
• 

alan, 
ve l>aı Muharrir 

1 
Sll~RI SANLI ' 
~AREHANESı 
ır Bitbıci BEYLER 

ti SOKACitNDA 
•rtecliJ . 

llliyen evrak iade 
~ edilmez . 

l1Ncı SENE No: 2703 5 ŞUBAT 1936 

esi 
SESiDiR 

ÇARŞAMBA 

Netriyat Amiri SIRRI SANl:.I I 
ABONE ŞSRAİTI ;ı 
Seniıliif' T, Mtı A,Uis 4 J 

Liradir, Glbıi Geçmif J 
Nüıhaıatni Bel;Pıj ı 

15 Kar4ttır. f 
( Halkın Sem ) MalWMı•.. J 

~-..ur 1 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 
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abeşler her taraftan Mahalleyi muhasara etti 
RALMAN MÜTEHASSISINA GÖRE 

oo----~~-~--

1> ENİZ DE HARB OLURSA 
. ~ZİYET NE OLACAKTIR? 
• 

~ tiltere ve ıt';Jyanın birbir-e • 
:; llne ka:fşı zayıf ve kuv-

\'et)i noktaları nedir? 

P.ı,.._ 
~ı,t1 Qr Alman deniz sev- cer olacağını iddia etmek 
ti 4d ~lltchassıslanndan istemem. Yalnız herhangi bir 

SAVAŞIN SON DURUMU ı 
~·ı;....... ....... , ~ 

Habeşler Mahalleyi her 
taraf tan muhasara etti 

oo .. oo ----··- --------

ltalyanlar çok fena vazitette bulunuyorlaı· 
ya teslim olacaklar veyahut kılıçtan geçecek ___________ ...._ ...... 00...... ----- --
ADUA YOLUNDA KANLI MUHAREBELER 

G ÜZELLlt< KRALIÇESINlN YA TESLİM YA KILIÇ 
Adis-Ababa 4 ( A A ) -

Royter ajansmdan ı 
Cepheden gelen haberlere 

nazaran Makalle şehri Jini
di Habeşler tarafından ta
mamile kuşatılmış bir vazi
yettedir. Şehirdeki ltalyan 
garnizonunun ıu ihtiyacını 

temin eden derenin yatağmı 
Habetler değiştirmeie mu
vaffak olmuılardır. Bundan 
böyle ltalyanlar ya teslim 
olmak yahut da ktlıçtaö gt!
çirilmek şıklarından birini 
ibt yar etmek mecburiyetin
dedirler. 
SAVAŞIN SON DURUMU 

T ARIHI KIYFETILI RUlll 

YUNANISTAND! 
BiR REZALET .. 

liyebiliriz. Ha betlerin bütün 
cephelerde pek ateşli çalış
tıkları gibi Ras Nasibu or· 
duauna daha beş yüz sandık 
cephane g:deceğine g6re en 
bliyük rolli Ras Nasihunun 
karşııındakı general Graz· S 1 

•• JJ•k 
yaniye oynayacağı görilliiyor. OD gDZ~ 1 

lstanbuldan bu salah alı- k Ji • 
nan telgraflar Makallenin ıra Çesl 
düştüğilnü bildiriyorlarsa da Kocasını bırakarak 
bu haberi teyid ettirmiyor- başka birisile kaçtı 
lar. Raa Dest• ordusunun 1932 y.ı.mla 1eçilmlt ola 
toplanması ameliyesi henüz IOD Yun•niataa glMllik kra· 
noksandır. Çiiokil dağılmıt liçeıi Mia Lompsa, Atma p• 
olan muhtelif kollardan her zeteleriain uıun uza.U1a bala• 
gün bir taraftan bir haber ıettikleri bir aık maceruı• 
gelmekte Ye banlarm da ana uın kahramanı oı....-. 

th elllzdeki son sevkul- sebeple ba p vukuunda ne • .., .ili 
-~'1 ... Yetine dair 26 Ki- gibi akıbetler doğabileceğini 

Savaş bakkmda son duru
mu Anadulu ajansı vermiştir. 
Akıamki Radyolar yeni bir 

kuvvete iltihakı için çalışıl- Matmazel Lampaa, Y-
maktadır. Habetleria keamek· srfizellik kraliçeai ı~ 

lftır. llide bir makale yaz- gözden geçirmek isterim. 
'1c-ıe:ın:~~ mütehasısı bu s::veyf kanalı mtntakası 
~ltd ~ dıyor ki: ile Bahriahmerib cenllb met-

tti11 eııızde bugünkü vaıi· hali Babfilınendeb böğazı ln-
::tılclalca harbe mün• - Sotıu 4 üncüde -
.. 2298 288 

NeYyork Herald gazetesi 

ekizinci Edvard 
~-----=----------

\t lltenı müddeti bitince vilayet 
~ bllıiistemlekelere bir seya

at yapacağını yazıyor 
~ -...., , - ... ı lekelerine bir seyahat yaµa-

~ ~ cağını yazıyor ve şunları da 
katıyoı: Krahn bu seyahatı 

,.~, on ay kadar devam edecek-
;,~;~ tir. Seyahat aylarında kırala 

,,_.,.,,_. -.:r~ ~ bir heyet vekalet edecektir. 
~ 1 Bu vekalet heyeti kraliçe 

•f*ıi Meri, Voyovayorka, Gloster 
~ ve Kent'den mürekkeb ola· 

caktır. 
Bu seyahatin resmiğ kararı 

henüz verilmemittir. Fakat 
bu niyet mutlaktır. Kralın bu 
seyabattan muradı memleke
tini yakından görmek ve ta
nımak ve idaresini ona göre 
tesis etmektir. Netekim Be
ıinci Jorj da tahta çıkınca 

N evyork He- 1911 yılanda böyle bir seya-
hat yapmışb. Sekizinci Ed
vard dahi seyahatinde Hind 
imkaratoru tacını ve elbise· 
aini riyecektir. 

sa~at gilstermediler. Ancak ajansida tayid etti. 
Makallenin Habeıl~r tarafın~ Demek oluyor ki akıama 
dan muhasara ediJğini bildir· ıabaha kanlı bir aavaı ha-
diler ki bu haberi Royter beai yahud bir ordunun tea· 
ajansından naklen Anadolu Um olması meraıimini bek· .......................... .. ......................... . 

• 

Yaşasın Halk sigarası 
Sigara fiat]eri düşüyormuş! ! ! 

