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M üıfik kalbli insanları sevince 
qan hayırlı haber ••• 

. · Wlralm, kanır, k111, : 
küçftk· yavruları ve Sevinin 
arkadaşı Celile hep birden 
öksl•ler ovasına kOf1Duş
lardı. Bayramın ilk gllnü 
yapılan bu şefkatb, bu yük
sek. ve derin alakalı ziyaret, 
kimsesiz yavrular kadar on-
la lril1Jarında bulunan, 
onlİIJa ôlllmden kurtararak 
hayata bYUŞturan, yaıatan, 
büyntea doktor ve müstah
dellJleri de büyük bir sevinç 
içiado mrakmııb. 

Bilhaua parti ulusunun 
büJiik lualbli küçük kızı ve 
oğluoun ,bu kimsesiz yavru
lara giıterdikleri yürekten 
gelen, g6steripiz, samimi 
:,efkat ve sevgi eserleri bu 
merhametli aile ile birlikte 
yuıayı ziyarete giden Celi
leji ıoa derece mütehassis 
ve.oı içli etmiıti. Bu kOçük ve 
yüksek ruhlu yavruların kü
çük öksüzlerin en mini mini
lerine kendi oyuncaklannı 

vermek için aralannda ko
nuıtulları a&zler bu çok 
duygu~u genç kıza teessür 
Y•tları d6ktiirmilft0. 

Celil, ıçinden gelen bir 
d,fkunfukla A il Akalını ve 

canlı eserinizi, bu kilç&k 
kızınız ve oğlunuz için de 
can ve gönülden kutlula
mak lazım geldi. Tabii yaz
dıklarınız ve dünyaya getir
diğiniz eserlerin şaheseri olan 
Sevin arkadaşım olduğu için 
ondan burada bahsetmeğe 
lüzum görmedim .. 

Sevin, Celilenin saçlarını 
okşayarak teıekkür etti : 

- Bu ince ve zarif iltif a -
tıı:a teşekkür ederim, benden 
bahsetmek istemez iken ba
na pbeserliği konduruver
din. 

Sevinin babası ilave etti : 
- Bunda şaşılacak ne bir 

şey yok.. Bayan Celilenin 
kompJemanlarıda kendisi gi
bi zarif, zekası kadar ince 
ve nükte dolu ... 

- Genç kız bu defa gü
lerek atıldı : 

- lıte bu mubaleğalı ilti
f ahnızdır ki beni büsbiitün 
şaıırtmıştır, belkide şimarta
caktır .... 

••• 
Ruhları ıefkat ve insanlık 

duyğulan tatmış bu iyi yü
rekli ziyaretciler öksllzler, 
yuavtı için birçok değerli 
notlar tuttakdan milsseaenin 

onan kaClar tam bir insan kıymetli şefini ve vazife aıı-
olan karuını kutJuladıktan kı arkadaılannı tebrik ede-
sonra Akalına tuaları ıöy- rek oradan aynldılar. Üç 
ledi: ' ay sonra gazetelerde bu yu-

- Sizi; kafamda en bü· vanın müsaid olan genit bah-
yü}c fikir ihtililini koparan çesine Ali Akalının himmet 
üç eserinizden dolayı tebrik ve gayreti sayesinde bir pav· 
etmek isterdim. Fakat ıimdi yon illve edildiği haberi 
görüyorum ki sizi ve mub- müıfik kalbli insanları sevin-
terem refikanızı vücuda ge- ce boğmuştu .. 
tirdiiiniz bu çok değerti iki ( Arkası var ) 

· e s m a t1 m a s 
• 
lzmir Mühasebeyi Hususiye 
Müdürlüğünden: 
Yeri Cinsi Numarası 
Kemer caddsi Dükkan 3-7 
İdar.e1fi Hususiye akarabıiclaa olup yukarıda yer ve cinsi 

yazılı ekar 3 •ene mllddetle lliraya veriJmak üzere 29-1-36 
tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdiden artırmaya 
çılCatjJmiltır. lstekJUenn ihale gtln& olan 10-2·36 tarihine 
müsadif Pazartesi günü sabah da depozito veya bank mek-
tubu ile Encümeni vilayete müracaatlen. 265 
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AH~IEDLE L.SY.J_JA AR'fl 
NİŞANLANIYOl~l_JARJ)l 

Oturdular. Üşenmeden 
köşkün pilinıuı çizmiye bat· 
lachlar. Güz~I ve geniı bir 
salq,qParı olacaktı. ~alona bir 
ıomine yapacaklardı .•. 

Kış gecelerindeki toplan
tılarda şumineyi yakacaklar, 
radyoyu açacaklar, baş baıa 
kalacaklar, misafirleri gel-
diği zamap onları mümkün 
olduft +.'ar ,;lendirecek
lerdi. 

Gece ilerledikten sonra 
yatak odalarina geçecekler
di. Yatak odalanna geçme 
bir banyolan olacaktı. 
Söz buraya dayanınca genç 

kız utandı, kızardı. Lafı de· 
iiıtirdi .. 

