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yeni yılın kutlu ve mutlu olsun 
Asıl kanlı ve korkunç harbların yeni başladığını Italyan gazeteleri de itiraf ediyorlar 
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Bir Yunan gazetesi ( Yunanistan hiç bir tara-
fın paralı askeri olamaz ) diyor 

ısırlı talebe (Mısır mıs~·;iJ~~ındır, kahrolsun lngiliz 
li komiseri, kahrolsun lngiltere )diye bağırmışlardır 
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SIHHAT DiREKTÖRÜ 
BAY CEVDETE SAYGILARIMLA: 

Doiurmaktan Kaçanlar 
~ .. ~~~~~~~ 

ocuk düşürn1ekten yasak edilen kadınlar 
ıldıklarından şaşmıyorlar ve yahut doğur
ukları çocukların acıklı sonunu kendi elleri 

ile tavin edivorlar ! 
ol ol 

Bu başlık altında Sırbca 1 kalesinde bu usulün bir gös
avda gazetesinde bir yazı terişteu ibaret olduğunu, 
rdüm. Bu yazıyı doktor bu ar anın çocuğunu dünya-
lademir Bazler ) yaziyor. ya getirmesi için mecburi-

oktor yazısına: Rus dok- yetlere lağlıyan hükiimetle-
rlarından Kirlofun: " Ço- rin çocuk doğurduktan son-
k düşurmek husundaki ra elini o çocuktan çekerek 
dbirlerde aldanmısız, ya- onu doğuranların eline bı-
lan tecrübede muvaffak raktığını fakat fakirlik yü-
amadık. Bu düşürme işin- zünden yahut başka sebep-

daba kanlı çareler ara- lerden dolayı çocuğun ölüp 
alıyız." YolJu sözlerile baş- gittiğini yazdığını gösteri-
arak diyor ki: yor. 
Kıyef kongresinde yenliş Alman doktoru Lopman 
ıünceli halkı bu düşürme da bu mesele hakkında şu 
nden döndürmek lazım o!- bilğiyi veriyor ve diyor ki: 
ğunu, bu işte uluslara bu " Almanyanın Berlio şeh-
pılan kanlı suçun fena riedeki enistitüye çocu.~ dü-
nuçlarını öğretmek ve dü- şürmek için baş vuran beş 
rmenin öuünü kesmek la· yüz kişiden yüzde 65 nin 

olduğu inar.cını vermek usulü dairesinde vakitsiz 
diyor. alınmış. Fakat fakir olan 

Düşürme cinayetini yasak yüzde otuz beşi doğurmağa 
en kanunlar bundan ne mecbur kalmıştır. 
zanmışlardır. Ve neden Bu doğan fakir çocukla· 

r takımları bu yasağın kal- rın ne olduklarını bilen yok-
nlmasını istemektedirler? tur. Bunların çoğunun yaşa· 
ye bir ıorurda bulunuyor. madıklannı anlamak zur de
ütaliasını da şu yolda ğiJdir. 
rütüyor: - Sonu 4 üncüde -
- Kadın dinlemediği ve 
yğı beslemediği halde dü· 
rmek yasak eden kanun· 
rın ne degeri olur? Kadın· 
nn çoğu düşürüyor. Dü
rürkende kanunu hayalin· 
n bile geçirmiyor. Zengin· 

r buna çare buluyorlar fa
t fakirler düşürmek rec-
besinin kurbana oluyorlar. 
abud düşürememek yüzün
n doğuruyorlar fakat do· 
rdukları çocuklan başla
dan savmak için kanlı ve 
ıklı yellara sapıyorlar. 
Makale sahibi bunları söy
dikten ıonra bize (ey dok
r) manasına gelen (Lefaru) 
lı mecmuanın yirmi beşin
sayııında Strden Papa

iç'in bir makalesini nakle
iyor. 
Doktor Papadi~ bu mı· 

yeni yıl münasebetile Paris· 
teki elçileri kabul eden 
F ranıız Cumhurresi bay 

Alber Lobriea 

• • Yılbaşı Piyangosu tek kitab usuln 
İstanbul (Özel) - Kültllr 

bakanlığı, mekteb kitablan-
oo..oo nın bir komisyon tarafındu 

500,000 liralık büyük i ramiye 14110 nu- seçilmesini kararlaıbrmlfbr. 
Tek kitab usulii bu komİI· 

maralı bilete isabet etmiştir yonca esas tutulacakbr. 

İstanbul 1 (Özel) - Yıl- ı 22843 23631 2708 6444 : 29396 29863 4671 23256 Şimdiye kadar olduğu ıi· 
başı tayyare piyangosunun 20501 16202 18960 29254 1652 18407 19703 7544 bi kültür bakanhğı erkinmlD 
keşidesine dün akşam saat 23901 26159 14256 1659 17692 27108 1215 17888 bundan sonra mekteb kitabı 
yirmide başlandı. Keşide sa· 23783 6997 16803 19622 - Sonu 4 üncüde - yazmaları yasak edilecektir. 
lonunda büyük bir halk küt· 17820 26802 9659 1832 ,."' '=' ~ ~ 8 [t] S S 
lesi toplanmıştı. Yılbaşı pi- 1 9001 29586 
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Mb .... ~lS~lrllıi'iıl, ı·s .... tı.kla""'[ı·nı·n 
yangosunu kazanan bahtlı 16339 : 8766 1859 
numaralar şunlardır: · 6t:l 5 'J779 24645 28972 

500,000 Lira ~25~9815 115551638 1231323185 5191~03 t • f T 
1411o 13501 7791 8440 11196 anınmasını ıs e 

~00,000 Lira 

8124 
l 00, 000 l_jira 

13516 
Büyük ikramiye kazanan 

bu üç numaradan her birinin 
yüz açağı ve yüz yukarı nu
maraları beşer yüz lira mü
kafat alacaklardır. 

