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Prtote.st .10rdlar kamaresmda Almanları müdafaa eden Lord 

1,, orı, aşağıda son S?"Ünlerde siyasi temaslarını arttıran 
~\' ve Hitlerin arkadaşı olan Ribentrof 

btrJe;uPaden gelan so;ı ha- : tüğU, bazı anlaşmalar yap-
Çok k llıerkezi Avrupanın tıktan sonra Münihe döndü -
bir \>a:~1tık ve çok korkulu ğü blJdirilmcktedir. 
ttrllltk?e~te olduğunu ·gös- Diğer taraftan Almanya 
lalllatla edı_r. En nikbin dip- Hava nazırı Göring de bu 
~~sinin r b bıl~ bir harb tehli- ayın on dördünde Lehistana 
bır ıa uguq_kü kadar hiç gidecektir. Bunlardan anla-
8Ürlllt~an. artmadığını ileri şıhyor ki Almanya He İtal-

~l11ı edırler. ya arasında gizli bir takım 
PUakuranyk hu günlerde ateş anlaşmalar yapılmaktadır. 

-~ Rörnfttı nı~ !edir. Son Paris Bunlardan başka Alman-
.~ ~!illan e erınden bahseden yanın harici siyasetini esra-
,( s.?\>Yet ~azetel~ri, Fransız rengiz bir surette idare 

1~~ Çuk İtil-f osya ıttifakım, Kü- eden ve en mühim işlerin 
1" ~'Yet ; 

1 
~nlaşrnasını ve ni ~ içinde daima ismi geçen ve 

,ti' Sılıiblan c çıka ve İsviçrenin Hitlerin en yakın arkadaşı 
,r kclldiJe '?alarını tamam le olan Ribentrof da son gün-

.. 

~~trnck~~n; müteveccih ad- lerde siyasi temaslarını art-
ıtalıifla ırler. Bilhassa bu mıştır. 
b.ir Çe~~n ~l~anyayı çelik Londra menbaından gelen 
•ıni g" t ~r ~çıne almak gaye- haberler Almanyanın son 
ttdirı: tugunü ileri sürmek- teşebbüslerine İngilternin çok 

lanır.b sinirlendiğini göstermektedir. 
~ial'lsı t u f esnada Alman İngilterede yeniden mühim-
~ll •e ~a ~ndanltekzip edi- mat ve silah fabrikalar. açıl-
tclen bi ~ıs menbaından makta ve harıl harıl silah 
dıaba · r aber, endişeleri imal etmektedirier. 
tup zıya de büyütm.. A B k b'l Al d • uf k uş, a· un,, mu a ı manya a 
lııan u larında topla- (Sonu 4 üncüde) 
daha ı· elektrikli bulutları 

b 
1Y•de le ou •rartmışbr. 

t, sırada H· 1 b >'Yare ·ı ' ıt erin bir 
~tada ;.t V ~~diğe gittiği 

uaolını ile görüş-

Piyan20 nuroa 
raları 4 üncüde 

oo••co --------------

Habeşl~r cenuba yeni ı,uvvetlerle 
yirmi top göndermişlerdi 

beraber 

Anadolu ve Rt>yter Ajans- : 
!arının verdikl'!ri son haber
lere göre Jijikanın İtalyanlar 
tarafından alındığı ve Ha
beş'erin Makalle civarında 
bozğuna uğradıkları haberi 
yalanlandırılmaktadır. İtalyan 
uçakları Vaçıkayı bombar
dıman etmişlerdir. 

3 kişi ölmüş ve mühim 
zararlar yapmıştır. Habeş 
veliahh hava yoluyle Desiaya 
vermıştır. Habeşler Ogaden 
cebht: sinde Küras mev iini 

__ ,,__,..liıı __ _ 

Kendini zehir· 
lemek istiyen 
kadını . öldürdü 

zabdetmişlerdir. Düşman çok Habe kıralı ve kıraliçesi Alman elçisini kabul ederken KADIN MEZARA KENDi
Si DE HAPISANEY.E 

GiTTi 1 .. 
•••••••••• E •• n .... b···u·:·y··u::k··· ·ı:k ... r·a···m···ı:y··e•••w•••••• ı zayiat vermiştir. Ras Sayum 

kıtaları İtalyan mevziine hü-
cum etmişler fakat bütün Avrupada tüyler &rpertlci 

bir cinayet olmuı, beleb bir 
aşık kendini zehil lemek İıltİ• 

Olan 35000 lirayı bay Halil kazanmıştır. Bu vatandaşı gün devam eden bu hücum-
de day Ali Kemal uğurlu kişesi zengin ve bahtiyar etmiştir. lar muvaffakiyetsizlikle neti-
Satanı ve alanı tebr~~eriz. celenmiştir. Hücum dalgaları yen metresini biçakla öldtlr· 

Dün sabah başlıyan yağ· 
mur fasılasız olarak bir afat 
halinde akşam geç vakite 
kadar devam etti. Dünkü 
yağmurun tahribatının çok 
büyllk olduğu söylenmekte
dir. Bu yüzden dün bir saat 
kadar Konak Güzelyalı tram-

1 
vayları itlemediler. Dün Kar• · 

şıyakada, Karataşta, Keres· 
tecilerde, Yemiş çarşısında, 
Balcılar içinde birçok yerler 
göl halini almıştı. Birçok yer
lerde halk hamallarla geç-

meğe mecbur olmuştur. Bu 
husustaki tafsilAtı dl>rdüncü 
sayfada bulacaksınız. 