*** 
Bayan Zehra büylik bir 

telaş içinde idi. Daha gün 
doğarken uyanmıt kollarını 

ııvamıı, çahş•ıya baılamııtı. 
ihtiyar kadın büyük bir çabıma 

• 
Bir Fransız Gazetesinin iddiası 
~ ..... ---- - ~,., W'f&..ll;ı;;~ıw;llBl: W!i:i :::ın;r~,.,...3:31U•• 

Habeşistan~ bir camur , 
deryası olunca . .. 
--~-------------------------•.ac> .. -------------------------~ 

Italvanlar, Habeşlerle boğaz boğaza •• sungu •• 

süngüye harbedecekler 
Bir Fransız g•zetecisi ital- naklar halindeki bu yağmur- tefiki de Habeşistana yar-

ya • Habeşistan muharebesi dan sonra her yer bir çamur dım edince İtalyaelar Habeş-
hakkında çok şayanı dikkat deryası olacaktır. Bu vaziyet ferle boğaz boğaza, süngü 
bir makale yazmıştır. Mu- karşısmda ltalyan ordusunun sün.8üye gelmek mecburiye-
harrir bu makalesinde hula- tinde kalacaklardır. 
sa olarak diyor ki: makineli vasıtaları yani tank-

Üç ay sonra Habeşistanda ları, otomobilleri ve saireleri 
mülhit bir yağmur mevsimi işliyemiyecektir. 
başJıyacaktır. Devamh sağa- Habeşistanın bu tabii müt-

. ~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ 

Bu vaziyet karşısında İtal
yanlarm nasıl bir akibete 
uğrayaklarmı şimdiden tah
min etmek çok kolaydır. 

~ ..... , ~··- -~ ...... ~ ~~ ~ lıWll lhiill 

Dü~nde 
Tabanca 
Çekmiş 

ı MADAM ST A ViSKi Mısır hükumeti 

Merzifonda İremi köyün
den Muhtar çavnş, kardeşi

nindüğününde Sinsi denilen 
meşhur biri oyun oynarken 
fazla neş'elenmiş ve taban
casını çekerek atmağa baş

lamıştır. Çıkan kurşunlardan 
birisi gf n bir köylü le isabet 
etmiş, ağu yaralanmasma 
sebeb lolmuştur. 

Bir Suriye ea
zetesinin tver-

diği haber 
Suriye gazetelerinin ver

dikleri malumata göre bir 
kaç ay~anberi lrakta Barzan 
mıntakasında Irak hükümeti 
tarafından takip edilen Halil 
Hoıevi adlı Kürt çetesi ahi
ren hudutlarımız dahilindeki 
Kilit cihetlerine iltica etmiş
tir. Türk kuvvetleri tarafın
dan karşılanan çete şiddetli 
bir müsademe neticesinde 
külliyetli zayiat vererek Su
riye hud'1duna doğru kaçmış· 
tır. 

Tekzib 
Edilmedi 
Teyid ediyor 

Sofya - lngilterenin Tür
kiyeye 60 milyon Türk lirası 
sanayi kredisi vereceğine ve 
bunun etrafında müzakere· 
ler cereyan ettiğine dair olan 
haberlerin tekzib edilmedi-
ğine ıröre bu haberin teyid 
ettiğini "lora" yazıyor. 

içinde idi. 
Kızı Leyli, Ahmetle ni-

şanlanıyordı: ... 
. 

Leylinın ıakız biçimindeki 
mütevazi evi silindi, süprül
dil. Bir hafta evvel Ahmedin 
lzmirin en mükemmel mobil
ya mağzasından alıp gönder
diği salon, yatak odası, 

yemek odası takımları müm· 
kün olduğu kadar güzel bir 
şekHde odalara serpittirildi. 
Bu küçük evin manzarası bir
den bire deiişti. Şirin bir 
aile yuvası haline geldi. Ley
iade iki gün evvel işinden 
istifa etmişti. Oda önlüğünü 
önüne bağlamış evi derleyib 
toplamağa başlamııtı. Genç 
kız mutbahta ikindi •aktı 
gelecek olan misafirlere pas
talar hazırlayortlu. 

Evdeki neıeye Ye telifa 
yabancı kalan ıadece Hulya 

1 Haftada (300) Borçları 
dolar alıyor 
Fransada ve bütün düyada 

büyük dedikodulara lsebebi
yet veren mali rezalet kah
ramanı Staviskinin karısı 

madam madam Staviski son 
mahkeme neticesinde beraet 
etmiş ve Amerikaya gitmiş
tir. Madam bu şehirlerden 

itif ade etmeğe çalışmış ve 
Amcrikada büyük mağzalar· 
da maukenlik yakmağa baş
lamıştır. Madam haftada 300 
dolar ücret almaktadir. 

Vekil 
Muallim er 

Ne Kadar ~1aaş 
Alırlar? 

Ankara - Bazı okullarda 
vekillik eden muallimlere 
beşte birden üçte bire kadar 
maaş verilebileceği, bu ka
bil öğretmenlerin üçte iki 
nisbetinde maaş alamı yacak
ları alil<afılara bildirilmiştir. -·-

Gribe karşı 
İki arkadaş 

Konuşuyordu: 
- Maşallah bu sene as

lan gibisin. Biz hep gribe 
yakalandık ve yakamızı kur
tarıncaya kadar, neler çek
tik, sorma. 

Sizde aslan gibi olabilir
diniz, eğer her gün yemek 
yirkcn bir iki bardak Sefe· 
rihisarın (Ünlü ) şarabından 
işmeği akıl etseydiniz. 

idi. Genç kız bir hastalık 
balaane etmiı, boğazına bir 
tülbend sarmıştı. Manasız 

manasız dolaşıyordu. Balo 
gecesi Ahmedden yediği to
kattan beri hali kendine ge
lemi yen Hulya ablasını, Ab
medi, kıskanıyerdu.. Zavallı 
Leylinın biç bir şeyden ha
beri yokta. Ahmed. Leyliya 
bir şey söylememişti.. 
Akşam olmuı küçuk evi 

misafirlerin gürültü ve kah
kahala; i doldurmuıtu. Ah
med hususi otomobilile Ley
linin evinin · önünde durdu. 
Belki de lzmirde şimdiye ka
dar yapılmamış büyük ve 
muazzam bir büketle indi. 