40,000 lira kaunanlar 
14927 21606 5452 

284:44 
30,000 lira kazanan 

H05~ 

25,000 lira kazanan 
1656() 

20,000 lira kazananlar 
2481lH 20121l 
l 5,000 lira kazanan 

,3~an 

10,000 lira kazanan 
15145 

7000 lira kazanan numaralar 
2576 17255 26207 25628 

12480 
aooo lira kazanan 

numaralar 
9883 4385 6080 15298 

19322 849 14569 18491 
12248 24084 
~öOO lira kazananlar 
14809 7779 14962 16956 
24812 26401 10390 11104 
23472 12902 18998 10186 
4190 19486 22960 11239 
7311 18802 18229 2938 

29732 12029 16960 14488 
21458 29895 20032 8638 
Bin lira kazananlar 

2133 7306 18928 24104 
partisi lideri Nahas pqa 
demiştir ki: 

14048 28933 18214 6329 (Pati Parziyan) Aytarına ı 
8345 26636 8664 2361 bayanatta bulunan Mısır Vaft 
4235 10586 14978 22721 

12302 2529 3372 25428 
5289 10427 11124 12574 

27606 24671 25349 7909 
11343 23387 21216 2251 

5382 90 11669 10663 
21644 4616 29499 11055 

6849 29875 26342 5883 
11871 21321 21321 21081 
2537 2797 22830 10964 
7789 24904 

500 Lira kazananlar 
1440 20421 10632 10311 

20546 19872 23303 9142 
16636 24600 16505 17651 
18241 9400 29475 16496 
27172 17824 5345 7594 
20447 4272 15111 25265 
28424 19863 15769 27846 
2948 23389 22285 1943 
9850 7559 7559 27670 
7056 23497 3464 24031 

23210 6612 26946 15434 
17116 18374 24964 5737 
12949 22602 26799 18093 
19090 ~3486 16775 27139 
15533 5607 16u92 12934 

4656 6290 29488 2145 
304 29286 26575 13157 

10808 7089 5359 1621 
13570 3273 10468 
20101 28586 28496 
17232 22332 26007 
21578 28489 13103 
20908 17157 18329 
29619 16411 9445 
1743 18242 19980 

20586 28505 3444 
5470 21777 25075 
4432 12805 19985 
6191 1 801 6037 

277'10 23836 20839 

115 
25818 
8378 
7935 
9648 

24862 
16222 
26962 
18667 
14667 
2698 

Mısırlılar isterler ki, ulu•· 
lar sosyetesi ile çalııan, on 
dört milyonluk nüfuau olan 
namuslu ve çalııkan F elahlar· 

dan teşekknl eden bu M111r da 
hür ve mütakil bir uluı ola
rak tanınmış olsun. Mazi 
geçmiştir. Eski idarenin mo
dası değiımiştir. lngilter• 
de anlamııhr ki Mııınn is
tediği müstakil hayat arbk 
reddedilemez. 

(Sonu 4 ünclde) 
........................ .. .......................... .. 
Yılbaşı piyangosu kimedüşmÜf 

Kazananı kazanmak is• iyen bir bayan 

• 

, 

Bay - Yılbaşı piyangosu için bilet almadığın halde ae-. 
den kazanan numaralara bakıyorsun? 

Bayao - Ben kazanan numaralara bakmıyorum, kazanaa
lar arasında bir bekir varmı deye öğrenmej'e çalıııyorum 

ok 

in
fil
lir
lan 
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Tarihin neı'eli fıkralanndan:ı 

Avrupalı kadın Adiryatik 
Karakolu Şair Haşmet 

fle Padişah 
Arasında 
Meşhur ıait "Haımet" in 

saraya çatması pek tuhaf ol
muştur. 

Üçüncü Mnıtafa, Haımetin 
tuhaf Jaklarını, nüktelerini 
duydukça pek merak eder, 
kendisini tanımak istemiş. 
Sadrazam Ragıp paşaya bu 
arzusunu açbğı zaman, Paşa: 

- Efendimr demiş; Haş· 
met gerçekten size musahib, 
nedim olacak zaif bir kulu
nuzdur. Fakat çok arsiz, çok 
açgözlüdür.:Korkarım ki sız• 
den yüz bulacak olursa, ve
recejiniz ihsanlara kanaat 
etmiyerek ikide birde sizi 
tacize kalkar. Hatta birkaç 
defa kindi kendime onu size 
takdi111 etmeyi diitünmüıken 
sırf bu mülahaza ile vazgeç
tim. Mademki emir buyuru· 
yorıunuz getireyim. Ama 
kulunuz da sizden istirham 
ederim ki, asla kendisine bir 
şey ihsan • etmeyin. Tek yiiz 
bulmasın. 

Padişah: "Olur!" demiş. 
Ragtb paıa da o akşam 
Haşmeti ,. anına çağırmış ve 
ona da 'u tenbibi geçmiş: 

- Haşmet ! Padiıah seni 
benaen istedi. Y ann seninle 
saraya gidecetiz. Likin, pa
dişahın b!r hali vardır: Ken
disi ihsan etmedikçe, ihsan 
istenilirse kızar. Bilirim sen 
arıızsın. Şayet ihsan veril
miyece'"' olursa istersin. O
nun için evvelemirde, birtey 
isteıJai7e~jine yemin et : 
Seni öyle gatüreyim. 

Haşmet yemin etmiı; ertesi 
gün de,' Rarıb paıa kendi
sini, yanma bir adam katıp 

·saraya g6ndermiı. 
Üçilncü Must~fa, Haşmet

ten o kadar hoılanmış ki, 
üç glin yanında alıkoymuı. 
Üç gün sonra, arbk gitmesi
ne ruhsat vermitler. Haımet 
veda için huzura girmiı. Bi
raz da beklemiz.. Bakmış ki 
birşey çıkmıyor, etek öpüp 
ayralmıf. Dışanlarda da, bel
ki, bir zuhurat olur diye bir 
müddet oyalanmıı; gene bir
yeşler yok. Nihayet dayana
mamıf, tekrar padişahın ya
nına- girmek içitı izin iste
miş; girmiş. 

