk komedisi 

LADAM O KAMELYA 
l•l ıılıAııiıılı6dlltlı~bı60°•AA A6Aa ......... 6668 • 
~ : Bütün İzmirlilerce maruf, tanınmış l Gece bülbülü 

Aık, gençlik, neş'e zevk ve eğlence delu ıeneDÜI 
en zarif filmi 

1 
Hissi ve İçtimai büyük film i EkmekçıbAaçşııldLı okantası it 

Amerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmış artisti ~ A y R 1 C A : 

1 1 i F O K S ( Dünya havadisleri ) 
• :ıM MAK K?Y • ~ MEHMET AL TJNB LEK 1 ( Türkçe s&ılll )1 1 Sessız Çete Fılmınde il 4 Birinci Beyler sokağı No. 2 İZMİR 1 m Musiki llıtatlan serisinden 1 Jobann .. Brabm 1 .. 

1 Ab
'd . ~ • Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduiu neza- e La Bohem operasından bazı parçalanle meıbar DİIUÜIİ 

' Aynca: Menemende inkılib şehidi Kubiliy ı eıı t. ~ beti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi oluak 
....... önünde tezahllrat... Receb Pekerin nutku • · d·ı d 1 L ( SEANS SAATLARI )-.,.... temın e ı mesi olayısi e sayın mftşterilerini her oususta -
1 • • memnun bırakacaktır fiatlu çok ~bvendir Her giin 15 - 17 -' 19 - 21,15. 

