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lngiltereden ziyanları·i'Çi~ .. tazminat istiyecekmiş 
--------------~~~~~~~~~~~~- ..... 
Sinyor Mussolininin harbı bütün Avrupaya 

korkulmaktadır bulaştırmasından 

Italyan uçakları f aaliyetteiFilistinde lngiliz hazırlığı 
~00 • 

Habeş Sü bakanı Ras Moligetta techiz edilmiş 
bir ordu Makalleye yürümektedir 
~~~~~~~~~---..ao .. ~~~~~~~~~~ 

BİR UÇAK ALEVLER ARASINDA DÜŞTÜ 
Londra 5 (A.A) - Röy- lunuyorlar. Habe9ler birkaç yakın olduğu zannedilmekte-

ter ajansı bildiriyor: uçatın Habeıistanın şimal dir. Çiinkü somaliden gelen 
İtalyanlar tarafından son batısında bir köıe olan Vol· haberle sahilde kıt yaimur-

zamanlarda cenub cephesin- kaid bölgesindebi Kaftayı larının baıladığını ve yağmur-
de yapılan barareli faaliyet bombardıman ettiklerini bil- ların yavaı yavaı fİmale ai-
timdi timal cephesinde ıa- diryorlar. rayet edeceğini bunun da 
mildir. 1 alyan uçakları bü- Aıiretler u~aklara tüfekle çamura saplanmadan evvel 
yük bir faaliyetle Habeı tah- mukabele etmişler ve bir sür' atla bir taarruz yapmak 
ıidatını keşfetmiye çalışmak- : nçatı alevler · içinde yere istedikleri takdirde ltalyanla
ta ve bir duşman grubu indirmişierdir. rın çapuk hareket etmesi 
zannetb1deri 1Aer toplantıya Uçaklar diln Mısır - Ha· lazım geldiiini bildirbJekte
bombarduman etmektedirler. 

1 
bet seyyor hastahanesinin ' dir. 

Uçakların bu faaliyeti Ha- bombardıman edildiği mev· •'il 
beş sü bakanı Moltgettanan kie yakın bulunan Daiabur Y UDBDİst&D 
iyi techiz ~dilmiş bir ordu şehrini son haftalar zarfında 
ile Makalleye yaklaımakta SiS sık ziyaret etmişlerdir. Bu Tazminat 
olduğundan ileri geldiii ve şehir cenup cephesinin doj'u ! 
diier taraftan da Ras Se- cenabı üzerindeki Habeı mü- 1 JstiyecekmİŞ 
~ ve Ru Kassa kıtaab- dafaasının mllhim bir Heri Lion (Radyo)- Atinadan 
nın babda ve şimal babsın- merkezin teıkil etmektedir. alınan t elgraf haberlerine 
da Tembien ve Sirede tim- Bununla beraber Habe~ler göre Yunan bllkümeti, Yu
diye kadar tekrar elde ettik- daima uçakların pek nadir nan milletınin dileklerine ter· 
leri yerleri gene işletmeğe ölüme sebeb oldutunu ve ceman olarak balyaya karıı 
çalıştıkları ve bu suretle çünki Aşiret adamlarının ye- tatbik edilen zorlama tedbir
ltalyan münak3litını tehdid raltı sıtınaklarında ve siper- lerinden bilyOk maddi zarar
ettikleri haber verilmektedir. terde maharetle gizlendikle- lara uğnyan Yunanistan için 

Uçakbr biç bir noktayi rini iddia ediyorlv. lngiltereden tazminat iste· 
ihmal etmeden istikşafta bu- ltalyan taarruzunun pek meğe karar vermiıtir . .......................................... ...................................... .. 

Dünya Hidiseleri:I 

Anıerikada yapılan su bendleri bazı ma· 
hallere tabii surette yOkıeltmek ve tasfiye 
etnıelc llıere klişemizde görüldüğii gibi 
çok zarif ıu kuleleri de inıa etmektedir
ler, 

Alman Tarım bakanlığı fennin himmeti 
ile timdi ye kadar istifade ve zerreclilmeai 
m6mk6n sayllmıyan bazı bataklıkları kura· 
tarak çok bol mahsul •eren tarlalar ve 
çok ghel çi~ekler yetiıtiren bahçeler 
haline ıokmuıtur. Kliıemiı ahnan iyi neti· 
celeri gllteren bir t6reai tealtit etmiftır • 

• 

___________ .... ..aoff .... 

Hayfa şehri mühimmat ile dolduruluyor. 
Bu hal Arapları endişeye düşürmektedir 
lstanbul - Hayfadan dil- ı tesine g6re Entelijanı Ser- kumandanı Bik papJI a,._ 

diriliyor: viıinin Mısır ıefi olan bin- ret edetek ba amtabüld 
Arap lulusu lngHterenin b ... latovar MaYenyi ıeria- lngiliz kıt'alan laakkmda ... 

boradaki aıkeri hazırlıkların- daki lngiliz kunetlerinin IGmat almıftir. · 
elan dola71 galiyaa halinde- B S [t] (tJ S B B • dir. Bu limana ıelen llç va
par7pek çok mlihimmat ça· 
karm1tbr. 

Enelki Uf&ID yine buraya 
pek çok fngilis ukeri çakb 
ve Batı alim taraf ana gitti. 
Diln çıkannlan gaz muke
leri askeri depolanna yerlq
tirildi. Hayf anın muhtelif 
yerlerine hafif toplarla uçak 
topları yerleıtirilmif tir. 

Arni zamanda Hayfaya iki 
lngiliz kravaa6rile altı deniz 
alb gemili ıelmittir ki ban
lar petrol mecralannı bima
'ye edeceklerdir. 

ENTELIJANS SERVISf REiSi 
MERKEZ KUMANDANINI 

• ZIY ARET ETTi 
lstanbul - Al-Uva ıaze-

Bütün lzmirin 
Arzusu 
•• • Uzenne 

Bugln iki pheaer iki ede
biyat ve musiki abidesi 
birden 

Sefiller 
VE 

Şen Dul 
ELHAMRA SiNEMASINDA 
saat içte Şen Dal, bette 
Sefiller, 7 de Şen dal, 9 ela 
Sefiller .•• 

~'CJ, ~ -
C§1 D .. ~ 

·-

Altay Altanorduya yeneli 
Din AlcaDcak apctr alaiaia- ı o,.ada. Ba mlddet ~ 

ela senelik Lik maçlaruaa de- Altaylılar Şlkrtbalba ar•file 
vam eclilcli. Sabahleyin iz- bir pi yapblar. 21 nd tlald• 
mirıpor - Şarluporu ancak kacla Adil Albnorcla taluma-