Paditah sormuı: 
- Hayrola, Haımet? Ne

ye ıeldin? 
Haımet: 
- Efendimiz demiş Rağıb 

paşa kulunuz, beni buraya 

~~~~~~~~~~oo..__~~~~~~~~~-

Ve Şarklı erkek aralarındaki 
hayat farkı 

Bir lngiliz gazetesi bir İn- I 
giliz kadınile bir Hind mib
racanin! evlenmesinden ve 1 

beş sene sonra boşanmasın
dan bahsediyor. 

Gazete vak'ayı şoyle hika
ye ediyor: 

Vak'anın kahramanı Ya
hor miracasıdır. Bu mibraca 
Hindistanın en zengin prens
lerinden biridir. Beş sene 
evvel mibracanın Londranın 
güzellerinden biri olan Pa
pan Helen Vilson ile evlen· 
diğini Londra gazeteleri bü
yiik yaygaralarla yazmışlardı. 

Mihraca güzel kadınla 
Londrada bir baloda tanış
mış, kadına ölür derece
sinde aşık olmuş, evlenmek 
teklifinde bulunmuş, fakat 
ilk kocasının vefatından 
sonraki matem zamanının 
geçmesinden evvel nikah 
merasimi kabil olmadığından 
bu müddetin geçmesi dahi 
beklenilmiş zengin Hintli 
güzel İngiliz ile evlenerek 
alıp onu Hindistana götür-

rından kimseyi kabul etmi
yor, hatta onlarla görüşme
mek için otelden cıkmıyor. 
Yalnız bir kerre bu eski 
dostlardan biri kabul etmiş, 
ona bu evlenmeni!l neticesini 
hikaye etmiş ve demiştir ki: 

- Bu evlenme ilk günün
den kutlu olmadı. Ben Hin-
distan hayatına bir türlü alı
şamadım. Fakat bu da okadar 
fena değildi. Kocam memle
ketinde hüküm süren adet-
lere göre hareket etti ve 
benden evvel aldığı karıla
rım da muhafaza eyledi. 
Beni çabuk ihmale başladı. 
Harem dairesinde mütead
did karılarından bir türlü 
ayrılamadı. Ben kıskanma· 
dım. Çünkü bu rakibelerim
den hiç birini de görmedim. 
Fakat kocama başka kadın
ların dahi sahip olmalarına 
dayanamadım. Bir çok mü
nazaadan sonra kocamdan 
ayrılmağa ve İngiltereye 
dönm~ğe karar verdim. Hin
distandan boşandığım koca-

müş. mın bana hediye ettiği mü-
Beş sene sonra güzel He- cevherat o kadar çoktur ki 

len yin :. Londrada görülmüı, beni ömrüm oldukça rahat 
fakat bu kerre eski dostla- yaıatabilir. 

- ~ ~ 11!!..'ll ~ ~ 
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Yugoslavyada iki önemli 
cemiyet vardır. Bunların biri 
Sokol, öteki de Adiryatik 
kurumudur. Bu iki siyasal 
kurum Yugoslavyada en bü
yiik rolü oynarlar. Kerçi ara 
Tayyare cemiyeti, gürbüzler 
cemiyati gibi yarı siyasal 
ku;umlar da vardır. Fakat 
bunların bu iki cemiyet ka
dar önemi yoktur. 

Sokol (doğan) cemiyeti Yu
goslav gençliğinin birliğini 
ve yurdun korunmasını temin 
etmiştir. Adriyatik cemiye
tide Yugoslavların denizden 
müdafaalarını temin etmek
tedir. Bu münasebetle geçen 
gün burada Adriyatik cemi
yetinin yıl günü bayramı ya
pılmıştır Tören süel kulübde 
açılmıştır. Şehrin İlbayı ve 
fırka kumandanı filanı hep 
bulunmuşlardır. Diyevler söy
lenmiş ve Sırpların ilk defa 
Adriyatikde Kataroda denize 
sahih oldukları 31 Birinci 
teşrin 918 tarihini anlmış

lardır. -·----
İş bakanlığı 
Lağvedildi 

Atina - Vekiller kurumu 
kararile Yunanistanın İşba
kanlığı lağvedilmiştir. 
~ it;' p;q ıı;ıı 
lıi'iiil ı..-. lb;iıl ~ 

Kiralık 
Satılık 

ve 
ev :Japonya adetle-

Değirmendağında Selimiye 
mahallesinde Necib efendi 
sokağında 9 numaralı hane 
6-7 odalı olub kızma hamam 
elektrik ve kumpanya suyu 
dahi mevcud olarak kiraya 
ve satılığa çıkmıştır. Talip
lerin ayni sokakta kunduracı 
bay Fuada fazla malumat 
almak istiyenlerin Güzelyalı
Poligon caddesinde 38 nu
maralı hane sahibine müra-
caatları. D : 6 

gönderinrken sakın padişah
tan bir ıey isteme diye ten
bih ettikten başka üstelik 
bir de yemin verdirdi. Onun 
için ben de bir şey isteme
dim Sizden de bir şey çık
mayınca içime merak oldu. 
Acaba sadrazam size de mi 
yemin ettirdi? Onu anlamıya 
geldim! 

Bu zeki eserine hayran 
olan Üçüncü Mustafa Haş
mete o gün bir kese altın 
bağışlamış. 

rinden iki 
• • 

mısal 
Pravda gazetesinden: 
Japonyada örtünme me

selesi pek tabii bir şeydir. 
Bu uzak şarkta misafire 
karşı bizdeki gibi muamele 
yapılma~· Yerli kadınların 
hareketlerinde ve gözlerinde 
kat'iyen, hatta Japon erkek
lerine bile aşıkane bir duygu 
eseri görülemez. Bunlar lii
zumundan ziyade tabii ve 
ciddidirler. 

Tokyo kenarında tanınmış 
ve anam adlı bir plaj vardır. 
Burada yerli kadınlarla er
kekler beraber yıkanırlar. 
Bizde buraya geldik. Burada 
yıkananlar arasında banyo 
mayosu gı; tiren benden baş-
ka kimse o madığım gördüm. 
Japon olan arkadaşım bana: 
Plajın öteki ucuna gidelim 
de seni karım ile tanıştıra

cağım. Diye rica etti. 

otele otomobil ile dönüyor· 
duk. Yolda otomobil bir in
san ezdi. Şoför hiç telaş 
etmeden durdu yaralıyı aldı . 

Bize dedi: 
- Şurada yol üstünde bir 

doktor var ona göstereyim 
dedi. 

Biraz sonra bir kabunun 
önünde durduk. kapuyu çal
dık. Genç ve güzel bir kız 
çıktı. Biz heman yaralıyı ku
