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SARI TEB IIE BOYUYOR 

;:Nl TÜRKiYE iÇiN 1 MUHAREBENİN SON. JRUMU DÜNYA SULHU 
• ır gazetele- ......... ----· ~-- """ • • TEHLIKEDE MI? 

't;~k'.'~~1~!!?!;:.ca Jtafyanfar afmaj lStıyor SovuetJ;rleja

ı,,~~ ~:ı:~:k:~~:=~~~~cüm- Habeşler vermeıek ı·cı·n ponların arası 
lııiiİt elag.' Elehram ve hatta 
k" erenın Şarkta neşiri af- ' açılı yor 
~::~b;::\~~~fy::~~~·~;;~:;: savaşa -'evam erı·yorlar lıaa hakhında hurmetkar a ~ . 
b~ ~la neşriyat yapma ta ve +• ••••OO•••••• 
·~~ı;1:1kş:~:1:· :'~::d~;!~~; Şiddetli yağmurlara ı_:ağmen alyanlar kay

. ıt eri tt!barüz ettirmekte- bettiklerİ mevzileri e:e geç ~rınYe çalışıyorlFr 
c~ 4·1 .. 936 sarihti Elmukat- --..., 
~ gazetesi "Türkiyenin Akşam ve bu sabah alı- • değildir. Habeşler henüz el- irmiştir. İsveç Kızılbaç he-
~ •al.siz kalkınması,, başlıklı nan ra~yot t~lsiz ve telli 1 ler~nde tut. ukları Buaderaya eti ya seyyar hastkne y~-
~~·.~ısıoda diyor ki: haberlerıne gore: İtalyan doiru tuplanmaktadırJar. udda Adis·Ababa veya dı-
lltun ıarklalar, her hangi uçakları ketif faaliyetincle j İtalyan başkumandanı Ras er nüfusu çok bir mahalde 

· krk ulusunun muvaffa- bütün cet>helerde devam Kassa Ue Ra!t Seyyumuıı saalı hastane teıis ederek 

... ,. ... 
RUSYA SIBIRYADAK 1 
ORDU MEVCllOUNU 

ARTTIRıYOR 

BIR KOCANIN 
INTEKAll l . .... tlh~i karşısında biiyilk fıb· ~<İiyor. 24 saattanberi b~cı- halyan hatlarını yarmak pli- aliyete devam eyliyecektir. 

t 
1sleri duyarlar. Şark ulus· bardıman yapmamışlardır. nanda muvaffak ölamıyacak- HAB~Ş ULUSUNA Evlı•lerı•n kulak 

1t!ı b. b" · b '" I .:ı r l d J k . E 1~ ır mno ag ıyan yal- oıper er e de büyük bir 1 arı anaitını beslediğini söy BEY A NNAM 
~ ~.ınu.babbet ve karabet çarpııma yokt_ur. Abcak I lemiŞtir. Adis-Ahaba 28(Radyo)- ) küpe O 
,~ıl •yni zamanda menfa· mevzii ufak tefek mUsade- iT AL YANLAR ALMAK IS- !ükiimet bir beyanname &rlD& • 
,r •. Çünkü bir şark ulusu-· meler de~am ediy~r. Son TİYOR HABEŞLER VER- eşrederek halkı yardım JAPON KRALI }acak cinayet! 

\! n:nıvaffakiycti diğer 9adt: g{\nler.in hüviik mnh:ar1•hA- M~MJ:J(' iÇıİN ~AYA-j)l ı-v~ 't~ataaın-'\14 ucalıca ı ...... ı.. Japony<a a ... Sovyet Rusya 
:•Qnun da ayni hissede lerinden büyük zayiat veren Adis-Ababa 28 (A:A) ..;..: 1ret göstermeğe davet münasebab gün geçtikçe Yugoslavyanın Ujiça ka· 

~~ ~affakiyet kabilli yetini iki taraf ta kendini topla- Şimal cephesinde şiddetli oiştir. Bu beyannamede gergin bir veziyet almakta- sasında Miladonoviç tebrin 
t~}. bulunduklarına bir delil mak ihtiyacında ôlduğundan yağmurlara rağmen İtalyan- ailiyor ki: dır. Geçenlerde Japon Dıı en güzel kızı ile evlenmitti. 
-.ıcıJ d bnuo.k b • t h ·· b k b. ""·) · t• tk·ı senede iki çocug· uda ol· li .. e er. I.&! oır aarruza en •z lar 20-23 kanuDSani ı uha- - " Yurdumuzu büsbütün a anı ır Sv7 e\' vermış ı. 

~"' '-Uln muhtelif şark ulus· geçilemiyor. rebelerinde kaybetmiş olduk- 1'betmektense kendi farı• Bu söylevde, Japonların sov- muştu. Miladonoviç Avrupa " 
''1 1 C h k b ı ı J ı ·· b t ı·le olan ticari sebayatlerinde lıl gene savaştan sonra, enupta are ette u u- ları mevzileri tekrar ele ge- ı;ı ve yoğumuzu feda et.. yet ere o an muoase a ının 

~ftdtniyet sahasında muhte- nan ltalyanın motör)ü kolları çirmeğe çalışmaktadırlar. ltal- ımiz evladır. Kimimiz pa- gertin olduğunu açıkça söy- karısı Katineyi uzun müddat 
~t:trecede, adımlar atmış- Habeşlerle karşılaşmadığm- yan topcusuoun geceli ifÜD- ~uzla, kimimiz de ıilahı- liyordu. Bilhassa Şarki Si- yalnız bırakdığındau genç 
~t 1~· Fakat bunların baş dan henüz bir hadise yok- düzlll yaptığı alete rağmen r&la muhtelif cephelerde biryada Rusların fevkalade kadının canı çok sıkılıyordu. 
i4~ 0tıderi Türkiye olduğu tur. Dağlıklarda küçük grup- henUt ltalyab piyadesi hü• tife almalıyız. askeri tahkimat yaptıklarını, Yüz göz oldqğü hizmetçi· 
~t lr edilemez. Her hafta, lar halinde dağılan Ras Oes· cüma kalkmamıştır. Bu vatan gittikten ıonra iki bin kilometre uzunluğün- si İspankonunlifadeaine göre 
~ ilin, telgraflar Türkiye- ta kollara toplanmaktadırlar. Buna mukabil Habeş kuv- .lerin elinizde kalacak set" daki bu asri Seddiçinin mün- karısı "İnsan gençlik saati•• 
•i ıslahat yolunda ilerleme- Royter ajansının öğrendiğine vetleri gece karanlıktan t, kementli ağızlarınıza batıran Japonyaya taarruz rını bir erkeğin kollan ara· 

