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( Hallwa Seıl , 

-AYNI DoGAN'A SAYGILARtMLA-Türkiyedefenal Habeşlerin bir Habeı ne 

Cumuriyeti, . !~d~~1:.~!~u~•- ! ~y~·.·~ı,~~~inin ~~~:!:a~ksim 
G •• ••ı k b• k k ııen "den: Alman A1ansı marıfetile al· · 

ODU ya an lr 8f yapma Türk gazeteleri zamam dığı bir telgrafa göre ltal- Brük3el (Radyo} - Belçi-
----------00 zaman muhtelif sınıflar men- yanlar Ras Molegata ordusu ka telgraf Ajansı bildiriyor: 

YAZAN: SIRRI SANLI sub dervişlerin tevkifı hak- ile uğraşırlarken Ras Kassa· Londra çevenleri Mussoli-
__ _. .. ~-..-- kında haberler dercefmekte· nın bir kolu balyaların ka- ninin bir murahhassının Lon-

dir. Geçenlerde de lzmir rargihınm ark•ıına geçmiş draya geldiğini ve Habet -48--
Evde kadınlık ve analık vazifesini görecek bir poliıi sekiz Bektqi derviıini ve burada bir çok cephane· meseleıi hakkında yeni bir 

tevkıf etti. Jer yakhğı gibi otuz adette formül getirdiğini ve bu for-
kadın, üç ayda bıkılan ve Üç ay sonra da Bunların ananeleri bol bol tank tahrih ettikleri hakkın· mülün İngiltere tarafından 
atılan bir mobilya muamelesi görmen1elidir rakı veya diğer kuvvetli daki ltalyan tekzibine rağ- kabul edildiği öğreniyor. Bu 

_,__ __ ......_~-------aooo-~-------- içk,erden içif bulut gibi men bu haber teyit ediliyor. yeni formül ıunlardır: 
Gazeteci, gene genç &ğ- kuvvetli bir varlığı olmalı- sarhoş olmak ve bu suretle Bu Habeş oyununda 800 1 - imparator Menelik 

retmenin fikirlerini tasdı'k dır. b ..ı l t f d · t'l.. d"l e"eni ruhtantan ayırmaktan beyaı talyan ve sayısı anla- ara ın an ıs ı a e ı en yer-
efti: GCSniH bunu her •eyden 'b l 'tt"h ı k 2 ., ı aretti. şılmıyan birçok yeı l i asker er esas ı ı az o unaca ; 

- Dedı' klerm' ı'z çok dogv - fazla özlemektedir Fakat B 1 F it J On sene evvel hü ümetin öldürülmüştilr. Ayni zamanda - u yer er ransa, aya, 
.... ra, hele bayan Neclanın bu varlıgw ı, bu '°udretı', bu O İngiltere tarafından para 

n. bütün bu tarikatların ilgasını Ras mroda bu gece çevir-
anlattıklan ıoıyoloji ile uğ- mevkii, bir kıyamla, bir dergah ve fekkelerin kapa- mesine iştirak etmiş onun mukabiJi idare olunacak; 3 
raşanlara çok derin ve ilgi darbe ile devrilen, ayaklar tılmasını emretmişti. Bunun kıtası tarafından da 412 be- - Bu para Uluslar sosyetesi 

- uyand1ra• bir dejil, bir kaç altında çiğnenen çlir6k taht- başlıca seb~bi dervişlerin yaz İtalyan öldürmüşlerdir. tarafından Habeş borcuna 
tez olabilir. E•et bitin bun- lara benzememelidir. Onu başlarından büyük işlere baı- Bu hücumda Mareb deresine mahsub edilecekdir ki bu 
lar g6steriyor ki İf :bulmak saygı o tahta çıkarmalı, larını sokması ve bazı siyasi atılarak boğulan İtalyanlarda arazinin en büyük kısmı za-
için çenesini oktatmağa, be- sevgi de orada muhafaza röller oynamaya teşebbüs vardır. ten Laval - Hoar vrojesin-
lini ölçtürmeğe mecbur ka- edebilmelidir. Bu o kadar na- etmeleridir. Dervişler her Halkın Sesi - Bu haberi de zikredilmiştir. 4 - Fran-
Jan kızların çoğaldığı bir dir oluyorki bunun için, ka- zaman ver her türlü yenilik- bir hafta evvelki Radyolarda sa ve İngiltere şimdiki müs-
yerde kadınlar için hayat- danın, bir genç kızlD demin- lerin aleyhinde bulunmuş verdiğimiz zaman doğru olub temlekelerinin komşusu olan 
larını kazanma muamması denberi konuştuğumuz gibi müteassıb bir kitledir. Eski olmadığı hakkında bir terad- yerleri alacaklarlar; 5 -
biç te halledilmiş sayılamaz. kendi saadetini, kendi şere- zamanlarda saray entrikala- düd hasıl olmuştu. Bunun Habeşistanın tamamiyeti ve 