3·0 matlub edebildi. na iltihak eclince iki talma 

Burnava - Deminpor mil· tam kadrolarile oyma deYUa 
aabakuı Deminporaa 3-1 ettiler. Alta• ilk d9ne bit
ıaliyiyetile neticelendi 6j'le· tiii Yakıt biri ,_.ıtillea 
den ıonra saat tam 14,15 de cllterleri Valubıa sk~I W. 
Altay Altunordu takımlan tutile 3-0 plib Yal ette 
hakem Sabrinin iclaretiade idiJer. 
oyuna baılacWar. lkmci de•re bqlar t>.tla· 

Albnorda OJUDUD 20 nci mu Albaorclala Said taka· 
dakikuma kadar 10 kiti (So:ı u 4 lblclcle) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( Hırsız ve canilere nefes al
dırmıyan kadın polis hafiyesi) 

Adlı tef rikamızın resimlerindan : 1 

CaDileri, lunazlan yakalamak için übac•u11 alnlara U,. 
ret •eren hir uatahlda kallaaaa Milllaod lrir baabclüİ .... 
iatimali ketfetmek içia erkekleri çıldartaa icada ...... " 
casih•iDİ iıtimal etmittif ( Tefrik .... ildad •1'a•ı ........ ) 
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-AVNl ' DOGANA SAYGILARıMLA-

Çtımıı.Tiyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• _ 
SİY ASAL R0MAN 

YAZAN : -SIRRI SANLI 

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

- 3 - , 

Romanımıza Başlamadan ••• 
oooo--

1akiki 'fürk cumuriyetçileri, cumuriyetin en 
ıf ak bir prensibinin y.ıkılnıasına, mukaddes 
rürk bayrağının aya dar altında çiğnenme
. ine taha1Trlmift edemiyer.eJ{ kızan, azan, kıya
netler kor.aran 'fürkler, Türk gençleri, 'fürk 

n1ünev~er · ~e:mütefekkirleridir. 
".'! • • 

~~. Roma~ın .ıa,mak iı- ı parıltısı ve Recep Pekerin 
edıgı şerefh amaç, "hakiki, ürkütmeden aydınl,atan kuv
iireklerde Ç4İ9,q, kafala~ 1 vetli mantıkı ruhumda ve 
'Uva yapan c;UllUU'iyet aşkı- illafanida büyük, beş on ke-
aan, yalnız duda1'Jardan süslü lime ile anlatılamıyacak ka-
özlerle dejil1 cumuriY.etin; dar büyük bir inkılab yap-
rürk ulusU!ıUll bj\lü)ıa~ ve mıştır. Bu satırları hiç bir 
'arJığını ta..-.ı.ın kurtarıcı ve 

1 
kimseye meddahlık yapmak 

ıükselt~ci prensiplerinin . çiğ: 1 mabadı ile yazmadığımı bu 
ıenmesıne k~anıl4aadığı romanı okumak lütfunda 
:aman bqladı~ı" göster- bulunacak okurlarım, temas 
nektir. edeceğim tatlı, acı mesele-

Hakiki Türk cumuriyetçi- lerden pek büyük bir kolay-
eri, cumuriyetin en ufak bir lıkla anlıyabileceklerdir. 
>rensibinin yıkılmasına, mu- Esasen bir yurdu ölüm dö-
taddes Türk bayrağının şeğinden bir hamle ile kur-
ayaklar altın~& çi~enmesi- taranların, bir hamlede yarat-
ıe tabam°!ül,e<lemiyerek kı- tıklan (Ankara) gibi ebedi 
~an, azan, .... k:ıycrmeUer kopa- ve her ağızda dolaşan b:r 
·an Türkler, Türk · gençleri, zafer ve .şan destanları ol-
rürk müne er ve mütefek- duktan so~~a senin, benim, 
<irleridir. · onun, bunun medbü ıenala-

Bu eseri, Tiirk cumuriye- rına o kadar ihtiyaçları var-
:inin Ankatade gösterdiği dır ki... · 
kitaplardan naklen söyleni- Daha doğrusunu söyliye-
en değil, glSzlerle görünen, lim: zerre kadar ihtiyaçları 
:Derle tutulan ve kafalarla kalmamıştır. 

nandan-..; mucizelerini 1935 ( Arkası var ) 
fl)ı 25 Mayısında Ankarada 
:oplanan Türkiye birinci ha- ŞIRRI SANLI _,__, .. , _ _. __ 
un kurultayı 1 münasebeti ile B IS 
rittiğim "Ttırkiyenin kalbi,, U . ene 
ıade ve "Türklerin ulusal K ş•dd ı• 
kibesi,,nde gördOğüm za- iŞ 1 et 1 
ıpan, yazmağa karar ver- OJ k 1 
ıDittim. aca mlŞ • • • 
Ankar~da her yabancımn 

g&züne s-arpan ve lier Tür
ktbı göjsünü kabartan bü
yük, yalnız bir kıç daııesi
DİD bir devre şeref ve gurur 
rerecek kadar büyül ve 
haşmetli binaları, "bu şehri 
de gördüm,, diyerek geçen 
likayd gezkinler gibi gören
~r Ankaraoın anlamını, çok 
!abiidir ki l\Iİhyamazlar. Bu-

u anlamak için pek çok 
mek ve fedaklrhkların anıtı 

olan bu bina1Aruı içinde ha- . 
;arJanan f eni Ttilriyenin yeni 
medeniyetini, sarsılmak bil
miyen ve ~ilmiyecek olan 
feni imanım ılrebiJmek la
Jımdır~ Gaıetecllere bu ince
leme işinde bOyllk yardım
ları dokunan buın direktör
J&ğünün bilgili himmetini 
minnetle anmaf1, ödenmesi 
~ok lazım, bir borç sayıyo
·;ı.m. 

Evet itiraf etmeliyim ki, 
iAnkarada, lier gize] ve yik
ıek eserin içinde hissettiğim 
Atatürkün varlıjı, yurt için 
ha"a çİ.b•tipde"q bir tehlike 
.ıörütAldügü zaman ismet 
11nönünüo gözlerinde parıldı
yan, enerji şimşeği ~le ulusun 
refahıQJ temin edecek bir 

cuzluk meseleıiude gene 
ayni gözlerde çakan sevinç 

Bunu İhtivaF Bir ., 
Avcı Söyliyor 

Domuzu avladıktan sanra 
dalaklaranı açtım. Arka 1'ı
sımları dar, ön kısımları ge
niştir. Arkalarındaki darlık
lar geçen iyi günleri göste
rir. Öndeki şişkinler gelecek 
soğuk günlere işarettir. Eğer 
kış hafif olsaydı. Dalağın 

her tarafı dar olacaktı. 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahip• 
