
lfabeş harbine! Habeş lıarbında Al-: 
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Fransada çıkan Pari Midi 
gazetesinin ifsaatına göre, 
Mussolini Habeş harbını yap
mağa, İtalyayı~ Habeş mace
rasına sörüklemeğe Hitler 
sebeb olmuştur. 

Gazeteninin ifşaatını hüla
sa olarak aşağıya yazıyoruz: 

Mussolini, Habeş istilası 

için evvla Fransız mutahhas· 
sıslar·na müracaat etmiştir. 

Bu mutahhassızlar Habeşis
tanda bir müstemleke harbı 

Uraak H b 
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~ nu 4 üncüde (So u 4 üncüde) 

~ ~ 
- tı:ı. B 2 C•l . 8 8 

& ~ihtilali 
"'" k• ~·· e ıl bir tesadüfle kendini 

, 1 r>,tia <ö kurtarabilmiştir 
111, zel) _ T 
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la~ a'İbidir t mıle bastırıl- birçok yüksek memurJar da 
lir, tlda nsa~ı s~an mıntaka- isifa etmiştir. 
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Italyanlar Habeşlerin hu muharebede fedaki- j 
rane müdafaada bulunduklarını zekrediyorlar 

Rama 1 (A.A) - H~vas 
Ajansı bildiriyor: 

Üç kolorduya mensub Çilla 
ve 23 Mart fırkaları Ras 
Kassa ordusuna cenubdan 
hücum etmek emrini almış
lar ve hareketlerine 27 - 28 
Mart gecesi başlamışlardır. 
Ayni zamanda şimalde de 
yerli kolordusu Habeş kuv
vetlerini çevirmek üzere 
tembiyene inmeğe koyul
muşlardır. 

İtalyan kuvvetleri Geva 

da üçüncü kolordunun tekil 
ettiği kıskacın uçları arasın
daki mesafe ancak yirmi 
kilemetrodan ibaret] bulu r. u· 
yordu. . 

Bu mesafede ltalyan top
çusunun şiddetli ateşi Ha
beşlere ağır zayiat verdiri-
yordu. Arazının çok arızalı 
ve binaenaleyh Habeşlere 

Çok müsait olmas:na rağmen 
bunların mukavemeti yavaş 
yavaş azalmıştır Kat'i neti· 
ce henüz malum değilse de 

nehrini geçtikten sonra So- Hazin bir ölüm 
çeta yolu üzerinda kain Ci-
buk şehrini işgal etmeleri 
üzerine Abdiyen mıntakasın
da muharebe başlamıştır. 
Habeşler duşmanın kendile
rini çevirmek istekiğini an· 
ladıklarından daha ilk te-
masta şiddetli mukavemet 
göstermiye başlamışlardır. 
Son vaziyette şimalden yer1i 
kolordusunun ve cenuptan 

Matbuat erkanından ve 
Sıhhat eczahanesi sahibi kıy
metli arkadaşımız Hamdi 
Nüzhetin refik aları Saide 
uzun zamandanberi çektiği 

sahtalıktan kurtuJamıyarak 
pek genç yaşta evvelki g ece 
vefat etmiştir. Güzel arka
daşımıza ve ailesine teessür 
ta1iyetlerimizi beyan ederiz. . ................................................... .. 

Kurban Bayramı 

Habeşleria bu muharebeyi 
gaybetfikleri muahakkaktır. 

Anadolu Ajansının hari
cinde olan akşam alan rad-

1 yolar bu meydan harbına 
dair gene f talyanJarın lehin
de olarak verdiği mütemmim BiR NAMUS MESELEŞI 
malumata göre Ras kassa 
ordusu mağlub olarak ricat Bir adam bal-
etmiştir. ltalyanlar Hab~şlerin 

1 
.., • 

bu muharebeye fedakarane dızını bogarak 
müdafaada bulunduklarmıda •• •• •• 
zikrediyorlar. Bu münasebetle oldurdu 
Habeşlerin .3000 telefat ver- • • • -+ 
dilderide ilave olunur. Ancak 
bütün bunların bir dereceye 
kadar doğru olduğu resmen 
henüz hyyün etmemiıtir. 

Beşiktaş 
Geliyor 

İstanbulun kuvvetli takım
larından Beşiktaş ekibi ya
rın şarımıza gelecek ve 
bayramın birinci üçüncü ve 
beşinci günlerinde K.S.K . 
ve İzmirspor takımlarile 
maçlar yapacaktır. 

l(adın gevrek bir kah
kaha koyverdi ve 

boğazlandı! 
Peştede garib bir cinayet 

işlenmiş bir adam baldızını 
öldürmüştür, hadise ıöyle 

olmuştur: 

Peştenin zengin ayukatla· 
rından Aıalay isminde 45 
yaşlarında bir adam yardır. 
8 seneden beri evlidir ve 
~ Sonu 4 üncüde ~ 

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

İşçi Türk kadınını koruyalım! 
ıır:ll eçen gün matbaamıza solgun benizli alnında çek
ıt..::..1111 tiği bir çok elem ıztırabların bütün izlerini taııyan 

ve bu sıkıntı ve tasalarla genç yaşında şakaklarında vakit
siz kırışıklar peyda olan bir zavallı kadın geldi. Bize acı 
acı derdini yandı. 

Kadıncağazın ifadesine göre çalışmak mecburiyetinde 
kaldığını bir müessenin kavazından pek kötü ve iğrenç bir 
muameleye oğradıöı ve bunun için müddeıumumiliğa de 
müracaat ettiğini söyledi. 

Hadise ve şikayet yüksek mahkemeye biidirildiği için, 
gazetemiz karara iotizaren hadisenin teferruab ve ceryan 
şekli hakkında birşeyden bahsetmek istemiyor. 

'•k aıbak · 
la '11lığınd an Okadanın mektedir. Ölüler arasında • 

lltı a bii ük . 