- Müjde monşer, müjde, Sipalıi ocağı ıigarasının on ta
nesi 17 kuruşa düımüı, bu müjdenin ıerefine bu nefis si· 
garadan bir tane tellendir bakalım r 

- Halk sigarasının altı kuruştan beı kuruıa indiğini 
müjdele ki halkta bu müjdeden memnun kalsın ... O dediğin 
sigaralar halkın nazarında Siimrüdüaııka kutu gibidir. 

- Okadar telaş etme birader, sana Boj'aziçi kutuıu için· 
de verdiğim bu nefis sigara da gene halk ıigaraıından 
baıka birıey değirdir .. 

te oldukları Adua - Makalle sonra ıenç, zengin Ye yala• 
yolu üzerindeki ltalyanlar ııkh bir Yunan Jbbapale 
uğradıkları kapandan kurtul- aeviıerek evlenmİf ve bu İl· 
~ Sonu 4 üncüde ~ (Sonu 4 &acilde) 

~., ... ? .................................. ._ .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 0000 

iki ilindan bir ilham 1 
Bi~a vergileri işinde hÇıkumetimizin zihniyetini 

Kavramıyan memurlar vardır 
S':Wina vergilerinin tadili itinde alldar memurlar ela, ... 
lı..;lmuru bulunduklan htlkômetlerinin leffea Dlmi1etW 

kabul etmek istemelidirler. 
Geçen gün gazetemize Bornovada sablık iki ev içia Wi 

ilin koyduk. lıir:ı veren satılacak evler için izahat "'~ 
- Bu iki evin yüz küaur d&nüm bahçesi, çam Ol'IN9 ..... 

fidanlığı, ve hatta otomobil garajı da vardır. Evha hirl • 
odalı diğeri sekiz odalı ve içinde akar ıulan Ye ...,_. 

vard1r. Evin büyüğü tam minu'yle zarif bir tatodur. 
Bütün bunlara ilk ağız bet bin lira iatendijiai Qrudl· 

ğimiz zaman hayretler içinde kaldık. 
Dün gene bir ilin getirdiler. Karantinanın mutena Wr 

mahallinde dört odalı, bir salonlu, b&yllk bir bahçeli •• 
yanında bir evlek arsası ile birlikte bir rv 700-750 lira,a 
satılıyor! 

Binaların bugünkii degerleri malim ve her gln bu faatlar 
yuvarlanmakte berdevam iken gene binalara kıymet biçem 
bazr komisyon izllannın g6ıterdikleri zihniyeti l'lrlyona 
da bunların hükOmet ve kamutay çevenlerinde bu •erıile· 
rin azaltılması için yapılan münakafalardan, 1'6ıterilen pJ• 
retlerden zerre kadar haberdar olmadıklarına bllkmedece• 
ğimiz geliyor. 

Artık bu komisyon izalannında halk h6kGmetimİIİD, mil• 
Jet meclisimizin ve nihayet halkımızım ne iıtedijini kawa· 
maları zamanı gelmiıtir. ÇOnkil herkeı ıibi oalarcla ala· 
malıdırlar ki : 

HALKIN SESi ~AKKIN SESiDiR 



( Halkm s .. ı ) 5 Şubat 
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Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

•• 
Oğre 

Eski ilb lardll\ Bay Ne- ı bu toplanbmııı ıereflendir· 
cati Yılmaz, kızı Mefkürenin menize benim ve babamın 
edebiy- ~teaiaden çok ne kadar önem verdiğimizi 
parlak bir diploma alması anlatmış oluruz, değil mi? 
ıerefine mütevazi •İmle kı· yatar Gündüz, gözlerin-
zının bazı arkaelafları ile den zeki ve bilgi parılhsı 
eski öğretmenleri~e bir zi- taşan bu genç kızın bu asil 
yaf et vermişti. kadirşinaslığından son dere-

Bu samimi ve sade filen- rece mütehassis ve mlHe-
de Sevin Akalın ile arkadatı ıekkir olarak ona ,u iltifatlı 
CeJile de dav?tli bulunuyor- mukabelede bulundu: 
lardı. - O zamanki derslerimi-

Esasen lldklre, kız lise
ıini bir yit enel bitirmi' bu 
iki genç laz kadar kafa 
dengi, kitab dostu, g6r~
şülecek, dertletecelc arka
daşı ol ..... ğındın bunları 

kendisi ıWiP e91eriadea 
çağırJIMf •• gelmelerini yal
varmı,tt. M•ıre Y ılmaı.ın 
kendi a.;. ile aidip çağır· 
dıiı .. wttlllwi aruanela 
eski 6ğretaieal Ba1 Yaşar 

Giind6z de Waaarordu. 
Genç k" ~u, babasının 
kendi ıfdtji lt• 
ziy•fete çtWınrken tlemitti 
ki: 

- F ..... ecleki •ini mini 
muvaff af._jyetimiıt en koca· 
man yardımcııı altı ay kadar 
aiı.den lauıaıt olarak aldı
İ'Jm yabncı dil •e ecleblt•t 
denf~ ~" •lylene•, 

.. w,.~·- • • • 
Süpıii19e 

zin yalnız altı ay devam et
miş olmasına bir hayli mem· 
nun kalmııtım. 

- Aceba neden, yoksa 
tenbel öfretmenini sıkan bir 
talebemidim? 

- Söylediğininiz tamamile 
aksi idiniz ... 

- O halde? 
- Sebebi şuki: Eğer der· 

simiz biraz daha devam et· 
seydi, size öiretecek birşe
yim kalmıyacaktır; okadar 
çok ilerliyor ve öğretmeni· 
nizi geçecek bir yol alıyor
dunu>:. 

- O zaman nasıl çalıtb· 

ğ~mı bilmiyorum, fakat bu
gün b Jdiğim birtey varsa, 
oda bu iltifatınıza bugün te
tekkür etmek için bir s&z 
bulamadıtımdır. 

( Arkası var ) 

B E 8 B 

14Muallim 
mahkôm oldu Ta il 

Bell'fad (p,zel) - Almaa· Sofya .__ Vraca mahkemesi 
yanın mhtemleke davası ar- 14 muaHim komüniıt olarak 
bk me1dana çıkmlftır. Bnnu mubk6m etti. Bunlar S:.10 
Al et~leri de sakla- sene ağır hapisliğe mahküm 
mıya tium gCSrmiyorlar. Al- of mut iıe de maallimler ce-
man dip~ ela siyle· rniyeti bu me.ele ile çok 
mekten ~Jd~yorla'r. Sulala· alikadar eluyor. Hükumette 
perver Fıaoıa bu babta her 1 bund•n guşkulanıyor. 
fedakirlığa ......... gi~ • 
ılrinii~ör . . Fakat Franıız iç bakan Av-
ıazete\en vi'\'eylayl leopara• •d• 
yorlar. Rebuplill razetesine rupaya 21 lyOr· 
göre<;ı..ı iwr~ km.fik siy•· j lstanbul (Ôet) - Sıhhi 
sa dm- •• lıNr ıüm9rge ~ ahvalinden dolayı doktorların 
taksimi ile neticelenecektir. 

