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ltalyan başkumandan ığı yardım isti 
abeş orduları yağmurla,-, an istifade edetı 
oaflakiyetli hücumlarına detJa~ etmekted• 
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Gabati kasabası da H beşliler eline geç:~ 

· abe.ş umumi taarruzu ~ giliz-Alrlıan anla 
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Garda tle •a1ra11e 
................... olail 

Şe medilderiai 11,wi. im Ankaradan telefonlaclıj'I· t Yahya, A~ı, Arif, m· 
na gire din aaikaltaların ıidclin, idris, Ali Saib, Şa· -1ıkemeaün ~k olarak 
muhakemesine bqlanmııtar. bu lamail. ba ... nmuma bnr Yeıil&. 

Bay Talatın bathtı ve bay Suçlalana birer birer hl• Aabra 10rja bAkiü tu· 
Hayrullah ve bay Cemalin viyetleri tubit olaaduktaa IİID ettiii 108 ulüf.uk 18· 
lyeHii altındaki mahkeme ıoara bAkim mahkeme l(lnl· tintak kuanaa...ı ok•a. 
heyeti yerlerine otarduktan 
aoara mlddeiamami Baba nln t~ai iateyib iateme- Bu okama Wr bapak -ı 

Hiad m&cahlcli Gandi ilim Arıkaa da yarilli iflral edi· diklerini auçlalardan aorda. d6Ydi etti. 5-Wana ihda· 
O el A6 ac..:b .__k Buna A!i Saibia avakab ba7 lerinin btillla11 ..,._.: cllfeiindedir. Doktorlar ba· JW• n e ..-. o.... 4 el.& 

JabaClu lmid olma•tım l kere auçlaar aaloaa piyor. Hamid Şevket talikini iate· - Soail 111 • -

•iti.ittir. suç1uı.r fQDlardır: ..... Y ..... U---NANwww••ı•s•••T••A•••N••••••"HA~ ... A 
""n~ONY~ ................ ~.M4~~ ........................................ sOROKLENECEK • 

Atiaa- (Elefterm Antro· ictlnab etmek ~--cla 
poı) ıueteai (Yeni yala eld• plui. ~ 
girerken yeni bir barba ela çlDkll bu, W. J k ı ....-

Al....,.._ ................... bir km aeticeai aı- iffiler içia dial ... ,.,. •• ...., • 
..... ..... .. ~ .u.ı.; ile,..._ allkaür ............. ....... 

'1. lzlw ........ . 

llrlldeaecek mlyb?) bat· Ye fellk .. tli••" ·• 
hja altmda açbia bir u· •Eter _.. ..., ...... 
kete akltta itam cenWan ..m olna~"9ı 
...,.tiJOr. Çoiu blılk timiz •uhakkA l1*e 
rltbeli Yanan zabitlerinclea kaah f.llciaA ~ \ 
alman ba c•••Warclaa ba· mecbuiyetinde"'kaliea1rbr.,. 
salanm alıyoruz: •Bid hava ci•etiaclea 

•Y eai bir barba alrlk· telaclicl -.. telalikelere 
leDmek ihtimali kuvvetlidir, Ul'fl emDiJet altma alm
fakat ba defa mlabet men• maıaak barba ıirifmemia 
faatlar temiD etmeje plıı· çok vahim alacaktlr ... 
.. bJIL,. Bu muele ••k"'8ıla p• 

.. 8bim için drlldeuae- zeteaiD ileri ılrcllil baa l .u me1eleli bir U,li mltallalardaa bahaedece-

l slt ~ ';-t ~.::=•••~•M••n ı :p,t«r s J 
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Cumuriyeti, 
Gönülleri Y •an Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SiYASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI .. 
-Camariyet ıevgiai; onun preaaiplerinia çipenmeaine 

katlamlamaclıfl zaman batlar ... " 
-7-

El'an ·rad1oyu. yalnız .zenginleri neşelendiren, 
yalnız iki fiç)liıl lira ~rebilenleri eğlendiren 
bir lüks eşya zanneden bir şirketin radyosun-

dan ~ bekliyehilirim? 
- O.ı11t ise d•climl •ak• ,. ıealencliren bir a;retmen 

met~ ~orum: din ak· bizim keyfimizi nud kaçıra· 
fA1D bir arkada11n eYinde bilir ? 
hahma,ordaa. Orada, ık- - Şu radyo meselesi ba-
leriade ruhanan bitin 1&11 ı- halde canımı llkı-
W ateti yanan bir 6ğretmen yor. 
De tamtı.. ~- Bu dayanamayarak ahi· 
nmız pyet tatlı reçti. Ar· d1m: 
bdqımda •• pel bir - Yo~;..tblrka mu• 
radyo oldufia ._ lılra •• llktea mi ıyonanuz?. 
Dk di~ iK.c!ijk. Miaa· - HaYJr, onun için değil ... 
firlerİD-' hemen hepsi bir Alaturka muzık içinde cid
ajlzdan ı•arclller: den bayaldığun parçalar var-

- ~ederiz, l.tanbalu dır. Ruhu uyutan, kafayı 
bulanm. ayufturan pek çok '9rkılar 

- Fakat latanbulu iyi da olduğu gibi.. aenim en 
alamıyon\s. çok lazc:biım, sinirlenclijim 