Bu defa ilbay söze ka- fini başkalanndan dilenme- nada ve müteaddit defalar bitaraf hatta İtalyan dostu emniyeti Uluslar sosyetesi 
flı: ' den kendi eli ile hazırlama- vukua gelmiş olan Yeni çeri bir menbadan teyit edilmesi tarafınd n temin edilecektir; 
- Fakat her kadının, ev- ğa ve korumağa kadir ol- isyanlarında daima devriılerin doğruluğunu tasdık etmiştir. 6 - Habeş hljkümetinin bu 
yapılacak bir çok işleri mak kuvvelini elde etmesi . parmağı bulucıurdu. S • d• •ı yerlerde işlenecek olan ma· 
~ göre mağazalar- lizım geliyor. Nihayet dundan yüz sene Uya ·ID iri en denlerden bir imtiyaz hakkı 
d d b d 1 K d b. . h f kadar evvel Yeniçerilik ilga Denı·zaltı olacaktır. a, ıura a ura a ça ıfıp a ın ır evın ru u, ıe -

i edıldi, ayni zamanda dervi•-
1t•unmak için utraıması kat ve teselli meleii, tahtı, ., J •h •ı A ı• 

ler de ttırlü t6rlü takibata Taranto ( Radyo ) - Bu &pOD 1 tı 8 1 
lizımgelip gelmiyeceği de hiç bir zaman yıkılmıyan uğradılar, fakat zamanımıza ayın yirmi üçilnde İtalyanın 
~ynca çözülmeıi icabeden melikeai olmalıdır. Fabat bu ~k,dar mevcudiyetlerini mu- büyük bir denizaltı gemisi Bastırılmadı fakat 
kanıık bir muamma değil ıeref ona bir sadaka gibi llafa ettiler. Bunların der- denize indirildi. Bu törende Sindirildi 
midir? Kadının analık, ço- değil, bir hak gi6i verilmeli, giblarına ve tekkelerini ka.. sivil, süel ve faşist mümes-
cukları ıçın mürebbiyelik, daha doğrusu o, bunu al- pamaya sebep yalnız siyasi silleri bulunmuştur. Metro-
eşi lçin arkact.ırılc vamfesini malıdır. roller oynamıya kalkışmış polit muavini bu gemiyi tak-
yapmak mecburiyeti yok Yqar Gündüz bir sigara olmaları ditildır. Birçok tari- dis etti. Bu münasebetle bir 
mudur? yakıp bir kaç yudum çek- katlara medsup olan derviş- de söylev verdi ve neticede 

hbayın çok yerinde ve tikten soora aözOne devam lerin kıımıazamı kendilerini ltalyan ordusu, ltalya kralı 
pek çok mllnakaıa ve tet- etti: bilmeyecek derecede içki Muasolini ve İtalyan bahri-
kike değer bu suali, Yaıar - Uıun Jifın kısası şu ki: içmekta ve ahlaki kaidelere yesi için dua etti: 
Gündüzün daima kafasını evde, ev içinde yurdumuzun uymiyacak surette çirkın lia-
yormuş sosyal meselelerden ve neslimizin en önemli bir reketlerde bulunmakta idiler. 

_ olduiu i~in hemen atıldı: vazifesini görmeğe davet Ayinler bahane ederek 
- Hiç şüphe yoktur ki edilen kadın üç ay sonra çok sefih ve idi eğlencelere 

kadın her ıeyden önce, nef- da atılan değersiz bir mo- melca olan dergihf a,ın ka-
ıinde ev h&k6metinin ıevgi, bilya olmıyacak şekilde hali, paması buna manı olmak 

fk b kb li · l 1 d irindir. say~ şe at ve ter iye isti a · temın o unma' ır. " 
ba1iai:ahldannı toplamq en ( Arkası var ) Bazı derviıler kadın has-

22SSS[+l 
• 
lzmlr mubasebei hususiye 

Müdüriyetinden 
İdarai hususiye akaratından olub İzmirde Beyler sokağın

da Aras mektebi altında klin 35 eski numaralı dilkkin 3 
_ sene müddetle kiraya verilmek üz"e 20-2-936 tarihinden 

5-3·936 tarihine kadar 15 gün müddetle arttırmaya çıka

. rılmışhr. Kirasına talib olanların ihale günü olan 5-3-936 

tarihine milsadif Perıembe gilnü saat 1 O da dopozitoları ile 
encümeni Yiliyete mtiracaatları. 473 

ZMIRLI 
BİRfKIZ 

SEVDiM! . 
Aık, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 36 

Hayatımda ilk defa bir otele giriyorum 

yazarak vaziyeti bildireceğim. 

talıklarına karşı okumakla 
tedavi usulünü tatbik eder
ler ve tekkelerde bir çok 
kadınları kabul ve tedavi 
ederlerdi. Geceleri tekke 
duvarlarının tamaıqen giıle
yemediği eninleri iıidea ef
karı umumiye, polisin müda- · 
helesi ve ani baskıolan ne· 
ticesinde, ne suretle ahlik
sı zca hareketler yapılmıı ol
duğunu öğaenmiş oldu. 