lerine nıüjde 

Dost Sovyet Rusya tara· 
fıdan yurdumaıa ötedenberi 
ve her bakımdan Avrupa Zi
raat alat ve edavatine faik 
olan çiftçiliğe aid her türlü 
ziraat alatları ile ağaç, fidan 
bahçe ve bağlara tabii göb
reden · daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (Sül.fatd1amon
yak) kimyevi göbrasinin satı
şırn ticarethanemizin deruhte 
etinit olduğunu sayın halkı
İnıza ilin· ederiz 1 

Müracaat yeri: Gazi bul-
varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yumelaki evlatları tica 1 

rathanesi 

- !( Halkın Su )- 6 ikinci Kiııun 
•' . 1 

Riısytiının yıldızı:Hıasız LARA, CANİLERE 
936 Yılı Neler Getirecek Ve 

Neler Gösterec~k ? 

Harb ilahisi olan Merih 
yıldızı Sovyetlerin orduları
nı kuvv.:.tlendiğini, orduların 
da .zevkleri ve lo)runları ka
dar parlak olduğunu göste
riyor. Sporları, oyunları as
kerleşmittir. Merihin beşinci 
haneye dönmesi gayri tabii 
bir kuvvetin yapıldığını ve 
pek yolunda görülmiyen bir 
siyasa gösterir. Silah imalatı, 
daha doğrusu silah ihracata 
1936 yılında genişliyor ve 
kuvvetleniyor. Gizli ticaret 
deimi açık bulunuyor. 

Sovyetler Japonlar gibi 
dilediklerini yapabilecekler
di:. Zira fallarında jandar
madan korkmıyan şahısların 
keYf i hareketleri görünmek
tedir. Sovyetler bütün dün-. 
uluslarını müsavi bir nazarla 
görecek ve onlara karşı gü
degeldikleri siyasanın günü
nün gelmesi ümidini besli
yeceklerdir. 

m 

Uranus yıldızı dokuzuncu 
hanededir. Bu dumm ecnebi 
milletlere kendi fikrini tel-
kin etmek iıtiyen bir ulusun 
durumudur. Sovyet propa
gandasının (936) da iyileştir
diği bazı işlerde aksülamel 
görülüyor. Bu da ilk altı 
ayda görüle~ektir. 

Uranosun bu hanede bu-
lunması, bazı devletlerle mü
nasebatın kesilmesinide intaç 
edebilirler . 

Hamil bu;cu bu haneye te-
sadüf edine\'. Rusyada da bir 
fen terekkisi gösterir. Oka
dar ki onuncu hane Cuza 
burcile birleşince Sovyetlerin 
devamlı surette fırsat bek
lediklerine ve onların faali
yetlerinin<le devamlı olduğu-
na alamettir Onların ruhu 
muhabbet kaza1'masını bilir. 
Hiç bir fırsatı keybetmezler. 
Başkalarının iyi fikirlerinden 
kendi hesablarına istifade 
etmeği bilirler. 

E ~ tel 

Novidni gqzetesi 
----------00-~--,--:--~,.--~....._.,...,.....;.,-_ 

Hükômet bekası ve şerefi 
Mem :ır maaflarının in

tizamı iledir diyor 
Sofya (Özel) - (Novidni) 

gazetesi memurların aylıkla
rının ve tekaüdlerin tahsisat- · 
!arının muntazam ödenmesi
nin ehemmiyetinden bahse-. 

' den makalesinde diyor ki: 
- Memurların aylıklarını 

günü gunüne almalarının kü
çük esnafların alış verişi üs
tünde büyük rolü vardırdır. 

s ri [•] s 

Zira memur maaşını alınca 

esnaf dahi kasasına bir kaç 
para düştüğünü görür. Bu 
hal ticareti inkişaf ettirir. 
Memleke!in iktisadi Hayatına 
bir düzğünlük verir. Bu ma
aşı muntazam veren hilkü
met hem kendi mevkiini tah
kim eder hemde şerefini ko
rumuş olur. 

[•] [•] ıı;q 

bı dııl 

Habeş Veliahtı 
Ne oldu? ... 

Yevmi gazeteler ortadaıı 
Kaybolduğunu iddia ediyor 
Sofya (Özel) - Adis·A- tandan kaçmak istediğini tes-

babanın yalanlandırmalarına bit etmişlerdir. Sebebide ba

aykırı olarak Zora gazetesi 
Habeş veliahtı Asfao Vasen
nin kaybolduğunu iddia edi
yor. Zora bu iddiasını İngiliz 
gazetelerinin bildirmesine 
destekliyor. Ve Deyi Telgraf 
gazetesinin şu tafsili tını ve-
riyor: 

" İtalyanlar Makall !ye gir
dikleri zaman harab bir uçak 
bulmuşlardı. Habeş veliahdı

nın bu tayyare ile Habeşis-

İngilterede 
• 
işsizlerin 

Sayıst cksiU)<>r 
Londre - 16-12-935 tari-

hinde işsizlerin adedi bir 
milyon sekiz yüz altmış sekiz 
bin Leş yüz altmış beş ola
rak tesbit edilmiştir. işsizle
rin adedi 25-11 tarihinden 
beri 49,997 ve bir seneden 
beri de 217,250 eksilmiştir. 

basının kendisinden İtalyan 
tara '. tarı olduğuna dair şüp
he etmesidir. Hatta bu şüp
he ile İmparator oğlunu ölüm 
ile tehdid etmiştir. Veliahd 
kaçarkın uçağı Maka)le ci-
varmda bozulduğundan ltal
yan cephesine çıkamadan ye
re düşmüş ve yaralanmıştır. 
İmparator tarafından Adis
Ababaya gönderilmiştir. Yol-
da giderken aldığı yaralar· 
dan ölmüştür. 

"•" fftt'•q ~:ıl lı~ııı 

Yılbaşının 

Büyük 
İkramiyesi 

Bir mesele oldu 
İstanbul gazeteleri bu me

sele ile meşğul. Ekrem adlı 
biri büyük ikramiye biletinin 

kendisinde olduğunu söylediği 
halde bu bileti meydana çı-

Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi ----·-------~1isn1odun ron1ana benzemiyen fakat roman 

Oln1ıyan akıUar durdurucu nıa.ceraları 
Şarlok Holmes, romanların 

büyük kahramanı evini "Biy
ker,, sokağında yapmıştı. 
Şimdi Lonranını Şarlok Hol
mesi olan Mis Modvest dehi 
Biyker sokağında oturuyor. 
Şübhesiz roman kahramanı