~, kuvvetlenmesi husu- Ras Destanın bu dağılan istifade ederek İtalyanları ıilecek lkıymetlil yemler roaksadiyle yapıldığını ileri sında geçirmezse 
0 

fgençlik-
....... t!}Sonu 4 üncüde - kuvvetleri esas kuvvetleri mevzilerinden çıkarmak için ıregı~ ·nize zehir olur. Mem- söruyordu. Bilakil Sovyetler ten ne çıka r,, gibi saçına 

• ~ r.. ~ ~ ~ ~ ~ d d J l s· b. k nazariyeleri• anlatıyordu. Bu ~ te. ~ ~ ~ ~ ~ mütema i baskınlar yapmak- ketin iyi insanlar... Sizler e, apon arı ı ıryaya arşı 

KA 
·· ·· ·· ·· d A k 4 ·· üd -Sonu 4 üncü ıayfada-

N GOVDEYI GOTURUYOR ta ır. Bu tabya ekseriyetle ç deiilse ltalyan kadınla· ıti•=m:•••r:1ı-mar•a•s•ı -•u•n•c ·;13~~-------Ud-t.-:::.-.::ııııMı.---
muvaffak olmaktadır. Adua rıdan ibret alınız. Onlar 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR f; · · ile Makale atasındaki yol le tiynell•riftl yurd ıı.üda· 

üzbinlerce kişiı ki~~;t~~~;~:i~\\E- ~::~:r:at~i.: e:ı::~:~ny:~ 
NİDEN KURULUYOR er şeyinizi feda ediniz.,, ' '' l •• l ğ Stokholm 28 (A.A) - İs- 08 NUMARALI iT AL YAN um e u raşıvor veçKızılhaç direktörü Adis- TEBLIGI 

'J Ababada bulunan doktor Roma 28 (Radyo) - 108 
b Landre bir telgraf çekerek umaralı İtalyan tebliğidir: 
QARBJN SONU NERE YE İsveç Kızılhaç seyyar hasta- 1 Somali ceph<lsinde bir is-

nesinin yeniden tesisini bil- - Sonu 4 üncüde -VARACAKTIR?.. • ................................................... . 
Resimli .dünya hadibeleri: 

~ . 
•tb . a ıştirak eden Mussoli-

nioin oğlu 

l t>~ÜNO MUROLINI 

ı.tt•nbul (Özel) - Habeş -
~ ~•b barba son günlerde 

l'th ~ 
ıı manzaraler göıte-

rerek en kanlı günlerini ya
şamaktadir. 

Her gün cephelerde bin
lerce Habeşli ve ltalyan öl
mektedir. Bilhassa tayyare
ler ölüm yağdırmaktadır. 

Tesbit edilen rakamlara 
göre ceph)erde İtalyanların 1 

300 bin halis İtalyan 150 bin liiiıJr);i:!~~ 
müstemleke askeri olmak 
üzere 450 bin askeri bu sa· 
vaşa iştirak etmektedir. Bu
na mukabil Habeşlerin şimal 
cephesindeki askerleri 150 
bin kadardır. Muazzam İtal
yan ordusu bütün faikiyetine 
rağmen üç buçuk ayda an· 

(So u 4 ünc6de) 

Almanya, büyük bir sanayi aemleketidir. Mamulatını sa
tabilmek için mahreç ve mtlemleke istiyor. Yukarıdaki 
resim, Almanyada bir demir fbrikasını göıtermektcdir. 

----------------0000 
Halk Eti Ucuz Yemelidir 

Dünkü gazetelerde gördük: 
"Ankara Türkofis başkanlığından şehrimiz Türkofiı .ıu· 

besine gelen bir mektubda lzmir mezbahasında kuıle~ 
küçük ve büyük baş hayvanlardan alınan meztiaha ramı 
ile diğer resimlerin ne kadar olduğu ve indirilmesi mlmkla 
olup olmadığı sorulmuştur. 

Ofis müdürlüğü bunun için mezbahadan tetkikat yaparak 

cevab verecektir,, 
lktisad vekaletinin hayat bahalılığına kartı açhğı A••ıta 

Türkofis büyük hizmetler gördü. Bilhassa Türkün malını 
dış pazarlarda çok iyi tanıtan Türkofis, iç pazarlarda da 
lazım gelen ıslahatı yapacaktır. 

İzmirin et meselesi, mezbaha işi halledilmesi muhakkak 
lazım olan bir davadır. Şehrin beş on adım ilerisinde et 
hemen yarı fiatıoa satılırken, sadece mezbahanın ajır re
simleri yüzünden halk eti hemen yüzde yüz bahalı yemek 
mecburiyetinde kalıyor. 

Türkofis bu bariz farkı elbette göz öniinde tutacak, ye 

halkın en zaruri gıdası olan eti fakir fukaranın yiyebileceği 
bir hadde indirecektir. 

Halk gerek Türkofisten gerek ilgili makamlardan buna 
istiyor. Biz bu vesile ile tekrar ediyoruz: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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S.lılf e 2 
( Halkın Seal ) 29 ikinci Klnun 
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UmUTlyetı, Don~uş et 
G .... il . y k e· A k Tevzıı 

ODU erı 8 80 lr Ş Dana eti ihtiyacı eJyevm 
V k memleketin her tarafında · ·apma • • • 1 yeri menbalardan temin 

SİY ASAL. ROMAN 
YAZAN : SIRRI SANLI 

•• 
" Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanaJamadığı zaman başlar ... ,, 
-23-

ediJmediği cihetle fkincika
nunda donmuı et tevziatına 
baılanıyor. Ticaret (politika-

sına mütealhk !sebepler do
Jayısile et noksanını yalnız 

l t : EDEN 
•• mpara OTU jMuvaffakiyeti 

.Mı Nasıl Aldı? Niçin Ve nin sırrını şöyle 
Nasıl bıraktı ? •.• anlatıyor 

lerdi. Bu suretle Mısır şehir
lerinin her tarafında Habeş 
kaleleri namile kaleler mey
dana gelmişti. 

İki sebeb var biri tahsil 
biri şıklık ! .. 

hariçten canlı hayvan ithali 
Eğer ben yalnız n1aaşımdan beldiven bir suretiJe tatmin etmek imkan-

.; 

Ezamaoların büyük 
tarihi Herodot, lsadan 
480 vvel doğmuştu. Bu 
ilimeş hakkında mufas
sal rihçe yazıyor. Onun 
" Her Mısırda ,, adını 
vere bu tariha göre Ha
beşhsırı elli sane müd
detare etmişlerdir . 