Yalnız gazetemizin susamıyacağı bir nokta varsa, o da, 
çok defa tasavvur olunamıyacak kakar acı yuksulluklann 
saiiki ile bir ekmek parası tedariki için sabahın karanlı· 
ğında yollara döküleren namus ile işine koşan işçi kadınla
rımızın fena muamele şöyle dursun, her müesseden ve mü· 
esseselerin her hangi bir adam ve memurundan sayğı Ye 
kurumaya müstehak olduklarıdır. Bir lukma ekmek için her 
zahmete katlanarak işine giden bir Türk işçı kadınına kem 
nazarla bakmak bu yurdda irtikap olunabilecak siyasal 
cinayetlerin eu büyüğüdür. 

tıd Ylpılın Y bır top- birçok polisler de vardır. 
1ııı:11 •onraış~r. Bu toplan- Ölen asker miktörı hakkanda 
~cıu:.'lor tar •bine erkanı gazeteler birşey yazmamak-

1 
1§1erd· afından k b ı tadtrlar. 

~ b ır. a u 
~tlldi ~kanı G Paris (Özel) - Öldüğü 
1~tıdu!' 11 in baz~t~ bu hadiıe zannedilen başvekil ihtilal 

i\lnu b ataları bu- esnasında bir dolaba sakla-
Undan dolavı k k t 1 t ,, nara ur u muı ur. 

Kurhln Bayramı önümüzdeki Çarşamba günüdür. Y ıarın 
arifedir. Bu itibarla çarşıda büyük bir faaliyet vardır. Her· 
kes bayramlık eksiklerini düzmekle meşguldür. Kurbanlık 
koyuk satışı da devam etmektedir. Bugün ve yarın kurban 
satışları bir kat daha hararetlenektir. 

Halkımız böyle namusile ekmek parasını çıkarmağa koıan 
hayat savsşçıları için herkesten s•ygı ve yardım beklıyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- . ~. -~· ... ' .. . 
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dabeş impara 
toru Neler 
Söyliyor? 

Yumpela (Radyo) - Ha
beş imparatorunun bugüne 
kadar Süel müsteıri olan 
Belçjka erkanıharbiye mir
alayı HeJ Habeıten Brüksele 
dönmüştür 

(Maten) gazetesi aylarına 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

"Adis-ALabada ve Dessie 
de bulunduğum zaman impa· 
ratorun tahtın terkedeceği 

rivayeti cevlan etmişti. Alt
mış Ras ve papaslar buna 
mani olmuşlardı ki, bugün 
dahi bunlar medeniyetin Ha
şistana girmesine de razı ol
mıyan kimselerdir. 

B11 yüzdendir ki impara· 
torla ileri gelenleri arasında 
her zaman bir ihtilaf vardır. 
Bu ileri ge1enler de Habeş 
milletinin en nüfuzlu adam
larıdır. 

Negüs hiddetlendiği bir 
gün demiştir ki: 

" Ben bu on iki yıllık hiz
met neticesinde bu tahtı 

terketmeğe, bütün hüküm
darlık haldarımdan vazgeç
meğe, Rasları ve papasları 
diledikleri gibi ayrı ayrı ida· 
relerine terketmege razıyımı. 
Fakat onların kendilerinin de 
itiraf ettikleri gibi bu ayn 
idareye muvaffak olamayıp 
felakete meruz kalacakların
dan ben tahttan ancak Ras· 
lar bu yerin uluslar sosyete· 
sinin nezareti alfinda idare· 
sim kabul ettikleri zaman 
çekilecğim. 11 

Hazır olun 
oğuk geliyor 

Sofya (Radyo) - Kar Bul· 
garistanın birçok yerlerinde 
yağmağa başladı. Havalar 
soğuklaşıyo. Balkanlardan 
soğuk rüzgarlar esiyor, Bu 
rüzgarlar günden güne sert
leşiyor. Karadeniz sahillerini 
yalıyarak giden bu soğuğun 
yakında artacağı ve İstanbu
luda üşüteceği anlaşılıyor. 

abeşistanda 
Gençler ve ihtiyar

lar ihtilaf! 
Adis • Ababa (Radyo) 

Ras Kasunın vaziyeti pek 
müşkül olacaktır. Zira Adis
Ababada gençler ve ihtiyar
lar arasında büyük bir ibti
liifm hüküm sürdüğü haber
lerini almaktadır. ~u müca
dele önemli bir ön almıştır. 

Başbakan 
Hocanın 
Belgrad seyahatinin 

1 Mısır asker· 
Terhis ediyor 

Kahire - Martın birinci 
günü, beş senelik hizmetini 
ifa etmit ve Kanunusanide 
terhisi lazım gelen esnan 
erbabı terhis edilecektir. 
Mısırın bu asker salışı arsı- . 

İngilterenin l .-lıı.1h8«ıı~~••••1.aıııı~~mınmıtJ~,•._..,.1 

hazırlıiı dillere, EDE B J y A 1 
destan oldu 1 

neticeleri 
Belgrad (Radyo) -tÇekoa

lavakya başbakanı bay Ho
canın Belgrad (ziüareti mu-

--vaffakiyetle neticelendi. Ho· 
canın bu ziyaretten maksadı 
iki idi. Biri Tuna havzasının 
müterek ve ekooonsal faali
yeti ki du mesele hstlJdildi. 
Bu faaliyete Tuna devletleri· 
nin hepsi iştirak edecakle 
kollektif çalişmalara meçbur 
Qlmıyacaklardır. Ancak bu 
meseleyi kat'i karar için İn-
giltere, Fransa, iatalyanın 
batta Almanya ile beraber. 
bütün Tuna milletlerinin işti· 
rakile bir toplantı yapıla· 
caktır. 

Bu bahta Hoca ve Yugos& 
lavya başbakanı lstoyadiııo
viç tarafından tertib edilmiş 
bir teklif vardır ki bu teklif 
Hk önce uluslar soyetesine 
verilecektir. Ziyaretin ikinci 
sebebide Tuna sahillerinin 

ulusal durumda korku ol
madığına alamettir. 