caklıyarak evin içine girmek 
üzere hazırlandık. Bu esnada 
kız bir gürüitü kopardı. Bu
ğırıb çağırmıya başladı. 

Şoförden sebebini sorduk. 
kunduralarımızla kapu eşi

ğinden içeri bastığımızı söy
ledi. Derhal yaralı}'ı yere 
bıraktık, kunduralarımızı çı
kardık, tekrar hastayı alarak 
İçeri götürdük . . 

- ~1iii---iiiiiiii ~·--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Kadına takdim edildiğim 

zaman gördüm ki kadın yal
nız boynu pek ince ve yal
dızlı bir tülbend ile sarmış, 
kalan her tarafı anasından 
doğduğu gibi çırçıplak idi. 
Ben ne yapacağımı şaşırdım. 
Fakat kadın beni çoktan ta
nıyormuş gibi teklifsiz bir 
suretten karşıladı. 

Doktor gelince iki kerre 
eğildi, biz de iki kerre eğil
dik. Fakat doktor muayeneyi 
yapınca yaralı öldü. ihtimal 
yaralı bu kundura merası· 

Ölçü üzerine son sistem 
sıhhi karın, mide, hamile, apan
disit, böbrek düşkünlüğüne 

FENNİ 
Korsalar 
VAR i S 

Ve Flebit için lastik çorap· 
lar, kasık bağlan, son moda 

Sutıen ve Tuvalet 

KOKSALAR 
S. D. Aşer 
23 Odun pazar 

Kantarcılar 

DIGER BİR VAK'A 
Japonların evlerine kondu

ra ile girilmez. Hatta bun
da hiç bir istisna da yok
tur. jJ~loı.!:ır bu b::ı~ura 
rn ~ scl ~s::ıdc pt :t sert !.:dl!· 
nu:::.ır. S~ze L~r mis :.~: 
Avrupalı lıi:." arbakş la ti· 

yatroya gittik. Geç vakitte 

mine kurban gitti. B. T. 

---~ .... ·--· --
150 Fakir 
Çocuk 
Giydirildi 

Belgrad (Özel)- Merkezi 
Bosnada olan müslüman 
gençlerinin "Gayret,, adlı 

cemiyeti Devent kasabasın

da bayram münasebetile 150 
fakiz çocuğu giydirmiştir. 

1 
• 

1 ikinci Klnaa 

''Neonfosa,, göre 
-----------------0000-----------------

Bir Harb vukuunda Yunanis
tan en ziyade tehlikeye 

maruz kalacakmış ••• 
Atina - Neonfoz gazatesi 

1 diyor ki: 

" Gerçi siyasal çevenler 
bir İngiliz - İtalyan kavga
sına meydan vermemek için 
uğraşıyorlar. Fakat aksi hal
de ihtiyatla dayranmış olmak 
için Balkan ittifakı erkinı
harbiyesi böyle bir muhare
bede Balkanlarda en çok 
taarruza maruz olan nokta
ları müdafaa çarelerini ka
rarlaştırmiştır. ,, 

Bundan sonra gazete bu 
gibi ahvalde düşman deniz 
ve t~yyare taaruzuna en çok 
maruz olan Yunan kıyıları 
olduğundan Balkan ittihadı 
hükumetlerinin tayyarelerile 

s 8 [•l [•] 
Addi-Ababi 
Harbi Kaç 
Gün Sürdü? 

Belgrad (Özel) - Roma
dan telefon: Bazı gazeteler 
Addi-Ababi harman iki gün
de bittiğini yazmaktadırlar. 
Bu haber noksandır. Çünkü 
bu kanlı savaş tam üç gün 
devam etmistir. İki tarafın 
askerleri üç gün üç gece 
boğaz boğaza olmak üzere 
dövüşmüşlerdir. 

Harb sahnesinde kan göv
deyi götürmüş yerler insan 
cesedile dolmuştur. 
•• 
Universitedeki 
Yabancı 
Profesörler ••• 
~·tuayedehanc açan11-
yacak fakat konsül
tasyona gidebilecekler 

Üniversitede muhtelif fa
kültelerde ordinaryüslük ve 
profesörlük yapan ecnebi 
doktorların burada hasta mu· 
ayene etmeleri doktorluk ite
minde öteden beri itirazları 
mucib oluyordu. Bilgilerinden 
istifade için buraya getiril
miş olan bu mütebassıslar
dan hastaneye gidemiyen 
hastaların da istifade edebil-

ve Yunan uçaklarile beraber 
en çok Yunan kıyılarını ko
rumaları lazım geleceğini 
yazıyor. 

Neonfos gazetesi bu mn
nasibetle Balkan hükumetleri 
tayyarelerinin dehşetini söy
liyor ve bu önemli filonun 
Balkanlan pek güze! himaye 
edebileceğine kanaat besli
yor ve Yunan hükumetinin 
de büyük tavizata nail ola
cağını tabii buluyor. Bununla 
beraber Bogazların Türkiye 
tarafıkdan kapanmış olması
nı çok muvaffık buluyorlar. 
Zira Yunan sahillerinin hima-
yesine Bogazların kapalı bu
lunması da hizmet edecektir 
diyor. 

Mısırda 
San sör 
Kalkıyor 
Belgrad (Özel) - Kahre

den telgrkf: 
Başbakan gazetelere hadi

sat münasibetile konulan 
sansörün yakında kaldırıla
cağını söylemiştir. 

İtalyanların 
3800 Uçaiı 

· Varmış 
Belgrad (Ôzel) - Ro&a· 

dan telefonlanıyor: 
Hava bakanlık mUıaviri 

general Bale Roma uçak 
merkezinde yaptığı reftişte 

bomba damana mahsus olarak 
saatta 550 kilometre sür'a
tindeki uçakların mükemmel 
olduğunu söylemiştir. Bu ye
ni uçaklar şimdi Habeş cep· 
hesine gönderilecektir. 

Jurnale Ditale gazetesine 
göre bugün ltalyanan 3800 
uçağı vardır. Bunlardan yal
nız 350 danesi Habeş cep
hesine gidecektir. 

Bir suikasd 
Daha mek istemeleri pek tabiidir. 

Sağlık bakanlığı bu iki zıd Sofya ( Özel ) - Evvelki 
vaziyeti telif için tetkikler akşam Lom kazasının yakın 
yapmış ve neticede ecnebi nahiyelerinden birinin bele-
profesörlerin memleketimiz- dive reisinin evine bombalar 
de muayenehane, laboratuvar 

atılmıştır. Bu bomba atılır· ve mümasili yerler açarak 
icrayı tababet edebilmelerini ken ev halkı diger tarafta 
imkansız görmüştür. olduklarından insanca telefat 

Fakat ba mütehassıslardan olmamıştır. Suikasdcılar he-
