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1NK1ABA8VEKIL 
-J!SILANDI 
N~l2:-INGILIZ DOST
V BiR KAT DAHA 
VETL~NECEKTIR 

t liARIClYE NAZıRI 
PLANDEN 

llsada .. 1 :ı b . gun eraen erı 

t eden kabine buhranı 
ıı bulmuş eskiden 
A.;n Türkiye sefiri 
td·~c~ Saro başvekil 
• 

1 ınıştir. Yeni hükü-
lsinin teşkil ettiği ka· 
\lttıtııniyetle karşılan-

Başvekil Laval'in isti
il sonra kabine teş
'Yo'ya teklif edilmiş 
~o kabul etmamişti. 
f ur, gece yarılarına 
•tka liderleriyle isti· 
ile devam ederek Ra· 
~osy.alist erkanından 
kabınesini kurmağa 
. olmuştur. Hariciye 
111

: getirilen Flanden 
k lngiltere dostluğu-
at daha kuvvetlen· 

tir. 
. Saro, radikal sos
~ başlıca erkanın· 
ltdaşı M oris Saro 

llın başkanlığında 
! Ve Tulzda çıkan 
0 T uluz gazetesinin 
bulunmuştur. Yenı 
başvekili bir kaç 
dahiliye ve müs-

. nazırlıklarında bu· 
ır aıüddet te başve· 

Plllıştar. 
......_..__11i!.Dıw&W~• 
ır 

erlik 
esinde•ı 
if değumlu ve muh-
lardan hava teptili 
İrde bulunan yerli 

lltı efradın hemen 
llıüracaat etmeleri 

HA8EŞTE ŞiDDETLi Y AÖMURLAR VAR 
Ajansların, radyoların ve 

telgrafların al<şam vedikleri 
haberler şöyle hulasa edile
bilir: 

İtalyanlar General Gras
yani 'uvvetlerinin N egalliden 
ötede ilerilediklerini ve Ve
sieamo bölgesinin merkezi 
olan ağlaya giden yol üstün· 
deki Bukan ve Yudatta köy 
lerine taarruz ettiklerini id-
dia ederken Habeşler de her 
iki br~fın ıuf.er iddiBOrncla 

bulunduklarını, Tigre cephe
sindeki bilyük muharnbedeı: 
sonra, soo durum hakkında 
malumat olmadığını o. taya 
sürüyorlar. 

Orta Habeşistandaki yağ
murlar Dessie ile Adis·Aba
ba arasındaki yolları kesdi
ğini, hele Adis·Ababa kasa
basının bir çamur yığmı ha· 
line girdiğini, Tigrede ise 
yağmurların harekata mühim 
bir tesir yaptağını ilave edi
yorlar. 

Bitaraf kaynaklardan alı
nan radyo haberlerine göre 
Habeş hükumeti Ras Kassa 
ordusunun son taarruzunda 
elde ettiği neticelerle, Ras 
Desta ordusunun uğradığı 
neticeyi el'an gizlemektedir. 

İtalyan radyolarına göre 
Ras Destaya müşavirlik 
eden Belçikalı zabitin eşyası 
da İtalyanların eline düş
müştü" Bu harbda Habeş
ler dum dum kurşunu kul
lanmışlardır. 

Tayyareler bütün cephede 
Uçmakta keşif yapmakta ve 
arasıra bombard ıman yap
maktadırlar. 