nın mis Moıdden daha çok 
şayan hayret vakaiarı vardır. 

Fakat mis Modun yaptıkları 
az önemli değildir.Şunu da 
unl!tmamak lazımdır ki, biri 
hayali bizim tercüme e!tiği
mız ise elin Londrada yaşı
yan hakikat bir şahisdir. 

Mis Mod sinemalarda uy
nıyap meşhur deteketifler , 
gibi bunu bir iş olmaktan 
ziyade bir san'at. bir zevk 
olarak kabul etmış bir dete
ketifdir. O kadar aşkla va
zifesine bağlıdır ki, hazan 
erkek kıyafetiue girer. otel
de takip ettiği adamların 
odası yanında oda hr, kulüb
te onlarla beraber bal<ara 
oynar, ve kimse yanındaki 

arkadaşının kadın olduğunu 
anlayamaz. 

Bazan yaşlı bir dir dilenci 
kıyafeti ile sokakları dolaşır. 

Mis Mod tam bir gazeteci 
gibi çalışı'!'. yakalamak için 
isbatı beklemez. Yapılacak 
derhal yapılmalıd1r. Mis Mo
tun çantasında bir iki taban
ca, uyutucu şiringalar, kıya
fet değiştirmek için çerit el
seler sakal, bıyık ve tuvalet 
talettakımları vardır. 

Eğer bir işi takib için 
Hindistana ve Amerikaya 
gitmek lazımsa Mis Mod 20 
dakikada hazırdır. 

Bir gün zengin bir kadın 
kendisine telefonla, kocası
nın Parise gideceğini, fakat 
orada kendisini takib ettir
mek istediğini bildirdi. Mis 
Mod derhal ayni trenle Pa· 
rıse geçti ve adamı takibe 

"''!'il b~ 

Şehrimizdeki 
• 
ltalyanların 
Hediyeleri 
İstanbul - İtalyan koloni· 

si altın, gümüş ve mücevher-
lerini İtalya hükumetine ver
mek üzere bir hediye deftiri 
açmışlar. Bu hediyelerin dı-

şarı çıkması imkansızdır. Bu· 
nun için bunlar burada sab· 
lacak, bedeli İtalyanın bizden 
yapacağı mubayaata karşılık 
olarak verilecektir. Hediye 
verenlere İtalyadan gönderi
lecek çelik yüzükler verile· 
cektir. 

Buğday 

Fiatları .• 
İstanbul Ticarat ve Zahire 

Borsasına 109 ton buğday 
gelmiştir. Fiatlarda istikrar 
vardır. Satış pek hararetli 
değildir. Yalniz un satışı 
yüksektir. Borsada 1035 çu
val un satılmıştır. 
_,,~ ........... ~"""""..,..,...~""""'---"' ,,.,...,._,...,.._,, 
karamamıştır. Bileti satan 
bayide paranın gelib alınma· 
dığını söyliyor. 

• 

koyuldu. 
Brzen erkek, hazan ihtiyar 

kadın kıyafetine girerek 
Fransanın paytahtı içinde bu 
adamı bir saniye bile gözden 
kaçırmadı. Tekrar Londraya 
beraber döndüler, ayni otele 
girdiler. 

Mismod derhal başka bir 
istasyona geçip o nama er
kek imzasile bir telgraf çek
ti " eşyalarımı derhal falan 
istasyona gönderiniz ,, az bir 
müddet sonra çanta geldi. 
Çantayı alıb karısına götür
dü. Açmak için müsaadesini 
istedi. Çantayı açtılar, içinde 
biçaklar, bir cerraha lazım 

olan alat vardı. Kadın der
hal kendisine zevcinin arka
sını bırakmamasını, takib et
mesini rica etti. Çanta içer
sindeki evraktan Nevyorka 
gideceğini anlamışlardı. Mis
modda ayni vapura girdi ve 
erkeği takibe devam etti. 

Fakat bu defa tamamen 
başka bir kıyafette idi. Er
kekle birçok defalar buluş
müşlardı, Fakat erkek bu
nun ayni kadın olduğunu 
anlamağa muvaffak olama
mıştı. 

Bir gün kadın olarak va· 
purda görünüyor, fakat kim
se farkına varmıyordu. Ney
yorka çıkınca gene erkeği 

takib ederek garb tarafla
rında alçak, basık bir eve 
girdiler, Erkek, kendısini 
istikbal eden adama: 

- - Ben geldim, herşey ha
zır mı? Der. 

Öteki de şu cevabı verir : 
- Evet, nehirde bulunmuş 

bir nağş için elli lira verdim 
aşağıda benin adamımdır. 

Mismod kendisini bunlara 
hissettirmeden bu muhavere
yi dinlemiş büyük bir ip ucu 
yakaladığına sevinmişti. 

( Arka
0

sı var ) 

Centlmenlik 
İngilizlerln , çocukların ter

biyesine çok büyük bir hem
miyet verdikleri malumdur. 
Bir İngiliz çocuğunun hakiki 
bir centlmen olarak yetimesi 
için en küçük yaştan itila
ren sıkı bir terbiye görmesi 
İngilterede bir an'anedir. 
Mesala lngiliz çocuklarına 
verile'n adabı muaşeret ders-
leri arasında şöyle bir hika
ye lanlatılır: 

"Vapurla seyahate çıkan 
bir bentlmen, bir gün yemek 
yerken, vapur kuzaya uğra
mış öteki ~ olcularla beraber 
o da kendini denize fırlat
mış. Fakat denize düşmesile 
beraber üzerine koca bir kö
pek balığı hücum etmiş. 
Centlmen, telaş ve heyecan-
dan elindeki sofra biçağile 
beraber atılmış olduğu için 
köpek balığını bu biç&kla 
öldürüp hayatını kurtarabilir-
di. Hdlbuki, balığa biçak 
dokundurmanın adabı mua· 
şerete muğayir olduğun bil· 
diği için centlmenliğe yakış
mıyacak bir harekette bulun-
maktansa ölümü terci etmiş 
ve kendini balığın keskin 
dişlerine ter ketmiş!,, 
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Balıkyaiı içemiyenler 

· Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet, kudret, caö verii-. Büyük şişesi 60 kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktid~', belgevşekli2i, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIFA ECZANESi 