- Ne olana olsan. 11• radyomuzun verdiii çok defa 
aaa ve bize bir teY 4inle· manuız muzikten ziyade 
tiaiz. kendi perişan baHclir. En 

latanbuf .,.a,, hala.da, blylk siyasal bir ihtil&lden 
fakat oradaD l:~l:lan fırma• IOIU'a en geniı 10syal bir 
h1an, rmı. idltlJen ra- ililullb yapan ve banua ha
rllttllercl..r -Wtft bil~ fey riblanm ve inceliklerini 
dialeme~ •liilklhl- bitin bir millete anlatmak, 
olemaclı. afretmek ve hazmettirmek 

Ayni ı..ıw· ~ mecburiyetinde bulunan ve 
tekrarladıı.t aiha3 et mazilde ile ba ilati-

- Ôy~ıtfle ..,. Wa- 111 ve iakıllba hqhyan bir 
•u. l. · memlekette el'an Tilrk rad· 

Mam \tal mMa • .ırtMla· yosuna, yalnız zenginleri 
pmm e~e bulananların netelen•iren, yalnız iki iç 
hepsi knind• •.Wı bir ,az lira makina bedeli ile 
laalde ıc..-. -JGl'lll• on lira YJllık aboneman lc
plcbjl bia •H• .. Jdl.. reti nrebilenle:ri etlendiren 
•it ve içine bir iM Arab bir ilk• mobilya zanneden 
aapaeai kati,.. ~ sema• eller tarafından idare edil· 
Derimizden .)iriai tıllfeıtlu. mesi can .w.a,.eak bir it 

Herku dffia . &ir ~ ,...? lnkdib Tllrkiyeılnde 
lak •• beyeC{aıali a inlnllb ve zafer kartalı: Ata-
1.mm bay liretme"' ~ -tDrJdin ruhumu., balan, kafa· 
Wre fuhyarak •• Jalalblnin mı ıtıklandırai tath ve 
labe gitti Ye OD• eJiai ueiakli ıesini, itittirmiyen, 
llbrak bajvda: 'Baıbakaaın, yurclamun bir 

- Baaa m .. ade, hen -.inci weya bir tehlikui 
sicliJOram. lçln bağırdağı bir söylevden 

- Nereye al410,..-1? -braıb bırakan bir radyo-
- Eme. ._ ben ne beklerim. Kitab, 
- Bisi•le •tJCe yansı-_. 'dergi ve gazetelerin satıl· 

bclar blıacapa. vadetmtf muı i~iıı onları birer gelin 
thüz. f!bl teDi, pallu, oyalı boyab, 

- Vadetmlf~, fak~ _., renk ve tuvalet ile 
pcli ptmek I* etti.. dalemıek meebariyetiade 

- Neclea? ır.Jdıiunız bir yerde radyo 
- Çlnltl .... blar· .,..yoaamuz hiç bir kulatı 

...., mm ••ldıİiıi, keyfi- bot ve itsiz Mrakmamahchr. 
llbİ kaçırtacak ltir • sar· Birden bire copn öğret· 
fetmekten ~...... men Q kadar ileri gitti ki 

- Fakat _..-;~ liof, onu bozmaia mecbur oldum. 
arif n btpluh- ( ArkUJ var ) 

• glç8 berine ..on aiatem 
sıbht itam, aüde, hamile, apaa· 

diait; babnk d6fkllnlljibae 

FENNi 
Konalar 
VARİS 

Ve Flebit için llatik çorap
lar, kasık batlan, ıon moda 

Saben ve Tavalet 

KORSALAR 
S. D.Aşer 
23 Odun pazar 

Kawta1-Ctlar 

Komıulanmı- lnv,ilterede 
zıa hulyalan •• Müstemlekele 

Sofya (Ôzel) - Z..,a ga· 
zetrlİ bu bqbk albnda yaz
dığı bir makaleye ı&yle bat· 
lıyor: 

Komıulanmız11ı barıt mua
hedenamelerine aalun ola
rak bidiseler çıkarmaları 
Dedikten sonra makalesine 
t• yolda devam idiyor: "ltal
ya aleyhindeki zecri tedbir
lerin aertlettirilmesi ytızllnden 
Akdenizde patlak vermesi 
muhtemel oh!n bir sanflan 
istifaden komfU)anmu: artık 
toprak tavizabna namzed 
olmaia karar veriyorlar ki 
bu suretle hadudl.., 'Cleğif
tirrerek .Paris muahede ve 
kararlannı hük&mstlz l,ırakı

yorlar. 
Ezctlmle lngiJia a'•zetele· 

rinde .. Akdenizde ltalya aley· 
hine çıkması melhuz olan bir 
barba Yunanistan iıtirak 
edecek ve milkifat olarak 
Adalar verilecek" gibi 'eyler 
g6rlllliyor. Hattı "bu arada 
Kıbns adasının yardım min
nettarlıiı olacaiıda yuılıyoı. 
On iki Adayı harb mllki-
fab olarak alacağı zikrolu
nur. 

Ecnebi gazetelerde Türki· 
yenin de muaheclenin Bogaz· 
lann askerden tecdidi hak
kındaki maddesinin silinmesi 
teklif ettiti ve Tllrkiyenin 
de harb vukugunda uluslar 

İçin yeni bir şekil 
Düşünülüyor 

Belgrad - Londradan te· 
lefon: Bura gazetelerinin yaz· 1 
dıklanna göre İngiliz siyasal 
çevenlerinde Milstemlekelerin 
yeni bir taksime uiradılmuı 
imkiuwıklar1 hllkim stlr· 
mektedir. Birkaç g&n evvel 
Londrada nazır Lord Hali-
fak11z huzurile gizli bir mec· 
liti anıuluaal siyasa enstitü· 
sünde koruldu. Bu meclisisin 
Almanyadan alınan mtlatem· 
lekelerin gene kendisine geri 
verilmesi de konuıuldu. 

