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- Bana kısa ökçeli bir ayakkabı al, bundan sonra çok 
yol yörliyeceiim. 

- Neden? 
- Çönkü biz de yol parası verecejimiıe göre yolları 

biraı da biz eskidelim. 

Netriyat Amiri SIRRI SANLI , 

ABONE ŞERAITİ 1 

Seneliği 7, Alb AylıjT 4 

ARI TEMYiZDE 
zaferi 

müfrezeleri kuvvetlerimizin 
karargahları yakınına kadar 
bazı hücumlar yapmıştır. 
13, 14, 15 Şubatta bazı mü
him muharebeler olmuş ise 
de bunlar piştar çarpışmala
rına ihrar edilmiştir. 

İtalyanlar bir miktar arazi 
kazanmışlar ise de Makalle
nin çenber içinden kurtarıl
masını tetkil eden hedef !eri
ne vasıl ola ~1amışlardır. İtal
yanların zayıatı muhimdir. 
Bizden 75 kişi ölmü ~tür. 130 
da yaralı var. 

" NOYES ViNER ,, 
NEDİYOR? 

_....._., ... ____ _ 
Rus Konsolo
suna Protesto 

Verildi 
Harbin 18 (A.A) - Man

çuku Dış bakanı Sovyet 
konsolosu Slovodskiye şid
detli bir nota vermıştir. 

Bu notada Sovyetler Man
çudaki şekavet hareketlerine 
müzahc:.ret göstermekle itham 
olunmaktadır. 

• • 
ıcın diyor? , 

1 

Sinema dünyasının en meşhur yıldızı Greta Garbo bugtın· 
lerde hastadır. Doktorlar kendisine sinema ziyasının çok 

----------...... ----0000~----------------
Topal eşekle kervana kan· 

şırsak böyle olur! 
IF.lllmanyada Garmiı ıehrinda yapılan Olimpiyat m6"ba 
IL:.Jlkalarına biz de iştirak ettik. Şimdiye kadar girdijimb 

müsabakalardan aldığımız neticeler sade sporumuıua yld· 
nü kızartacak bir mahiyette olsaydı bu hatayı sineye çeke· 
cektik ... 

Onbinlerce kişi huzurunda yapılan müsabaka neticelerin· 
de kazanan milletlerin bayrakları sahaya çekilirken Ttirk 
bayrağını daima bütün bayrakların altında görmek innnı 
ağlamaklı ediyor. Bugün spor milletlerin en birinci bir 
propaganda vasıtası olduğuna göre, bizim sözüm ona apor· 
cular, müsabakaya giren milletler arasında akla durgunluk 
verecek ~ür'at ve mesafe farkJarile geride kalarak bir mil
letin şeref ve haysiyetile oynamaktan zevk mi duyuyorlar? 

Bizim sporcuların bu akibeti spor işlerinden anlıyanlarca 

evvelden malünı olduğuna göre bu müsabakalara ned~n gir

dik ? Bu işle alakadar olanlar bu feci neticenin hesabını 

vermiyeceklermidir ? Yeni devrin Türkiyesi her sahada bü

tün bütün dünyada kendiği gösterirken binbir müşkilitla 
elde ettiğimiz kendi şeref ve haysiyetimizi kendi elimizle 
neden baltalıyoruz ? 

Bu acıklı hadise karşısında halk böyle söyliyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 
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( Halkın Sut ) 

Rusya 
Japonya ile 

• • Bir delinin ışı 
---- - -- ••oo••--------Savaş istenıiyor nıu 

Londra - Bay Litvinofun Y engeSİDİ keserle yaraJaaı, 
Londrada kaldığı son gün- k d 
lerde Britanya dış bakanı OmŞUDUD parmağını kopar ı 
bay Eden ile olan görüşme· İstanbul - Şehiremininde 1 diyeyi yakalamış ve keser 
leri büyük tefsirlere uğra- oturan Romanya muhacirle- ile kadıncağızın vücudunun 
maktadır. Bu tefsirler yalnız rinden Rıza ile karısı Sadiye 1 muhtelif yerlerinden tehlikeli 

Türk cumuriyeti Türk kızına neler verdi? Avrupada değil ayni zaman- dün akşam üzeri makasla syrette yaralamıştır. 
Bir inkılab kızı, kendi saadetini kendi eli ile da Japonyada da görülüyor. bir teneke keserken Rızanın Gürültüyü duyan komşusu 

hazırJıyabiJecek surette yetişmelidir... Netekim Tokyodan gelen bir kardaşi Receb de işe karış· Rarif koşmuş ve Recebi eJin-
telgrafa göre: Büyilk Brintan- mıştır. de keserler görünce yakala-

Yaşar Gündüz, gazeteci- hını biraz da kendi eli ile b' R J h b ya, ır us - apon ar ma Receb eline bir keser ala· mak istemiştir. Receb bu 
nin fikrini şu sözlerle arka- hazırlamagv 1 düşünmelidir. t ft d ? D' l ara armı ır ıye soru u· rak tenekeyi keser ile kes· defa da Raifin üzerine atı-
ladı: Genç öğretmen gittikçe ç '= J d k k yor. ÜnKÜ aponya a i a· mek istemiş, Rıza ile karısı larak bir parmağını ısırıb 