~~~lt.1dc~~~~~*~~**~:>t.1c~*~+.;~~~~~·~ 
1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi ~ HiÇ BİR RADYO MOMTAJI İLE 

ŞEN DUL ~ Philips 535 
Maurice c H E v A L İ E R a ModeliradyolarındakiSÜPllRİNDÜKTANS 
Jeanette M A c D o N A L D " kıyas kabul derecede mükemeldir 

)+ HiÇ DÜŞÜNMEDEN, ŞiMDi, 
~vrıca: l">araınunt jurnal ve Bcrlin senfonik orkestrası tarafından)+ 

. Va2ne~'in Tanhavser Uvetürü a 
Bügün Matinelerden itibaren >+ 

)+ 

Elhamra Teı. ~ 
''''''''"''~~~~ K~~~~~~ a 

SEANS SAATLARl )+ 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ 

PHiLiPS 
Radyosunu siz de dinlemek için isteyiniz, 

• 
Müzikleri, havadisleri l.!n saf ve en temiz 

bir sesle dinliyeceksiniz. 

535Modeli 
Pazar: 13 te başlar. ~ft 

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. ).jt 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P H İ L İ P S'te 

.. 
1 
1 

İkiçeşmelik 
paraıitlerıni kudretsizliği, ses kabiliyetinin fazlalılğı yüksek bir hassasiyet, 

olarak işler. 

antensiz 

Caddesinde 
CAN 

l<Ül'ÜPHANESİNl)E 
En son model elektrik cep 

lamba ve pilleri ve kırta~iye
ye aid zengin ç.eşidler, tu · 
hafiye eşyaları, her nevi ve 
en taz ' çiku'ata, şeker ve 
şekerlemeler bulunur. 

Gazete mecua ve ayni za-

Dört yeni modeli sayın halkınıza takdim ediyoruz. 

bir sene kredi ile 
GENEL ACENTESi: 

PENNETTİ ve PARİENTE 

~:ı:::r: kiloluk kağıt dahi İkinci Kordon: 66 . İZMİR Telefon= 2307 
Ö~lç.ıııü~ü~ze:;!:;rM:in!i:e~soDnil'!Hiı.:ısiıc:ııstldemE11'!mlİ'!jc.:*a.1c~**:mmmıı*:m*llm!!**llB!a1cC'.".ii1c~öi"~~:tcle ~a~~~SEHB • • • 

sıhhi karın, mide, hamile, apan- jj : ~ TAYYARE: TE1]151 N . 
disit, böbrek düşkünlüğüne "T1 D O K T O R iC :W: E Yeni sene şerefine bu günden itibaren 2 Büyilk fılmle 

FE N N 1 ;< A. Kemal Tonay ~ m halktan gördüğü kıymetli . teveccüh ve rağbete muka-

K 1 41( )f. ~ · helede bulunuyor . . orsa ar ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ ı - 10 büyük yıldız sooo güzel kızın temııl ettık-
\; 1\ R İ S ~ hastalıklar mütehassısı ' l"•s leri senenin en zengin filmi 

Ve Flebit iç.in lastik çorap- Basmahane istasyonu karşısında~i Dibek sokak başın- • 1 ı Ton Jer Bar 
lar, kasık bağları, son moda da 30 sayılı ev ve muayenehanesınde sabah saat 8 den • ,.,. ~ a ~ 

Sutıen ve Tuvalet ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ ~ 
KORSALAR ~ Müracaat eden hastalcsra yapılması lazımgelen sair )t ~ Al Jolson - Kay francis - Dolores Delrio - Ricar

tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ;+ m do Cortez - Dick Pı>vell - Guy Kibee - Ru!~ s D Aşer lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- a ~ Donnelly - Hal Leroy - Hugh Herbert - Fıfı 
• • sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 i!l Dorsay ve 5000 güzel kız 

23 Odun pazar m B k ı•htı•la""'l Kantarcılar ,,..!!J!!:lıt~~~~:R::Y:~'JC~"~i( ~ üyü 
~l~~~t~w~:~~~~ ~ Ağızdadiyle 1'~ E R : A a Bella ile Jean Gabin 

,.. • C•1 ~ v 'd . . b • z • nn 
ASRI SINEMANINd ; t e mı enızı oznıa- • k 

a ~ ıi dan yemek yimek ~ M E tarafından oynanan. aş ve 

Bugün' 
1 Vahşilere hücum 

Bilkodi J O kısım 

~ '!J istiyorsanız ? ~ ~ heyecan filmı 
il ~+) Hiç tereddüd etmeden t; E Z r!1 Ayrıca F oks dünya haberleri Türkçe S6tlü 
1 t Kemeraltında Barut hanı [~~ H [ ~ J 
~ + sokağı köşesinde [tı ~ Bu haftaya mahsus seans saat arı 

