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HlTLER 

Hitlerin ~azetesi olan Ang
riff komünist rejimi aleyhinde 
her gün yazılar yazmaktadır. 

Rosenberg 50,000 amele 
önünde verdiği bir · nutukta 
Avrupa için Rus tehlikesine 
işaret etmiştir. 

Almanyanın bu endişeleri 

Rusyanm İnpiltere ve Fransa 
ile anlaııp Alman genişleme 
emellerine engel olmağa te-
mayül etmeainden ileri ge
liyor. 

asınm kumandanı da ölmüş
tUr. Hatta Davar-Yarma ır

mağı boyunca ilerlemekte 
İtalyanların cephedeki te- olan Italyan kollari da bu 

lefon teşkilatları mecud ol- ileri hareketini durdurmıya 
duğundan yapılan çarpışma- mecbur kalmıştı. Habeş hü-
lar hakkında günü gününe kümetinin - bugün neşrettiği 
haber alabiliyor ve diledikle- bir habere göre Tambiyin 
rini Radyolarla yapıyor. Fa- muharebesinde Ras Sayunı 
kat Habeşler esasen her za- kılıçtan geçen birmi bin İtal-
man seyyar bir halde bulun· yanın elbise ve ceblıancleri-....................................................... 

Soğuk Dal~aları - --
BÜTÜN ANADOLU VE AV-

RUPADA FIRTINA VAR 

Havaların birden bire değişmesi üzerine yağmur ve kar 
sade şehrimizizde tahribat yapmadı. Son gelen haberler, İs~ 
tanbuluu ve bütün Anadolununda çok mütdiş ve fevkalade 
günler geçirdiğini bildirmektedir. Edirne trenleri karlara 
saplandı. Ankarada birçok inhidamlar oldu bütün Anadoluda, 
Balkanlarda ve Merkezi Avrupada kara kış bütan şiddetile 
tahribat yapmaktadır. 

Ynkardaki resim bir Alman şehrinin müdbiş kasıgadan 
ıonra manzarasını g~stermektedir. 

ni aldıktan sonra gömmüş 
ve ayrıca gGmdükleri bet 
bin yerli İtalyan askeri de 
bu sayının haricindedir. Ne
tekim Ras Sayum bu elbise 
ve silarile yeni teşkil ettiği 

--- Sonu 4 üncüde ---

KISKANÇLIK BU ... 
Bir kadın kıs
kandığı köpeği 

öldürdü! ...... 
KÖPEGIN ZEHIRLENDl
GINI GÖREN KOCA DA 

--~«tıüı---

Karısını üç ye
rinden yaraladı 

Amerikada Fledelfiyada 
çok şayanı hayret ve çok 
garip bir bidise olmu!~r: 
bir kadın kacasının k6pegını 
öldürmüş ve kocası da ka· 
rısını ölüm derecesinde yara
lamıştır. Hadise şöye olmur 
tur: 

Amerikanın genç milyoner· 
!erinden M. Forri ve kana• 
muazzam bir şatoda oturur
lar. Paraları, uşakları, otomo· 
billeri her şeyleri ardır. Fa· 

-Arkası 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000-----------------

A vrupa ilaçları ateş babasında 
r.::11 vinde hastası olan, yabud hastalananlar çok y~kıudan 
1..::1 Bilirler. Bir doktor bir hastaya bir hastaya bır Av-

rupa ilacı tavsiye etti mi, o aile babasının, o illcı alacak 
adamın ocağına incir dikildi demektir. Çünkü bu Avrupa 
ilaçları ateş bahasmadır, yanına yanaşılır, alınır, içilir şeyler 
değildir. Fakat doktor tavsiyesi bu, alıp içmek zarureti 
var. Borç harç bJ ilacı <2lmıya meçburuz. 

Halkın en hayati, en zaruri bir ihtiyaç maddesi olan bu 
ilaçlara bir müddetten beri \'ergi konmuştur. Ve bu ıun'i 
babalılık bundan ileri gelmektedir. Eğer bu vergi memle· 
ket dahilinden yapılan ilaçları korumak için konsaydı yerli 
ilaçları korumak gibi ulusal bir gayesi olurdu. Bunu zan
netmiyoruz ... 

Eğer hazineye varidat temini için konmuş ise, bu da bir 
tedbir değildir. Çünkü hazineye senede temin edeceği va
rıdat devede kulak kabilindendir. Bu varıdat diğer inhiıar 
maddeleirne veya diğer lüks eşya vergilerine yapılacak 
küçük bir zamla telfıfi edilebilir. 

O halde yapılacak tek bir iş vardır. Halkın, en çareıiz 
bir hastalık anında dö: t elle sarılacağı bu iliçlc&rı ucuzlat· 
mak ve fiatleri makul bir hadde indirmektir. 

Halk bunu istiyor ve bu işin bir an yapılmasına intizar 
ediyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Cumuriyeti, 
Gönlü yakan ·bir aşk yapmak 
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•• Uç genç kızın güzel sanat-

lardaki ırüzel e~erleri ••• 
İlbay: sözlerini bitirdikten 

sonra genç gazete muhabiri 
Nihad Atılgan latife etmek 
istedi: 

- Her ne kadar sofra
mızda yalnız şehrimizin de
ğiJ, fakat bütün yurdumu
ıun en münevver, en çok 
kitab yutmuş bayanları bu
lunuyorlarsa da mütemadi-

yen dünyanın dikenli ve mu
ammalı meselelerini burada 
halletmeğe çalışmak iste
mekle gene erkek ögoistli
ğini meydan1 ~ıkarm1ş ol
maz mıyız? 

Celile, Sevin Akalın ve 
Mefkiire Y Jlmaz birden 
atıldılar: 

- Bu meseleler kadar, 
bunlar hakkında uzun uza
diye konuşmak kadar hoşu
muza giden, zevkimizi okşı
yan bir şey daha yoktur. 

