
ISIR iSTiKLALiNi ALD 
Habeş imparatoru yen{.-bir seferberlik ilan 

Dünya hadiseleri 
Geçenlerde Alman 

yada Vitenberl' civa-
nnda infillk mad
deleri yapan bir fab-
rikada mOthit bir in
filik olmuf yüzlerce 
İKİ yaralamnı ve 60 
itçi de ölmiiftü. 

Alman bükümeti 
bu iafilik esnasında 
ölen it~ilere muaz · 
zam bir cenaze alayı 
tertib etmif ti. 

Resmimiz, 6len İt· 
çilere yaptinlan ıan
dukalan glatermek· 
teclir. 

--------------ooao~--------...-...-
BeJ ed İye llemurlati 

Hürmet Etmesini b. 
i:"t ün de Ha.eyin oğlu Etref imulile Wr ~ ... 
~ tuba aldık. Kariimiz bu mektabcla diror ki; 
"Ben Fatih mahalleaincle Mangalya *atmclıa .... _. 

marada oturuyorum. Ba .... pl»e bin Wr a.dm 
Mahalledeki mezarlık civannda keçimi etımr-•ıtd 
Belediye memuru etrafımı aldı. "Baau bise .-ııelr fıl., 
Dediler. "Yasak olduğuau bilmi,.d .. bir daha 111111•1. 
dedim. Gayet sert davramrorlardı. 

Beni dav.iller. Kohm yanludı. ,..Wei a•n ...... 
racaat ederek, dayak uerlerilli teabit ettll I' G.p,I ... 
mıntakaya göttlrdller. htakada bm. •11ııba •• t F 1 
edoceluinl" Dediler. Merkese mtlracaat ettt.. O.... • .... 
takaya gidecesinl " DeclDer. Tekrar • Merkeze ....... 
edecekaial " De.U .. r. Uzabmyabm. Y9411 Hlda Mfa i ? 1 · 
ka ile merkez uumda mekik clok.ı... 8llla 1Ma 11 ı rıt 
malardan birfey çıkmadıpu 16rlace : 

- Alın! keçi de sizi~ olaual dedim. Ve ~ 
savuıbm. Keçiye mi JWJUD, kolamua ıarszne m flll•illlia~ 

.Biz meldu~:_._ayaen yukanya koyayora. Bllı•s 
inziltpb için mcufı kararlana bir~ ,.n.•e "•MiM.,; 
Ancak, belecli3· e inzibat memudarmm bir •t.1•1111 
bu kadar sert davrumaJan Ye oau bir keçi •••1• ... 
kadar fazla kofdurtmalan, •otru defilclir. ş.wr 1 n at 
korumak halka halka feaa maamele ,.,._ • •• • ._, 
lediye memurları, her teydea enel halka la._.. t!&s .... 
öjrenmelidir. 

Çiikü: 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIB 



-AVNi DOGANA SAVGILARıMLA-

-Cumırıf!iyeti, 
&~önülleri Yakan Bir Aşk 

Y~pmak ••• 
SİYASAi.: R0MAN 

YAZAN : .. SIRRı~s·ANLI 

•• " "Gumuriyet sevgisi; onun t prpnsiplerinin çiğnenmesine 
• katlandama8'/ği .. zaman• başlar ..• " 

.... -17-

*** 
'Ey ulu tanrı, •· 
Senden kendim "iÇin ' öz:. 

yürekten dilediğim" tudiır: 
·Bana biç bir yurtdaşımın 

düştüğünü, sefalet"':ve açlık 
çek.tiıii gösterme •.• .ı;.r ~--

*** ., :: ~ ,: 

*** 
- Yahu, senin bir arka

. datın yok mu? 
- Bilmem ki ... 

~ - Neden bilmiyorsun? 
- Çünliü, çok şükür, he

nüz itim, kazancım yolunda 
ve yerinde de ondan .... 

*** 
Boğazlarını sıkmamak ıçın 

.-abır. ve bihammül göster· 
meğe mecbur olduğumuz 

ne kadar arkadaş.... eli sık· 
maktayız. · 

••• 
Rencber, sıkıntı neticesi 

toprağa küstüğü gün, bize 
de• taliimize küsüp derdimi· 
ze y..anmaktan, akibetimize 
ağlamaktan başka yapılacak 
bir şey kalmaz ... 

*** 
Komşularımn sefalet ve 

açlıklarına likayd kalanların 
· inkılabdan bahsetmeleri ka-
dar · inkılaba hiirmetsizlik 
olamaz. 

insanlarda ardat1ık dUy
gusu bu kadar feci bir su
rette iflis etmeseYdi, hayat 
sigortalarına bu ~d.erece bü
yük bir ihtiyaç kalmıya-· ____ ....., ______ _..~~ ~~--.-.~--...... ~ . ....-------'!'-------
Nafıa Midürlüğiinden: 

9580 Lira 4 kuruş keşif beaeJi Gülbabçe Karaburun yo
lunun 0-1-000 - 4·1-250 inci kilometroları arasındaki şosenin 
esasli onarılması 16-1·936 günlemecinden itibaren 15 gün 
müddeti~ açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin eksilt
me ve artbrma ;e ihale yasasının hükümlerine göre hazır
layacakları temina~ ve fenni vesikalarile birlikte 31 İkinci 