Bir gece ruyada impara
tor Savak İlahlarından biri· 
nin kendisine Mısırdaki pa
pasların hepsini toplayıp 
kesmesini söylemiş, zira eğer 
böyle yapmazsa bu papazlar 
kendisini bu yaptırdığı kale
lere hapis edecenlerini bil
dirmiştir. Sav .. k sabahleyin 
meclisini toplıyarak rüyasını 
söylemiş. fakat rüyaların ak
sinin yapılması icabettiğin
den bahisle beyhude kan 
dökülmemesini kendisinden 
rice etmişti.D 

Yeni İngilız Hariciye nazırı 
Eden çok ençtir. Dünyanın 
en karışık bir zamanında ha 
genç adamın İngi(tere Hari· 
ciye uezaretini işgal etmesi 
bütün dünyada büyiik bir 
alaka ile karşılanmıştır. n1emur e) a dım. eğer memuriyetin1iu bir 

çok «avantaj)) ları oln1asaydı, ben bir kan 
değil~ ~ir kedi biJe besJiyenıezdinı ... 

sızdır. Donmuş et için tayin 
edilecek fiat, lazı yerlerde 
baş göstermiş olan fahiş fi. 

- Bunu ııereden biliyor- ı kaldırdı ki bunun sayesinde 
sun? hayatımın en kör düğümlü 

- Çünkütseİliu. yazılarına muammasını çözmeğe mu-
meftun old .. a için bu çok vaffak oldum. 
sevdiği yaaiann kaleme - Bu nasıl muanıma? 
alındığı bir ödayı ziyaret; - Nışanlımdan nikahla-
onun için Ç hop gickcek nacığım gün ayrıldım. 
bir zevk ola.fır da o•dan... _ Muamma bu mu? 

O esna4fl ôdaya giren _ Evet. 
Celile özür diled\: 

· - Öyle ise, istemiyerek 
sizin saadetinize olduk. 

- Sizi Y•P. odanızda ra
hatsız ettijJaO: iÇln suçumun 
bağışlanma.iını yalvarırım. - Hayır, bütün hayatım-
Fakat sizi ipaİıt19a odanızda da varlığımı ezecek iğrenç 
ziyaret, be~ için 0 kadar ve korkunç bir kabustan 
Şeref Ve · · ' f!i• d t beni kurtardmız. rıcı oır saa e , sa-
adet doğurucu bir şereftir - Şimdi bu sözleriniz 
ki.... ' benim için bir muamma ol-

Ali Akalının kızı Sevin, du. Lütfen bu meseleyi ay-
sevinçle bağırdı: dınlatacak bir kaç kelime 

- Ben sana söylemedim söyleyiniz. 
mi? Celile, •!1İn yazılarının - Seksen lira maaş ;lan 
en samimi ve en candan nipnlım, bana nikah hedi-
meclôbu bir g nç 1'ızdir. yesi olarak bin liraJık bir 

Sevin'in babası ktırk aldı. Ona bu müthiş 
gösterdi: masrafa neden ve nasıl gir-

- Fakat diğini sorunca. bana sıkıl

Cenevre . .:._ Havas ajan

sından zecri t dbirlerin ge

niıletiJmesi ihtimaline mebni 
bir esas hm~" için bU 
gtınlerde ıfitlıaa koıniteai 
davet edil~cektir. Bu konmi

tenin her il relecek 
haftaya toplanacağı tahmin 
ediliyor. 

madan kızarmadan şu ceva-
bı verdi: 

- Eğer ben yalnız maa
ıımdan bekJiyen bir memur 
olsaydım, eğer memuriyeti
min bir çok "avantaj" ları 
olmasaydı, ben bir karı de
ğil, bir kedi bile besliyemez-
dim... . 

Roma - Stefani ajansının 
bildirdiğine göre Negellide 

bozulan Ras Desta ordusu
nun karargahında bir çok 

liayva11at ve mnhimmat ve 

silihlar ltalyanların eline 
geçmiıtir. Habeşler bunların 

ziyadesini Kenya harbinde 
ltalyanlardan a)mıılardı. 

ı •••src[!IŞ!• ............... ~"1k1·•,..,,.,_ 'f • ... a r: t + 
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SEVDiM! 
Aşk. lztırab, Heyecan Romanı 

SA-SAH Numara: 9 

Ve i\ibayet kızlaranı Ley- ı )arını mümkün olduğu kadar 
llnın babası lbaana ver- ciddi yetiıtirmiıti. 
meğe .muvaffak oJmUjlardı. Zavallı kadın, bütün ha-
bayan l la. f Blünceye kadar yatınca bu bAdiseyi hatırla-
kocasandan ve bugüne kadar dıkça yüzü kızarıyordu. Fa-
da çotaiandan saldadıil bu kat kocuına da çocuklarına 
aırrı d .... lilıçe tiyleri 6r· da hiçbir ıey sezdirmemeğe 
periyor: muvaffak olmuıtu. 

- ~arabbim kızlanQıı ien Bay Ali Oaman bir iki 
b6yle bir feliketten sakla!.. defa Jıaber göndermiş: 
Diye A~ I• eaiyor~u... - Gelsin bir kere yavru-

BayaJ il~, ~ k dine· alma ğöraüp ! demiıti. 
cek bquıa ıelen bu Fakat bayan Zebra, gü-
feliketin kendisinde· doğur- llahının canlı bir veaikaaı 
duğu büyiik a!ııilamelle kız olan bu çocup, Ahmecli 

atları kıraçak derecede ola
caktır. Donmuş et için ko
nacak perakende fiatın aza-

misi Reinh iaşe ve ziraat 
nezaretinin 7 ikincikiuun 
1936 tarihli bir kararname
sile tesbit ediJmiştir. Bu ka
rarnameyeı göre her mınta-

kadaki fiat murakabe teşek
külleri donmuş etin satış 
fiatlarını ilan edeceklerdir: 

Donmuş et yalnız büyük şe
hirlerle diğer büyük ibt!yaç 

hareketlerinde tevzi oluna
caktır. Donmuş et mezbaha
lardan l!asablara verilerek 
satılığa çıkarılacaktar. 

EGER 

Kapınızı baca
nızı boyatak:-

sanız ••• 
Doğru belediyeye n1ü

racaat ediniz.. Yoksa ... 
Belediye, şehrimizi güzel

leştirmek için yeni yapıları, 
yeni renkleri kontrol etmek
tedir. Plan haricinde inşaat 
yaptıranların in~aah dt:rdu
rulmaktadır. Bundan başka 

ev, dükkan sahiblerinden bir 
çuğu göze iyi görünmiy~cek 
çiy renkle kapılarını, pancur
larını . dıvarlarını boyamışlar 
ve belediyeden derhal ihtar 
almışlardır. Belediye bu renk
lerin şehirdeki umumi bina 
rengi ahengine uyğun düşe
cek bir t zrz<la olmasını iste
mektedir. 

