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100 Pcra Et! 
D ünkü nüshamızda yaz

ınışdık. Kastamonuda 
İn kilosu. 100 para satıh · 

- »r.. Ayni et şehrimizde 40-
t kuıa satılıyor. Eğer ara-

' lkİ fark birkaç kuruştan 
aret kalsaydı bu meseleyi 
r baş yazıda mevzuu bah
:tmezdik. 

• Yurdun her tarafının şi
ıendifer ağlarile 6rüldüğü, 

- >seferle birbirine ra btedil-
iği, vaporlarla birbirine bağ

' ındığı bir devirde bu fiat 
arkı neden ileri geliyor.? .. 
Mastamonililerin bu eti yüz 

araya yemeleri nekadar a<"ı 

.e lımirlilerin de kuzu etini 
O kuruşa yimeleri okadar 
:aribtir. O fiat dütkünlüğü 
adında bu fiat yüksekJiğide 
ıalledilecek bir davadir. 

Evet fzmirJiler ete neden 
ılli kuruş veriyorlor ? Bu su
tle cevap vermek çok ko· 

- aydır? 

lznıirde bir mezbahadır. 
3u mezbaha etleri zebhet
nedeu evvel paralanmızı zeb-

• ııetmektedir de ondan! .. 

Bugün her medeni memle
kette bir mezbaha vardır. 
Bu teıekkül daha ziyade 
balkın en zaruri gıda mad-

- delerinden biri olan etin 
sıhhat ve temişlik noktayi 
Dararından kontrol için ku

' rulmuştur. 
1 

b Bu ~üessesenin gayesini 
• u ıekılde tahdid ettiğimize 

yoksa yüksek mezbaha re-
simlerile halkın en zaruri gı· 
dası~ın fiatını zorla yükselt-

- ıııesı duğru değildir? 
. Fiatlerin zorla yükseltilme
rn~e~ bahsettik. Evet, işte 
zmırın yanı başında Karşı-

Yakada, Dede başında ve 
Güzelyalının 200 metre ile
risinde koyun eti 25 kuruıa 
ve. kuzu eti 30 kuruşa, dana 
etı 15 kuruşa satılıyor. .• 

Hayata uymıyan yüksek 
r . 1 eaım er halkı daima kaçak-
çılığa, sıhhi olmıyan mad
deleri kapışmağa ve ahlak
sızlığa da teşvik eder. 

Bu mesele iktisad bakı
~ından olduğu kadar, ah
ak ve sıhhat bakımından 
da tetkik edilmelidir. 

ŞIRRI SANLI 

Italyanlar 
Şinıal Cephesinde 

Teslim Olaca kla rn1iş 

Şehir Haydudu Hay~eddin Habeşlerin Tuzağı 

Adis-Ababa (A.A) - İtal
yanlar, yolların bataklık ol
masındad, İmdad aJamıyor
lar. Bu yüzden Şimal cephe
sinde teslim olmak duru
mundadırlar. Akşam ve sa
bah bir teslim haberi bekle& 

DaVid Sidi'yi na-1600 italyan fas-
sıl korkuturmuş? heri doğrandı. 
_ .......... _......._. ...... ..-... ______ = _ ___..__ ____ ----

• 
nıyor. 

ltalyanlar\n top ve kam· 
yonları çamurlara batmıştır. 

---4'Clir---

Maskeli hırsız 

,,Siz Çerkes Etem komitesine 
dahilsiniz. Düşündüklerinizi 
yaotırmıyacağım" diyormuş 

Bakkalın •• 
Onünü kesti 
Karantinada evine gitmek

te olan bakkal Hakkının 
önüne çıkan maspeli hırsı1ın 
"paraları,, diye tehdid etmesi 
üzerine bağırau bsy Hakkiya 
16 yaşında bir çocuk imda
da gelmiş, maskeli hırsız ço-
cuğu bir el tabanca ile ya· 
ralamıştır. Polisin teşebbü
süne göre bu maskeli adam 
esrarkeş Yaşardır Yaşar ya
kayı ele vermiştir. 

İl bayımız 
İlbayımız Fazlı Güleç ra-

hatsız olduğundan makamı- KOMİSERIBA Y LÜTff .. HASTANEDE 
na gelememiştir. Sevgili il· Deri tüccarı Avram Sidi· devam edildi. Hayriddinin 
bayımıza öz yürekten "geç· den iki bin lira arıyan sabı. itirafı üzerine arkadaşı Kay· 
miş olsun,, deriz. kah Hayriddinin tahkikatına ...................................................... 

•• 
Olümün Kara Eli ' 

Bu korkunç adlı korkunç çeteyi de Mis Mod nasıl te
mizledi? Bunu da ( hırsızlara, canilere nefes aldırmıyan 1 
kadın poliı hafiyesi ) tefrikamızda okuyacaksınız. 

ADI ORTAYA KONULA
RAK SOYGUNCULK YA
PILMAK İSTENEN ÇER-

KEZ ETEM 
serli Ahmed ve parayı alan 
bamalda yakalandılar. Ab
madle hamal cürmü inkar 
etmişlerdir. Hayriddinin Av-
ram Sidiye yazdığı tehdid 
mektubunun hulisası şudur: 

" Siz Çerkes Etemin ko· 
- Sonu 4 üncüde -

İstanbul (Özel)- Adis-A
babadan bildirildiğine göre 
Dessieden getirilen beyaz 
balyan esirlerinin ifadesine 
göre geçen ayın onbeşinde 
Şirede yapılan bü~ük harb· 
de yarısı beyaz ltalyandan 
ve yarııı da Eritreli İtalyan· 
dan mürekkeb olmak üzere 
1600 kişilik bir kol Enda 
Selasiyeye doğru giderken 
bir Habeş koluna rasgelmit· 
tir. Habet kolu ricata ben
zer bir harekette bulunmuş 

8 ~ [•] E: 

İtalya Arna-
vudluktan 
Petrol alıyor 

BerJin (Radyo) - İki pet· 
rol vapuru Valonadan pek 
çök petrol yüklenmiştir. Bu 
petrollar balyanın Arnavud
lukta işlettiği kaynaklardan· 
d r. 

