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SIRRI SANLI 
İDAREHANESı 

İzınir Bhinci BEYLER 

, SOKAC NDA 
Dercedil · hltyen evrak iade 

edilmez 

StıEALTiNDA KALAN BORNOVADAN BiR GÖRÜNÜŞ 
lake:~eJki günkü yağmur fe- terkederek civar tepe ve 
ve 

1 
tde eıı büyük korku dağlara tırmanlmışlard1r. 

Çi ~ ırabı Bornovahlar ge· Yüzlerce halk şemsiye al-
rrnıştir BM - • tında yağmurun ve selin du· 

bütij B. uyuk seylapta sel rup bitmesini bel<lemiştir. 
llıüşt~tM ornovayı silip süpür- Yağmur altında ~aatlarca 
110\tayı u.. Evvelki gün Bor- intizar içinde kıvranan halk 
lay1lt Yıne sel basmağa baş- tepeden tırnağa kadar ıslan-
dak'~a lcalk büyük heyecan dıktan sonra ancak ~eç. va-
\te ~Ü il~arı duymağa başlamış 

1 
kit evlerine ve yuvalarına 

o ınnih~k seylabı hatırlıyarak dönebilnıişler•:Hr. Tafs lat 
~ ış saganakta evleriııi dördüncüdcdir. 

m ~ ~ ~ ~ ~ 
\Taziyet Çok Gergin 

. lJZAk ŞARKTA HARB TEH-
1 LİKESİ ARTIYOR 
jr it oooo 

tıs tayyaresi 
bctPon arazisi 

Zerinde! 
lhak 

( kesi .. Şarkta harb tebli-
Yad &un geç.tikç ~ daha zi

e a ·t k 
~ Relen h nıa tadır. Tokyodan 

Yanın ~erler Sovyet Rus· 
hilhe '1 °skovadao gelen 
du.ddt er de Japony nın hu
lıkfar a büyük askeri hazır-
ted· l Yaptıkları bildirme'-!:

ıt er 
Japon· d 

Rore S Ya an verilen habere 
Yareter~vYet Rusyanın tay
ritıde ~e~ançuko arazisi üze
başla şıf uçuşları yapmağa 
Jap0:1~~a~~ır. Ruslar da, 
sinin Y.uk erkanıharbiye-
:Yeni t a~yı cephe üzerinde 
1arı 111 ba şıdata hazırlandık-
tah Unun • · sisat ld kıçın meclisten 
lııekted' al 1 larını iddia et· 

lJ ır er 
tak · 

llakliyat ~a~k ~ovyet ~Rusya 
büyük b· Şçılerı son günlerde 
lardır. l ır. tezahürat yapmış
"•tan ın!.~ler bu tezahüratta 
lttrıdukı u afaasına baıır bu-
b·ı arını at ı· b. . 1 dirın· I eş ı ır lısanla n·- ış erdir. 
b ıger t f 

inden ara tan dün Har-
Pofllnd gelen bir telgraf ra
~erdikJ • R.uslara bir nota 
~•nç\aı~rını bildirmektedir. 
S • 0 dı~ · ı o"Y~t R T ış eri bakanı, 

Usyaya verdiği bn 

STALİN 
notada hududun acele tas
hihini Mdnçukoda isyan çı
karıp Rus hududuna geçen 
asilerin iadesini istimektedir. 

Saadet 
Getiren 
Müessese 

Bir çok yurddaşlarımızı 
mes'ut ve bahtiyar eden Ço
rakkapı karşısındaki Bay 
Hasan Tahsinin (SAADET) 
ki~esi gene son zamanlarda 
büyük bir sıkıntı içinde bu-
lunan şayak fabrikasının 
paçal dairesi işçilerinden 
Konyalı Musayı zengin ve 
geniş bir saadete kavuştur-
muştur. Satan ve alanı öz
yürekten kutlular ve yurd
daşlarımı:ıa daima piyango 
biletlerini bu uğurlu kişeden 
almalannı tavsiye ederiz. 

esi 
Neşriyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE ŞERAİTİ 
Seneliği 7. Altı Aylığı 4 
Liradır, Giinü Geçmiş 

Nüsbalann Beheri 
15 Kuruştur. 

SESID R ( Halkın Seıi ) Matbaumda 
Balltlmıştır 

manzara 

.. 

~ },~ 
~ 

Hammallar insanları üçer üçer taşımakla işin içinden 
çıkmışlardı 

soğu.klar var 

' 

~ .. 

HALKIN SES1 HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~--------------

Şehirde lağım ve yol lazım 
•c:ım vvelki gün şehir bir felaket atlattı. Y ağmuı, seli 
llC:.!IB .:U b~skını hepimizi şaşkına çevirdi. Bu vuile ., 

bir daha gördük ve bir daha kanaat getirdik ki, ıheirde 
ihmal tdilmiş bazı işler vardır. Vücuda getilimeıi zanui 
olan Laza teşkilata ihtiyaç vardır. 

Adresi metbaamızda saklı (A. M.) imzalı bir karimiz diba 
bir mektub güodcrdi. Bu mektubta hulasaten deniliyor ki: 

" Ya2"murlStrın meydana çıkardığı acı ve ııtırab verici 
hakikatları İzmir şehriyle alakadar zevat acaba görm&yor• 
Jar mı ? Caddeler tamamen sularla dolmaı, bu asırda ballr 
birbirinin sırtına binerek müşkül vaziyetten kurtulabiliyor. 
Tütün ve saire mağ.ız ~ larmdan çıkan yüzlerce fakir halk 
aç ve çıplak saç:ık alt!arıdda yağmurungeç:neıiui bekliyor. 
Bu bekleşme saatluce devam ediyor. Halk evine, yavaıına 
gidemiyor. Evine gidebilse bekli bir sıcak çorba ve bir 
mangal bulabilecek.. Fakat Venedik sokaklarına dönen 
yoJlardan geçmenin ikanı yok. 