Bir !l'enede 
~H bin köpek öldürüldü 

lstanbulda bir senede 39 
bin köpek öldürülmilştür. 
Buniardan 15 bini son iki 
ay içinde itlaf edilmiıtir. _,, ,_n•·- umz 
g&rmekten şeytandan 1'açar 
gibi kaçmıştı. 

Bu ihtiyar ve felekzede 
kadın, bilhassa en büyük kı
zı Neclinın kötü yola dilş
mesinden sonra diğer iki 
kızının tlsttıne titriyordu. Bü· 
yük kızı Nedi, altı sene ev· 
vel avare bir kençle ıeviş
mit ve bu gençten l.ir de 
çocuk kazanmaştı. Bu aile 
faciası karf1Sında bay ihsan 
kızını reddetmiı ve Zelara 
hanımda bu red bldiseaine 
mani ofamamıştı. Ana kalbi 

yufka olur, ihtiyar kadın ka
nayan kalbine tq basmıı ve 
kızmı bittin hayatınca unut· 
muıtu. 

Geçenlerde gazetede tı ... 
zınan hir serseri kurıunuyla 
öldüitlnl duyduğu ıamn 
sinirleri bdıubn.. ,a.Jerce 
gizli gizli •ilamııb. lbıan 

~kralı ( Asiha ) dan 
son ısıra kör adam hii
küo olmuştur. Bu kör 
(IA) kasabasında doğ
mus da (Anis) idi. 

Br hUkümdarın zama
nındi kı Habeş impara
torlvak Mısıra büyük bir 
orre hücum etti. 

lrduya karşı duramı-
yaoı anhyan kör Enis 
ric' mecbur oldu. Habeş
lerı1ısırı işgal ederek tam 
elliıe orada kaldılar. Ha
be~ Mısırda büyük ıslahat 
yaır. O zaman Mısır da 
iacezaları tatbik edilmez
di. r kim ne bibi suç ya
paıoturduğu şehrin etra
fın i kale dıvarlarında ça
lışra mecbur idi. Ceza 
mii!tini burada tamamlar 
idilam cezalılarıda bütün 
hamı bu hususa hasreder-

·~ il:' ·-· ~ :-.. liiOİlll Ilı~ lık.d 

lrÇapon 
blisi 
Gdürülmüş 

yo - LJ. n. o . .F\j <ıu 

Sll\ll : 

.ehi Şimoon gazetesi ya
zıyı İsvetaüdeki Japon kon
so)aanesini muhafaza eden 
pol memurunu öldürmekle 
Çiıer qüyük bir mes'uliyet 
alh girmişleröir. Japonya 
mdeyi meseleyi protesto 
etı1 ve katillerin teslimini 
isttiştir. Bunun için bir 
Jap filosu l svetaü önünde 
def'lemişlerdir. 

las Destanın 

Savak bu rüyayı ikinci 
defa yine görmüştü. Bu kere 
papasları öldürecek yPrde 
Mısm terkederek Habeşis
tana gitmişti. 

Kendi ülkesinnde yine bir 
akşam İlahler kendisine 
Mısırdan elini çekmesini em
retmişlerdi. Gözünii açınca 

ilk işi Mısırdaki Habeş or
dularının Habeşistana gel
meleri ve Mısırı yüzüstü 
bırakmaları emrini vermek 
oldu. 
8 [•] 8 

İz mirin 
Hayati 
Bir Meselesi 
. Sehrimizde bulunmskta olan 
Sıtma mücadele mufettişi 

doktor bakrem Tok, 30/1/936 
Perşembe günü saat 17,30 da 
Halkevinde (İzmir sivrisineği 
ve sıtma ) mevzuu üzerinde 
mühim bir konferans vere· 
cektir. 

İzmir, sağlık bakımından 
çok ilğilendiren bu koferans 
münakaşalı olacağı için ayrı 
bir hususiyet taşımaktadır. 

lzmirliler için bu mesele 
hayati bir meseledir. Bu 
usandırıcı ve hastalık aşılı
yan sineklere karşı mücadele 
çaresini bilmek her lzmirli 
için lazımdır. 

Eden Londranın en şık 
ve zarif erkeği olmakla meş
hurdur. Bir gün Edene şu 
suali sormuşlar: 

- Mesf eğinizde bu kadar 
çabuk ilerlevişinizin belli başlı 
am:ııeri nelerdir? 

Eden gülümsem:ş ve: 
- Tahsilim ve ... Terzim l 

Demiş .. 

lngiltere 
1\1ısır ~lüzakerelerini 

'falik Etti 
Belgrad - Loodradan te

lefon: Nesim paşanın istifa
sını ve kralifi veçhile muh
telit bir kabine teşkilinin 
kabul edilmemesi hasebiyle 
İngiltere Mısır hükümeti ile 
giriştiği müzakereleri talik 
etmiştir. 

ffi~-~ -

t~ Ekmelicibaşı 
~.J lokantası 
(+( Birinci Beyler sokağında 
[tı Bay Mehmed Altınbileğin 1 
l~ idaresindeki lokanta mide-
(+t ~ine ehemmiyet sıhhat ve 1 
8, hayatına kıymet vermesini 
~·, bilenlerin hergün koştuk· 
t+ ları bir yer olmuştur. 
': Evler için de tabeldot 
t veren bu lokantayı okur
t larımıza hararetle tavsiye 
{+ cderı z. 
~~z.ı;;-,,e.:~ .. ;& -liiEIEWıl 

« BİZİ~t KİŞE » 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusun her 

keşidesinde beş on İzmirliyi 
İzmird~ yaşıyanı zengin eden, 
refah ve saadete kavuşturan 
Kemer atlındaki, 

forumunu 
Krta rmak için Ras 

Nasibu saldırdı 
llgrad - Adis-Ababa

daı teigraflandığma göre 

k~ı'- Bay (~lenmed Tefik) in tanın fena duruma giren 
larını kurtarma, Vehib paşa
nın memuriyetine imkan ver· 
memek azmindedir. Ras Na
sibu hücumunu Sasabandan 
yapmıştır. 

Ra Nasibu ltalyanlar aley· 
hil'C büyük bir taarruz geç
miir. Bu suretle Ras Des· 
'·•dT"t••nııvm==ss'W w 1 'WcCT &W" '*MM. 

be!Öldükten sonra Leyliya 
ve blyaya babalığı da o ya
pıydu. 

•yla. annesine Ahmedi 
ilk akdim ettiği zaman ibti
yalkatlın: 

.. Memnun · oldum! de
mii amma, delikanlı gittik
teısonıa Leyliyı dizinin 
dine orurtmuş uzun uzun 
nabat etmiıti. 