. kanun 936 cuma günü ~ast 11 de daimi encümene gelme
leri ve fazla malumat almak istiyenler Nafıa müdürlüğüne 
miiracaatlan ilin olunur. (175) 

İZMİRLI · 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
... '. 
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Aşk, lzt,ırab, Heyecan Romanı 

Yazan~ SABAH Numara: 3 

GÖZTEPE,GÖZT.EPE ÔLALIBÖYLE 
CÜNBÜŞ GÖRMEMİŞTİ 

DÜNKÜ VE EVELKİ GÜNKÜ KISMLARIN HULASASI 
[ Hovarda bir delikanli, bir gece yarısı yanında bir bar 

kadıniyle bahçe~e dururken serseri bir kurşunla kadın da 
kendisi de yaralanıyor. · Genç adam hastaneye kaldırılıyor. 
Hastanede çôl güzel bir hutabakıcı vardır. Ahmed, hasta
bakıcile kor yapı:iıali istiyor ve hastabakıcı tarafından ters-
leniyor. ] · ' 

Ahmedi rly~ete g~len Abmedle Necliyi nasıl takib 
arkadaşladan diğeri : ettiğini ve cinayeti nasıl 

- Bön bön ne bakıyor• işledi~ini, uzun uzun yazı-
sun.. Al gazeteyide oku dedi. yordu. 

Ahmed büyük ' tehalükle O. : 

( Halkm Sul) 

r 5000 tonluk 
Bir İsveç 
Gemisi 

Belgrad - Paristen tele
fon: Atlas denizinde fev
kalade bir fırbna oldu. 
Fransız filosu tehlikeye 
karşı fevkalade tedbir aldı. 
lmdad gemileri filonun et· 
rafında dolaştı. Bu esnada 
beş bin tonluk tofmaton 
gemisi imdaa işaretleri ve
riyordu. Fakat imdadına gi
dilemediğinden ne olduğu 
meçhul kaldı 

Eski Muharip- · 
lere Müsaade 

Edilmedi 

Karşıyakadaki çocukl yuva- ı 
sında birkaç saat •• 
--------~---------~oooo~--------------------~ 

Müdürü çok değerli ve bilgili doktoru bayan 
Sabiha Sayın'ın muvaffakiyeti bizi çok 

mütehassis ve müftehir etmiştir 
. ...~------------~~~ 

(Dünkü Sayıdan Devam) 
Şimdi sözü kendi düşün· dirler. 

cemize naklediyoruz: Bu yu· Daha inceleşdirilecek olur-
vanın kadrosu ve prensipi sa görülecektir ki eger artık 
itibarile burada böyütülen buranın mah sayılmaması 
yavrular altı ·yaşım doldu- lazım gelen bu yirmi sekiz 
runca ilk yatı mekneplerine yavru yatı mekteblerine ve· 
giderler. H~buki böyle Y~~ı rilebilse burada yeniden yir· 
~ekteplerımız olmamak yu- mi sekiz çocuk i in er a ı· 
zunden burada 6 • 12 . yaş . ç. Y • ç 

d k . . . k' k lacaktır. Y edı sekız yenı do· 
arasın a ı yırmı se ız çocu v • 

· b d l gan çaresız yavru hayatın 
yıne ura a yaşıyor ar. hl'k . 

Doktor Sabiha bunları en te ı esınden kurtarılmış ola-
yakın olan ilk mekteplere caktır. . 
gönderiyor. Maddeten kendi Evvelkı makalelerimizde 
müessesesi ile alakalarının bu yuvanın ihtiyaca kafi 
kesilmiş olması lazım gelen gelmediğinden bahsederek. 
bu yavruları yine burada fenalıklarını dahi saymışbk. 
bakıyor, beslıyor, temizliyor. Çocuk düşüreyim diye ken-

Belgrad ( Özel ) - Sela
nikten teJefonlandığına göre 
ge ;en Pazar günü eski mu· 
hariplerin hazarladıkları mi· 
tingin açıkta yapılmasına 
müsaade edilmemiştir. , fakat eıhari bir şekilde ha- dilerini bile feda eden ana-

Bu miting için bay Sofolis 
ve Teodokis Atinadan gel
miş ise de eski muharipler 
açıkta toplanmalarına ve 
nümayiş şeklinde yürüyüşler 
yapmalarına hükumet mani 
olduğundan miting olama
mıştır. 

52 uçak subayı 
harbe 2'İdiyor 

Roma - Havas ajansın· 
dan: Toskana vaourile ikinci 
parti olmak üzere Afrikaya 
52 tayyare zabiti ile daha 
1900 asker gönderildiği öğ
renilmiştir. 
rmm .. mmm~ 

!Gümüş ! 
~Kupalı i 
n lzmir tavla şampiyonluğu ! 
~ miisabakası n 
U Alsancakta GÖKÇEN ~ 
n kıratbanesinde başlıyor. n 
U Heman yazdınız. ~ 
S;t.:::11~~ J;;;:t::a .. ~S::t;;:ıll 

« BİZİM KİŞE » 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusun her 

keşidesinde beş on İzmirliyi 
İzmirde yaşıyanı zengin eden, 
refah ve saadete kavuşturan 
Kemeratlındaki, 

Bay (~Iehmed Tefik) in 
" Bizim kişe ,, si bizimdir. 

Bunun içindir ki İzmirJiler. 
İzmirde yaşıyanlar biletlerini 
daima " Bizim kişe " den 
ahrlar. 