Bu İzmirde yeni birşey değildir. Her devamlı yağmurdaa 
sonra şehir ayni manı.ar.ıyı alır. Bu malum olduğuna göre 
şehirde yol ve lağım neden yapılmıyor. Şehrin lağım teıki .. 
latma mutlak surette ihtiyaç vardır. Bu şehrin birinci ih
tiyacıdır. ,, 

Her -. ~yden evvel lağım ve yol yapılmalıdır. Halk bana 
i~tiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



~ahife 2 

• -AVNi DoGAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

•• 
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bunun içindir ki Tfırk mil1eti rejin1 me
ksini me'1sin1e göre elbise değiştirir gibi re-

jim değiştirmekte beyis gürmiyen nıilletlere 
~~kten çok uzaktır. 
~ç 1fretmenin bilhassa ! ayni zamanda hergün için, 

.. ~J;lflP-J~ pdj~ ve onun ı şerefini, haysiyetini, namu-
etrafını saranl._rın milleti sunu ve seciyesini oyuncak 
daima hakir görmek, miJleti yapmak istiyen ve aarayla-
d.ima fakh· dlişürmek, mil- rını, milfeti güllesi topa tut-
leti daima aciz ve kuvvetsiz mak için bir nevi kale ve 
bırak~ için millete karşı istihkam yapan saltanatları 
sinsi • alçakça bir harb affetmiyecektir. 
yapan zihniyetini, reziline Bu defa da ilbay tam '*' surette güdülen hıyanetli manası ile coımuş ve Ab-

~yı canlandıran sözleri dülhamidin yüksek tahsil 
u halk dostu, yuregı görmüş bir gence bile bir 

baJk itıkı, kafası demokrat lokma ekmek vermek için 
eski ilbayı da o kadar coş- yaptırdığı, ezberlettiği dilen-
turmuıtu ki gt zeh ciden ci dualarını hatırlatarak ve 
sonra • da ayağa kalkarak her şeyden başka milf f!tin 
bağırdı: ahlakına d;ı yaptığı suikasd 

- Beni'"..1 gönlümden ge- ve tecavüzleri anJath, anlattı. 

t Halkla Seal ) 

• 

lngiliz Kralının 7 Tahtı •• 
t,~ "!aô, .:-. ...,.wgnı• :w~ 

8 inci· Edvard tahta değil 
tah.tlara cıkmıştır , . 
-~-----~-~~ . • .oo .. ---~~---~-~ 

Bu tahtlar arasında en eski en maruf en çok 
sevileıı Katedralda V cstimister tahtıdır 

İngiliz Kralı Sekizinci Ed- : daha vardır. Kral bu tahta : mettar tahtı budur. 
vard tahta çıktı. Demek ı parlamentoyu açarken otu- ı İngiliz kralının beıinci 
yanlıştır. Çünkü İngiliz kralı 1 rur. Yua!<arı kamaardada tahtı Vidsor sarayında hu· 
tahtlara çıkmaştır. Onun tam kral parlamentoyu açmazdan lunur. Bu taht İngiz kralına 
yedi tahtı vardır. Bu tahtla- evvdl elbise değiştirmeğe Hind Mihracelerinden biri 
nn arasında en eski, en ma- mahsus bir saJonu vardır. tarafında hediye edilmiştir. 
ruf, en çok söylenen taht Burada da yine zarif bir Bu taht fil dişinden mamul-
Katedralde Vestimister tab- taht bu!uıur. Bu tahta da dur. 
tıdır. yalnız elbise değiştirirken Altıncı tahtı Hindistanda-

Her fngiJiz hükümdarı bu oturur. dır. Kral;oraya gittiği zaman 
tahtta mutlak oturur, çünkü İngiliz krahnm en büyük Hindistan imparatoru elbise· 
tac merasimi bu tahtta ya- ve kıymetli taşlarla süslen- lerinı giyer ve bu tahta otu-
pıhr. Bu taht ak meşeden miş olan tahtı Cems sara- rarak kabul resmi yapar. 
yapılmıştır. Onu altıyüz sene yındadır. Kral borada büyük Yedinci tahtı da İskoçyaya 
evvel Şkotanlılar hediye et· merasimlerde oturarak resmi gittiği ve dizden yukarıya 
il.İşlerdir. kabul yapar. kadar çıplak bacaklı panto-

fngıJiz kralının LordJar Bu taht gayet büyük c lonlu fskoçya elbiselerini gey 
kamarasının büyük saldbunda klymettar taşlarla müzeyyc diği zaman oturur ve mera-
gayet zarif ve süslü bir tahtı dir. İngiliz sarayınm en kıy sim kabul eder. 

11'"!11 
~' ''"'!il ııed 

u.;ıı 
lthııll çent Bay Refik Adamoğlu Bay N~cati Yılmaz bir 

1aptı_, o, benden evveı genç acıklı ve kanı~. tari~ mac~- Ingilterenin Merhametsiz 
;e IDIUllbcı öğretmeni al- rası olan Abdulbarıud devrı- 8 Jka 1 d "forun 70 \'asında)\.rl. 