Deyli Telgraf gazetesinin 
bu meseie hakkındeki iftaatı 
mühimdir. lngiliz Dıt bakan· 
lığına pek yakın olan bu 
gazete muqarriri: Fransa ve 
lnııilternin Yeni Goniya, Ka· 
meron, T ogu ve ilih deki 
mandaterliklerinden ltalyaya 
ve Almanya birer hisse 
vermelidir. Portegiz de ~fri-
kadaki ülkesinden bir mik
tar koparmalıdır. Diyor. 

Muharririn fikrine göre, 
İtalyan - Habet savat• ancak 
bu suretle yoluna girer ki 
Roma o zaman Habeşten 
ufak birşey almakla da mem
nun olabilirmİf. 

sosyetrsine zsbi~ olacağl ,~- Hayabnıu kıy
rü)liyor. Halbukı Ttlrkiyenın 

bunu. ~·~asına hiç ilzam metini bilenler 
yok ıdı. Zira Akdenizde ltal· 
ya ile bir harb patladığı Herteyden evel sıhbatla-
takdirde bu harbin ken4isi· nna dikk'lt ederler. Bunun 
dir ki Bogulann kapallllia· da birinci ıarb ditleri 'ko-
sını intaç edecaktir. En ra- nımak: bozulanlan dtızelt-
ribi fU ki, bant muahedele· mildir. 
rinin yeniden incelendirilme1i Dişlerinizin tam ve mli-
fikri bizim komıularda da ldlmmel bir surette tamiri 
taceW ,diyor. Netekim lha için her halde Birinci Bey· 
fikir arkasında birçok dev· ler sokağında (Halkın Sesi) 
letler koıuyor. matbaası karıısında 12 nu· 

marada (HASAN FEHMi) 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahio
lerine mü~ 
t>o.t Sovyet Rusya tara· 

fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ri her bakımdq 
Avrupa ~Ziraat alat edavatiiMI: 
faik olan çiftçiliğe aid her 
UirlB ziraat alatları ile ağaÇ, 

fidan bahçe, bailara ve bilb...
Patates zeriyatına tabii göb· 
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (~ülfatd'amon• 
yak) kimyevi göbrasinin sab· 
tmı ticaretbanemizin deruhte 
etmit olduğunu sayın halkı· 
mıza ilin ederiz 

Mtiracaat yeri: Gazi bul
varmda 18 numarab mata· 
zade Hikmet Besim ve Mus· 
tafa Yumeliki evlatları tica-
rathanesi 

Dit. muayenehanesine müra· 
caat ediniz, çok memnun 
kalacaksınız. 

Marangozlar 
Ve sanayiçiler 
İçin bir daha ele geç-

n1iye'" ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kalınlık, fre· 
ze, delik makineleri ile pre· 
se tezgibı, kurutma •e tat· 
kal fınm ve el tezgAlıları 
ilit ve edevat, mobilya ke· 
resteleri, kaplamalar, papel
Jer ve saire sablıktır. Her 
giln saat ondan saat albya 
kadit Zinet mobilya fabrika· 
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası aabibi 
Ahmed Kızılırmak 

İzmir Muhasebeyi Hususiye 
Mi;dürlüğünden: 

Yeri Cinai Bedeli muhammeni 
Lira K.f 
3000 00 Karantina San'at mektebi arkasında hamam 
idareyi Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinli 

yazılı hamamın millkiyeti sat.iman ve bedeli 4 senede ve 4 
mOsa•. i taksitte ödenmek üzere 20 gün müddetle ilin edi
lenartırma neticesinde verilen bedel haddi liyik görBlmiye· 
rek ihale m6ddeti on ,On temdit edilmiıtir. 

lşteklilerin ıeraiti öirenmek &zere her gün mabaHbeyi 
basusiye müdlirtlyeti varidat kalemine ve pey sürmek is' i
yenlerill' de ihale gilnl olan lldneiklnun ayının 16 'liicı Per
ıembe gln8 saat 9 da depozito veya Banka mektuba ile 
Enetmett iftll;eıte ............ 34 

10 bdacl Klan 
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Ya-.: MISIÇ ANTONYO 
[ Şehrimizde çıkan .. Le Levant " gazetesinde senelerce 

muharrirlik eden ve Türkçeyi mükemmelen bildiif için ara• 
sıra guetemize de tercümeler yapan bay Misiç Alltonyo 
bundan birkaç ay evvel ltalyaya yerleşmek iizere şelmmiz· 
den ayrılırken, Avrupadan " Halkın Sesi" ne yamar yaz
mağı vadetmişti. Uzun süren bir seyabattan sonra, muhtelif 
memleketlere uğnyarak Romaya varan genç doatamuz, va
clını yerine retirerek Tlrkçe olarak bize l'aaderdiji ilk 
mektubunu buglln neırediyoruz. ] 