Arkadaşları onu sıkıştır
dıkça sıkıştırdılar. Zavalli 
genç adamı çılğına döndür
düler .. Bu Clelikanlılar şakayı 
o kadar azıtmışlardı ki, genç 
hastabakıcı odayı terketmek 
mecburiyetinde1kaldl. Hasta
ne hastane olaJı bu kadar 
kahkaha ve bu kadar neş'e 
görmemişti. 

- Adam sende, dediler. 
İyiki yaralanmış. Keşki biz 
de yaralansa idik :te şura
cikta yatıverseydik. 
Delikanlılar bu suretle böyle 
genç ve güzel hastabakıcının 
yanında hasta yatmağı cana 
minnet bildiklerini anlatmak 
istiyorlardı 

Bu Iskandal 
çok feci idi. 
çıktıktan sonra 
zemez olmuştu. 

Ahmed için 
Hastaneden 
lzmirde ge· 

• ütün İzmir ticaret 

riçte okutuyor. Çünçü bu ların akıttıkları kanın önü· 
çocukları sığındıracak başka nü almak için yuvaların sa-
bir yer bulamıyorlar. yısının çoğalması lüzumunu 

Bayan Sabihanın ifadesine gösteriyorduk. Halbuki gö· 
göre müessesenin kadrosu rüyoruz ki burasını geniş-
60 çoçuk için tertib edilmiştir. !etmek değ;J artık buranın 
Halbuki yuvanın bugünkü malı olmaması lazım gelen-
mevcudu 65 dir ki bu hesaba lerin işgal ettikleri yerleri 
altı yaşını doldurmuş olanlar bile kurtarmak mümkün 
bu yuvadan uçrulmuş fakat olmıyor. 
gene gıdalarını ve ihtiyaçlarını Yuvanın kadrosu 60 çocuk 
Lu yuvada bulan, sabah çı- içindir, demiştik Buranın yı-
kıb akşam gelen kuşlar gibi· lık tahsisatı 9 lbin liradır. 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-

miyet ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya. kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fınnı ve el tezgahları 
al.it ve edevat, mobilya ke· 
resteleri, kaplamalar, papel
ler ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

O kadar bir para da maa
şata verildiğine göre bu yu-
vanın senelik masrafı yirmi 
bin liraya varmıyor demektir. 
Binaenaleyh fedakarlıktan 
çekinmiyen belediyemizden 
bu bahta biraz daha feda
karlık bekliyoruz. 

Bahçesi pek müsaid olan 
bu yuvanın bir ucuna daha 
kırk elli çocakluk bir pavi
yon ilavesile bunun sayısını 

yüze çıkarmahdır.&Bunun için 
de daha beş altı bin lira 
kafi geleceği şüphesizdir. Bu 
boşluğun da dulduru)masım 
memleketin medeni ihtiyaç~ 
larını göz önünden bir an 
uzaklaştırmıyan Şarbayımızın 
şefkatinden bekleriz. 

Nafia müdürlüğünden: 
1920 lira 20 kuruş keşif bedelli Çamdibi -Mersinli 0-1-000 

l ·l-190 ınci kiJometroları arasındaki şosenin sınai yapısile 
birlikte asaslı onarılması 16·1·936 güalemecinden itibaren 
1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
31 ikinci Kanun 936 günü saat 11 de daimi encümene gel· 
meleri ve fazla malumat almak istiyoelerin nafia müdürüne 
müracaatları ilan olunur. 176 

sahibi olan, Avrupada tahsi
lini tamamlıyan bu genç 
adamın birçok hovardalık 
hikayelerini dinlemişti. Bütün 
İzmir onu bütün taşkın ma
cerelanna rağmen bir centil • 
men olarak tanıyordu. Onun 
sokak ortasında bir bar ka
dını yüzünden bir serserı 
Fantoma kurşunu ile ya
ralanmasını hoş bulmı

yordu. 
Bu gece kordonda bir 

meyhanede içiyorlardı. Ah
med ve genç arkadaşları 
coştukca coşuyorlar içtikce 
içiyorlardı.. Gazino kapan· 
mak üzere idi. İçlerinden bi
risi kadehini kaldırdı : 

- Onun şerefine ! Dedi .. 
O, nun kim olduğunu hep

si biliyorlardı. Hastanede 
Ahmedi ziyaret ederken gö.r
müşlerdi.. Be.tün kadehler 
kalktı. He birden haykır-

- 0, nun şerefine .. 
Beş sarhoş arkadaş kadah

larını bitirdiler. Ahmed ya
rasına dokunulmuş gibi: 

- Böylesini görmedim •. 
Bir akşamdı şöyle bir ilanı 
aşk edeyim dedim. Öyle bir 
tokat yidim ki... O tokatın 
acısısı hayatımda unutamı
yacağıın. O ne tatlı tokattı 

" o •.• 
Hep birden kalktılar.. Bir 

az dolaştıktan sonra bir san
dal buldular.. O tokatın inti
kamını almağa gidiyorlardı. · 
Sandalcıya: 

- Göztepeye, dediler .. 
Körfezin bu dalğalı deni

zinde nasıl o 'uyordu da bu 
sandal batmıyordu.. Beş sar
hoşun türlü çılgınlıklarına bu 
sandal nasıl tahammül edi
yordu.. Biraz sonra Göztepe 
önlerine gelmişlerdi .. 

