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Neıriyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE ŞER~İTİ 
Seneliği 7, Altı A::fliğı 4 
Liradır, Gfinü Geçmif 

Nüshaların Beheri 
1 5 Kuruıtur. 

SESiDiR ( Halkın Sesi ) Matbaumcla 
Basılmıtbr 

Sporcularımızın , Almanya· 
da yapılan olimpiyatlarda 

uğradıkları büyük hezimetten 
dün " Halkın Sesi Hakkın 

Başım gözüm Allaha emanet! 

d4;ı 
~ -- 0 

·-

- Baba, al şu 5 kuruşu da bana dua et, otobüsle GU
zelyaJıya kadar iİdeceğiml 

göstermek iç in bu gazeteler· 
den şu satırları aynen nak· 
led yoruz: 

"Türklerin yaptık1arı şeyin 
kayak sporile biç bir alakası 
yoktur. Meseli Alman Ef • 
nürün bir dakika on saniye
de kattetiği mesefey! en iyi 
Türk kayakçısı dört buçuk 
dakikada katetti. Fakat ka-
bahat Türk sporcusunun de· 
ğildi. Çünkü o kazanmak 
için tepetaklak oluncaya ka· 
dar her şeyi yaptı. 

Denebilir ki, Türk takımı 
bugün de dün olduğu gibi 
~ Sonu 4 üncüde ~ 

Amerikada 
- .... ·-···-·...--

B.JR HAKiM UÇ 
GUN HABSEDILDI 
Hakimiıı kaba
hati bir caniye 
benzemesi imiş 

Kanadada Montval şehrin
de çok garip bir hidse ol
muş bir hik.m üç gün hapis 
yatıktan sonra huyunu degiı
tirmi l tir. Hadise şöyle ol
muştur: 

Montval ıehrinde Fid İı• 
minde bir bakim vardır. bay 
Fid sporu çok sever, hele 
ata binmeğe bayılır. Hikim 
boş saatlarından birinde ge· 
ne sevgili atına binmiı ıehir 
~ Sonu 4 üncüde --

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

Bir Alakasızlık Nümunesi 
IJP:3 umhuriyet gazetesinde okuduk. Hldiseyi kısaca 
~ anlatalım: "Askeri tevkifhanenin eıki müdllr6 ytb· 

başı Azizin kızı Sabahat İstanbul kız lisesinin ikinci ı~ni
fındadır. Kızcağaz, mektebin bakkalından bir pasta ahyor 
ve yiyor. Biraz sonra kızda zehirlenme alameti baılıyor 
Zavallı talebe mekteb idare müdürüne müracaat ediyor. 
İdare memuru "Sen kızıl olmuşsun, burada durma, öteki 
çocuklara da geçeri ,, diyor. 

Kızcağız eve geldikten sonra hararet artmış, zavallı baba 
doktor aramağa başlamıştır. Belediye doktorunu ancak ıaat 
sekizde bulabiliyor. Doktor kızın zehirlenmiş olduğunu aöy· 
liyor. Kızcağızın bareii 39,S dereceyi bulduktan sonra baba 
telaşla Sıhhiye. müdürüne müracdat ediyor. Sıhhiye müdllr· 
Jüğü: " Biz höyle işlerle meşgul olmayız, Maarif müdOrlii· 
ğnne şikayet edin! ., cevabını veriyor. Maarif müdüriyeti 
derhal harekete geçiyor. Doktor buluyor, mektebe tezkere 
yazılıyor.. Fakat babanın ifadesine göre zavallı talebenia 
hayatıadan ümid kesilmek üzeredir! .. 

Hadise baştan başa hata ile doludnr. Mekteb idaresi 
olsun, Sıhhat müdürlüğü olsun Uzerlerine düşen vazifenin 
icab ettirdiği alakayı göstermemişlerdir.Bu kadaa alakasızlık 
doğru değildır. Halk böyle söyliyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DoGAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Deyli Telv,raf Gazetesi Neler Söylüy~ 

- ~ ,......, l IOR< 9!11:~ ~ Ui!IJJ#it&S:WC>61 N il ;ıır::AW<~ 

Gönlü yakan bir aşk yapmak 
DünYa büyük bir harb 
hazırlığı yapmaktadır SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI ... 

-40-

Yutddaılann hayatlarile ya- lngiltere, Japonya, Italya ve Türkiye filolarını 
kından alakadar olmalıdırlar kuvvetlendiriyor askerlerini coğaltıyor, Italya 

- tstanbulda misafir oldu- t bu müthiş facianın manasını ile Almanyanın birleşmesinden korkuluyor 
ğum evin alt kabnda bir fa- kabil değil anlayamazsınız. L d H . l 1 d' ·d· meselenı'n k~n çıkacak da-

1 on ra - avas a1ansın- sı o an en ışesı ır.,, .. 
kir kacLnJa 18 yaflnda ~üzel ti bozulan adam, işsiz ka- dan: Sözü Fransaya nakleder- marına basıyor. ltalyanın hini 
bir kızı ve altı yaşında da lan adam ve bu adamda ça-

Deyli Telgraf gazetesi ken, Paris hükumeti işi si- hacette Almanyaya karşt fe-
. ba•talıkl Ja bir oğlu oturuyor- hşnıağı istiyen, ve namusa "İngilterenin deniz filosunu, Jihla değil siyasetle hallet- dakirlıkJara katlanarak bir 
lardı. şinio bozulması yüzün- ehemm,iyet veren bir adam 
den hutaJanan çocukları ba- ise, bunun vaziyeti, bu gibi- hava filosunu ve kara kuv- mek istediğin\ göstermek anlaşma yapması, hatta bu 
bau b1r kaç ay zarfında ve 