. Habeş 
In1paratoruna Bir 

Hediye 
. Paris (Radyo) - Habeş 
lmkaratoru Cibuti şimendi· 
fer müdürü tarafından hedi
ye edilen brik arabasını ka
bul etmiştir. . oo---
Izmir askerlik 
Şubesinden: 

Askerlik çağına giren 332 
doğumlu yerli ve yabancı 
delikanlıların askerlik yok-
lamaları aşağıda gösterildiği 
gibi yapılacaktır. 

Birinci belediye mıntaka- . 
sındaki mahallat çarşı bele
diye mıntaka dairesinde 

9 Mart 936 Pazartesi 
barışsal bir ömür geçirmesini ı 
temin etmek dimektir ki bu-
bunun içinde ayrıca bir proğ
ram tanzim edilmiştir. Buda 
küçük itilaf ve Balkan dev· 
Jetleri tarafından müzakere 
edilerek netice Uluslar sos· 

10 Mart 936 Sah 
12 Mart 936 Perşembe 

İkinci belediye mıntakasın· 
daki mahallat Basmahane 

yelesine verilecektır. 
---oo---

Yanlış b;r 
Halrer 

Son günlerde, haıhaştan 
afyon alınmasının menedi]e-
gine bair bir haber duyul· 
muştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde öğrenildiğine gö
re piyasada telaş uyandıran 

bu haberin hakikata uyma
dığı anlaşılmıştır. 

Yeni Adam 
113 Sayısı çıktı. İçindeki

ler: Kısa tetkik ve tenkitler, 
Yeni Adam servisleri, Vir 
Gül, A. Hutley. 1. H. Ezbe
re yaşıyan adamlar İsmail 
Hakkı, Rüyadaki mekteb. 
Dr. İzzeddin Şadan, Aşk ile 
mücadele Cami, Siyasa acu
nu. Andre, Maurois ve V. 
Gültekin'in Paul Valery üze
rine etütleri. Dr. Saib Ragib, 
Kimya nedir, M. Fevzi, Ter· 
biyesi zor çocuk ara. Kitab· 
lar Anatole Fratce, Şeytaı:'ın 
söyleri. Tevzi yeri Ankara 
caddesi No. 51 

belediye mıntaka dairesinde. 
16 Mart 936 Pazartesi 
17 Mart 936 Sah 
19 Mart 936 Perşenbe 

Üçüncü belediye mıntakası 
dahilindeki mahallat Karan
tina belediye mıntaka daire
sinde. 

23 Mart 936 Pazartesi 
24 Mart 936 Salı 
26 Mart 936 Perşembe 

Dördüncü belediye mınta
kası dahilindeki mahallat 
Alsancak belediye mıntaka 
dairesinde. 
.30 Mart 936 Pazartesi 
31 Mart 936 Salı 
2 Nisan 936 Perşembe 
Beşinci belediye mıntakası 

dahilindeki mahallat E!ref-
paşa belediye mıntaka dai
resinde. 
6 Nisan 936 Pazartesi 
7 Nisan 936 Salı 
9 Nisan 986 Perşembe 
Altıncı belediye mıntaka· 

sındaki maballat. Karşıyaka 
beledıye mıntaka dairesinde. 

13 Misan 936 Pazartesi 
14 Nisan 936 Sah 
16 Nisan 936 Perşembe 

Yokla sabah saal sekiz-
den akşam saat ondokuza 
kadar devam edecektir. Yok
lamada mahelle mümessılleri 

1 
ve ınükellefler hüviyet cüz
danlarile birJikte gelecek
lerdir. 

Sofa (Radyo) - Otro ga· •Rıııllll~~H~lt09~1llillnıl'Jflll~lt! i1Mli11Rnı8'8IİllllR*""" 
zetesi Lonradan alıp neşret- YENi YIL iÇiN: 

tiği bir telgrafa göre lngil- Bir yudum daha içtin 
tere filosunun yeni silahlan
ma prağramının ilan edilece
ği sabırsızlıkla bekleniyor. 
Bu proğram Martın ilk gün-
!erinde ilan edilecektir. Bu 
prpğram ahkamı üç senede 
ifa edilecaktir. Bu l;Jleksat 
için bütün gemi inşaat des
gahları seferberlik haline ge
lecektir. hükumet bir muh
tara ile umum amele ve 
san'atkarlara ihtaratta bulu
narak bu üç sene zarfında 
işgüzar hklarını ve deniz si-

lahlanmasının tamamlanma· 
sını isteyecektir. 

Turgutlu icra memurluğun· 
dan: 

İzmirde Alaşehir banka
sına borçlu Turgutluda Ca
fer oğlu Ahmedin işbu bor
cundan dolayı mahcuz bu
lunan Manisa yo 'u men geçli 
mevkiinde doğusu sahibi 
senet batısı Halil poyrazı 

Veli kıblesi Dereli Ahmed 
bağlarile mahdud 37;5 dö
nüm bağ peşin para ile bi-
rinci ve ikinci açık artırma· 
ya karar verildiği birinci 
üstünde bırakılması 15-4-936 
yılına müsadif Çarşamba gü
nü 14-16 da Turgutlu icra 
dairesinde olacağı ve birinci 
artn mada tahmin edilen 150 
lira kıymetin yüzde 75 şini 

bulmazsa birinci artırma 
geri bırakılarak ikinci artır
maya çıkarılacağı ve ikinci 
artırması 30-4-936 yılına mü
sadif Perşembe günü saat 
14-16 da olacağı ve bu ar
tırmada kıymetin yüzde 75 
şini bulursa en çok artırana 
ihalesi yapılacağı ve bul-
mazsa 2280 No.la kanun 
mucibine beş seneye s tecil 
edileceği ve bu yerin vergi 
borcu satış bedelinden çıka-
rılacağı taliplerin yüzde 7,5 
pey akçesi veya banka mek
tubu vermeleri ve bu yerin 
şartnamesi herkesin görebil
mesi için tarihi ilandan 20 
gün müddetle açıktır. Daha 
fazla malumat almak istiyen
lerin Turgutlu icra dai&esi
nin 932-1029 yazılı dosya
sına müracaat etmeleri iJan 
olunur. 547 

Bu son çılğın gecede bir neş'e daha yandı 
Aydmlandı yılların en sönük kalan yeri •• 
Bir sürü göz yaşları, bir sürü gülüt yandı; 
Gözler onları anmak i ,.in dönmesin geri. 