Grazyani 
Harrarı almak nından CSptü. Ben de onun nin biJbassa miJ!etin ahlak" a D ar •• ~ 

şerefine birer şarap içmeği ve terefini düşürmek için AlaAka&ı hüyük annesini dövdü 
teklif ediyorum. oynadığı alçakca rolü anlat- İstanbul - Şehremininde 

Necati Yılma- tıktan sora dedi ki: Marci•ter Gardiyen Ko- oturan Emine adında bir ka-
. alkışlada kabul - Her teyden evvel şe- mel'9İal pntesi Balkanlar- dın dün büyük annesi yetmiş 

d•lalf.iciara Uf,ay sö- refine ve ulusal hay•İyetine da bir çok: İngiliz sermaye- yaşlarındaki Emine ile kavğa 
züne detaı& etti: değer ve önem veren Türk sinin yerletmit olması, lngi- etmiştir. Genç kadın büyük 

ILte .saray hayatının ulusu bundan sonra onun ı· .. . b. k . t' annesini odaya kapamış ve 19 ız sanayıının ır ço ıp ı- f 
kepaelikleri, bütiln saray- baklana, onun hürriyetine,. dai maddelerini balkanlar- en~ halde döverek ağzını, 
J"8rın ma•hara!ıkları hakkın- onun "izzetinefsine,, doku- d•a almaaı, bele balkanlar- .. yüzl iı~ü parçalamıştır. 
ı3ylediği ateşli sözler, çiz- nacak zencirli bir rejimin da it1enmemit olan maden- · . hbyar kadın, torunuuun 
~ii kudretli levhalar da llkırdısını bile ettirmiye- Jer meaelesi lngiltereyi çok ~l~ndeo ~urtu~unca kan!ar 

Hazırlığında 
Adis·Ababa - Havas A

jansından: 

Grazyaninin motörlü kol
larının demir yoluna müvazi 

bir surette ve Negellide ki 
plan dair~sinde Harrarı c>l
mak üzere hazırlandığı ha
beri alınmıştır. 

~öaterir ki cumuriyeti e~ cektir. alAkadar eder, diyor. tçınde pohse gıderek vak a-
çGk sevgi ve en sağlam İşte bunun içindir ki Türk yı anlatmıştır. Zabata ihti- Satılık 
b.jlarla benimıiyecek bir milleti rejim meselesini mev- Keklik :yar kadım hastaneye kaldır- • 
•jilet varaa o da Türk mil- sime rörc elbise değiştirir miş, torunu Emine yakala- fkİ ev 
ı t ·c1· ·b· ·· d - · t· kt b · Bollu"u narak adJiyeve teslim edil-• ı ır.. gı ı reıım egış ırme e eıs ıııa. Bornovadc> büyük bahçeli 

Tlrk milleti hiç bir zaman görmiyen milletlere benze- Bulgar gazetelerinde okun- miştır. iki ev, içinde akar sul rı ve 
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Deniz altın 
Yapılan n· 

Mariz~ Golci namınd• 
Amerika bangerlerind 
rinin evladıdır. Geç 
Lorçemil namında bir 
ile evlendi. Düğünm 

Nevyorkta yapılmak 
laştı. Amerikalı kız d 
taıındı Hanri Troterin 
da nikihlandıiını g 
okuduğunu hatırladı "~ 

hal nişanlısını, neteri, 
ve şahidleri alarak d 
narına gitti, balayı se 
için orada hazır bulun 
babasının balı olan deo' 
gemisine girdiler. Gedlİ 
rekete geldi ve daldı· 

Bu dalışta nikah ıner 
yapıldı. Bir saat sonra fıl 
papas ve şahidler geOI 
çıkarıldı. Gelin ile gO 
gemide kalarak denize 
dılar. Bir ay onları 

olmadı. Ancak 
sonra deniz altında y• 
ları bal ayından dönıD 

dir. -·-
Vaşington 
Karlar altın 

Vaşington (Radyo) -
hir karlar ıiltındadır. 
devam ediyor. Bu hali 
yıllardan beri gören yok 
Münakalat durmuştur. 

Yeni Ham 
Yeni.Müşte 
Kemeraltı caddesinde 

sel hamamını kıraladıdl 
yeniden açtım. Nezafet 

intizamını temin ettim. 
terilerimi memnun etmelı 
her fedakarlığı göze 
dım. Bu güne kadar g 
ğüm teveccühün ham . 
ziyaretle devammı dile .ônaa yalnız bayatını, yalnız mekten çok uzaktır. duğuna göre cenubi Bulga- ( Bay FJanden elektrik tesisatı mükemmel 

.. ol11k çocug· u deg· il fakat (Arkası var) 1 · t .ı k' 1 b ~,.o:;ıı;o::.,.?~-~ ::-..:..~ .,. rıs an:ıa ı avcı ar ayram ya- y I 1 k ü k f. t'l u,. 
C--.. -----------===----=:ıİl:lilı:liiıe"!'!=- _ __..._,., ç k k ann Je)'aııatta oma zere yo ıa ı e sa- ~·.~ Ekmekcı·bd ·- . ram yapıyor. ün ü i i sene &;9 

l.mir Mukasebei Hususiye t:vvelki soğu"lardau kökü Bulunacaktır tılacaktır. İstiyenler Borno- 1 
"WW!~..Ju••r.ıu•• ag••nder: kurumuş olan Keklik kuşları Paris (Radyo) Fransa vada Atatürk caddesinde lokanta& 
:111~ ,. bu sene fevkalade olarak dış bakanı bay Flanden dış 22 numaraya yahut Bornova ~ 

B d t .. · · H k b k d h kk d santralı vasıtası"I·• 36 telefon Birinci Beyler sokai t! eti lllbıkı Ye · c· · N uremıştır. ü iimet u uş urum a ın a yaran par- ... . 
r1 ınsı o. ~1~ Bay Mehmed Altınbı 

-1..i~a 1(. ların cinsinin ve mıktarmın lamentonun hariciye komis- numarasına müracaat eder- ~ t darcsindc:l"i lol..anta 
120 00 2 inci belediye caddesi Mağza 19 azaltıması için avcılığın tem~ yonunda beyanatta buluna- ler. ~t sine dıemuuyt:t sabba: 
Jdarei hususiye akaratından oh~p yukarıda yeri ve cinsi dinini emn!tıniştir, cakt r. 1 -15 t lı.ıyatınj ~ıyw~t vı;:rJJJ 

yai:dli d!ataıa 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 5 2 
1
• • ' - ~.'l .-oh~'i!M * t bilenler in hcrgün koi 