1 
lerin hali düşünülmeğe, pek vetlerini çoğaltmak için 3oo için Dış bakanmı Fransanıri anlaşmıtya Japonyanm da or-

lta,&k bir sıkınb ve ıstırap çok ~e pek derin inceleme- milyon İngiliz lirası tahsis Lahi mabkemenine daha beş tak olması ihtimallerinden 
~e gözlerini kapadı. ler. yapılmağa değeri vardı. ederken Japonya da deniz sene müddetle aza olarak bahsederek bay Edenin de-

M l k · l techi:ı.atını tamamlıyor,, di· iQtirak etmesi için bir kanun digvi gı'bı lng'ılterenin bütün le aileler vardır H on- em e etı n sosya T · • yerek söze başlıyor ve şu • tefleri ya vazife veya k ·k k 1 layihası hazırlamağa memur bunlara karşı kuvvetlenmesi 
\'e e onon11 yü se - yolda devam ediyor: ettigv ini bildiriyor. ,.e Rusya ile ittifak akttı 

riyetferinden mahrum· 0' ' 'IAb) k f 
,... ........ ldarı veyahud ekmek nıesi iJc kendilerini il- 3~

01~. sı a ~nma b-0~ker~n-b Gazete bundan sonra asıl lüzumunu iJave ediyor. 
dtilt k dkla • • b • giJİ Sayanlar, İSt bozu- Si ın ton an uyu ar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~nı azan ı rı ııın o· _ ~ gemisi yapılmasına karar ve- '1 ~ 

~u gördükleri zaman Jan veya İşsiz kalan rirkt-n Japonya 45 tonluk bir Yalanı cıkaran 
aljri ta.m manası ile korkunç, yurddaşla rın ha)'al- Süper Drıdnavud yapmağa 

• ve yüi&leri parçalıyan bir b 1 B b - k · 16 ' Jarı ile çok yakından aşıyor. u üyu gemı 
aile dr,.~mm çok feci bir · ., ve . 10 Juk toplarla tecbiz olu- bı•r k • 

-~~-·or. işi bozu- alakadaroln1asını öğ- nacaktır. Bundan maada Ja- ma ıne 
1M~ itd'İnın namusu ile ren melidirler. Heın bu- ponya 15 bin tonluk bir çok 

,.\1mıeye el açma· nu kitablardan, çok zırhblar daha dezgihlara ko-
klan111 geçindirmek d f b. • h m-.ıtur ki buaJarda 11 ve 9 

zazmetli bir iti e a ızım ayatınıı- Juk toplarla silihlanacaklar-
yapmafa en mtltevazi bir za uymadığı halde bi- dır. Bu bab aki telgraflara 
ücret ilo lltrqmafa can zim dilimİ7.e çevrilmiş g&re Japon önemli bir seri 

· atan biı aile bir aile reisinin, eserlerinden değil, ha- deidzaJb gemiıi ile 2500 ton
ızlı"' _yaljnea... dol.uulı- kiki hayat sahnelerin- lak birde hafif filo yaphr-

eı4ık 19pmamall i"n her maktadır. Denizaltı gemlleri-
lf rft•• .... alu bir den, işi bozu) muş ve nin her biri en az Dç yib bia 
\ta~ eVlıf-ı•hiJP bir babanm işsiz kalmış adamla- tonluk olacaktır. 
ıısı k~aaı ne cle•ektir,, • k k ha Gazete buaclaa IODra ftaJ. 
~ .. •••••? Eter pek rın perışan, ırı , - yan banrbtun reçiyor. ltal· 
i•v )ıunu,d.lJleQ. eier yatlarından öğrenme- yama diktat6ri bay Muıo-

~11w1ıı., kMdi ıalmnizda, kendi Jidir)er... lininin askerinin talimine pek 
llJa.ıı.-.töaıtda dueme..Uı ilail (Arkuı var) çok ehemmiyet verdiiini s&y-

11 -m 8 R - il a a led kt~n •oarta dalaa yeni ae-
.,. • a kiz eıaan erbabının ıilihlan-

BidtrarİSfan - Ankaradan dJrılma•ı ve talim te. bi} e i 
• için yeni bir 1>.lln hazırladı-

.~.,... çıkanhat 1 Amerika ıle tını s6yliyor Hatta bir riva-

v la Telef onla konuşulacak yete göre maraıa~ Badovyo-e para n DUD Afrikadan bu yeni talim-
0,.vnik gazetesine göre Sofya (Ôzel) - Sofya te- leri idare etmek için çağnl-

liatHime! Bulgariatandan çı- lefon ve telgraf direktCSriintln dıiını bile illve ediyor. 
a.P bazı Bu~ar tel>euı k~- maltmahna göre Ankrradan Buntlan sonra laf s1rası 

P,feıiıı earafaıını Milh Ban- baıhyarak Sofya, Belgrad, Tilrlriyeye geliyor. Bizden 
1iiya ye.brmıyarak gayri ka- Bu~<•c,. AthRj·a yani B~Hran bahsederken de Taymiı ga-
DJIDT yoDar vaııtaaile harice hftkt-:>etf~rlnh tamam•m şe- ıeteıinin ltrendiklerini orta-
~ardı1'fuını nazan itibarc belreılne a1mak tlzere Pari•e ya s8r8yor ve diyor ki •Tay-
aldıiından badema MiJli Irada" bir d~nizalh lıap'o misin lıtanbuldan lğreadiği-
Bankadan dlviz çıkarmak teJefonu itine baılanacaktir. ne bakılır•• Atıkaranın 86-
salf\aiJHia.t )w;J .,, ... el,"; lf- hpt Pa•İsten Hara ylk MilJet Mecliıi Tilrkiye 
rın• cl~ir .Wadotaa•e ibr• Amerik@ya kadar •a.ıayıacak· filoıunu il uvvetlendirmek 
etmiyen t•hıslara veya gu- tir. Bilha•aa Balkanlar-yalnız iJia 7irmi bir mil7oa lira 
ru•ll ~·fP~ ıe W• '~ise '«l Pad8 yolil~ cenubi tahsis etmiıtir. Bunun sebe.-
vefifmemeıi tmrlnl vermlı· Amerikaya bağlanmıı ola- bi de arsıulusal du umda 

oelthr.. glrdOiO normalsızhktan ha· 

Afk, bbrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 27 

Ahm.!t .'ehşet içinde ihtiyar kadını dinliyordu 
~~--,.~--~--~00---------------,...-----

ihtiyar kadıa bu kararla 
kalktı. Geyindi. Vapura at
ladı. Doğru Abmedin yazı
hanesine gitti. 