konsültasyon için i tif ade nüz kim oldukları anlaşılma-
edilebilecektir. mıştır. .......................... . .......................... . 

---
- B. AVNi DOGAN'A-

CUMURİYETİ 
Gönülleri yakan bir aşk yapınak .. 

Yazan: SIRRı SANLı 

Cuma gunu ,,Halkın Sesi'' 
nde başlıyor. 

Ahmet ve Asım büyük elbise fabrikası ESKi BiT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

Kıtlık elbiıe, palto -ve pardesünilzü mutlaka Ahmed ve Asıma yapbrınız. Yerli malı her çeıid çulikiden çifte provalı, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 Bradan 16 liraya kadar ısmarlama elbiıe y•pdar LEVHAMIZA DiKKAT EDiNiZ . 
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****~~~fi Kar•ıyakada BUTEL 
t93S sinema dilnyasınm en güzel ve en büyük filmi >t '»' ı TAYYARE 

. Ş 
E N. D u. L ~~~ K~!!:.~lı~or~!nda ~ Bayram günleri her se:nıta clnlda ~.:~. Bir çok 

benzin tul~mbasının karşısın- fl kimseler gösterilen büyük filmi g&remediler 

C H E A E da 27 numaralı 3 katlı ev ~ Mı t K t Maurıce v L 1 R >+ kiralıktır. Elektirik, su ve on e rıs o >+ havabazı mevcuttur. Banyosu • 
Jeanette M A C D O N A L D ii havagazı ile ısınmaktadır. • Ô .. .. . .. d -· 

• • · , İçını gormek ve pazarlık et- 1 •• • • • • • ! . . .. 1 • numuzdekı Cuma günune kadar devam e ecegın-
Avrıca: Paramunt Jllrnal ve Berlın senf onık orkestrası tarafından mek istiyenlerin karşısındaki 1 • den, bayram gunlerı ızdıbam dolayıaile bu ıaheaer fil-

J V t• T h U t.. •• benzin bayii bay Aliye mü- S mi gö~emiyenler iki günlük fırsattan istifade et~eliclir· 82'Der 10 an BVSer ve UrU ~ racaat etmeleri. 1-5 r!l 1e,·. Fılm çıkınca derhal is·anbula iade olunacagındaa 

Bügün Matinelerden itibaren ~ rA-"':""'d'-d~-=ı--1 ı ~;,~;:; ~~~:·!~:y:k~:i.erleri (Türkçe s6zlti) 

El''- . Tel. ,.. ~ ~z ~. ıy e : il Miki .,.k (Canh karikatürler) . namra 2573 >t ıl Ve mıdenızı bozma-· ~ı ~ Gelecek hafta iki büyük film birden 
~ [~i dan yen1ek yin1ek ~~ = l V d B 

ldaresind~ Milli Kütiiphane sıneması )t ~ istiyorsanız? ~ m - On e ar _ 
"'-"'VV'."-"'VV'.""'""'"-'"""""""-""-"""""~""""""""""~.rv"./' ~ ......... ~~~ ~......... )t [tJ Hiç tereddüd etmeden [+ ~ 1 O yıldız 5000 guze] kız 

SEANS SAA TLARI )f. r+~ ~ 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. » ı~~ Kemeraltınd~ Barut hanı •+1 ~ 2- Büyük ihtilal 

J Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )+ : sokağı köşesınd~ t+ ~ A b il J G ı· 
Pazar: 13 te başlar. >• ALAQEHIR t. m nna e a - ' can a ın 

Aktamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. ~ 1 ! '} + ES~Z~S~E 
;!SVY"'! ...... -wwoıı- ------ -----v-~ ----------v'V'Y''V''V''V'Y''V' )f. + lokantasına koşunuz!.. + I 
a;.....-++..P•~~+++~~++++-r~+++++++..r .............................. .,..~~~ 1: ., _ __ ,.._._... - ~----·~~...e.!!l 

lcenler bilirler ECZACI 8AŞI 
' 1' . .. 
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S. Ferit 
KOLONYA 

VE 

Esansları · 
Üzerine koku yoktur. 
Şimdiye kadar da 
yapılan1anuştır 

Bahar, Altın damlası, 

Yasemin, Muhabbet çiçeği, 
Unutma beni, Senin için, 
Ful, Dalya, Mamulya isim
lerile yapılır. 

Benzer isiınli taklit
lerini alıp boş para 
vermeyınız. 

M. Depo: S. Ferit Şifa eczanesi 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

rağbet üzerine bu defa Kara Süt fabrikasının filitreden 
geçmiı halis ve gay::t nefis tereyağları getirilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları tüphesizdir. 

Tootan ve oerakende satış yerleri hükun1et 
karşısında 

• • 
sevım pastanesı 
Şekereilerde 12-14 No. larda 
Şekerci ALI GALiP müesseseleridir 

~ 

ASRİ SiNEMANIN 

eyec~n ve' en, ne~ saçıtn 1 
biiyük bayram proğram ı 

·KAHRAMAN S0VARI 
BUK CONES 10 bun 

2-ROMA ÇILKINLIKLARI 
EDI KANTER 10 kısım 

3-Dinya haberleri 
Ve Miki 

4:· Vahtileri hücumu 
FRAGMAN 

Kabadavı, Yüksel ve · Billur 
SIHHA'TIN l\11HVEI~I 

Sıhhatın fınihYeri neş'e<lir inan 
Ncş'esiz hayata zındandır cihan 
Neş'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabadayı» dan 

işte bunun içindir ki hayatın esası olan sılıhata ehemmi
yet verenler neşelenmek için yalnız bu üç rakıyı kullanırlar. 

~*:1Clt***1d:~~*~*****:td:~~ 

DOKTO ~ 
A. Kemal Tonay >+ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

' 

.. 

E 
Basmahane istasyonu karşısm;la~i Dibek sokak başın- Hayab~anasını _!nlam_!t ince diitlbıceli kibar bir bayanı 

da 30 sayılı e~ v~ muayenebanesınde sabah saat 8 den tecrübesine istinaden diyor ki: . __ 
akşa,?1 saat 6~ya kadar hastalarım kabul_ eder. . Nes'enizi ha yatınızın zevkini. sıhhatınızın 1 

•• Muracaat eden hastalara yapılması lazımgelen saır • -> ' • 
tahlillt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli baata- ı daımi surette korunmasını temın edece 