936 tarihiıulaıı itibaren 20-2-936 tarihine kadar 15 gün : Her zaman olduğu gibi nihayet bu mesleği de başarmak şerefi Elhamraya nasib oldu 't 
~~~ ları bir yer olmuştur. 

müddetle arhr..ı. ıya çıkarılmıştır. İstekHlerin• şeraiti öğren- 1:, .. ~ARJŞJN ~·' ~ M ARTHA En glizd sesli !1 Evler iç"n de tab 
tr için har gün muhaseb!i b11susiye müdüriyeti varidat ~ 1 

L En güzel Yıldız r.~ veren bu Jokantayı 
._aJemine ve pey sürmek istiyenlerio de ihale gqnü olan 1 KARMEN ii EGGEt::>Tff L-~ L~ l F ı.'~ lanmıza hararetle ta 
i20·2 936 tarihine müsadif Par,embe günü saat 9 da depo- ij l'- • ı _:..n güze ilnıi (~ eder z. 
zitolarile encümeni vilayete müracaatları. 3·s 14 SUBAl. c:U.\IA günü itibaren ı$.e~~~d"::--·~--~ 

..,. ~...a::,.._.flll!l~1D1ılls;:s..1n:mı:t:a;wz:ıaa ........ a. .. mi11mımııııB1mam1illllammmllliiiıım .. l!llll!!!!mİlll!iS111 ................................... ,... ......... iiiiiiiiiiiııiııiiiııiııll .... iıım~ 
İZMJ• RLJ• vesile olan, Bornovadaki muh değildi. Daiın.a mes'ut görü- salonpnda idiler. Birbirlerini teni olduğu gibi anlatt 

teşem evlerinde 'vrrdikleri nüyorlardı. ilk taktim edildikleri yerle- Alman karı koca, o 

BİR K fZ çay ziyafetinde bu iki çifti Mösyö Albeht burada bü- rine oturdular. Birbirlerine, nahi bir memnuniyet İ 
• biı !estiren Alman karı koca yük bir şirketin mühendisi ilk gördükleri zamanki gibi idiler .. 

SEVDiM ! idi.. idi. Madllm tatlı bir gülüm· yabancı yabancı baktılar. Oıal.:u için irişilmeı, 

Aşk, htırab, Heyecan Romanı 

SABAH Numara 21 

Birbirlerini ilk tanıdıkları salonda idiler 
- - - --- 00------ -----

Hadi bırakmadı, hiç ol
mazsa odaya girerken, ök
sürmesi lizı'lldı., iki coşkun 
niıanlı böyle düşündüler .. 
içlerinden tf'rzi kadına kız-
dılar, kin bağladılar... Ne
den bizi yalnız bırakmıyor! 
diye ... 

l.tyli, evi, hasta anne~ibl 
için unutmuştu. Unut

muıtu değil ... Ne ev, ne de 
annesi aklına ıeliyordu! .. 

Tekrar otomobillerine at
ladılar. Ver elini Bornova ... 
Gene arsalarına girdiler. 
Çalışma devam ediyordu ... 
Genç kız çalışanlara bazı 
emirler veriyordu. 

Biraz sonra arsaya bir 
çift daha girmişti. Ahmed 

de Leyla da bu çitti tanı
makta ~üçlük çekmediler ... 

Bunlar; Ahmedin Leyliyi, 
Leylanın Ahmedi tanımasına 

Abmetle, Leyla onlara seme ve samimi bir davetle Bütün o günü, o geceyi ha- şulmaz bir saadetti bl.f·• 
doğru koştular.. Leyliya: . tırlamağa ve tekrar yaşama· "ü, bütün lzmirin t 

- Sizin burada bir villa -Buyurun Bize gidelim ğa ba~ladılar.. hovarda delikanlının 
yaptığınızı haber aldık .. Çok bir çay içelim! Alman kadın ve Alman mesine, mes'ud bit 
sevgili bir komşu kazanaca- dedi. mühendis ellerinden gddiği kurmasına kendıleri 
ğız diye sevindik... Ahmed, iqşaat ve proje kadar misafirlerini ağırlama- olmuşlardı. Neş'ele 

Genç nişanlılar müşterek hakkında biraz izahat verdi. ğa çalışıyorlardı. Radyo, gra- sevinçlerine son yokl'lt\ 
cevab verdiler: Alman aile proje karşısında mofon çalıyorlar. Dans edi- dmyorlardı 

-Biz de Bornovayı ve bil- meftun olqıuştu. Biraz sonra yorlar, dans ettiriyorlar, oyun- - O halde sizio 
hassa sizleri düşünerek eY.i- Alman aileni.m çamlıklar lar tertib ediyorlar, çay içi· meyi biz yapacağı, si 
mizi burada yaptırıyoruz. O, arasındaki köşklerine doğru yorlar, pasta yiyorlar, neş'eli çatan biziz ! 
ilk hatırayı, birbirimizi tanı- ilerlemeğe başladılar. Leyli hikayeler anlatıyorlardı.. Diyorlardı. 
dığımız ilk günü unutmamak, da Ahmed de o gece bura- Alman kadın : Hakikaten de 
ebedileştirmek için... Jarda ne güzel saklanbac _ Bay Ahmed bu iş nasıl Ahmed de Leyli da 

- Çok, çok güzel... oynamışlardı. Köşkün onun- oldu ? Anlat bakalım ! darbklarını açıkça 1 

Madam ve müsyo Albeht de ~teş yanarken ne güzel Dedi. lardı •. 
on iki senelik evli idiler. danslar yapmışlardı. Ahmedle, Leyli hayatların· Ahmed diyordu ki• 
Eski evli oldukları hiç belli Biraz sonra köşt<üo geniı da bugüne, kadar olub bi· ( A 
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Bozkıırt ve Halk traş bıcakları 

t Bozkurt biçag· ı .. .. l . ·ı·kı 1. k . s· . b" k trtdd .. U goru memış yenı ı ere ma ı tır. ızı ırço 

1 _ u ~rden kurtaracaktır. Şöyle ki: 
2 _ ~ır numaralı sert iki numaralı yunıuş:ık halklar içindir. 

isiınleıi ~aş olacakınız günler biçağın dört kenarında gün 
3 ~osterilmiştir. 

tesiın: ~kraıniyelidir küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
kurt bi ~Ponlarımızla her satıcıdan bir küçük paket Boz-

. 4 Çagı parasız alabilirsiııiz. 
Şer ~~lıcıya tecrübe fırsatı verelıilınek için paketler be-

'B ık yapılmıştır. 
ozkurt b" - . 

liin Tü k ıça.gı zabıtan, memurin, muallim, t.ılebe ve bü. 
tıcıdan r gencı ve münevverlerinin öz markasıdır. Her sa
ecneb' ısrarla arayınız. Ve s.:-nin an!armıdığın bin bir çeşid 
. ı rnark 1 b' k . 1 k sı S k a ı ıça venr erse nbul etme her yerde dane-

Uruştur. 

Bütün bıçaklardan 
-- herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

---------------0000---------------

Sahib ve depoları 
lslanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 

J Izmir=~:;~;·;
1 

~aİış ;erle;imiz" 

Menemen: Ucuzluk baka iy~si Mt hmed 

Manisa: Hulusi Caa 

Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mebmed Salih 

Ayci n: Ömer ve Kazım Aydıneli 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 

Ödemiş: Eşmeli zadeler 

' 

Halk traş bıçağı Türk halkın 
malıdır ••• 

Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Tüı kiye~e 
köylüsünden e'l yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bır 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmııtır. 
İ·mıi de halkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 

Yurciumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanesi 
tarafındak öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarı1mıttır. 

Halk bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

DANESI ( 1 oo·) PARADIR 
Bozkuft ve Halk traş bıçakları: Türk ulusunu hin bir çeşit anlaşılmıyan yabancı 

. markclı biçaklardan kurt r~nıştır 
F~ ~ :ııc:tc:tc:tc~:tc:tcx:tc:ıı-:ııc:tcJı .:tc:tcx.rudc:Jl .:tc )!c.:tc.:tc ıı:x:ııc:tc;b:tc~~ R d y o sahiple-
;< Elhamra Teı. » • ·· ·d 

~ ! idaresinde Milli Kütüphane sıne:.~73 il rıne ffiUJl e 

~ Bugün a 
$ ı\vrunaııın 20 seneden heri yaptı,l{ı en hiiyiik en güzel filmi olan )>} 

1 S Klid;herb ~ı;; ~~ 1 
i Senenin en büyük filmi ~ 
~ Baş r"!lerde: hNNABELL vo VİKTOR FRANCEN tt 
ij gi~\!H~_m büyük Fransız donanmasının yardımile ve milyonlar sarfile yapılmış olduğu ~ 

• il 
8 

Ulun hnrb sahneleri hakil<i deniz muharebeleri s ,fahatından alınmıştır. ~ 

~ ~~,f!!,~iç~~~r~~!!' ~ 
i_ Seanslara dikkat: 2 - 4,20 - 6,40 - 9 da ~ 
~~~ ~ 