Bundan bir sene evvel, Y ancdann Tnrk inkdibı· 
lzmir rıhbmında geçinirken, nın en esaslı noktaları bak· 
karaya yeni ÇlıUDlf genç bir landaki bilgisizlikleri iunil' 
seyyaha tesadüf etmiıtim. mıyacak deıecede bilyiktir. 
lzmire sanki sadece -bugün Kimisi Atatnrkia eserinden 
tarihe kantmlf olan- atla tamamile bihaber ldmW ltak 
tramvayları seyretmek için kın4a dotra düilst bir fikir 
gelmiı gibi davranan seyyah· taşıyanlann adedi pek azdır. 
la bir bahane bularak tamı "* 
mai• muvaffak oldum. Bu Bu acı hakikat beDİlll gi-
genç, seyahat ettiği vapurun bi Kanıil AıatCirklD auaz-
lzmire uğramasından istifa· zam eserını glinll fllnllne 
de ederek tebri gezmeğe takip etmek• ıerefine nail 
çıkan bir üniversiteliydi. olup. inkılip Türkiyeai hak-

Güzel lzmirin emsalsiz ve kiada besledikleri hayranhp 
ıerefli mazisi, bugtin olduğu her keze hissettirmek i~ 
kadar o zaman da beni ya· yenleri cidden ha_yrete dil· 
kından alakadar ettiğinden şürmekte ve müteessir et-
genç seyyahın bu husustaki mektedir. 
bilgisini yaklamak üzere, Şu satırları yazarken, ba· 
ona bazı suallar sormağa yan ismet Sanh 'nln, yazılan 
baılamııtım. ve konferanslan ile Ameri· 

Bu gencin Türkiye bak· kada .biç bir menfa~t pıet-
kındaki bilgisizlij'i, inanılmı· miyerek sırf memleketini ta-
yacak derecede büyllktn. nıtmak için g&rd&p vatani 
Herkesin bütiin tarihi bil- hizmetin ne kadar btlylk Ye 
mek mecburiyetinde olma- takdire pyan oldujmıa kay-
dıtmı dl1tünerek kendimi detmekten kendimi alamı-
teselli etmeğe çalıttım. yorum. Ben onun gibi vatan· 

Onunla konup konuta sever genÇlerin bu huatWta
Atattırk'ün heykeli öntine ki faaliyetlerinin Tlrldye için 
kadar gepittik. Genç üni- çok l;üyiik faydalan oldap• 
veniteli muazzam abideyi na kaniim. 
dikkatle tedkik ederek gü· Ancak pek mabclucl olu 
zelljini tetkik ettikten sonra, bu faaliyet maksada klfl 
bana bana dönd6 ve gayet değildir. Birçok memleket· 
tabii bir tavırla, ıu inanılmı· lerde oldaj'u gibi, Tlırld1e 
yak suali sordu: propagandaya liyik oldutu 

- Şimdiği Sultan... deiil ebemmiyeb vermemektedir. 
mi ? TBrkiyeninki kadar mami 

Bu sözlerin bende yapbp bByük ve bugllnk& v9Ziıeti 
tesiri asla unutamıyaeeğım. ıayanı dikkat memleketler 
Tarih hususundaki cehaleti pek nadirdir. Tirldye çok, 
belki af edilebilirdi, fakat pek çok seyyah celbetmete 
bugünkü Tilrkiyeyi bilmemek çahprak, terefli bir muiain 
Atatürkün en bllytlk iakill· iderile yeni ve b&yilk bir 
bını, ayni saltuatm yalamak iakdibın birlettiii bu pJanı 
cumuriyetin buıe.kı Tlrki~ dikkat memleketin hakiki 
yenin temelini teıldl ettijiDi çehresini onlara tadatmak 
biCemek, hakikaten bly&k lbımdir. 
bir ıaflet ve celaalettL Bil- Bandan baıka, seyahat 
bassa bir lbilv.it Ji için. edecek kndrette olmıyaalana 

... her memlekette bily&k bir 
Son zamanlarda birçok ekseriyet teıkil ettiiiDi dil· 

Avrupa ıehirlerini dolattim. therek, Türkiyeyi yakından 
Maalesef oralarda da gör· göremiyecek olanlan, Kamil 
diklerim ve itittiklerim, yu- Atatürk Türkiyeai bakk111cla 
kanda zikrettiiim vak' anın doğru malu~t sahibi J&P- .. 
istisnai bir vak'a olmadığına mak çareleri araamahdır. 
beni ikna etti. Misiç Aııtoayo 

a a m a m a a • 
Ucuz ve : Bizden .tiden 
Nefis fotoğraf j RöSlar yunanla 
Çektirmek istiyenlere tanda kalacak 
Ve Amatörlere Belgrad (Ôıel) - Atiaa-

daa telgraf: Tlrkiyede kal· Birinci beyler sokağındaki 
37 numaradaki fotoğrafba· 

nemiz gayet ucuz ve temiz 
totoğraf çekmekte ve amatar 
itleri yapılmaktadır. Bundan 
baıka fototraf alçı itleri da· 
hi yapdır. 

Fiatlar 
6 kartpostal 75 kanıt 

10 vesika fototraf 40 " 
Amatör 7 - 9 2 " 

s -4. 6 1,S " 
FOTO M. BiJii biri9d 
beyler 10kak No. 37 

malanu m&ua4e •dllmiyen 
UiO ubık Rus ~ Ru) 
zabitiaia Yun ...... ~· 
malarma Yaaan •eı. 1 Jtti 
mllaacle etaaiftir, h""::Y•• 
nan a........_ llldn ıt 
lettirileceldekdir. 