DeJikanh kain validesini 
bilytlk bir htlrmetle kartıladı: 

- Buyurun anneciğim 1 
~lzi hanği ıUzMlr ath böyle 
buraya? .. 

lb.tiy.r kadıa hiç bir ce
v'J ._medir Oradaki bir 
kultuğa çoktli. Ylizllnde muz
tarib insanlana clnrj'11a)uj11, 

gözler nde aallıim bir Sif 

it'p edecek inıanlt r ,n ıey
tani parılbsı vardı. 

- Çay mı içersiniz, kah-
ve mi? 

- Birşey içmem otlbm . 
-HeJe birtey için bakalım 
- Tıkanacak gibiyim bir 

şey içemem. 
- VaHaW oJmaz 
- Eh bir kahve içeyim .. 
Kahve geldi. Ahmed, kay

aaauına bir de Iİpra vereli. 

Kadın kahveden bir yudum, 
ıigarrdan bir nefes çekti • 
Derin bir ıllkOaden sonra 
ihtiyar kadının ıeıi titredi : 

- Oilum ! 
Dedi Ve durdu. Bu " Oğ· 

lum 1 " Diyiıinde uzun sene· 
lerden beri kaybettiii oğlu· 
na kavu,ın bir annenin hi • 
tabmdaki gizli acı vardı. Yut· 
kundu. Kelimeler boğazında 
düilimleniyordu. Belli id#. Bir 
çok ıeyler söylemek i•tiyen 
insanlann bazen tek bir ke
lime siiyliyemiy;şferi gibi za· 
valb kadın tek kelime sayli
yemedi .• 

Ahmed, ihtiyar kadının bu 
ıaılnn Ye ıayri ta&ii lmliae 
hayretle bakıyordu. 

- Anneciğim.. Sizi çok 
peripn, çok dertli g6r0yo
rum .. Ne var, ne oluyor .• 

ihtiyar kadıa tekrar : 

Hauptman bu makine ile is
ticvabını istiyor 

Lindbeagın oğlunun katili göre •uç.lu bu makiaenia taz• 
11fatile idame mahkôm olan yiki altında ezilen kalbine 
Hauptman, yalanları meyda- verdiği ısbrab yfizünden ken· 
na çıkaran makine tarafın- dinden geçerek b~r bildiğini 
ııtintak olunmasmı iıtemiı· söyler, netekim bu suretle 
tir. Şikagoda bugftne kadar 87 

Evvelce de gazeteria yaz- cinayet · meydana çıkarıl-
dıklan ba makine bugtın mıştır. 
Amerikada moda halini al- 27 Yaıındaki bir genç ıev· 
m1ttlf .. Bu mak:nedea Ame- diği kızı 6ldilrmekle maz-
rika polisi pek çok istifade nun idi. Bu cinayete dair de-
etmektedir. liller yok idi . 

Makine mlcrllmlln nabzına Makinenin .aaandalyasına 
tema• edince kalb harekete oturunca taD"amen itirafı 
geldiğinden kalbteki hakikat clirm edtıniıtir. KikJer ma-
meydana dökiilmektedir. Bu kinesi ile 627 suçlu söyletil-
makina bir fotograf aparab- miş ve 62 kişiye itiraf yap-
na benzemektedir. Mdkine hrılmıştır. 
nabzın darbelerini hususi bir Bu makine yalnız Amerika 
ıerit üslün kaydedermif. Bu porıi ta• arından koltanılır. 
süretle Amerika polisi her 
cani yahud mllcrimin sırlarını 
alabiBrmif. Ameliyatta ş6yle 
olurmaı: 

Sorpya çekilen adamı ka
nepeye oturttular, doktorda 
boynuna bir listik ıerid sa
rar, makinede çalıtttnlır, bir 
kaç dakika doktorda soknt 
eder, makine nabıan'n ve 
suçlunun kanının kuvvetini 
t.yin ettikten sanra sorğular 
hatlar. Tahmin edildığine 

- Oğlum 1 Diye inledi. 
Tekrar yutkundu. 
- Neye s6yliyemiyorsu

nuı. Bana her ıeyi ı6yliye
biJirainiz.. Ne derdiniz var? 
Ben de ıizin oğlunuz sayı
lırım .. 

Ahmedin ı6zleri ihtiyar 
kadına cesaret vermişti. Ba
yan Zehra, bllytlk bir hamle 
yaptı. Kendini topladı. Ve 
hayret edilecek bir meta• 
netle anlatmaja baıladı .. 

- Oğlum , sen benim 
oğlumaun .. 

Genç ıadam, bu itirafı 
anhyamadı. Cevab vereli: 

- Tabir efendim .. Siz ar
hk Leyli kadar benim de 
annemıinlzl .. 

- Hayır C>yle değil ..•. Sen 
benim öz öğlumsun .. . 