Genç adam güzel bir çay 
elbisesi geymişti. Bütün ca
zibesi bütün güzelliği üstün
de idi. 

Leyli da mavi bir tuYalet 

Affediyor 
istabul - Mısır zenginle· 

rinin devlet hazinesine olan 
14 bin Mısır lirası borcun 
ödenmesi kabil kabil olmı-
yacağım görerek affolunma
sına karar vermiştir. 

Seddi Çinin ha
kiki nıesahası 1 

Çinin bir i•llmUklüböceğin 
kabuğuna büzülüp oturması 
gibi, kendi topraklanna ya
bancı ayağı bastırmadan 
k~ndi muhitinde yapyalınız 
yaşamak için sınırlarına ör
dürdüğü sed nece yıllardan
beri dilleri ve kalemleri yor
muş .lurmuştur. 
Dünyanın bu en büyük 

duvarı Miliddan 200 sene 
evye\ yani bundan hemen 
iki bin sen evvel orülmüştür. 
Evvela as1rların bu duvarı 

yıkmak değil, sarsmağa bile 
muvaffak olamaması, onun 
sağlamhğı hakkında kafi fi
k,r verir. 

Çin seddinin eb'adına ge
lince, boyu 3000 kilomero
dur. Çin denizinden Gobi 
çölüne kadar uzanır. Yük
sekJiği 11 ve 12 metrodur. 
Seddi teşkil eden granitler
den her birinin geuişliği ise 
7 ili 10 metroyu bulur. 

Çin seddinin azameti hak
kında tam bir ifikir edine 
bilmek için şu kadar söyle
yelim ki, bu duvar Avrupa
ya nakledilse lskoçyadan 
Çanakkaleye kadar uzayan 
bir saba işgal edebilir. 

geyinmişi. Bu mavi krep sa
ten Leyliyi bam başka bir 
bale koymuştu. Genç kız bir 
sıüzeJlik ilahi albi salonda 
dolaşıyor, davetlilere neş' e 
ve tebessüm dağıt.yordu. 

Ahmed hayabnm en mü
him bir dönüm doktasında 
idi. Oda her'. evlenen ve her 
nişanlanan erkek gibi artık 
serserilige, hürriyete ve yal· 
mzhğa veda ediyordu. Biraz 
sonra takacağı nişan y6zi1-
ğünün çelik bağı1a Leyliya 
bığlanacakb .. 

Ahmed kendinden geçmiş 
bir halde idi. Sabahtan beri 
içiyordu. O davetlileri unut
muş, mütemadiyen Leyli ile 
meşğul oluyordu. Okadar ki, 
muhitin tenkidi, etraftakile
rin mlltecessis nazarları Ah
mede vız geliyordu. 

Leyli vaziyetin farkıaa 

Suriyede 
Bey, paşa 
Kalmadı 
Suriye halkının ileri geJe!' 

lerinin ve parti liderleri-' 
yaptıkları son toplantıda rot 
him kararlar alınmııbr. S
kararlar a~asında, efendi.~ 
paşa, sabıbüldevlet, sabıP 

fihame. sahibillsaacle Ye 
gibi Unvanlar laj'Yedi'lı llllllll"fl 

Suriye ulusu bu tariht• 1 
baren yalnız Seyyid ün"' 
kullanacaktır. 

Bütiln Suriye ahali.i 1ı' 
yeni tedbiri se~inç ile k,r 
şıJamırbr. Suriye matb 
diyor ki: 

Suriye ve Lübnan ab.n' 
cumuriyetcidir. Paşa, bey ~ 
saire gibi ünvanlar cuınlll" 
yet prensiplerine uyğun d•' 
ğildir. Binaenaleyh Suri1' 
kongresinde bu hususta •" 
nan son tedbir çok yeıi' 
dedir. 

Faydalı köy 
Unsurları 
ltanbul - Orduda asker 

lik bitiren genç köylüleri' 
en yetişkelerinden bir ki' 
mının Kültür bakanhğı eri 
rinde bir müddet staj~ 
geçirilmesi ve faydalı bJ 
köy unsuru haline geJ111el' 
düşünülmüştür. 

~~;e:.~...-.~-ş•~3liE:liESP"l 

~ Ekmekcibaf, 

1 !.~~e~!.t:ak~!.d• 
'+1 Bay Mehmed Altınbilej'İ' 
t+l idaresindeki lokanta midJ 
{il sine ehemmiyet sıhhat f, 

~] hayatına kıymet vermesiol 
~+J bilenlerin hergün koştuk• 
~ )arı bir yer olmuıtur. 
t Evler için de tabeldot 

veren bu lokantayı okut, 
~ larımıza hararetle tavaif' 

[+J eder.z. 
!1~~3E:iiiiE ww 

YeniHamad 
Yeni Müşteri 
Kemeraltı caddesinde \'~ 

sel hamamını kıraladım. 