"~~~~~~Jt::ıc'lC'JCfi't="l''f:"(.~~'JÇJF'f:)(. ~ l!C'Jt=~°JPÇ.'JÇ.)/:~~:v;"""'~~~ 

Büyük fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev
kinizi tatmin edecek dere
cede kullanamadığınız rad
yolarınızın her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit } ani ~ii-
1 ültü çıkarmamasını istiyor
sanız kat'i surette teminatlı 
yıldırım radyo tamirathane
sine müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükümet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde 

lcenler· bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşi1nceli kibar bir bayar. 

h crüb ... sinc istinaden diyor ki: 

N~s 'enizi, ha va tınızın zevkini. sıh ha tınızın 
, w 

dainıi surette konuın1asını teınin edecek ancak 

Yüksel, Kabaclayı ve Billur 
rakılarıdır. 

ALTIN DAI\1LASI 

Eczacı başının 
Büyük şaheseri 

KOKU 
\'E 

kokuculuğun 
lıarikası 
ALTIN 

DAMLASlnı 
\

7 ALNIZ 

O yapar 
Benzer isin1Ji 

Taklitlerini 
Siddetle reddediniz 
~ 

Um. Depo: 

S. Ferit Şifa • 
eczanesı 

~****~~*****~***~****~~* « DOKTOR 
+c 
~ 
t( 
t( 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ,.e bulaşık, salğın 

hastalıklar n1ütehassı~ı +< 
f< 
+( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başıo-

Ba vra ında, havranı ertesi ve her zanıan \!(da 30sa• .. ıh ev ve muayenehanesinde sabah saat Sden 

yaln;z hu rakılaı:ı kullanınıt.. l~eni şükranla t< akşam s;at 6·ja k· dar hastalarını kabul eder.

1
" 

• hatırlarsınız. ~ Müracaat eden h..ıstalara yapılması lazımgelen sair 
~~..... · _ _ « tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli baıta-
11~~~~~leU~~~~~~ ~~H~~~SUe~~~~~~~ _ +c lara yapılmfisına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- i m l •yyA' "'R" E .. "~ ""' ""'"" ~ .... TELEFON~ ~ "~ """~ ~{•]~~~~~:~~~~~ lt sinde muntazaman yapılır. T_!!~on:~ll~ 
~ ~ : 3151 ~ i•l .. ~~~ ~~~~'1'~~~~'$'$~~P!C'Pl=~~llt~+rm~ 

t>l\ıus;ı.i d • . su GlJN ~ 1 ,. euGuN i( Tayyare piya g-o biletlerinizi : s ahhısı Franbz S hubert'in ö:ez musil<i ile sükslenen~ ~ ASRI SİNEMADA T~3:4° ı büyük ikr~miyelerİn İsabet 
.. "Bit~ • u ertın aş ıı i İki müstesna film birden ~ merk~zi ?lan Ke1!1eralb 

aş~·! Sen~oni,, filiminden daha yü~sek, büyü~ bir~ ~ 1- Altın Hırsızları ~. '' Bızım kışe H -.. e eşsız nagmelerle dolu senenın şaheserı ~ 1 ~ , , 
1 A y R 1 C ~ 1 ~ ... 
İ1 F A : .. . . ~ ~ Dünya atlet şampiyona RİŞAR T ALMAÇ tarafından ~ N ~ 4 t 
fi 0 K S ( J)un)'a ha vadıslerı ) ~ ı= oynanılmış büyük Avantür film , O. ::l en arayınız 
tfl ( Türkçe sözlü ) ' ~ ~ Bu defa da 20,000 lirn 5642 numaranın hamili talihli 