M K ~ Hergün14-\17-21 

tt ı k t k ı tt E J ~.~ Pazar 12 30 da ilave şeansı vardır. 
o an asına oşunuz... ~'• ~ ·--~~~~~H"~~--~--4• [•l -=~t::..-•-·-.:~a..~ -~ T E~SE~·... • • • • • ~ 

~ Ucuz ve Hayatın ma~asını anl.amış i~ce düşünceli kibar bir baya• 
~ • ~ Kemeraltı tecrübesine istmaden dıyor kı: 

1 1 N f f t - f Hükumet 1 2 Büyük oyun e ıs o ogra Karşısmda Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
il Çektirnıck istiyenlcre lıi y~pıhr. daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Oynıyan: 1\tARIBEL 1~ kısını ~ Ve_ı~n~atörlerc Fiatlar Yüksel, Kabadayı ve Billur 
l [+] Bmncı beyler sokağındaki 6 kartpostal 75 kul'UŞ 
. 3 Yeni dünya haberleri ~ 37 ?umaradaki fotoğraflı~- 10 vesika fotoğraf 40 " rakılarıdır. 
1 il nemız gayet ucuz ve temız Amatör 7 - 9 2 ,, Bayramda, bayram ertesi ve her zaman 
1 ~· totoğraf çekmekte ve amatör 5 • 4 • 6 1 ,5 " · 
~ 4 Miki ve reklam l ı işleri yapılmaktadır. Bundan FOTO M. Bilği birinci yalnız hu rakıları ku1lanınız. Benı şükranla 
~-~~~~~~~llH~~· başka fotoğraf alçı itleri da· · beyler sokak No. 37 hatırlarsınız. 

• 
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Atatürk 
Devrim ~tüzesi 
Hazırlanıyor 

( Halkın Sul J 

. . . ..,,. 

Şarki Afrika 

6 ikinci Kinun s 

Yunan - Bulgar 1 

Şimendifer Birleşmesi 
Yunanistan için pek ehem
miyetli olan bu ilğinin geçik· 
memesi lazımdır. 

Kültürpark yerinde vtıcuda 
getirilecek "Atatilzk devrim 
müzesi,, için Belediyede bir 
toplantı yapılmıştır. Şehri
mizdeki tarih ve edebiyat 
muallimlerinin bulunduklan 
bu tolantıda devrim müze
sinin esassları konuşulmuştur. 

Avrupanın ateş ocağı olacak Yeni bir barış 
Sofya (Özel) _ Şaki Af- : lininin söylevi öldürdü. Zira teklı•fı• beklı•yor 

Atina - Prokiya gazetesi 
mühendis Boykofun, Yunan -
Bulgar şimendiferlerinin ilği
lenmesi hakkında verdiği 
konferanstan behsederken 
diyorki : 

- Bu ilğiyi Tuna Ustun· 
de yapılacak bir köpr& can
Jandıracaktır. Bulgaristan ve 

Bu meseleden bahseden 
Katimerini gazetesi dahi Bul· 
gar - Yunan şimendiferleri· 
nin birleşmasi projesi Yunan 
ordusunun idar'!sile dahi ali· 
kadardır. 

Urla 
Kıyılarında 
Genç bir kız cesedi 

bulnndu 
Urlanın Menteş kıyılarm· 

da bir kadın cesedi görül
müş ve çıkarıJarak Urlaya 
götürülmüştür. 18 yaşmdaki 
bir kıza aid olduğu anlaşı
lan bu cesedin elbiseleri üs
tünda bir vesika çıkmamış
tır. Genel durumu itibarile 
bunun f ne bolu faciası kur
banlarından olmadığı anla
şılmıştır. Kadımn yüzü ve 
karnı şişmiş, yüzünde fazla 
ve vücudunda az kızanklık 
eserleri görülmüştür. Hüvi
yetinin tesbiti için tahkikat 
yapılmaktadır. 

Şarbayııı 
Teftişleri 
Şarbay doktor Behcet Uz 

Cumartesi günü Karşıyaka
daki çocuk yuvasile Soguk
kuyuda Değirme tepedeki 
Yamanlar suyu havuzunu 
teftiş etmiıtir, Havuzun etra
fında ) 50 çukur açdmııtır. ! 
Bu çukurlara ağaç fidanları 
dikilecektir. Belediyece bu
rada bir de gazıno yapıla· 
caktır. 

Köylülerin 
Kavgası •• 

Menemenin Herekler köyü 
ile Manisanın Şamar köyü 
arasında bir mer'a kavgası 
olmuş, iki köy halkı birbirine 
girmiş, arada Molla Mustafa 
kalçasından yaralanmıştır. 

Ağaçlandırma : 

İşleri 
Urlanın Kilizman numune 

nahiyesinde nüfus başma be
şer zeytin ağacı dikilmek 
üzere tertibat alınmıştır. Bu 
ağaçlar köy sandığı hesabına 
olacaktır. 

rika Avrupanın ateş ocağı bu söylev büyük Britanyanın 
olacaktır, başlığı altında izzeti nefsine ağır geldi, bu 
( Slov ) gazetesi başladığı yüzden bu barış projesine 
makalesinde şunları da yazı· sarfolunan gayret hükümsüz 
yor: kaldı. Bu yüzden şimdi Av-

Bu ocak Avrupanın her rupa bir emniyetsizlik altın-
tarafında mevcud olan barut da kaldı. 
depolarını tutuşturabilir, dün İogilterenin şerefi ayak 
yayı bir yangın haline koya- altında kalmıyacaktır. Zira 
biJir. yeni Dış bakanı Eden sele-

Hüsnü nıyet besliyen ve finin fikrine iştirak etmiye-
1dünyayı bu ateşten kurtar- cektir ve zecri tedbirlerin 
mağa çalışan bay Laval i"e şiddetlenmesi tarafını tuta-
Hoarın projesini bay Musso- cakhr. 