~ Sonu 4 üncüde ~ - Arkası 4 üncüde -
~~~!!!!l:lEmı.ııa. ........... ıımıı ......... 1111!11~-=-~--...... .. 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
1 0000-------
İzmirliler nekadar et yiyorlar? 

DEVE VE MANDA ETLERi 
li=ıl aylar müdürlüğü bir istatistik hazırlamıı. Bu iıtati~· 
11.:.1 tikte 935 senesi zarfında Burnova, Karııyaka •• cı

varı köyler hariç olmak üzere İzmir şehrinde nekadar bay· 
van kesildiği tesbit edilmiştir. Bu istatistiğe göre İzmir Qb· 
ri mezbahasında 9~'\ "tlında 42326 koyun, 60440 kuzu, 1705 
keçi, 1509 oğlak, 18011 sığır, 368 manda, 116 deve ve 73 
domuz olmak üzere 130438 baş hayvae kesilmiştir. 

Bunların kilö itibarile miktarı 3,352,971 dir. lzmir ıehrinin 
(Burnuv, Karşıyaka ve cıvar köyler hariç olmak O.ere) 
nüfusu 151,961 dir. Bu hesaba göre ıehirde bir ıenede nl· 
fus bdşma isabet ede:ı et mıktart 21 kilo dör yiiz gramdır. 

Adam başına senede 21 kilo 400 gram et düşüyor bunu . 
gönlere taksim ederek olursak adam başına günde 56gram 
et düşüyor. Bu da vasati clarak. Demek şehrimizde glinde 
midesino vasati olarak ıO gram et dahi girmiyen betbaht 
vatandaşlar var demektir. Etin ne kadar zaruri bir rıda 
olduğunu düşünecek olursak vaziyetin faciasını daha çok 
anlarız. 

Haydi keçi etine artık alıştık diyelim. Fakat 35 manda ile 
16 deveye ne buyurulur. Bu manda ve deve etlerini, ne 
vakit ve nasıl yidik, yahud nasıl yidirdiler ve yutturdular?! 

Bu rakamların bcb~:ıtı karş:sında midesi et yüzü ' g&rmi· 
yen, deve ve manda eti yiyen vatandaşlar olduğunu inan· 
mak icabeder. Bu va:a .: daşlara et tattırmanın y!gine ça· 
resi [ yüz defa yazdık ] mez~a11a resminı indirmek uzudat· 
maktan ibarettir. 

Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
"W"d#Wift&ic 5
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~AVNi DOOAN'A SAVGILARıMLA-

;11.Cumuriyeti, 
-·--'· alü yakan bir aşk yapmak 
'SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI .. 

-34-
omuzlarında taşıyarak yükselttiği bir 

~ bcı hiç bir zaman halktan yüz çeviremez 
Şimdi o, kalbinde sıcak ı prensiblerini göklere 

-.e k rdli bir ça~pıntı ya- çıkarnıak istemesi 
coşkunJagun tatlı • _ 

.,1aa1.~ ue anlatıyorda: kadar garıb ve gu-
Herkes ne derse desin, lünç bir rolün aktör

llim, filozof, sosyoloğ geçi- lüğünü y d pnuş olur-
aen bazt inaanlar ae yamurt- J 
larlarsa yumurtiasınlar bu- ar. 

İşte bunun içindir ki halginin ve bilhaua yarının, 
kın omuzlarında tafıyarak 

herkesi ocağında tophyacak, yükselttiği bir inkılibcı hiç 
bütün insanların seve seve 

_n....__ bir zaıoan halktan ylz çevi-
kollarına aureceği yalnız bir remez. Bunu yapmak aslını 
soıyal okul vardır ve biricik in kir etmek, baba~ uu hor 
politik mezhep kalacaktır. g6rmek, anasını bejenme-

Her umu candan müda- mek velinimetine silih çek-
vimleıi olu bu okul, daima mek demektir. 
tapınlanlan bulanacak ve Artık genç öğretmenin 
münkillermi her fırsatta çar- sözleri, tufan yapacak yağ-
pacak ve ,.kacak olan ve murlann doğurduğu müthit 
dünya dini halkçılıktır. Bir ve rastladığı her engeli yı · 
inkilib ve ibtilil diyannda kan bir sel gibi akıyor, akı-
halkbill Y' halkçıhktan uzak- yor, akıyordu. 
laıanlar; ..-,ini bağlaldık- Abdülhamidin, vaktile ba-
tan ıoa bir açrumun ıeaa- basını çok feci bir surette 
rında doıa...k lıeYesine dli- sürgüne göndererek öldür-
fU Pf~. düğü Yatar Gündüz padi-

Gönülferinde halk ıablığın &yle ijrenç ve cu
muriyetia o kadar munis ve 
ıamimi birer tablosunu can
Jandırmııtı ki gazete sahibi 
Refik Acl .. ol'lu da)"anamı
yarak yeıiaden kalktı ve 
genç öğretmeni alnından 

( Halkm s .. ı ) 

Fransa ile 
Dosluk yolu 

Türkiyeden g~ern1iş 
Belgrad - Pariıten tele· 

fonla öğredildiğine g6re Bul
gar kralı bay Flanden ile 
görüştüğü zaman Bulgarista
nın Franıa ile beraber çalıt· 
ması için büyük arzu göster
mittir. Bay FJanden kral 
Borise Fransa ile beraber 
çahtmak için Türkiye ile an
laşmak lüzumunu bildirmiştir. 
Zira Fransa Balkan ittifakı
na aid olan bir hakkı isti
male kendinde selibiyet gör
mediğini ihsas ettirmiştir. 

Habeşlerin 
Şimdiye Kadar Olan 

insanca z~yiatı 
Londra (Radyo) - Adis

Ababadan bildirildiğine göre 
yapılan istatistik neticesinde 
Habeşlerid harbe baıJama
sından bugüne kadar olan 
zayiatları, İtalyan tebliğleri
ne aksi olarak 1500 ölü ve 
2000 yaralıdır. Dayayrrma 
muharebe~ ildeki Habeş za
yiatı henüz tesbit edilmedi· 
mediğinden bu hesaba dahil 
değildir. 

İneilterede 

ı TÜTÜN VAZİYETİ 
Yüksek kalite tütün fiati 

121 kuruştur 
A··· ... ··----

Feçen sene: pek:1dar tütün sattık 
Eğe mıntakasının 1935 yılı ı timinden muhtelif ülkelere 

ekici tütilnlerinin satış fiat- ihraç olunan tütün miktarı 
leri 1934 yılana nisbetle yüz- ?034 senesinin 9,867,660 
de yirmi bet kadar bir faz- kilosuna karşı ge~n yıl 
lahk göstemektedir. 1934 yı- 13,914,545 kiloya yükselmit-
Jında ayni mıntakaaın en 

tir. Bunlarm kıymetleri sıra
iiyksek tütGnünün fiatı kilo 
batına 95 ve aşağı tütünün sile 7,042,789 ve 11,078,841 
de 25 kuruş iken 1935 yıhn- l!ra lutmur. 
da en ylksek kalitedeki tü- Başlıca tütün alıcılarımız 
tünün kilosu 127, aşağı cins
lerin ise 30 kuruşu bulmuş· 
tur. 

aarasında ehemmiyetleri sıra
ıile Almanya, Amerika, Çe

koslavakya, İsv<!ç, Avustur-
On ay 

'!!'il ... ~ 
zarfmda memleke- ya ve Mısır gelmektedir. 

s~ :ae:r•l:i~8 
Eşref paşada bir hadise ---·· ---

Tabancasını çekti Velinin sırtı-
na dayadı ve iki el ateş etti 
~~~------·~~-0000~~--~~~~~-