Fakat bütün bu hadiseler 

duymuıtum. Rıhtıma çıkar 
çıkmaz hürriyetime ka
VUfAcağımı, bütün kederle· 
rimi dağıtaca;ımı ve onu 
bulacatımı sanmııtım. 

Halbuki o gllnkO kadar 
yahiız oldutumu hayatımda 
hiç duymamıştım. Otomobi
le bindiğim zaman töfer: 

- Nereye ? diye sorunca 
ıaıırmıı ve birkaç saniyelik 
bir tereddiltten sonra : 

- Temiz otellerden biri-
Oh .. fstanbulda çalişaca

ğım .. Bir evim olacak .. Yav
rumu büyüteceğim .. Utanma
dan kızarmadan insanlar ara
sında dolapbileceğim .. Va
ziyetimi düzeltirsem .. Anne
mi Hulyayı da yanıme alırım. 
Belki Ahmedi de bulurum ! 

*** ı ıine r diyebilmiıtim .. 31 Kinunsani.. stanbul .. 
Otomobil, Beyoğluna doğru 

lstanbula geleli bir hafta 

Haber vermeden evden 
e,fden kaçı11m fena oldu. 
Annem<le Hulyada çok fena 
olacaklar. lstanbula çıkar 
çıkmaz onlara bir mektab 

sür'atla ilerlerken düşünü-
oluyor Gene bin bir sukutu yordum. . lstanbulda ne çok 
hayalle karşılaıhm. Hal- arkadaşlarım vardı. Fakat 
buki vapurda neler düşün- hiçbirjıi~ gitmek cesaretini 
mllıtüm. Kamaradan çıkıb k'eudimde bulamıyordum. 
cemiyete kat7acaiım da- - Ya, macarayı bilyorlar-
kikalar yaklaıtıkca, hapiı sa, ya ıorarlarsa ! diyordum •. 
mlddeti bitib tahliY.e edile- · Otomobil, )>Oyük ve temiz 
cek ir •ahk6m ı"tiaci ltir otelin ~e duranca 

Negüs kuman
danlarını teo

dil ediyor 
Adis-Ababa (Radyo) -

Ras Molegeta Negüaün ya
nına geldi. Endeta mağlubi
yetin sebeblerini izah etti. 
Nagiis dihi şimal cebhesi 
kuvvetlerinin kumandaunı 

Ras Kassaya verdiğini tebliğ 
etti. Ras Kassanın bu ceb
heye mahsus olan yeni pla
nı da tanzim ettiğini bildirdi. 
....................... ~ 
gaçen asılarda cereyan etmiş 
şeylerdir. Bugfin TOrk poli
sinin takibatına uğrayan der
visler şüphesiz o vaziyette 
kalmamışlardır. 

ıaıırdım. Hayatımda ilk de
fa bir otele giriyordum. içim 
sebebini bilemediğim bir 
üzüntü ile dolu idi. Tered
dlltlü ve tlrkerek adımlarla 
otelin ıeniı holüne girdiğim 
zaman bir kaç başın bana 
çevrildiğini ve mütecessis 
gö;r.lerin üstü de durdu
junu sezdim. Bana bir 
oda açtılar. Tertemiz ~i,ek 

gibi bir oda ... Kendimi bu 
otol odaauada bulunca büyük 
bir hayret içinde kaldım. 
Karyolamın kenarına iliştim .. 
Gardirobün aynasında bir 
müddet kendimi seyrettim 
Spor mantomun içinde bü
yük bir seyahatten dönen 
mes'ud bir lnsana benzi
yordum.. Halbuki yüzüm ve 
gözlerim ıstırabını muhafaza 
ediyordu. 

Debfetli ıurette karmm 

Sofya - Tokyodan öğre
nildiğine göre ihtilalde yaraw 
lanan Amiral Kaftaronun ha· 
yatı tehlikededir. fhtililcile
riu kışlalarına döndükleri 
resmen bildiriJiyor. ihtilal 
yalnız 36 saat devam etmiş
tir. Heyecan yeni kanlar dö
külmeden bastırıldı. ihtilal-
cilere bir vid yapıldı onlarda 
bu vid üzerine hemen sön· 
düler fakat vidın mahiyeti 
gizli tutuluyor. Eğer bümu
met vadında durmazsa sin
mit olan halk gene direk
lenecektir. 

Rusya 
Japonya ihtilali 

karşısında 
Moskova (Radyo} - Ja

pon ihtilali Sovyet Rusyada 
kuvvetli intibahlar uyandır
dı. Bay Radik lzvestiya ga
zetesile Japonyaya hücum 
ediyor ve dış siyasada bil
yllk hadiseler beklendiğini 

söyliyor. 

acıkmıştı. Yemeğimi odama 
getirttim. Biraz istirahat et· 
tikten sonra sokağa çıktım. 
Büyük caddede ilerliyordum. 
Birçok iştahlı erkek gözleri 
üzerimde dolaşıyordu. Daha 
cür'etli ve daha sulu bazı 
erkeklerde saçma sapan ke
lime ve cümlelerle bana bir
şeyler söylemek istiyorlardı. 