1 

tavsiyesi üzerine iç bakanı-
Bu ••da err- ltüyDk fedakar mız Şükrü Kaya bir kaç 
da Fr-..ıııa olmuından I hafta için Avrupaya gide· 
kork. J ' ktıı6ır, cektir. 

ıMIRLİ 
BIRKIZ 

SEVDİM! 
Atk, lzhrab, Heyecan Romanı 

Ge•ç, .._ aylardU beri 
de ~en perbiıi bu~ 
bozmqta 1 

L.,..: 
.:.-. l~me nhk ~iyordu. 
- içeceğim sızıncıya ka

dar. Senin i~in içeuğim .• 
Nihayet lyle bir an ve 

öylf! fiir zaman geldi ki, ih
tiyar kadın yeıin dibi.ıe ge
çecelpw f ibi oldu. Ç:Ainkii 
Ahm••~ odasında .aız
m ta. Bununla beraber Leyli 
ita n Alimedin herteyaini 
affediyordu... Onun bu tq-

Numara 1 S 

kın neı'esinin kaynaiı oldu
ğunu dütündükçe gurur du
yuyordu. 

*** 
Hülya, nitan günü çok mü·· 

teessirdi. Genç kız ablasile 
Ahmedin aıklarının bir flöt
tan ibaret kalmadığını, on
lana büyiik bir bağla birbir· 
lerine bağlı olduklarını an
iamakta güçlü1' çekmedi. 
Kalbinde filizlenmeje başla
yan tomurcuğu ablaııoın sa
adeti utruna kopanb atma
ia karar verdi. O, artık Ah-

Cesur hırsız : J-l b k d l Sabırh bir hizmetcinin Q eş Q ll). QTl 
Kurşunile öldü 

Belgrad - Petroğradtan 
telefon : 

Adem Raper adlı biri (Be
li Labod) otelinde hırsızlık 
ederken öldürülmüştür. Hır 
ıız otelin davarını atarken 
k&pekler sarmış, bu köpek
lerin ürümesine otel biz _ et
cisi koşmuş, kimseyi göre
mdmiş, bir keuara saklanmış 
bir müddet sonra hırsız bi
naya girmif, bizmetcide ar
kasını takib etmiş, odalan 
dolaşırken oda arkasını bı
rakmamıf, nihayet bir odada 
hırsızı kapamış, fakat hırsı
zın kapıyı kırarak kendisine 
hücum edeceğini anlayınca 
kapı a,ırı elindeki av tüfe
gini ateş etmiş, tesadüf ese
ri olarak kurşun kapıyı de-

lerek hırsızın beynine girmiş. 

Macar 
Wisyoneri 
Habeşt neler görn~ üş? 
Budapeşte (Radyo) - Ha

beıistandan buraya gelen 
Misyoner profesör jozef 
"Oy~k" gazetesine beya
natta bulurken şunları da 
söylemittir : 

- Habeıe pek çok Kızıl
baç azalan ıelmittir. Bunla
rm arasında petrol ve altm 
tllcçarlan da vardır. Rodolef 
gölü b&lieainde pek çok 
lngiliz aekerile iki lngiJiz 
tayyareai g&rdüm. 

Mongollar 
Hududa 15Ô bin asker 

yığdılar 
Belırad - Tokyodan bil

diriliyor: 
Hiaı Kiaıden ajrenildiği .. 

ne göre Moaıoll•r hudud
larıaın mllbim yerlerine elli 
bin kiti yerleftirmiılerdir. 
Ayni kaynaktan gelen ha
berlere göre McmgoUarın 
umumt kuneti 150 bin kifi
dir. Bu asker aon siıtem 
sillhlı ve talimlidir. Bu or
dunun 100 tayyaresi, 20 
ve 4000 kamyonu vardır. 

Seriinin 
En kalabalı yerınde 

Bir hücunı 
Berlin - Şehrin en kala

balık bir köıesinde iki hır
sız bir tabsildtra hücnm et
miş ve onbct bin Mark aşır
mışlardır. Hı! sızlar ortadan 
kay bokııutlardır. 

mede bir atabey, bir enişte 
g6zile bakmağa baılamıştı. 
Her genç kızın gönlünü ç_e
lecek kadar bir erkek gflzeli 
olan bu delikanlı, Hülyayıda 
epeyce mqiul etmişti. Hül· 
yı, daha aakin ve daha man
tıklı düfilad6kce Ahmede 
karşı olan seviisi bir hür· 
mete inldlib ediyordu. Öy-
leya i'eaç kız biraz sarhoş 
ol dutu için b.Jo gecesi faz
la açılmııb. Ahmed, onu 
susturmasını bilmi,, fakat 
bu. hadiseden Leyliya biç 
bahsetmemişti. Bu bidise 
Hayali cblası n :n gö ünden 
ilelebet düşürecek k~dar çir
kin ve iirenç bir kalp taza
huru idi. Hayal bayle ditün
dükçe, Abmede · karıı derin
den derine mineeddar olu
yorduı 

Hatta bir aDn bir fırsat 

~~------~--~0000-----------------

Bir kısmı elişil yapar bir kısmı 
,kır işi bir kısmı da biber döver 

Habeş dört mıntakaya tak- beraber çalışttlar. Danakil-
sim edilir. Tigre, Cboa, liler çorak yerlerde ve gö-
Ambara ve Godiyamdır. Bu çebe halinde yatarlar. Ôlüm-
genit ölkede insanlar pek den yılmıyan ve zahmete 
birbirine benzemezler. Ha- katlanan bu halk cenğiver-
beşlerin asılzade sınıfı ka- dirler. Aasıl Habeş kadınları 
dınları süslü gezerler ve ça- çok oynanktırlar. Süs, zineti, 
lışmazlar. Yalnız pek g6zel albndan Hebeş haçlarını 

h 1 ·· l k · 1 l taşımağı severler. Bunları a ı orer er ve na ış ış er er. 
G il ı k" k .. l"I d" T" başlarına ve gerdanlarına 
~ • ar 1 oy 0 er ır. ıp- takarlar. Habeş kadınları ev 

lerı daha düzğündür. Bunla- · l · "d "h l t 1 . . ış erını e ı ma e mez er. 
rın zıyadesı Harrar mıntaka- O 1 b" ··k v 1 · n arm en uyu meşga esı 

sında yaşarlar ve İslamdır· b""b d'" kt" H" d b"" u er ovmc ır. ın u-
lar. Hem çiftçidirler hem de beri Hebeş yemeklerinin esa· 
hayvan yetiştirirler. Kadın- sını teşkil eder. Habeş ka-
tarı çok sıcak kanlı ve tat- dınlarının pek güzel el işle-
bdırlar. Tarlada kocalarile , ride vardır. 