- Kadınlarının sayJay se- artan bir hararet ve coşkun- - S 1 1 1 ·1 naata gore ovyet ere ngı - bunun makasla daha kolay koparmıştır. 
çildiği, hakim tayin edildiği, lukla cumuriyetin Türk ka- tere Japonya arasındaki bir old gv u - l · ı d" E d k'J I ki b d 

k 1 k d d . . h ki u un soy emış er ır. v e ı er zoru a u a a-genç ızların hayat arını a- ınına ver ığı a arı uzun b b 'd k 
sava~ı era er 1 are etme Sözünün dinlenmemesınden mın elinden kurtulub kaç-

zanmağa, her dairede çalış- uzadıya anlattıktan sonra h k l d 
ususunu onuşmuş ar ır. hiddetle-nen Beceb birdenbi- mışlar ve polise haber ver-

mağa başladığı bir yerde dedi ki: B d k' k J 
ura a 1 anaate göre a- - re küfiir ederek elindeki ::nişlerdir. Eve gelen polisler 

kızların tahsillerinin yarım Tu" rk Ctın11 ·ı rı')retı' po d d b H t 
bırakılması kabil olur mu? Tu·· rk L n or usu a ay ro anın keseri;! kardeşini ve Sadi- Recebi elinde keserle göz· 
o zaman inkılabımıza da kızını nıinder hareketinden memnun değil· yeyi kovaJamağa başlamıştır. leri kan içinde bağırıb çağı-

.. t" d k he] }' dir. Bu yüzdendir ki sü ba- R1za i '.e Sadiye bu anı' ve rırken yakala""'ışlardır. yarlii inkılib demek lazım us un e ısnıet < ı- k 1 ·u 

an ığı, deniz bakanlığı ve lüzumsuz hiddet karşısında Recebde delilik alametleri 
gel cektir. ven bir cariye haya- d b k ı v · 1· k'l T k .; _ ış a an ıgı ış ıra 1 e 0 - şaşırmışlar ve ev içinde kaç göıü.ldüğünden müş .:ı hede al-

Genç öğretmen biraz dü· tından, baz.ı eı·J~11.·l<ler yoda yapıl b" k d _ ''"" an ır oşunma a magv a başlamışlardır tına alınmıştır. Yaralı ba1•an şünClükteo sonra iJave etti: S } ı M k J 

_ Ben bütün kadmların, nazannda bazan bir ovyet ere ançu olar ara· Hitdentte"n gözlerı dönen Sadiye ile Radiye ile Raif 
sında hükiim •sürmekte olan R k 

b"'t" k l · .. b d b' ece bir aralı bayan Ha- hastaneye kaldırılmıştır. 
u un genç ız arın ış pe- sus ve azan a ır gerginlig-e bir sonuç vermek j ııı~ ll".:'11 P'.:1 ~ ,.~ ıı>:~ il' ııı -
· d k k d ~ ~ l•.ıı b~ ıı:ıı ~°!ii cia ~,:;; şın e, azanç ar asın 8 • yük olmaktan Ye ni- için görüşüldü. l 

19 

Bu hafta içi 
üç büyük 
yangın 

Londra - Geçen b' 
içinde üç büyük yaogıo h~ 
Bu yangınlar üç ııın J. 

yer.'.le büyük bir deb'' 

parladılar. ~ 
Birincisi ; Londranıo 

köyünde idi. Burada 
büyük ilım eserleri Y 
Zarar miktarı bir buçu" 1( 
yon İngiliz lirasıdır. 

İkinci yangın kurba01 

rinodaki Rovayal tiy•~ 
dur. Bu mlihim bina ' 

dolayı kül oldu. Zar•'ı1 
çok milyonlara Yarıyor .. i( 
soJini ayni yerde yeJJ'ti( 
büüyk bir tiyatro biD · ',r~ 
tiştirmek için plinıoıD 1 tij 
ma.~ını emretti. ·-' 

Uçünüü yangın MP" 
olmuştur ki 400 evle ~ 
ber 10 kadar da ins• J. . 
sedi~çıkarıldı. ÖJüJerin ~ 
malüm olmadığı için o~r 
eodişededir. Ortalık . 
lara karşı oturup Kabı 
imdan :':>ekliyorlar. miiternadiyen daireden dai- K d • k Venizelosa ~Postanede 

reye, mağazadan mağazaya hayet hoşa gitnıenıe- a ının iŞ en-, 
koşarak bir ail'! OC\ğındaki ğe başlayınca kirli bir siyasal bir va- Bogv ulu Avusturya 
bütün ~utsaı vazifelerinden nıcndit gibi bir köşeye cesiz doğur- Hühumeti 
uzakıa,maıarını isti yen bir rırıatıımaktan kur- • • zif e verilecek Bulunan t'.ocuk ~ 
adam değilim. Fakat her ması ıcın Atina - Kriks gazeted A . D ., Otodan vazgeÇ 
k d h k · ta rn1ıştır. S f M k tına - ıramad" posta- , 

a ının, er genç ızın ıca- o ya - . os ovadan öğ- ı yeni bir iş kabinesi tatil et- ne kapısında yeni doğmuş Belgrad - Avustur~ 
bında kendi hayatlarını ken- Trenin bir geç kalma yil- renildiğine göre Rus hükfı- tiği takdirde Venizelosa si- ve boğazı sıkılmak suretile bioesi yeni bir karar J 1 
di bayatlannı kendi elleri zünden ilbayın evine geç meti kadınları doğurma ağır- yasal ve önemli bir vazife boğularak atılmış bir çocuk etti. Prens Otdoyu A'llJ 
ile kazanabilecek, kendi sa- vakit gelen yeğeni güzel lığmdan kurtarmak için ebe verileceğini öğrendiğini yazı- bulunmuştut. Polis katili ara- ya kralı ilana etmek ~ 
adetlerini az çok kendi el- sesli genç kız, Yaşar Gün- doktorları enzeksiyon yap- yor. Muhtelif arsıulusal kon- olmadığı kanaatı var~'' 
leri ile haıırlıyabilecek su- düzün sözlerini alkışlıyan maga mecbur tutmuştur. Çün- fıranslarda Yunanistanı tem- yor. bebi de üçtür. 
rette yetiştirilmeleri taraf- bir ifade ile tahlil ettikten ki Rusya sıhhiyesi bu enzek- sil edecek olan Venizelosun Kondİ)İS • 1 - Otto pek 
dar1yım. sonra lstanbulda tahsili pek siyonnn feydesini görmüş lve tayini kralın işarı üzerine B etrafındakiler ve 