Bu kafası dumanlı centil-

22 ikinci Kanun 

Manisa Sulh Hukuk Msb' 
kemesinden : 

Manısa~ın Aynalı mahalle' 
sinde vefaat eden HasaO 
oğ1u Süleyman veresinde0 

karısı ÜmmeJ:ıan ve oğuJlatl 
Osman, Hüseyin, İbrahım tJt 

kızı Hüriye a.ıalarında mŞte• E 
rek olan tapu dairesinin t2· 
13 ve 14 numarasında tJt 

Ağustos 929 tarihinde ka' 
yitli Manisanın Kırık oğlC 
tımarınaa şarkan yol şimale~ 
demiryolu ile bu tarla arıı' 
sından geçen yol garbeP 
devecı Osman cenuben Atift 
ile mahdut sekiz adet zeytit 
ağacını havi 30 lıra kıymet 
muhammeneli üç dönüm tarl• 
ve şarkan Celal ve kısmet 
!..efter şimalen kalburcu Y o 
garben bağlar yolu ve centl 
mutaf Osman ve kısmet 
Celal bağlar .Yol'} ile mab 
dut 120 lira kıymeti muhaOl 
m~neb 12 dönüm tarla. 

Çukur timarında şarkel 
yol şimalen Durmuş garbC1 
arab . cı J füseyin ve cenube 
yol ile mahdut 20 adet ze) 
tin ağacını havi 120 lire kf. 
meti muhammeneli tarla. 

Manisanm Aynalı mabat 
l~sinde cenuben yol şark& 
Mahbubelerin hacı hafız vt 

resesi şimaleni Andiriko el 
yevm Ali garben Şefika e< 
velce Süleyman ile mahdli 
400 lira kıymeti muhamDJ' 
neli bir bap haae sulh ına~ 
kemesinden sadır olup kest 
katiyel etmiş ilama müsteı> 
den izaleyi şuyu için aç!' 
artırma suretile sablacaktıt 

1 - Dellaliye ve rustı 

sairesi müşteriye aittir. 
2 - Tarla ve haneletl' 

bedelleri peşin olarak mat 
ke~eyy veznesine teslim o 
nacak ve yüzde yedi buçlf 
depozito akçesi de mlişter 
lerden alınacaktır. 

3 .:._ Şerait müzayede 
anlamak iç.in müşteri!el 
mahkeme haşkatib mua"i 
liğine ve belediye dellallı§ 
na müracaat ederler. 

4 - İhale 27·2-936 pe 
şembe günü saat 3 de sıı 
Hukuk mahkemesinde yaf 
lacaktır. 

5 - Bilmüznyede kıyııı 
muhammencnin yüzde yetd 
beşi dolmadığı taktirde ih' 
günü on beş uzatılacaktır· 

Alakadar olanların bir 
yeceklerİ varsa bu müd~ 
içinde dermeyan etmelf 
ilan olunur. 

ta bakıcının mütevazi 'f' 
sının önüne dayayacaklar 
yalının önünde serenat 1 
pacaklardı. . 

Delikanlılardan birisi~ 
çok güzel sesi vardı. Alattı/. 
ve al afran;- a her şarkıyı .~ 
kemmel' söyliyordu. (Şııf 
Münir Nuriddini. sonra Mq 
Şovalyeyi, biraz sonra ~J 
rüzoyu, daha sonra 
Kiyepurayı, Rişar Tavberİ 
nihayet bir Rum palikar11 

mükemmelen taklid ediyO 
Her lisanıda kendi şivesi 
kendi edasına göre s6 
yordu. t 

Bu saatta uyuklayan 
tün Göztebe yalılari bu~ 
hiş sesin ve bu çılğın ' 
büşün gürültüsü ve güıO~ 

. tüsile. silkinib uykuları1' 
uyanıyorlardı. 

O 
.. .,ı 

Harab bir yalının 
gelmişlerdi, Ahmed: 

JU ~-



Ferit diş ~acunu 
Dişleri 
. Beyazlatır 

Dış etlerini besler 
Emsalsiz dişn1acunudur 

Büyük tübü yalnız 

15 
Kuruştur 

22 hdnd Kllum ... 
Çiftçi bağ ve ı~:li:Jdc~:ldc:tc:A:****~*** ****~:A:~..:tt~~ 
bahçe sahiu- j Elhamra ls13 
)erİDe Üjde İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

Dost Sovyet Rusya tara· . . ,. BUAKŞA M . . . . d 
fıdan yurdumaza öted b . Marlen Dıetrıch ın 27 nu~.aralı Casus, Greta Garbo'nun Mataharı fıhmlenn en 

en erı daha guzeJ, daha canlı ve daha heyecanla 
ithal edilen ve her bakımdan Nı l c 
A~rupa Zira~t ~J~~ ed~vatine ·13 umara l asus ,. 
faık olan çıftçıhge aıd her 1 
türlü ziraat alatları ile ağaç 1 

p t t ' . t t b' 
1 

assa ordusunun hudutsuz yardımlarile ve milyonlar sarfile yapılan muazzam taheıer 
a a es zerıya ına 8 ıi ~öb- Ba rollerde: GARY GOOPER - MARYON DAVIES 

reden daha çok kuvvetlı ve ş 
elverişli gelen (Gülfatd'amon- ( Fransızca Sözlü ) 
yak) kimyevi göbrasinin satı-toptan alan- , 