BERKA T VERSİN TABACA 
PATLAMADI! 

Geçen gün Eşrcfpaşada : miştir. F kat büyük bir te
hir alacak yüzünden bir kav· sadüf neticesi olerak her 
ga çıkmıı ve bir- vatandaş uedens tabanca ateş alma
ölmek üzere iken bir tesadüf 

U•• J neticesi güç hal ile hayatını 
ç mese e kurturabilmiştir. 

mıştır. 

Halk hadise mahalline top-

' lanmış ve güç hal ile ibra· 

himin elinden tabancasını 

almağa muvaffak olmuılar

dır. İbrahimJe kendisine yar

dım eden Mehmed ve Hüse-

Konuıuldu Hadise şöyle olmuştur: 
Eşrafpaşada Mehmed oğlu 

Londra (Radyo) - Bu ıa- lbrahimin Ömer oğlu Veliden 
bah kabine toplantı. Oç me-
seleyi müzakere etti. Bunla- 890 kuruş alacağı vardı-. lb-
nn biri İngiliz donanmaıın rahim e•velki gün pazer ye· 
ve ordusunun artbrıl.rıuı hu- rinde Veliye tesadüf etmiş 

arkaşı da 

tşebbüs 

12 

Balon için 
Nikah 

Hanri Truter üç kere 
muştur. Üçünçü nikabı 
man krah Çemerikin kıl1 ~ 
dir. Bir kere, karısının~ 
saya bir seyahata gittidi 
zamanda Truer kendi 
oıan kızla sevişmiştir. 

Bunun üzerine tel 
Paristeki kanıiyle kOll 
ve boşanmaya razı obl' 
madığını ıormuttur. 

Kadın mukafakat etdl 
Bu boşanmadan iki 
sonra Hanri Troter k&tib 
la nikah merasimine t 
büs etmiştir. Her ni 
her evlenişte bir fevk 
yapan Hanri bu uik 
yerden dokuz kilometrO 
sekle yamağa karar 
Bir balon icarla alır, 

şahitleri, noteri, papası 
lona alır ve yükselmeğo 
lar. Fakat tam bu anda 
hiş bir rüzğir çıkar b• 
Pensilvanya sulaıına ~ 
orada kum ustüne kond 
Hiç kimsenin burnu k. 
madan dt~arı çıkarlar 111 

merasimini kum üstünd• 
mamlarlar. Sonrada k 
kasabalarına düşmenin 
sini tedarik ederler. 

Grevhalind 
amelenin y 

karan y .. nınların sıcak sevgi
• faşımadan haJk 
İşlerinden dem vuran
lar, başında bir isti b
dad tacı taşıyan bir 
padişahın cunıuriyet 

öptü. ıuıundaki kararın tetkiki, ve alacağını istemiştir. 
( Arkası var) ikincisi ambargo meselesi İbrahim parasını a!amayınca 

a. . a .dl a üçilncnstıde Mısır biikümeti 

ym isminde iki 

Veliyi öldürmeğe 

suçundan adliyeye 
!erdir. 

verilmiş-

Lorıdra tRadyo) - ~ 
hal:nde bulunan meı~ 
amelesi dün akşam b~ 
bir toplantı yaptı ve 'iA 
devamına karar verdi. :Jt 
drada et meselei ıoUI"~ 
duruma girmiştir. B B B E 

TDrino ı 
Tiyatrosu 
Yandı 
Roma (Radyo) - Torino 

büyük tiyatrosu cllin gece 
çıkan bir yangm neticeıinde 
tamamile yanrnııtır. 
Yangın gece oyun bittik

ten aenra saat 24,45 te çık-
mış imaaca zayiat yoktur. 
Tiyatro""8 milyon lirete ıi-

t .. 1 • . • .J. j'Or ~ ı ~ ı. 