Biraz sonra aradığım ad
ıesi bu!dum. Bu adresi bana 
Bülent vermişti. Maksadım 

kendime bir pansiyon bul
maktı. Bir Amerikan ailenin 
yanında kalacaktım. İkinci 
derecedeki sokaklardan bi
risindeki bir apartımanın 

üçüncü katında oturuyorlardı. 
ihtiyar Amerikalı kadınla 
çabuk anlaştık. Bana cadde 
üzerinde bir oda gösterdi. 

Otelden bavullarımı alarak 
Claama Yıeıdlm. Artık bu 

3 

Mahkem 
Ganerall 
Geçidre 

Bugoslayadaki Rut 
cilerinden Albay D 
aleyhinde yüzbat• 
Y avorski tarafınd 
ikame edilmif, ba 
yüzbaşının miralay 
Çariıki Vesnik g 
yazdığı bir makaled 
yı miralayın da yda 
marladı11ndan ibar 
münasetle bu mab 
şahit Ruı albayi ile 
sekiz Rus beyaz ord 
nerallerinden Yugo 

oturanlar bu hakim h 
çıkmış, bu manzara 
bir generaller resa>İ 
teşkil etmişti. muba 

ticesinde hakim ta 
adem mesuliyetine k 
rerek iş tatlılığa bı 

---00------
Bir batınd 
Beş çocuk 
Doğurana 

Kanada' da Madadl 
adlı bir kadın bir 
beş çocuk doğurmut 
nu yazan Kanada 1 
böyle bir vak•anıD 
ilk defa vuku buldu .. 
liyorlar. Bunlara SiY 
latları adı verilmesiae. . 
hükümeti karar ve 

Fen erbabının 

nazariyeye göre b• 
lar beraber büyliJ 
ayni günde, ayni h•• . 
hastalanacaklar ve •Y 
de ayn! hastalıktaD 

!erdir. 

Kaybo 
Sef eı·i bir heY 

Sofya - Moskov• 
graflandığına göre, 
Seşriniaan; ortaları11d• 
grad enstitüsü tarfı~d-k 
derilen fen heyeti llfl' 

bugüne kadar bia h•b' 
namamasından dol•>" 
kovadak1 enditeler b 
tedir. 

3u heyet işkil ~· 11 nigs adalarınCla keşıff4 
mağa gitmi\!erdi. f 
şimal buzları .araııo• 
dağından korkuluyor" 
tirmalar başlamııtır. 

apartman kümaa 
nın sahibi idim. Be 
larında da bir .,_ 

Madam ve ma.,I 
çok büylk Utifatta 
lar. ilk ve ikinci 
ralanna, yalda ah 
çağırdılar. K&çilk 
bir z' yafete beaaipt' 
ıam yemejinde 
kın d08llanaa ta 
Bu ilk ılaler nq'el 
huy içinde ıeçti. 

Ba ih ·ijar kara 
çok ıe•miye bql 
kü bana beai aa 
cek hiç bir sual 
lardı. EvYelce tok 
ediyordum. _ _u 

bunların mütecefP" 
lerini düı&niiyor, o 
nimde cevablar hail 
Halbugi onlar tam.,.. 
di ilemlerinde ... 

(Ark_,. 



BAYRAM İÇİN 
\liecli 

Ye •raıuaktan sizi 
kurtaracak 

Dört çift söz 
l - p . 
2 crıt Kolonyası 

- F . a crıt Esansı 
- F . 

~ er-ıt Po .:rası 
~ - R . 

erıt Kremi 
ICok 

" zevk , .... el.. yaba •an at hepsi bir 
ız aıarkaya dikkat 

S. Ferit 

rt 
Hem gıda ve hem 

şifadır 
Bu şif ah gıdadan istifade 

edebilmek için hilesiz v.e 
yağı ahomamış sütten y .... iurt 
yapan lkiçeşmelikte Tan si-

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorlann 1 
tavsiye ettiği yoğurt budur. .C 

Gazete mecua ve ayni za
manda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: :w: 

B .. 

Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane 

BUGÜN 

Tel. 
2573 

sineması 

Bir aşk böyle bitti 
Paula Veseely, Villy Forst ve 

BUHRAN BITTl 
Albert Prejean, Danielle Darrieuks 

3 Mar\ 

A P 1 ld En son dünya 
yrıca: aramunt urna a: havadisleri 

Gayet gülün.çlü canlı resimle 
\'e S. Ferit 

Şifa eczanesi 

Yüksel 
Kabadayı 

Billur 
:a: 
~ 

Bu şaheser progran1dan herkesin istijade edebilrnesi için saat 
yediden itibaren birinci nıevki :!5 kuruçtur 