~ lara tenzilit J /,ı ' 
~ M. Depo: S. Ferit Şifa eczanesi 

şını ticarethanemizin deruhte ~ A p t J Jd En son dtınya 
etmiş olduğunu sayın halkı- ~ yrıca: aramun urna a: havadisleri 
mıza ilan ederiz +c Ve ca nh resi nller 

no'! --.......~--===-"='....:;::. ::a::ı:::==------...ıiııııllıı- ====== 

Müracaat yeri: Gazi bul· ~ ""'"'-'""'-''-"VVVVVV\."-"'"-'"- SEANS sAA'TLA'Ri'"""rv"VW'-""./V"w....,....,....,...,..,.,...,....~...,.......,.,...,....,_, 
varında 18 numaralı mag· a- Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

adi 

Yoğurt T E 

lienı gıda ve heın R 
z 

zade Hikmet•Besim ve Mus- Pazar: 13 te başlar. · 
tafa Yumelaki evlatları tica~ Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 
rathanesi tfı ~f()fı~~~~'JC~~fi~~~;t~~JPl=')j•:XA~ftsSAAr:•~•llSlll 

şifadır 
Bu ~ifalı gıdadan istifade 

edebilmek için hilesiz ve 

Yağı alınmamış sütten yoğurt 
zef: 

kt Yapan İkiçeşmelikte Tan si-

M 
E 
H 

z 
E 

K 
1 

1Kuvvet ilaçlarının en sifalısı! Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
~ , 1 şu ine kullananlar ile kiremit, 
~~ ğia ocak sahiblerine müjde 

nenıası C A N 
haf karşısında 
rkıl kütüphanesidir. Doktorların 

M 
E 
T 

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

ve tavsiye ettiği yoğurt budur. 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömilrüoü lzmir balkmıa 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi eftafı: 

yııı 

etd\ 
ib 

Gazete mecua ve ayni za
ınanda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 

Kemeraltı 
Hüküm et 

Karıısında 

lcenler bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşiinceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunmasını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 

1 
1 

t 

1 

Bay - Maşallah iki ayda nekadar çok toplandınız. Bı
zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü 
toplanamıyor. 

Bayan - O da benim gibi Seferihisarın ünlü şarabını 
içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl 
toplandığını canlandığını göreceksiniz. 
SATIŞ YERf: 
- lkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 

lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( ÖMER 
ÇETINALP) in tütüncü dilkkinıdır. 

Yeni Bir 
Teşebbüs 

Salonumuzda çaylı dans, 
rakı)artdtr • her Pazar akşamı saat 4 ten 

Bayramda, bayram ertesi ve her zaman 7 ye kadar zengin artis 

1 numaraları fgörülecektir. Sa-
Y<"\ nız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla h lonumuz yeniden en kibar 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdilr. Bu k6mlrlerimizi 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugftn daimi ~iz 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muliteiem hal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomelaki evlatları. Telefoa 2424 

K 

~ « 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 
+( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak bqm-
t( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde ıabab aaat 8 dea 
~ akşam saat 6Eya kadar bastalannı kabal eder. 
t( Müracaat eden hastalara yapılmuı lizuaselea air 
+( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile Teremli bata· 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraka m1'A)'ae-
~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

~~~~~~~~~,~~~= ~~~:w:.~~~ 

Radyo merakldanna 
MINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyes ve ıon ıiıtem 

Lambalarla mücehhez 
ADRES : Hükumet caddesi Ehram maj'uuı •eya 

Elhamra sineması - Ressam Kadri 
atırlarsınız. bir tarzda süslenmiştir. 
~{tJ~~~~~ı~~~~ Bu aile matinatalannda ~~~~~~~~~Sr!l! 
(il Bugünden itibaren 2 film ı~ kopmle çay, kahve, bira ve ~ TAYYARE TELE.FON 

IRGAD PAZ .. ARINDA ı·k.. k l 60 k ~ : 3151 . 
_ :u,~:r. onıo masyonu u- ~ BU GUN 

_ A~Rİ . ~~NEMADA 1 Pasaport karşısında ~ Georges D'ESPARBES'in şaheser ~:manından mnktelıe 
Dunya edebıyatının ıncısı ve Aleksandr Doma Fisin 1 Turkuvaz dansiği. ~ Kartallann Olümü 

insanlık alemine hediye ettiği eser. ~ ~ 
r; ............ ..ı111ı..a.A&..a...ını....a..Aııı...A.Aıı..dlı..._ ...._..._.._....._ ...... Aa.AAıı.ftı.A~ ~ " YAVRUM " filminin kıymetli 
IL.•J 1
-•-•11111111llll!ll••-- •m•llllBBlllll ııaııııımmıuıııııııaıı.ıı~ıı.:ııııı§j' ~ REMY p· RENOIR-DEBUCOURT 41 B"t- I · 1.1 . f t ~ ~ Constant - ıerre -
.1f u un zmır ı erce maru ' anınmış ~ ~ Marcel ANDRE ve Annie DUCAUKS'ın temıil ettik-

Hissi ve İçtin1ai büyük filn1 ., 1 Ekmekçıbaşı Lokantası ,~ l leri Politika, aşk ve heyecan dolu ••nenin hllyllk fflmi 
Amerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmış artisti 4i A Jd ~ 

~ 1 Çil ~AYRICA: • 

ll • Tll\1 ~1AK K?Y • ~ MEHMET AL TINBİLEK 1 ~ F O K S ( Dünya havadisleri) 
~ s ç t F 1 nd ~ @ ıv E (Türkçe sözlll )1 1 essız e e . 1 mı e ~ G Birinci Beyler sokağı No. 2 İZ1'1İR ~ ~ M • k • M ( Canlı ) 

1 A . A • • b"IA b'd . ~ • Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- ~ ~ 1 1 avz Karikatlr 
yrıca: Menemende ınkılab şehıdı Ku ı ay A ı esı r•" i h ti uzl v dd . t'd . · · h A ı k e ~ . k •1:i e , uc ugu, meva ı ıp ı aıyesının ususı o ara l!!iP" ~ 

~ önünde tezahürat .•. Receb Pekerın nut u t • d·ı . d 1 •1 ü t ·ıe ı'nı' her hususta • ~ -( SEANS SAATLARI )-fi emın e ı mesı o ayısı e sayın m ş erı r ~ i T•• •• •• • • memnun bırakacakbr fiatlar çok ~hvendir = ~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
1 urkçe Sozlu ve MIKI .• EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER ., ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE 
~ 11 UÇEşlT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR D m Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
~~~~~-~ •O•VV••ooo•oo• ........ 'f'l91'• ~f!EEEmEE~DlmllB 