·~ra yapılmasına cevaz garülen Pnomotorakı muayene- Yüksel . Kabadayı ve 1 
aınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 t 

-~-* rakılanclır. 
.. 

HER GUN DAHA PARLAYAN 

DEMiR LiSTA 
ı O senedenbet·i böyle film görülmedi 

t- ER MEYDANI 
50 film içinden Bayram için seçtijimiı ıimdiye kadar hiç 

g6rmedifiniz en gilzeL.Jilm 

2- KALIFORNIYA MUHAREBESi 
BUK CONSUN BOVOK HARP FiLMi 

3- RENKLi IIKI 
4- JURNAL 
S- KOMiK Mlkl., REKLAM VE SAiRE. 
Bualann Hepai lzmirde bk defa bUfllu ve bayramda 

LALE SINEMASINDA 

yalnız bu rakıları kulhlmmz. 
hatırlarsınız. 

lkiçeımelik 
Caddesinde 

CAN 
IKÜTÜPH ESiNDE 

& son moclel elektrik cep 
lamba ve pilleri ve lartui1e· 
ye aicl zeaıin çqidler, ta· 
hafiye eıyalan, her nevi ve 
en taz > çiku1ata, ıeker ve 
tekerlemeler bulunur. 

Guete mecua ve a,.U za• 
maada kiloluk kqıt dahi 
balunur: 

Bayrm için ıon model teb-
rik kartlanam~ıeldi. 3 katal 

T • il 

E Z 
H 

T 
JC .. eralb 

Hlk6met 
~ 
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e Vereiler 
r Kanunu geldi 
J Bina ve arazi vergilerinin 

e ~ huıusi muhasebeler tarafin
ay dan tahsiline dair olan ka
f~ nun dün ilbaylığa geJdi. Bu 

ç k .. ı· fi anuna gore ma ıye memur-
~ ları olduğu gibi hususi mu
d. hesebeye geçeceklerdir. 
~ L. 

ıman 

t ' • 
din 
zd1 

• 
işlerinde 
Yenilikler 
Liman işlerinde yapılacak 

yeni talimatı almak üzere 
Tahmil Tahliye direktörü bay 
Haşmet Ankaraya finans 
vekaletinden çağrıldı ve gitti. 

Rusyayada 
•• 
Uzüm gidiyor 
Üzüm kurumu ilk parti ol

mak üzere Sovyet Rusyaya 
bu ayın ilk on beş günü için 
de pek çok üzüm göndere
cektir. 

Portakal 
Gönderiyoruz 

ltalyaya yapılan zecri ted-
- birler münasebetile İtalyadan 

alamıyan memleketler bizimle 
İf yapmağa başlamışlardır. 
Netekim Belçika tarafıdan 
bizden pek çok portakal is
tenmiştir. 

Yunanistana 
Mal gönderenler için 

Türkofis Ankara merke
zinden İzmir şubesine gelen 
bir yazıda imzalanmamış fa

gii Qıraların Yunan tetkik ko
siı miıyonlarınc.ı kabul edile
sa bileceğine dair 25-10-935 

tarihli Yunan kararnamesi
nin tercemesi bildirilmiştir: 

BU TERCEME ŞUDUR 
"Ecnebi ülkelerden doğ· 

n rudan doğruya gönderilecek 
ve sıbhatlarını müsbet mü
hür ve sair evsafı haiz fa-

1:4 tura asıllarının, mürsel tica-

te 
fü 
o 

• ret evlerince imzalanmaları, 
idet olduğu takdirde imza
lanmamıf olsalar da mahal
li fatura tetkik komisyon
lannca kabul edilebileceği 
5462 numaralı kanunun bi
rinci maddesi ile fatura tet
kik merkez komisyonunun 
410 ve 417 numaralı ve 
1935 tarihli kararımızı tadil 
suretile Ekonomi ve finans 
bakanlığınca kararlaştırılmış
br. 

Şehrimizde de 
Işık maskelendirme ve 
söndünne denemeleri 

İstanbulda ve memleketin 
bazı yerlerinde olduğu gibi 
fzmirin Karşıyakasında da 
bu ayın onuncu gecesi hava 
tehlikesine karşı ışıkları sön· 
dürme ve maskelendirme 
denemeleri yapılacaktır. De
neme sırasında sokaklarda 
ışıklar söndürülecek, mües-
.seıe ve evlerde kapı ve 
pençerelere bez veya siyah 
kead koymak suretile ışık
ların dışarıya sızması mene
dilecektir. Bu baptaki tafsi
litı yarınki sayımızda okuyu
nuz. 

( .Halkın Sut J 1 ikinci Kanun 

Altay-Göztepe 
~ .... --.. --

Paris barış. beşigv i1 UY~Jbaşı 
Pıyangosu 

Yılbaşı kupası için bu gün 
karşılaşıyorlar! 

Bugün yine Alsancak spor Halid, Muzaffer, Fuad, Ab· 
alanına gelecek spor merak- bas. 

• 
Italyan gazeteleri bu mevzu 
üzerinde neşriyat yauıyorlar 

--------0000 C' • 

OVR GAZETESiNiN CE. V ABI 
Belgrad (Özel) - İtalyan 

gazeteleri Paris sulhun beşi
gidir. Fransa isterse bu sul-
h\! temin eder. Diyorlar ve 
Fransaya hücum edercesine 
bir lisan kullanıyorlar. Bu 
hücuma karşı (Ovr) gazete· 
side diyor ki: 

" - İtalyanlar anlamalı-
E ·E E B 

{ 
dırlar ki Fransa ve İngiltere 
petrol ambargosusa meydan 
bırakmadnn işi halletmek is
tiyorlar İtalyanlar bunu tak
dir edemiyorlar. Bundan do· 
layı Fransada İtalya gakkın
da bir hoşnutsuzluk meydan 
buluyor. " 
ti E 

ltalyan askeri 
w • & §J"*'# ..... 

Her cephede bozguna uğradı. 
Habeşler ilerliyor 

Belgrad (Özel) - Royter ajansından: 
Artık genel taarruza geçmiş olan Habeş ordusu sos sis

ten tüfekler. mitralyozlar ve sahra toplarile mücehhezdir. 
ihtiyat mühimmatı dehi çoktur. İtalyanla cebhenin her tara
fında yavaş yavaş ricat ediyorlar. Habeşler de Aduaya 
doğru ileri hareketi durduramıyorlar. Habeşlerin her taraf
tan yaptıkları bu ileri hareketi Enderle mevkiinde kolların 
birleşmesile nihayet bulacak burada İtalyan büyük kollarına 
büyük hücum yapılacakbr. 

Barış tehlikede 
------------------~~------~~-

İngiliz dışbakanı Sir Samuelin 
istif ası sulh havasını bozdu 

- - 0000---

BAY LAVALIN DURUMU 