Türkçe Sözlü ve MIKI EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE ..... ı.n 
E iT ZiYAFETLER IÇABUL OLUNUR Pazar 13 te ilive ıeanılar 

~~~~-- ••••ıır•••'•'... ····-
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Sahife 4 

pazar günü 
evinde toplanacaktır. 

Hükumet 
Bilmek 
istiyor 

Nerelere ve ne şekilde 
elektirik tesisatı mevcut ol
duğunun ve kilovatının be
delinin neden ibaret bulun· 
duğunun bildirilmesi veka
letten aranmıştir. 

Kurnazca bir 
Hırsızlık 

Kemera)b caddesinde gra 
mo~on ve saat satan Meh
met Alinin dükkanına kire
mitlikteki ışık penceresin
den giren belirsiz hırsız beş 
yüz lira değeı inde bir ve 
muhtelif değerlerde 114 sa
at ile bir tabanca ve bir 
kalem çalmıştır. .Şüpheli bir 
kaç kişi tevkif edilmiştir. 

· Et Fiatleri 
Vekalet et fiatleri hakkın

da ne gibi tedbirler alındı
ğını soruyor ve acuzlamasi 
için ne gibi tedbirler alındı
ğını bilmek istiyor. _ ....,... ... ____ _ 
Italya ile ticari 
münasebeti
miz kesildi 

İstanbul {Özel) - İtalya 
ile aramızdaki ticaret anlaş-

masuım ve klering mnka
vel«:namesinin feshedildiği 

dün hükumet tarafından şeh
rimizdeki alakadarlara bil-
drrilmiştir. Bunun üzerine 

ltalya ile aramızdaki her 

türlü ticari ve takas işleri 

durmuştur. 
• 

Ras Desta 
ladei itibar 
Edecek 

Roma (Radyo) - Stcfani 
ajansı, ecnebi ajansların Ha-

beş !mparatorunun Ras Des· 

tanın yerine Ras Makonne

nin tayin edilmiş olduğunu 
bildirdiklerini yazıyor. 

Ras Destanın Ras Makon

nenin idaresi altına girmeği 

reddettiği ve yakında yapa
cagt bir harpta iadei itibar 
edeceğini bildirmektedir. 

Habeşler 
Bir süe) ştira yapıyor 

Istanbul (Özel) - İtal-
yanların ileri hareketini dur 
durmak, Habeşlerin b ışla

dıklan taarruzları idare et
mek eldeki uçak ve tank
lardan istifad . çareleri ha
ztrlamak içın mü1akeratta 
bulunmak üzere Adis-Aba
bada bir askeri meclis akdi 
düşünülmektedir. Bu meclise 
Habeş ordusunda ne kadar 
ecnebi zabit varsa iştirak 
edeceklerdir. 

( Halkın Sul ı 

;Habeşler İtalyan-muvaff akiyetini reddediyor 
------------ +.00+• ------------

1 ta ly anlar Ogaden:cephe-
sinde birşey elde edemedi 
Italyanlar son sistem silalarile Ras Desta or

dusunun yalnız mevzileri harab etmişler 
Londra - Royter ajansı

nın Habeş tarafındaki ayta
rı bildiriyor : .. 

dikleri doğru olmadığını bil- 1 d~~l~rını göstermiyeceği ta-
diriyor. 1 bndır. 

Gene bıı tebliğdeki de- i Bu vaziyete göre İtalyan-
niyor ki cenup cephesinden larm boş mevzıler almış ol· 

ması muhtemeldir. Fakat . İtalyanlar Dolodaki muvaf
fakiyetlerinden bahsederken 

Adis-Ababada haki böyle 
bir vakadan haberdar oldu-

alınan kaberlere göre Habeş 
kıt'alarını bombardıman e- bunu bir zafer şeklinle gös 

termek mantıkla hiçte uy-
den İtalyan uçakları zehirli gun değildir. Bunu esas it-
gazlar kullanmışlardır. Bu- tihaz ederek Ras Desta or-

şiddetle iddia olun~yor. 

Habeş hükumeti dün bir 
tebliğ neşrederek İtalyanların 
dedi ]eri gibi Ogaden ala -
nında galib geldikleri haberi 
dokru olmadığı gibi 4000 
Habeşin telef edildiği ve ne
de yetmiş kilometro ilerle-

nun üzerine Habeşler gaz- dusunun perişan olduğunu 
den azade siperlere girmek ilan etmekte mantıksızdır. 
için eski siperlerini terket- Düşmanın son sistem sila-
mişlerdir. hının mevzini yıktığından 

Bu vak'a İtalyanların bü- Clolayı o mevzii tebdile:mec-
yük müzafferiyetini göster- bur kalan bir kıt'aya mağ-
mediği gibi binlerce telefat lub nazariyle bakılamıyacağı 
verdirdiklerini ve toprak al- pek t.Jbiidır. 
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lngilteaenin 
- --------------

Mısırda yeni tahkimatı 
Paris - Pöti Parizyen gazetesi İngilterenin Mısır Suda