. ....,..,.""'"'""'"""'""""""'"'-""'"""""'"""'"""''W"""""""' ~~""'"'"""'"'"""""""'"""'"""'"""'""'"""""' ff"k u l'ınıet sırası '""" ~EANSLARA DİKKAT: saat 3 te Bir aşk böyle bitti 5 de Buhran bitti 
Rakıların en e)'İsidi " 7 9 ..........__,,_ ---....._._ _________ .:...:._....._: __ _..:_ __ " il " " " .. 

içen biJir bileo içer iti :r;~~rm~~fi~:W:'lt:\C~'f:~~-~-+-;,ı:~"J(,)l~~·:ı; 
!!~:>t::ıc.1c.1c.1c.1c:U:.1c:toti:tlt.1c.1c:t.1c:lct.*:t:t:a::a: "l Alman Doktor Aoostelin 
U DO K T O R ~ Son icadı oları Sıhhi Ağızhklann sureti istim 
tC A. Kemal Tonay >+ ı Sigaranın ni~otinini kamilen çe-
tj . )+ ken Alman dodorlarından Profe-
M RaktcnyoJog ve bulaşık, salğın )+ sör Doktor Apostelin sıhhi ~ğız-
f( hastalıklar mütehassısı )+ lıkları umum Avrupada sıgara 

t +( B h · k d k" D'b k k k b a içenleri memnun etmış ve rağbet l! f( asma ane ııtasyonu ar91sın a .• ı e IO a •tın- kazanmıştır. 
lJcu 1 ... da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

l"lgbe ~ ~guyle şühret ve haJkınıızın takdir \'e it( akıam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. •• 

8• lı tını kazanan Hükumet Caddesinde Sem- Müracaat eden hatalara yapılması lizımgelen sair 1 cıakikat U l . . • < '°'> tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta-.t. < cuz uk se g ~ · l v. • l t;ll oj k .. " .r. ısı ucuz ugun ucuz u- lara yapılmasına cevaı: görülen Pnomotoraks muayene-
"Yalallıa uzere yeni bir sergi yaoıo bir çok * sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

ll'lilhi~ıfyalnız 8~ .~uruşa. s~tmaktadır. Bu ~m~:ıc:w=~~":ıc:ıc 
ırsattan ıstıfade edınız. § ~ • 
AYRAAU)~~ı~~~~ § TAYYARE: TE\ff PN 

BUGÜN [•l E BU GllN ASR Al • T ı f 1 t;2 Kurban bayramına karşılık olarak iki şaherer fili 

z~ng· - SiNEMADA 2394n I~ 1 1 - SÜT KADIN~ "Fransızca., 1 
tn Ve dolgun ve heyecanlı 2 güzel film a ~ f:l ti J<'hn Boles ile Ano Hardiog'in beraber çevirdikleri ~ " rarı•s esrarı ~; bbüyük bir aşk bikiyesi ~.: 

• ~ ~ 2 - Aşk Kadrili "Almanca,, ~-, 
'~rn fil . · -- ~ M d S h Jd f d 1 d'I k hk h 1 ~ • rnının sanatkarları tarafından oynanıJmış çok [•) ~ ag a c ne er tara m an temsi i e ı en a a a ı ~ 

heyecanlı ve müessir iiJm ~ ~ şarkılı nefis l:>ir komedi ru 
l ı\ Büyük ve küçüklerin sevdiği , jl A y R 1 C A : ~ 

"STtK ADAl\I - RISA R 'fELl\1A<:IN l ~ ~ 
~JL · ~ ~ F O f( S (Dünya hava(lisleri) ~ 

-......::. ~~z TA vv AREcı i j -< SE~:~kç:~:;L~Rı ı- 1 
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Bozkurt ve Halk 
Bütün bıçaklardan 

herhalde tecrübe 

traş 

---------------0000---------------

~ lslanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 

bıÇaiı ~ lzmir: Suluhan civan 6 " H Jk t I"" b "' T••rk halkı 

Sahib ve depoları 
t •rde k g rülmemiş yeniliklere-maliktir. Sizi birçok " " " 8 raş · tçagı U 
~ '8i, rau" urtaracaktar. Şöyle ki= Toptan~ satıc yerlerimiz d ...... r,., ~•raıı sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. y nın malı ır ••• 
• .. a ... 

0 

~ca~ınız günler biçağan dört kenarında gün M Halk bıragwı henu··z bir yaşında olmakle beraber Türkiyed. ~ t. 0 •'erıJ111 r • Menemen: Ucuzluk bakaliyesi ehmed y 

'1c•'•-·ıy•Iı'd~f ır. ko"ylu"silnden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bı - "" k Manisa: Hulusi Can op011ı ır üçük pakatlerden çıkacak Bozkurt bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıştır 
4 ~•iı p:rıaıııla her satıcıdan bir küçük paket Boz- Akhisar: Tütüncü Hilmi ismi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır 

' .\Jıcıy '••ız alabilirsiniz. Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanes 
-."-•lilc Ya~ :•crübe fırsatı verebilmek için paketler be- Aydın: Ömer ve Kirım Aydınel tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 