r!lE~S ~~~t!l 

8ulv:ar Bulgaryadan 
Kabinesi kaçan İstilo 
Sallanıyor İstanbulda 

Sofya (Özel) - İç bakan 
Ceııeral Sayofon istifa ede
ceği rivayeti dolaşıyor. Bul
gar kralının Londra seyaha· 
tından dönmesi bekleniyor. 
Gelir gelmez yeni kabinenin 
teşekkül edeceği zannedili · 
yor. 

Yeni kabine eski fırkala
rın şeflerinden mürekkeb 
olarak BuJgaristanı tabii ba
le koymağa çalışacaktır. 

Kabine •zalaı ı gerçi bu 
haberi yalanlıyorlar. Fakat 
siyasal çevenler bu yalanla
manın da doğru olmadığını 

iddia ediyorlar. 

Mahkum Mısır
lıların affı 
İstanbul (Öze') - Mısır 

üniversitesinden mahkum 
olan yimı iki talebenin affo-
lunması için yeni kabine de
lalet edecektir. Bunlardan 
para ve kamçı cezasına m~h
kôm olanlar afvı muhakkak 
gibidir. 

Sufya - Bulgar komünist· 
!erinden lsti'o Bulgar'.standan 
kaçmak için Yunan vapurile 
Yunanistana gitmişti. Haber 
alındığına göre İstilo vapur-
da bir iskandal çıkarmış, 
adamakıllı bir dögülmüş ve 
ambara kapanmış ve yarala 
olduğu halde lstanbula çıka
rılmıştır. 

Akdeniz 
Devletlerinin 
Akdeniz Pakb 

Paris 4 (Radyo) - Gaze
telerin İngiltere başta olmak 
üzere Fransa, Jt.alya, Türk~
ye, İspanya, Yunan devlet
lerinden mürekkeb bir Ak
deniz pakt vücud bulursa 
İngiltere Akdenizdeki filosu
nu çekecek, İtalya da Mısır 
hududundaki ordularını geri 

• alacak, harb mevzii kala-
caktır. 

• 
ita yanlar 
Almanlarla 

Bulgaristanda 
.1 Yeniden SO 

Anlaşıyor mu? 'Fevkif olundu 
Rom, - Havas ajansın· 1 Sofya - Lokovit siyasal 

dan: Almanya ile İtalyanın polis yeniden gizli bir komü-
münasibeti iyileşiyor. Bunun 1 nist kurumu keşfetmiş ve 
en büyük şahidi iki memle· ! evrakını tutmuştur. Bu mü· 
ket gazetelerinin birbiı l :rini nasebetle elli kişi yeniden 
tenkid etmemeleridir. hapsolunmuştur. 

bularak Ahmedi yalınıi ya
kaladı, ona: 

- Ağabey! diye hitabetti. 
Ahmet bu hitabın karşısın

da şaşırdı. Hayalin ilin aşkı 
ne kadar tuafına gitti ise bu: 

- Ağabeylik de o \tadar 
garibine gitti. .. Hayale: 

- Beni affet.. Çocukluk 
ettim. ikimiz de bunu bütün 
bayatımııca unutalım! dedi. 

Hulyanın bu yalvarışı Ah
medi çok hislendirdi. Bu toy 
ve Hulyalı genç kızı gayri 
ihtiyari kendine doğru çekti 
onun alnına bir "ağabey,, 
öpünüğü kondurdu. 

Ahmed: 
- Hulya.. Ben her şeyi 

unuttum. Sen de unutması

nı bil! dedi. 
- Emin olunuz .. . 
- Bravo ıana .. . 
- Affettiniz mi?. 

Delikanlı, Hulyayı tekrar 
kolJarının arasına aldı ve 
onun alnına bir ökücük 
daha kondu .du. 

Hnlyanın gözleri boncuk 
boncuk olmuştu. Hemen ağ
lamak üzere idi .. 

- Ağa bey ! dedi... Sizin 
saadetinizi kendi saadetim 
addedeceğim.. Sizin saade .. 
tınız için İcab ederse haya
tımı vereceğim... Nişan günü 
çektiğim azabı ben bilirim ... 

Hulya, içindeki yarayı de
şip attıktan sonra, o da eski 
neş'esine kavusmuştu .. O da 
ablası kadar mes'uddu, ab
lasının bütün işlerine seve 
seve için yardım ediyordu. 

Ahmed eve geldiği zaman 
onun etrafında pervane olu
yor .. İcab ettiği zamanlarda 
Ahmttle ablasını yalnız oda
da bırakmasını biliyor. 1 ;e-

insanlarla 
• • 

Yaşamak isti- • 
yen bir balık 1 

İki yıldanberi 300 - 400 
kiloluk bir köpek balıi' . . 
İstanbulda Y eniköy iskeleti 
altında yuva yapmış, her ak" 
şam oraya gelip yatıyormu~ 
Bu balık bir ev kedısi gibi 
insana alışkanmış. 

Balığın en aziz doıtu Y r 
niköy isklesi çımacısı Koço-
dur. Koçonun sözüne ı:6 
balık iki senedir bur 
müdavimidir. Boyu 5 metro 
olan bu balık el'an orada 
yaşamakta, akıam güneş ba• 
tarken gelerek sabah yedide • 
Boğaziçine doğru yolJanmak· 
maktadır. 