Kuvve!li kaynaklardan öğ· 
renildiğine göre ltalya bu 
menbaları işletmek için 400 

İtalyanlar dahi takib etmit· 
tir. İtalyanlar önde tankları 
olduğu halde bir çıkmasa 
girmişlerdir. Habeıler İle 
bunları sarmışlar ve ıeçidiD 
ağzını büyük kayalarla ka
pattıklarından burada İtal
yanlar şaşırmışlardır. 

Bir taraftan HabetlerlD 
hücumu ve bir taraftan tank 
ların birinin kendi kendine 
ateş alması yi\züaden heme• 
hemen bu 1600 kiti kıliçtaD 
geçirilmiıtir. 

B [•l [+] B 
İngilterede 

Nehir altında açıla
cak tünel 

Londra - Taymiı nehri
nin mansıbında Dartford ve 
Durfleet şehirlerinin nehir 
altında birleştirilmeleri ıçın 
bu sene bir tlinel açılacak· 
tır. Bu tünel üç milyon ln
giliz lirasına mal olacakbr. _ 

· mifyon - liret sarletmiftir. Bu
nun içindir ki Arnaudluk 
zecri tedbirlere iştirak etme• 
miştir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 

Lüks eşyalardan hava gazı 
Q Şehirde bir Hava gazı teşki· mür:ı ucuzlandığına, bu iti de 
JJlitı var . . . . Ve bugün be- belediye eline aldı;ına 16re 
lediyenin etindedir. fiatlerio makul bir batta en· 

Bu kurum hava gazı isti- mesi icab ederdi. Neden et• 
sal eder. Abunelerine bava miyor? Hava gazı neden ıa• 
gazı tevzi eder. Her amme 
hizmeti gören bir kurum 
gibi bunun d vazifeleri ma
lumdur. Ala ... 

Hükiimes ağaç kömürü 
yakmayı, dotayısile orman 
katliamını menetti. Ve millı 
servetlerimizden olan maden 
kömürü kullanmayı tavsiye 
etti. Halkı alıştırmak için 
kömürü ucuzlattı. Bu da 
ili ... 

o da ala, bu da ili am· 
ma lzmirde Havagazı pek 
lüks birşey . . . Maden kö-

dece lüks ailelerin banyo va• 
sıtaları, oluyorda, orta halli 
aileler bu yirminci aaır nime
tinden neden istifade edemi· 
yorlar? 

Halkın ihtiyaçlarım en ucu 
bir şekilde temin etmekle 
mükellef olan ve bu vazifeyi 
bir çok sahalarda bqaru 
belediyemiz bunu ucuzlata• 
maz mı? 

Halk soruyor : 
;- Neden, bu ucudama

yor? 
Biran hatırdan çıkarma· 

malıyız ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA· - , 

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bi 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROl\1AN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
---4l•ıı.---

A .şk 

11Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin .çipHnmesine 
katlanılamadığı zaman başlar •.. ,, 

-11-

Herkesin almağa muva,.ffak 
intikaım! olamıyacağı bir 

Ahmet Şirin ayrıldıktan mıutmağa çalışalım ... 
som:.a Ali Akalın'ın karısı - En doğrusu unutma-
içeri girdi ve merakla sordu: mağa gayret edelim. Bizi 

- Hayırola, Bay Ahmet- zehirliyen bu acı iş ve me-
le ne yapıyordunuz, konu- selelerin başka yurldaşları-
şuyor muydunuz, dövüşü- mızı harab ve perişan et- ı 
yor muydunuz? . memelerine çalışmak en bi-

- Bırak şunu, fena halde rinci ve en kutsal vazifemiz 
canımı sıktı. olmalıdır. l 

zif emizi, onu, bunu ve bil- işsizler için yazmış olduğun 

( Halkıa Seal ) 

ltalya ile harb olursa ... ı 
~-t-----~~~~~~~~~~~oo 

En büyük tehlikeye Yunan maruz imiş, öteki 
müttefikler de hisselerine düşenleri yapaca 

Endeyaner Beşre gazetesi sevkiyat yapmağı. Yugoslav- olan haberler hünüz teyid et-
pek mühim bir makale yazı- ya da Anavudluğun bitaraf- memiştir. Yunanistan Süveyş 
yor. Bu makalenin hülisa- lığını temin etmişlerdir de- kanalını karadan mubafa-
sın~ad, Balkan ittifakı ödev- dikten sonra tekrar 'şöyle zaya memur edilmiştir. " 
lerın e en büyük tehlikeye t 1 Halkın Sesi - Endeyaner . amam ıyor: 
~una~ıstanın. maruz kalması " Yugoslavya İtalyan hu- Beşer gazetesi daha bir çok 
ıtıbarde, bu .dört devletin d d d k. k tafsilat ve vermektedir. Hat-
erk A b b. 1 . . t u una a sev ıyat yapaca -

anı ar ıye erının eması .. . . v ta daha ileri gidere Türki-
neticesinde: ,Türkler İtalyanın tı~. Turkıye ıs~ boga.~la~ı ta~- yenin boğazları ne suretle 
Balkan müttefiki olan Bal- kım etmektedır. Turkıyenın ve ne gibi müdafaa vasıtaları 
karistanı elinde tutmakla Mısır hududunu müdafa için ile tahkim edeceğinide yaz-
beraber şarki Trakyaya da bir fırka göndereceğine dair maktadır. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 

Hayret 
Edilecek 
Bir hadise! 
Karısı ve kızı tarafın
dan bir odaya hapse
dilmiş bir adam ! 