~ lVI • k • M ( C 1 ) ~ 2 L••b M ı•k • ~ yurddaşlarımızdan Kemeraltınd.ı tütüncü Bay Salih kazan-
ı--.....::: 1 ı ayz .<ar:kna~ör ~ ~ - U nan e 1 esı i mış ve bu bileti «BIZlM KiŞEOEN» almıştır. 
;j lier . .. -( SEANS SAATLARI )- ~ § JAN MÜRA T tarafından oynanılmış mevsimin en ~ Bu uğurlu kişe bir çok yurddaşlarımızı zengin ebnİf 1 c\lnı gun 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 1 muhteşem harb filmi 1 bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maranğoz bay 
-~ p,1,;r~;si 13 - 15 -· TALEBEYE seansları 

1
.11 ~ Ayrıca: Ufa Jurnal ve Miki ~ Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kiteden 

qr&JbrM~e ilive seanslar vardır. • [t] ~ verilmiştir. BİZiM KIŞE 
'1'4~2-am~~mmm~ ~~~~~~~~~~~ MEHMET TEVFiK 



Sahif c: 4 ( Halkın Seal ' 

Havalar ve sillı 

Paris ~srarı B Mı ı · • 
Dünyamn bütün lisanlarına a' V u ss 0 l n l 

tercime edilen bu şaheser 'J 

Burnovada yağmurun yap 
Habeş tahribat pek büyüktür 
C 1 Dün akşamdan beri hava- Değirmenderede Aslı• 

aSUS arı da açılmak istidadı !görül· nin iki katlı evi nihayet üçüncü defa sesJi ___ ~---------:,._. 

I• b d mekte ise de şimal rüzgarı· altında kalan aile halkı 
ve zöz~ü olarak en yü~sek I Bı·r Yunan nazetecisine beya-
sanatkarlar tarafından fılme ~ · 

ç.ekilmiş ve bu~u müşter~e- natta bulunarak yeni bir harba 
Ş aşın a nın ince ince esmesi ve et- şilerek kurtarılmıştır. 
Adis-Ababa - Havas Ha- raftaki karlardar aldığı so- nadan Belediyenin 

rıne bu cuma gostermek uze· 
re elde etmeğe (Tayyare si- f 

neması) muvaffak olmuştur. 1 
Tebrik ederiz. 

Şarbayımız 
Ankara ya 
Gidiyor 
Şehrin birçok işleri için 

görüşmek üzere şarbayımız 
doktor Behcet Uz bir hafta 
içinde Ankaraya gidecektir. 
Orada bir hafta kalacaktır. 
Kültürpar k ve teferruatının 
planlarınına beraber götü· 
recektir. Şarbayımızın seya
hati esnasında kendhine 
Suad Yurdkoru vekalet ede
cektir. 

Yeni posta 
müdürd 

Şehrimiz posta müdürlü· 
ğünü tayin edilen Ankara 
umum müdürük muamelat 
müdür muavini bay Mahmut 
evvelki gün gelerek vazife· 
sine başlamıştır. 

E~rar kaçakcısı · 
İhtisas nı.ah.ken1esine 1 

gıttı 1 
Dorgutlu kasabasından İz· J 

mire gelirken trende yaka
lanan sabıkalı Halilin bavu
lunda bulunan yedi fcilo es· 
rar · hakkındaki tahkikat 
bitmiştir. Evrakile ihtisas 
makhemeıine verilmi~tir. 

ltalya Habeş 
- Baş tarafı 1 incide - j 

oğlu 200 adamla hatlarımıza 
müracaat ederek mu'.avaat J 
etmiştir. j 

Paris (Radyo) - Adis· 
Ababadao son dakikada 
gelen baberıer arasında dik:. 
kata şayan bir havadis okun
muştur. ı 

~irmek istemedip-ini söyledi 
Atina - Elefceros gazetesinin Roma muhabiri Bay Mus

solini ile görüşmüştür. Mussolini kendisin~ beyanatta bu
lunurken ezcümle demiştir ki: Yunanın Italya ile dostluk 
muahedesi vardır. Fakat bu muahedeye riayet etmemiştir. 
Yunan Cenevre idealine kapılmıştır. Yunan İngiliz politika
sma kapıldı, şimdi de İngiliz müstemlekesine benzedi. 

Ben yeni bir harb uyandırmak istemem. Çünkü ltalya bu 
günkü harbdan da bıkmıştır. 

1 Negüs geziyor 
' 

---!)().~-

Fakat nerede gezdiği belli 
olmıyor 

Adis-Ababa - Havas Negiisün uçakla Adis·Ababaya 
gediği haberinin doğruluğunu anlamak zordur. Çünkü Ha
beş çevenleri bu meseleyi pek gızli tutuyorlar. Buradald 
gazeteciler mahfelinde Ne · üsün durmadığı cebheleri dolaş· 
tığı, her teferruatı gözüyle gördüğü kanaati vardır. Fakat 
bunu teyit etmek imkanı yoktur. 

Amerika Kışı 
~--~---------------001~------~-.-----~ 

Bugüne Kadar 500 insan 
Kurban Aldı ! .. 