yeniden açtım. Nezafet ' 
intizamını temin ettim. Mef 
terilerimi memnun etmek il 
her fedakarlığı göze al~ 
dım. Bu güne kadar gör .M 
ğüm teveccühün bam~ 
ziyaretle devamını dileri 

vardı: '# 
-Ahmed, dedi! Ayıb 

yor.. Herkes bize bıı kı~ 
Kafası çoktan beri d& -"" 

olan genç adam aıajı J"': 
karı bütün davetlileri t"1.. 
yordu, herkese döndü y 
sesle: ~ 

- Bunda ayı.b olac~" ı 
var sanki? .. Sevıyorura ııt 
dedi. 

b . ,. ' Ahmedin u sam1111ı .J.. 
candan itirafı davetlil 'I 
hemen hepsini iüldürdO· 
çok davetliler de: ~ 

- Hay yaıayasın! dedi. 
Ahmedin bu itirafı ı:-., 

nan da hoıuna gitmedı 
v. ' gı ... l. 

Ahmed bir aralık Le,_. 
yı da mut ha ha çekti. L"~ 
ya da bir kaç kadeh fi'. 
içirdi. "1 

(Arkası 
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Ferit diş macunu 
Dişleri 

~: Di B~yazlatır 
. ı:- ş etierıni besler 

ıoO ı.:.nısa} . . . d" s- B .~ ~ız ışmacunudur 

' Jalkıa s..t , 4 Ş11ltat _, 

Ciftci bai" ve i ~~ ~:cc~~:U:~~~:A:~=*=*-~~~·-~~~:~~~~~~~ta~ 

mhce sahip- · Elhamr_s 
lerine ıtiüjde 

Dost Sovyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 1 
ithal edilen ve her bakımdan : i( 

Avrupa Ziraat alat edavatine 
1 

türlü ziraat alatları ile ağaç, 

İdaresinde MiUi Kütüphane sineması 

Bugün sinemacılık dlinyasının en büyftk 2 filmi birden 

NJNON 
~ uyl&alnız 

i faik olan çiftçiliğe aid her ı' 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
1 Patates zeriyatına tabii güb

JEAN KIEPURA - JENNJUGO 
ve 

MARIETTA Y reden daha çok kuvvetli ve 1 .. 

elverişli gelen (~ülfatd'amon- ı i 
yak) kimyevi gübrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte ..-.. 
etmiş olduğunu sayın halkı- '.t; 
mıza ilin ederiz ~ 

,., Kuruştur 
., toptan alan
; lilra tenzilit 
ı;; !·IDepo: S. Ferit Şifa eczanesi 

.i lCenler bilir ---= 
ri1' liayatı ' 1 · d .. - ı· k.b b' b ır te .. n manasını an amış ınce uşunce ı ı ar ır ayan 
• cruhesı· . t• d d' k' , '\.T ne ıs ına en ıyor ı: 

rif' l';es' · · h k. · hl d· . ~ enızı, ayatınızın zev ını. sı Jatınızın 
aınıi surette korunnıasını tenıin edecek ancak ' 

'Yüksel, Kaba~ayı v~ Billur J 

takılarıdır. 1 

ket' Bayranıda, bayranı ertesi Ye her zan1an 1 

il Va J w • 

~:,. h nız bu rakıları kuHarıınız. Brnı şükranla 
atırlarsınız. 
~- .........., --~..,.. ................. ___ .................... :.... ...... -.-iôıiii9iiİİİİİİİıİiil-

Y oğurt 
lien1 gıda ve henı 

şifadır 
Bu şifalı gıdadan istifade 

tdebiJ- k . . h·ı . .... e ıçın ı esız ve 
Ya'" 

gı alınmamış sütten yuğurt 
Yaparı lkiçeşmelikte Tan si
lltana 
karşı:ı~da C A N 
knt .. 
t Upbanesidir. Doktorların 
l\'ai · -· _ 

Ye ettıgı yogurt budur. 

Gaıete mecua ve ayni za

~~llda kiloluk kağıt dahi 
~ . llnur: 
~-~ 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

JEANE'f'fE ~1AKDONALD 
NEI.JSON EDJ)Y 

Müracaat yeri: Gazi bul- ~ 

varanda 1s numaralı mağa- :\( Seanslara dı.kkat·. 
zade Hikmet Besim ve Mus- +c -
tafa Yumelaki evlatları tica· +( Saat 3 de NINON 
rathanesi ' 1< ,, S ,, MARİETTA 

Bu gübre nasıl 14( ,, 7 ,, NINON 
kullanılnıahdır? 1 <+( ,, 9,15 MARIETTA ~ 

Arpa, buğday, çavdar, yu- ~,,:.C)+~~~~~:lJC:lJCfPtC:lJC~~:\C~~~'l=~:>J:~:t!'~~~++ç-ç4~ 
laf, Mısn için · bir dönüm :Je:::~::!!uı::~ .. ~~~li:\• • • '1 Kl.ŞE 
tarlaya tohumdan evvel ve- rG.. ··~ ~~ Satılık 1 (( B1Zh, )) 
ya tohumla beraber 10-15 i't umuş ' . e· . d. 