ı ~abe~t~~da ! Hollanday!112· 
Koçanı kabılesının ayak harb gemısi 
lanmasınj bastıranıa- 1 ) 

dılar ısmar amışız 
Belgrad _ Londradan Suriye gazetelerinin bazı 

telefon: Adis-Ababadan bil- Fransız gazetelerinden nak- l 
len yazdıklarına nazaran Hol-

15 İkinci Kin un 

• 
lzmirde 

İzınirde Halledilm 
Lazım Gelen Bir 
lzmir (Özel) - Şehrimi 

kalabalık amele istih 
eden müesselerde, amele 
ma keyfiyetinin bir intiza 
sokulması zarureti hasıl 
lmuştur. Çünçü bilasa iş 
siminde bu müesseslerin 
pılarında görülen vazi 
çok kanşık ve acıklıdır. 

Erkek, kadın, genç ihti 
coluk çocuk yüzlerce k 
müthiş bir tehacümle ka 
ntn etrafında toplanır, bı 
istifi şeklinde sıkışır, bağ 
çağıra ağlıya sızlaya iş ar 
lar. Dün bu yüzden bir 
dise olmuştur. 

Glen tütün kumpany 
önündeki büyük bir kalab 
lık, müessenin akpısı açılıp 
amele kaydı başlayınca b 
birlerine girmiş, hamile 
kadın feci bir şekilde ez 
miş ve bu lmeyanda bazıl 
rmın kolları bacakları saka 
lanmıştır.! 

-.ı.:. Sana ne yaptı? - Hakkın var. Sen işsiz 1 
e yapacak, bizim va- kaldığın zaman, işsizlik ve ' 

SeJanikte Mavro
0

mihali sohassa akrabalarını en parlak yazıları hiç bir zaman unu- ı 
işlere yerleştirir bir acente- tamıyacağım ... Biliyor musun, kağanda 21 numaralı apar· 

dirildiğine göre Negosu aley
hinde ayaklanan Koçan k~
bilesi bastırılmamışhr. Bu 
ayaklanan generallar içinde 
yeni Deçası Ayelo ile deçası 

1 Kadıncağız hastaneye ka 

landa tezhihltrına Türk hü- f 

kfımeti 12 harb gemisi ısmar
lamıştır. Mezkur gemiler, bu 
gemiler bedalinin para yerine 
Türk mahslatı vermek sure
tile ödeneceğini ayrıca kay
detmektdirler. 

lik farzederek kendini iste- seni işinden eden, senin ye- tıblanda esrarenğiz bir ha-

d 
· · d' ~ · · h h dise cereyan etmiştir. 

iği memuriyete sokmadığı- taştır ıgın, senın er usus-
mız için karısının şikayet- ta yardım ettiğin aziz.. bir Bu apartımanın pencereleri 
)erini, kendi sitemlerini söy- arkadaşın olmuştu. üç .seneden berikapaltdır. Bu-
lemeğe gelmı . - Ondan öcümü aldım. nunla alakadar olan komşu-

- Fazla sinirlenme, böyle - Nasıl ? r Jar bu evde İskiyadis adh 
adamlarla akraba olmak ta -.- Beni işimden mahrum birinin karısı ve kızı tarafın-
koJay bir şey değil.. etmeğe vasıta olan bu adam ~ dan mapuz tutulduğunu öğ-

- Alay etme, bizim ak- da bir gün işsiz kalmıştı, o- l ı enmişlerdi. Bunun üzerine 
rabalığımızın derecesini sen nun bir vazifeye girmesine i komşular müddei umumiliğe 
pek ali bilirsin. O kadar bu defa ben vasıta aldum... ~ bir arzuhal veri} or. Bu arzu· 
uzaktan )<i... Bu gün bu - Bunu bana biç söyle- l halda şu vak'ayıda şu suretle 
adam senin neyindir, dese- memiştin. \ tasvir ediyor1or. diyorlarki: 
ler, ben bir türlü tam bir Çünkü bana kızacağını bi- i Geçen cuma gecesi zavallı 
cevab veremiyeceğim... Bu- lij ordum. ı İskiyadis karısı ve kızı gör-
nunla beraber karı, koca be- · - Sana birşey söyliyeyim meden apartımanın pencere-
nim çok yakından akrabam, mi ? ' sinden bezle sarkmış, fakat 
belki de öz kardeş olduğu- - Söyle. ~ ailesi tarafından görülerek 
mu -iddia etmektedirler. - İşsizlik ne körü, ne fe- tekrar yukanya çekilmiştir. 

- Ne yaparsın, bununla ci birşey olduğunu pek acı : Adamcağız acı acı bağırarak 

Tafano, Çakaza reisi, Deça
sın oğlu Vaduidur dehi var
dır. Bir rivayete göre bun
ların teskinine gönderilen 
Ras Makoen dehi asi'.ere il
tihak etmiştir Bu ihtilalde 
ltayn parmağı olduğu fakat 
dağrudan doğruya dahili bir 
isyan alduğu temin ediliyor. 