- Bunu ben de biliyorum. 
Fakat benim bu önemli ve 
sosyal meseleler kadar ho
ş~ma ~iden, ?eni çeken 
bır şey daha dogrusu üç şey 
daha vardır ki o da Bayan 
Sevinin müstesna piyanosu, 
Bayan Mefkürenin tatlı sesi 

ve Bayan Celilenin her ağız
da dolaşmağa ve her hafıza
yı süslemeğe başhyan oriji
nal şiirleridir. Biraz da gü
ze) sanatı nefiselerini güzel 
İnsanlardan dinlemek iste
rız. 

Genç kızlar komik bir cid
diyet ile sordular evvela Se

__ .,...,11111•-.--
Panavır cinavcti - ., 

Katil 15 sene . 
ha pise 

kôm 
mah

oldu 
Bir müddet evvel panayır 

yerinelc eczacı Mehmedi bı
çakJa öldüren Arifin mahke
mesi neticelenmiştir. Arif 15 
sene ağır hapise V>! maktu
lü\! veresesine 1000 lira taz
minat vermeğe mahkum ol
mu~tur. 

İZMİRLİ 

1 
vin dedi ki: 

- Benim piyanomu dinle· 
meden nasıl seviyorsunuz. 

Sonra Mefküre sordu : 
- Hele benim sesimin tat

hlığma dair litife yapmak 
nereden geldi? 

Celile de bu suali ortaya 
attı: 

- Ya benim şiirlerimile 
alay etmek hakkını size kim 
verdi ? 

Bu üç genç kızın mütavazi 
suallerine genç gazetecinin 
patronu Refik Adamoğlu ce- . 
vab verdi: 

- Benim aytarımın gözle
rinden ve kulaklarından bir 
şey kaçmaz. Onun kulağı 

delik gözü keskindir. Her 
şeyi işidir ve görür bana 
kaç defa sizlerden, sizlerin 
bilgi ve irfan alimi kadar 
güzel sanatlar dünyasınıda 

hakkile şereflendirecek duy
ğu dolu, hayat dolu, ruk do
lu eserlerinizden bahsedib 
durdu. 

Artık yemek sofrasından 
kaJkıb misafü odasına ge
çilmişti. Birden bire kapının 
zili çaldı. 

ilbay merakla sordu : 
- Bu saatte acaba gim 

olabilirdir ? 

(Arkası var) 

-·~ 

Cezalandırılan 
İtalyan 
Ban2erleri 

Roma (Havas) - Mabke· 
me Cevedeki bankacılara 
ağarceza vermiştir. Bu ara
da Yuvani Kodura adlı ban
ka müdürü döviz ıresele

sinden dolayı bir milyon 
liret nakdi cezaya ve iki 
sene mahbusiyete mahkum 
olmuştur. Bu mahkumiyet 
adalarda yatılacaktır. Bun
dan maada daha 12 ban
kacı 150 den 700 bin Jirete 
kadar nakdi cezaya ikisi de 
birer sene nefyedilmeğe 
mahkum edilmişlerdir. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 22 

Siz bugece bizinı misafirimiz olacaksınış 
~~--·~~~~-...oo••--------------~ 

- Eğer siz bu çayı ver
mesydiniz.. Y ahud ben bu 
çaya gelmeseydim.. Ve ya
lıud Leyla gelmeseydi.. Biz 
birbirimizi kimbilir ne vakit 
nerede görürdük ... Ben ölün
ceye kadar bekar ve serseri 
sürünmeğe mahkumdum ... 
Siz bana dünyada eo büyük 
iyiliği yaptınız. Beni serseri-
likten kurtardınız .. Bana Ley
liyi kazandırdınız 1 

Leyli da, buna benzer §ey· 

ler söyliyordu. Her ikisi de 
Alman ' :karı kocaya teşek
kürler ediyorlardı. 

Onlar böy)e söyledikçe ev 
sahipleri de daha coşkun bir 
sevinç içinde misafirlerini 
eğlendirmeğe çalışıyorlardı. 
Bu karı koca her nalde iyi 
bir nişanlılık hayatı sürmüş
lerdi. 
Nişanhhk yasağının verdiği 

sarhoş edici çıldırtıcı zevk
ten bu nİ§anlılara tattırmak 

Hududda 
Pasaport işi 
Kalkmış 
İki tarafın da zivaret-., 

çileri çoğalmış 
Sofya (Özel) - Bulgaris

tanın Belgrad elç:si Kazasof 
Sofyaya gelmiştir. Gazete
lere beyanatında Bulgaris
tanla Sırbistan arasındaki 
pasaport muamelesinin kal
dırılması yüzünden iki ta
rafın dahi ekonomsal büyük 
faydalar gördüğünü, bu 
pasaport masraf ve mera
siminden kaçan ziyaretçiler 
ile tüccarların gelip gitme
lerini sıklaştırdıklarını, Bul
gar - Yugoslav hududundaki 
geçidlerin çoğalmasından iki 
taraf ziyaretçil~rinin bir kat 
daha arttığını söylemiştir. 
Elçi ilaveten demiştir ki: Yu
goslavya ile anlaşmazdan 

evvel Bulgar ~azetelerinin 
S:rbistana girmesi imkanı 
yoktu. Halbuki bu gün bu 
gazeteler Belg:adda aleni 
satılmaktadır. 

Habeş harbi 
))avam edecek mi? 
Madam Somati bıldıylarla 

konuşmuş, Habeş-İtalyan 
harbini inceleştirmiş, nihayet 
bu savaşın 'Uzun süreceği 
neticesine varmış Somatinin 
anlathğma göre orta Avru· 
pada harb olmıyacaktır. Bu
günkü buhran bu sene de 
devam edecek 1937 de dü
zelecek. Fakat Habeş harbi 
bundan da uzun sürecek. 