Belgrat (Özel) - Romada çıkan "Tribona,, gazetesi 

diyor ki: " Bay Samoel Hoerin istifasile İngiltere artık sulhu 
benimsemiyor. Maamafih bu durum:da bay Laval için yeni 
bir siyasa yolu açmıştır. Bu durum Fransayı eski planına 
döndürebilir. Aksi halde Fransayı da tehlikelere sokabilir.,, 

Jurnal Ditalya gazetesi de şöyle diyor: Bay Samoel Hoe
rin istifasına Mussolinin notku sebeb verdiği doğru değil
dir. Zira bu nutuk ayın ou sekizinde ve saat 12 de söy
lendi. Halbuki bay Hoer o günün o saatında istifa etmiş 
buulunuyordu. ,, 
• • 
ltalyan uçakları lsveç Kızıl-

haç heyetini mahvetti 
Adıs-Ababa (Radyo) - İtalyan uçakları Dolu bölgesin

deki İsveç Kızılhaç hastanesini bombardıman etmiş, dokuz 
İsveç doktoru ile 23 Habeş öldürmüştür. Bu bombardıman
da yaralananlar uçaklarla Adis·Ababaya nakledilmişlerdir. 

Habeş ordusu 
şimdi barba 

başlıyor 
Londra 31 (A.A) - Roy

ter ajansı aytarından: Dessi
yedeki umumi karargahta 
bulunan imparator mnhase
melere başlanmasını Habeş 
ordusuna emretmiştir. Bu iti 
barla ltalyan - Habeş harbı 
şimdi filen başlamış bulun
maktadır. Tembienin merkezi 
olan Abbi Addi . Habeş ka
bileleri tarafından tekrar iş
ğal edilmiştir. Tembienin is-
tirdadı ltalyan kuuvetlerinin 
Makalle ile münasebetlerini 
doğrudan doğruya tehdid 
etmek imkanını yerecektir. 

Italyan hazeteleri de har
bın henüz[şiddetlendiğini ve 
bu harbın ltalyaya çok ba-
halıya oturacağını yazıyorlar. 

Mısır istiklali
nin tanınması

nı ister 
-Baştarafı 1 inci sayfada-

Binaenaleyh yakında int.
haplar olacak. Kanuni bir 
parlamento vücut bulunca 
Mısırlılar insani bir hayat 
temin etmek şartile konuş

mak üzere bu parlamento 
kabine İngiltere ile anlaşmak 
salahiyetini verecektir. 

Bugi!n Kahirede talebe İn
giltere aleyhine yenıden nü
mayişler yapmışlardır. Kahi
rede yapılan cerrahi kongre 
üyeleri: Mısır Mısırlılarındır. 

Kahrolsun İngiliz ili komiseri, 
sedalarile karşılanmışlardır. 

- Baştarafı 1 incide -
8119 7119 21469 6977 

10~48 3893 15155 26927 
19542 13468 10553 4267 
15926 21172 23800 8720 
16212 23237 20135 
28032 4137 11747 
7085 12662 3352 
5132 9107 20951 
3182 24265 1337 

16904 4493 11273 
26397 501 14201 
15308 18879 17624 
8564 19259 2340 

26254 21375 1961 
19934 25399 4431 
15164 10960 18352 
12568 27990 28549 
8592 22604 10497 

13304 4158 28902 
18253 5713 25332 
23890 13712 11209 
9977 28709 27865 
6621 341 26101 
6255 1735 8484 

17501 15474 16184 
29174 25702 26734 
12333 
5841 

22834 
29773 
8221 
4632 
5519 

12274 
7482 

10066 
9757 
3881 

28453 
26177 
23526 
5942 

27151 
2346 

19950 
29019 
8691 

19348 
16069 
9677 

28599 

9691 26321 
6492 19101 

23774 8457 
1225 2200 
5243 14752 

11896 1851 
11297 14637 
2679 23712 

20334 4060 
4797 8567 
8137 12677 

13251 14761 
14279 16060 
26860 
7349 1600 
4897 2w876 

18218 71678 
8722 13971 

17366 27530 
19388 20501 
26775 29439 
22467 2451 
3076 9102 

14239 
23069 
27683 
24347 
19349 

9549 
4353 

20090 
19810 
16940 
28511 
13655 

417 
3119 

28740 
12870 

7513 
15803 
28640 
9476 
2779 

6347 
20709 
27255 
29782 
2661 

27785 
20428 
5852 
7391 

15492 . 
15486 
14§57 
10809 

7484 
19288 
1391 
2671 

13513 
38183 
7902 

13689 
23813 

Sonu (O) ve (3) ile niha
yetlenon numaraler beşer lira 
ikramiye alacaklardır. 

18 kişi boğuldu 
İstanbul ( Özel ) - Bom

baydan bildiriliyor: Somatide 
biı motör devrilmiş, içinde 
bulunan İslam kadın çoluk 
çocuk 25 kişiden 13 ü bo
ğulmuştur. 
•• 
Uzüm ve incir 

Fiatlarınının Hamburgda 
yükselmekte olduğunu ;izmir 
Türkofis ·direktörlüğüne · bil
dirilmiştir. 

lıları heyecanlı bir spor gü- Hakem Sabridir. 
nü yaşıyacaklardır. Takımların teşekkül tarz 

Altay Altunordu maçların- larından görüleceği gibi ço 
dan sonra Göztepe Altay kuvvetli kadrolarla bu maç 
müsabakası her halde arzu çıkıyorlar. Göztepenin hücu 
arzu edilecek birşey idi. Bu- hattı ve kalesi kuvvetli v 
nu düşünen spor idarecileri oyun tarzı Altayınkinın aynı 
"Yılbaşı kupası,, namr altın- dar. 
da bu müsabakayı tertib et- Altay takım itibarile bu 
mek isabetinde bulundular. gün İzmirde mevcud ltnkım 

Haber aldığımıza göre h.r ların en kuvvetlisidir. Bilbas 
• iki takımın en kuvvetli şekil- sa son zamanlarda takım 
lerile bu müsabakaya iştirak iltihak eden Haildun v 
edeceklerdir. fanin Altal takımınıe noksan 

ALTAY: lığıaı telifi ettirmiştir. Sah 
Cemil, Ali, Fuad, Halidun, gibi değerli bir hakemin id 

Enver, Hilmi veya Şükrü, resinde karşılaşacak olar b 
Emin, İlyas, Vahab, Basri, iki takımımızm musabakas 
Hakkı. çok heyecanlı iolacağı şeb 

GÖZTEPE : hesizdir. Ekiblerimize simdi 
Mahmud, Reşad, Ismail, den muvaffakiyetler dileriz 

Selim, Hakkı, Adil, Behzat, A. Özgün 
~~~t'2 ri~EB 