'
1 ık· ızım ır kilo serpilmelidir. Bir dönüm 1 ev j 

patates tarlasına sene ipti- n K J ., 
dasında tohum atılmadan ~ upa 1 iJ Borno·ıadca büyük bahçeli 
ahlmadan evvel 15 25 kilo ~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ iki ev, içinde akar sul rı ve 

Tayyare piyangosusan her 

keşidesinde bet on l:r.mirliyi 
lzmirde yaııyanı zengin eden, 
refah ve saadete k.f vuşturaD 
Kemerathndaki, 

serpilmelidir. Zeytin, porta- ~ müsabakası ~ elektrik tesisatı mükemmel 
kal, mandarina, elma, armut Alsancakta GÖKÇEN 

· - 1 olmak üzere yok fiatile sa-
saıre meyva veren agaç ar, ~ kırathanesinde b2şlıyor. n 
ağacın büyüklüğüne göre U Heman yazılımz. ~ tılacaktır. İst iyenler Borno-
göğdesinin etrafına birinci ~~~ &:.•-2 .. ~~ vada Atatürk caddesinde Bay (Mehmed Tefik) in 
Kanundan Marta kadar bir 
defa olmak üzere bir, bir 
buçuk kilo serpildikten 
sonra toprak karıshrılır. 
Haşhaş tarlasına sene ipti
dasında tohum atılmadan 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

Perakende satış için Ha
lim aga çarşısında kuru ye
mişçi umer Lütfi mahdumu 
Bay Sabriye müraat oluna
bilir. 

Soğuk 
HASTAI .. IK 

nedir bilmi
yea kadın! 

Bav - bu soo·uk .,, b 

ha va da bu kıvafet-
"' le üşün1üyor n1u-

sun? ~ 

lierkes bu hava
larla hastalıktan 
kınhvor. 

,; 

Bayan - Herkes 
de beninı gibi Sefe-
rihisarın ( ÜNLÜ ) 

İlk Okul talebeleri 
İçin özel dersler 

İkmaJsiz sınıf geçmek ve 
geri kalmış bazı dersleri kuv-
vetlendirmek üzere çahştınl
mak istenen ilk okul talebe
lerine özel ders verilir. 

Müracaat yeri : Arabfırı
nında yağcılar sokağında 12 
numaralı ev. 

22 numaraya yahut Bornova 
santralı vasıtasile 36 telefon 

numarasına müracaat eder
ler. 

1-15 

11 Bizim kite " si bizimdir. 
Bunun içindir ki lzmirliler. 
ızmirde yaııyanlar bUetlerİllİ 
daima " Bizim kip " elen 
alirJar. 

(Halkın Sesi) 
Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokantacı, soba: ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine mü)de 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-

nelmilel tanınmış bulunan maden kömürtlnü İzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evMfı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömürlerimizi 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi aı~terimiz 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal~ 
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvarı 18 numarada Hikmet 

~ şarabını içşin, bak 
ı'l-~~~~ı~~~-~ o zaman soğuk has m~~emn 

Besim ve Mustafa Yomeliki evlatları. rf elefo• 2« 

Aşktan Korkma 
Güıeller güzeli Liyan Haytın 10 kısım opereti 

-il 1 BUGÜN rtı talık nedir bilen, '· TA yy ARE: TE~~~fN 
,., ~- ASRi SİNEMADA r2ı3~4n -li duyan, g<>ren olur m 
"' ~ nıu? ~ BU GUN 
~ 3 BÜYÜK FİLM BİRDEN "' E 

1 K 
-. c ~ SA[~~.;!!;'~ caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· i s a a d e t 

OrkUnÇ anavar ~ lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER i 
Dehşet - Heyecan - Korku saçan 10 kısım dram [•l ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. a Charlos Boger 1 ~~~~~~~*1~~~~~~~ ~ VE 

00 Ü D O K T O R )+ i Gaby Morlay 1 t< A. Kemal Jonay ~ Tarafından senenin sayılı filimlerinden 
96 No MAHKU"" M 1 Bakteriyolog ve bulaşık, salğın m 

I< • ~ hastalıklar mütehassısı ~ A Y Rtl c A : 
•bhncaya kadar güldürücü 10 kısım büyük komedi 1 E F O K S (Dünya havadisleri) 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- 2 E ( Türkçe sözlO )1 
p·ı· da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den S --------------------' 

1 11lllerin uzunluğuna 9inaen Her üç filmi 1 akşam saat 6;ya kadar hastalarını kabul eder. ;ı E 
görebil }· · . k . t 7 d ~ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair )t E 

0 

me' ıçın a şanı saa e i+l tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· )t I Her.~gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
~ gelmelidirler m· lara yapılmasına cevaz görülen :nomotorakı muayene· )t Cumartesi l~ _- 15 - TALEBEYE ıeualan 
~~ _ 1 sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t Pazar 13 te ılave seamlar vardır. 
~~~l>}JU~~~-~ ~~..-~~~~~· mEEEEBEBBm 

-(SEANS SAATLARI )-



( Ha1lua Sut , 

....... -
Genç bir ka
dına aittir 

Alsancakta Akdeniz ıoka
ğmda Ziyanın şarp deposu 
bahçesinde hafriyat yapılır
ken bir cesede aid kemikler 
meydana çıkmıştı. Bir cina
yet eseri olması i htimalile 
tahkikat ve tetkikata başlan
~tı. 

Mütehassıs raporuna göre 
cesed kemikleri yirmi sene 
evvel gömülmüştür ve genç 

Ren meselesi 
~~~-----------0000-----------------

Bu gün ün meselesi ':>~uyor _ 
Londra - Bura gazeteleri cenaze alayı ıçın gelen hu-

kümdar ve diblomatların genel politikasından bahis için · 
fırsat icat ettiklerini ve bu konuşmaların bilhassa Ren 
kıt'asının silahlanmasına aid olduğu, bunun da Fransız hü-

ı kumetini endişelendiren ve Almanyanın burasını askerleş-
1 tirmek fikrinde olduğuna dair olan bu meseleden Fransız 
diplomatlarının misafirlerini tenvir etmesinden ileri geldiğini 
yazıyorlar. 