Siyasal 
Kurbanların li 

Töreıti 
Payis (Radyo) - 933 se.'\ 

ne~ inin yarınki altı Şubat 
P rista çıkan particilik iı-

yamnın kanlı yıl dönümüdür· 
Pa~isliler bu siyasal ku han
ların istirahat ruhu için diııl 
törenlere hazırlanıyor. Pari• .. 
liler (Ataş haç) faşist kuru
munun da büyük bir topla11· 
baı olduğundan yeni bir hl .. 
dise çıkmasından korkulu· 
yor: 

f Ek=.:kcibatı 
" lokantası 

Birinci Beyler •okatında 
Bay Mehmed Albnb;letpı 
idaresindeki lokanta mide
sine ehemmiyet aıhh.t •• 
hayatına kıymet vermesini 

~ 
bilenlerin hergün koştuk
ları bir yer olmuştur. 

>+ Evler için de tabeldot 
{t~ veren bu lokantayı okur
r+J larımıza hararetle tavsiye 
(~ ederı z. 
~~~w;e;,•- -., as:;ıE3Blii!lml'lf' 

Yeni Hamadl 
Yeni Müşteri 
Kemeraltı caddesinde Ver 

sel liamamıaı kıraladım. 1/I 
yeniden açtım. Nezafet 
intizamını temin ettim. M 
terilerimi memnun etmek i 
her fedaklrl1ği göze aldı 
dım. Bu güne kadar gör4 
ğüm teveccühün hamamı 
ziyaretle devamını dileriDI• 

riye girmek istediği zaDI~ 
öksürmeden kapıyı açmıyor 
du . . ~ 
, Hatta :,azan, Ahmed e ııı.. 
de iken, bir bahane ile .-' 
nesini de alıp sokağa çık•~ 
rıyor, bu suretle ablaııo'. 
d . t . . d ..n.i,. a, enış esının e sev6~ d' ~ 

kazanıyordu.. Eniştesi eli' 
her gelişinde ona bir be J 
ye getiriyordu.. Bu hediY , 
o kadar kıymetli ve o k~ 
yerinde şeylerdi ki, bu•:.,, 
tan, bu nişandan bu evi ,,., 
meden en karlı Hulya Y 

kıyordu .. 

*** 
Nikah için evlenme -: 

murluğuna müracaat e f' 
mişti. Ahmed, o gün L' t 
lanın ve kendinin nüfus t; 
kerelerini eline aldığı zad'.,lı 
bakaloryasını verip eli~ 
ıehadetnamesini almıt ~ 
çocuk kadar ıevinç içİll-~ 

(Arkası._.,, 



erit diş macıınu 
• 

Ciftci bai ve ~~~~~:1t:a:~~t~*1t:---•1t---•:1t_._:1:~~"t__='-*~~-~, 
bahce sahb.- Elhamra [&~; 

leri 
Beyazlatıt 

etJerini besler 
snJsiz d" .. ... ışmacunudur 

uyl&alnız 

)e e üjde idaresinde MWi Kütüphane 
Dost ~et Rm,. tara· B ı · ahk dtiia ~ 2 f fıdan yurduma:ıa ötedenberi uı • ••nema . .-ıma • ~~ · 

ithal edilen ve her bakımdan N J N o 
Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, JEAN KIEPURA - JENNJUGO 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii güb
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (..ıülfatd'amon- s 
yak) kimyevi gilbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte ..a.. 
etmiş olduğunu sayın halkı- ~ 
mıza ilin ederiz ~ 

Müracaat yeri: Gazi bul- ~ 

ve 

MARIETTA 
JEANE1~1,E A1AKDO ALD 

NELSON EDDY 

kuruştur 
0Ptan alan
ara tenzilat 
• l>epo: S. Ferit Şifa eczanesi ı 

1 ~~LL!!!!'!!!!!!"!'!!!!!!!!!~~!!!!'!'!!!!"'!!!!!!!!!.""!!l'~!!!!!!!!!!"!!'!!!!!mm!!!!!!~ 

varında ıs numaralı mağa- :w: Seanslara dı.kkat·. 
zade Hikmet Besim ve Mus- tC -
tafa Yumelaki evJatları tica · fC Saat 3 de NINON 
ratbanesi B ,, 5 " MARIETT A 

Bu gübre nasıl " 7 ,, NINON 
kulh~nılnıahdır? tC ,, 9,15 MARIETTA 

lçenler bilir Arpa, bu~~ay, ç~vda~, ~u- ~:ıtfC)ft~Ç~~~H~~m-~JI 
laf, Mısu ıçın bır donum i'~~•• ~~~'iı ~ Bl'ZIM KfŞE 

liayatan nıa l · d" - l' k'b b' b Crijb • nasını an amış mce uşunce ı ı ar ır ayan 
N ~sıo~ istinaden diyor ki: 

tarlaya tohumdan evvel ve- 1 •• •• 1 ~atılık « » 
ya tohumla beraber ıo-ıs H Gumuc ı I e· • d. 
kilo serpilmelidir. Bir dö~ür_n 1 ~ ~ • ki ev IZlm Jr 
patates tarlasına sene ıph- j ~ Kupalı Tayyare piya-.oausn her 

İn~~ enızi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın '1 1 surette korunmasını temin edecek ancak 

liksel, Kaba<layı ve Billur ' 
~~kılarıdır. 

dasında tohum atılmadan n BornovadP büyük bahçeli 
atılrı~ada~ ~vvel ~5 25 kilo ~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ iki ev, içinde akar ıul rı ve lieşidesinde beı on lzmii'liyi 
serpıJmclıdır. Zeytm, porta- ~ müsabakası ~ elektrik tesisatı mükemmel lzmirde yaııyanı zengin eden, 
kal, mandarina, elma, armut Alsancakta GÖKÇEN refah ve saadete kaVUfturaıl 

• w 1 olmak üzere yok fiatile sa-
s~ıre me!.v~ v.~~~n agaç .~r, '1 kırathanesinde başlıyor. ı Kemerathndaki, 
agacın buyuklugune gore ti H 1 tilacaktır. İstiyenler Borno-

.. w d . . t f b' . . lıl eman yazı ımz. B (M.oı,.m.od T fik) ·0 gog esının e ra ma ırıncı k.tH;:;,·t:S~ ~ .. ~a:.t::a vada Atatürk caddesinde ay ~~ e 1 

aJ Yramda, bayran1 ertesi ':e her zaınan 
ati?. bu rakıları kulJanınız. Beni şükranla 

ırlarsınız. 

Kanundan M~~ta kad:ır b~r 1 İJk ()kul talebeleri 22 numaraya yahut Bornova " Bizim kite " 1İ tiizlmclir. defa olmak uzere bır, bır . 
buçuk kilo serpildikten için özel dersler santralı va11taıile 36 telefon Bmun içinClir lll 