- snu.,----

18 ayda 
i{QO bin dolar kaza-

nan hoksür 
Belgrad - Nevyorktan 

bildirildiğine göre boksür 
Lui 18 ayda 300 bin dolar 
kazanmıştır. 

iftihar et, on sene evvel iş- tecrübelerle gördüğümüz için, k 
k d k ve omşulara vaziyoti anlata- çı·ftçı· bag"' ve 

siz kaldığın zaman, hiç bir sana zerre a ar ızmaz, bi- bilmiş ve yedi bin dırahmi 
akraban kalmamıştı. lakis çok teşekkür ederim... k 

S d k 
A 'f .. .. l k v te aüd aylığını almaları için bahçe sahı• .,.. 

- a e a rabam değil, rı e gunu ço u çocugu- kendisinin üç seneden beri "' 

Suriye gazetelerinin ver
dikl~ri bu haberin doğru 
olduğunu zannetmiyoruz. 
Çünkü lböyle birşey olsaydı 
Seriye gazetelerinden evvel 
bizim haberimiz olurdu. 

İki Devletin 
Erkanı harbivesinin .,, 

hazırJ•ğı 
CeneAre (Radyo) - Bura 

çevenleri İngilterenin özel 
bir şekilde aldığı süel ve 
deniz tedbirlerile İngiliz er
kanı harbiyesinin hummalı 
çahşmasina hayran olmuştur. 
Bu hazırlığın Ita:ray karşt 
ambargonun yapılacağını bir 
nevi haber vermek gibi 
telakki olunmaktadır. 

tek bir arkadaşım bı'Je kal muza öteberi almak için çar-- bu oda içinde hapsedildiğini J • •• •d 
m.~mıştı... şıya gitmiştim. söyliye bilmiş 1 erıne u J e Marangozlar 

Hakikaten ne acı gu" n Gözlerim 30 - 40 kuruş D t S t R - - Bunun üzerine adliyeciler os ovye usya tara- V 
lordi, onlar... yevmiye almak için yeni açı- hemen gidib adamı aldılar fıdan yurdumaza ötedenberi e sanayiciler 

- Çok acı Acılıgv ı yalnız lan bir tütün magv azasının 'th 1 d'I h b k d · ·•· ve karısı ile kızı hapse gö- ı a e 1 en ve er a ım an için bir daha ele .geç-
mabrqmiyetJer içinde yaşa- önünde iş arıyan binlerce Av z· t l t d t' -- türmüştür. rupa ıraa a a e ava ıne . J 
makta dğildi .. insanın yüre- zavallı kadının perişan man- • faik olan çiftçiliğe aid her nııye .... e < bir fırsat! 

1 dırılmıştır. Bereket versin 
1 zabıta yetişmiş ve intiza 
1 temine muvaffak 0Jmu2tu 
t Faka bu halin önüne ge 

mek lüzumu da takdir edi 
miştir. "Cumuriyet,, 

Diniz yolları 
İdaresinde 

Yapılacak yeni 
Teşkilat 

İstanbul -· Kabotaj hatla 
rında posta vapurculuğunu 
tamamen devlet inhisarın 
alınmast kararından sonra 
Denizyolları idaresinde yen' 
teşkilat vücuda getirmeğ 

başlanmıştır. Yapılan yeni 
teşkilata göre denizyolları 
idaresinin ticaret kısmı kal .. 
dırılmaktadır. Buradaki me-
morlar işletme ve muhasebe 
kısımlarında kullanılacak· 
lardır. __ .......-. .. , .... __ 
Tul us 
istasyonunda 
Bir vagun silah ve 
n1itralyöz kayboldu ğini parçalıyan nokta, arka- zarasına ilişti. • fngİIİz deniz türlü ziraat alatları ile ağaç, Fabrikamda mevcud şirid 

deş zannettiğin, kardaş gibi ( Arkası var ) 1 fidan bahçe, bağlara ve bilhassa destere, planya, kalınlık, fre- Paris - Entersijan gaze-
sevdiğin, hazan kardeşliğin Mis Mod manevraları Patates zeriyatına tabii göb- ze, delik makineleri ile pre- tesinin yazdığına göre Tolnz 
de üstünde bir yer ayırdığın l Londra (Radyo) _ Büyük reden daha çok kuvvetli ve se tezgahı, kurutma ve tut- istasyununa iki vagon mü· 
en samimi duyguların, en Oca~arına ıhanet eden ı filodan ayrılacak olan ma- elverişli gelen (..ıülfatd'amon- kal fırını ve el tezgahları bimtnat gelmişti. Bir gün 
maskaraca bir surette iflas erkek ve kadınların peşinde ! ı alat ve edevat mobı'lya ke sonra bu vagonlann biri or-

' nevra müretibatı arasında yak) kimyevi göbrasinin satı- ' -
ettigwini wörmektedir. Bu meraklı tefrikamızın 1 resteleri kaplamalar apel tadan kal&mıştı. Ortahgvı 

6 Nelson, : Rodney, Foryos, şını ticarethanemizin deruhte ' ' P -
- Aman şu bayram gü- en meraklı ve son safb.ası ier ve saire satılıktır. Her telaş kaplamıştı, birçok ara-

' Kapro zırhlıları ve kotra etmiş olduguv nu sayın balkı-
nü Olsun o zehirli hatıraları yarınki sayımızda... . f'I gün saat ondan saat altıya malardan sonra bu vagonun 

~.~ ~ ~.~ torpıto ı osunun likincisi bu mıza ı'laAn ederı'z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ti:"4 , kadar Zinet mobilya fabrika- hududdan harice gidecek 
• ayın ~ortasında manevraya Müracaat yer"ı·. Gazi bul- • h 'b 