ıenç kaz Ahmedi çok 
se~iğiDi, ıeviftiklerini, ev· 
Je111eğe karar verdilderinı 
an.boca, bayan Zebranın 
iç.ie kurd düfmilıtü. Öyle 
ya>u delikanh da Leyllyı 
baıan çıkanraa ne yapa
cah? 

lalbuki, Ahmed, bu işte 
çol ciddi davranıyordu. Şim
di1 kada.- ilk ıiSrdüğü ka
cho derı.ı ealdırdıiı halde 
ıu birkaç ay içinde daha 

Leylanın eliDi bile lpmemişti. 
Hem Leyla ona bu cesareti 
vermiyor hemde kendisi onun 

la evlenmeğe karar Yerdiği için, 
Leylayı diğer kadınlar dere
cesine indirmek istemiyordu. 
Mes ·ud bir yuva kurmağa 
karar vermişlerdi. Hülya, ya
şından ömid edilemiyecek bir 
ilika ile ablasının yeni ha · 
yatını büyük bir alika ile 
takib ediyordu. 

* •• 
Ahmed, kara sevdaya dü-

ıen çılgınlar gibi seviyordu. 
Sevdikçe kıskançlığıda ayni 
tiddetle artıyordu. leylinın 
çalıştı*ı müessesed~ki erkek
leri kıskanıyor, tesadüfen va
purda Leylinın karşışına o
turan her hangi bir adamı 

. kıskanıyordu. HattA iti oka· 
dar ileri götürmtııtnki, Ley· 
llnın çocukluk hayatına aid 

" Bizim kiıe " si bizimdir. 
Bunun içindir ki İzmirliler. 
lımirde yaııyanlar biletlerini 
daima " Bizim kite " den 
alırlar. 
-ı+§Ci\li#iJW'ZWOlm!l!!9' 

hikayelerde geçen malUm 
erkek isimlerini, Leyllnm 
mektebteki erkek hocalarını 
her ıeyi, herkesi parçalıya· 
cak, öldürecC'kmit gibi ka•· 
kanıyordu. O maddi, o ser: 
seri adam. okadar marazı 
bir hale gelmiıtiki Leyliyı, 
anasından hemşiresinden aa· 
kınıyordu. 

Ancak deliler de g6rlle· 
cek bir fikri sabitle: 

- Ah !. diyordu. Kifki 
onu ta çoculdupndaaberi 
tanımış olsa idim. Onu bltlhl 
cemiyetten ayn bir tekilde, 
tam düşündüi&m ve iıtedi· 
ğim bir tarzda yetiftiraeJ .. 
dim. 

Vapuru belderkea aabar· 
sızlanıyordu. Vapur ıeldi. 
Leyli genç bir adamla ko" 
nup konuşa çıkıyordu. Ah
med ona her sabah vapurc:lall 
alıyordu. · 

( Arkut Tar) 
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ritlcliş macunu 
ler; 

Ciftçi Mi ve l 
bah'e sahi•· 
lerine müjde 

Elhainra TeL 
2573 

e~~azlatır 
1 
.erını besler 

Sızd' .. ışmacunudur 

YISa'nız 

4 

/ 

Dost Sovyef Rusya tara· 
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 
Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii güb- f 

ı reden daha çok kuvvetli ve 

1 
elverişli gelen (:..ıüifatd'amon- jj 
yak) kimyevi gübrasinin satı- 1 
şını ticarethanemizin deruhte 1 :A: 
etmiş olduğunu sayın halkı-
mıza ilin ederiz 1 

İdaresinde .Milli Kiitilphane sinemuı 

En btlyik filmlerin tamtbiı en tath aea 

JEAN KiEPURA 
"Sevginin Sesi,, ve "Çardaş Fürtin,. filmlerinin iki bilyilk komiği 

PAUL KEMP, PAUL HÔRBIGER ve JENNY JUGO 
Bir, beı, on delil ylz defa görmekle zeTkine, pzellij'ine, neşesine aıla doyulamayan 

NINON 
Milzik, •tir, zevk, farkı - Çılgınlık ve kahkaha filminde 

Bugün size emsalsiz iki saat yaşatacaktır. 

Aynca: Paramunt 1 ld • En son diinya urna a. havadisleri 

1(11ruştur 
Ptan, alan
ra tenzilat 
hepo: S. Ferit Şifa eczanesi! 

Müracaat yeri: Gazi bul
varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yumelaki evlatları tica~ 
rathanesi 

SEANS SAA TLARI 

j 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

loğ~~l . 
01 gıda ve hen1 

şifadır 
·ışifalı gıdadan istifade 
ltıek . • h'l . 

alı ıçın ı esız ve 
tı j~•mış sütten y .. ğurt 

kıçeşrnelikte Tan si
ııı 

'
111da C A N 
hanesidir. Doktorların 

Ye ctr - · 
ıgı yoğurt budur. 

tct e aıecua ve ayni za-
il ltiloluk kağıt dahi 
tlt: 
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Kemeraltı 
Hükümet 

Karşısında 

Bu gübre nasıl 
kulla nılnıahdır? 

Arpa, buğday, çavdar, yu
laf, Mısn için bir dönüm 
tarlaya tohumdan evvel ve
ya tohumla beraber 10-15 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm 
patates tarlasına sene ipti
dasında tohum atılmadan 
atılmadan evvel 15-25 kilo 
serpilmeJidir. Zeytin, porta-
kal, mandarina, elma, armut 
saire meyva veren ağaçlar, 
ağacın büyüklüğüne göre 
göğdesinin etrafına birinci 
Kanundan Marta kadar bir 
defa olmak iizere bir, bir 
buçuk kilo serpildikten ~ 
sonra toprak kar1stırılır. 
Haşhaş tarJ&11na sene ipti· 
dasında tohum atılmadan 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

Perakende satış için Ha
lim aga çarşısında kuru ye
mi§çİ Umer Lütfi mahdumu 
Bay Sabriye müraat oluna
bilir. 

Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te başlar. 