"'"rt b 
1 

aıııtar. Denizli: Ahmed Baki 've Salih ff Jk' b '' h d 
\~GrJc le~=~· zabitan, memurin, muaHim, talebe Ye bü- Ödemiş: Eşme~ Oiullan M. Emin ve H. Hllsnü a ~ ıça gını er yer e ıs-
'~ '''•rl, ve aıünevverlerinin öz markasıdır. Her ıa- J 
ti git lllarJc8ı. ·~•Yınız. Ve senin anlamadıiın bin bir çeşit .. r&r 8 araylDIZ 

11tıııtıır. 't•k verirlerse kabul etme. ber yerde iane· T A.NESI ( 100 ) PARA.DIR 
8oıku.-t ve Halk traı bıçaklan: Türk ulusunu hin bir çeıit anlaşılmıyan yabancı 

marke lı hıçaklardan kurtarmııbr 
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İkiçeşmelikte 
bir cinayet 

Silahcı ~lustaf a Giridli 
kolcu l\1ustaf ayı vurdu 

Giritli Mustafa silahçı Mus
tafanın kahvesine gitmiş ve 
biraz gürültü yapmış. Silahçı 
Mustafa kahvesinde bulun
madığından birşey olmamış. 

Fakat sinemadan dönen 
ve vak'ayı öğrenen silahçı 

Mustafa Giridli Mustafayı 
arayıp kavga etmiş ve iki 
el silahla yaralamıştır. 

Lağım teşkilatı 
Son üç ay içinde Değir

mendağında irfan sokağın
da, Eşrefpaşada Kapani za
de, ismet paşa mahallesin
ikinci Sakarya, Selatinoğlu, 
fslam, Tabakhane, Şaibkal
fa, Şeyh, Damlacık, Halil 
Rifat pa~a cadde ve sokak· 
larile Osmanzade çıkmazın
da Belediyece yeni lağımlar 
yaptırılmıştır. F evzipaşa bul
varında lazım inşaatına de
vam edilmektedir. 

Balo 
Kurban bayramının ikıncı 

Perşembe gunu Kızılayın 
Buca kurumu fenfaatine ola· 
rak Buca belediye evinde bir 
balo verilecektir. 

Sütten 
Zehirlellme 

Sinekli caddesinde Abdul
lah karısı Şevket ve kızı Ca
vide, adını bilmedikleri !sey
yar bir sütçüden yanm lkilo 
süt alarak içmişler ve yarım 
saat sonra kendilerinde ze
hirlenme alamimi görülmüş· 

tür. Zehirlenenler hemen 
Memleket hastanes'ne kal
dırılarak hayatları kurtarıl

mıştır. Sütçü zabıtaca aran· 
· maktadır. 

Muzir hayvan 
. Mücadelesi 

( Halkın Seıl f 

Ras Kassa ölmedi 
İtalyan radyoları zaferden bahsederken, İn- I 
giliz radyoları da uydurma olduğunu söyliyor 
Ahıam Romanın radyo is- ı tesirler yapmak için kur<luk- Kassanın ltalyanlara bir oyun 

tasyonu durmadıği gil>i Parıs lar~ yaygaralardır " diyorlar. oynadığmı, İtalyan kıskacının 
telardı arası kesilmeden türlü Italyan radyoları zaferler- boşa kapandığını söylemek· 
lisanlardan İtalyan galibiye- den bahsederken Habeşlerin tedirler. İtalyanlar Ras Kassa 
tinden bahsetti. merdane ve cesurane muka- kuvvetlerini kapanda sandık-

İtalyan menbalarından ve
rilen haberlere göre Habeş 
ordusundan haber yoktur. 
İmparator ordunun bu halini 
görerek kendisi kumandayı 
eline almıştır. Ras Kassa ve 
Ras Seyyuma yardım etmek
tedir. 

vemetlerinide bildiriyorlar. lan zamanda mühim bir ha-
Hele Temben bölğesinde İtal- 1 dise olmuştur. Zira Ras Kas
yanların Ras Kassa ordusuna sa za) iat vermeden ve İtal-

yanların dahi aklı ermiyecek 
yüklenirken Rasın şiddetli bir surette kapandan çık-
mukavemette bulunduğuğu mıştır. Ve Ras Seyyum ile 
itirafla beraber harbın neti· birleşerek İtalyanlara bücu-
cesinin bilinmediğide itiraf ma başlamışlardır. 
ediyorlar. İtalyanlar dünk•\ Paris ( Radyo ) - Habeş 
radyolarında İtalyan orduları bü ~ iımeti Ras Kassanın in· 
Ras Kassa askerlerinin hep- tibar ettiği veya öldürüldü-
sinide kıskaca sıkıştırdıkla- ğü bakkındd çıkarılan şayi-
rını bildirmişlerdi. Bugünkü alan kat'i olarak tekzib et-
Londra radyoları ise Ras miştir. 