- Aalıyamadım .. . 
- Yalti Le7fl ;ibi, ıeni 

Satılık Ev 
Karantınada Eskikuyu so

kağında 7 numarala üç kat 
kirgir bina içerisinde 1 O oda 
elektrik teıisab, kumpanya 
suyu ve bir kısım bahçesi 
mevcud olub ehven fiatle 
sahlığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihracat gümrü
ğünde tahrirat katibi b •y 
İsmail Se:ı.aiye miltacaat ede· 
bilir. 

de ben doğurdum ! ... 
Ahmed, dehtettea gizleri 

fırlamıı, karşısındaki ihtiyar 
kadına bakıyordu. Bu kadın 
muhakkak surette deli idi. 
Bu ne demekti. Damadına: 

- Seni de ben doğurdum! 
Diyordu .. 

İhtiyar kadın yalvaran göz
lerle Abmedio yüzüne bakı· 
yor ve hazin bir sesle inliye 
inliye rica ediyordu: 

- 0ilum beni affet •. ~Ben 
şu anda sana bir Sif s6y
Jiyeceğim.. Blltlln hayatımda 
tek bir kimseye siiyJemeği 
aklıma bile getirmediiim bir 
sır ... 

Ahmed, dehıet içinde : 
- Neler s6yliyorıunuz Al

lah •ıkına !.. Dedi. 
- DinJe otlum !.. Sakin 

ot.. Şimdi btltln billikoatı 
3j'reneceksin .. 

- fakat çıhlıracajım. Ne· 

20 

• 
insan 
Sıfatındaki 
Canavar 

Atinada bir caninİD 
besinde bir çok çocuk 
mikleri bulunduğu gibİ 
nüz öldürmediği iki ç 
bulunduğunu geçen 
yazmıştık. Atina ga:ı.ete' 

bu canavar insana fV 
adını vermitler. Mili. 
Vampirin ağzından 

bile alamadığı halde 
Genomi) muharriri V• 
hapishanesindeki b8 
de ziyaret etmiş ve k 
sile dost olmuş ve • 
açığa konuşmuştur. 'I 
müstantik ve gardiy. 
karşı en azgın bir deli 
harekette bulunduğu 

gazeteci ile en ıuslu 
san gibi konuşmuştur· 

zeted kendisine bir k• 
dm getirilmesi için 
umumiye söyliyeceğini, 
kadınsız kanının başı 

ladığınt söy'ed:ği 

ben kadın istemem bı 
çocuk l<afid:r. Hele 
Rebekam olsa, demiş 
ali mademki ba ço 
zev~ini yapıyorsun 

zevkten sonra oalan 
yorsun? sualini ceva 
raknııftır. 

Atina gazeteleri h 
harllarmı ALiier 
teskin ettikten ~ODr• 
canlarıaa kıyan bu 
idam cezaıım ela .. 
yorlar. 

•• 
Oldürülen 
Sabıkme 
18·1-936 tarihinde 

zın Dlllgerli k&yl• 
kooperatif kongret 
karak sokakta pus~ 
rülmek suretile 
maruf kooperatifçi 
sal ık çıfçi partisi 
rından Gorki Ganefİ 
yaltalanmışbr. Katil 
yef adında bir gen~ 
61en Ganefle bu f 
ınnda hiç bir mlna 
lamadığmdan karaah 
ve serseri oldafu 
katiHn meçhul irim• 
f ından saha alntchtı 
tindedir. Katil ıaçuo 
mıştır. Polis tahkik 
vam etmekte ve fak• 
s& etrafında henOı 
clananmaktadır. 

lerdtn balasediyorı 
- Dini•,..... 

•akin ol .• 
- Peki dinliyo 

- O;lum, baba• 
Osmanla genç ikell 
Bay Ali Oımaa bir 

iğfal etti. Ondaa ga 
bir çocuk kazandı 
balarım ve ail4!_. 
kin ve gayız1an ar 
çocuj11 yani ıeni 
Fakat baban n~ 
dı. Ali Oıman ya 
&leyecek kadar ~ 
Ve çoeutmıu y .. ı 
beral»er aldı. Seni 
ler elinde bOyDttO. 
aile içinde bir •ır 
ra L.,.._J>a~ 
dim. Ne Leyli, •• 
•e de babalanma 
..,-. 8berleri 

( 
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Elhamra is1a 11İne müjde Eczacıhaıının 
idaresinde Milli Klifüphane ıinemisi ~ y ıt#ı;ım radyo 

1 
Büyük şaheseri 

BUGÜN ~ KOKU 
iKi HAKiKi şAHEsER BiRDEN atelyesi VE 

M. MUZAFFER kokuculuğun 

Taklitlerini 
Sidcl.!tle reddediniz 
~ 

Um. Depo: 

Büyük fedakarlıklarla elde }ıarİkaSI 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev- ALTIN 
kinizi tatmin edecek' dere- . I." 

i( s •t .Jlth b •• cede kullanamadığınız rad- D A M L AS J 

i f a aşına ~ yo1a~ınızın her tü~lü ta~iri~i Dl 
A )t v~ ~ılbassa parazıt y~nı. gu- YALNIZ 
Ytıca: Gayet gülünçlü canlı resinıJer )+ rultu çık~rmamasını ıst!yor- O yapar 

~ PARAMUNT f · . . ., . . )+ sanız kati surette temınatlı 
JURNALDA: ngıltere kralı beşıncı Jor1 un cenaze torenı )+ ld d t · tb Beıı·ıeı· 

1
·s .. ı'ııılı' 