Bazen bir güzel bakış, bazen de bir çam dibi 
Unutulmamak için geçmişten uzaklaştı. 
En son günün hayali, yakan her ateş gibi 
Ölgün mum1ar altında yanğınlara yaklaıtı •.• 

Bir insan ömrü gibi eriyen her ışığın 
izleri titreşerek kayb oldu kıyılarda .. 
Saça düşen beyazı, yüzdeki kırışığın 
Binlerce hatırası saklı kaldı yıllarda. 

Yıllar... fakat nankördür; ezelden gelen hızla 
Yosunlu bir taş maziyi yuvarladı .. 
Bahtını bilmem nerede bulmağa giden kizla 
Bir gün konuştuğumuz; hep bu ayrılıklardır. 

Her damlasından gizli, bilinmiyen bir sır yar 
Akıp giden hayatın bu dönüm noktasmd; 
Boşalan kadehlerde çınlasın kahkahalarl 
Bir yudum daha içtim hayatın sofrasıoda. of 

TOR GUT AHT Af' 
~ 

Gün Batarken 
Sardı göğü kıpkızıl alevler boydan boya, 
Sonra ufuk eriyip damladı durgun suya! 
Sahilde her yosunlu kaya bir penbe çiçek 
Sanki yanan dudaklar gibi hek kan içecek •. 

Ah, gözlerim yaşlansa, dedim, silsin eteğin: 
Sularda sönse bu dem, kor parçası yüreğin! 

Şimdi bahçeler tenha, sahilde birer, birer 
Dolaşır birbirine sokul sevgililer .. 
Dağınık saçlarını demetliyerek rüzgar, 
İlerleyip guruba doğru kaybolurlar .. 

Kül etti son ışıklar her şekli gölgelikte; 
Söndü gökte alevler batan günle birlikte! 

ICLAL HAYRI 

,, Akşam<lan Geceye '' 
Gün ufuktan bakarken aksine suda 
Fışkıran dalğalarla öpuşür kıyı. 
Yükselen mai dalğalar şimdi uykuda 
Sevğililer bekliyor doğacak ay .. 

Koyulasırken git, gide etcafta renkler 
Enginlerde kaybolur beyaz yelkenli. 
Dolar kara bir sırla atlastan gökler 
Esiyorken gurubnn son tatlı yeli 

MÜBECCEL YUSUf 

Bocaya Tahassür 

c::~~~~ımlliİm:İlll!l .. ~ ............................................... lm!llllJlll!m ............... ... 

Bülbüller, güllerinde athyarak öterken 
Ağaçlarda yapraklar fısıldıyor usulca ; 
Güneşin gurubünda benzi artık sönerken 
Yollarında bin güzel geziyordu E.< Buca; 

Lİ 
BİRIKIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 35 

I~ir adaın olacak iş bulacağını yavrumu 
böyüteceğinı! 

Hasta annemi, zavallı kar
deşimi bırakıp, bir sefil bir 
alçak gibi kaimak doğru 
değil mi? Zaten benim an
neme ne yardımım dokunu
yordu ki ... 

Artık, bugünden itibaren 
sonu meçhul bir maceraya 
atılıyorum .. Nereye ve kime 
gidiyorm, ne yapacaiım? Bu 
suallerin cevabını verecek 
vaziyette değilim. Y aloız fzu 

mirden, beni tanıyıb, beni 
dört dıvar arasına hapseden 
cemiyetten kaçıyorum .. Çün
kü; yaşamak, hüriyete ka· 
vuşmak istiyorum ... 

Karnımdaki ayıbımla İzmir· 
de yaşamama imkan var· 
mıdır? 

KimbiJir annem ne kadar 
özülecek, Hulf a ne kadar 
eriyecek... Fakat, ben onla
nn karşısında bir ıztırap ve 

bir merhamet heykeli g ;bi 
, dolaştıkça daha mı iyi idi. 

Hiç olmazsa beni uzun müd
det görmezlerse belki unu
turlar!.. Ahmedden her ay 
muntazaman para geliyor. 
Para sıkıntısı da çekmiye-
cekler... • 

*"'* 
Ege vapuru ... Gece 

Kamaramın penceresinden 
denize bakıp duruyordum, 
engin deniz bana ferrahlık 
verdi. Dünyayı biraz iyi gör
meğe başladım. İstikbal hak
kında cazip projeler kurma
ğa düşünnıeğe başladım. Şu 
anda anlıyorum ki hayatımda 
büyük bir tahavvül var. 

O muztarib günleri acaba 
unutabilecek miyim? Bu ma
cera benim eski neş'emi ve 
sıhhatımı yerine getirebile· 
cek miyim. 

Ne olursa olsun, her hal· 

de Karşıyakada dört dıvar 
arasında mahbus kalmaktan 
iyi..: Bülende çok müteşek-
kirin. Bana bu macerayı ha
zırlayan, beni kandıran o 
idi. Bülend beni hakikaten 
seviyormuş. Ben: 

- Olmaz, annemi nasıl 
bırakırım! deye itiraz etti
ğim zaman o bana kızdı, 
haykırdı. 

- İmkam yok.. Mutlaka 
gideceksin.. Sen bu şekilde 
yaşadıkça ölümünü bekliyen 
bir kiirek mahkümundan 
farksızsın! diyordu. Sonra: 

- Burada doğuramazsın .. 
İstanbulda bir iş bulursun, 
bir hastanede doğurursun, 
çocuğunu bir süt neneye 
verirsin .. Belki Ahmede de 
rastlarsın! diye ilave etti: 

Şu anda anlıyorum .. Bülen· 
de hak veriyorum. Bana çok 
büyük iyJik yaptı. 