Sekiz Kişi 
Yandı 

~ ~ a .,. derhal tabancaaıdı çekmiş, 

HASTALIK ile mtizakereler, bu bapta _ IFr~·~r,;1,.~Ekı+""m"-**e&tks::c,,;pi-l:!fl!'b~a~şı.q -·~ 4"'."f verilen kararlar gizli tutul- namluyu Velinini sırtına da- .. POS"fA 1,A YİNLVı 
maktadır. yamış ve tetiği iki defa çek-

Grip ve Anjın İnıtiltere Yeni H~~am- ~ lokantası Bircok tayi 
has)al19'1 V&r Ahalisini gaz nlaske- • •• • ~ Birinci Beyler sokağında Ve ltSkİl)et 
Havaların ;on günlerde l ·ı h" d" Yenı Muşterı ~ Bay Mebmed Altınbileğin Jd 

bozuk gitmesi yüztinden şeh- erı e tec iZ e ıyor 1! idaresindeki lokanta mide- ~ yapı 1 
. d G . h 1 .. Londra (Radyo) _ Deyli Kemeraltı caddesinde Vey- ~~ . b . bh 
rımz e rıp asta ıgı ıalgın sel hamamını karaladım. Ve ~ sıne e emmıyet sı at ve Baınabane poıta ve t 
d k b. k.ld .. ı llerald aazctesi lngilterenin h t k · · ı enece ır şe ı e çoga - e 'd N f aya ma ıymet vermesını müdürii bay Kudret 

.. b 1 t A • 30-40 milyon gaz maskesi yena en açtım. eza et ve ~·~ b'l 1 . h .. k k maga aş amış ır. ynı za· ~ ı en erın ergun o,tu - yaka posta ve telgraf 
manda Anı"in hastalıgı· da sipariş ettig· ini yazıyer. Bu intizamını temin ettim. Müş- ~· 1 b. 1 t . . . . . ı arı ır yer o muş ur. dürlüg· üne, Karşıyaka Ol 
bugu··nlerde çok go··rülmekte- maJkeler her şehrin beledi- terılerımı memnun etmek ıçın , E 1 . . d t b ld t 

ıı ver ıçm e a e o rt! bav Selaheddin BaslD 
dir. yes;nin depolarında n•uha her fedakarlığı göze aldır- ı ''' b j k t k 1:ı · 

1 
' 

Karilerimize korunmalaranı faza edilecektir. Şayed harL • dım . Bu gqne kadar gördü- . r+i vl eren uh 0 an layı 0 ~r- ıtı pos'a müdürlüğl\ne na e 
taYIİye ederiz. ı b k ı h w.. "h'" h ~•l anınıza araret e tavsıye 00 yin edilmişlerd r. o ursa u mas e er a ali3 e gum teveccu un amamıruı '+.' d N 

Bay Kemal dağıtılacaktır. ziyaretle devamını dilerinı. [~:~~~-,..-.,~• İh•iyat m ·murJarırd"lt 
~...,....~!JIW.::vr.ıtPZ.;:.a:::ıa. ,,_,~ ~~ .. ~t:1'W-2ml!R Hilmi Urla posta ve t 

Gülyağı, esans ve kolanya LJ ld b h b 1 . d b k f' Elh b Jd miidütlüg· üne atanmıştır· Londra (Radyo) _ Loıan· amilferinden bay Ken.a' bu r ~r zaman o uğu gi i ni ayet u mes eğı e aşarma ;:ere ı acnraya nasi o u 

jeloatan bılclirildijine göre, i~Jer ahkkmda bazı tüccar- SARIŞIN ~ MARTHA ır.~ıı1il:~ En güzel S .! SIİ Posta ve telgraf baş 
geçen akşam Parker civa- larla görüşme üzere Anka- .. ~ lillllfi& En giizcl Yıldız riyet başkaohğ na tayio 
rındaki aınele baralannda bir 'raya hareket etmi~tir. KARMEN EGGERTH ·a;~~ len bay Mt.'hmed Ali f 
yangın çıkmış 8 ki~i yanmiı Kendisine muvaffakiyetler En güzel Fihni mize gelmiş ve vaıif 
30 kadar da yaralanmıştır. dileriz. 14 SUBA"f <:Uı\lA günü akşan11 ~1,1:1 ten itibaren başlamıştır. 