Roma - Havas ajansından: Nevyorktan kablo ile haber 
alındığına göre, Amerikada üç haftadanberi bir soğuk dal
gası hüküm sütmektedir. Şimal taraflarında müthiş bir kar 
fırtınası esiyor. Demiryollaa münakalatı durmuştur. 

Mişikan şehrinin sokaklarandaki karın kalınlığı 2 • 8 met
roya kadardır. Soğuk sıfırın altında 23 • 43 gösteriyor. Bu 
güne kadar soğuktan ölenlerın sayısı 500 kişiye varmıştır. 

[•] [•] 

Polonyada da Rus G. Kurmay 

f 
1 
l 

Dondurucu 
Soğuklar var 

Başkanı 1 

Varşova 12 ( A.A) - O 
kadar şiddetlidir ki Polon-

G. \ 1rangelin Fransaya 
S~ttığı G~n1ilerin 1 

[cdesini Isten1İş : 

beş resmiğ çevenleri Roma- ğuğu şehre indirm~si yüzün- zarar yirmibin lira 
da Mussolini başlığında top- den bu sabah fzm ;rde soğuk ediliyor. Kasaba bal 
)anan askeri şuraların müza· hatrı sayılacak derecede idi. muvakkaten bir kaÇ 
kerelerini öğrenmek için bü- Dün Bornova deresinin de yolundan kalan trenler 
yük gayret sarfediyorlar. Ay- taştığını yazmıştık. Bu dere meğe başladı. AydıD 
ni gayreti Pari:;deki diblo· şehir köprüsünden sonra su altındadwr. 
matların konuştuklarına da bağlar içine g;rmiş ve tah- Felaketzedelere Kızı 
sarfetmektedirler. Bunu için minen 00 bin dönüm kadar yük fedakar.'ığa hazari 
Habeşler Avrupadaki casus· bağı ezmiş ve kum ve taş tır. Su muhasarasında 
luk teşkilatını cebhedeki tes- altında bırakmıştır. Borno- köylere gıdalar kay 
kiliittan daha ileri götürme- vada iki ev yıkılmış üç ev göndriliyor. Muhasaı 
ğe karar vermişlerdir. de kısmen harab olmuştur. köylerin bazıları boşal 
Bulgaristanı da 
Su basmış 

~~~~ ~m~• 
Pek Acıklı Bir Cinayet 

''*iAZNILWt'm'-.-"~'·-~ 
Sofya 12 (A.A)- Gradeç 

nehri taşmış ve sular orta
lığı basarak fzoverte yakın· 
larında bir köprüyü sürükle-

Deli Sabri bab 
mek suretile Nevrokob ile 
Sofya arasındanki mJvasala· 
yı durdurmuştur. Ayni za- sını öldürdü 
manda Bulgaristanın her ta- -- - -

rafında hüküm. süre~ zorı~ ı Sabri polisleri 2 örünce ma 
kar fırtınaları şımendıfer mu- .Jf 
nakalelerini kesmiştir. f re sarıldı ve fJı teşe başlaw 
İngilterede 1 İki yıl evvel bir cinayet 1 Bağırışlar, . çılgınlıklar e 

yüzünden mahkum olan fa. 1 tan işitilir, komşular k 
Soğu), kat delilik eserleri görülmesi gelir, bir kısmı da 

Kurbanları üzerine serbest bıraktlan tah- haber verir. 

Londra 12 (A.A) - İngil
rerenin her tarafında dün
denberi hüküm süren furtu· 
na ve şiddetli soğuklar yal
nız beş danesi Northampon 

sil memuru Ahmed Hilmi Komiser muavini bay ti 
olub Kahramanlar mevkiinde bir polis ile acele gelir. 

şehrinde olmak üzere 14 
kişinin ölümüne sebep ol-
muştur. 

oturan Sabri dün babasını 
öldürmüş, kız kardışini, so
kaktan geçen iki kişi ile bir 
polis memurunu yaralamıştır. 

f abri, babası Hilmi ve 

aile efradı ile odada oturur-
ken Sari dışarıya çıkar, ar· 

R G 1 le asından tıraş olmak iiçin 
US eneia 1 , babası da ç·kar, Sabri kori-

Fransız ı\skeri ~lües- dorda babasının üstüne hü-

seseJcrini Ziva ret cum ederek bir kaç yerin-
htti " den vurur, ilk vuruşta baba 

"yapma Sabri,, diye acı acı 
Paris 12 (A.A) i\.1are- bağırınca içeridekiler, Hilmi-

şal Tukaçefeski dün uçak yi yerde ölü, Sabriyi de elde 

polisi görünce evde 
olan Fı ansız mavzerine 
lır dışarıya ateşe başl t• 

Dışarıdakilerden mua~ 
Hamdi ile iki kişiyi de 
surette yaraladığıı bır f 
Emniyet müdürü bay 

Akkor ile bay Yaşar 
şirler onuu abluka 
r.a alarak arkadao 

atlama suretile katili 
rak tutup götürürler. 

Katil if ad ~sinde 
kendisinin namusuna 

yanın şimal bölgesinde de
rece sıfırdan aşağı otuza 

fabrikalarını uzun uzadiye hançer saldıracak kurban 
Roma, 12 (Radyo) - Al- gezmiştir. Sonrada hava er- arayan bir durumda bulurlar. 

man gazeteleri şu ifşaatta kanıharbiye komutanı Gene- Kız kardeşi elindeki bıçağı 

gec~ uykuda iken . 
ettiğini söylediği rı 
edilmektedir. Fakat 
derme ;atma bir 1118 kadar d'lşmüştür. Kar şi

mendifer münakalatına en
gel olmaktadır. 

bulunmaktadırlar: ral Rujo ile öğle yemeğini · almak için koluna sarılır. 
Maraşal Tukaçevski 1920 , yimiştir. 1 Fakat onu da yaralayınca 