m ~ ~ m ·a m ~ 
Fransa, Bir Uyuşma Fabrikası 
Değildir! İtalyanın Keyfine 

Hizmet ·Edemez ! .. 
Paris - Bay Ormesu, Fi

garo gazetesinde bay Mus
solininin barış için Fransa
nın yeni teklifini beklediğine 
dair bay Lavalın verdiği ce
vabdan bahsederken şunu da 
ilave ediyor: 

1 
kane koguldğumuzu, hatta 
o teklife tetkik bile olunma-
dan Eyliilde baştan savrul
duğumuzu ve Birinci kanun
da da sekiz gün beklettiril
dikten sonra müdhiş bir söy-
levle cevablandığımızı unut
mamışken bizim yeniden bu 

" Fransadan yeni teklifler 
bekliyorum demek, Fransa 
ile alay etmek demektir. küçük oyuna girişeceğimize ' 
Biz elden geleni yaptıktan ümid ederler mı? Hayır. 
sonra italyaya Ağustosta et- Bilmelidirler ki Fransa bir 
tiğimiz teklife cevaben nazi- uyuşma fabrikası değildir. 

r!lEms ms~m 
Bay Roosveletin Son Soyle-

vinden Çıkarılan Manalar 
Paaris (Radyo) - Amerika Cumhur reisinin sözlerini 

tahlil eden Fransız gazeteleri diyor ki: 
" Bay Roosveletin bu nutku ile Amerikanın bir Avrupa 

harbinde tam manasile bitaraf kalacağı hakkındaki kararı 
anlaşıyorsa da ayni zamanda Amerikanın, barışı bozacak 
mütecavüzlere karşı şiddetli tedbirler alınmasını tasvib ettiği 
neticesi de çikarılmaktadır .. 

Bundan İngilterenin ltalyaya karşı zorlama tedbirlerini 
şiddetlendirmek için bir kuvvet ve fırsat bulabileceğini orta
ya abyorlar. 

Ha~tahanelerde yanılan bom
bardımanlar münasebetile 

Paris ( Radyo ) - İsveç Kızılhaç hastahanesine yapılan 
tahribkar bormardımann sonra Dağaburda Mısır hastahane· 
sine de atılan bombaların yaptıkı feci tahriblerden lbahse
den Fransız gazeteleride " İtalyanın bu vahşiyane hücum 
vasıtaları ile Avrupada olduğu gibi Amerikada da umumi 
efkarlan aleylerine çeviriceklerini ,, yazarak İtalyanlara 
" daha insanca hareket etmelerin " tavsiye etmektedirler. 

~E~~ ~~~~ 

ita/yanlara 
• 
iltihak eden Habeş kabile re-

Cezalanan 
Belediye 
Memurları 

' islerinin ziyadesi Müslümandır 
İki belediye memuru ile 

bir tanzifat amelesi vazifele
rinden dolayi cezalandırıl
mıştır. 
• 

Sofya (Özel) - Bulgar 
ajansının Roma resmiğ çe
venlerden öğrendiğıne göre 
Ras Güksadan sonra İtalyan 
ordusuna iltihak eden kabi-

iskan havalesi! le reislerinin ziyadesi Müs· 
lümandır. 

geldi 
İskan memurlarınıe maaş

ları için lazım olan 1078 lira 
92 kuruş 1 havale vilayete 
gelmiştir. ücretler için lazım 
gelen havalenin de bugün
lerde gönderileceği telgıafla 
bildirilmiştir. 

Tigre cibhesinde kabile 
reisi Hüseyin Halile 2500 
askeri ile İtalyan ordusuna 
iltihak etmiştir. Bundan ma
da iltihak edenler de şun-

1 
lardır: 

"Ogadenin Mikail kabilesi, 
Elmi bölgesinden çolak ve 
Vab Hüseyin kabilesi, Gay-

rederede mullanın oğlu Ab
dulkerim Mebmed kabilesi 
askerlcrile beraber İtalyan
lara kaçmişlar ve askerlerini 
de İtalyan kumandanlarının 
emrine vermişlerdir. Ras 
Güksadan başka bugüne 
kadar İtalyanların emrine bu 
.., uı etle giren Habeş asker
lerinin sayısı 5000 dir,, 

Adliyeye 
Verildi 

Dolaplıkuyu cinayetini ya
pan katil F ehmiain ev,·akı 
müstantikliie verilmiştir. 

Paris - " ovr ,, gazetesi 
bay Mussolinin Paristeki 
İtalyan elçisi vasıta olduğu 
gibi Romadaki Fransız elçisi 
vasıtasile dahi bay Lavale, 
İtalyanın, Fransanın yeni tek
liflerini beklediğin ve Parisin 
kararına güvendiğini yazıyor. 

Bay Laval da buna cevab 
olarak Fransanın artık tavas
sut kabiliyeti olmadığını bu 
meseleyi ancak Cenevre halle 
deceğini, bu da İngiltere ile 
on üçlerin kararile olacağını 
bildirmiştir. 

Habeşistanda 
Yol faaliyeti 
İstanbul - Romadan bil-

diriliyor: 
Sikül ve Batisti vapurlarile 

binlerce amelenin İtalyanın 
işğal ettikleri yerlere gön· 
derilmiş ve yolJarı yaphrma
ğa başlamıştır. 

ltalyan 
Yaralıları 

İstanbul - 7000 tonluk 
Keluan vapuru hastane ge
misi haline konmuştur. Bu 
vapur bugün Musuah lima
nına gelmiş ve oradan İtal
yan' yaralılarını yükletmeğe 
başlamıştır. Bn yaralıların 

ziyadesinin Makalle cephe
S!tıden geldiğine göre orada 
kanlı muharebeler yapıldığı 
anlaşılıyor. 

Fransanın 
Roma seferi 

Bay La val ile görüş
n1ck üzere l:larise 

geliyar 
Paris (Radyo) - Bir kaç 

gün için dinlenmek üzere 
Paristen ayrılmış olan başba
kan bay Laval önümüzdeki 
hafta içinde Parisa döne
cektir. 