~ S"' bütün tafsi]atile u... yı ırım ra yo amıra ane- ~ 

i c.ANSLAR " · .. t d' . ~""""'- : 3 de Silah başına 5 de Sarışın Kadın 7 Silah ~aşına 9 Sarışın Karmen )+ l sıne muracaa e ınız. 
DIKKA. ~'"'" ~~~- )+ Adres: İzmir hükumet 

sadil · Yalnız bu muazzam proğra u için ve iki film birden görmeği temin mak- )t• dd · H S d ilah otel' 
~ e saat d'd . 'b b' . . k' . . b k 1 ca esı acı a u ı ~~.,_~~~.J'e ı en ıh aren ı rıncı mev ı yırmı eş uruştur. ~ d h·ı· d 

~' ?°"flr'"ö"'~'IC~~~fi\C)$~"$>.C .. ~:W:)/:~~~ ~'l~~M a ı ın e 

lcenler bilir 
' 

S. Ferit Şifa eczanesi 
H.1y .ıtın muılHın! :rnlamış ince düşibceli kib::ır bir bayan 

t .· cd! b;!"liıa: Ltınadl'n dıyor ki: ~1c***:c*******;*:)1:****.i::k1c~lt.1c:l:iS 
f'\r ·s ' .::ıi ·~ i , lrtYatınızın t.!.:vkirıi. s . hlıntınızın ~ D O K T Ü R 'R 

ti ~~k;~J: 1~K:b;~~;~ıiı~~cB~'ıi1~~~1k ~ na!~i)!:~ca~uı!:~:ı~ın i 
rakılarıdır. ~ hastalıklar nıütehassısı a 
Ba_vr.l 111<.Ia, ba)rram ertesi ve her zanıan tı( Basmahane istasyonu karşısmda~i Dibek sokak batın· 
· . +c da 30 sayılı ev ve muayenehanesınde . sabah saat 8 den 

yalnız bu rakıları kullanınız. Benı şükranla tC akşam saat 6~ya kadar hastalarını kabul eder. .. 

· hatırlarsınız. 1 Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen uir 
-~~~~~~~;~~~ ~~~i'tQŞ~~~f:t,;.~~~~ ' tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli huta-
T ~~~~~~"'~~-ı&~ ı&~~~~-!-st&~~~~ k AYYARE' . "' TELEFO~N · • • ~ ~[t]~~l?Ja ~ı~~~~~ )ara yapılmauna cevaz görülen Pnomotora • muayene-

: 3151 ~ [t] , ~~ıu * sin!e __ ~~~man y~ıhr. Telefon: 4115 
~ A BU GUN ~ 1 BUGÜN ~ ~~•++++~~~ . 

Ylardanberi 8eldencn senenin büyük filmi~ ~ ASRİ SİNEMADA T4213~:n 1 T 
E 

............. ~ ...... ... ....... ... 

10 metre yüksekten aihyan - Dünya atlet şampi
yonluğunu eline alan 

1 
8'Öste ·en ırı a- ey ı ve o u ugun muca e esını r.2 ~ • .. 

ren .. ve Pariste 64 si~mada birden haftalarca ~ I RIŞAR T ALMA EN F~~f EL 
Fiatıa dgosterilcn Eugene Sucunun ölmez eseri. ~ 

1 
[+] 

1: r a ıam yaktur. Uu filim için parasız davetiyeler ~ 1 KORSANLAi{ DEFİNESİ filiminde 
iJ A y R 1 C A ~uteber beğildir. ~ J\ y R 1 C A 

1 F O !( S ( Dünya havadisleri ) ' 1 De~irbane müdürü filminin unut".lmaz artistleri , 

il.______ ( Türkçe sözlü )J ~ ~ GABi A10RLA Y ve HANRI ROLLANJ) I ' 
1 li ~ -(SEANS SAATLARI )- r~ ! ı ISKANDAL filiminde ~ 
P'.ii ,.. er gun 15 - 17 - 19 - 21,15. M .. 1 1 
~I '"'Uoı t . ~ - . . 