LADAM O KAMELYA 
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Boooooooooooaooo 
Bravo 
AvniOoğan 

Pravda Gazetesinin Yazdıiına Göre 
........ IB! .... me+ellm2PMB!'l3*' .... Bfii!lıB!!:lWXmi:l·ml .. !aE~fW!5111!'.!J:iDGD-

Savaş 
Sahnesinin 
Durumu 

Karşıyakada oturan ve iz
mirde okuyan yirmi beş ço
cuğun ipek fakir olmasına 
mebni mektebe devamlarında 
gördükleri güçlükleri haber 
alan şehrimiz Cumuriyet 
Halk partisi viliye idere he
yeti başkanı bay Avni Do
ğanın. bu çocuklar hakkında 
liiyük bir lütfunu öğrendir. 
Memleket yavrularının kül
rel biJgilerle bezenmesini bir 
prensip olarak kabul eden 
sayın başkan vekaletten bun
lara meccanen vapur pasosu 
verilmesini istemit ve emrini 
almıştır. 

Petrol ambargosu olamaz 
! Çünkü Ingilizler harb;;o A vrupada baş~öster

mesi ihtimalinden korkmaktadırlar 

- Baştaraf ı 1 incide -
madan ;ileri hareketine de
vam ediyorlar. Bunları dur
durmek için İtalyan motörlü 
kuvvetleri, uçaklannlbimaye
sinde farkalarına düştüler. 
Fakat suvariler alabildikle
rine ve büyük sür,atla iler
lediler. Nihayet Makalenin 
garp kapısının karşısında 
dordular. İki taraftan da 

Sinema 
Filmleri 

Belgrad - Pravda gazetesinin özel ay· 
tarının telefonla verdigi habere göre İngi· 
liz bakanlar konseyi petrol ambargosunun 
tatbiği kararının gecikdirmesine karar ver
miş, dış bakan bay Edenede o yolda tali
mat verilmiştir. 

İngiliz vekilleri petrol meselesinin tatbi-
[+l S 8 B B 8 

kide zor görmekle lberaber bunun netice
sinde bir harbın Avrupada baş göstermesi 
ihtimalinide göz önüne almaktadırlar. Bu-
nunla beraber zecri tedbirler dahi ilk gün
lerdeki ciddiyetini kaybetmiş olduğu gibi 
bunun da böyle olcağına şüphe edilme
melidir. 

• [•] 

Nihayet 
Mısırlılar 

ltalya gazeteleri 
• 
istiklallerini 

----------00----------
•• eo-

ağır telefat ve yaralı vardır. 
----ı"!lliır---

Okeanya adlı 
Yunan vapuru 
Tehlikede 

Marsilya - Havas ajansın
dan: 

Her sinemanın öğretici 
filmler göstermeğe mecbur 
tutulması hakkındaki kanun 
liyihası kamutayda tetkik 
edilmektedir. Bu gibi filmler 
köylere de gönderilecektir. 

1 
Aldılar 

İstanbul ( Özel ) - Mısır 
hükumeti lngiltereye bir 
nota vermişti. 930 senesin-

Deniz konferansı mezara 
müldü diyorlar 

Bu ayın 14 inci güeü Mar
silya telsizi Okeanya adlı 
Yunan vapurunun 48 derece 
garoında tehlikede olduğunu 
bildirmişti. Bu güne kadar 
haber alınmadığına göre bu 
vapurun battığı zannedil
mektedir. 

İngiltere kralı 
Beşinci Jor jun vefa
tının şehrimizde tesiri 

Kralın vefat haberi dün 
alifaal gece yansından sonra 
gelen radyo ve telgraflar 
bildirdi. Bu haber yine rad
yolarla ayai autta lngiltere· 
ye ve bütün dünyaya yayıldı. 
Din hlikiimetakonağile şeh
rimizdeki konsoloahanelerin 
hepsi de bayraklannı matem 
niıanı olarak yarıya kadar 
çektiler ve lngiliz konsoloı
hanesine taziyete gittiler. Bu 
akşam ve bu sabah gelen 
haberlere göre bu merasim 
dtlnyanın her tarafında ya· 
pılmıı ve bilhassa lngiltere 
si1abJara blrünmiiştür. 