Bir genç kız, inkılabın az bazı kızların bayat yolun· kabul etmiştir. olcaktır ki, kralın Venizelo- u)gar İmİŞ f annesi imparatoriça Zit• 
yetiştireceği bir genç bayan da uğradıkları çirkin ve iğ- S • d rafından kandırılacaktır· 
hiç bir zaman, çok defa urıye e 1 sun bu babtaki fikrini almış Atina - Progre gazete- h i1J 

renç zorlukları da şu bika- bulunmaktadır. sinin Sofyadan ald ıöı bir tel- 2 - Memleket en .,/ 
bir anka kuşuna benziyen · ·ı 1 D lf d • · k ı·b h d v 'ldir yesı ı e an attı: Urum ena 1r s d ) k gaafa göre Kondilisin vefatı ın ı a a azır egı ·_., ·~ 
saadetin, bir tesadüf, bir oya l 8 ma 3 - Bu inkılab ır " (Arkası var) R B I münasebetile Bulgaristan ga- tö 
talih perisinin veya nı..ıkad- oma - eyruttan ge en büyük devletlerle Avus lı.ı 
d k ~·~ h b 1 d S M b •d• zeteleri yazdıkları makaleler d ır eratın önüne çı aracağı a er er e uriye ahvalini ec urı ır d nın arası açılacaktır ... n•d •. 

F•ı• t• d e müteveffa General Kon- ,. bir bayat arkadaşı tarafın- 1 '5 ın e pek fena göetemektedir. B b . A t b .. ku 

an temin edileceğine bel Cı•ddı• · ör i idare her trrafa teşmil evladı olduğunu bildirmekte- mu ekonomik halini ti' 
d f u ınec u nye dilisir. bir Bulgar ailesinin vus u~yanın gun d~ı ·• 
bağlıyarak ellerini de kilit- edilmiştir. Yeni nümayişler l{hnuna bağlıdır d •1 K mek ı' htiyacında olup po. ,• ir er. endisi Tırnova Sen-
leyip duramaz. Kısmet öyle Tedbı•r)er yapılacak yerlerin üstünde Dedelerimizin soyadı vardı. cili Kondilif ailesinin çocuğu oyunları oynayacak gib' ~ 
bir dağdır ki o, insanın dolaşmak üzere tayyareler Buna ozan lağab derlerdi. imiş. gildir. ,4' ~ 
ayağına değiJ, insan onun Filistinden gelen haberlere hazırdır. Traplusta, Hameda soyadı insanın hagi aileye _. ~ 
yamacına koşmağa, tepesine göre Britanya hükumeti ara- Humuta grev umumileşmiştir. bağlı olduğunu kolayca an- VenİzelOS Satılık Ef ~ 
tırmanmağa mecburdur. sındaki milletlere hiki.u ola- Lüpaloa da uzamak tehJi- latılan en güzel bir çaredir. ~ 

Bir inkılab kızı hiç bir za- bilmek için bir çok tedbirler kesi vardır. Suriye Arapla· Bu çareyi ne için son zaman- Y ahudİ dostu Karantın3da EskikuY" ~ 
man kendi hayatının saade- ittihaz etmiştir. Falastina ga- rının İngilizler aleyhine olan larda ihmal ettiğimizi bile- • • kağında 7 numaralı fiÇ ~ 
tini, kendi gençliğinin rüya- zetesine göre idare kontrolu- hırsları Londrada söylenen miyoruz. Evet soyadı 2525 IIDIŞ kargir bina içerisinde ı; 
larmı ve kendi çocuklarının nu temin için ayrıca tedbir- söylevlerden dolayı artmıştır. numaralı kanun ve 2/1750 Ahiren Venizelos Parista efoktrik tesisatı, kut?'~ 
istikbalini bazan çok iyi, çok ler alınmıştır. Sivil polisler . Zira bu noktalarda Suriye numaralı kararnameye tevfi- Progre gazetesine yaptıj'ı suyu ve bir kısım b'fı 
müşfik, çok namuslu ve ba- ileri gelenlerin hareketlerini ayaklanmasının arkasında kan herkes için lazımdır. Bu bir beyanattan Amerikan mevccd olub ehven 
zan da zevkinden, eğlence- tecessüs için emir almıştır. müşevvik bir büyük devlet müddet gelecek Temmuzun Yahudileri memnu oldular, satılığa çıkarı~mıştır. ol 
sinden başka hiç bir şey ayni zamanda genç Arabla· bdunduğu zik! o!unmuştur. ikinci gününe kadardır. Va· Yunanistan Yahudileri de Taliplerin ihracat g. 
dü.fünmiyen bir erkeğin in· rın başkanlarının tevkifi ve Suriye mebusan reisi bu mü-

1 
k1t azalmıştır. Ozamana ka- sevindileı. Zira bu beyanat ğünde tahrirat katibi 

safına bağlanamaz. uzaklaştırılmaları için yollar nasibetle uluslar sosyetesine dar her Türk soyadım nüfus Yunaoistandaki Yahudi düş· İsmail Se:ıaiye müracaat 
Yuvasının rahat ve refa- hazırlanmaktadır. bir protesto göndermiştir. kütüğüne yazdırmahdır. manlığını imha edecektir. bilir. ~~r--. ______ ..... ______________________________________ ...._ ________________ ~I. 

İZMİRLf• lardı. Guya kapıyı açar aç- diler. 