(Arkası var) 

Uzayan yollarında o nazlıca genç kızlar 
Şarkılar söyliyerek giderlerken en uca 
Eşini Lulamıyan gençlerin kalbi sızlar 
Gözümde tütüyorsun, Ey güzel yeşil Bucai f t 

Ticaret Lisesi : Ahmet 'f &J' 
~ 

Y ADiGAR 
Ey şimdi bir yabancı kollarına yaslanan 
Ey şimdi yanakları salyalarla ıslanan 
Kalbimde hayalini yaşattığım yadigar 
Sana gönderilecek son bir yadıgarım var 

ÖyJe bir yadigar ki eşi yok em'sali yok 
Okadar kıymetliki daneleri binden çok 
Müstesna bir gerdanlık yaptım kendi elimle 
Taşlarını işledim derdimle elemimle ti 

incileri yıllarca döktüğüm göz yaşları 
Zenciri ise başımın bu ağaran sa,Jarı 
Bedel olsun verdiğin bitmiyen hicranına 
Bir betbahtan yadigar diye gerdanıda 

_ Karşıyakadan 
M. N. O. 
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Y-Oğıırt 
Hem gıda ve hem 

şifadır 
Bu ıifah gıdadan istifade 

edebilmek için hilesiz ve 
yağı ahnmamıı sütten y..,j'urt 
yapan lkiçeşmelikte Tan si-

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorlaran 
tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni za
manda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 
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Elhamra 
fdaresinde Milli Kütüphane 

BUGUN 

Tel. 
2573 

sineması 

Bir aşk böyle bitti 
Paula Veseely, Villy Forst ve 
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Albert Prejean, Danielle Darrieuks 

-·-.. ·· i Yüksel 
Kabadayı 

Billur 

A P t 1 ld En son dünya 
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!!*:1c:1c:t:tc:1c:ı;:1c1c:1c1::1cJ1c:t:1c~:k:t~:a::a:*:a:" Alınan Doktor Aoostelin 
~ DOKTOR ~Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 
+c A. Kemal Tona y ~ Sigaranın nikotinini kam ilen çe-

~ 
. · ..... >+ ken AJman doktorlarından Profe-

Bak tcrıyolog ve bulaşık, salgın a sör Doktor Apostelin sıhhi ~ğız-
hastahklar mütehassı~ı hklan umum Avrupada sıgara 

~ B h . . . içenleri memnun etmış ve rağbet asma ane ıstasyonu karşısmdakı Dıbek sokak başın- · k t 

lJ azanmış ır. cu 1 · . da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
ghe ~ ~ğuyle şöhret ve halkınıızın takdir ve i+c akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
b tını kazanan H-ı " t c.- dd ~ · I So Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair )t 
llakikat U u {U?~e el ... esın< e .., 1...m- tahlilat ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- M 
Qlııı k .. cuzluk sergısı ucuzlugun ucuzlu- lara yapılmasına cevaz garnlen Pnomotoraks muayene- )t 

}'alar~ uzere yeni bir sergi yapıo bir çok ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

·ili fı~~~~:n8~ .kuruşa. s~tmaktadır. Bu · ı~.~~:y;~+~:Y:~ 
ıstıfade edınız. ımmE~Bli211E~EBE • 
~~ı~~~~ a TAYYARE: TE~ıs?N 

BUGÜN f+] ti BU GlJN Ağızhk(üıerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 4:SRi SİNEMADA Telefon 1 ~ Kurban bay~~mına karıılık olarak ik_i ıaherer fili m. 

- - . . 2394 1 ' 1 - SUT KADINII "Fransızca. ~ --
2 b ~ ~ jC'hn Boles ile Ann Harding'in beraber çevirdikleri ~ 

Balcılar <>addesi No. 156 lzmir 

iiyük fiJnı birden [+] ~ bbüyük bir aşk hikayesi .. 
8 b. ~ ~ ~ 

~rbı ....... lll~n ır casu~tum ~ m 2 - Aşk Kadrili "Almanca,,m ·r:: 
•er ~•r de geçen kanlı facıayı canlandıran yegane [+] ~ Magda Schnelder tarafından temsili edilen kahkahalı 

a Ve hava barbının en dehşetlisini hakiki barb ~ m şarkılı nefis bir komedi 
•ahnelerini bu filimde göreceksiniz fı. ~ ~ 

A y I~ 1 C ı\ IJ M A yl='ROI CKAS : ~ 
Jf ~ ~ , ( Dünya havadisleri ) ~ 

Uhad ~abramanı i i ( Türkçe sözlü ) 1 
BUi"- CONS ~ ~ -( SEANS SAATLARI )- ~ 

bON IJ S Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
YA HABERL.ERİ ... ve saire... ~ ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları S 
~ l•} ~ Pazar 13 te ilave seanslar vardır. l!l 
"~~~~~~~ ~EEZE~~BE~™8SB&fimJtt~S 

Bozkıırt ve Halk traş bıcakları~ , 
Bütün bıçaklardan üstündür 11 

herhalde tecrübe ediniz 
--------------0000---------------

,@, Sahib ve depoları . TRAş eıçA 
'°llc ~ lstanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 

lltt Lı .. h Ik 
1 ttde!a~ göriilmemiş yeniliklere~maliktir. Sizi birçok lzmir: Suluhan civarı 6 " " " " Halk traş ~ .. bıçağı Türk a ı-
~ '8i, 1111 urt•racaktır. Şöyle ki= Toptan' .. satı~ yerlerimiz 
': ,.,., :ar·~• •crt iki numarası yumuşak sakallar içindir. ~ nın malıdır ••• 

~ ~k Rllate~~r.~~z ıı&nler biçağın dört kenarında gün Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed Halk bıçağı henüz bir yaıında olmakle beraber Türkiyede 
li k raaıiyelid' k. Manisa: HuHisi Can köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
L. 01>9.J__ ır üçük pakatlerden çıkacak Bozkurt bı"aktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmııtır • 

.. Qlk.; --.runııla h d b' k k k B Akhisar: Tütüncü Hilmi T , il Par er satıcı an ır üçü pa et oz- ismi de halkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 
~ ~hcıya ~ıız alabilirsiniz. . Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanui 