Zecri tedbirler geçmişe 
karışıyorlarmış. İtalyayı hali 
üzerine bırakmak lazım ge
lecek, ltalya da harbin ka
panması için bazı şartlar ka
bul edecek fakat bu kere 
de Habeş kanmıyacak, o 
harbe olanca şiddeti ile de
V=lm edecek, hatta Habeşin 
yapacağı taarruzların ltalyan
ları ümitsisliğe kadar sevket
mesi ihtimali üaş göstere
cektir. 

Yeni Hamam 
Yeni Müşteri 
Kcmeraltı caddesinde Vey

sel hamamını kıraJadım. Ve 
yeniden açtım. Nezafet ve 
intizamını temin ettim. Müş
terilerimi memnun etmek için 
her fedakarlığı göze aldır
dım. Bu güne kadar gördü
ğüm teveccühün hamamımı 
ziyaretle devamına dileriru. 

istiyorlardı. Bunun için karı 
koca hazan yarım saat, ha
zan bir saat ortadan kaybo
luyorlar, birbirini yimek ke
mirmek için l bebane arıyen 

çiftleri baş başa bırakıyor
lardı .. 

Tekrar odaya girdikleri 
zaman olup biten herşeyden 
haberle: i varmış gibi; onların 
darına dağınık olınuş saçla
rına, kıpkırmızı olmuş ya
naklarına, morarmış dudak
larına bakıyorlar ... 

- Haydi sizin saadetinize 
birer dane daha içelim! 

Diyorlardı. 
Şimdiye kadar birbirlerine 

bu kadar sokulamıyan bu 
çiftleri adeta birbirlerine 
sokmağa, yanaşmağa davet 
ve teşvik ediyorlardı 

Leyla da, Ahmed de bu 
aileyi pek sevmeğe başla

mı§lardı. 

1 Tesadüfe bakın= Kuran 
Neh inde 

Boö·ulan coctl~ 
_______ .......... __ 

Berlinde bir sene ev~llc:i c·na
yetin faili şimdi meydana çıktı ! 

Geçen Haziran ayında 

Berlinin ortasına yapılan bir 
cinayetin faili ancak bugün 
meydana çıkmıştır. 

Bir iki senedenberi bera
ber yaşadığı 48 yaşındaki 
bir kadın geçen Haziranda 
yokoımuş. Komşular bu ka
dının nikah ız olduğunu bil · 
dikleri için ne olduğunu öğ
renmek merakına düşmüşler. 

Birkaç gün evvel kadının 
aşıkı da evin eşyasını sata
rak Berlini terketmek hazır
h~ında bulunmuştu, fakat bu 
satılan eşya arasında kadın 
eşyası de görülmüştür. 

Bu kadın eşyası polisin 
gözüne çarpmı:ş, uzaktan uza
ğa bu adamın evli olmadı
ğını, geçen seneye kadar bir 
matresi bulunduğunu, fakat 
bu metresin birden bire or
tadan kaybolduğunu öğre
nir ve bu vede bir yoklama 
yapmağa karar verir. Bir sa-

"~··ıı -=- "-· ll'!"q ~.. ....... ~ ııe'".ıı 

Yugoslavya 
Mektubu 

Sarayıbosnadan yazılıyor: 
" Sıı p kız kardaşları 11 salo-

nunda İslamlann " Gayret ,, 
adlı büyük hayır kurulu se
nelik toplantısını yaptı. Top
lantı bayan Leskovaç tara
fından açıldı. 

Kurulun katibi bayan Ha
sena tarafından kurulun yıl
lık raporu okundu. Bu ra
pora göre kurul bu sene iki 

yüz İslam babasına iş ver
mek suretile ikiyüz aileyi 
sefaletten kurtarmıştır. 

Bundan sonra cemiyet fa
kir kızları himaye şubesinin 
senelik toplantısı yapıldı. Bu 
toplantı şubenin başkanı ba
yan Gül tarafından açılmış
tır. Fatma Karta) şubesinin 
seneli raporunu okudu. Ra
por birçok münakaşadan son- · 
ra kabul edildi bu ra~ora 

göre şube üç yüz fakir kızı 
koltuğu altına almaş, bunla-
rı okutmak, yemek içmek, 
yatmak, geymek ve el işi 

öğretmek suretile talim ve 
1 

terbiyelerini tahüd ettiği gi

bi Belgrad üniversitesine de
vam edeu 'fakir kız talebenin 
de tahsilleı inide temin ettiği 
anlaşılmıştır. 

- Hay yaşasın bu Alman 
aile! .. 

diyorlar. Her fırsattan is
tifadeye çalışıyorlardı .. 

Akşam olmuş, hava ka
rarmış ... Ev sahibleri de, mi
safirler de iyiden iyiye sar· 
hoş olmuşlardı. 

Havanın karar:.....ıas1 1 elek
triklerin yanması genç kızı 
rüyasından uyandırmağa kafi 
gelmişti. Genç kız şimdiye 

kadar elektrikler yandığı 
zaman daima evinde bulun
duğu... Senelerdenberi aldığı 
bu itiyadla evini hatırladı .. 

-- Ahmed artık gidelim! 
dedi.. 

- Biraz daha oturalım. 
- Olmaz annem hasta ... 
Madam atıldıl: 
- Omaz ... lmkinyok bı· 

rakmam dedi. 
Mühendiste israr etti: 

bah Vağner edındaki bu Al
man yalağından çıkmadan 

polisler gelib tahriyat yapa
caklarını söylerler. Vağner 

muhalefet eder. Polisin şüp · 
hesi artar. Nihayet eve girer 

her tarafı arar, birşey bula
maz. Nihayet kapalı olan bir 

elbise dolabının açılmasını 

ister Va iner buna itiraz ede•, 
polis dolabı kırar ve içinde 

parça parça edilmiş ve ilaç
lanarak kurutulmuş • insan 
etleri bulur. 