1 

Laşbaşa bırakmak için git- si günü nikah yapıl~~ 
maz bir felaket haberi ala- Oturdular. Bayan Zehra mek istediğini Leyli ya an- Da\ etiyelerini alan ;t 

BİR IK JZ caklardı.. Ahmed haykuış- hala birşey söylemiyordu. Bir- lattı. Ve biraz sonra Ahmed İzmir kadın ve erkekle 
1 mayı ve bağrışmayı teskin den bire hüngür hüngür inler tabettirdiğl düğün davetiye- ğline huırlanıyordu .. 

1 
~ 

§:VDİM ! etti, kapıyı açtı. gibi ağlamağa başladı .. Evde lerini postaya vermek üzere Kadınlar çok nefı•of; 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 26 

Ba)·an Zehra kararını verdi. Hakikatı olduğu 
gibi söyliyecekti 

- Annemin başında bir merak ediyorum.. Diyordu .. 
felaket dolaşıyor!. Üç genç bu muammayı 

- Çok müteessir. .. bir türlü halledemediler. 

- Mütemadiyen ağlıyor. 
- Sabaha kadar uyu-

madı .. 

- Nereye gidebilir? 
- Bir felaket olmasın ? 

- Müthiş ... 
- Çok dehşetli ... 
Leyla haykırıyor: 
- Annemin akibetinden 

Hepsinin yüzünü de derin bir 
keder kaplamıştı. Hepsi de 
kara kara düşünmiye başla
dılar. 

Bu esnada kapı çalındı. 
Başta Ahmed olmak üzere 
Leyli da, Hülya da kapıya 
koıtular. 

Kapıyı açmıya kimae ce· 
saret edemiyordu. Korkuyor-

Bayan Zebra bir pol sle tekrar bir matem havası es- onlardan ayrıldı. !etler yaptırmışlardı. bİ' tc 

k .... d d d megv e başladı. Ana kız haşhaşa kaldılar.. Izmirin en mubteşedl ,.._.;. 
apının onun e uruyor u. r!'• 

j k d Sl.nı"rlı' kadın ag" Iadıktan Leyla bütün olup bitenleri linin salonunda yapıl• btiyar a ın sabit gözlerile d 
Ah dl L sonra biraz açıldı. Trende anlatmağa başladı. Köşkün Düğünde iki cazban ~ İei 

me e eylanın yüzüne b d hikayesini, elbise masrafla- nacaktı Daha binbir 'd 
b k b. l l · aşın an geçenlerı·, nasıl · a ıyor ırşey er sö emıyor- A d ki • 1 

d H l d 
buhran geçirdig· ini anlatmagv 8 rını, iman ailede geçir i eri yapılacaktı. Düğüne 

u. u ya ile Leyli bir en geceyi.. herşeyi anlattı. d. 1 gv ızdan ag" ıı• 
başladı. va ıs er a 1 

bire annelerinin boynuna atıl· İhtiyar kadın tekrar f.ena· şıyor, bütün İzmir b' 
dılar. Onu şefkat ve merha- Ahmed bu işe çok merak lık geçirdi.. l içinden: L ı · Ah d "bİ 
metle sıkmagv a bacladılar. etmiıti. En mes'ud günle- ey a ve me gı ~ h 

Y rinde bu kadını böyle dertli - Eyvah. Her-ley bitti. di- sızlık içinde kıvranıY ti'~ 
Polis anlatmağa ba~Jadı: yordu. Bayan Zebranın . bi' t 
- Bu bayan bu sabahki görmek onun canını çok sı- Leyla annesinin bu haline biraz düzelmişti. Bıll ~ l\ 

k d e tı Karşıyaı<a treninini imdad ıyor u: bir mana veremiyordu. Hele reddüd, azab, işken' ,d , 
z'lini çekerek durdurmuş.. - Anneciğim! Dedi. Sizi bayan Zebranın tren hikaye- de geçen gecelerdell 
Muayyen nakti cezayı ver- bu hale sokan sebeb nedir? sini büyük · bir hayretle din- kararını vermiıti. ti• 
meniz lazım... Sınirli kadın: ledi. Treni neden durdurdu- bütün çıplaklığı ile A 

Para derhal verildi .. Akıl- - Hiç yavrum. Dedi. Ley- ğuna bir türlü aklı erınedi. anlatacak, bu " iki ~;;~ 
Jarına bin bir ihtimal gelmiıti. la evden gidecek te onun • * • evlenmesi " kepazeliF 
Bayan Zebranın sağ salim için... Düğüne tam bir hafta kal- niine geçecekti 
eve d&nmeıine hepsi sevin- Ahmed, kadıoı çocuklarıyla mıştı. Önümüzdeki Cumarte- ( Ark ... 

• 
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ALTIN DAMLASI 

E/hamr a 2~13 rine müjde Eczacıbaşının ·l;. 
idaresinde Milli Kütüphane sıneması ~ y ı)dırım radyo, Büyük şaheseri \<:, 

BU G Ü N at•lyesi K OVEK U 
iKi HAKiKi ŞAHESER BiRDEN ~ 

Sarışın Karmen M. MUZAFFER kokuculuğun 
1( Geçen hafta fırtın h b"l ·· 1 k~~ · i 1' - b · b k h · ~ a ase ı e yuz erce ışının g reme ıg u senenın en nyn şa eserı 

~Ayrıca: Gayet ~~,!~~1 res~~Şlna 1 
Büyük fedakirhklarla elde harikası 

ettiğiniz ve fakat ruhi zev- ALTJ N 
kinizi tatmin edecekl dere· 

cede kullanamadığınız rad· D A M L AS J Dl 

PARAMUNT JURNALDA: İngiltere kralı beşinci Jorj'un cenaze töreni )+ 
. SEANSL bütün tafsilatile )4. 
~I ~ 3 de Silah başına 5 de Sarışın Kadın 7 Silah başına 9 Sarışın Karmen )+ 