Japonya ya 
Tuz veriyoruz · 
İzmir :çamaltı Tuz'asından 1 

Japonyaya büyük mıktarda 
tuz göndermeğe bafladık. 
On bin tonluk bir vapur tuz 
almak için Marsilyadan ha
dan hareket etmiıtir. Bu 
vapur sekiz bin ton tuz ı' 
yüklenecektir. 

Vekalet kabul f 

ltmedi 
Balıkesir Hususi Muhasebe 

direktörü bay Hasan ile lz
mir direktörü bay Adilin 
becayişleri teşebbüsünü yaz
mıitlk. Dün Vekaletten ge
len bir emirle bu becayişfe-
rin tasdik edilmediği anla
tılmıştır. 

Harice eidecek 
Şekerler 

Türk fabrikaları şekerlerile 
yapılan şekerlemelarden ba
rice gideceklere katılan şe-
ker mıktarı teabit edihniştir. 
Bu şekerlerden inhisar resmi 
alınmıyacaktır. 

Liman işleri 
İstanbul ve İzmir Liman 

itlerinin Ekonomi bakanlı
tana bağlanacağını yazmıştık. 
Bu kere bu baptaki kanun 

de İngiltere ile bir ittifak 
için teklif olunan projeyi 
kabul edeceğini bildirdi. 
Bugün İngiltere de bu itti
faka razı olduğunu Mısır 

hükumetine bildirdi. Mısırlı
ları istedikleri şunlardır: 

" Kapitülasyonların kalk
ması, emniyet idarelerindeki 
İngilizlerin kaldırılması, Milli 
bir ordunun kurulması, Mı
sırın milletler cemiyetine 
girmesi." 

Ayni zamanda İngiltere 
Mısırın harici taarruzlara 
karşı müda~aasını da deruh
te edecektir. 

•• • 
Olen lngiliz 
Kralı 

-Baştarafı 1 incide-
Londra ( Radyo ) - Dün 

akşam Krallık tacı yeni Kral 
Pres Dö Gale devredildi. 
Prens Dö Gal İngiltere ve 
Şimali lrlenda ve Dominon
lar Kralı ve Hindistan İmpa-
ratoru oldu. Fakat Krallık 
unvanının ilanı için üç me
resim merhalesi vardır. 

Evveli Kral olarak kendi
sine biat edilecek, bu mera
sim Londra Şarbayı tarafın
dan tekrarlanacak, üçüncüsü 
da Borsada Kral ilan edil
mek merasimi yapılacaktır. 
KRAL JORJUN CENAZE 

ALAYI NEZAMAN 
ltanbul (Özel) - Muhte

lif yerlerden alınan telgraf-
lara göre İngiliz Kralı beşin
ci Jorj'un vefatı münasebe
tile Avrupa hükümdar saray-
larında matem günleri tayin 
edilmiştir Kralın cesedi Mağ
delen kilisesine görürülmüş-
tür. Cenaze tören günü belli 
değildir. Zira bu alaya bazı 
Krallar ve bir çok hükiimt. t
lerin heyetleri geleceği için 
o neticeye göre gün tayin 
edilecektir. Yeni İngiliz Kra· 
lı İngiliz sarayında matemin 
dokuz ay devamına emir ver-
miştir. İngilterede borsa, si-

. lar ka a -

Milano - Stefani ajansından: Popolo Ditalya gazetesi 
Londra deniz kanferansının neticesizliğinden' bahsederek bu 
konferans mezara gömülmüştür, diyor. Japonya kayıdlarına 
girmiyerek müstekil kalmak ve Çinin akibetini kendi elile 
neticelendirmek istediğini de İ(ave ediyor. 

SS[•l C•lSB 

Cenevre k·onseyi 
Bir iş göremiyeceğe benziyor 

neler konuşacaklar? 
Belgrad (Özel) - Cenevreden telefonlandığına göre 

İngiliz baş murahhası bay Eden kralın cenazesini, Fransız 
başkanı Laval da kabina meselesini vesile yaparak Cenev
reden acale döneceklerini bildirmişlerdir. Bu suretle Cenev
re konseyi bir iş göremiyeceğe benzemektedir. 

· İstanbul - Cenevreden öğrenildiğine göre Cenevre kon
seyi Habeş-İtalyan meselesinden ziyade Rusyanın Uragvay 
meselesini. müzakere edecek ve Rusya ile Fransa arasındaki 
ittifakı tedkik ve tasdik edecektir. 

[•] 

Habeşler harb icabı olarak Ma
kalleyi işiali geciktiriyorlar 

Belgrad (Özel) - Adis - Ababadan telgraf: Dessieden 
gelen son haberlere gore Makalle şebri abloka altındadır. 
Ablokayı Habeşler yapmıştır. : İtalyanlar Makallede kalan 
garizonlannı tayyarelerle iaşe etmektedirler. Bu İtalyan as
kerlerine cephane de tayyareler getiriyorlar. 

Habeşler burasını almakta imkan olduğunu, fakat harb 
icabı olarak bu icabı geri bıraktıklannı söylemektedirler. 

a m ~ t!l ~ s m a 

•• 
Onemli 
Bir Miras 

Paris (Radyo) - Londra
dan alınan bir habere göre, 
bir iki gün evvel ölen meş
hur İnigliz muharriri Kikling 
55 milyon franklık bir miras 
bırakmıştır. 