" L tide Y•pl) ecr11>e fırsatı verebilmek için paketler be· Aydın: Ömer ve Kazım Aydınel tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. •.b .... b ••ıtır. "t ._, Denizli: Ahmed Baki ve Salih ff Jk-b "' h d 
:rlc le~!:f• zabitan, memurin, mualJim, talebe ve bö· Ôdemiı: Eşm~n Ojullan M. Emin ve H. Hüsnü a lÇ8glDl er yer e IS• 
. "'-rla • •e IDÜnevverlerinin öz markasıdır. Her sa· ) 

g lc.a.._rlraL ~•Ytnız. Ve senin anlemadıjın bin bir çeıit •• rar 8 araylDIZ 
~. Ça(, verirlerse kabul etme. her yerde tane· / . T ı\NESJ ( 100 ) p ARADIR 
~kart ve Halk traı bıçaklan: Türk ulusunu hin bir çeşit anlaşılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan kurtarmııbr 
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Soy adlarınızı 
Hemen 
Yazdırınız 
2525 Sayılı sayadı kanunu 

mucibince herkesin ve her 

( Halkıa Suı ı 

Yeni bütcede onbir mil-, 
yon fazlalık vardır 

ailenin birer soyadı alıb bunu F } 
2-7·936 tarihine kadar nufus 1 az a varıdat milli müdafaaya, ziraat işine, 

maarif ve sıhhat işlerine tahsis edilecek kütüklerine yazdırması ve 

eskiden yazılmış şöhret ve 
lakapları soyadı olarak ka-

bul edenler sanı bunlar so
yadı kağıtfarile tevsik etmesi 
veya değiştirmek istiyenlerin 
değiştirmelere ve soyadlarını 
yazdırmıyanlara kanun müd
detinin hitamından sonra 

Vili ve kaymakamlar tarafın
dan kendilerine birer soyadı 
verilmesi icab etmektedir. 
Kanunun tayin ettiği müddet 
içinde soyadı seçipte nufus 

kütüğüne yazdırmıyanlardan 

kanunun 12 inci maddesin
de yazılı rara cezası alma
caktır. Kanun müddetinin 

bitmesine pek az bir zaman 
kalmış olduğundan sayın hal· 

kımızın biran önce seçtikleri 
soyadlarının hemem nufu

0

s 

kayıtlarına yazdırmaları la
zımdır. 
•• 
Oğretmen 
Afetin 
Konferansları 

Türk tarihi tetkiy heyeti 
ikinci reisi öğretmen Afet 

Cenevre üniversitesi salon
larında, Cenevre münevver-

lerine hitabet bir konferans 
vermiştir. 

Konferansın mevzuu " Lo
zan muahedenamesi hangi 

siyasi ve askeri şartlar altın· 
da yapıldı ,, dır. 

Tavla 
Şanı piyonu 

İstanbul 29 (Özel) - Maliye vekili Fuat 
Agralı 1936 bütçesi hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- 1936 bütçesi 21,980,000 lira olarak 
hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisine tak-

dim olunmuştur. 1935 senesi bütçesi 195 
milyon lira idi. Ancak 6,500,000 lirayı 

mütecaviz varidatı olan buğdayı koruma 
vergisi ile 3,500,000 lira tutan hava kuv
vetlerine yardım vergisi bütçe haricinde 

ıı;ıı ıı;ıı ıı;ıı ~ ~ ıı;tı 
~ ~ ~ ııı.. lıd bi;iıl 

idare edildiği için bu yeküoe dahil değil
di. 1936 senesi bütçesinde her iki vergi· 
yi de müvazenei umumiye dahiline aldık. 

936 bütçesinde geçen seneye nazaran 11 
milyon 880 bin liralık bir fazlalık vardır. 
Bu fazlalığın 6 milyonu milli müdafaanın 
takviyesine, 3 buçuk milyonu ziraat işleri
nin ıslahına 1 milyon 800 bin lirası maa· 

rife 800 bin lirası hastalıklarla mücadele 
için sıhhiye vekaletine tahsis edilmiştir. 

ıı;- ,,... ";ti ıı;q ~ ıı;q 
•ıMiıl ... ~ lhhid khot~ ıı;,;;ıı 

ı Romada Adua mağlubiyeti- !Habeş harbine 
1 nin 40 ıncı yıldönümü töreni nasıl nihayet 
J Roma (Radyo)- Bu yıl Martın birinci günü büyük Adua •ı k' 
l müharebesinin kırkıncı yıldönümüdür. Bu harbda İtalyan Veri ece I 
1 

ordusu felaketli bir bozguna uğramıştı. Dün Romada meç- - Baştarafı 1 incide -
bul askerin heykeli önünde büyük bir tören yapılmışır. şının ilk başladığı günde 

Bu törende kıral ve Mussolini de hazır bulunmuşlardır hikaye kabilinden olarak 
ve Mussoliei söylediği nutukta demiştir ki: "Askerlerimiz eğızlarda dolaşan bu sözler 
ilerliyor ve bundan sonra da daima ilerliyecektir. Bunu bugün ciddi bir kisveye bö-
s.özler değil hadiseler söyliyor. rünmüştür. Yarın da yeşil 

( t ) • k• d t h masaya konarak müzakere-
& yanın on 1 1 a ayı ~ - sine başlanmayacağını kim 

kim ettiği teeyyüd ediyor iddia edebilir? 
Atina (Radyo)- Son güole:de Akdeniz durumu sükunete Hatırlarda kalsa gerektir 

girmesine rağmen İtalya on iki adada hararetli tahkimat ki bir kaç hafta evvel İngi-
yapmakta devam ediyor. Adaların merkezi olan Lepostan Jiz kamarasında 35 saylav 
gelen haberlere göre bu gün orada İtalyanın 18 bin askeri tarafından verilen bir tak-
vardır. rirde Afrikada Almanyadan 