[) KKAT• ..._..._....,.._~......,....,.._~ .. ,·-.rv-v-.,•,,•,,...;..._r..., .. v•v·v·v•'-"-~~~ )+ 
~ sadile · Y ~lnız bu muazzam proğram için ve iki film birden görmeği temin mak- >• 
-"~~)f~;ıedıden itibaren birinci mevki yirmi beş kuruştur. Hı 

yolarınızın her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit yani gü-

1 ültü çıkarmamasını istiyor- j 
sanız kat'i surette teminatlı 1, 

yıldmm radyo tamirathane-

sine müracaat ediniz. I' 

Adres: İzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli j 

dahilinde ( ~~~:.\q:~~~~ti~~~JAC~~~~~~~~x~--:y;~~~~~~~ 
=-:===~~~~~----~--~~~~~~--~~ 

lcenler bilir , 

YAl.NIZ 

O y~par 
Benzer isinıli 

Taklitlerini 
Siddetlc reddediniz 
~ 

Um. Depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hayalıo manasını anlamış ince düşijnceli kibar bir bayan . ~ ~ t. • : t ..._.*:k.1c.*~~~ 

tecrübesine i stin~den diyor ki: 1 lt:fc.*x*x1c1c*'t*X:lc:X:ıt:A:.A 1S 
~~~':; nizi, hayatınızın zevkiıı_i. sı lı!ı : ıtınızın 1 ~ D O K T O R ~ 

daınıı surette korunnıasını tcn1tn edecek ancak , ıt:( A. Kemal Tonay 
Yüksel, Kabaclayı ve Billur { ~ 
rakılarıdır. ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar ınütehassı~ı 

f( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın
Ba yra ında, bayram ertesi ve her zaman tC da 30 sayılı ev ve muayenehane8inde sabah saat 8 den 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla akşam saat 6:;.a kadar hastaJahnı kabul eder. 
h t ı Mu"racaat eden hastalara yalıtması lizımgelen sair a ır arsınız. P 

• • *l't~7.:o~~~~Y.. ~~~:·~~~~~~~ [it~~ tahlilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli liuta-lAy 'Ol,,. ~~~~~~~t~~:h~fl~ı~~~~~~ fl{+]~~~~ ~ı~~l?)Jiii)Ei'Jl1 lara yapılmasına cevaz girülen Pnomotoraks muayene-
YARE: 3151 ı ı~- W .* sinde muntazaman yapılır. . Telefon: 4115 

Telefon 
2394 

ı\ . arıs esrarı m 1 iki !11üstes?a f~~n •l 
R 

z Hem gıda ve hem 
şifadır Röst!~·ıhtiras · entirika- eylik ve kötülüğün mücadelesini ~ i B 

en .. ve Pariste 64 sinemada birden haftalarca M. Korsanlar gemisi <l 

F'iatıardgosterilen Eugcne Sueunün ölmez eseri. ~ ~] H a zam yaktur. llu filim için parasız davetiyeler :. ITckn· il seyircilerini heyecan içinde bırakan 
lf ı\ Y R ı c A ~uteber beğildir. ~ büyük sergüzeşt filimi , 

~ F O K S. ( ))ünya havadisleri) 1 A Yl{ICA: Kon1itler krah Milton 

M 
E 
H 

z 
E 
K 

1 

Bu şifalı gıdadan istifade 
edebilmek için hilesiz Ye 
yağı alınmamış sütten y<>ğurt 
yapan İkiçeımelikte Tan ıi· 

I "'--- ( Türkçe !özlü )1 m ~ 
~ lie . _ -(SEANS SAATLARI )- ~ 1 PARA KRALJ 
~ Cu r gun 1 S - 17 - 19 - 21, 1 S. ~ f Fifimde iki saat mütemadi kahkaha, 

M 
E 
T 

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorlann 
tavsiye ettiği yoğurt budar. 

Gazete mecua ve ayni n· 
manda kiloluk kiiıt dahi 

~ p,.rnartesi 13 - l S - TALEBEYE seansları ~ ~ bunlardan başka dünya havadisi ve reklam 
~~f§l~~ .. l3 te ilave seanslar vawhr. feı S (tl l' bulunur: 

" --. -~~~~~~~~g~~a~~~~M~!~-~oc-M~~~~r~~~ ' ~~ ~2'~~~ilif!!Elm•mfml1m••mm--------• 

Bozkıırt ve Halk traş 

il 
te ..... odıkurt bıçagw 1 •• ··ı . 'l'kl l'kt' s· . b' k " dütıe d goru memış yenı ı ere ma ı ır. ızı ırço 

l _ B· r en kurtaracaktır. Şöyle ki : 

. . 2 - ~~ nunıarası sert iki numarası yumuşak sakaUar içindir. 
181

1llleriJe ~~ olacağınız günler biçağın dört kenarında gün 
3 .._ l iosterilnıiştir. 

l't • kranıi l'd' k •1rnli ko ye 1 ır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
\ırt biça ~Ponlarımızla her satıcıdan bir küçük paket Boz· 
4 .._ A~ı Parasız alabilirsiniz. 

hr t•ntlik~ıya tecrübe fırsatı verebilmek için paketler be-
801k Yapılmıştır. 

tGtı ..... Urt bçıa ~ . 
t ı iirk gı zabitan, memurin, muaUim, talebe ve bü-
•tıd.. itnci v• .. 1 · · .. k d JJ 

t .... ıar J '" munevver erının oz mar ası ır. er sa-
.~btbi illa~~ arayınız. Ve senin anlamadıiın bin bir çeşit 

1 
6 kuruı;ıt a 

1 bıçak verirlerse kabul etme. her yerde tane-
y Ur, 

Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

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

Sahib ve depoları 
lstanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 11 " 11 ,, 

Toptan~ satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 

Manisa: Hulusi Can 

Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Aydın: Ömer ve Kazım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ödemi~: Eşmeli zadeler 

•• 

TRAŞ BIÇA 

halkı-jHalk traş bıçağı Türk 
malıdır ••• nın 

Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Türkiyede] 
köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıthr. 
ismi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayraiımızdır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanni 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 

Halk bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

ı T ANESI ( 100 ) PARADIR 
bozkurt ve Halk traı bıçaklan: Türk ulusunu itin bir çeşit anlaıılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan kurtat"ııtır 

, 
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Aydında istikl&ı Ye iakı
lab konusu etrafında iki 
konferans veren varti ••t
kanuQtz Bay Avni Doğ:an 
dün şehrimize dönmüştür .. 

200 metrelik 
Bir heyelan 

Aydın demiryolunun üçün~ 
cü kilometresinde, Kemer 
Hıristiyan mezarlığı ile Kızıl
çuJlu :arasında 200 •etrelik 
bir saha üzerinde heyelan 
olmaktadır. Devlet Devlet 
demiryolları sekizinci işletme 
müfettişliği , bu kısımdaki 
hattın düzeltilmesi için bir
kaç gün üst üste amele ça
lıştırmış, fakat ertesi gün 
hattın tekrar kaydığı görül
müştür. Heyelanın son yağ
murlardan ileri geldiği sa
mlmaktadır. Dağın bu kısmı 
muhtelif yerlerinden çatla
mıştır. Aralarından sular sız
maktadır. 

1Yardımlar 
Ekmekciler cemiyeti ve 

kooperatif, Hililiahmer vası
tasile Torbalıya gönderilmek 
üzere ekmek toplanmışhr. 

Deniz sporu balosunda da 
36 liralık bir teberru kayde
dilmi ştir. 

Zavaılı adam 
Suda Boğuldu 

Torbal dan haber verilci 
ğine göre Subaşında bulu
nann feJiketzedelerden ve 
sara illetine müptela bir za
vallı, hastalığm ani bir teza
hürü ile sulara düşmüş ve 
böğulmuştur. 

İtaly•ın 
Konsolosluğu 

İtalyan ordularının Afrika
dJ .~m ... ·~radan'da kau. • 
dıkb .. ı zaf .'r münasebcr·e 
dun . h im:z İtalyan kons • 
lo luğu bayr:ık çekmiştir. 

Po ·s Terfi 
Listesi Çıktı 

Emniyet direktörlügü adli 
kısım reisi bay Hulusı İstan
bul merke7. memurluğuna, 
A l rancak birinci komiseri 
bay İhsan Bayezit vilayetine, 
K arantina bi rinci komiseri 
bay Siim Giresona, sivil 
ikinci komiser bay Fahri 
Bin~üle, İkiçcşmlik ikinci 
b omiseri Fikri ve Bozyaka 
ikinci komiseri Nuri Bitlise, 
tefti ~ ikinci komiseri H amdi 
Siirde, Aziziy üçüncü komi
s e ri Hamdi, Asansör üçün
cü l.omiscri Feyzullah, 
Çorakkapı üçüncü komi
seri Fevzi Tunçeliye, Karan
t ina üçüncü komiseri Cemil 
ve Arap Hasa n üçüncü ko
miseri Safa Bingüle, Dolaplı
kuyu üçüncü komiseri Avni 
ve A lsancak üçüncü komi
se ri Emin Hakka riye naklen 
Güzelyalı üçüncü komiseri 
Reşid t erfian Balıkesir ikinci 
komiserliğine, Deniz üçüncü 
komiseri Haydar da terfian 
İzmir ikinci komiserliğine 
tayin edilmiılerdir. 

f .. t ğ ( gı· • ı ,29 numaralı 
O O ra ser Sl Italyan tebliği 

00 Roma 18 (A.A) - Ender-

Bu ayın 25 inde Ankarada to muharebesinde düşmanın 
zayiatı çok fadadır. Düşman 

açılacaktır her nerede ileri harc-kitımı-
Ankara 18 (A.A) - Basın Genel Direktörlüğü ltarafın- za mani olmak istediyse 

dan hazırlanmakta olan " Türkiye tarih güzellik ve iş mem- çarpışma meydanını ölü ile 
d 1 örtülü olarak ter: etmiştir. leketi ~ adlı fotograf sergisi bu ayın yirmi besin e açı a-

caktır. Basın Genel Direktörlüğünün ham madde endüstri Düşmanın zayiatı beş altı 
tarih ve tabiat bakımından yurdumuzu tanıttırmctk maksa- bin ölü, en arağı iki misli 
diyleı kurulmuş olduğu foto Arsiyeniye aid fotograflardan yaralı ve bir çok esirden 

mürekkebdir. 
600 kadarının teşhir edileceği bu sergiye diğer fotografcı-
ların da iştiraklerini temin için açtığı müsabaka alaka ile 
karştlanmıştır. 

Aldığımız malumata göre şimdiye kadar onu amatör ol
mak üzere 24 fotografcı .sergiye iştirak için 200 den fazla 
resim göndermişlerdir. 