nın tahkimatına ehemmiyet verdiğini ve yalnız Mısıra gön
derdiği askerin 60 bin kişi olduğunu ve Sudanın bu he
saptan hariç olduğunu yazıyor. v;: şunu da ilave ediyor: 

Britanya bu sevkiyatta iki nokta gözetiyor. Biri muhte
meJ bir taarruzdan Sudanı muhafaza etmek ve İngilterenin 
Mısırdaki otoritesini kuvvetlendirmek. 

[t] [•] [•] ....... 
..... u 

Barış projesi 
--------0000~--~--~ 

Habeş imparatoru tarafından 
ciddiyetle tetkik ~ ediliyor 

Adis-Ababa - Royterden: Habeş imparatorunun Ameri
kan olan Kavson. adlı hususi müsaviri evvelki gün tayyare 
ile Adis-Ababadan imparatoru gö-miye gelmiştir. Bu geliş 

bazı küçük Avrupa hükumetleri tarafından yapılan barış 

projelerini tetkik içindir. 

~ ~ • 
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Italyanlar 
Makalleyi 
Boşaltıyor 

Adis-Ababa - Royter 
ajansından: Her ne kadar 

Habeş hükumeti sükut edi
yorsa da İtalyanların Makal-

lenin bir kısmını boşalttık
ları ve orada yalnız bir kaç 

müfreze yerli asker bırak

tıkları vıalumdur. 

Italyanlar 
Redded.iyor 

Roma - Havas ajansın· 

dan: Habeşlerin Makalleyi 

yaktıklarına dair olan haber

leri İtalyanlar tekzib edi
yorlar. 

Bir genç kadın 
Dış bakanına hücunı 

Etti 
İtalya Jnsri)fereDİD hareketini Varşova - Haas ajansın-

... dan: Ekonomik bir söylevde 
p~otesto edİ}10r bulunmak için panayıra gi-

Cenevre (Radyo) - İngiliz d elegesinin iCenevre irtibat d en Dış bakan bay Bek pa· 
komitesine Akdeniz hakkında verdiği raporu kuvvetten nayırdan çıkarken genç bir 
düşürmek maksatile İtalya da bir protestoname vermiştir. kadın bakanın boğazına sa-
İngilterenin bu hareketi uluslar sosyetesinin karar ve ruhile 

rılarek öldürme k istemiş ise 

25 İkincı KinuJI 

Kış ortasında bahar 
Dirialiİl!l!ll ..... m+ .................. .. 

Badem ağaçları 
cicek actılar , , , 

Kış ortasında baharı andı
ran havalrı yaşamakta oldu
ğumuzdan birçok yerldrde 
badem ağaçları çiçek açmış, 
sürğünlar vemiştir. Hatta bir 
kısım badem ağaçları henüz 
bir sene evvelki yapraklarını 
dökmeden yeni sürgünler 
vermeğe başlamıştır. Bazı 

havalide erik ve şeftaliler 

debi yeni şekilde uyanmıştır. 
H3vrlar bu şekilde fdeva ... ı 
ettiği takdirde bağların da 

1 

uyanacağı tabüdlı Fakat 
elan kış mevsiminde olduğu 
muz için soğukların geçtiğini 
Şubat ive Mart aylarında 
soğuk yapmıyacağını iddia 

edemeyiz. Binaenaleyh mem
lekete mühim bir servet ge
vet getiren bağlarımızı eli
.mizden geldiği kadar bu 
tehl~keden kurtarmıya çalış
malıyız. Bağları geç buda -
makla uyanmalarını on on 
beş gün hatta daha fazJa 
geciktirebiliriz. Yapılan tec-

8 ~~ [•] [•l 
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ı rübe!er göstermitir ki, ya~
rak dökümünden sonra bag-
1ar ne kndar geç budanırs• 
o kadar geç uyanır.: 

En erken uyanan bağlat 
yaprak dökümünü müi:eakiP 
budanan bağlardır. Asmalara 
su yörümeğe başladığından 
budanan bağların uyanması 

yedi sekiz gün gecikir. En 
uç gözler patlamıya başladığı 
zaman budanan bağlar ise 
on on iki gün daha ge~ 
uyanır. Buna göre bu senak• 
havaların sonradan soğuk 
yaparak bağlarımızda yap
ması ihtimali dahilinde olaıı 
zararlaı ın ancak budan: aoııı 
mümkün olduğu kadar geÇ 
yapılmasıJe bir dereceye ka# 
dar ön•ine geçilmil mümkün
dür. Bağcılarımızın bu işe 

ehemmiyetle dıkkat etmeleri 
J izındır. 

Geç budanacak beğların 
ağlenmesinden mütevellit 
kaybedecekleri suya fazla 
ehemmiyet veıilm~lidir. 

~i.~ e: ~~: 2 

lngiliz, Fransız bakımına göre 
- Başta rafı 1 inci yüzde - · 

dir. Habeşler hu yarma ve j rargah merkezine varabilmek 
çevirme hareketinde hayli 1 sür'atle ilerlemektedir. Na-
insan kaybetmişlerdi Şimal sibu düşmanına bir çevirme 
cebhesi muharebelerine Ras hareketi yapacaktır. 