Öziirdileris 
Y ...tarmızıa çoldutla4an 

dolayı ~ Hınıslara, eanilere 
nefea aldumıya kadm polia 
hafiyeil ) adli tefrika•m ~ 
,On koyamacb"'-0.~ 



SahUe 5 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur 

, ~taJlua Sul ) 

~~~~6~-~~-~•AA••lıtfiBiA~ 
Bütün İznıirlilerce maruf, tanınmış 

Ekmekçıbaşı I .. okantası 
Açılı:J'Or 

MEHMET ALTINB ·ı .. EK 

-

Birinci Beyler sokağı No. 2 İZ~IİR 
Lokantamız İzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- -

~ beti, ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ~..,, 
temin edilmesi doJayısile sayın müşterilerini her hususta · 

(i memnun bırakacaktır fiatlar çok ~hveodir ~ ~ 
Q EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER tJ 
~ ÇEŞiT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR ":: 1 

llWl!l;11J1"111ijjlllllıJ1 1 "lf~ •:uMJ , :lfıJ ~ _P 'i ~ ~I "' ili ıt!JIQJJ 

lcenler bilir ' . 
Hayatın manasını anlamış ince düşii.nceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enizi, havatınızın zevkini. sıhhatınızın 
"' daimi surette koruıunasını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 

10 ikinci Kanu 

şk~ birşey istem m ! 
...... 

rakılarıdtr • Bay - Ne istersen emret vereyim. Hayatım, ruhum, g 
Ambalaj ve k~mprimeleiin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
B d } · } Iüm hepsi senin olsun. · 

ayran1 a, )ayran1 ertcsı ve lcr zan1an Bayan _ Bukadar fazla şey istemiyorum. Bana büyü 

yalnız bu rakıları kullanınız. l~eni şükranla bir şişe Ün1ü şarabı al senden başka biç birşey istemem. 
hatırlarsınız. - Bu nereden alabilirim. 
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~ .n.anun uvvetı 1 ~ - ·: . . . . ,." ~: dan yemek yimek f:: 1 [•l m Gustav Frohlıch ıle Sy~ıllo Sehmıtz ın ~ • istiyorsanız? ~ 

Halk düşm~nı ilan edilen Amerikan canilerile Polis ~ ~ şaheserlen ~ t Hiç tereddüd etmeden t 
_ kuvvetlerinin çarpışması - insan doğrayan mitralyoz- lJ'\ ~ Yüksek bir musiki, büyük bir a~k, heyecanlı bir mevzu ~ ~~ Kemeraltmda Barut hanı ! 

ların savurduğu kurşun yağmuru - Boğaz boğaza kav- [+] t!l ve büyük harbın en dehşetli sahneleri ~ [!i sokağı köşesinde t 
galar... Milyonlar sarfile yapılan muazzam sahneler ~. ~ ~ [+4 ALA QEHIR + 

A Id . . . . EL . N ~ ~ A y R 1 c A : ~ tJ ~ ~ 
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~ıı ~ til -(SEANS SAATLARI )- ~ c A N 
~ (KONTESİ) bu akşamdan itibaren ~ ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ ye aid zengin çeşidler, t 
fS ,,. • ~ ~ Cumartesi 13 - 15 TALEBEYE seansları ~ KÜ'füı:>HANl~SİNl)E hafiye eşyaları, her nevi v 
~ ASRJ SiNEMADA 1 M Pazar 13 te ilave seanslar vardır. ~ En son model elektrik cep en taz .. çikulata, şeker v 

·~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~ lamba ve pilleri ve kırtasiyea şekerlemeler bulunur. 
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Elhamra ls13 i. P H i L i P s 
idaresinde Milli Kütüphane sineması )+ RAJ)Y QSU İf..iE · DÜN"\' 1\ YI 

BUAKŞAMı » j DOLAŞ1\l3İLİRSİNİZ 
. . 1 . . ~ r J)ünyada Jl)C\'Cllt olan radyolar 

Seneler?en~crı Bey~z ~erdenınKr~hçelık ta~ J antsında en n1ükemıneli olarak 
cını eşsız hır muvaffakıyetle muhafaza eden;+ irnc'ıl c<liln1iş olan 

ilahi Kadın i radvo~rıH dt~ )Lt ~odelle 
Beyoğlunda büyük takdirlere mazhar olan,» piyasaya çıkarılnııştır 

senenin çok beğenilen Ht J 6-~000 n1etroluk her türlü 

'-...ıiill'l'l'·ita· ._r-bo/.Oi - Renklı· Deçe >+,.~ JllC\"Çleri alır. ~--
.... 1 , r j R Mükemmel ses, nesfis musikiki PHILİPS 

radyosunda bulunur. 

---- • Fransızca sözlü Metro-Goldvin-Mayer Süper filminde ~ BiR SENE KREDi iLE 
AYRICA: ( Paramont Jurnal' da ) en son dünya hadiseleri )ft İzmirde İkinci Kordon No. 66 da 

~ . ...,.VVVVV'V'-''-""'''"'""""--..--~AA.TlARI '-"~ TELEFON: 2307 

a 
Hergün: ıs - 11 - 19 - 21,1s. >f. Acenta PENNETTİ ve J:l ARİ-
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )f. ENSE den sizde bir PHİLİPS 
Pazar: 13 te başlar. )t 

~~'R=~:\C:\CO,:~,,:H~~'AC~,,::,.:~~~~~m~~~~~~ alabilirsiniz. 