.... _......._.., .... wwn•e.• ........ , . >CJ.\~ - '1il!UIAllXG1MNBll$i\W'.~ .... ~~~~~~~m~~·::r.·~~,..rtıııll~ 

İZMJ• RLI• liye nac:ip olmayan bir saa- inim var... masanın üstüne serpildi.. Şu Seni her gün başka 
detti bu... Daha evlenme Otomobile atladılar. Biraz anda oda zengin bir manifa- yafette göreceğim!; ~ 

BİR KIZ kiğıtları askıdan inmeden sonra Kordonda bir lokan- tura ınağazasınm tezganmı Teşekkür ederim 
• onlar için muazzam bir villa tanın önünde durdular. Ye· au'dmyordu. Genç kız bu ku- fazla masraf ya~ıyors.-' 

SEVDiM 1 hazırlanıyordu... diler, içtiler ... Tekrar araba- maşlar karşısında bugüne M?d:ll~r .. geldı, b·e~ 
G~nç kız kendisini bu lerına bindiler. kadar kaç yüz defalar gög .. üs Terzı o~çuy~ aldı. ~1~1• "'"''"'"-""'""""'"'"'""""-"'""'-'~''"""' d k . . d N . . kat elbıse bırden dıkı •Y Aşk, lzhrab, Heyecan Romanı e or ıçın e tasavvur etme- - ereye gıdıyoruz? geçirmiş: G r lb. . i . de 

meğe, sarhoş olmağa baş- Şimdi anlarsın!.. - Ah şunlar benim olsa! d.e ınked ısesı,_ ~mi ıre-İf 
'ta:ıaa: SABAH Numara 20 De · t' ıye a ar goru m .., 

Leylr'i Ahnıedin boynuna sarıldı. Büylece 
kenetlendiler 

)adı .. Şu anda Leylinın pla- - Söyie Ahmed. mış ı.. f tt ı kt 
Rengarenk kumaşlar ser· ne ase e 0 aca ı. 

tonik sevgi~ıne biraz maddi 
sevgi de karışmıştı. Ahmedi 
her günkünden, her zaman
kinden daha t·oşkun, daha 
çalgın bir aşkla sevmeğe baş
lamıştı ... 

- Sabırsızlanma yavrum .. 
Otomobil lzmirin 4'11 meş

hur""i.erzisi bayan ( .... ) nın 
evinin önünde durunca Ley
li bu sürprizin de ne demek 
olduğunu anlamııtı. 

Bir ara terzi dişarıy• 
pildikten sonra Ahmed : b.., 

_ Leyli ! dedL Bu kumaş. mıştı. Leyli tekrar A lı 
boynuna atıltı. Sanldı, 

havuz. yapılacak ... Şu gör
düğün köşede de bir tenis 
kordu bulunacak ... 

Leyla, kendinden geçti. 
Elinde olmayan bir hareket 
Y•Ph .. 

Bütün minnet ve şükrant · 
nı anlatmak için Ahmedin 
boynuna sarıldı. Delikanlı, 

hatb plinı muYaffakiyet ka · 
zanan bir ordu ICumandanı 
ıurwile HYJiluinin yilzüne 
baktı: 

-Bak unutuyordum .. Köş
kümüzde kalorifer de bwu-
nacak .. 

Genç kız Ahmedi bir da
ha kolları arasına aldı .. 

İierledıler.. inşaat yenne 
geldiler. Burada yüzlerce 
amele harç yapıyor, taı taşı
yor, arabalar kum getiriyor
du. Hommalı bir çalışma 
vardı. 

1ki üç saat burada met· 
ğul oldular .. Hiçbir yeni ey-

- Haydi yavrum ş"hrc 
inelim .. 

- Buradan ayrıfmak itte
miyorum. O kadar sevdimlkil 

- Yemek yemiyecekmiyiz. 
- Yemek filin dOtUnmi-

yorum .. 
- Şehre inelim gene dhe

riz. Bak .. hircle 11e ı8rperiı-

Bayan ( , ... ) onları büyük 
bir hürmetle karşıladı. Şık 

ıalonuna zengin müşterilerini 
kabul etti. 

Biraz sonra ter:ıi bayanın 

yanında çalışan kızlar, top 
top iplikler yünlü kumaılar 
ptirmeğe bapadılar .. Bu ne
fia ipliklerle, tabane yiinlüler 

larm hepsi senin. Hepsini 
lendiler. Kendilerindell. 

dün aldım ve buraya bırak- wk 
tllerl. Terzi ani olara 

tım. Renklerini ve kumaşla- ye girdiği zaman srUç 
rını ben beyendim. Biçimle- ayrılabildiler!. 
rini de sen intihap edecek- Ne Leylada ne de 

san. de hiç bir kabahat 
Genç kız şaşırmış kalmıştı. Bunlar çoıkun ve tatlıl' 

Hayretini gizleyemedi. ıanlılardı. Kadahat t. 
-- Ahmet bu kadar ku- idi. Bu ne münasibet 

maşı ne yapacağız?.. böyle. ..iç ·olmazsa 
- Hepsini elbise yapacek- beı on dakika daha .,.. 

sın . Gardrobunda bulunacak. şa bırakmamalı mıydı? 
Degiıik degitik kiyeceksin. (Arkdl 
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Elhamra 

1-15 

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorların 
tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni za
manda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 

Soğuk 

nedir hilmi
yen kadın! 
Bay bu soğuk 

havada bu kıvafet-.. 
le üşünıüyor nnı
sun? 

Herkes b~1 ha va
Lı rla hastn lıkta n 
kınlıvor-. 

Bavan - H· .. rkes 
de b:ninı gibi Sefe-
ri hisarın ( ÜNLÜ ) 
şarabını içşin, hak 
o zan1an soğuk has 
talık nedir bilen, 
duyan, gören olur 
nıu? 

idaresinde Milli Kütüphane sineması 

Bugün 

No. 54 ten arayınız 
Bu defa da 20,000 Jira 5642 numaranın hamili talihli 

yurddaşlarımızdan Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan• 
mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEDEN» almıttır. 