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 
. i!f.i~f()+~~~h~:W:-~+:'J+-~~ı:;,.~~;,ı:::lC'JJ~W:.W:~~"A~A:.A:V::WRr::~ 

ır·::"'':-m"ilı Yeni Bir 
· ~ Gumuş 1 Te ebbüs 
~ Kupalı n Salo!muzda çaylı dans, 
~ lzmir tavla şampiyonluğu ! her Pazar akşamı saat 4 ten 

1 ~ müsabakası ~ 7 ye kadar zengin artis 
; il Alsancakta GÖKÇEN ~ numaraları göriilecektir. Sa-l; kıratbanesinde batlayor. ~ lotıumuz yeniden en kibar 

Heman yazılınız. bir tarzda süslenmiştir. 
~~~~··~~~ 

İlk Okul talebeleri Bu aile matinatalarında 

İçin özel dersler 
lkmalsiz sınıf geçmek ve 

geri kalmış baza dersleri kuv-
vetlendirmek üzere çalıştırıl
mak istenen ilk okul talebe
lerine özel ders verilir. 

Müracaat yeri: Arabfırı
nında yağcılar sokağında 12 
numarala ev. 

--kopmle çay, kahve, bira ve 
likör konsolmasyonu 60 ku
ruıtur. 

Pasaport karşısında 
Tu.rkuvaz dansiği. 

-
(Halkın Sesi) 

Kuvvet ilaçlannın en sif alısı! Ok 1 ı k · ur arına on arı ço memnun . 
{;) · edecek yeni bir kitab takdim 

'offtırftmJ ı \\\:: ·~ edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahi~lerine mü~e lçenler bilir 

~'hn manasını anlamıı ince düşünceli kibar bir bayan 
.~•ine istinaden diyor ki: 

~enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ surette korunmasını temin edecek ancak 

Karadeniz klimiir havzuıma Kara elmaı namile maruf 
Çamlı ocağı ıın Kardif kömürü cins ve evsafında Te bey· 
nelmilel tanınmıı l>ulunan maden kömilrünü bmir halkuua 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi enafı: 

lİksel, Kabadayı ve Billur 
-ltılarıdır. 
ı~;tarnda, bayram ertesi ve her zaman 
tır-~ hu rakıları kullanınız. Beni şükranla 

.. 

liltsınız. 

~ ~ı~~~~~ Bay - Maşallah iki ayda nekadar çok toplandınız. Bi-
BUGON ~ı zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir tiUlii 

~SRİ Si.NEMADA Telefon toplanamıyor. 
2394 Baya o - O da benim gibi Sef erihiıann ünlü ıarabını 

3 BÜYÜK FİLM BiRDEN 

b Korkunç Canavar 
thıet - Heyecan - Korku saçan 10 kısım dram 

Aşktan Korkma 
Gıızeller gOzeli Liyan Hayhn 1 O kısım opereti 

A 

~t 96 No. MAHKUM 
•lıııcaya kadar güldürücü 10 kısım büyük komedi 

~iı· 11lllerin uzunluğuna binaen Her üç filmi 
&'örebilmek için akşam saat 7 de 

gelmelidirler 

~ içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasal 
1 toplandıiını canlandığını göreceksiniz. 

SA Tl:J YER r: 
~ - İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 
~ lay muayene evi karıısında (172) numarada bay ( uMER 
~ ÇETINALP ) in tütüncU dükkinıdır. 
~le~~ 
c•ı Ü DOKTOR 
1 A. Kemal Tonay 
1 Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ hastalıklar mütehassısı 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 den 
aktam saat 6Sfa kadar bastalannı kabul eder. 

Mtlracaat eden hastalara yapılması li.zımgeJen sair 
tahlillt ve mikroskopik muayeneleri ile •eremli hata
lara yapılmasına cevaz g6rillen Pn•motoraka muyene-

fDll~aD~-~-
4C sinde muntazaman· yapılır. Telefon: 4115 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beıyüzdiir. Bu k&mirlerimim 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi mlfterimi& 
sırasına girmiılerdir. Gerek toptan ve gerek perakeade 
suretile sahıa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal· 
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikmet 
Besim ve Muıtafa Y omeliki evlitlan. Telefon 2424 

TELEFON 
3151 • ; TAYYARE: 

BU GUN 

Kıymetli Fransız ıanatkin Hanry Garat'ın kahkallalı 
ıarkılı büyük komedisi 

Gece bülbülü 
Aşk, gençlik, neı'e zevlr Ye eğlence dola HHDİD ~ 

en zarif filmi 

AYRICA: 

F O K S (Dünya havadisleri) 
( T&kçe MSzlü )1 

Musiki üstatları serisinden [ Jobannes Brabm J m 
La Bohem operaımdan bazı parçalanle meıhar ainaili 

1 

-(SEANS SAATLARI )
Hu ınn ıs - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE ıeanalan 
Pazar 13 te ilive namlar vardır. 
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( Halkın Sul J 

~.ı ş geliyor mu?.. j Venizelosun Kıraldan o;ıekleri 
Dun fındık bu-
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murdan sonra fzmizde fındık, 
Karşıyakada leblebi, ve Bay
ı aklı civannda cevizden bü- t Bu suretle muhteinel yeni bir kareaşalığın 

olacaktır, diyor yük dolu yağmıya başladı. 
Şehrimizde senelerdenberi 
oturanlar bu kadar büyük 
dolunun hiç görülmediğini 
söylemelitedirler. 

Liman tarifesi 
Kab :ıl edildi 1 

Liman tarife komisyonu 
liman işleı i umum mOdiirlü· 
ğünde birkaç loJ>lanh yapa
rak mesaisini tamamlamıştır. 
Heseb devresi benllz gelme
miş olduğundan tarifeyi es
ki esaslar dairesinde tasdik 
edilmiştir. 

Karpit kazası 
Yeni müzayede bedeste

ni:: de Mustafa oj'lu Nurinin 
karpit lambasını yakarken 
alev karpit fıçı•n• uzanmıj, 
fıçı ateŞ almıı1 Nurinin sön.: 
düreceğim derken birçok 
yerleri yanmış, hastaneye 
nakledilmiş lir. 

Elektrik Tarife 
Komisyonu 
Elektrik tarife komisyonu 

henüz tetkiklerini tamamla
mamıştır. Zira komisyon reis! 
bey Hilmi henüz idadei afi
yet etmemiıtir. 

Otobüscüler 
Hakkında 
Takibat 

Bosta müvezzilerinin oto
büslerden parasız istifade 
etmeleri hakkmda emir v~
rilmiş iken şoför Fikri ida
resindeki otobüs biletcisi 
müvezzi Ahmedden para ara-
mış vermediğinden otobüsten 
aşağı atmış olduğundan hak
kında takibat başlamıştır. 

Ş.eh~_imiz 
İngiliz 
Kilisesinde 

Şehrimiz İngiliz General 
Konsoloshanesi kilisesinde 
dün müteveffa Kıral Jorjun 
ruhunun rahatlığı için bir 
ayin ~pılmııhr. Bu ayiade 
İlbay Fazlı Güleç, Şarbay 
dokt,r Behçet Uz, Müstah
kem mevki kumandanı Ge