Bay Laval dün Romadan 
Parise hareket ediler Fran· 
sanın Rama sefiri Kont dö 
Şambrön ile görüşeçektir. 
Fransız sefirinin birdenbire 
Parise hareket edişine bü· 
yük bir ehemıniyet veriliyor: 

K.öylüye 
'fohunıJuk bu.~day 
Sinop 4 (A.A) - Geçen 

yıl süren kuraklıktan ektik
leri tohumları elde edemiyen 
köylülere dağıtılmak üzere 
tarım bakanlığı tarafından 
gönderilen 100 ton tohumluk 
buğday bu işler işin kuru
lan komisyonca tesbit edilen 
muhtaçlara verilmiye başlan-

İstan buJ 
Ve İzmir 
Limanları 
İstanbul ve İzmir limanları 

Maliye Vekaletinden iktisad 
vekaletine geçmiştir. Bu emir 
llzım gelenlere bildirilmiştir. 

~~~-----------------------------oo-----------------------------~---------

Spor 
- Baştarafı 1 incide -

mına güzel bir şutla ilk golü 
kazandırdı. 

Bu gol üzerine Altınordu 
sağdan soldan hücum etme
ğe başladı. Fakat çok sert 
te oynıyorlar. Altaylılar dur
gunlaştılar. 

Altunordulu bazı oyuncu
lar bilhassa Adil Altayh o
yunculara tekme atmakta re
koru kırıyordu. Bir aralık 
Altaylı oyunculardan İlyasa 
bir tokat vuruldu. Hakem 
Sabri her iki oyuncuyuda sa· 
hadan çıkardı. Halbuki bun
da haksız idi. İJyasın bunda 
bir kabahata yoktu. 

Oyunun 44 inci dakikada 
Said elile önüne düşürdüğü 
topu ofsaid vaziyetinden ikin
ci bir gol yapıldı. 

Bütün gayretlere rağmen 
Altay oyunu 3 ·2 kazandı. 
Hakem Sabri maçı daha iyi 
idare edebilirdi, etmedi, et
mek istemedi ... 

A. ÖZGÜR 

Eski gümüş 
Paralar orta
dan kalkıyor 

Yeni paraların basılması 
hakkıodaki kanuna gö.ıe Fi
nans bakanlığı gümüş para· 
ların tedavülden kaldırılması 
için bir müddet koymuştu. 
Bu müddet bir ay sonra bi
tecek ve bir Şubattan itiba
ren eski gümüş paralar te
davül vasıtası olarak ortadan 
kalkacak ve para kıymeti 

kalmıyacaktır. 

Finans bakanlığı eski gü
müş mecidiye ve aksamının 
eUeı de kalarak halkın zarar
lanmaması için mecidiyeye 
(54) kuruş kıymet biçmiştir. 

Mal şubeleri bir ay daha 
mecidiyeleri bu fiat üzerin· 
den satın alacaktır. 

Bakanlık bu hususun bü· 
tün mal şübelerine tamim 
etmiştir. Tahsil müdürlükleri 
de ilanlarla bunu halka bil
dirmiştir. 

Çete başı 
Bir Muallim 

4 
el 

Patrikin 
Vasiyetname
sinde ne çıktı? 

Sofya (Özel) - İstanbul
dan öğrenildiğine göre ölen 
patrikin vasiyetçamesi açıldı 
ve bu vasiyelnameye göre 
patrik gayet kıymetli olan 
kitaplarile elbiselerini patirik 
haneye teberuğ edeyor. 

Sofya (Özel) Bulgariıtanın 
Blone sancağının ve Lokca 
kasabası köylerinde eşkiyalık 
eden Doviçer Uzunofun çe- ı 
tesi en seçme efradından 
Taiğosimof Lomeç köyünde 

Venizelosun 
Kar.ısı 
Y unanistana para 

ı G<>'ndcriyor 
1 Atina - Venizelosun ka-

lı rısı Y nnanistandaki işsizlere 
dağıtılmak üzere hükumete 
315,000 drahmi göndermiştir. 

1 • 

1 ln2iltere Çine 
arazi verdi 

basıldı. Bir saatlık mubare· 
beden sonra Simofun nişan
lısı Rada tevkif edildi, fakat 
Simof pencereden fırlıyarak 
kaçb. Simof kaçarken nobet
te bulduğu bir jandarmayı 
rüververle tehdid ederek si- '{ 
lah ve cebhanelerini dahi l 
alıb gitti Simof geçen sene- 1~ 
ye kadar muallim idi. ı1 

Domuzlarda ıt 
Para etm~yor : 
İstanbul gazetelerinde o· b 

konduğuna göre geçen sene • 
15 - 20 liraya satılan Domuz 
bu sene 4 - 5 liradan fazla 
etmiyor. 

kaçırılmıyacak 
Bir fırsat 

Şanhay - İngiliz memur· 
ları 30 senedenbui idare 
etmekte oldukları Kuling 
ardisini Çin hükumetine tes· İzmir ve İstanbulun Bülbü· 
lim etmiş olduklarını bildir- lü Bayan Belma bu akşam 
mişlerdir. Kuling yazlık bir Tayyare sinemasında müs-
şehir olmakla maruftur. tesna bir konser verecektir. ....................................................... 
Radyo ve Telgraf Hulasaları 

1 - .... _ ---

§ İtalyanların Mısır hastanesini bombardıman ettikleri 
, sabit olmamıştır. Bu haber bu hastanenin yanındaki Daga· 

bur şehrinin bombardıman edilmesinden kinayedir. 
§ Amerika kongresinde Ruzvelt bir saat kadar süren bir 

söylev vermiş barışa dair önemli sözler söylemiş ve " gitik
ce artan ketumiyetler, çoğalan silahlar ve tecavürkar meyil
ler diinya harbı faciasına varmak istidadında bulunan asır"' 
larla doludur. ,, 

§ Berlinden alınan bir telgraf habeıine göre Mussolininio 
yeni zorluklar karşısında kahrsa, Afrika harbini Avrupay• 
bulaşlırmasınden korkuluyor. Belçika kralının bütün çalıt"' 

malan bunun öni1nü almak imit• 