sonra toprak karısh~ıh~. lkmalsiz ıınıf geçmek ve numarasına müracaat eder- lzmirde YaflluJu ~ 

~ 

li Yoğurt 
enı gıda ve henı 

b şifadır 
ou ··r ı dcb· yl a ı gıdadan istifade 

ıltııek . . h'I . 
aı ıçın ı esız ve 

Yap' alaaınamış sütten yuğurt 
e 11, ... 'n lkiçeşmelikte Tan si- , 

it -.ıası 
• k~tşısıııda C A N 

\lliiph. 
til~a· ilesidir. Doktorların 

'Ye ett""· w ıgı yogurt budur. 
Gazet rn,

11
d e nıecua ve ayni za-

bllJu a kiloluk kağıt dahi 
nur: 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısmda 

Haşhaş tarlasına sene ıptı- geri kalmı, baza dersleri kuv- le daima " Sim ~ • tlMa 
dasında tohum atılmadan d' k h 1 r. 

1 15 25 k·ı .1. vetlen ırme üzere ça ıtırı - 1-15 alırlar. evve - ı o serpı ır. . . 
Perakende satış için Ha- ma.k ııtenen ılk ok~. talebe-

Jim aga çarıısında kuru ye- lenne özel den verilir. 
mişçi umer Lütfi mahdumu Müracaat yeri: Arabfırı· 
Bay Sabriye müraat oluna- nınaa yağcılar sokağında 12 
bilir. numaralı ev. 

Soğuk 
HASTAI4'1K 

nedir bilmi
yen kadın! 

(Halkın Se iJ 
Okurlarına onları çok m~tnnan 
edecek yeni bir kitah t.JkcJi.JQ 
edecektir. Belde---· ..... 

Fabrikacı, lokantacı, iJoba._._.-z; 
... ~ _., --
şumine kullananlar ile kft 
tuğla ocak sahiblerine nı •· 

~ 
-----~-====:ıo;;;;r;;;;:;;;;;;;:;;~== ===-~~==-=-==-=-~= 

13a y - bu soğuk 
ha va da bu kıyafet-

BUGÜN 

ASRİ SİNEMADA 
İki ınüstesna filnı birden 

l- Altın Hırsızları 
Diinya ti 

a et ıampiyona RiŞAR TALMAÇ 
oynanılmış büyük Avantür film 

2- L··b M l.k • u nan e ı esı 

Telefon 
2394 

le üşün1üyor mu
sun? 

Herkes hu ha va
Ja da hastalıktan 
kırılıyor ·. ., 

Bayan - Herkes 
de benin1 gibi Sefe-
rihisarın ( ÜNLÜ ) 
şarabını içşin, bak 
o zaman soğuk has 
talık nedir bilen, 
duJan, gören olur 
ınu? 

E --
[•l SATIŞ YERi: 
IJ - lkiçeşmelik caddesinde Asmahmeacid mevkiinde Kızı· 
l?J lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 
~ 1 ~ ÇET NALP) in tütüncü dükkanıdır. 

~ 1'~~*~~~*--~~ iti DOKTOR 
fi A. Kemal Tonay 

tarafından ~ Bakteriyolog ve bl!laşık, salğın 
[•] hastalıklar n1ütehassısı 
~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak bqın-
~ da 30 sayıla ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

JANMOR AT tarafından oynanılmış 
1 akıam saat 6!,ya kadar hastalannı kabul eder. 

mevsimin en ~ Mntacaat eden hastalara yapılma11 lizımgelen sair 

1 tahlilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli hastamuhteşem harb filmi 
Ayrıca: Ufa Jurnal ve Miki lara yapdmasma cevaz görülen Pnomotorab muayene-

1 t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

Karadeniz k&mtlr havzasının Kara elmaı nambe .. hl 
Çamlı ocağı ın Kardif kömllrtl cins Ye evulaada Ye W· 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü lzmir Mlkınm 
da istifadesi için getirdik. K6m6rlerimizin kilQyeYI enafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu k6mlrleria;li 
alıp ta bittecrühe kullananlar buıliıı daimi •itten.is 
sırasına girmiflerdir. Gerek toptan ve ıerek perak•• 
suretile satııa devam etmekte oldu;..naz, muhtere• bal· 
kımıza ilin e.deriı. 

Müracaat mahalli Gazi lıulvan 18 numarada Hilyp•t 
Besim ve Mustafa Yomellki evlitlan. TelefoD 2~4 

SBEEEE 1 TAYYARE: 

1 
BU GlJN 

• 

Saadet 
~ Charlos Boger 

VE 

Gaby Morlay 
Tarafından senenin sayılı filimlerinden 
AYRICA: 

F O K S ( Dünya havadisleri) 
( Ttırkçe sözll )f 

-( SEANS SAATLARI )
Her:~;Gn ıs - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartui 13 - IS - TALEBEYi ıeı•ıl• 
Pazar 13 te ilive ıeanalar va.dır. 



( Halkm Sut J 

-----·-*-öylüye 
Y~niden arazi 
dağıtılacak 

Bulgaristan Ballcan Paktıııa Girecek mi? 
*»&•& mx. Wi 1 •• , 

Kay~ çiftliğinde vaktile 
muhactrJere dağıtılmış olan 
arazidep başka mühim mik
tarda arazi vardır. Bunların 
da mu.bacirJere ve yahut bu 
civarda oturan araziye muh
taç yetli halka dağıtılması 
muvafİli görülmüştür. 

.Fransız başbakanı dışba
kanımızla görüştüler 

Bu da övle ., 
Bergama ve Dikili ilçe'e· 

rinde de bu şekilde geniş 
arazi b';Jlunduğu anlaşılmış· 
tır. 

Yunan tebeah bazı etba
ıa ait olan ve gayri müba
dil bonosu ile · satılması 
icabeden bu araziye şimdiye 
kadar kimse talıp olmamış
tır ve bunlann da istiyen 
yerli ve tarlasız halka dağı· 
tılması dütünülüyor. 

Türk beyi 
Süleymanın 
Mezarinda 

Suriye hududu kenarmda 
8700 metre murabbaı ve bi
ze aid toprak üzerinde Ce
bir kalesi ve Osmanlı Türk
larinin bay Süyleymanın me· 
zan kenanodaki harap ka