İngiltere - Fransa - Almanya 
müzakereleri 

bir kadına kaittir. Müddei
umumilik bu rapor üzerinde 
tetkikat yapmakla meşguldür. 1 

Londra (Radyo) - Gazeteler Fransıi-fngiliz ve Alman 
murahhaslarının burada Ren meselesini gizlice mü1akere 
ettiklerini yazmakta musırdırlar. Ayni zamanda bu müna
sebetle Lokarno paktında da bazı tadilat yapılması görü
şülmektedir. Tren kazası 

Evvelki gün saat 15,50 de 
Halkapınarla Hilil istesyonu 
araıında i~ katarın telaki 
ettiği yerde bir tren kazası 

olmuş, iki kiti a;ır surette 
yaralanmııtır. Yard hrdan 
Mustafa tehlikelidir. 

Afrikada 
*5P • 

Doludan ölenler, suda boeu
lanlar var 

Londra 3 (Radyo)- Cenub Afrikasında Hindistan cevizi 
Eczacı kadar büyük dolu yağmıştır. Doludan 19 kişi ölmüştür. 
Bay Ma_hmedin 1 Doludan sonra başlıyan fırtınadan ortalığı su kaplamış, ye

yerli ve sekiz sığır boğulmuştur. 

Davası E m m E m m m E 
Eczacı Bay Mebmedi öl- Eslc:i borçlar Bu da Fırtına 

düren Arifin ••kemesi dün siliniyor Belası 
devam etti. iddia makamı 
katilin cHa kanununun 448 Istanbul ( Özel ) - Eski 
iaei maddeıine uygun ceza- harb yıllarına ait ve üç yilz 
landırıJmasmı istedi. Mak- liradan fazla olan hükumet 
tulna karısı aa iki çocak ile borçlarının affı için bir ka-
perişan kaldığından 5000 nun layihası hazırlanmıştır. 

lira m••eYi \Zarar iddiasın- I yeni Bulgar 
da bulundu. Hnkilm bugün 

Londra 3 (Radyo) - Yeni 
Zilanda adasınısn şimal kıs
mmdaki fırtınadan Veling· 

ton şehrmin çatılarını rüzgar 
alub götürmüştür. Mağaza-

ların camekinlarmı parçala
mıştır. Bir tren yoldan çık-
mıf, devrilen ağaçlar yolları 
kapamış, telefon ve telgraf

.Memuriyet 
Maaşı 
Az olan saylavların 

·r eka üdivesi 
İstanbul 4 (Özd) - Dün 

Kamutayda saylavlıktan çı· 
kıbda memuriyet kabul eden
lerin tekaüdiyesi !görüşüldü. 
Saylavlık maaşı memuriyet 
maaşından fazla ise saylav
Jık maaşiJe az ise memuriyet 
maaşıle tekaüd edilmeleri 
hakkında büyük münakaşa
lar cereyan etti, b"r hatibler 
soz aldı. Nihayet kanun la
yihasının bir kere daha en
cümende müzakeresi karar
laştırıldı. 

Kocasını öldü
ren kadın 
asılacak 

İstanbul - Kocası Meh-
med oğlu Ömeri öldüren 
Muğlanın Karakuyu köyün-
den Salih kızı Ummdhanın ı 
idam cezasını Kamutay las
tik etmiştir. 

Petrol 
Konıitesinde İran 

~lurahhası 
Tahran 3 (A.A~ - İran 

hükumetinin Milletler Cemi
yeti konseyinde ltalyaya karşı 
petrol zecri tedbirlerin mü
essirliğini tetkik etmek üze
re kurulan komiteye aza 
seçilmesi dolayısile hükumet 
Anglo - lrctniyan petrol kum 
panya nezdindeki İran ko
miseri bu komiteye İran de
leğesi olarak tayin eylemiştir. 

--~'!lüııı,._ __ 

Pariste bir kızı Lik maçla 
kaçırdılar bir bakış 

- Baştaraf1 l incide -
mağazanın camekanını sey
rederken konuşmuşlar ve 
dost olmuşlardır. O zaman
danberi haftada birkaç defa 
sokakta birleşirlerdi . 

- Baştarafı 1 incide -
kım da eğer dün haf h•ttı 
olsaydı netice başka t~ 
olabilirdi. Kalecileri de i1' 
oynamadı. Yalnız bek Ri_. 

Bir gece bir meydanda 
kanepelerden birine oturmuş
lardır. Burada lath tatlı ko
nuşurlarken önlerine iri yarı 

ve arkadaşı ödevlerini ~ 
kile yaptılar. 

GÖZTEPE - IZMIRSPe>' 
Günün en mühim m•'9 

idi. Birinci devrede çok t~ 
sirli bir oyun gösteren lıoıil bir adam gelmiş: " Ben polis 

memuruyum, hakkınızde tah· 
kikat yapılacak. Haydi ka
rakola .. . ,, demiştir. 