1 
•ıt d T sına emen müracaat ediniz. olan bir tren tertı atına 

nnı ere e ayyar Vapuru çıkacaktır. Manevrede olan varında 18 numaralı magva- d 
5 H Zinet fabrikası sahibi katıldıgv ı görül ü, bunu ya-

ohon, Ramiles zırhhlarile zade Hikmet Besim ve Mus-

Af • k d k• K Ahmed Kızılırmak pan meydana çıkarılamadı. rl 8 8 ı arayamı Oryor, Epton kravazörleri tafa Yumelaki ' evlatları tica~ -·"'_,_..:...,_,_..;;.__,_.;. __ _........__ 

H d d O 
. ? lngiltereye döneceklerdir. rathanesi T • k b•I ti • • • u u _ınu turdu • ı~~~~ ...................... ~~~ıe.~l)l ayyare pıyan o ~ e erınızı 

T~hkim ediyor . i.st~~~u1 --Lapsekiden bil- ~ IZMİRLİ BİR KIZ SEVDİM' ~ büyük ikramiyelerin isabet 
Londra (Radyo) _ İngil- dırıldıgıne gore vapurculuk • ~ 

terenin şarki Afrikadaki şirketinin Tayyar vapuru ka- ~ ( Halkın Sesi ) ~ merkezi olan Kemeraltı 
·· t l k · · K d k' raya oturmuştur. Kurtarılma- ~ ~ B k ~us eıu e esının enya a 1 

, VENi BiR ROMJ.\NA BAŞLIYOR ! ' ' e e e 
(Mombaza) limanının tahki- sına çalışılmaktadır. Maahaza , ızım ışe 

:::n ~t,~t:~ ~v~e~i:"J:~ ~:r~~::~~:nd~~~:ıim;!~::'. ~ DfI • I" UJı..;, JınlrnJ[d~~l!IL~. B '' 
beri ~azırlanmıştı. mektedir. ' ~ Bu bir aşk, ıztırab romanıdır. B1;1 romanda İzmirin ~ No. 54 ten arayınız 
= -·· ~ - ~ bütün hususiyetlerini, göreceksiniz. lzmirin en meşhur ~ talı'hlı' 

R d 1 1 
Bu defa da 20,000 lira 5624 numaranın hamili a YO mera ı arına tiplerile tanışacaksınız.. yurtdaşlarımızdan Kemeraltında tütüocü Bay Salih kazan· 

M I N E R V A . R A D y o L A R I ~ IZMRLI BiR KIZ SEVDiM 1 n mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEDENu almıştır. n lU · ~ Bu uğurlu kişe bir çok yurtdaşlarımızı zengin etmiş 
1936 MODELLERi GELDi 1 ~ Sizi heyecandan heyecana sürükliyecektir. Bu roma- ~ bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira marangoz Bay 

Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sistem n ~·~ içinde kendinizi bulacaksınız... Siz bu romanın n Aziz ve 10,000 lırayı da hamamcı Bay Eteme bu kişeden 
Lambalarla mücehhez j ~ ıçınde yaşıyorsunuz. i verilmiştir. 

ADRES : Hükümet caddesi Ehram mağazası veya J ~~=~~1 ... 2 •• u .. • n .... so •• n •• r •• a .... blL~ı!!.I2.~ 
Elbamra sineması - Ressam Kaddi L~~ ....,. _...! 

BIZtM KIŞE 
MEHMET TEVFiK 



, , faJkm 5cat t ıs ikinci Klaun 

kuvvet şurubu 
Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit 
Afiyet, kuvvet, kudret, ca verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidat, belaevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 

-.-w ~l'l\ ~ .. ,~~!lll'L.-~.:0:-· - . ~ .......... .. •.•.• ,~ ...... ~· 

@IC•l~~~~ ~ı~~~~~· üıdlııjtı~fıııııuııdlııılıdııılıM dlıı6MeAMdlııllllıı&ıılıı~ Başka birşey istemem! 
~ JA~1ES GAGI TE.Y'in :·~şa~ıak istiyoruz ; ~ Bütün İzmirlilerce nıaruf, tanınmış J 1 ,.e kadın avcısı f ılmlerını golgede bırakan, ~ ~ Ekmekçıbaşı Lokantası .. . . 
~ son derecede heyecanlı ve meraklı ~ t A J 1 .. 

rı imi V ~ • il ~ çı ı31or .-.....-
1 n.anun 'kuvvetı 11 M~~~ET AL"TIN~~~~K 1 
.. •• • A • • • • • i•l 4i Bırıncı Beyler sokagı No. J IZi\111~ tp 
ti Halk duşmanı ılan edılen ;Amerıkan canılerıle Pohs 1 Ü Lokantamız fzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- ~ 
~ kuvvetlerinin çarpışması - insan doğrayan mitralyoz- _ ~ beti, ucuzluğu mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak 5' 

tı ~ ların savur?uğu kurşun .yağmuru - Boğaz boğaza kav- +] ~ temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta g 
~ @j galar... Mılyonlar sarfıle yapılan muazzam sahneler ı ~ memnun bırakacaktır fiatlar çok ,bvendir jjjı 
I· ~ Avrıca: Sehhar yıldız BİRİGil• HELA1İN 

1 
ı EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER (; 

fi "' ~ . . ~ ÇEŞlT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR • 1 unutulmaz ve seyrıne doyum olmaz esen illli•1Jl11411iı'~'••W"'11Ql'IJJlll '''IJJlll'il'"1' ~ "19ıtJlllı;:::IJiWi uı:ıı~ 

1 Monte Kristo 1 lcenler bilir 
~··~ i ' 1 ~ (KONTESİ) bu akşamdan itibaren Hayatm manasını anlamış ince düşilnce)i kibar bir bayan 

' İ ~ tecrübesine istinaden diyor ki: 

~ ASRİ SİNEMADA i Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~~~~~~~~~~~ dainıi surette korunn1asını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabaclayı ve Billuı" 
rakılarıdır. 
Bayranıda, hayranı e tesi ve her zanıan 

yalnız bu rak.Iarı kuJlarıınrı. Beni sükranla 
"' > 

hatırla rsınız. 