de General Vrangel tarafın- Berutta İhtilal ev halkı büyük korku içinde 
yolu olduğu anlaşılmalı 

Tenbiyenden son yapılan 
büyük savaıta İtalyanlar on 
beş bin kişilik zayaat ver· 
mişlerdir. 

Halkın Sesi Dünkü İtalyan 
tebliğinde İtalyanlar bugüne 
kadar yalnız 844 telefat ver
diklerini iddia etmişlerdir ki 
arada büyük fark vardır. 

Uzun sürmiyen 
1 bir saadet 
f - Baş tarafı 1 incide -

dan beyaz Rus irtica hare- hadisenin neticesini bekle-
ketinin suya düşmesi üzerine Durmuş mek mecburiyetinde kalırlar. 
Fransaya getitirilmiş ve tcs- ıı .. ·~ ~ ~~ fl!.:111 

lim edilmiş olan Karadeniz Berut 12 (A.A) - Dünkü -~ • • ~ 
Rus filosunun iadesi mese- gün memleketin her tarafın- Fransız 

Netekim Sabri ifade 
ken gene delilik alA 
göstermiştir. ..... 

lııo;iıl [•] [•] 

Jauonyay• t 

Adis - Ababa (Radyo) -
Tekrar alınan Kurale mev
kiinde İtalyanlar savaş ye
rinde birçok erzak ve mü
himmat bırakmışlardır. 
Düşandan birçok askeri 

alit ve edevat alınmıştır. 
Düşmandan geriye kalan 

neferler kaçmağa mecbur 
bırakılmışlardır. 

İzmir Kızılay 
Merkezinden 

Merkezimizin belli olan yıl-
1 

lık kongresi 17 Şubat 936 
1 

tarihine raslıyan Pazartesi 
g&aü saat 17 de Halkevinde 
yapılacaktır. Kızılaya yazıla 
üyelerin kongreye teırifıleri 

1 
önemle rica olunur. 

bin dinar nakte konmuş bu· 
lunacağından memnundular. 

Fakat Müddeiumumi bu sa
adete engel oldu. Çünkü 
bazı ihbar üzerine Ibtiyar 
Y orginin zehiriendiğini şüp
helenmisti. 

Güüveğiyi tevkif ettirerek 
cesedi mezardan çıkarttı ve 
bir sıhhiye komisyonu önün
de yardırarak muayene et
tirdi. 

Verilen rapor gelinin de 
güveğinin de canını sıkacak 

bir şekilde olduğundan müd
deiumumilik evrakı Eleksin
ca cinayet mahkemesine 
göndermiştir. Caniler halkın 
huzurunda yapılan mahke· 
me neticesinde günah ve 
cinayetlerini itirafa mecbur 
kalmıılarlardır. 

Elbette olur ev yıkanın ha-
nesi viran. 

lesi ileri sürülmüştür. da sükünetle geçmiştir. Bu-
Eğer Rusya bu harb gemi günden itibaren Şam da asa- ı Sovyet 

terini tekrar ele geçirirse ' yışının muhafazasına süel ı· f 1 J d 
makamlar memur edilmişler- tti a O par anıcnto a bunları Balkık denizine ge· ı 
dir. 1 Paris 12 (A.A) - Bundan 

çirererek oradaki deniz kuv· birkaç ay evvel Pariste bay 
vetlerini artıracaktır. MüdhİŞ Şİmen- Laval ile Sovyet elçisi bay 

Fran-Sovyet 
paktının 

tefsiri 

--~ ....... ,___ Potemkin arasında imzalan· 
difer kazası mış olan Fransız· Sovyet 

Paris 12 (Radyo) ~- Bu 
günkü gazetelerin hepsi par· 
lamentoda müzakerede olan 
Sovyct ·Fransız yakınından 
bahse~mektedirler. Muhalif 
gazeteler bu ynkmlığın kabul 
edildiği dakikada Almanya
nm Ren kıtasını işgale kal
kacağını yazmaktadırlar. Mu-

1 
vaffak gazeteler de bu ha· 
vadisi~ Alman mabafilinden 

1 
çıkan tehdidler olduğunu 
bildirmektedirler. 

Paris (Radyo) - ~ ofyada karşılıklı yardım anlaşması-
müdhiş bir şimendifer kazası nın müzakeresine dün saat 
olmuştur. Kazanın neticeleri 14 de mecliste başlamıştır. 
fecidir. Tafsilat henüz belli , Müzakerelerin birkaç gün 
değildir. 

1 
süreceği tahmin edilmektedir. 

Habeşlerin 1 Yeşil 
Uçaklardani : Gömleklilerin 
J{orunnıa sistcn1i Nümayişi 

Adis-Ababa - Havas Ha- İtalyanların kara gömlek-
beşlerin hava bombardıman-

1 )arına karşı olan usülleri gün
düzleri meydana çıkmamak ı 
ve geceleri faaliyete giriş
mek, gündüz orman ve ka- 1 

yalıklarda yaşamaktır. 

Jilerine mukabil Arablar da 
bir yeşil gömlekliler teşki-
latı yapmışlardır. Royter 
ajansının verdiği malumata 
göre Arablar yeşil gömlek
liler cemiyeti adlı bir parti 

Bir ihtar 
Lonra 12 (A.A) --

siyasi zevat bay Bi 
nntkunu Japonyaya y• 
bir faydalı ihtar olar•lı 
ki etmektedirler. 

Fransanı" l 

Yeni .l\lanıevr9~ 
Paris 12 (A.A) -: • 

kanlığı 1936 yılı ıÇIO 
mühim manevra yapıl• 
haber vermektedir. 

teşkil et.mişk.rdir. 80 
nin programı Mı••' 
partisinin programın•" 
dir. Yeşil gömleklileAt ..-.ııaı 
rumu Kudüste binle 
raftarlarile şehir içiO 
geçid resmi yapıD•lı 
tile nümayişte bula•·~ 
ve istiklil, istiklal eli 
ğırarak lngiliz fevkal 
miserlitinin 6nilnd•• 
mitlerdir. 