Bu uğurlu kişe bir çok · yurddaılarımızı zengin etmit 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maranioz UJ 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kiıılea 
verilmiştir. BlZlM KlŞE 

MEHMET Tl!VFIK 

(Halkın Sesi) 
Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bek.leyiniz ••• 
"liiE&i~ 'iiiiiiiiiiiiir-l - ~ ----==... -
Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maraİ 
Çamlı ocağının Kardif kömürü dnı ve evsafında Ye bey
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir balkınıq, 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi enafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu k6mlrlerimid 
alıp ta bittectübe kullananlar bugün daimi mllfterimlz 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal-
kımıza ilin ederiz. , 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlatları. Telefon 2424 

"•B~~~· 
: TA yy ARE: TE~~~fN 

~~~~:~~~-~ BU GuN 
BUGÜN f•ı} SA tiki~ YERl.k: dd · d A 1 .d k .. d K • .... 

1
.t - ıçeşme ı ca esın e sma ımescı mev ıın e ızı- Musiki dahisi Franz s~hubert'in almez muaikisile ılalea 

SİNEMADA t;•;9fo4n lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER as h b . k 
,:.. ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. a c u ertın aş ı 

I·ı · ~ .. ~~:lc:i::fc~**~*~~~--~~*~ .• ~ n n1üste na fiJın birden jl R >t 
"' IJ ~ D O K T O )t • "Bitmemiş Senfoni,, filiminden daha ylikıek, bOylk bir 

1 ~ Altın Hırsızları . W 1j A. Kemal T onay ~ : a,k ••• ,.;. n~gm••··•· doıu senenin .. heııen 
-Dilnya ati ~~ ~ Bakterivolog ve bulaşık, salğın it '§ A Y R 1 C A · 

et şampiyona RlŞAR TALMAÇ tarafından 1 ~ ha;talıklar mütehassısı H § F O K S ( Dünya havadisleri) 
oynanılmış büyük Avantür film lft" tC c ! fıı ( Türkçe s6zlü )l 

,._,,, fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· a M • k • M ( Canh ) 2- Lüb M ı·k • il tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den m 1 1 avz Karikatlr nan e ı esı ~ akşam saat fib'a kadar hastalarını kabul eder. ..i s 
JANMORA... 1 Mtiracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair ı• .... _ -( SE1~NS ı:AA~~~:ı )-

il tarafından oynanılmış mevıımın en ~ tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· Her .. ~gun~l5 - - 1-- ' · 

muhteşem harb filmi 1 lua yapılmasına cevaz ılrüJen Pnomotorakı muayene· Cumartesi 13 - 115 - TALEBEYE sunalan 
Ayrıca: Ufa Jurnal ve Miki ~ sinde muntazaman yapıhr. Telefon: 4115 )t Pazar 13 te ilave seanılar vardır. 
~lfA'I~~~, :r:=-= ESBBCllBE 

ASRi 



, .......... , 
DON 0 YAÖ1'!. VE FIRD~A I 

mir ve civarında bircok , 
~ta sebebiyet verdi Tayyare; Piyangosu 

___________ ...... 00 ...... 

' 
binalar pek ço 135 hin liralık hiiyiik ikramiye 22481 

zayiat miktan eniz tesbit edileme ralı bilete isabet etmiıtir 
...... l•tanbul 12 ( Ôzel ) - 2477 6652 15438 

~TA TRENLERİ YOLDA KALDILAR din çekilen Taryare piyan- 100 lira kazanan 
ULUSUN MINNETTARLIÔI ıoıunda kazanan numaralar Bu numaranın 750 apj'ıaı 5287 11705 15984 l 

bir 

ilallne aıf amamıı Ye etraf
lara taımak saretlle cereya
mnı temi• etmittir. 

Yakılan evlerin altında ka· 
lanlarcla vardır. Ezclmle Se
petçi 10katında Sabri dava· 
na alb ... kalarak yaralan· 
mıt ve çıkarılarak butaneye 
ıladerilmiftir T abmia eclil
ditiae ılre tamamen n kıa· 
._ Jtkılaa ewlerin aclecli 
Jtl• varm1fhr. Heniz tama
mea telblt dilmediiüaden 
tafıillt imklnı ,-tur. 

Dopa.a polil Ye belediye 
memurlamaısın ltu babta 
16sterclikleri gayret takdire 
cleler. 

Ezcllmle polialerimiz ve 
onlara yardım eden aakerler 
açıkta alanları mlauip yer• 
lere yerleıtirmek, tehhkeli 
biaalan ıkerek içandekileri 
ikaz Ye batta ..ıdetmek hu
•uanda pek çok ça)apalf· 
lardır. 

tur. 
Buı ~a71kfar perp .. DW'I, 

lauılan kata,. alllBnf, it 
llotM fartaaa alamk tıpk
lara atauf, rllzpdaa Mrçok 