Radyo ve Telgraf liulasalan .... --
Almanyanın Paristeki büyük elçisi bay Roland zatülree 

den bugün ölmüştür. 
§ Amisterdamdan Hindistana otomobil ve mühimmat g& 

süren Holandanın Sakaron vapürunda yangan çıkmıştır. Va 
pur tamamen yanmıştır. Yükün bir kısmı kurtarılmıştır. 

§ Japonya deniz bakanı Çinden istedikleri verilmezs 
bildiğini yapacağını bildirmiştir. 

§ Rusyanın Tas ajansının bildirdiğine göre 
veba hastaliğı çıkmıştır. 

§ Aneksartitos gazetesi "Harb istemeyiz, Yunanistan hi 
bir tarafın paralı askeri olamaz,, başlığı altında yazdığ 
başmakalede bir çok vitlarla umumi barba giren Yuna 
halkının neticede elleri boş çıktığını pek ili hatırladığın 
ve paraya mecburiyet karşısında şunun bunun emrine veri 
lemiyeceğini ve Fransa ile İngiltere arzu ederlerse ltalyay 
yalnız başına ders verebileceklerini yazmaktadır. 

§ Gazeteler Mısırdaki İngiliz kuvvetleri için IMısıra ço 
mühim miktarda silah ve cebhane geldiğini ve 600 lngili 
tayyaresinin harekete hazır bulundugunu yazmaktadır. 

§ İtalyaya Fransız eski muhariblerinden 800 kişi gelmiş 
İtalyanlar tarafından hoş karşılanmışlar ve bugün lörenli bi 
suretle gönderilmişlerdir. ---------·-------------... 

Doğurmaktan Kaçanlar 
- Baştarafı 1 incide - " Almanyada senede bi 
Gene doktor Rodekort, milyon kadın düşürmek il 

başka başka şartlar daire" uğraşmaktadırlar ve bu ra 
sinde gebe kalan otuz beş kam seneden seneye de art 
kadının otuz dördünün bin maktadır. " 
türlü tehlike ile düşürebil- Doktor Vlademir bunda 
diklerini ve fakat biı inin de sonra sözü Rusyada nakle 
düşüremediğinden dolayı in- diyor. Oradaki sistemi Alma 
tihaı· ettiğini tespit etmiştir. sisteminden pek çok farkl 
Gene ayni doktor Alman ve faideli buluyor. 
istatistiklerine göre beş bin Hülasa ettiğim bu makal 
kadının düşürmeğe çalışarak banada birkaç söz için bi 
öldüklerini ve yüzbin kadı- mevzu veriyor. 
nın da bu yüzden rahim Yarınki makalemizde bun 
hastalıklarına kapıldıklarını izaha çalışacağım: 
söyliyor. Hulasa olarak di- Sonu yarm 
ym~: ZEKi OSM 
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Yugoslavya siyasal çeven 
~~~~~~~------~------.. ••••OO•••• .. ----------------------------------

15 Şubatta Avrunada harb olacağını ve il 
hücümun kendilerine yanılacağını bildiriyorla 

Belgrad - Yu!loslavya f görerek harbin Şubatın on 1 o halde Afrika harbı Akde 
resmiğ ve siyasal çevenleri 1 beşine kadar Avrupaya ta- nize nakledilmiş olacaktır zi 
Afrika harbinin Avrupayı şacağını söyliyorlar. ra İngiltere ve İtalya filola 
saracağına dair olan tehlike il "-' erçe ambargo ile bera · orada çarpışacak, bu çarpıt 
hakkındaki kanaatlerini sak- ber bu harbın patlıyacağıda maya karışacak olan devlet 
lamağa lüzum görmiyorlar. tahmin olunuyor. Başlanğı- lerede İtalya ancak ozma 

Ayni çevenler yapılan ba- cıda Mısır ve Libya ile Ada- düşman gözile bakacakbr 
rış gayretlerinin fayda ver- )ar denizi olacağı anlaşılıyor. Mamafih İtalyanın Arnavud 
mediğini ve italyanın tuttuğu Zira italya buralarda asker luk yolile Yugoslavyaya dah 
yoldan caydırılamıyacağını toplamaktadır. Binaeneleyh taarruz etmeıi ihtimali vardı 