neral Keramettin, liva ko
motanları, emniyet direktörü 
Feyzi Akkor, gazeteciler 
ve şehrimizdeki konsoloslar 
hazır bulunmuşlardır. Baş 
rahib İngilizlerin matemine 
Türk ulu.>unun iştirakinden 
hararetli teşekkürde bulun
muştur. 

Balo 1 Şubatta 
Kızılay balosunun tehir 

edileceğine dair dönen riva
yetler doğru değildir. Balo 
1 Şubatta verilecektir. 

1 

•• 
Onüne geçilmiş 

Atina - Buradaki Venizelist gazetele
rinden birinin neşrettiği bir makale hay
retle karşılanmıştı. Bu kere öğrenildiğine 
göre bu makalede Venizelosun yazılı dilek
lerini Venizelos krala bildirmişt!r. 

Ordudan koYulan beş altı yüz bahriye 
ve tayyare zabit(erinin yine orduya alınma-
~[+] 8 s. 

sını dilemiş ve bu suretle muhtemel yeni 
bir gargaşalığın önüne geçilmesini temin 
edeciğinj arzelmiştir. 

Bu meseleden bahseden "Neonfos,, ga
zetesi, bu teklifin bugünkü kabine tarafın-
dan reddedileceğıni ve millet tarafından 
nefretle karşılanacağını söyJiyor. 

[•l 

Almanlar müstemlekelerini istiyorlar 
................... Dmi .. imlrl'SAEIDl"R'!""S~ICıi~QBM!:lll~EiBHRA~ABMMB'!;.!9Wmc:•mmtfDWll!!l?C~·~t~%~3m'.fi~'~tt'fiefr• 

Almanya propaganda na-1 

zırının acık sözleri , 
Gözlerini iyi açsınlar, bu müthiş bomba pat

lamazdan evvel tedbir alsınlar 
Londra ( Radyo ) - Bu 

ayın on sekizinci günü Al-

maniarın zafer gilnii olmak 
itibarile Almanyanın her ta
rafında yapdan sevinç gös
terişleri Fransada pek fena 
tesirler yapmış isede Fransız 
gazeteleri bunu yumuşak bir 
dil ile zikretmekle iktifa et
tiler. 

O gün bütün resmi daire
ler ve evler bayraklanmıştı. 
Bu ihtilafın sebebi atlmış 

s 8 8 8 

beş sene evvel 18 Kanunu
sanide Prusya ordularının 
Paris kapılarına dayanmış 
olmasıdır, 

O akşam Alman Propa
ganda nazırı yirmi bin Na
ziye hararetli bir notnk söy
ledi. Ezcüle şunları da de
miıti: 

" Almanya İtalyanın hak
klarmı müdafaa etmek ne 
dimek olduğunu anlamaz. Biz 
yalnız müstemlekelere nail 

ı olmak saatiı:in bizim içinde 
vuracacı kanaatindeyiz ve o 

saatin vurmasını lbekliyoruz. 
Biz müstemlekesi ve iptidai 
maddeleri olmıyan fakir bir 
milletiz. iyi gözlerini açsın
lar, bu müthiş bomba patla· 
mazdan evvel tedbir alsın
lar zira sonu pek tehlikeli 
olacaktır. Almanya da öteki
ler gibi büyük bir rolünde, 
onunda varidat kaynaklarına 
ihtiyacı vardır. ,, 

ıı;ıı 
lıi:dıl 

Kan gövdeyi ıDeyli Herald gazetesine göre 
•• •• •• ~ıU:=<Q.'l~~lBllRll!ml:C"9'"' .... ;;~~EiilUl~IJa~l!iimlliBilıllilt 

ca:;~~~~~~~~~il- ingili z bankaları 
mişlerdir. vunan emrı·nde Bu vaziyet karşısında har- 1. ~ 
bın senelerce daha devam 
edeceği anlaşılmaktadır. Bil
hassa İtalyan ordusunun bu 
kadar uzun bir müddette 
bu kadar arazi almasını 
muvaffakiyetsizlik addeden
ler de vardır. İtalya sade 
harb sahasında değil siya
set sahasında da biobir müş
külatla karıı karşıya olduğu 
için, ne taraftan bakılsa 
İtalyanın bu işde zara~ ol
duğu görünmektedir. Şimdi
ye kadar Süveyiş kanalın

dan geçen ve ltalyaya dö
nen yaralıların adedi 36627 
dir. 

(Matem) Yas 
Nışanları 
Çekildi 
Ankara (A.A) - İngiltere 

Kzalı Beşinci Jorjun bugün 
yapalmakta otan cenaze tö
reni münasebetile bütün 
Türkiye dahilindeki resmığ 
binalar ile Türk donanması
na mensub bütün barb ge
mileri bütün gün bayrakla
nnı yarıya kadar çekmişler
dir. 

---~~~~--~~-------00--~~~~~~~~~-

Diploma tik çevenler bu müsa-
adekarlıiın Akdeniz mesel esile 
ilgili olduğunu iddia ediyor 

Lodra (Radyo) - Deyli Herald gazetesi dikkate değer 
bir makale yazıyor. lngiliz bankaları Yunani.stanın rekolt ve 
endüstirisine karşı gösterdikleri alaka dikkate yakışır bir 
meseledir. Bu babda alakadar bankalar ve Elen memurları 
arasında görüşmeler devam ediyor. Diplomatik çevenler bu 
müsaadekarlığın Akdeniz meselesi ile ilgili olduğunu iddia 
ediyorlar. ...................................................... 
Sinema 
Komitesi 
Sinema ile edebi ve artis

tik neşriyat beynelmilel ko
mitesi 1935 yılı senelik top-
lantısını 7 ve 8 İlkteşrin 935 
tarihinde Brüksel sergisinde 
yapmıştır. 

Bu içtimaa birçok miimes-
silJer resmen iştirak etmiş· 
lerdir. İçtima Uraguay'ın 
Bükreş sefıri M. de Castro 
riyaset ediyor ve ikinci riya
set mevkiini de Belçika mu-
rahhaslığı vazifesini gören 
Belçikanan Paria büyük elçi
liği atqesi Van der Boıcb 
işgal ediyordu. 

: Ruhani ayin 
merasiminde 
bulunanlar 
Ankara 28 (A.A) -İngil

tere kralı Beşinci Jorjun ce-
naze töreni münasibetile bu 
gün saat 11,30 da İngiltere 
büyük elçiliğine lbir ıuhaııi 
ayin yapılmıştır. Bu ayinde 
refikalarile birlikte başkan, 
bütün bakanlar, generaller, 
delvet büksek memurları 
ve bütün büyük elçiler ha
zır bulunmuştur. 

Bu törende cumur başkanı 
özel Büroıu direktörü ile 
yavruları temsil etmekte idi. 

29 lkind Kinaa 

ltalyanların 
-------------

Cenevre konseyine işliklerini 
müsebbibi L@rd Eden imiı 
Londra (Özel) - İngiltere : mütalaası yoklanmış ve b 

dış bakana bay Eden ile hal- suretle İtalyan murab~asıa 
yanın Londra elçisi bay Di- sosyeteye iştirakına kara 

d. d uluslar vermiştir. Edea Grandiye nogran ı arasın a 
İtalya sosyeteye gelme 

sosyetesinin toplantısı arife- verilecek kararlara itira 
sinde yapılan hususi bir gö- hakkı olmıyacaktlr. Faka 
rüşme Romada büyük önem sosyetede bulunursa hakkını 
veriyor. Bugüne kadar gizli müdefaa edebilir ve baz.ı h 
tutulan bu görüşmenin iç susta istikbal ~çin mahfus 
yüzü hakkında bugün bazı haklar rezerve eder 'yolla 
şeyler r sızmağa başlamıştır. mütalaalar serdettiği ö'renil· 
Bu görüşmede bay Edenin mektedir. 