1 

İneiltere aleyhine Cenevrede 
İtalyan prepağandası 

Cevevre - Habeşlerin kullandıkları dum dum kurşunla
rını Cenevrede bir sinema perdesinde temsil ettiren ve bu 
kurşunların İngiliz fabrikalarında yapıldığını isbat için mar
kalarınıda gösteren bir filmin yaptığı fena tesirler yüzünden 
dolayı Cenevredeki İngiliz konsolosu İsviçre genel emniyet 
direktörü nezdinde teşebbüsatta bulunmuş ve bu temsili 
mennetmiştir. 

alınan sömürgelerden İngil-
tereye düşenlerin Almanya· 
ya iadesine hiç tir İngilizin 
razı olmıyacağı söylenmişti. 
Fakat Avrupa asayişini dil· 
şünen ve devlet terazisini 

F 0~~2raf sergisi açıldı 
İstanbul (Ozel) - Matbuat umum müdürlüğü tarafından 

denkleştirmek istiyen İngi· 
liz kabinesi bunu sükutla 
geçmeğe mecbur olmuştu. 

Lakin bu saylavlar bunun 
arzu~unu bırakmamış [ve bir 
cevab vermesine irar etmiş· 
lerdir. Nihayet İngilterenin 

13erher Hakkı oldu 
Alsancakta tertip edilen 

tavla şampiyonluk müsaba-

kası neticelenmiştir. Müsa- 1 
bakada zarlar fincan ile atil-

tertip edilen "Türkiye tarih, güzellik ve iş memleketi fo
tograf sergisi ekonomi bakanı Celal Bayar tarafından açıl-
mıştır. Açılışta Receb Peker ve biğer birçok zevat hazır 
bulunmuşlar4ır. Basın genel direktörü Vedad Nedim Tör 

müstemleke bakanı bay T o· 
mas ortaya çıkarrk İnginte
rinin kendi müstemlekelerin-
den feda edeceğine dair r 
olan düşüncelerin doğru ol
madığını söylemiştir. mıştır. Şampiyonloğu Esref • 1 

1 

bir nutuk vererek serginin ehemmiyetinden bahsetmiştir. 

Sergi gezenlerin takdirini toplamıştır. Sergide 700 yakın paşada berber Hakkı kazan-
mışmış ve zarif 
kazanmıştır. 

bir kuva 

Altaylılar 
Sizler1crden İstanbul

dan 1\1uvaffakivet 
1-Iaberleri Bekliv~ruz 

"' 
Şarımızın e11 kavvetli fut

bul ekiplerinden Altay bu-

gün limanımızdan hareket 
edecek olon (Gülcemal) va-

purile İstanbula iki maç yap
mak üzere hareket edecek
tir. Alay takımımıza Gözte-

peden Fuad ve Hakkı ile 
Altınordudan Said' de refa
kat etmekt~dirler. 

Altay bayramın ikinci gü
nü Günes takımile ve dör· 

düncü günü de İstanbul şam
piyonu Fenerbahçe ile kar~ı
laşacaktır. 

Değerli kulübümüze hayırlı 
seyahatiar temenni eder ve 

oyunlarda muvafık olmalarım 
dileriz. 

fotograf teşhir edilmektedir. 

~ l! E S 
Japon hareketi 
!Aleyhinde 
1 1\nıerikaka gösterişler 

Nevyork 1 (A.A) - Fa
şistlik ve harb aleyhtarı te-

şekküller dün buradaki Ja
pon konsoloshane·i önünde 
nümayişlerde bulunmuşlardır. 

Konsoloshaneyi muhafaza 
için 200 polis memuru gön· 

derilmiştir. Nünayişler esna· 
sanda hiç bir hadise olma· 
mıştır. 

Telefon 
Şirketi 
Telefon şirketinin satan 

alınması meselesi yakında 

kafi bir şekil alacaktır. 

Şirket direktörü ve Beledi
ye namına eczacı Faik bu 
iş için Ankaraya gitmişler
dir. 

~ m m ~ 
Güneysu va-
puru karaya 
Oturdu 
Tekirdağ 1 (A.A) - Gü

neysu vapuru karaya otur-
muştur. İmdadına koşan Ke
mal vapurunun çalışmasile 
kurtarılamamıştır. Tahlisiye 
istenecektir. 

Alsancakta 
Müthiş Bir 
Cinayet! 

Alsancakta Pazaı yeri ar
kasında çok kanlı ve kor
konç bir cinayet ob.uştur. 
Şükrü isminde biri bakkal 
Sıtkıyı boğazını sıkmak ve 
Sabiha adlı bir kadını ta
banca ile öldürmüştür. 

Katil yakalanmış ve cina· 
yetin hakiki saikleri hakkın
da tahkikata girişilmiştir. 

Böyle olmekla beraber 
İngiltere Almanyayı müstem
leke hakkında memnun et· 
mege karar vermiş Beritanya 
hükumetinin bu kararını bi-

len Almanya:de pusuda yalmış 
bekliyor, gönül rizası ile müs
temleke v~rmiyenlere karşı 
hücüm hazırlıkları görü)'oruz. 

Almanyanın bu durumu, 
Avrupada sulh istiyenleri en
dişeye düşürmüş nihayet or
taya bir müstemleke mese· 
lesi atarak bu arada Alman· 
yanın dahi gönlünü almak 
hususunu temine koymuşlar-
dır. · 

Bunun için muhtelif kom· 
binezonlar düşünülmüş, fa
kat en kısa yol olarak Af
rikanın taksimini bulmuşlar· 
dır. Afrikanıİı taksimi halin· 
de hem Almanya ve hem 
İtalya memnun edilecek ve 
hem Habeş harbına nihayet 
verilmiş olacaktır. Ki kabak 
gene zaiflerin Jr afasmda pat
layacak demektir. 