rakolun yenidea tamiri ka
rarlaşbnlmııhr.I 

60 Kişi 
Yerlere Tükürdükle
rinden Cezalandırıldı 

Soa hafta içinde yerlere 
tükürdükleri görlllen 60 kişi 
belediydce cezalandml mıştır. 

Bunlardan yalnız onu iz
mirli, diğerleri yakın kaza 
ve ıriliyetler halkındandır. 

Yıldırım 
Düştü 
Fakat sioerisaikaya 

Kapıldı 
Dünkü fırtınalar esnasında 

Bayraklı Salhanesinin mezba
ha civarına bir yılmmm düş· 

müştür. Yıldınm mezbahanın 
şiperisaikasının cazibesine 
kapılarak yer altına girmiştir. 
Hiç zar.arı olmamıştır. 

[•] [•] 

Şarkta 
Rusya Japonyadan Çok Koş
kulanıyor, Bu Yüzden Askri 

Tedbirler Alıyor 
İstanbul (Özel) - Sovyet 

biikümeti Japonyanın Uzak 
Şarkta dünyaya meydan oku
masından, Çin topraklarını 
taksim ederken Mogolistana 
kadar el uzatmasından, Be
yaı Ruslar ön vermesinden. 
Çinle Rusya aleyhine bir 
ittifak yapmağa çalışmasın

dan, Yeni şimal cumuriyetile , 
Mançoko hükumetlerini Rus 

8 8 [•l [•] 

topraklarına karşı genişlet

mek teşvikinde bulunmasın· 
dan dolayı büyük koşkuda
dır. Binaenaleyh her türlü 

hazırlık ile beraber Şarki 

Sibiryaya kadar bir demir 
yo'u daha yaptı. 

Bu sayede Kabarofskiden 

Viladivostoka 40 saatta git
mek kolaylığını temin etti. 
~ ~ ll'l."ll ~ .e.. ~ ... ~ .e. 

Almanlar ı Dünkü 
Telac Fırtınanın 

Fırtına daha 9$ 

İçinde Yaptıkları 
neler yaptı İstanbul (Özel) - Rusya- Dünkü dolu ile karışık şid-
Fırtınadan Mersinlide ka- nın ltalyanın yerini tutarak detli fırtına bazı yerlerde za-

rakol Önündeki koca çinar 1 orta Avrupa devletleri mu- rar yaptığı gibi Halkapı-
d ·1 . r B. k 1 f narda şayak fabrikasının 

evn mış ır. ır aç te gra vazenesine girmesi Alman· 
diriği de devrilmiıtir. üstünü da açmış ve yağmur 
lkiçeş~elikte bir servi ağacı ~ayı telaşa düşürmüştür. Al- suları makinelerin bazı kısım-
dütmüştür Merislide iki ha- man gazeteleri bu mesele· larıoa kadar nüfuz etmiştir. 
raka yıkılmış, yu.arlana yu-

1 
den bahsederken Paris gö- Ameleden bir çoğu islanmış-

varlana demiryoluna dayan- , rüşmelerinin Lokarno mua- tır. 

mattır. hedesinin temelini de çürüt- Bin haydud bir 
Tire· tüğünü söyliyorlar. "Rusya-

nıo Romanya ittifakım imza şehİrİ bastı 
Cinayetleri etmesi Avrupa işlerine ka- Londra - Royter ajansın-

rııması demektir ki Alman- dan: Bin haydud Pekinı'n 27 
Tirenin Turan mahallesin- d k k yanın a or tu~u budur. mil şimalindeki Şımgfinşavu 

de Şaban karısı Ay•eyi eski S" 1 · · d 'IA d' ı 
't oz erıoı e ı ave e ıyor ar. basmıştır. Şimal lmuhtariyet-

doıtu Ali oğlu Hüseyin 27 J 
yerinden yaralamış ve öldür- Jeri valisi bunlara karşı milis 
mtlştür. Kat 1 tutulmuştur. So2uktan daha askerler göndermiştir. 

Gene Tirenin Bülbüldere j 50 kurban Belediye daimi 
kByünde Ateş oğlu Osman • 
köylüsü Arab oğlu lbrahimi i Nevyork (Radyo)-Soguk eDCUmeDI 
av çifte tüfeğile öldürmüı- ; dalgası ıiddetleomiştir. So- Belediye daimi encümeni 
tOr. Katilin·kaçmaaına zabıta guktun elli kişi daha ölmüş- dün belediyede mutad top-
meydan vermemiştir. tnr. lantısını yapmıtbr. 

114 numaralı 
İtalyan tebliği 

Rama (Radyo) - 114 nu
marah resmi tebliğdir: 

Mareşal Badoglie ltelgraf
lıyor. 

Negelli bölgesinde muta
vaat eden Gala Borano aşi
retleri İtalyan kuvvetJeriJe 
birleşerek Habeş kuvvetlerini 
maglup etmiş ve dağıtmış

tır. Tayyareler Ueb Destro 
ve Ueb Şebeli arasında bom
bardımanlar yapmışlardır. 
Eritre cephesinde dikkııta 
şayan bir şey yoktur. 

Mısırda 35 ev 
yandı 

Kahire (Özel) -- Tanka 
yakınında bir köyde yangın 
çıktı. 35 ev yandı. 

Tütün satışı 
~inup 4 (A.A, - Sinubun 

Gerze eçesinde tüfün piya· 
sası açılmıştır. Kilosu 90 ku
ruştan 115 kuru~a arasında 

satılmaktadır . ı 

Siyasal bir 
Katil daha 
Tutuldu 

Brin 4 (A.A) - İsviçrede 
ki Alman sosyalist grubunun 
şefi Vilbelimin katili David 
namında bir Yugoslavyabdır. 
Polise teslim olmuştur. Ka
til komünist olmadığını ve 
fakat Alman rejiminden nef
ret ettiğini söylemiştir. Da
vid son aylar zarfında büyük 
bir faaliyet sarfetmekte ve 
harekatı hakkında İsviçre 
hükümetine birçokşikay.etler 
gelmektedir. 

Doludan 
•• 
Ol enler 

Londra ( Radyo ) - IYu
murta kadar büyük ldüşen 
dolulardan Afrikada 11 !:.işi 
ölmüştür. 

Arnavutluk 
prensi öldü 
Bükreş (Radyo - Eski 

Arnavutluk Prensi Giyom 
de V celin karısı burada ö)
müıtür. 

5 Şubat 

Bir Alman mütehassısıııa eöre 
Akdenizde bir harb olursa 

- =>000-

- Baştarafı 1 
giltereujo elinde bulunğun· 
dan bu devlet İtalya ile Erit
re arasındaki muvasala yo· 
lunu keserek Habeşistankaki 
harb üzerinne kat'i bir tesir 
yapabilir. . 