~~~Eil~t!lE 

Yeni Türkiye Dünya sulhu 
• • 
ıçın 

- Baştarafı 1 incide -
sunda alman içtimai, mali ve 
iktisadi tedbirleri haber ver· 
mektedirler. Asır şayanı tak
dir olan mesele Türkiyenin 
yaptığı bütük kalkınmalarm 

kendiliğinden ve hiç bir kim
senin yardımına muhtaç ol
maksızın yapmakta olması
dı r. Türkiye, herşeyi kendisi 
yapıyor. Bazı ecnebi müte
hassıslara muhtaç olduğu va
ki isede bunlardan yalnız 
muayyen bir iş ve muayyen 
bir zaman için istifade edil
mektedir. Türkiye, hariçte 
hiçbir istikraz aktetmedi. 

Elmukattem gazetesi "Tür
kiyenin her ~sahada yaptığı 
medeni eserlerden bahsedil
dikten sonra ıöyle diyor: 

Dün gelen teigraflara göre 
Ttirkiyede polis teıkilitında 
yeni reformler yapılmıştır. 
Bu reformler o kadar değar· 
lidir ki, Mısır hlikümetinin 
de bunları tatmin etmesi 
hususunda nazarı dikkati 
bilbetmek isteriz. Çünkü bu 
yeni tekilit arasında bit de 
ekonomik polis kurulmuıtur. 

Bu polis piyasada fiatların 
yükselmesinin men'i, yeyecek 
maddelerin teftiş edimesi ve 
saire gibi işler ile meşgul 
olmaktedır. Son senelerde 
Türkiyeyi ziyaret edenler 
İstanbul polisinin şataretini 
ve zekasını metetmektedir
ler. Kemalist Türkiye bunu 
da kafi görmemektedir. Ve 
polislerin vazifelerine mem
leket hayatının bütün şube
lerine ait daha birTok işleri 
de ilave etmektedir.,, 

....... '!l~r-·---

Muharebenin 
son durumu 
- Baştarafı 1 incide -

tikşaf kolumuz Davaraya 
kadar ilerlemiştir. Malkada 
bir seyyar hastade bulduk. 
İsveç misyonuna aid bu has
fane beş kamyondan mürek
kepti. Kızılhaç bayrak ve 
işaretlerini taşıyordu. Kam
yonlardan birinin içinde 27 
kasa mühimmet vardı. 

Vadarada elde ettiğimiz 
ganimetler arasında Ras 
Destanın byarağı vardır. Hu
bubat ve kahve dolu düş
man depoları ele geçmiştir. 
Bu havalenin Negelli ile Da
rea-Parma arasında teşkilatı 
tamamlanıyor. 

Eritre cephesinde bir çe
temiz dört saat süren bir 
muharebeden sonra mühim 
Hebeş nüvelerinini dağıt
mıştır. 

Tehlikede mi 
- Baş tarafı 1 incide -

taarruz emelleri beslemekle 
itham etmekte ve bu tabki· 
matı bu yüzden yaptıklarını 
söylemektedirler. 

Bu itibarla Sibiryada da· 
imi surette fazla tank, fazla 
tayyare bulundurmakta, or· 
du mevcudunu arttırmakta· 

dırlar. Ayrıca Sibiryaya 
ikici bir demiryolu yaptır• 
maktadırlar. 

Japonların cenubi Mogo· 
tistanı da işgal ederek, bu· 
rada da müstakil bir Mogel 
hükumeti tesis etmeleri Sov• 
yetleri daha ziyade kafka• 
landırmaktadır. Japoalanll 
son gtınlerde aldıiı YazİJei 
dllnya sulbunu tebdid et• 
mektedir. .. 
Birkocanm 
intikamı 
- Ba, tarafı 1 incide -

nazariye idi ki genç kad .. 
komşusu oldukçe yqla, bat
ta sakallı Stoyanile maaplca 
devresine idirmifti. Ba atk 
macarası hi7metçi lozdaa da 
saklamıyordu. Nihayet bir 
gün bu kız madamın atk 
oyununu evin bayına s6ylecli 
ve bunu isbat edeceğini de 
ilave etti,, 

Miladonoviç gene Avrupa 
seyahatine çıkar gibi oldu. 
Karı.'iıda akşam gezintisine 
çıkmıştı. Miladonoviç biraS 
sonra döndü evde münamib 
bir yerde saklandı, karuıd 
maşuka rolündeki mabaretioi 
görmeğe azmetti. Gece 1•
rısı olmnştu. Hizmetci kd 
kapıyı açtı. Sakalla misafiri 
aldı, kadının yatak odasm• 
götürdü. Obir taraftada pat' 
ronunun saklandığı dolaa.. 
yaklaşarak dolabın kapısıDI" 
da açtı. Yarım saat ıo 

genç kadın burunsuz, i 
sakalsız ve kulaksız olar 
sokağ atılmışlardı ... 

Bu vak'a birçok evli ka 
ve er.ieklerın kulaklarına k 
pe olabilir ... 

Kıskançlığıı 
Doğumları 
De~rmendere nah~e~ 

Ahmedbeyli köyü kışlak 
rında Yörük çadırlarının 
rinde iki kişinin öldürülıD 
ile neticelenen bir 
olmuştur. Yörük Muıt• 

oğlu Osman karısı Elif 
kendi öz kardaşı Bekir 61 
rülmüştür. Cinayetin kısk 
lık yüzünden olduğu sayl 
niyor. tahkikat baılamıt 