1936 Modeli Bir· 
PHİLİPS 

ı~ADYosu iLE DÜNYAYI 
DOLAŞABİLİRSİNİZ 

Dünyada nıevcut olan radyolar 
arasında en n1ükernnıeli olarak 

imal edilnıiş olan 

PHILIPS 
radyoları ~dört yeni modelle~ 

piyasaya çıkarılnuştır 
16-2000 nıetroluk her türlü 
nıevçleri alır. 
Mükemmel ses, nesfis musikiki PHİLİPS 
radyosunda bulunur. 

BiR SENE KREDi iLE 
fzmirde İkinci Kordon Ne. 66 da 

TELEFON: 2307 

Acenta PENNETTİ ve P ARİ
ENSE den sizde bir PHİLİPS 
alabilirsiniz. 
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Kemeralb 
Hükftmet 

Kartıaıncla 
... ""' . .... 



r •• 
Bugcla1 fiabmn dlfmeaiae 
bnJ Belediye IMClili birhu:i 
Yİ ekmejin kilomnaa 12, 
• ci nevin de 9 kanıt 10 

adan 1atılmuma karar 
iıtir. 

Kültürpark 
Kllltilrparkmda yapılacak 

apılacak olu havuz için 
Jediyeye bir cok ecnebi 
aları pllnlarile mllracaat 
"tlerdir. Plilllar inceJea

ekteclir. 
Parkta yapUcak olan Ege 

llllesi mlzesi buırlık
ıda devam etmektedir. 

lzmirde 
Trakya 
Pavyonu 
Bu · yıl lzmir panayınna 

Trakyaldarda toplu bir halde 
qtirak edeceklerdir. Trakya
IUD dlrt viJlyeti için blylk 
\ir on -....ıuacakbr. 

Balo 
Hazırhklan 
Şubaba birinci ıtlnü ak

.. mı hiikimet salonlarında 

Yerilecek olan yıllık Kızılay 
bal08ll için fimdiclen hazır
hkl .. batlanmıftır. 

Havagazı 
Fiatlan 
Şarbayhkça yapılan tetki

kat neticesinde havgazı fiat-
lanmn ncuzlamuı mlmkün 
olacatı anltılapfbr. Başkan· 

hk ba huauata ıehir mecli· 
aine Şubat lftima devresinde 
teklifte bulanacak ve mecliı 
tasvip ji ta~clirde bava• 
pzı fiatı derlaal acuzlabla· 
cakbr. 

Zavalh amele 
Taılıçeımede Karakapı 

10k ....... belediye ıiiprllnttl 
anfeleıinden birili bir evin 
kap111 içinden slpr&ntil te
nekesi alırken kapının yanı 
bqmdald demir elektrik di-
rejine tutunmuı ve birden 
bire kendini elektrik cerya-

nma lkap~. Amele 
baygın bir lllhle lautaeye 
kaJclırılmıtbr. 

Liman İf)eri 
G. Direktörii 

Bay Haşmet İzmirde 

avukcinsi 
ah edilecek 

c Hallaa S..t J 14 ikinci Kbaa 

Şehir haydudu 
~~--~~~~~-oo~--~~-----------

- •A ~ : __. . ". ~ _ ~ ~,. ____ __, -- David Sidiyı nasıl korkuturmuş 

ltalyan ordusundaı is.YOlll 
------------·----~--~----ao••oo-------------------------

Habeı cephesine gönderilmek istenen kıtala
nn bazdan Avusturyaya kaçmaktadır 

---------------------~..caom..•••·--------------------

KAÇNLARJN SAYISI 10,000 t GEÇMiŞTiR 
Belgrad - Londradan te- iT AL YAN ORDUSUNUN Tiroldan kaçanlann sayısı on 

lefon: ISY ANI TEEYYÜD EDiYOR bini geçmiştir. Bundan baş-
Blltlln tekziblere rapen Belgrad - Londradan te- ka Alp alaylarında dahi is-

ltalyan ordusunda bliyilk mik- lefon: yan bat göstermittir. Asker· 
yasta iıyan vardır. ıtalyanlar Buradaki bazı gazetelerde ler amirlerine kartı durmağa 
bu isyanın diger cephelerde Habeş cephe1ine gönderil- baılamışlardır. Merano kışla-
de işidilerek sirayet ebne- mek lizere silllı altına alman sında çıkan bu isyan etrafa 
meıi için son derecede giz- kıtalann bazıları Avuıturya- sirayet etmemek için kışla 
lemektedirler. ya kaçmaktadırlar. Cenubi abloka albne alanmııtır. 

[•] 2 2 s 2 2 2. 2 2[•]~ 

lngiliz -Fransız i Uzak şarkta 

Gizli olarak Siyasal ve siiel 
bir ittifak imzalamışlar 
--- -----aooo ~-

FRANSIZ FiLOSU AKDENIZDE 
Lonclra (Radyo) - Paristen buradaki bazı gazetelere 

gelen haberlere g6re Fransa-lngiltere aramdaki ıiyasal ve 
sliel ittifak imzalanmıtbr• Royter ajan11na g6re bu muahe
de gizlidir, biç bir taraf banu yaymağa mezun dejildir. Bu 
muahede ahklmı iki filonun Akdenizde beraber hareketini 
mecbur tatmaktadır. 92 parça harb gemisinden mllrekkeb 
bir Fransız filosu Akdenize çıkacaktır. Akdeniz mllttefik 
devletleri bu filoya da zahir olacaklardır. 