Pa ar esı 13 - 15 TALEBEYE seansları m . DUNYA HABERLERi. .. ve saıre .. , 
~~~a~ .. 1~ te ilave seanslar vawiır. ~ S (t} 
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Kemeralb 
Hükumet 

Karşısında 

Yoğurt 
Hem .gıda ve hem 

şifadır 
Bu şifalı gıdadan i.ltifade 

edebilmek için hileaiz •• 
yağı alınmamıı sütten Y-'imt 
yapan lkiçeımelikte Tan ai-

neması C A N 
karıısında 

kütüphanesidir. Doktorlann 
tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni u
manda kiloluk kiğıt dahi 
bulunur: ~~~~E~t!l~~~g~~~~~~~~~m~ ~~~~~~~~~~ 

..ol..~~1'!ZP"!a ~Di™WWWS'l§?i' ' \m:r ·---~,,~ .................... J 

Bozkıırt ve Halk traş bıcakları 

tetllodıkurt bır•öı - ··ı . ·ı·ı l ı·k . s· . b. k e 4ütı d ~e. goru memış yenı ıK ere ma ı tır. ızı ırço 
l _ B~r en kurtaracaktır. Şöyle ki : 

. 2 _ ~r nurnarası St!rt iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
11İınJeriJe ra_ş olacağınız günler biçağın dört kenarında gün 

3 _ &ostcrilıniştir. • 
te . lkranıi ı· d' k k '•nıli ko Ye 1 ır üçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
\lrt biça"~onJarıınızla her satıcıdan bir küçük paket Boz-
4 - A~ Parasız alabilirsiniz. 

ftr ta11elikıcıya tecrübe fırsatı verebilmek için paketler be-
boııc Yapılrnııtır. 

~tin l&~rt hçıa.ğı zabitan, memurin, muallim, talebe ve bü-
''tıd gencı ve .. l . . .. k d JJ •n ıar I munevver erının oz mar ası ır. er sa· 
e~11!bi ına arkr 8

1 
arayınız. Ve senin anlamadığın bin bir çeıit 

•ı 0 l a ı b k · d l(Uru-t ıça verırlerse kabul etme. her yer e tane-
y Ur. 

Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

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

Sahib ve depoları 
Islan bul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigrath Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 ,, ,, ,, ,, 

Toptan~ satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 

Manisa: Hulusi Can 

Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Aydın: Ömer ve Kazım AydıneJ 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ôdemiı: Eşmeli zadeler 

•• 

' 

TRAŞ BIÇA 

Halk traş bıçağı Türk 
nın malıdır ••• 

halkı-

Halk bıçağı henüz bir yatında olmakle beraber Ttırkiyede 
köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıfbr. 
iımi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımwlır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticaretbanai 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmııtır. 

Halk bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

TANESi ( 100) PARADIR 
BozkuR"t ve Halk traı bıçakları: Tiirk ulusunu hin bir çeıit anlaıılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan kurtarmııhr 
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Ölüm 
Maharrir ve gazeteci arka

daşlarımızdan bay Şahabin 
annesi bayan Ayşe evvelki 
ak_Jam vefat etmiştir. Cena
.ai din Karataşdaki evin
den kaldarılarak asri kabri
t•a defnedil iştir. Merbu
llJÖY• rahmetle, kederli arka
dq11nıza ve matbuat ailesine 
taziyetlerimizi sunarız. 
• 
IDebolu vapu-

• runun yerı 
bulundu 

İzmir limanı içinde batan 
ve bir facıa doğuran İnebolu 
vapurunun denizde bulunama
dığını yazmıştık. Hatta ara
yanlar vapurun yerini biliyor
larsa da havalar fena gitti· 
ğinden girip çıkaramadıkla

rını iddia etmişlerdi. Birçok 
araştırmadan sonra vapur 
denizin neresinde olduğu 

bulunmuşt urk. 

( HaJkm Sut J 

PRAVDA GAZETESİ NE YAZIYOR 
'

t ... -------cc· 111••~ wa:a. q t·v ı4 ~ 

Bu/garla Balkan ittifa-
kına girmiyecekler 

------------...... 00 .. •••• ---------v---
F akat Versay muahedesini yırtıncıya kadar 

girecek gibi görüneceklermiş ••• 
Belgrad (Özel) - Pravda 1 Vanço Mıhailofun dostu olan j ken Zora ve Slov taraftar 

gazetesi Sofyadaki hususi Zora gazetesi ile Sankoviş~ görünmiyorlar. Binaenaleyh 
aylarından aldığı şu telgrafı lerin orgam olan Slov gaze- Bulgar resmi çevenleri Bul 
neşrediyor: tasi çalışıyorlardı. gar sarayında idare olunan 

Evvelcede Bulgaristanın Balkan ittifakının aleyhin- siyasa yollarından ayrılama-
Balkan ittifakına girmekte 1 d dıkları için ~özleri Balkan de aleni olarak yazıyor ar ı. 
nazlanacağını bildırmiştim. ittıfakında değil ~ağlfıbları 

Zarya, Mir Yubadavyonlar b 1 b d · k Zira ben o sırrı o zamanın ağ ıyan mua e eyı yırtma 
bakanları bay Macarof ve gibi ağar başlı gazeteler de çaresini aramaktadır ki bu-
bay Moşanoftan öğrenmiş- Bulgaristanın bu ittifaka gir- nu da İtalya, Almanya, A-
t. mesi lüzumunu iltizam edi- vusturya ve Macaristanm ım. 

O zaman Bulgaristanın bu yorlardı. Zarya bu gün dahi temin etmelerinden bekl-. -
ittifaka girmesi için meşhur bu maksadı müdafaa eder- mektedirler. 

'"'91 ıı:'ıd 
Vapurun sahile bir buçuk 

mil uzak.ta ve 26 kulaç de
rinlikte Pelikan feneri kar