Balıkya~ı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi O kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktida , belaevşekli2-i, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 
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~angın 
lusluklan 
rapılacak •• 
Belediyece yukarı mahaJ

~ıerde bin beş yüz lira sar
Je muhtelif yerlere yangın 
ıusluklan konulacakhr. Bu 
uret)e yangına karşı her 
angi lbir tehlikenin önü 
unmış olacaktır. 

Bunun için İcab eden mek 
up Su şirketine yazılmıştır. 

Menşe şeha
detnameleri 
nasıl olacak? 

Ras Güksa 
İtalyanlar tarafından hapse
dildi. Bazı Habeş ileri gelenleri 

kurşuna dizilmiştir, 
Belgrat Adis-Ababadan telgraf: Bir İtalyan resmiğ tebliği 

dün bazı Habeş ileri gelenlerinin ltalyanlar tarafından kur
şuna dizildikleri haberini teyit etti. Bu idam olunanların 
ziyadesi ltalyan işgalindeki yerli kabile reisleridir. Bunlar 
ilk önce ltalyan harb divanında casusluk ile mahkum ol· 
muşlardır. 

Gene bu haberlere göre bu idam edilenler arasında Ras 
Güksa da vardır. Fakat buradaki kanaate g9.re Ras Güksa 
henüz idam edilmemiştir. Fakat mahpusta tutuyorlar. İtal
yanlar Ras Güksayi ihtilal hazırlamakla itham ediyorlar. 

Mal ihraç eden tacirlerin S B ~ 8 8 [+] B 8 
aı götürdükleri yere birde S tl ı· •ıtere de Franc:a 
nenşe şabadetnamesi alırlar- ovye ere ngı ~ 
l_ı. Orad~ satamayınca tar~n- ( da para veriyor 
ııb sllretıle batka yere go- . 
:il dü

... . ı· • Belgrad (Özel) - Moskovadan telgraf: Nevis gazetesı 
r gu zaman yıne zmır- 1 . 'k d b' kl'f' · k'k tt'• · · ı h d . ngıltere Moskovanın ı tısa i ır te ı ını tet ı e ıgını ve 

ıen menşe şa a etnamesıne . . · · · ı k 
ht. ö t ·ı k 'd' muvafık bulduğu taktırde Rusya ıle alış verışı genış etme 

ıyaç g s erı me te ı ı. . . S k d ı· b' k d' k h d B h d . ıçın ovyet Rusyaya ısa va e ı ır re ı açaca , ya u 
u şa a etnamelerın tekra- uzun vadeli bir ikrazda bulunacağını yazıyor. Verilecek 

nna lüzum kalmadan birin- · j ·ı· l' d • · - . l para 20 mılyon ngı ız ırası ır. 
ı:uı uzerıne muame e yapıl- E B E E m 
ması ve tirenıit halinde kon-

solos hanece yeni menşe şa- D •• c J 
bad~tn.emesi. verilmesi için un enevreae 
ıehnmız Tecım odası tara· 
fından tadbir alınmııtır. 

ranm istasyo
tlUDUD SU 

fesisah 
Bornova ziraat mücadele 

iıtasyonunda yapbrılacak ıu

tesisatı karıılığı olmak üzere 
Ziraat Vekaleti bütçesinden 
1500 liralık havale gönderil
diği vilayete bildirilmiştir. 

Lağım 
teşkilatı 

Genişletilecek 
Balhkuyu mahallesinin yu

karı kııa11adan aşağıya inen 
ıu ve laplar muhteyiyatını 
alabilecek derecede büyük 
bir lağımın belediyece yap
brılması kararlaştırılmıştır. 

Belediyece bunun için la

zım gelen keşif de yapıl· 
mııtır. 

Yurd 2azetesi 
Bütün köylüler tara- I 
fından takib edilecek 1 

Cumuriyet Halk Partisi ta· 
rafından büyük emekle çıka
rdan, köylere yollanan Yurd 
gazetesinin halk yığınları ta
rafından okunmasına köy öğ
retmenlerimizin hl!susi bir 
alaka ile yardımda bulunma
lan Kültür bakanlığından 
şehrimiz Kültür direktörlü
ğuna bildirilmiştir. 

Kültür işyarlar 
Kemalpaşa kazası kültür 

işyarlığına Kemalpaşanın I 
Parsa mektebi baş öğretme-

1 
ni bay Sadık Foça Killtür 
iıyarlığına ve merkez mek- .

1 tebi baş öğretmcc!ıi)rj!1e İz
mir Alsancak mektebi ö .... ıret- • 
meni Ahse"' atanmıılard~~· l 

Diplomatik faaliyet hızlandı 
Paris 9 (Radyo) - Cenevrede Uluslar konseyinin toplan

masına yalnız on beş kaldığı için Londra, Paris ve Romada 
dıplomatik faaliyet yeniden kızışmıştır. Bu üç devlet arasın
daki görüşmelerin fail unsuru olan büyük elçiler karşılıklı 
olarak ıeflerile temasa gelmişlerdir. 

Bay Edenin Konsey içti- maında hazır bulunmak üzere 
ayın 19 unda Lendradan Cenevreye hareket edeceği bildi
rilmiıtir. Hareketinden önce bay Eden kendi seçim daire
sinde seçmenlerine bir söylev vererek Cenevrede İngiltere
nin göndereceği ana hatlarını anlatacaktır. 

:s a C•l 2: s C•l C•l 
Suikatçıların lngiliz-Alman 