•taçlar Mwil•if, p,lar 
•i•çlan çık~ .a,tıldemlftir. 
Kartaıakada Ze,. zadede 

ke•nmdaa ret• ko-
miaer Llltfi kanaı ba7aa A6-
fUba ..... bir cimaı ,.w
.... kadmın ayakları •tar 
a..tte elilmiftir. Hem an 
lautueye ıltlrlfmlflllr. lki
cepaelikte Uma10lcla Ram
~Ofll ;dmazuada Ha.eyinin 
eYİ 111ubmt. manıaldan en
kaz ateı almıf, yangın çıl:
llllf• etfaiye Ye poliı içinde
kiler kurtanlmıt Ye yangın 
baatanlıi11fbr. 

TAŞRADA NELER 
OLMU$ 

Yatan yatmurlann lımir 
haricinde de b'tjtlk baıkm
lan vardır. Şllue deter ola
• .. ki alfmca zayiata dair la..., bir hakr r•emiıtir. 
Millia1'attan ıelell haberi•• 
ı&re Torbalı ve Tire ara ... 
claki ka,lere aalar lüimm 
etmit Arabcı kiyi_.. ev-
.. ,... ...... •ıka 

deha .ı.et • J1ialmlfl•· Ka· 
ıadau tarafında ki evleri Ye 

Yirik çadırlanm salir bu-
811fbr. 

Ancak in•nca zayıat yok-
tur. Berıamada Kocalmerli 
klyllade 400 koyanla bir 
çoban bir tepeye iltica et
... b•ada n mah_r ... -
cla ~... hal.er ahaarak 
ko..ım11f, ku tanlmak için 

ajra11l11pr. 
Aydın Ye Ôdemif polta· 

lan yoların tahrip ediimeai 
yllhd• ,.... kat.ut •e 
1eferleriai dwrdurmapu. 

1 
750 yukan•ı nihayeti (7) ile 

Valimiz Faıb Glleç'in f 35000 lira biten biletler ikiıer lira ka- 4883 2.6263 29930 ı 
sapak ve fırbna mtlnaae- 1 d 14552 1551 5293 
betile bittin gele mak-n- 1 22481 zW~ô'li';a kazanan 16374 16584 24185 
da kalara': etrafla te0elon 4078 11978 8972 
Ye telgıaf babeılerile badi- 8459 2458 9802 25511 
•t hakkında saab ıaabna Bu numaıanın 750 •-aııı 5396 27055 7483 
bab 1 k al --· 500 lira kazananlar 10463 12101 7.:"' er ama ' Ye ua 750- yukansı nihayeti (1) le ~ 
bama kanamak buanada 1071 19733 3463 2139 12551 117'0 2798 
talimat ve emirler vermek biten biletler 2 ıer lira 3786 10047 12673 23795 4882 21711 17757 

amorti kuanmıılardar. 
hasuundaki bimmetl~e 16879 18537 14359 2263 11978 g77ı 19746 
Şarbayımız doktor BehÇJt 15000 lira 13453 1234 21444 2tS7 
Uz'un da bütln gece ı~lfri 1 150 lira kazananlar 20204 24:t44 3592 
dolaprak •e ıelırin d~'- 22949 15009 10048 2ı:ı4 9648 21651 39489 224Cll 2 
munu kendi ı.Szile görere,k 23643 ı964n 18402 1234 50 lira kazılnanla 
emirler vermek yolmdaki Bu numaranın 750 aıağııı 
gayretlerile ulusu minnettar 750 yukansı nihayeti 9 la 21444 25487 22040 26993 10998 13888 14780 25 
kılmıılardır. biten biletler ikiıer lira ka- 11600 18079 3947 1952 26122 3090 22462 1 
KARLAR IZMIRE HEY AZ zanmıtlardır. 15889 2142 1447 14367 26036 3079 14596 1 
BiR MANTO GEYDIRDI 12000 lira 12950 27349 7602 24790 12365 27300 4562 

Diba akıam aaat iki,e 14541 19i91 18066 1520 2645 19444 6236 

k d 
t:.: ~ r.&" _. R • Si! ~ ~ ~ ~ ~ 

a ar yatan yajmura 11:. lliiill """" • - - - - - iıia lıiliill 
maiden bafhJan rllzglr Di· Mı•dı•llı•cle B tt •• · Uzak 
bayet verdi, bu kere de eru a numa-, 
,.tauu- ,er1ne kar d1t· · A.-'ık var yı·•ler oldu Şarkdaki 
meje bqlaclı. ilk natl... 'tf& ':I' 
yerlerin ,.. olaiuı y1z1a. Açlar ve işsizler Berat 11 (Radyo) - Dan D 
den yatan karlar keadial Yürüyüş yaptılar aktam nımaYitler yapılmııtır. urum•• 
mataafna ........ iR ele ltanbal 11 (ÔzeJ) _Mi- Halehte, Lazkiyede, Kayda Aaaclolu ajU1111m To 
-tak rlSflr ba ,.Ptı dillhle Walerce aç ve ipiz çarşılan kapalıdır. Her taraf- dan aldıj'ı baberl•re 
cloadarmaLta ıecilunediiin• .. bre inerek n&mayiı yap· ta süklinet iade edilmiıtir. Japon Stl bakanfıtı J 

k•r ortahk IDlf, zallda ye j•darma Yalnız Fıratta polis ıilAb yanın Mançoku W 
Mt••liltW.. ..... halkı him b .. elere me7da •er· kallaamata mecbur kalmııbr. asker yıidıj'ı heberiai 1 "!:,'.. ~ • ..,. keneli- memek için mWalaalede bu· Nlmayifçilerden bet kiti lanclırmaktadır. lailt 
ilt lllr dl9ada bat- 6lmüf, bir poliı memuru ağır 

u-- lanmamlf, yalnız baYay• ıi- M k hllk4 - tiDi" •-.lw. ,..... ~ daha surette yaralanmııtır. anço 11 .... e 