Vağner sorguya çekildği 
zamak cinayeti itiraf etmiş 

ve çok sevdiği bu yaşlı ka
dının kendisine hiyanet etti-

ğini ve intikam için kendı

sini öldürdüğünü, fakat cese
dini de ölünceye kadar be
raberhde bulundürmak için 
paı ça parça ederek sakla
n: ıya karar v< rdiğini söyle
miştir. 

[•1 
32 Suçlu 
80 Şahidli 
Bir mahkeme 

Sofya (Özel) - Sofya giz
li komünistlik teşkil eden ve 
bu maksadla gizli birde mat
baa idare eden bir cemiyet 
keşfolunmuştu. Sofya polis\ 
bu gizli cemiyeti l~eşfetmişti. 
Müddei umumiligede ver
mişti. Bu davanın 80 şahidi 

vardı. Deva on onbeş gün 
devam edecektir. 

Ticaret mecli
sinde bir ölü 
beş yaralı 

Madrid - Havas ajansm
dan: İspanJ a "Falangı,, qdJı 
sendikanın bir toplantısrnda 

kanlı bir sahne olmuştµr. 
Buradaki uyu~amamaz:ık-

tan doğan bir gürültüde sen
dikalisler taban,·alarını çeke
~uk ortalığı el kaldırmağa 
davat etmiştir. Eller kalkınca 
herkes dıva :'a dayannııştır. 

Bunun üzerine sendikalisler 
ışıklan söndürdükten sonra 
eJlcri kalkmışlara ateş etmiş
lara ateş etmişlerdi. Bir ölü 
be? yaralı var, katiJJer kaç
mışlaı-dır. 

- Olmaz, şimdi biraz 
akşamcılık yapacağız .. Olmaz 
hem bız madamla kararlaş

tırdık bu gece sizi bırakmı
yacağız.. Siz bu gece bizim 
misafirimiz olacaksınız. 

Ahmed, çıldırıyordu. İçin
den: 

- Allahım! diyordu. Bun
lar ne iyi insanlarmış.. Ne 
halden anlayan insanlarmış 

böyle.. İnsanın içinden ge
çenleri biliyorlar.. Vallahi! 
Hay yaşasınlar .. 

Diyordu. 

Fakat hiç ses çıkarmadı. 
Leyla atıldı: 

- Nasıl olur biz nişanlı
yız. Bu gece burada nasıl 
kalırız annem çok merak 
eder!. 

Madam gevrek bir kahka
ha koyverdi: 

- Bayan Leyla biz de ni-

o ~ ·~ 
Yugoslayanın Voyo~ 

sabası kenarından ak• , 
ran nehrini geçmekle 
şan onaltı yaşında onr• 
kadaşlarile beraber ,o 
zünde elli metre kad~t 
leyince kayık şelalenı~ 
girmi çocuklar hep 
soya athyarak yilıerek ( 
şıya şıkmışlar fakat t 
kayığı batırmamak k•~ 
ile şelaleden kurtaroı• 
kürek sallamış ise de ~t 
fak olamıyarak kayık 1 

raber batmıştır. Birçok 
tırmalara rağmen ço~ 
cesedini bulmak müınk 
mamıştır. GazetelerİP f 
ğına göre bir sene ; 
Kuran nehri bu çocu~ 1 

kuzuncu kurbanını altıl 

Nevyork 
I .... in1a ıu buzlnfl 

kaplıdır 
Nevyork (Radyo) 

york limanının buılaf 
vam ediyor. liman ta 
gcJen buz parçaJarile 
lüdür. Vapurlar harekt 

1. vı susunda pek dikkat• d 
vaş harekete mecbut 
Bu buzların ziyadesi . 
nin donmasından ilerı 
miştir. Hodson nehri Vi 
ton köprüsüne kad~ 
bu1la örtülüdürr. 

{f,'~,......,~..; ~w~•~*"_~, ""'""-.=o•--

l!i Ekmekcib' 
~! lokantası 

i 

ı+ Birinci Beyler sol<•$ 
~:, Bay Mehmed Altınb1 

t+ idaresindeki lokanta ~ 
[t sine ehemmiyet sıbh 
(tJ hayatına kıymet ver~ 
+ bilenlerin hergün k0 

t ları bir yer olmuştur· 
~+ Evler için de tabt 
rt veren bu lokantayı 

I 
++ larımıza hararetle V 

ederiz. 
' ~~...;-:~~!l" 

Satılık 
• 
iki ev 

b 
Borr.o'lad? büyük 

iki ev, içinde akar =~ 
elektrik tesisatı 01°, 
olmnk üzere yok fi' 

• tılacaktır. İstiyenlcr J 

vaCla Atatürk cade 
22 numaraya yahut 
santralı vasıtasile .36 

.. .,.,t numarasma muracp 
ler. 

şanlılık yaptık. Nişli~ 
mek evli demektir· 

Nişanlı demek çı1$ıf 
mektir. Nişanlı c:ıe 
yaptığını bilmiyen de 

M"e d' ')A etti u en ıs ı ave 
1 

- Zaten insanlar ~ıı" 
dıkları zaman deli 0 t 

hiç nişanlanırlar dı 
ler mi? İsteye isteYe 
rete girerler ıni?.. e 

~ 
Madam kocası~~ ~' 

baktı. Büyük bır 

tufanı koptu ... 

Leyla da, Ahı:ne0'1' 
nüz oradalardr. Gite 
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Bozkurrt ve Htllk 
Bütün bıça~rdan 

herhalde tecrübe 

traş 
iistündür 
ediniz 

Sahib ve depoları 

14 ş ıtJ1t" 

akları 

TRAŞ BiÇA 

te!:~~urt bıçaiı görülmemiş yeniliklere maliktir. Sizi birçok 
I _ utl~rden kurtaracaktır. Şöyle ki : 

lstanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 " ,. ,. " 

Toptan~ satış yerlerimiz 
~ Halk traş bıçağı Türk halkı-
ı 

2 _ Bır numarası St!rt iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
İtiınJ . Traş olacağınız günler biçağm dört kenarında gün 

trıle gow t ·ı . . 
3 ı trı mıştır. 

Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 
Manisa: Hulusi Can 

'ı nın malıdır ••• 
Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Tüa kiyede 

l köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
İ bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıttır. resim-; İkrarniyelidir küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 

kurt ~- k~ponlarırnızla her satıcıdan bir küçük pak~t Boz-
4 ~Çagı parasız alabilirsiniz. 

fer t Alıcıya tecrübe fırsatı verebilmek için paketler be· 
B anelik yapılmıştır. 

tün ~-~urt bçıağı zabitan, memurin, mualJim, talebe ve bü· 
lıcıd urk genci ve münevverlerinin öz markasıdır. Her sa· 
tcrı ~? ısrarla ara}'ınız. Ve s enin anlamadığın bin bir çeşit 
ai ~ ~ nıarkalı bıçak verirlerse kabul etme. her yerde tanc-

uruştur. 

Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 

Ayciın: Ömer ve Kazım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 

Ödemiş: Eşmeli zadeler 

İsmi de halkm kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 
Yurci.umuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanesi 

tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 

Halk bıçağını her yerde ıs
rarla arayınız 

TANESI ( 100) PARADIR 
Bozkurt ve 

~~ 

Halk traş bıçakları: Türk ulusunu bin bir çeşit anlaşılmıyan yabancı 
markr lı bıçaklardan kurtarmıştır 

U ~:ıc:XX1c)btc:>tJt:~~;j':Jt::Jt::tc~x~:ıc:1c~ * "~*lt"=**~Jt:lt:::ıctf Radyo sahi pi e-

E /ham r a ls~3 a rine müjde 

ALTIN DAMLASI 

İdaresinde Milli Küti\phane sineması \.". 
Bu akşam GALA müsameresi olarak >+ 

Eczacı başının 
Büyük şaheseri 

KOKU 

* ~ A. AŞK • GÜZELLiK - MUSİKİ ve DANSLAR - ÇOK EGLENCELI BİR MEVZU •• 

~ Ynca: Gavct o·ülünçlü canlı resinıler >+ 

Büyiik fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev· 
kinizi tatmin edecek dere· 
cede kullanamadığınız rad
yolarınızın her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit yani gü· 
1 ültü çıkarmamasını istiyor
sanız kat'i surette teminatlı 
yıldırım radyo tamirathane
sıne müracaat ediniz. 

VE 
kokuculuğun 

harikası 
ALTIN 

DAMLASlnı 
YALNIZ ~ .1 ~ .. 

~ PARAMUNT JURNALDA: İngiltere kralı beş;nci Jorj'un cenaze töreni >+ 
" ' bütün tafsilatile >+ 

1' """'""" "'"""'"'"""'"'' ......... ~SAATLA"ru"VV'."'-""'-~""" it 
~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 

1 Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matbesi. )+ 
Pazar: 13 te başlar. )4. 

~ Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. ) .. Adres: lzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde ~ ~t(~~:)f:'ıtm~~=\CfiX~)l:~~~~~:W:)l:~~~:V:~ ~~~ 
~~~__..;_~~~_;_..;.....~;;._~~~~~~~~~~ 

lcenler bll"r , 
Hayatın manasını anlamış ir.ce düşi.inceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Nt·s'enizi, ha vatınızın zevkini. ~ 1 ı 1 ·. ~lnızın 
dain1i surette ı«orunn1asını tenıin edecek ancak 

O yapar 
Benzer isinıli 

Taklitlerini 
Şiddetle reddediniz 

Um. Depo: 
,.. 

S. Ferit Şifa~eczanesi 
1(*~*~1c:lt1c:lc:lobt*bt:tdc~:k~*~ 
~ DOKTOR 
+< 
~ A. Kemal Tonay 

Yüksel, Kaba<layı ve Billur t( Bakteriyolog ve bulaşık, salğın = hastalıklar mütehassısı 
rakı)artdtr • Basmahane istasyonu karşısmdaki Dibek sokak b .... -

Ba vra nlda, bavranl l' r tesi Yl' her zanıan da 30sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8dea 
"' "' akşam saat 6;; a · k11dar hastalarını kabul eder. 

yalnız bu rakıları kullanını7.. Beni şükranJa Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen aair 
~~ . _ _ hatırlarsınız. tahliJit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli buta-
IJ~-~~~m~~~~~~~~h~~~~t~U~~~S~ _ l~ra yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı m~yene-lAYYARE TELEFON ~ a~·l~~~~ ~:~~~~~ * aınde muntazaman yapılır. Telefon. 4115 

: 3151 ~ f•1 ltn ~::w:m:n:~:Y:)$:~:V:::W:!'PI= 

~ Y1a 1~beri a~ıd~~c:~:nenin büyük filmii 1 ASRi Sİ~i;ADA T~3:4° ' ız~ı;;~&!~:~:ı!!::t\::!~İ 
r arıs esrarı m 1 İki müstesna film birden ~l merkezi olan Kemeralb 

gö~şk-ibtiras·entirika· eylik ve kötülüğün mücadelesini ~ i ~ '' B • • k • 
eren .. ve ~ariste 64. sinema~a ~irden ~aftaıarca ~ Korsanlar gemisi 1 lZlm lŞe '' 

Fiatı gosterılcn Eugene Sucunun olmez eserı. 9 [+J 

A y R muteber be gıldır. ~ büvük sergüzeşt f ılımı 
ICA: ~~ ., IJ 

il F O K S ( Oün~'a havadisleri) ~ti AYRICA: Komitler kralı Milton ~ 

I ..........___ ( Türkçe sözlü )l ~ ~ PARA KRALI 1 
lie .. -( SEANS SAA TLARI )- S 1 ~ 

1 C ' gtin .... 15 - 17 - 19 - 21,15. §j 1 Fifimde iki saat mütemadi kahkaha, 1 
p 'Ulıarteai 13 - 15 - TALEBEYE seansları 1 bunlardan başka dünya havadisi ve rekllm ~ ··=: 13 te ilave seanslar vardır. (+] 
qq•s~amtm1E ~i&dt!PA~ -ile 

No. 54 ten arayınız 
Bu defa da 20,00D lira 5642 numaranın hamili talihli 

yurddaşlarımızdao Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan
mış ve bu bileti <eBIZIM KIŞEDEN» almıştır. 

Bu ujurlu kite bir çok yurddaılarımızı zengin etmif 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maranğoı bay 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kitedea 
•erilmittir. BiZiM KIŞE 

MEHMET TEVFiK 



( Halkın Seaı ı 14 şu&tl 
~,--------------------------------------------------------------------------------------------------------__.;--

Trakya 
Damızlık 
Tn1vuk istiyor 

Trakya umumi müfettişli
ğ{ mıntakasındaki köyler için 
lzmirden damızlık tavuk is
tenmiştir. Baytar müdürlü
ğünce 18 damızlık tavuk ve 
horoz gönderilmek üzere 
liazırlanmışhr. 

Danimarkanın 
İdhal ı\lüsaadesi 

Kürkofis merkezinden şeh
rimiz Ofis müdürlüğüne tel
grafla bildirildiğine 'göre 
Danimarka hükumeti yüz bin 
kron değerinde de kuru üzüm 
ve ıncmn memleketlerine 
idbalioe izin vermiştir. 

Vilayetimizde 
Bir senede 1 !~7 .~OH 

Jla yva n kesildi 
9J5 Yıhnda mülhakat da 

dahil olmak üzere İzmir vi
layetinde 18641 sığır, 10639 
dana, 371 manda, 145 malak 
59 deve, 6~008 koyun, i9 
bin 68 kuzu, 10073 keçi, 
1465 oğlak, 60 tiftik keçisi, 
66 domuz ve 7 domuz yav
rusu olmak liizere İ97,208 
baş hayvan kesilmiştir. 

. Belediyenin 
Bir Kararı 
Daha •• 

Bazı Mimar kalfalarının 
inıaat tezkerelerine imza 
koymak için iki ilç lira para 
aldıkları ve insaat ile alaka
dar olmadıkları aşlaııldığın·· 
dan bundan so::ra bu gibi
lerin belediyece kalfalık 11-

nıfının ref'ı kararlaştırılmış
tır. 

İkinci devre 
ILikleri 

İkinci devre lik maç'arı bu 
Pazar günü başlıyor. Saat 11 
de K. S. K. Burnova, saat 
13 da Altay Buca, 15 de 
Altmordu İzmirspor karşıla
şacaktır. İkinci takımlar da 
Halk sahasında şu suretle 
karşılaşacaklardır: 

Saat 9 da Al'ınordu İzmir
spor, 10,15 te K. S. K.IBur
nova 1 l,JO da Altay-Buca. 

_..,..,_. ..... -
Bir haf ta içinde 
• 
iki sine~a 
Harikası 

Elhamrada 
Sarısın Karnıcn 

" 

Tayyarede 
ı.:ı • F 
arıs ... srarı 

Bütün diiyanın güzelliğene, 
gözlerine ve bilhassa sesine 
bayğm ve vurğun olduğ Mar-
haegert ( Sarışın Karmen ) 
de bütün İzmirlilerin gönül
lerini gene kirpiklerine ve 
sesinin füsün ve cazibesine 
bir kat daha yapıştıracak Ye 
bağhyacaktır. 

F ransanın en yüksek sa-
natkarları da ( Paris Esrarı ) 
oda tayyareye gidenleri yük
sek sanatları ile meftun ve 