M M ı!l 

Bulgar Kralı 
1 

Balkan ittifakını aleni reddetti 
Paris - "Övr,, gazetesi Bulgar Kralı Boris Paıisten ay

rdmzdan evvel Fl:"'.msız Dış bakanı bay FJandenin Kraldan 
Balkan ittifakına girmesini son defa teklife ttiği zamaıı 

Kralın " şimdilik. ınümkün değildir,, ceYabmı verdiğini yaz
maktadır. 

E 

Yunan 
---oo---

Parlementosu 
toplanıyor 

Atina (Radyo) - Gazete
ler, parlamentonun 27 Şubat 
tarihinde toplanmıya çağırıl · 

mıyacağını yazmaktadır. Si

a tt E a 
Amerikanın 
Alacakları 
Vaşington (Radyo) - Se

natör Reader Amerikaya 

borçlu devleilerin harb borç

larını yeniden tesviyeye gi

rişmeleri için bir borçlar ko
misyonunun toplaomağa ça-

ğırtılmasıoı teklif etmiştir. _______ .. _______ _ 
yasal durumda henüz hiç bir Ç J ) 
salah eseri kaydedilm.,miştir. iP a C 

00 Danslar 
Kısır kalmış da M hk • 
(. .h a emesı 
ntl ara Sarışın Amerikalı artist-

Ka)kmlŞ lerden Joan Varner'in geçen 
yaz mevsinde Paris 

Sofya (Ôıel) - Karleyo- daosig lerinden birinde çıp -
nin Meracenik kayiinde 2' la , elan; etmesi yüzun-
yaıındaki lıtoyko ıoda içe· d en rnuh1kem\! edilerek 

rek hayabna hitam Yermei : para cezasına ınahkfım edil-
karar vermiş. Kadın fena diği malumdur. Joan Varner 
halde iken yetişilerek has- bu davayı istinaf etmişti. 

taneye götürülmüş ve bayatı Bu davaya bugün yeniden 

kurtarılmıştır. Kendine gel- bakılacaktır. Özel haya'ı çok 
diği zaman bu int'har teşeb- mazbut olan Joan Vaner 
büsünün sebebi sorulmuş o bir beraet kararı elde e t-

da çocuk doğuramayacağına meğa çok ehemmiyet 
kanaat getirdiğini söylemiş - vermektedir. Klişemiz Japon 
tir. Verneri müdafaa vekillerile 

4!1til birlikte göste· iyor. 

Edirnede Köy 
Kalkınması Polis 

ı 

Bizim zayiatımız şudur: 

Anavatan ordusundan zabit 
olarak 12 ölü, 24 yaralı, 

asker ola;ak til 122 ölü 499 
yaralı, Haile Serasiye Gökse 
kıt'alarmdan 54 ölü 76 ya
ralı, Ayba Eritre müfreze
lerinden 8 ölü 8 yaralı, mu
harebelere iştirak eden tay
yarelerden bir bombardıman 
tayyaresi Ü!:süne döneme
miştir. Tayyore(erimiz cem.;
ba doğru kaçmakta olan 
Habeşlilere aman verme
mektedir. 

Sosyalist 
Partisi 
'feşkil etmiyecek 

Ber'.n 18 (A.A) - Res 
men bildiriyor : 

Federal ko.1sey federal 
müddei umuminin raporu 
Adliye ve polis dairelerinin 
talebi üzerine bundan böyle 
lsviçrede her hanği nam al
tında olursa olsun Nansyo
nal Sosyalist partisinin her 
hanği bir teşkilatına mü a
ade etmemeğe karar ver
miştir. 

Fakülte 
Doldu 
Ankara (A.A) - Verilen 

malumata göre Tarih, Dil, 
coğrafya Fakültesinin kayıd
ları 16 Şubat 1936 tarihin
d~n itibaren kapanmış oldu
ğundan bundan sonra vuku 
bulan müı acaallar nazarı dik- ,1 
kate alın nııyacaktır. 

Beraet kararı 
Temyiz edildi 

Ankara - Suikasd neti
cesinde beraet edenlerden 
lstanbula gidecek olanlar, 
yarın (bugün) buradan ha
reke t edecek:lerdh·. 

Müddeiumumi, kararı tem
yiz etmiştir. 
• 
ispanyanın 

·Saylav seçimi 
Madrin 18 (A.A) - .Kor-

İstanbul (Özel) - Bura
daki köy kalkınma hareket
lerini daha hızlı bir sckilde 
ileriletmek için umumi yer
lere ve köy kahvelerine afiş 
ler asılmasına başlanacaktır. 

---00 teş seçiminin muvakkat ne~ 

Patris v,aze
tesi aleyhin
de dava 
Atina - istinaf milddei 

umu:ııis i ateş saçan maka
leler neşrettiği için Patris 
gctzetesi aleyhinde açtığı da
vanın teşriini emretmiştir. 

Denizden bir ı· t~ce~İ şudur: Sağ cenah. pa~-
tılerı 168, merkez partılerı 

ceset çıkarıldı 1 41, s?l. cenah partileri 221, 
•• _ y j kırk ıkı saylavJık hakkında 

Bugun oglenden evvel ki netice belli olmamıştır. 
Tayyare sinemasının önünde • • 
d enizden bir ceset çık arıl- lngıltere 
mışhr. Polis cesedin Salih ı' C ()llane ı-ı·ıbr ·ı, . J _ 
vl ş··k .. 'd lcl e ' ~ J a a og u u ruye aı o ~ ugunu C " 

tcsuit etmiş ise de bu cesc - rını )"'ogaJtıyor 
din denize ne suretle düş- Londra - Deyi) Herald 
tüğü henüz malum !değildir. Sl'azetesi İngiltcrcnin cephane 
Cesed hastaneye nakledil- fabrikalerının sayısını çoğalt 
miıtir. Milddeiumumilik Eme· mağa karar verdığıoı yazı-
seleye vaziyet etmiştir, tah- yor. Yeni fabrikalar bilhassa 