llh atmakla iktifa eJiemiftir. &w bildi i &.1-, .. ıctı1Usı ,.....ektedir. tu Edenı·n y•ca •• n• rm ,UI'. 
Açlar ka ui Yilly«e gele- V aıingtoaan raclyotaM 
rek bir mabhra vermiıler ve 
Wllltara DBmayif yaparak Zaferi 1 kılırıa Sanato Dıı itleri 

- 8q tarafı 1 İadde - -' oddelerde dolqmıılar, gece Londra (Radyo) - "Day· misyonu baıkanı Bitmen 
.... t 199 .. kit datılmıılardır. ly Maıl" B. Eden hakkında ponyanıa Çincleld liPllUI 

fladile tiyle olmi'*1w: f Oçylz itsiz "aciz" diye •Edenin zaferleri" adile alay· tiddetle hlcam eclea bir 
SaraJ Boau tebiWD ~ .. jırarak belediye daire.ini h bia makale neırediyor ve lev vermiıtir. 

••acla !ava nebrlDİla fark ltral etmiıtir. diyor ki: Bi;man ezcllmle de 
......... Sremska Meta~e 1 • ---· •Gerçi, 8. Eden zaferden ki: .. Japonya Çinin lr 
....,.._ Baitola iamincle Wr Afnka harbı- -.. • ~ •· ,.. A .. r1-, • ._. 
n• ... m Yarclır-IBa adama• b •• k•• ı..ı, ~11 W.e tiyor ye iM• ••• 
...,_ üminde bir metrai DID DgDD U W.•iMllr. 1i•lli aaa iÇ111 ._.. ·'11e1ar 
...... MUJa, metretıllda t d ._ Japen,. Ye Al.aaa,. cakhr. japoaya QMrf)Dı 
.... Ye iıkeace8indenl bık- f urumu İJİ ~ ve .,.,. W. ld Q. ••N 
mil ft ma•mllbr. - Baı tarafı 1 incide - ~ •• ..... llda,aali Wr .,j __ • .;..&LC 

·. Butola bir ... bir hır•Z• 1erde bir;ok 61tller bıraka- kenet hfldl' ............. 1efea ~· 
lak aaçile Wı aene lıap" rak geriye çekilmiılerdir. • ~ 
......_ •• bdm ~ewt Habeıler ltalyanların Makat- 1 awı• •rltlrtJelier· • 
....... IMa ~ketim kendi- ledeki mevzilerinede bir htı- " -
·~ 1aadet ....... Ye ço_k.... cum yapmıılardır. Fakat bu ,Z vareti 
.... tir. Gel ama~ gat za- lallcam da aeticesiı kalmııbr. ,_,,_ı, ... __ ,_ Gll•~ ..J.._ ~ 
- bellh metreaua milel- . ... ,..... -T auu ~-
detiai bitinneaine az bir a- Anadolu a1ansının Loa

1
dra leden enel C. H. Partiaiae 

k 1 Kaclau ela elan aidatı habere gire tal- Pler•k ~arti bqkam Yos-
•, ~ ka mkıf. •. 1 t L....r-. Janlaun bu menileri o ka-
earar or u a ma a .,....- d tahki d"lm· ti k. htl pt aa,laft UJ AVDI Doin· 
mııhr. Marya, zalim ltıkm· ar m e. 1 15 r 1 - la muhtelif itler hakkında 
dan kartalmak için ona ba- camla almak ımkbı yoktur. aıan mtlddet glrllfmlftlr. 
piabaneye sehirli yemekler Cea~pta Geatro n~hri bo· 
ııtannete baflamıttar. Fa- Jllllcr ilerlemekte olan ltal
kat Bartalo kadm tarafıadu yan kola yeni takYiye kıta-
•eviJmeditinı biJ iiii için atı ahmfhr. Y eai bir hicum 
ıtıphelenmiı ve yemek&.ri dı bekleniyor. 
yimemittir. 1 Habqler de cenube yeai 

Nihayet g8n tam oa.a. kunetlerle beraber 20 top 
Ye Bartolo hapishaneden pndenniflerdir. Bunların ya
çıkmtfbr. Zalim ltık, ken· naı tanare topudur. ltalyan 
clisiai zehirlemek istiycn lar Duaieyj yeniden yedi 
Ptlaryanm bayabnı o. tadan tayyare ile bombardunan et· 
kald?rmaia karar •ermiı fa- ' mitlerdir . 
kat kadım evde bulamamıı- i Deaaiede ki tanare mer
br. Bir tuadlf neticesi ka· 

1 
damada bulanan Habet • 

d na 10kakta yakalam.. Ye zı11ıa, ta11areıin4' 80 bom
bi~rak llclilrmltttlr. 1 ba atmıftir. Fakat ctlz'i ya• 

la aaretı. kadın mezara nlamlft+ Hllklmete · aİd cli
&Utela .. tebu ... ,..... ter Wr tepın.,. ... hiç bir 
MJ• sirmiftir. feJ olmamlfbr. 

Silah 
Fabrikaları 
-Baıtarafı 1 inci aayfada
da yllkaek tonajli denizalb 
gemileri inp •edilmektedir. 

Ayni zamanda Alman - Çek 
mlaasal ab da çok gerjin
leımiıtir. Alma - Çek bacla
dunda her g6D çok kanlı 
bldiaeJer olmaktadır. 

HALKIN SESi - Yaka
ndaki haberle vaziyetin ne 
kadar karı11k Ye ae kadar 
Arab aaçına d6adOtGnll &18 
l .. ektaclir .. Bakalım iatikW.. 
ne "91erectktk ? 

Tapu sene ...... ~ 
bir zamanda 

Muhacir Ye .a 
tabıia edilen mallara b. 

içinde tapu aiciUne ita 
malan için ikim ftlell 
rün tedbirlerin almmuı 
hat Ye içtimai mu 
veklletinden lzmir Y 

bilclirilmipir. 1-• 
lzmirKı 
Merkezind 