meclub edeceklerdir. 

Fransa Heyecan İçinde 

Pariste yeni bir suikasd 
teşebbüsü yapılmıştır 

------------•.00 .. ____ , 
200 kadar genç Sosyalist liderinin otomobi

line hücum etmişlerdir 
Paris (Radyo) - Bu sa

bah Pariste bütün Fransayı 
heyecan içinde bırakan bir 
suikad teşübbüsii olmuştur. 

Saat 12,45 de sayl8' lar oda
sından çıkarak saylav arka
daşlarından B. Moun'!t ve 
bayanı ile birlikte bir taksi
ye binmiş olan sosyalist par 
tisi başkanı L. Blum Sanit
Germain caddesi köşesinde 

B. Jak Beinville'in cenaze
sini takip etmekte olan kral-
cılar tarafından tanmmış, 

bunun üzerine 200 kadar ı 
genç, sosyalist liderinin oto-

mobiline hücum etmişlerdir. ı 
Otomobilin camları parça 

parça olmuştur. Leon Blom 

otomobilden çıkmış ise de 

polis yetişinceye kadar yum

ruk tekme ile yaralanmıştır. 
Hastahaneye nakledilmiş. 

Başkan bay Yuanson saylav
lar tarafından ayakta dinle

nen beyanatında bulunduk
tan sonra başbakan Saro 

kürsüye çıkarak ezcümle 
demiştir ki : 

"Bu suikasdı hazırlı yan 
meı keze karşı harekete ge
çecegız. Hükumet cinayet 
ile yapılan tahriklerin cez:ı
sız kalmamasına karar ver-
miştır. Bunun için elinde si
lahlan vardır ve bunları 

kullanacaktır. Hükumet mem
lekette gizlı kurumlar kura
rak ekseriyetin sesinin SU$ 

turulmasına tahammül edl -
mez. 

Kral Aleksandr 1 ~a~eşler 
Şıka yet 

Suikasdcılar~.; muhakeme- , Ediyorlar 
j Paris 13 (A.A) - Habeş 

Sinin idam kararları t elçisi bay Maryam bay Flan-

Esen 13 (A.A) - Provnce Ağırceza mahkemesi Ustaşa 1 dene Fransa hükumetinin 
adında gizli Hırvat teşkilatının şefi olub halen Torinoda Cibuti - Adis-ababa demir 
mahbus bulunan Anate Paploviç ile Kavaterin ve Albay 1 yolu ile silah ve cephane 
Perçeviçi gıyaben idama mahkum etmiştir. Bunların üçüde transitini yasak eden kara-
Marsilya kıyıncını hazırlamış olmakla suçludurlar. rına karşı protestoyu mun-

S S ~ S ~ cel ~ ~ zam bir nota vermiştir. 

Afrika harbı Gümrükta bir 1 Kıskançlık bu 
- Baş tarafı 1 incide - hadise - Başta rafı 1 incide -

bir Habeş ordusunu techiz kat nedese bu karı kaca bir 
etmiştir. - Baş tarafı 1 incide -

Bugün Habeş hükumeti memur hakkında zabıt vera-
diğer bir tebliğ daha yapı- kası tutturmuş ve derhal 
yor. Bu tebliğa göre Habeş- tahkikata başlanmıştır. 
Jere bu bir hafta zarfında HALKIN SESİ: Devlet, 
300 halyan yerli askeri iltica en büyüğünden en küçüğüne 
etmiştir. kadar bütün memurları halka 

Bundan başka Habeşlerin müşkilat çıkarmak için değil 
sabık Paris elçisi olub gö- balkın işini görmek için iş 
nüJlü olarak harbe iştirak başma getirmişfr. Cumuriyet 
eden Mayvarya 30 bin kişi· rejiminin gayesi de budur. 
lik bir ordu ile y~ni bir ce- Büyüklerimiz de bunu istiyor. 
nub cephesi teşkiJ etmiştir. - "'Dw, __ _ 

Habeşlere kaçan İtalyan 
sübaylarmdan itimada değer Müthiş Bir 1 

Sıhhiye heyeti J 

türlü mesud olamamışlardır. 

Üç senelik evli oldukları 
halde her günleri kavga ve 
mücadele içinde geçmektedir. 

Ve kavğaların sebebide 
kıskançlıktır. Hem bizim bil
diğimiz kıskançlıklardan de
ğil.. Bir kadın kocasından 

ne kıskanır, ancak bir başka 
kadın değilmi?. Amerikalı 
genç ve güzel kadın arka~ 

daşlarma kocasının kendisini 
mütemadiyen ihmal etmesin
den şikayet etmekte ve ko
casının gece güudüz daimi 
surette köpeği iJe nıeşkul 

olduğunu söylemekte idi. 
Genç ve güzel kadın bütün 
servetin~ rağmen mes'ud ol-

lileri Habeş ordusunda mu
allim olarak hizmete alnıyor. 
Bunlar Adis - Ababaya her 
gün gelen acemileri talim 
ettirip cepheye gönderiyor
lar. 

Hatta bu arada öğrettiği 

askerlerle cepheye bizzat 
gidenler de vardır. Netekim 
Erit eli İtalyan yüzbaşısı 
Salabada öğrettiği kıtasile 

gene Eritrenin cephesine 
hareket etmiştir. Kendisine 
Cimazmaz unvanı verilmiştir. 

Napoli 13 (A.A) - Sar 
donya vapuru 103 . askeri 
doktor, 1500 hasta bakıcı ve 1 

1 O tane seyyar hastane ve madığını görünce, saadetini 
, batahyan mahlukun bir kö

pek olduğuna hükmetmiş ve 
köpeğı bir gün zehirlemiştir. 

önemli miktarda sıhhiye le
vazımı ile Maşayya'ya hare
ket etmiştir. 

Ayni vapurla 90 mütah- Mister F orri akşam evine 
geldiği zaman hayahndan 
fazla sevdiği köpeği~i cansız 
Lulunca doğru baytara koş
muş, baytar köpeğin zehirle
nerek öldüğünü tesbit et
miştir. 

Radyonun kuvvetli Habeş 
kaynak!arından alarak ver
diği bir habere göre İtalyan
ların Somali cephesin .!eki 
duru r.ıları dahi fen alanalaş
maktadır. 

Balkanlarda 
Soğuklar 
Ve ölenler 

lstanbul (Özel) - Make
donyanın her tarafı kar al
tındadar. E ulgaristamn ve 
Yugoslavyanın her tarafına 

hassıs işçi Bogu Afrikasma 
gitmektdedir. 

HALKIN SESİ -- Bu ka-
dar büyük sıhhiye hazırlığını 