Sayum da lkarışmıştır. Ras Ceneral Grasyani Ras 
İhro ve ~Deçasi kuvvetleri Destanın parçalanmıt kıf a-
de bu muharebede bulunu- }arının arkasından kotarkeo 
yorlar. Geceli gündüzlü ide- Nasibu da fırsattan istifade 
vam eden bu muharebedf! l edeceği zannolunuyor. tal-
İtalyanlar hayli sarsılmıştır. 
Bu muharebenin ceryan et- yanlar Nasibunun bu hare-
tiği cebhe yüz kilometreden kelini Ras Destayi kurtar· 
fazladır. Yani Makaleden mak suretile tefsir etmekte-
Aksuma kader uzanmakta- dirler. 
dır. iT ALYA MAGLÜP OLMUŞ 

İtalyan kaynanlarından ge- DURUMDADIR 
len haberlere bakılırsa İtal- Vü mecmuası "Diplomat 
uçakları her muharebe ye- Enkonu ,, başlığı altında mü-
rine yetişerek bomba yağ- him bir makale neşrediyor. 
dırmaktadırlar. Hatta bazı Bu m-ekale ile İtalyanın mağ-
yerlerde alçalarak Habeş liip olmuş bir vaziyette o1-
kuvvetlerine mitralyoz ateşi duğunu, zira Romadaki Fran .. 
savurmuşlardır. Mamafih Ha- sız ve İngiliz elçilerinin İtal .. 
beş menabiinden gelen ha- yanın iç ve dış durumların• 
herlerde de birçok İtalyan dair verdikleri raporların bu" 
uçaklarının sakatlanarak dön- nu sröstardiğini yazıyor. Ar 
dünkleri, hatta bir uçak düş- ni zamanda Almanyanm da-
müş ise de Habeşler tarafın- hi eski Almanya durumun• 
dan henüz bulunmadığı bil- girdiğini zikrederek Alman .. 
dirilmektedir. yanın ani bir suret masaya 

Son alınan radyolara göre ağır yumı uk indireceğini bil-
Ras Nasibu İtalyanların ka- d iriyorlar. 

mütenasib olmadığını iddia ederek protestoda bulunmuştur. d I' t . f 

00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e po.ıs ye ışmış ır. Mançuko hükumeti Moğollarıt 
Habeş harbiye:savuşturulmuş lngılte!.~. k~~lı- hücüm etti 
Naziri O

•• ·du·· 1 Bı·r harb nın olumu İstanbul (Özel) - Mançuko hükumeti Moğolistandaki 
-' 

1 
Rus zabitlerinin Moğul ordusunu tensik ettiğini hazmede-

Londra - Royter ajan
sında : 

Teyit etmiyen habeı e göre 
Heş harbiye nazırı olub yet
miş yaşında bulunan Ras 
Mologata ecelile vefat et
miştir. 

Gayri mübadil-
lerin dileği 

İstanbul {Özel) - Gayrı 
mübadiller cemiyeti idare 
heyeti hükumet nezdind~ 
yeni teşebbüs yaparak em
lak satışlarının çabuklandı
rılmasını istediler. 

T hı• k • - Baştarafı 1 incide - m'yerek Bu t ensika me dan kalmamak için Moğolistan bu-
l ~ 1 esı italyada dahi derin teessür 

1 

~ duduna hücum etmiştir. Ayni zamanda izini örtmek içiJJ 
18 İlk teşrin sabahı İtal- uyandırmıştır. Moğolların Mançoko hududuna taarruz ettiği haberini yap· 

. yanın İngiliz donanmasına Dünyanın en karışık bir maktadır. Royter ajansının verdiği habere göre dün yapı-
.zamanında Kral Beşinci Jorj lan hudud çarpışmasında 214 Mog· ol askeri yaralanmıt ~e 

hücum edeceğini bildiren yir- gibi pol:tika aleminde büyük 
· d' 1 k } ölmüştür . mı ört saat ı ü timatomun vukufu bulunan bir hüküm-

neticesine on dakika varken 
kanlı facianın önüne nasıl 
geçilmişti'? 

Tafsilatmı yarınki nusha
mızda okuyacaksınız. 

Borsa bütçesi 
Borsa idare heyeti dün 

toplanmış ve yeni yıl büt· 
çesini teıbit etmiştir. 

darın ölmes! büyük bir dar
be g~bi karşılanmıştır. 
Şu kaciar var ki Sekizinci 

Edvard namile yerine gelen 
oğlu dahi imparatorluğun 
her tarafında nüfuz kazan
mış :eğerli bir sima oldu
çundan İngilizler bir derece 
teısili bulmaktadırlar. 

** 
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120 memur 
~'luhasebci hnsusiyeye 

Bina ve erazi vergilerinin 
muhasebei hususiyeye devri 
münasibetile hazarlanan lis-
tede muhasebei hususiyeye 
devredilecek memurların sa
yısı İzmir ve mülhakatında 
120 kadardır. 

ı Okul 

Ve Ulus 
Bu adı taşıyan bir meC" 

mua yakında lzmirde çık•
t' caktır. Bu mecmua edebi te 

biyevi ve felsefi olacaktır· 