Bundan başka Inkiltere, 
donanmasının bugünkü taksi
matı ile İtalyayı uzaktan 
abloka altına alabilir. Akde
nizin her iki methalinde top· 
Janan İngiliz ağır ve hatif 
harb gemileri İtalyaya hariç
ten eşya gitmesini durdura· 
bilirler. İtalya için levazim 
ceJbetmek üzere yegane açık 
açık yol olarak Karadeniz 
boğazları kalıyor. Bu yolu 
da kapamak mümkündür. 

Bunun için Türkiye ile 
Yunanistanın rıza ve muva
fakatını almak mecburidir. 

Bu iki devJet te İngiltere
ye müzaheret etmeği esas 
itibarile kabul etmişlerdir. 

Bu tedbirlerin alınması için 
İngiliz deniz kuvvetlerinin 
barba girmesine hacet yok
tur. Çünkü bu tedLirler 
uzaktan abloka mahiyetin
dedir. 

Şayet İngiliz ve İtalyan 
donanmaları arasında bir hab 
olursa vaziyet ne olacaktu I? 
iki tarafın kruvazörleri ile 
muharipleri biribiıine müsavi 
gibidir. Tahtehtelbahirlere 
gelince adetçe İtalya İngilte
reye faiktir. Fakat zırhh nok· 
tasından İngiltere tefevvuku 
haizdir. Halbuki deniz mu
harebelerinde kat'i neticeyi 

~ ~ ~ ~ 

Yunanistande · 
Bir rezalet 

- Baştarafı 1 incide -
divaçtan bugün bir buçuk 
yaşında olan bir erkek çocuk 
dünyaya gelmiştir. 

Bundan on, on beş güne 
evvel kadar Yunan güzellik 
kraliçesi çok mes'ud görü
nüyordu. 

Son zamanlarda kendisile 
görüşmüş olan bir Yunan 
gazetecisine : 

- Evlilik saadeti, başka 
bir saadetle kıyas edilemez, 
genç Yunan kızlarına tavsi
yem şudur: Boş bir takım 
şöhretler peşine koşacakla
rına evlensinler ve benim 
gibi bir yuva kursunlar. 

Yunan güzelinin bu izdi· 
vaçtan memnun olmaması 

için hiç bir sebep yoktu. 
Kocası gençti, güzeldi, yakı
şıklıydı, zengindi. Fazla ola
rarak birçok Yunan kızları· 
nln can attıkları zabit üni· 
formasını sırtında taşıyor ve 
istikbali parlak görünüyordu. 

Halbuki, bundan on gün 
evvel kocası manevralardan 
evine döndüğü zaman karı
sını evinde bulamamış, saat
lerce beklediği halde, eve 
dönmediğini görünce telaş 
ederek tahkikata başlamış 
ve sonunda, Yunan güzellik 
kraliçesinin kendi arkadaş

larından birini severek onun
la kaçtığını anlamıştır. 

Bu aile rezaleti, Atina 
muhitinde bir bomba gibi 
patlamış, muhtelif dediko
dular başlamıştır. 

Aldatılan koca, derhal 
zabıtaya baıvurarak baıına 

inci yüzde -
veren "' amil hali zırhhlardır. 

Akdenizde yedi logiliı 
zırhlısına karşı İtalya ancak 
iki zırhla çıkarabilir. O 38· 
38 ve 18-40,6 santimetrelik 
56 İngiliz topunun ateşine 

İtalyanlar ancak 30,5 santi· 
metrelik 26 ağır topun ate· 
şi ile mukabelede buluna· 
bilirler. 
Şu kadar var ki bu tefev· 

vuka karşı İtalyanın tahtel· 
bahirlerini kullanması imkanı 
vardır. İtalyan tahtelbahirle• 
rinin açtk ve geniş bir su· 
rette kullanılması İngiliz do· 
nanmasımn serbestçe hareke" 
tini tahdit edebilir. İhtimal 
bu sebepten İngiltere orta 
Akdenizi muvakkaten tabliye 
edecektir. 

İngiltercnin ist nat nokta· 
ları cihetiaden de vaziyeti 
iyi değildir. Harp vukuunda 
Maltadaki liman ve tamir 
tersanesinden istifade etme· 
sine imkan kalmıyacaktır. 

Çünkü Malta sicilyadaki 
İtalyan hava üslerinden bir 
saatten az bir mesafede ol· 
duğu gibi ltalyan deniz kuv· 
vetlerinin harekat sahasının 

ortasındadır. Cebelüttarik ve 
İskenderiye Jimaolaarı ve 
tamirat tezgiaları geçen bir 
kaç ay içinde ıslah ve tevıi 
edilmisse de bir harp vuku· 
unda yaralanacak büyük 
saffı haarp gemilerinin tami· 
rıne kafi değildir. 

( Sonu yarın ) 

s t!l fi ti 

Savaşın son 
durumu 1 

- Baştarafı 1 incide - •k 
mak için yeni bir taarruı ~I 
hareketi yaptılar. Burad• ~i 
kanlı bir harb cereyan edi- ltk 
yorsa da malümat almak t• () 
zor oluyor. ~İt 

İtalyanlar haber vasıtaları ~lu 
mükemmel olmasına rağmeO l.t 
süküt ettilcl. rine göre bd lJı 
har bin de İtalyanın lehine hil 
geçmediği anlaşılıyor. ---.. ·----

Kun Yang 
Komünistlerden 

tenıizlendi 
Şanghay (Radyo) - Ti· 

yençinden hareket edell 
kuvvetler Kun Yanğ ıehrioİ 
komünisielerdeo istirdad et" 
mişlerdir. 

..... 4 

Bay Zühtü '1 
Şehrimiz ziraat müdtrO 

bay Zühtüye Ziraat Vekile" 
lince üçüncü genel müfet: 
tişlik ziraat müşavirliğioJ 
kabul edip etmiyeceği sorııl" 
muştur. , 
.......-.........,,...,~~ 
gelen felaketi anlatmış, ze-1" 
cesinden davacı olduğuP*' 
söyliyerek buldurulmasıoJ 
istemiştir. ( 

Atina zabıtası, vefasız ıe 
cenin peşine en muktedit 
hafiyelerini sevk ettiği bal~~ 
henüz izini bulmağa mu•' 
fak olamamıştır. 

Atinan gazetelerine g6~ 
son Yunan güzellik kraliçe~ 
zabıtanın eline düşmellle ~ 
için her gün aşıkile meılı' 
değiıtirmekete imiı. ~ 