muhakemesi Anlaşması 
Dün başladı 
- Baştarafı 1 incide -
Yahya - Karamezar kö

yündeki sevdiği kızla evlen
mek için ve asker kaçağı ol
duğundan Türkiyede yaş lya
mıyacağından onu kaçırmağa 
geldiğini ve esasen kaçakçı 
olduğundan pasaport alama
dığını söyledi. 

Halebde bir kahvede otur-
duğuna, oradan Şama gitti
gini Mecidi Sultan köyünde 
akrabalarını bulduğunu, fakat 
fakir olduklarından yanlann-
da durmadığını söyleyib Ara· 
biıtanın nerelerine gidib ne 
gibi işlerle meşgul olduğunu 
saydı. Ammanda kahvede 
otururken tışarıdan çağrıldı
ğını, çıkınca Çerkes J!dbem 
ve kardaşı ile karşılaştığını, 

bunlar kendisine 'fürkiyede 
tayyare var mı, asker çok 
mu diye sorguda bulunduk
larını o da tayyare de var. 
asker de çok ve munta· 
zam cevabını verdiğini, 
oradan sevdiği kızı almak 
için Türkiye geldiğini, kızı 
bulamadığını köy muhtarı 
tarafından karagola teslim 
olunduğunu Üzeyir ve Arifle 
de burada tanıştığını söyle
miştir ve Ankarada verdiği 
ifadeleri sıkıştırma netice
sinde söylenmiş sözler oldu· 
ğunu ilave etmiştir. 

Şahit olarak Ankara em· 

- Baştarafı 1 incide -
(Niyus Karonikel) gazate

si de Teymis Nevyark ile 
bera her bu sırları ortaya dö
kerek: 

Hirlerin İngiliz sefirine 
karşı böyle bir durum alması 
Avrupada yapmak istedik-
leri ittifaklı teminat sistemi 
kökünden çürüktür. Dedik
ten sonra makalesine şu söz 
lerle son veriyor: 

"Hitlerin hanği semte yü
rüyeceğini kararlaştıramadı
ğını anlamak kolaydır. Fakat 
biz eminiz ki eğer Mussolini 
koyulduğu siyasa yollarıoda 
muvaffak olursa Hitler de 
onun yoluna koyulacaktır. 

işçiler 
Federasyona 
Girecek 

İnhisarlar başmüdürlüğü 
müess ,..s elcrinde çalışan işçi
lerin, işçi birlikleri federas
yonuna üye olmadıkları gö· 
rülmüş ve hepsinin de üye 
ölmadıkları görülmüş ve 
hepsinin de üye yazılmaları 
kararlaştırılmıştır. 

Busuretle federasyona da
hil olan üyelerin gördükleri 
mühim yardımlardan bu işçi
ler de istifade edeceklerdir. 

niyet direktör& dinlenmiştir. 
Mahkeme Cumartesine bıra
kılmıştır. 

Kont Cianoya 
Ameliyat 
Yapıldı 
Roma 9 (A.A) - Propa

ğanda bakanı Kont Ciano 
Filoransada bir klinikte ame
liyat olmuştur. Kont ~iano
nun kulak ve yüzündeki bir 
hastalık Afrikada bulunduğu 
esnada fazlalaşmıştır. Kendi
sinin ne zaman Afrikaya gi
deceği malum değildir. 

Gizli bir radyo 
istasyonu 
Yakalandı 

Belgrad - Çekoslavakya 
hükumeti orta Morav!l vadi
sinde gizli bir radyo istas
yonu keşfetmiştir. 

Bu istasyon } fitlerlik aley
hine propaganda amacile te
sis edilmiştir. Hükumet bu 
istasyona el koymuştur. 

İtalyan 
Bombasile yaralanan 
İsveç doktoru öldü 
Belgrad (Özel) - Adis-A· 

babadan telgraf: İsveç Kızıl
haç heyeti doktoru Limdstro 
İtalyan bombardımanından 
aldığı yara neticesinde vefat 
etmiştir. 

• 
lngiltere 

Zecri tedbirlerin sert
leşmesini istiyecek 
Belgrad - Londradan te

lefon: Buradaki siyasal çe
venlere göre lngiliz delege
leri bu ayın yirmisinde Ce· 
nevrede ltalya hakkında ye
ni tedbirler yapılmasını or
taya süreceklerdir. ve yenı 
tedbirlerin sür'atle tatbikini 
istiyeceklerdir. 

Polonya 
Kızıl haçı 

Belgrad - Varşovadan 
telgraf: Polonya Kızılbaçı İs· 
veç Kızılhaçının Habeşistan
daki yerine bir heyet gön
dermeğe hazır bulunduğunu 
İsveç Kızılhaçına telgrafla 
bildirmiştir. 

Dün Harar 
Boınbardın1an ediJdi 

Belgrad - Asmaradan 
radyo: ltalyan tayyareleri 
dün Hararı bombardıman 
ettiler. zayiat hakkında he
nüz malumat yoktur. 

Kendisini 
•• 
Uç Sene 
Hepsed~n biri 

Belgrad - Mariyorda on 
altı aya mahkum olan biri 
kaçmış ve kendi evine gide
rek bir odaya kapanmış, 

· tam ü; sene o odadan çık
mamış. Niyet düşünmüş ben 
onaltı ay hapisanede kala· 
cak, az çok insan yüzü de 
görecek idim. Burada ken
dimi tam üç sene mahpus 
ettim, hiçbir yüz de görme
dim. Hemen fırlamış kara
kola ıiderek teslim olmuş
tur. 

1 O ikinci Kin un 

Radyo ve Telgraf Hulasalan --····--Balkan posta işlerini tanzim için Türk heyeti ayın orta· 
sında Bükreşe gidecektir . 