İcab ettiren sebep acaba ne 
dir? 

kar düşmüştür. Tunanın bir 
kaç yerleri donmuştur. Bul
garistan ile Romanra ara
sında buz üz~rinden geçil
meğe başlamıştır. Hükumetin 
resmen men'ine rağmen ~11illi 

gelip geçmektedir. Bulgaris
tan· o bazı yerlerinde don
muş ve donma yüzünden 
hastanelere nakledilmiş has
ta ve ölüler vardır. Bulga
ristanda müthiş şimendifer 

kazası olmuştur. Kazadan 
ölenlerin adedi on alhdır. 

Bunun üzerine karı koca 
arasında müthiş bir kavğa 
başlamış, köpeğin ölümiyle 
başı dönen, gözü dumanla
nan koca silahını çekerek 
karışını üç yerinden yarala
mıştır. Kadın derhal hasta
neye kaldmlmış ve muhak
kak bir ölümden güç hal ile 
kurtanlabilmiştir. 

Son gelen Amerikan gaze
teleri, kibar ilemini alaka
dar eden bu hadisenin dedi 
kodusu ile doludur. 

Fırtına zararld 
rından son hah 
~~---~~~~~~-1!131 ~~-~--~----

Bazı yerlerde tomruk sal 
bağları soğuk müteessir e~ 

00 

TAŞRANIN VAZİYETİ NEO 
Gediz nehrinin taştığı 
Menemen ovasının 

başa su baskını. a uğra 
bildirilmiştir. Muhtelif k 

Fırtına zararlarına dair 
her gün yeni yeni haberler 
geliyor. Bu haberlere göre 
bazı yerlerde yağmursuz sel 
korkusu olacaktır. Zira hava 
güneşleniyor ve karlar eri
yor. Netekim Torbalı ve Tire 
kazalarında bu hal görül
müştür. 

1 
lardan seylab ve fırtın• 

1 

ziyeti hakkında mal 
gelmektedir. 

FIRTINANIN ViLA YE f 
I HARİCİNDEKİ YAPTii< 

Fırtına İzmir-İstanbul, İz
mir-Ankara ve Ankara İs
tanbul telefon tellerini de 
koparmış olduğundan bu 
yerlerle telefon mulıabaresi 

ydpılama:naktadır. Hatta İz
mir-İstanbul telgraf tell~ ri 

bozulduğundan lzmir-İstan
bul ile Konya yolifıe görüş- 1 

mektedir. Bazı yerlerde tom
ruk salan bağlar soğuktun 
müteessir olmuşlardır. Çiçek 
açan badem ve bazı meyva 
ağaçlarından hayır kalmamiş

t.ır. Pınarbaşı köyünde yag 1 

fabrikası çökmüş, Çamdibi 
köyünde de iki ev yıkılmış
tır. 

KUŞADASINDA 

Kuşadasından vilayete ge
len bir telgrafa göre baha 
kadar devam eden fırtınadan 
biri Gümrük idaresine, dige
ri de bir şahsa aid iki ka
yığın parçalandığı ve evlerin 
iç ve dış sıvalarının dökül
düğü bildirilmiştir. Selçuk 
nahiyeı;:inde birçok ağaç ve 
telefon direkleri yıkılmış, 
Davudlar nahiyesinde de ba
zı evlerin duvarları harap 
olmuştur. Belevi, Kuyumcu 
ve Çorak ovalarındakı sel 
suları gittikçe yükselmekte 
ve çoğalmaktadır. 

MENEMEN OVASINDA 

Dün akşam Menemenden 
vilayete gelen bir telgrafta 

~ re1 ~ ~ 

İstanbul (Özel) - fır. 
İstanbulda büyük tabrt 
yapmıştır. Ezcümle bİ 
kayık, mavuoa, yelkenli 
mışbr. Unkapaoı kö 
parçalanmıştır. &:ıı şile. 
karaya çarpmışlardır. fi 
kadar ev yıkılmış, baıı 1 

tımanların üst katları uç 
Sultanahmed camiinin 
resinin küllahı devı ilmifı 
tan buldaki telefon ve el 
rik tesisatı bozulmuştur. 
kaklarda birçok ağaçlar 
rilmişdir kar er an yağ 
tudır. Karın bir metre k 
yükseldiği yerde va 
Treıılerin hepsinde de ge 
me vardır. Avrupa treni 
gündür gelmemiştir. 

Ankaradan alınan ba 
lere göre kar orada da 
çok yağmıştır ve gece 
relerinden dönemiyen 
murlar otellerde yatmııtıl 

Hükumet otomobilleri 
teb talebelerini taşıaJ 

mecbur tutmuştur. 
Yıkılan evler de va 

Ne İstanbulde, ne de An 
ra da idsanca zayiat yok 
Istanbuldaki ufak tefek 
kefeler parçalanarak d• 
mışlardır. 

İstanbul limanındaki 
purların birçoğu demir t 
dığmdan açılmışlar ve b•" 
Marmaray kadar çıkaO 
olmuştur. 

~ m ~ ~ ' 
Bay Hoca 
Pariste ne 
Bekliyor 

1 Komü!!istler 

Paris 13 ( A.A ) - Bay 
Hoca (Çekoslovakya başve
kili) Cuma akşamına kadar 
Pariste kalmağa karar ver
mi.ştir. Tuna havzası teşki

latı hakkındaki müzakerele
rine devam etmektedir. Çe
l oslovakya ve Romanya hü
kumetlerinin noktai nazar
ları birbirine tamamen uy
gun bulunmaktadır. Ekono
mik sabada Yugoslavyanın 
görüşleri Romanya ile Çe
koslovakyanın görüşlerine 
çok yakındır. Fakat Bay 
hoca 21 Şubatta Belgradı 

ziya•et ett:ği zaman siyasi 
mahiyette bazı tereddütleri 
izaleye çalışacaktır. 

YanP,"ın 
Abdullah efendi mahalle

sinin fenerci sokağında 18 
numaralı evde yangın çık
mış, yetişen ıtfaiye tarafın

dan söndürülmüştür. Yangın 
lambanın har lamasından 
olmuştur. 

Yaptıkları 

Hareket 
---oo---

llük (unete hakaret 
savıldı 

Geçen gü; ağırceza tll~ 
kemesinden mahkfım old~ 
tan sonra enternasyo dl' 
marşı söylemek sure ,1 
yaptıkları fena harek' 

müddei umumilik hiiküot' af 
manevi şahsiyetini tab; 
suretile tesbit etmiş, ef 

müstantikliğe verilmiştir. ---oo---
• Parmaksıı 

Kaldı 
Çorakkapıda Hacısalib ( 

fendi caddesinde Eten> 0~ 
Hüseyin kanunen yasak of" 

ve traka denilen pati• tff' 
maddeleri imal ederken • 

aldırmış, sağ elinin baf fi"' 
mağı kopmuştur. Yaralı 

taneye kaldırılmııtır. 