Ogaden boşaldı 
00 

Habeı Cephesi Ual - Ual'den 
· Dolaya Kadar Uzanıyor 

Londra (Radyo) - Adiı-Ababadan gelen haberlere g6re 
ltaJyanlar Ogaden cepheıini tamamen boıaltmıtlardır. Bun
dan sonra Habet cepheıi timaJde Ual- UaJ'dan Gorlugoyu 
ve Gorhayi oradan da doğruca Doluya kadar varıyor. 

Royte- ajansının 8ğrendiğine g6re ltalyan yerli aıkerle
ridden ormanlarda kaybolan iki kiti lngiliz mıntakasına 
dllmllı ve lnl!liz deyriyeleri tarafından tutulmuıtur. 

22222 222 
Almanya 
Endişe 
içindedir 

Belgrad - Berlinden te
lefon: 

Sovyetler Balbk sulannda 
55 denizaltı gemisinin yapıl
muma ve ıuya indirilmesine 
karar yerdiğini, bu hazırlık 
lakandinavya devletlerine kar
tı ise pek bllyllk bir hanr· 
hk olduğunu ve bunlann Al
manyaya kartı yapıldıj1nda 
ıllphe olunduğunu yazan Ber
liner Çaytong gazetesinin bu 
makalesi Alman yada 

1 
endiıe 

uyandırmııtır. 

ltf aiye için 
Mekteb 

latubal - Belediye, itfa
iye efrad ve Amirleri ıçın 
bir mekteb yapmalı dllş&n
mektedir. Mektebe tahsis 
edilmek kere Fatihteki ga
rajın &zerine bir kat daha 
illve ecliletektir. Bunun için 
keıifler yapılmıthr. 

Açılacak mektebde yan
gmlann teknik: usullere göre 
dndllrillmeıi, maske kalla
ndmua, ı• verilmesi hakkın
da denler Yerileeektir. 

Hindistan da 
Neler oluyor 
Bombay - Hindistanın 

milliğ lbatkanları Gandiye 
mllracaat ederek yeni ana 
yasaya karıı mücadele için 
bittin s yaıiğ grupların bir-
leşerek tek bir cephe kur
malan hakkında fikrini almı· 
ya karar vermiılerdir. Bu 
buauata yakında bir konfe
rans toplanacakbr. Efkiri 
umumiye, idari hizmetlere 
kartı boykot yapılarak bu 
ıuretle ana yasanın munta
zam işlemeıine mini olmak 
arzusundadır. 

Terfi imtiha
nınd muvaffak 
olan kaptan ve çarçılar 

lstanbul - Bu ıene terfi 
imtihanlarında muvaffak olan 
kaptan ve çarhçılann listesi 
Ekonomi bakanlığınca Deniz 
Ticaret MlldürlDjilne gönde· 
rilmiştir. 

Birer derece terfi eden bu 
deniz memurlanmn adedi 93 
tllr. Denizlticaret mildDrliljil 
viliyetçe tuclik eclilen liate
yi yarın allkaclar mleueae
lere tebli edecektir. 

Durum 
Japonya Çine ultima

tom verdi 
Belgrad - Tokyodan bil

dirildiğin~ glSre Tiyençinde
ki Japon konsolosunun yap
bi'ı bir tetebbGt neticesin
de uzak prktaki durum fe
nalaıtı. Bu tepbbüıe sebeb 
olan Çin aıkerlerinin Keku
da bir mağazayı yağma et
meleridir. Japonya hDkimeti 
bu yllzden Nankin hllkiime
tine bir ultimatom göndere
rek bu aıkerlerin cezalandı
rılmasını ve gelecekte böyle 
bir ıeyin tekrarlanmıyaca
tına dair teminat vermesini 
istedi. Ôte taraftan da Ja
ıJ>On askerlerinin Penking 
kasabasına girdikleri ve Çin 
askerleri tarafından silih 
ateıile karıılaıbklan bildiri
liyor. General Dolhara alel'
acele Mukdene gitmittir. 

•••• 
ltalyanın 
Bizden ricası 

Bazı Amerikan filimlerinde 
İtalyan milletinin izzeti nef
ıini rencide eden k111mlar 
bulunduğunu gözönünde tu
tan ltaJyan htık6meti mev
zuubahis filimlerin ltalyaya 
karıı olan kısımlannın çıka
rılmasını hllkimetimizden de 
rica et mittir. 

Ôğrendiğimise gare, ı.u 
mtlnasebetle hllk6metimize 
verilen liıtede fU filimlerin 
isimleri vardır. 

Contiueatal, Anna Kare
nina, Brevıter'ı Millions, Enc· 
hanted April, Havea Heart, 
Dongeroualy Y ours, The man 
in bleu. 

ltalyanın hükiimetimize 
miiracaatı hüınü netice ver
diğinden, yukarıda iıimleri 
geçen filimlerin ltalyaya 
kartı olan kısımlarının ke
sileceği anlaıılmıftır. 

Aylığına 
Yapılan Zamtlfı 'Kabul 

Etn-·İyen Devlet 
Memuru! .. 

Boston - Burada bir ga
ribe vuku bulmuıtur. Tho
maı Green adında bir dev
let memuru, esasen almakta 
olduğu par .. nın kifi olduğu
ileri ıürerek aylığına yapılan 
2000 dolar zammı reddet-
miftir. 