İki tecrübesiz genç korku 
ile ayağa kalmışlardır. Polis 
memuru Raymonda: " Nüfuz 
teskeren yanında mı ? ,, diye 
sormuş, " bayır ,, cevabını 
alınca : 

- Hemen eve koş, nüfus 
tezkereni alarak karakola 
gel. Biz şimdi karakola gidi
yoruz... demiştir.I 

spor ikinci devrede n111i• 
ediimiyecek kadar iyi oytJ1' 

madı. ilk anlarda iiç I~ 
atan bu takım, içinde mOel' 
sir bir kaptanın olmam•" 
yüzünden oyunu beraberlikl• 
bitirdi. 

Oyunu dar bir sabaya i11• 
hisar ettirdi ve ancak d6rl 
mulıasımla oynadı. Bu vaıi• 
yelten istifade eden Gözte• 
pe hücum battı bilhassa pe~ 

Polis memuru küçük Simo-
t neu bir otomobile bindirmiş 

fena oynamasına rağmen be: 
raberliği temin etti. lkiocJ 
devrede Göztepe daha faıll 

kendisi şoför yer!ne oturarak 
arabayı hareket ettikmiştir. 

Simane buna merak etmiş: 
- Nereye gidiyoruz? ... di

ye sormuştur. Polis memuru: 
- Bir parça gezib eğlen· 

meğe... Ben polis memuru 
değilim, karakola gitmiyoruz. 
Demiştir. 

Bu cevab üzerine Simon 
belli etmeden usulca kapıyı 
açmış ve kendisini otomobil
den aşağıya atmıştır. Bu 
tehlikeli hareket neticesinde 
bir kaç kişi kırılmış, bazı 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Bu hadise olurken Raymo
nda nüfus tezkeresile kara
kola gitmiştir. 

Polisler işe alakadar ol
muşlar ve sahte polisi ara· 
mağa çıkmışlardır. Bir kaç 
saat sonra bu adam yaka
lanmıştır. 

, hakim oynadı denilebilir·· 
Fakat neticesiz sıkıştırma· 

lar .. Bundan ekzersiz yap· 
' madıkları anlaşılıyordu .. 

Üç takımda en iyi oyoı· 
1 yan oyuncular, Bocadan İ•· 
J mail, Gözteveden Abbastı. 

ESKİ SPORCU 

Türk kadını 
iş başında 

"Freie Presse" nam Le~ 
gazetesi diyor ki: 

Türk basınından gel .. 
haberlere bakılırsa Cemiye" 
tin dış hayatında Türk k•: 
dınının nüfuz ve ehemmiyeti 
günden güne artmaktadır. 

~i:;·ekecek ,1- Sofy• _e!~gia~!iaosı bil-
diriyor: 

olanlar 1 Bulgaristanın Berlin elçisı 
lar kopmuş, fırtına tesirile Af • k 
Langaster vapuru kayaya 

1 
rl 8 S&VaŞI·, 

Birkaç gün evvel Paris 
ceza mahkemesinde bu kız 
kaçırma davası görülmüştür. 

Maznun mahkemeye bir çok 
müdafaa şahitleri get r .ni~t r. 
Şahitlsr şoförün esasen iyi 
bir adam olduğunu, fakat 
kadınlara karşı fazla bir za
afı bulunduğunu söylemişler
dir. 

Yüksek devlet şurasınd• 
dört kadın aza bulunmakta" 
dır. Yalnız Ankara tehrind• 
on dokuz kadar kadın mub" 
teHf sınıflarda hakimlik v•" 

1 
zifesini görmektedirler. A.,.. 
şehirde on iki de kadm aY11" Pirinç ekecek olanların B. Todor Hristsf, Sof yaya 

talebi üzerine s ıhhiye raporu ' çağmlmış olan B. Todor Pav 
alacaktır. Bu rapor sıhhiye ' lofun yerine Bulgaristanın 
talimatnamesine uyğun ola- Ankar .l elçiliğine tayin olun-
caktır. Bu bahta iJbaylığa muştur. 

bir de emir gelmiştir. Bu ' Sarhoş Kadın 
emir Ticaret odasına vermiş-
tir. Pirinç tarlaları sıtmayı Nara Atarken 
doğurdukları için izin verile- Yakalandı! 
cek olan tarlarar bu emirde fstanbulda Galatada otu· 
zikredilmiştir. ran Eleni isminde bir kadın 

Yahudilerin 
Almanlara 
Boykotu 

Vaşington 3 ( Radyo ) 
Yahudi kongresinde Alman
lara boy\cot kararı verilmiş
tir. Muhacir Yahudilere on 
beş milyonluk bir sermaye 
ile yardım edilmesi de karar 
altına alınmıştır. 

Askere Giden 
•• 
Oğretmenler 

zilzurna sarhoş bir halde 
caddede nara atarken polis 
tarafından güç halle yaka
lanmıştır. 

Göçmen 
Evleıi 
Trakya ve Kocaelinde 

yerleştirilen göçmenler için 
onbinden fala ev yapılacak
tır. Yapı mevsiminin başında 
heD1en işe başlanacaktır. Ev
ler için güzel bir tip kabul 
edilmiştir. 

Fırın işçileri 
Fırınla~da çalışan amele

den bazıları ekmek narhına 
esas olarak hesap edilen 
gündeliklerini bilmemekte-
dirler. Bundan sonra günde
l!klerinin narh degiştikçe 
birer listesi hazırlanacak ve 
fırınlara belediye tarafından 
tastikJi olarak asılacaktır.5 

Bazı okulları açık bulunan 
Jahud asili askere giden 
ffretmenliklere vekiJJik eden 1 

ayni okul öğretmenlerine 
içte iki nisbetinne aylık ver 
dikleri görüldüğünden bu 
ribilere ancak beşte birden 
içe kadar awlık verebileceği 
F"mans Bakanlığından alaka- ' 
duJaıa yayım olarak bildi
rilmiıtir. 

lıçiler böylece gündelik
. lerini öğrenmiş olacaklardu. 