şısında kıç üstü oturmuş ol
duğu lgörülmüıtür. Dünkü 
araştırmada yalnız bir filike 
ile pareketasi, bazı cankur
tar .. n simitleri balatları ve 
filikanın içinde yüzlerce kur
tulma gömleği çıkarılmıştır. 
Gece de araştırmalera de
vam olunaktır. 

Uzak şarkta : Bulgaristan 
1 Ballcan antan-

Cesedi denizde 
bulunan Şükrü 
l /) gün evvel altıncı 
çocuğunu doğuracak 

ailesi ebc)'İ getirdikten 
sonra artık dönınemiş 

Dün denizde Salih oğlu 
Şftkrü namında birinin ce
sedinin bulunduğunu yaz
mıştık. Şükrü on beş gün 

evvel altıncı çocuğunu do
ğuran karısına ebeyi getir
dikten sonra sokağa çıka

rak bir daha dönmemişti. 

Karısı zabıtaya müracaat 
eylemişti. O zamandanberi 
aranıyordu. Hatta ilbaylık 

altı çocukla naçar kalan bu 

anaya yardım teşel>büsünde 
dahi bulunmuştu. Sarhoşluk-

tan baıkaldırmıyan Şükrünün 

gene aarhoşluk saikasile de
nize düşünerek boğulduğu 

zannediliyor. Tahkikata de
vam olunuyor. 

Bir direk elek
trik ceryanını 
kaçırıyordu 
Dün gece, Mirali maba!le

sinin Topanhoca sokagında 
bir kaza olmuş, Alı kızı 12 
yaşlarında Fahire elektrik 
direğine tutununca ceryan 
çerpmasından yere yuvarlan
mış, imdada koşan ~aba~ı 
da ayni akibete uğramıştır. 
Her iki kazazede otomobille 
memleket hastanesine kal
dmlmıştır. 

, 

Başlıyan sava ... barışla bitecek tına girecek mi 
t t b 1 (ö 1) - T k - ı 1 1 k l k b A Belgrad 19 (A.A) - Ha- 1 s an u ze o yo an aşma ara ay ırı o ara a- . .. w d' _. 

d 1 h b 1 - l · ı · ld d vas ajansının ogren ıgıne 
an ge _enA •. er ere gore i çıci memış o uğun an göre Bulgar kr~lı Boris Yu-

japon bukumeh dış Mogo- icabının yapılmasını istemiş- goslavya kral naibi prens 
listan hudud hadiselerini si- tir. Pol ve Yugoslavya başba-
libla değil siyasa yolile dü- BU DA ÖYLE kanı Bay lstoyadinoviç Bul-
zeltmeğe karar vemiştir. İstanbul (Özel) - Mongol garistanm Balkan antantına 

BUDA BARISSAL hududundaki hadisenin dost- muhtemel iltihakı meselesi-

İstanbul (Özel) - Japon- ça halline karar verildiği 
yanın, Moskova sefiri Rus I Tokyodan bildiriyor. Mançu
dış bakanile ~örüşerek Rusya ko hükumeti Sovyet toprak
ile Mançuri ve Kora arasın- j ıarına sığınan 120 askerin 
daki hududların muahede ve iadesini istiyecektir. 

8 E C•l 2 8 C•l C•l 

Bulgar Kralı Niçin Belgradda 
Kalıyor? 

Sofya 19 (A.A) - "Havas" ajansınm muhabiri bildir;yor: 
Bulgar Kralı Borisin Yugoslavyad bir müddet kalmak hu
susundaki teşebbüsü sofyada memnuniyetle karşılanmakta 
ve bunun Bulgar siyasetinde bir istihale işareti olup olma-
dığı so,.ulmak c adır / 

Buradaki ihtisasat önümüzdeki Balkan ittifakı konferan
sında Bulgrristanın bu antanta girmesinin tetkik edileceği 
merkezindedir. Diğer taraftan da Tevfik Rüştü Aras'ın 
Otro gazetesine oJan beyanatı da bu ihtisasatı kuvvetlen
dirmektedir. 

Rus-Fransız ittifakına muka
bil Alman-Leh ittifakı hazırlığı 

Varşova (Radyo) - Prusya başkanı ve Alman hava na
zırı gene al Göering beraberinde karısı olduğu halde bugün 
eksprensle V arşovaya geJmiş ve istasyonda Alman büyük 
elçisi ile Lehistan dış bakanı M. Bek tarafından karşılan
mııtı. 

[•J 
Miralay 
Volçef 

[•] 

Ve arkadaşları kun1an
danlar ve zabitlerin 
n uhakcnıesi devan1 

ediyor 

Bulgaristanda 
yen' tevkifler 

.-....rr '\) ,....,., __ 

ni müzakere etmiştir. 

Alnı an ya 
Sömürgelerini 

• 
istiyor! 

Lonra - Berlinden telgraf
landığına göre, ( Döviçe EJ
kemanye ÇaytonS? ) gaz':. tesi 
bir başmakalf'sinde Alman
yanın müstemlekelerini al
mak arsıulusal emniyeti sel-
betmek demektir. Bu Alman 
ya için bir şeref ve namus 
meselesidir. 

Almanya bunun acısını 
siyahlarla meskün sumur~e
leri işgal etmekle çıkarma
lıdır. Diyor. 

Zavallı deli 
İntihar etti 

Güz tepe tasocakla nn-
da asılı ~bulundu 1 

Bundan üç gün evvel te
gayyüp eden Güzelyalı'da 
bakkal Ahmed oğlu Sabri, 
dün Göztepe taşocaklarında 1 

bir ağaca asılı olarak bun-
muştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde Sabrinin akıl 
hastalığından maztarip oldu-
ğu ve bu sebeple kendini 
asarak intihar ettiği anlaşıl
mıştır. 

Kurşunla 
Yaralanmış 
Dün akşam Kemer köp

rüsü civarında serbetçi Nuri 
ile bin ~k an bacısı Ali bera
ber rakı içerlerken araların-

Deniz sporları Amerikada 
yurdu hakim üç 

Baş tarafı 1 incide - hapsedildi 
gösteren zeybeği ve gene 
Şarkın çevikliğini gösteren -Baştarafı 1 inci sayf• 
Kafkas danslarını oynadılar haricine çıkmış dağlardat 
bu neş'eyi kotyonların, ser- maı:larda dolaşmıya 
pantilerin, konfetlerin dğıtıl- mıştır. I 
ması bir kat daha artırdı. Hakim bir ormanda• 

Bir dinlenme zamanın- çerken yanına bir süuatİ 
dan istifade eden yurdun lis yaklaşmış ve bakiaıİ 
genel sekreteri bay Refik hal tevkif etmiştir. H . 
Çullu kısaca yurdun hi- bu ani tevkifin sebebill 