ZEKi OSMA 

~10SPOA 
Altay K. S. K. fı yendi ~ 

Altay K. S. K. maçı dün ı rına doğı u K . S. ı<. 
hakem İzmirspordao Sabrinin kale önündeki bir k•'! 
idaresinde yapıldı. lıktan istifade ederek iP' 

Altay takımı çok kuvvetli son sayılarını yaptılar. 
bir kadro ile bu oyuna çık- Bu beklenmiyen gol ~ 
tı. K. S. K. da çıkarabile- foratlarını çoşturdu. Bet f 
ceği en kuvvetli takım ile kika geçmeden Vahabıllt' 
Altayanın karşısına dizildi. ri bir pas alan Basri t1J 

Oyuna saat 15,30 da baş- dan sıkı bir şutla K. S· 
landı. İlk dakikalarda K.S. kalecisile beraber k• 
K. netice vermiyen bir kaç soktu. Vaziyet şimdi 3.1 
hücum yaptı. Yavaş yavaş Altay gene oyunda il~~ 
Altaylılar hakim:yeti ele ala· bir vaziyet takındı. Sol 
rak K.S.K. kalesini tehdide Hakkının çok sıkı bir ~ 
başladılar. Basri uzaktan ve K. S. K. kalecisinin elle~ 
çok kuvvetli bir şutunu ka döndü K. S. K. son d' 
le direkleri kurtardı Altayın kalardaki gayretli oyunu 
hakimiyeti nihayet semere- ticeyi deniştiraıedi ve o, 
ni verdi. Birinci devrenin bu sonuç ile bitti. · r 
ortalarıoa doğru İlyas aldı- Göztepe-Burnova mafl, 
pası güzel bir ~utla takımı· heyecanlı oldu. Oyunun 
na ilk golü kazandı~dı. dakikalarına kadar bet~ 

Vahab 42 inci dakikada takım ikişer nayı ile be''f 
gayet mahirane bir şutla vaziyette bulunuyorlardır 
topu ikinci defa o arak K. kat Göztepeli forvetler 
S. K. kalesine taktı. Birinci beş dakika içinde H~~t 
devre böyle biti. Fuadın ayağmdan ı ' 1 

() 

ikinci devreye Altay mu- daha kazandı. Neticede 
hacimleri başladılar. Altay tepe 4·2 oyendan galtptç'.A 
yine hakim oynıyor. Fakat Şarkspor-Bucaya 5-1. ~ 
bilhassa müdafaa işini al .ya lup oldu galiptakimlatl 
aldılar. Gelişi güzel topa rik ederiz. 

A. ôıgil' 
~ E m "1 

vuruyorlar. Oyunun ortala· 

fe2 ~ ~ E 
Bir namus 
Meselesi · 

- Baştarafı 1 incide -
bir de güzel baldızı da 12 
senedenberi evlidir. Fakat 
kocası bu asırda budala 
denecek derecede abdal ve 
gayritabii bir tiptir. 

Azalay'ın baldızı bu ab
dal koca ile oturmamakta 
ve gayet sefih ve hovarda 

bir hayat sürmektedir. Aile 
dis.plinine, ahlak kaideleri
ne pek fazla bağla olan avu

kat baldızının ailenin şere
f ine uymaz şekilde bir ha-

yat sürmesine ötedenberi 
itiraz etmektedir. Bir müd
det evvel bacanağını çağır
mış: 

- Karına sahih ol, yoksa 
bu işi ben hallederim ! De· 

miştir. Fakat abdal koca bu 

açık ihtarada aldırmamıştır. 
Avukat bundan bir faide 

çıkmadığını görünce baldızını 
yakalamış, ona dürüst bir 

hayat sürmesini, aksi takdir
de elinden bir kaza çıkaca
ğını söylemiştir. Bu ihtar 
karşısında hovarda kadın 
gevrek bir kahkaha basmış 
ve: 

- Sen kim, oluyorsun, 
ben evli barklı bir kadınım, 
bana ancak kocam karışır ! 
Demiştir. 

Baldızının bu küstah ve 
terbiyesis hitabı karşınında 
avkat kendinden geçmiş ve 
Kadının üstüne atılmıştır. 

Avkat ne yapacağını bilmez 
bir vaziyette kadının boğa· 
zına sarılmış ve olanca kuv· 
vetile gırtlağını sıkmağa baş
lamıştır. Kadın biraz sonra 
bogazlanan bir horos gibi 
avkatın kuvvetli avuçları 
arasında can vermiştir. Ha
dise Peşte kibar aleminde 
büyük dedikodular doğur
muştur. 

Habeşharb~ 
da AlmaJI 

'1J 

parmagı 1: 

- Baş tarafı 1 incide 

1 l• ve pek bahalıya ma 0 i 
olacağını söylemişlerdır;,I 

Almanyanın Roma elÇ 

R d 
.... ,,.,~ 

omaya av et ettıgı, ~ 

ekesperler, Habeşistan•~/ 
tedilmesinin ltalyan ot 1 
için bir çocuk oyuncai• ,lı 
mek olduğunu söylemişle ... " 
Bundan sonra Hitleriıı Y' 1 
larından olan M. Ribt~ 
sadece bu iş için R0 

gitmiş, ve Mussolinİ)'e lı 
nota götürmüştür. Bu ., 
Habeşistanı elinde tut"

6 
devletin Nil vadisinin, S" 
kanalının ve Mısırın ' ~ 
tarlarına elinde tutm11f 1 
dedileceği yazı idi. J3d ~ 
üzerine itatlyada ask''~ 
zarlıklar ilerlemeğe bati > 
tır. Bundan baık• / 
manlar, H_abeşistao~ll /J 
serveti ve lngiltereo•~-~ 
ri kudretsizliği b~ 
bir çok malumat v~ it/. 
dir. Alman hükumetı / 
ya icabında harb malıf'4 
vermeği vadetmiştir~ 
yet 12 Eylülde Muss t ~ 
Hitler gizli bir mülak• 

mışlardır. ----------· 
Acıklı bir 
•• 
Olüm 1. 

Sabık salon müdii'ol. 
vioi ve eski şeker t J 

# jJJ 
larından Ispartalı A'/ ~ 
Bay Mehmed Tevfij'İJS /, 
çük bir hastalıkt•11 ~l 
öldüğünü teessürle l 
aldık. Oğullarına "~.: . ..... .,.. 
efradına taziyetlerıl>" 

narız. 