§ Varşo"'.ada trenin demirleri çıkarılmak suretile bir sui
kasd yapılmıştır. Altı ölü, 11 yaralı vardır. 

§ Romada doğu Afrikasmdan muvaffakiyet haberleri bek· 
lenirken baş kumandan da Romadan İmdad istiyor. 

§ Habeşistanın Gucçam eyaletinde Habeşler hükiımet 
aleyhine isyan etti. Hükumetin gönderdiği kuvvetin ba 

isyanı bastırabileceği umuluyor. 
§ İngiltere petrol ambargosunu teklif etmiyecek, teklif 

eden üyelere Cenevıe sosyetesinde zahir olacaktır. Bu tek
lifi de İsveç murahhasları yapacaktır. 

• 
Büyük 
Siyasal 
Malıkemede 

ı lngiliz 

Sofya - İki gün evvel 
Damyan Velcef ihtilal komi
tası azaları suçlu sıfatile 

mahkemede hazır idiler. Bu 
mahkemede Bulgar baş ve
killeri, vekiller, daire müdür 
leri, kumanlar, zabitler, me
murlar sıra ile geçtiler, siya
sal bir filim temsil ettiler. 

Askeri planla
rında ittifak 

Belgrad - Paristen tele
fon: Londraya giden Fransız 
erkanı harbiyesile İngiliz er
kanı harbiyesi müştereken 
yapacakları harekat askeri
yenin planında ittifak etmiş· 
lerdir. Fransız askeri heyeti 
geri gelmiştir. 

Marsılya 
kurbanların
dan biri daha 

Belgrad Marsilyadan tele
fon: Bura hükumet hastane
sinde bir lpolis memuru öl· 
müştnr. Bu memur geçen 
sene Yugoslavya kralı Loi 
Batoye yapılan suikasdda 
yaralananlardandır. tam on 
beş ay tedavi edilen bu za
vallı memur nihayet aldığı 
yaradan ölt üştür. 

Romanya 
Darphanesi 

Belgrad - Bükreşten bil
diriliyor: Bu günlerde burada 
hükumetin ilk darphanesi 
açılmıştır. Bu darphane Ro
manya parasını basacaktır. 
Bugüne kadar Romanyanın 
maden paraları Pariste ve 
Londrada darpedilir idi. Vak· 
tile Romanyada da bir darp· 
hane vardı. Bu darphane 
1870 senesinden 18881 se
nesine kadar işlemişti. Bu 
yeni darphane ilk önce 250 
(Lei) lik gümüş paraları ke· 
secektir. 

Endüstri 
(Fen ve San'at) 

21 inci yılımn 4 üncü sa· 
yısı çıkmıştır. İçinde (Pratik 
jşçiler, iş kanunn, Kayseri 
bez fabrikas, buhar kazan
ları, endüstri dünyasınde 
boloviklikler, yeni Türkiyenin 
endüstrisinin yükselen büyük 
abideleri, dokuma endüstrisi, 
iplikçilik, pratik elektrikcilik, 
bir tranformatör nasıl heseb 
ediliyor, işçi ve teknisiyen 
sütunu, pratik işçi, ağaçları 
balikimya boyamak) gibi her 
meslek işçi, osta ve teknisi
yele için çok değerli ve fay
dalı yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 

Uçakları 
l~enzini Yunanistan

dan alacaklar 
Belgrad - Londradan te· 

Jefon: Deyli Telgraf gazetesi 
Hindistan hattı üzerindeki 
İngiliz uçakları bundan böyle 
benıinlerini Korfo adasından 
alacaklardır. Ayni zamanda 
eski Fal erden de alabilecek
lerdir. Bugüne kadar olduğu 
gibi Brendiziden benzin al
mıyacaklardır. 

Tecrübe 
Nikahı 

Bazı Afrika beldel~rinde 
olduğu gibi Habeşistanda 
da tecrübe nikahı usu'ü var
dır. Bir adam bir kızı tec
rübe şartile de alabilir. Mu
vakkat bir müddet \çin bir 
nikib kıyılır, o mflddet ge
lince erkek dilerse nikihı 
kat'i olarak yapar, kan.., ın· 
dan memnun değilse ses çı-

karmaz, kadın da babaıı 
evine gider. 

Korkudan 
•• 
Olmüş 
İtalyan şairi Alekıandr 

Goidi hem şair ve hem Pa
pa dokuzuncu Klemantinin 
gözdelerinden idi. Bir gün 
Papa şaire kendi için altı 
mısra yazmasını ıöylemiıti. 
Şair bunu yazmış ve Papa-
ya götürürken bir kerre da
ha okuyayım demiş. Açmıı 
okumuş ve altı mt9raın birin· 
de bir vezin düşüklüğü gö
rünce korkmuş ve hemen 
kalbi durarak ölmüştür. 

Asla denize 
Çıkmıyan 

Bahriye nazın 
İsveç Kralı onuncu Karto

nun deniz bakanı Hoises var
dı. Bu adam ömründe deni-
ze binmiş adam değildi. Bir 
gün biri Krala sordu: 

- Şevketmeab sizin deniz 
nazırınızın her giln ne için 
ayaklarını yıkadığını bilir
misiniz ? 

- Haberim yok. Diye Kral 
ceva b verdi. 

- Denize binmemek için ... 

Mu~lada 
Kızıl hastalığı 
Muğlada kızıl hastalığı çık

tı. Halkevi, halkın sağlak ted
birleri alması için propağan
da yapıyor. 

Karşıyakalılar 
Unutmayın 
Bu akşam ıtıklar maıke

lenecektir. Evlerinize daiıb
lan talimatnameleri bir daha 
okuyun ona göre hareket 
ediniz. J 