çarptır. İçindeki soo yolcu DID SOD durumu 1 
kurtarılmıştır. 1 ' kat çalışmaktad1r. Yi,..ı 

- Baş tarafı 1 incide -
Çinde komü- 1 İtalyanların bu savaşta zayi

i atı pek büyüktür. 
nisler ilerliyor CEBHALERDE SÜKÜMET 

kadar kadın memleketi' 
1 yüksek mekteplerinden pıO" 
' fes '3 rlük ediyorlar. 

Londra (Radyo) - Komü
nist kıt' alan ileri hareketin-

de muvaffak oluyorlar. Kve-
citiy şehri komüsitJerin eline 
dümüşfür. Orada örfi idare 
ilin etmişlerdir. 

Deniz 
Kuvvetlerimiz 1 

İçin fevkalade sahsisat 
fstanbul 4 (Özel) - Dün 

Kamutay deniz kollarımızın 
artırılması, lüzumunda deniz 
muharebelerine iştirak edile
mesi için lazım gelen büyük 
harb gemileri tahsisatı olan 
!ki milyon yüz bin liranın 
kanuniyetini kabul ve tasdik 
etti. 

- -- oo - -
Ilkmekteplerin 
Ders saatleri 1 

Deşiş ti 
İstanbul - Bir Şubattan 

itibaren ilkmekteplerde ders
ler 8,45 te başhyacak, 14,55 
te nihayet bulacaktır. Her 
ders arasında onbeşer da
kika teneffüs olacaktır. 

HABEŞLERDE BÜYÜK 
HAZIRLIK 

Adis-Ababa E3 (A.A) -
,ki cebhede de büyük bir 
siikun hüküm sürmektedir. 
Habeşler cenup ve cenubi 
garbi vilayetlerinde çok bü-

Mahkeme şoförü biı sene 
hapse ve genç kıza altı bin 
frank zarar ve ziyan verme· 
ğe mahkum e' miştir. 

'--•18~--

Bundan başka birçok k•" 
dın, tabip ve diş hekimioİll 
bulundnğunu öğreniyoru• 
Devletin resmi daireleriad• 
ve müstakil mahalli idareler" 
de takriben sekiz bin kadat 
kadın memur ve ıtneodak"' 
tilo istikdam olunmaktadır• yük bir askeri nakli hareketi 

yapmaktadırlar. İ ki yüz bin 
kadar asker sevki ya ıı yapıl
maktadır. Ccbhenin her kıs
mı bugün tam kuvvetile mü
dafaa edilmektedir. Ayrıca 
elli bin kişilik bir kuvvet 
umum kumandanlığın emri 
altındadır. Bu seyyar kuvvet 
İtalyanların hücum edetek
)eri noktaya gönderecekler
dir. Üç haftadanberi yağ
makta olan yağmurlar kesil

Blna şekilleri Ayrıca hususı teıebbOalerd• 
de bin beşyüz kadar kadıO ---oo,---

B çalıştırılmaktadır. undan hö~·Ie bir pro-
.; Şimdi de Türk kadınlatl• 

jeyc güre ya pı]aca k işçi ve amele olarak memle" 
Muhtelif şehirlerdeki bina 1 ketin fabrıkalarını ıstila et" 

üsluplarının biri birine uyma- mektedirler. Bugün İstanbul" 
dığını nazarı dikkata alan - da ve Ankarada fabrikalar" 
iç işleri bakanlığı belediye- da yirmi binden fazla amele 
lere yaptıği bir tamimde sa- vardır. 
bil ve kara iklimlerine göre ----oo 
şehirlerimizdek binaların ne 
şekil alması icap ettiğini miştir. 

• 9 • • sormuştur . 
iT AL YAN RESMı TEBLIGI Bakanlık sahil ve kara 

Roma, 3 (Radyo) - Son iklimlerine göre bina üslup-
r.esmi teblig: 

ları ve şekilleri tanzim edi-
Somalide işgal edilen ha- lirken hıfzısıhha mütebassıs-

valide arazinin teşkilatı Ga- farının da fikirleri alınması 
nale Doria ve Dava Parma 

lüzumunu ileri sürmüştür. Be-
arasında devam ediyor. Gala , lediye bu husustaki mütale-
Borana aşiretleri bu işgal ı v b' · 

asını ve yapcagı ına proıe-
mıntakasında kalan Hab("ş 1 · · kAI t .. d kt" , erını ve a e egon erece ır. 
mukavemet merkezlerine kar- .A ~ .......... ........, 
şına İtalyan kıtalarile elbir- : bim birşey yoktur. Pınbo 
Jiği yapmaktadırlar. Eritre Araci ve Dankalide tayyare 
cephesinde bildirilecek mü- istikşafları devam ediyor. 

Seyyar 
Satıcılar 
Ne olacak 
Seyyar satıcılar hakkınd•" 

ki mesele belediye mecliıiO" 
de konuşulmuş fakat heo~• 
bir karara rabtedil • emiştıt• 
Seyyar satıcıların hakk•01 

müdafaa edenlerde o)aıuf" 
tur. Zannolunduğuna gar• 
bu satıcıların sabası daral" 
tılmak suretile neticele••" 
eektir. 