mayesini toplantının sebebini türlü anlamamakla b 
anlatarak iştirak edenlere süvari polisin emrine İ 
teşekkür ettikten soura sel- etmemeği de doğru b 
ler, fırtınalar, soğuklar do- mışhr. Polisle beraber 
layısile yurdun bir çok yer- rin tevkifhaneıine git 
lerinde yersiz yurtsuz kalan ve hakim burada ilç 
vatandaşlarımızdan ve bun- hapis yatmıştır. 
lara her zaman kucağını Zaı alh hakim üç gto 
açan Kızılay kurumunun pis yattıktan sonra m • 
ehemmiyetinden bahisle ha- öğrenmiş polisler ken 
zır olanl ı rın da bu kuruma itizar ederek aflarını 
bir parça yardımda bulun- etmişler ve demışlerdir 
masını rica etti. Herkes · 

- Affedersiniz, sizı 
içlerinden büyük bir arzu ile rikanın me~hur haydut 
iştirak etmekten çekinme- dan birisine benzettik. 

diler. de de kabahat yok, gari 
Bundan ıonra eğlence sa-

baha kadar devam et ~ i. tesadüf neticesi siz bu 
Cıdden çok samimi bir ha' a duda çok benziyorsonld 
içinde geçen bu geceyi ha- Hakim başına gel 
zırlıyan ve az yamanda bü- felaketten sonra J.O 
yük var:ık gösteren Deniz- : hiç kızmamış, bilikia b• 
sporu yurdu, baştakileri, diseyi kendisi için bir 
Heyet idare ve tertibiyesini dersi telakki etmiıtir, 
kutlulamaktan kendimizi~ala- hikim Fid bu hidiae o 
madık.i giindenberi mahkemede 

BERİKA BAYRAKTAR hakeme yaparken k 
_ __.,. gelen maznunların b 

Almanların 
HıTtzırlıkları 

187() f{ilon1etro 
Otostrad yolu 
l)aha yapılıyor 

Mütekaid miralay Tasnie
rin Lo Sovar gazetesine yaz
dığı bir fikra vardır ki dik
katle bakılırsa bunuda Al
manların barba hazırlıkların
dan yaymamak mümkün de
ğildir. Miralc-y Tasnier diyor
ki: Yılbaşında bir Alman 
ilim okudum. Bu ilanda Al
manya 1876 kilometroluk 
Otostrad yolu yapmak iç.in 
miinakasaya koştu. Bu öyle 
bir ilan ki hayretle görme
mek mümkün değildi. Bu 
yollar için tahsis edilen para 
200 milyon Alman fıranğı 
idi. oo-----

Muharrik 
Kuvvet 

1 

1 
Nasıl .. f esbit Edilecek? 

1 
Finans Bakanlığı ; sınai 

müesseselerin işletici kuvvet 
derecelerinin ne suretle tayin 
olunaceğı hakkinda vilayete 
bir temin göndermiştir. 

Bu temine göre; muamele 
vergisi kanunu mucibince 
muharrik kuvveti bt?ş bey-
girden yukarı olmıyan ve 

ondan aşağı mikitarda amele 
kullanan sanai müesseler 
mamulatı muamele vergisin
den müstesna bulunduğuna 
nazaran, herhangi bir mües
sese tarafından kuvvei mu
harrekenin beş baygirden 
aşağı olduğu iddia edilirse 
keyfiyet şu suretle tetkik ve 
tahkik olunacaktır. 

Motörlü müesseselerin mo-
tör ruhsatnamelerinde ve 
hem de beledicelerce verilen 
motör işletme ruhsatname
sinde bunların kaydı vardır. 
Lüzumu halinde bu vesika
ların tetkiki maksadi teınin 

lerini her hangi bir y 
ğa meydan vermemek 
iyiden iyiye tetkik ve tel 
başlamıştır. _ ........ -....... . 
Feci 
ka,şısında 

- Başta rafı 1 incide ~ 
müsabakaların alay DJC 

oldu . 
Bayrak yarışında b 

ge idi. Y almz ortada fll 
valfı Türk takımı gar8 
yordu. Acaba gecede• 
vel gelir mi diye b 
merak ediyordu. 
verşin olimpiyat ışığını 

dımile yolunu şaşırmıy• 

ümit ediliyordu ,, 

Sporda gaUbiyct, 
biyel yottur amma, 
bu yazıları yazanlar 
bilmiyorlar mı ? Ve O 

müsabakalara iştirak 
28 devlet arasında ala)' 
olarak yalnız bizi io 
etmişler? 

Mesele basit .• Çilnkil 
sporcular ski üzerinde 
rarlarken bizim delik 
karınları üzerinde ka 
da ondan. 

İzmir ikinni 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı 

cuı ve paraya çevril 
karar verilen Piyano, i 
Koltuk takımı, madeO 
yaz soba, hah seccade. 
bise dolabı, ve sumyalı 
yolanlll birinci arbr:D.,. 
2-936 Çarşamba gnoO 
on dörtte yeni mO" 
salonunda icra kılıo• 

Yüzde 75 şini bu 
takdirde ikinci art 
2-3-936 Pazarteti güoO 
yerde ve azni saatta ~ 
caktır. Yllzde 2,5 d 
müşteriye aittir. f 

Elektrik şirketi, kazadan 
haberdar edilmiş ve bu gibi 
ceryan kaçıran direklerin 
derhal tamir ettirilmesi bil
dirilmiştir. 

Sofya (Özel) - hükumeti 

devirmek için ordu ve zabit 

lerindeo ve generallerinden 

bazılariyle bir cemiyet teşek

kül eden Miralay Volçefin 

ve arkadaılarının muhake

mesine ancak Şubatın yir~ 

minci günü hitam verileceği 
Umid olunuyor. 

Sofya (Özel) - Bulgaris

tan polisi bir müddetten beri 

izinde gezdiği yeni bir ko

münist gurubunu Varda ya

kafam ı ştır. Bu gurub Ki~elova 

mevkii11den hududu ôŞarak 

Roıııanycya kaçaçağı Lir an

da tutulmuştur. Bunların 

maksadı Romanya, PoJunya 

Rusyaya kaçmaktı. Polis gu

rubun tamamına desadüf 

etmiş fakat ancank ikisini 

tutabilmiıtir. 

da gavga çıkmış, Nuri elin
den tabanca ile yaralanmış- 1 

tır. Kurşun Alinin elini dele
rek geçmiştir. Nuri tutulmuş
tur. Nurinin de iyi bir dayak 
yediği öğrenilmiıtir. ' edecektir. 

istekli olanların ı::, 
rindeki memura mür• 1) 
ilin olunur. (44 