İngiliz menbaları ise, "oü· 
tün bunların İtalyanların tam 
uluslar sosyetesinin önemli 
kararler vsrecekleri bugünde 
o sosyete üyelerinin üzerinde 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
lli:iıl b.~ ~ lıj;d .... -- ıı.ı;;;ıı lıidl lii:iill 

japony'!- ile Almanya arasında ' 
Ittif ak yokmuş 

Sofya (Radyo) - Azayı Şimbun gazetesi Japonya ile 
Almanya arasında bir anlaşma olduğuna dair çıkan çıkan 
haberler Moskovada hazırlanmışlardır, diyor ve Moskovanın 
bu haberleri çıkarması Fransız - Rus muahedesini takviye 
için olduğunu ilave ediyor. ....................................................... 
Yunanistan da Ya fmuvaff aki-

- Baş tarafı 1 incide -
mıştır. Hadise şöyle olmuş

tur: 
Genç kız her sabah mutat 

gezintisine çıkmış, bir müd
det yürüdükten sonra karşı
~ında süratla ~elen şik ve 
lüks bir otomobil zing diye 
genç kızın yanında durmuş
muştur. Bu esnada otomo
bilden çıkan çelik kolla bir 
haydud, genç kızı yakaladı
ğı gibi otomobile atmıştır. 

Hadise o kadar ani ol
muştur ki, bir çobandan 
başka kımse görmemiştir. 

Çoban hadiseyi zabıtaya 
habtr vermiş, fakat otomo
bilin izine bile tesadüf edil-
memiştir. 

Diğer tarafından kasaba
da büyük bir dedikodu çık
mış, genç kızın sevdiği er-

yet ya ölüm 
- Baştarafı 1 incide -

ma edildiği için kendini suç
lu görerek tabanca ile öl· 
dürmüştür. 

JAPON BAŞBAKANI 
NASIL KURTULDU 

İstanbul 2 (Özel) -Japon 
gazeteleri başbakanı amiral 
Okadanın nasıl kurtulduğunu~ 
anlatıyorlar ve diyorlar ki: 

Amiralın kainbiraderi asi
lere kendini başbakana ben-
zettikleı ini aulıyarak onun 
yerine ölümü kabul ederken 
amiral Okada demir bir san
dık içine gizlenmişti. Hizmet-
çilerinin yardımı ile gizlice 
kainbiraderinin cesedi için 
getirilen büyük taputa girdi. 
Amiı al Okada asilerin genel 
karargahlarını kurdukları 
kanağından bu bile sayesin
de taput içinden çıkarak 

kurlu'muştur. 

Mısır işleri 
Nasıl 2idiyor 

Kahire 2 (Radyo) - İn
terenin fevkalade komiseri 
lle Mısır murahhas heyeti 
Mısırın istiklali müzakerele· 
rine başlamış'ardır. İlk önce 
930 muahedesinde kararsız 
kalan dört maddenin halline 
çalışılacaktır. O maddelerde 
şunlardır: 

1 - Büyük Biritaoya hü
kumetinin Mısırdaki muva
s:ıla emniyeti, 

2 - Mısırın muhtemel bir 
ecnebi taarruzu karşısında 
müdafaası. 

3 - Mısırda ecnebilerin 
ve akalliyetlerin muhafazası, 

4 - Sudan meselesi 
Binaenaleyh İngilizler Mı

sırpa askeri imti azlar arak
sında koşuyor. Mısırlılar ise 
bu imtiyazlara mukabil baş
ka tavizat fedakarlığında 
bulunmağa çalışıyorlar. Yani 
İngilterenin askerinin Mısır
dan çıkarılmasına gayret edi 
yorlar. ........ •·-+ 

Yunan 
Parhinıcntosu Açıldı 

Doğrusu Biz Şaşdık 
- ------- - --------

1 .. imonu neden 5 kuruşa 
31oruz biliyor musunuz? ______ .... .,;-;....-

Vapurlar Finike, AJaiye ve Antalyaya 
uğramıyorlarmış! 

Şehrimizde limon 5 kuruşa nike, AJiiye ve Ant 
satıllyor. Bunun sebebini uğramıyorlar ve limoO 
tahkik ettik ve ço~ garib yorlarmış. Bu yüzdeD 
bir hakikatla karşılaştık: sada İtalyan limonları 

lnebuln vapuru faciası ol- yormuş.. . 
duktan sonra, gemilere istiap Doğrusu şaşdık .. Lı 
baddikden fazla yük yük'e- beş kuruşa yidiğimiıe 

tilmesi yasak edilmiştir. hm Finike, Ali.iye ve 
Vapur idareside bu yasağı yada müşteri bikliye b. 

her halde başka türlü tefsir çürüyen milli serveteıOJ 
etmiş olacaklar ki, şimdi Fi- yalım. 