Edebiyat ileminde en bü
yük servet bırakan edibin 
Kikling olduğu söyleniyor. 

Muharririn bütün bu ser
veti yazdığı eserlerden ka
zanılmıştır. 

Çocuk 
Düşürmek 
İçin kendini öldüren 

Bir kadAn 
Belgrad {Özel) - Senmen· 

drovo ( Semadirek ) aı tist 
Lebusave sreheliğini izale 
içip göztaşı içmiştir. Kadın 

çocuğu düşüremediği gibi 
1 kendini zehirlemiştir. Mem

le'ket hastanesinde otobsi 
yapılacaktır. Çocuğu düşür
mek için kendi hayatını teh
likeye koyması bu çocuğun 
bir aşk mahsulü olmasın
dandır. 

Macar gazeteleri: 
Otomobilleri 
Tayyare ile 
Uçuruyorlar 

A vustu:rya başvekilinin Prae 
seyahatine cevab veriyorlar 
Boda-Peşte (R.Ö)- Bazı Avrupa gazetelerinin Avusturya 

başvekili doktor Şuşnjg'in Prag seyahatinden söz açarken 
bu seyahatin Avusturyanın dış siyasasını değiştireceğini 
söylemelerinde isabet olmadığını iddia ediyor ve Avustur
yanın İtalyan ve Macar siyasasıodan ayrı amıyacağını inatla 
ısrar etmektedirler. Bu seyahat sırf ekonomsal bir amaca 
bağlıdır diyorlar. 

[•] [•l 

Amerikada neler olmıyor 

ki buda olmasın. Son sene
lerde Amerikada tayyare 
nakliyatı okadar iler. gitmiş· 
tir ki ortalık k~sili hayvan, 
sebze sandıkları, ağır maki
neler gibi şeylerle beraber 
sandıklar ıçıne konulmuş 

i
l otomobilleri biie tayyare ile 
nakletmeğe başladılar. 

1 Müthiş bir 

lsveç gazeteleri !Karısı=~~~~! adam 
0000

.- • \ Jinç edildi 
lta)yanlar aleyhınde neşrıyata 1 Rio de Janeiro - Ahali, 

d d• 1 karısını öldüren bir adamı eyam e ıyor ar linç etmistir. Katil karısını 
İstanbul (Özel) - İsveç gazeteleri hükumetin İtalya aley-

1 
öldürmeden önce, onun dos· 

bineeki kararlarını !amameo muvafık görüyorlar ve bu · tunun yüreğini p;şirip zorla 

ı Bir kadın güz 
bir delikanlıyı 

kaçırdı! 
- Baştarafı 1 incide -

diyerek delikanlıyı kandır 
mışttr. Kadın delikanlıyı bio 
bir işveyle kandırdıktaO 
sonra Havai adalarına gÖ" 
türmüş ve çıplaklar cemiye" 
tine sokmuştur. Delikanlı 
oradaki ormanlarda ve de
niz sahillerinde kadının ya· 
nın çıplak bir hayat sürmek
tedir! Oradaki ormanlarda 
ve deniz sahillerinde kadı· 
nın yanında çıplak bir hayat 
sürmektedir! Olur şey değil. .. _.,., .... __ 
Yeni bir 

} . 
ltalyan 
Topçu alayı 

Belgrad - Romadan te
lefon: eski muhariblerin si-
lah altına çağrılmasından 
meydana gelen 13 üncü 
topçu alayı törenle teşekkül 
etmiştir. Bu törende bakan· 
lar, parti şefleri, ruhani 
şahsiyetler bulunmuştur . 

_..,...,~«>••-+....-..-

Yaşamak 
Arzusu 

1 04- yaşındaki kadının 
arzusu 

Parisin en yaılı kadmıl 
olan Madam Ofor 104 yqı
na girmiştir. Kadın gazete
cilere çok yaşamanın ıarnm 
şöyle anlatmııtır: 

- Ben hayabmda daima 
dürüst yaşadım, en klçlik 
bir ahlaksızlık bile yapma· 
dım Şimdi yegine gayem 
biraz daha yaşamak ve to· 
runlarımın biiylldüğünü g6r
mektir. 

Moskovadaki 
• •• 

resım sergısı 
Türk ressamları tarafından 

Moskovada açılan resim ser
gisini 25 bin kişi zıyaret et· 
miş, sergi büyük muvaffaki
yet kazar..mı~tır. 

14 bin lira nasıl 
Kayboldu? 

Ankarada tütün bayii Azi
zin, içinde 14 bin lira bulu
nan cüzdanı esrarengiz bir 
şekilde dükkanın tezgahı 
üzerinden aşırılmıştır. 

Hırsızlar henüz yakalan
mamıştır. 

Yabancı 
Misafirler 
Geldi 

Dün Fransanın Providans 
vapurile Marsilyadan şehri
mize Alman, İngiliz, Fransız 
ve Danimarkalı 72 ziyaretçi 
misafir gelmiştir. Misafirler 
Şehrin bir çok yerlerini 
gezmişler ve akşam üzeri 
gene o vapurla dönmüşlerdir. 

Oraylık 
Bütçeşinde 
Noksanlık 
İzmir Oraylık bütçesinde 

geçen yıla nisbetle 80 bin 
lirahk bir varidat noksanlığı 

s 

1 