GD 

- Baştaraf ı 1 inci yüzde - · 
mitasına dahilsınız. Halbuki Ahmet bir k6ıeyi ben de 
ben Ttlrkllm. Sizin dilflln- bir kaıeyi tuttuk. Hamah 
d&klerinizi yapbrmağa mu- da parayı almata gladerdik. 
vafakat etmiyeeeğim. Evelce Hamal para . ile matuaclan 
muvafakat etmittim amma çıktıktan sonra Siclinin •çok 
timdi razı değilim. Sen iki • yıllara" dediğini itittim. 
bin lira parayı yanında bu- Bundan çok ıllphelendim. 
!undur ve saat altıda tele- Bu sırada yanıma sokulan 
fondan aynlma, beni bekle. " birinin memur olduğuna an-

imza yerine lamadım. 
Umum Museviler birliği Ben Sidinin bir adaau 

lzmir ~zl~ teıkilit beni biçakla aldürmete gel: 
sıperı K. diğini zannettim. korktum 

Kayerli Ahmedle hamalın · k 
. ki k H dd" tabancayı ateı ettim ve aç-
ın rına artı ayre ın b 1 d D dikt 
d Ah d. . . h k- mıya •ta 1&1". e ea 

e: me ın ıncır anı o- S. d" . d ıl tamdı 
ıesinde tabanca elde bekle- ~onra .:. ıl ıyı 

1 
etb~u • 

d•w• • b ti h ld gını fuY e ana • 
ıgını ve se e ama an . • 

alarak kaçacaj1nı ve bili- - Bır akıam ~aat on bır 
hare taksim edec ki r' · de Karııyakadaki ha)amdan e e •Dl 1. d B ._ 
slSyledi. Ve şu yolda ifadeye ge ıyor um. u magaza ya• 
devam etti: nından geçerken kulaj1ma 

Ahmed bizim mahallede bir kazma sesi gt-ldi. Şlbh~-
oturur ve arabacılık yapar. lenerek durd~m. Buruı Oliı· 
Bir akşam beraber İzmire ton tütQn magazasımn ~mele 
gelmiştik. Her taraf kapah alınan arka tarafındakı çık-
yalnız lpekiş mağazaıı açık- maz bir ıokağt idi. Buradan 
b. Ahmed oradan geçerken kendisini tanımadıj1m bir 
bana: Hayriddin parasızlıktan arap çıktı. 
anam ağlıyor; gel bu mağa· - Neyapıyor1unaz bara· 
zayı bualım para alalım, de- da ? diye sordum. Arab ilk 
di. Bea bu teklifi reddettim. ince ılylemek iatemedi. 
KonUf11lken arutaya geldik. Sonra tabanca Ue tehdid 
Bir kahvede birer kahve iç- ettim. Titremete baflapa Ye 
tik. Ahmed tabancaıını çı- ıöyledi. Hem konuttak Ye 

kanb glıterdi. • lıte bende hem ylrildllk. Salepçi lauı 
bu Karadai tabanca11 var· kahveıİnc kadar tl'.tik, ora• 
Amma karıun bulamıyorum." da Arab eledi ki: 
Dedi. - Bu kazdıpmıı yere Wr 

Bende kurıunu vardı. Çı- demir kutu glmdllk. Sidi 
kardım verdim. Bayramdan bunu bize glmdtlrdl. içinde 
bir iki gtln ıonra gene g6- bomba ve fitek •arda. Bea 
r&ttlk. Hadise gllnll tekrar Sidiye bir baçak ay enel 
bulUflak. Beraber mektubu yazdıj1m mektupla bet Jlls 
yazdık, Sidi m•ğazuına ı lirayı kutudan bauederek 
ben bıraktım. Aktam oldu, korkutup aJmıfhm. 

22~ 22C•JBB 

Esrarengiz 
Adam Geldi! 

Dondra (Radyo) - Adis
Ababadan bildirildiğine göre 
burada beklenmekte olan 
esrarengiz adam Cibuti yo
lüe gelmittir. 

Hukuk doktoru olub Al
manya ve laveçte ihtisas 
kazanan ve Haver llniversi
tesi hukuk profeılrll olan 
Yuhan lspens namındaki bu 
zat pek muhteıem bir su
rette kartılanmııtır. 

Asıl Amerikah olan bu 
genç Negüsün ıahsi müşa
viri olacakbr. 

Bulgar 
Sf!fareti 

NegüsŞimal 
Cephesine 
Gitmiyecek 

Belgrad - Royter ajan• 
sır.dan: 

imparator Haile yatmur
ların tiddetli yatmasından 
dolayı Şimal cephesine git
mekten vazgeçmittir. Y ai· 
murlar duruncaya kadar 
Desside kalacaktır. 

Ambargoya 
Lüzum 
Yokmuş 

Londra - Manceater Gar
diyen gazeteıi: ltaJyanm cep-

8 k At •b • helerdeki danunu fenalafb-
BŞ a 1 1 ğı için amk petrol ambar· 

lstanbul - T. Popof elçi- gosuna lilzum yoktur, Diyor. 
lik riitbesile Bulgaristanın -~-~ 
Ankara elçiliği baıkitipli- Türk - Bulgar dostluk cemi-
ğine tayin edilmittir. Bu zat yetini kuranlardandır. 

amma 11. aa• 
Radyo ve Telgraf Hulisalan 
-- ~ .... -~--~---~---

AYnlpa ıazeteleri Mussolininin omuzlanna aJdıja b&Jlk 
meı'aliyetten kendinin kurtaracak bir eser bile gktereme• 
diğini, bilakis arsiulusal usllllere de riayetaillik yllztllldea 
Avrupa nazanndaki ıerefini kaybetniıtir, diyorlar. 

§ Cekheferde muharebeler kanhdır. Habetler adam kay· 
betmemek için ltalyan ıiperlerinin llltlne gitmiyerek her 
zaman arkadan ıaldırmaktada oldaklarmdan niıbeten tele
fatları azdır. Habeılerin zayıab zehirli ıazclan Ye •" 
bombarclım•n•pcludır. 