S ~ C•l B S [•l C•l S 
Gayri menkul malJarın açık lüzumlu malümat · alosd 

arbrma ilanı bunları tamamen k•b-
Karaburun icra memurlu · miş ad ve itibar olunu 

dan: 5 -.c Tayin edilen ı• 
. Açık artırma ile <paraya gayı i menkul üç def• 

çevrilecek gayri menkulün rıldıktan sonra en çok 
ne olduğu: Üç kıta 597' rana ihale edilir. Anc•~ ~ 
metro bağın yarım hissesi hrana bedel muhamıne0 

Gayrimenkulün bulündu- metin yüzde yetmiş ~ 
ğu mevki, mahallesi, soka- bulmaz veya satış istJ d 
ğı numarası: Karaburun Sayi alacağına ruchanı olall 
köyünde incir mevkiinde. alacaklılar bulunup ta J 

Takdir olunan kıymet : bunların o gayri meıı1ı 
Beş yüz liradır. temin edilmiş alacak! 

Arttırmanın yapılacağı mecmuundan fazlaya çı1ı 
yer, gün, saat: Birinci arttır- sa en çok arttıranın tab 
ma 1 Nisan 936 çarşamba ı baki kalmak üzere • ~ 
saat 15. ikinci arthrma 16 on beş gün daha telll ~ 
Nisan 936 Perşembe saat onbeşinci günü aynı 
15. yapdacak arttırmada, 

1- işbu gayri menkulün satış istiyenin elacagıo• 
arttırma şartnamesi 2-3-936 hanı olan diğer ala 
tarihinden itibaren 35-123 o gayri menkul ile 
numara ile Karaburun icra edilmiş alacakları o:ıee 
dairesinin muayyen numa
rasında herkesin göı ebilmesi 
için açıktır. İJinda yazılı 
olanlardan fazla malumat 
mak istiyenler, işbu şartna
meye ve 35-123 dosya nu
marasile memuriyetimize 
müraat etmelir. 

2 - Arttırmaya iştirak 
için yokarda yazılı kıymetin 

yüzde 7,5 nisbetinde pey ve-
' ya milli bir bankanın teminat 

mektubu tevdi edilecek
tir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahihlerinin gay
ri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve mas-
rafa dair olan iddialarını iş
bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikte meaıuriye· 

timize bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde hakları tabu si-

dan fazlaya çıkmak 
en çok artırana ihale 
Böyle ibir bedel elde 
mezse ihale yapılalll~ 
2280 numaral kanun• 
beş sene tecil olunul· ~ 

6 - Gayri menku 
sine ihale olunan kie~ 
hal veya verilen mübl 
de parayı · vermeıtc ~ 
kararı fesholunarak ~ 
sinden evvel en yük•' 
lifte bulunan kimse 
olduğu bedelle ala>•f' 
olursa ona, , razı oiııı':, 
bulunmazsa heman 
gün müddstle art -' 
çıkarılıp en cok arttır• 
le edilir. iki ihale ar•

1
,, 

fark ve lreçen gll~ 
yüzde 5 ten hesap 1 
faiz ve diğer zararl•' 
hükme hacet kalot;,-
memuriyetimizce a1ı33·ı 
sil olunr. Madde (1 et 

Ziraat Vekile:i. İzmir ve 
havalisinde ehemmiyetle de · 
vam etmekte olan mmır 

hayvan mücadelesi i.in İzmir 
Ziraat müdürlüğüne 5 bin 
gıa tüfengi gönderi d ğini 
vilayete b ldirmiştir. Bu tü
fekler köylülere dağıtılacak
tır. 

kek tarafından kaçırıldığı 
ileri sürülmütür. Fakat genç 
kızın böyle bir aşk macera
sı yüzünden kaçırılmasına 
ihtimal verilmemektedir. 

lerce lira vadetmişlerdir. İstanbul 2 (Özel) - Kral 
Fakat bütün araştırmala- parlamentoya gelmezden ev- cilile sabit oluıadıkça satış 

ra rağmen genç kızdan bir vel saylauların sadakat ye- bedelinin paylaşmasında · ha-

Satılığa çıkarılan > 
gösterilen 11 Ni•,-
taribinde Karabll dl 

haber alınamamıştır. Hay- mini yapılmıştır. Kral meclise riç kalırlar. • 
Kızın ailesi kızlarını ge

tirecek veya muayyen bir 
yere bırakacak olanlara bin~ 

' dudların da ele geçirilme- alkışlar arasında girmiştir ve 4 - Gösterilen günde art-· 

1 
leri için en ufak bir ip U(U kamarayı bir nutuk ile aç- tırmaya iştirak edenler art- ı 
hile bulunamamıştır. mışbr. tırma şartnamesini okumuş 
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ELBA R.A Sineması 
Telefon 2573 

'Yalnız bayranıın birinci ne ikinci günü cihan sinemacılığının yarattığı, :yalnız günün, haftanın 
ve nihayet senenin değil fakat şin1diye kadar vücude getirilen ~aheserlerin de fevkinde bir filn1 

Anna Karenin 
.. 

GRETA GARBO FREDRIC MARCH 
Bayramın üçüncü cuına gününden itibaren senenin en heyecanlı filnıi 

TARZAN 
VAHŞİLER ARASINDA 

Türk e sözlü 

memurluğu odasıO 

ilin ~e gösterilen 
ıartnamesi dairesirıd• 
cağı ilin olunur. 