kikat baılamııtır. . topçu mermileri itliyecektir. 

Verem mücadele 
Kurumu diin akşamki kongre" 

sinde önemli kararlar aldı 
Verem mücadele kurumu 

yıllık kongresini dün akşam 
aktetdi. Kongreye ilbay Faz

lı Güleç reis seçilmişti. Ki
tibliğede Roma bankası me
murlarından bay Muzaffer ile 

bay İbrahim tayin edildi. 
İdare heyeti raporu okun
duktan sonra ve alkışla ka· 
bul olundu. Sonra bütçe mü· 

zakeresine geçildi. Cem :yet 
bu seneki işgüzarlığını artır
mak için bütçesini genişlet

mek lüzumunu hissetti. 

Nihayet bütçede varidat 
6266 lira olmasına karar 
verildi. Masraf kısmı müza-

kere e<\fi ~IJ B. Çiftçi 
Necati propagadda ta1ısisa

azlığını tenkid etti. Veremin 
ne kadar tehlikeli bir şey 

~ ~ ~ ~ 

Türkiye ve 
Yunanistan 
İçin konuşrnalar 

Atina - Londratlantgelen 
bir telgrafa göre geçen haf ... 
ta Pariste cereyan eden ko
nuşmalar bilhassa L Türkiye 
ve Yunanistan için mühimdir. 
Zira Akdeniz havzasında en 
mühim hükümetler bu iki 
hükumettir. Bu konuşmalar
dan maksad Fransanın hi
mayesinde bir Akdeniz lo-
karnosu yapmaktır. 

Plastıras 
Yunanistana Gelnıiş 
Fakat Saklı İn1iş ! 
Atina - Gazetelerinin 

yazdığına göre eski ihtilal
ci!erden general Plastıras 
Yunanistana dönmüşdür. Ve 
F1orinya köylerinin birinde 
saklı imiş. 

Beş ölü pek 
çok yaralı 

Paris - Beruttan telgraf· 
landığrna göre Şamda ycnı 
ka rgaşalıklar oldu, Polis nü
mayışcı'arla nıiisademeya 
girdi 

Beş ölüu ve p ekçok yaralı 
vardır. Bir zabit ağır surette 
yardlıdır. 

+ eo •· • 

Malzeme 
Bedelleri 
Resmiğ daiı eler de müte

ahhidler arasında klerigli 
memleketlerden mübayaa o
lunacak eşya ve malzeme 
hakkında Başbakanlıktan 11-
bayhğa bir bildirim gelmiş-
tir. 

Köstence 
Transit yolu 

Türkofis başkanlığından 
İzmir subesine gelen bir ya-
zıda Romanya, Çekoslovakya, 
Almanya ve giğer orta Av
rupa memleketlerinde tatbik 
edilmekte olan kış tarifesi 
dolayısile Köstence transiti 
ile transit anlaşmasında tes
bit edilen şehirlere hangi 
müddetler zarfında sevkiyat 
J apılabileceği, alakadar Ro • 
men makamları tarafından 
bildirilmiştir. Ofis ~beteri 
bu huıusda tüccarları tenvir 
edeceklerdir. 

olduğunu halkımıza anlata· 
bilmek için fedaklrlığa kat• 
lanmak lüzumunu ortıJI 
sürdü. 

İlbay Fazlı Güleç Necati
nin düşüncesine ortak oldo. 
Fakat masrafları korumak 
hususundaki zorlukları sayda
Bundan sonra bie şah eseri' 
vücuduna karar verildi. lz111ir' 
de zenginleri "z ücretle, fa• 
kirleri de parasız tedavi içİO 
bir veremliler sanatoryo111G 
tesisi konuşuldu ~ve karar• 
bağlandı. Bu sanatoryomu• 
vücuduna olan iht; yacı ku
rum başkanı . doktor bay Ri• 
fat etraflıca anlattı. Kı~ 
münakaşadan sonra kabua 
olundu. Kurum bu kararile 
lzmir ve havalisine bir inı•"' 
niyet ibideıi dikmiş oldu. 

S E ~ E 

1 Hüviyeti 
Meçhul 
25 uçak 

Ati na - Dramadan bil• 
diril yor: Ekspresle buraya 

· gelen yolcularla beraber 
Trakya umumi valisi de var.' 
dı . Buolar ufukta garba 
doğru giden 25 uçak gör 
düklerini fakat bu uçakları• 
hangi millete aid olduklarıal 
anlıyamadıklarını söylemİf"' 
lerdir. Drama fırkası b• 
uçakların kendisine aid ol· 
madığını söyledj. 

İlk yaz 
Manevraları 

Atina - Diniz bakanı oı•' 
nevra filosunun ilk ya1d• 
yüksek denizlerde manevra" 
ya hazırlanması emrini ver· 
miştir. -- · ~---
Kızılay 
Kl!>n2re~i 
Kız,lay kmumunun yıiık 

kongresi ckser ;yct. o!madl~ ısı
dan g elecek haftaya kalmış

lar. 

Hususii idere" 
lerin tele:raf .. 

ücretleri 
1936 yılı HaziranındaO 

itibaren huıusiğ idareler .. 
belediyelerin yazacaklan tal· 
graflarlr gönderecekleri pot' 
ta müraselabndan kanuO 
mucibince ı-osra ve telgraf 
tarifelerinin üçte biri nisbe"' 
tine üçret alınacağına dair 
olan Nafia vekaletinin iı'atl 
Dahiliye vekaletinden viliye' 
te . tebliğ olunmuştur. ~ 

oıS:Z:: C -
• 
iz ir 
İlbaylı ğındal11 

İskan dairesinne çahıma1' 
üzere 80 lira ücreti şebriy• 
ile bir memur aranacaktır• 
Alınacak memurun Lise oıe"' 
zunu olması tarttır. 

Talipler arasında m6ıab•"' 
ka yapılacağından şimdidell 
vesikalarile llbaylığa başvur 
malan ilin olunur. 429 