Havas ajansının radyo ile 
verdiği haberlere göre İtal
yan baş kumandanı Habeş· 

lerin Ras Kassa ve Ras Sa
yum kumandasında büyük 
kuvvetlerle Abbi-Addide 
toplanarak itayan gerisini 
çevirmek planını yapmak 
istemektedirler. Bu çevirme
den kurtulmak için İtalyan
lar Tembiyen mıntakasmda 
mecburi bir taarruz yapmış
lardır. Bu harekete Eritre 
kolordusu ile İtalyanın 2 ve 
3 üncü kollorduları da işti
rak etmiştir. Yine radyo taf
silatına göre bu ayın on do-

kuzuncu günü yapıl.an maha
rcbecle İtalyanlar Nekado 
mevkiini de işgal ederek 
Goyo deresine lgeçmişlerdir. 

garbisinde Daora Y dndi bo· 
yunca biı inkişaf hareketi 
yapmıştır. Gola Bora ve 
Sidaıno Beri hududunda ya
pılan bu hareket neticesin
de düşman kısa bir muka
vemet gösterdikten ve b'r 
İtalyiln mühimmat deposunu 
1>-rhava ettikten ~onra çe
kilmiştir. Bir çok e ır ve 
g;!naim alınrnışbr. 

General Akosti kun:iJo~ 
-~·-asıntla r ~a.ıu-ouu.a 

lekli kolu Daraya Paro· 
nayı geçerek bir Yunan za
bitinin kum ndasında bulu
nan hasmı püskürttü ve Do
lodan 210 kilometro mesa-

RAS KA~ SA fede Makas mevkiini işgal 

İRAL YAN MÜHİMMAT etti. Bu mukarebede 1470 
DEPOSU PATLADI ölü sayılmıştır. 

Roma (Radyo) - 107 nu- Vigodi-Somali aşireti mu-
maralı resmi tebliğdir: tavaat etmiştir. Bu aşiretler 

Somali cephesinde 23 son 25 Sonteşrin 1895 de imza 
kanunda sürath bir kol, Ne- edilen bir mukavele ile İtal-
gellenin 70 kilometre şimali (So .,u 4 üncüde) 

.......................... .. ........................ .. 
YERiNDE RIR TEMENNi: 

• z .. 

- Doktorlar et yiyen sert ve haşİflı ot yiyen yumuıak 

olur diyorlar... . . . 
- Aman birader, şu hızım zabıtai beledıye memurlarına 

biraz fazla sebze yidirseler Df.ı olur sanki? ... 

--· .,. __ 
200 KİŞİ ÖLDÜ 

Yurdun dört köşesinden 
gelen haberlere göre her 
tarafta bir bahar havası 

vardır. Şehrimizde; olduğu 
gibi bir çok yerlerde de 
ağaçlar çiçek açmıştır. Bal
kanlardan gelen haberlerde 
ele hav la ın çok gittiği an
laşı lrnaktad r. "es la Filibe-

de hararet derdcesı 15 dir. AJ ÇAK K lDJN 
Diğer taraftan Amerikanın J 1i 

bir tarafında kar yağmakta 

ı insanlar donmakta diğer ta- Aı:::.ıkı·ıe evlen-
ı- ,._ı-___ • -'- L.-11, r\l.\jlard& ı,;. ':I' 

yaz bayatı sürmektedir. k • • k 
Mesela Obis mıntakasıoda me IÇID OC&• 

on altı ayak boyu kar yağ· h• J d• 
mış. içinds yüz mektep tale- Si Dl ze ır e 1 
hesi bir otobüs kar albnda Fransada iki senedenberi 
kalmıştır. kocasını yavaş yavaş zehir• 
Suğuk yüzünden şimdiye k 

kadar bu mıntvkada 17 kişi liyen alçak bir kadın ya a• 
ölmüştür. Diğer yerlerde 900 lanmıştır. Hadıe ıöyle ol-
kişi donmuştur. muştur: 

N_,vyorkta trenlerler, oto- Zengin bir çifçinin oila 
mobiller işlememektedir. Bir olan Rajer Brünets Jojer ia-
çok yerlerpe soğuk dckıs 42 minde genç ve güzel bir kıı· 
dereceye kadar düşmtür. la evlenmiştir. bk günler ç.ok 

Buna mukabil Las Aojeles mes'ud geçmiş, iki çocukları 
de bir bahar havası vardır. olmu~, fakat Royiı iki ıene 
Halk sıcaktan bunalmakta evvel hastalanıuı,, ve yatak· 
ve plajlara koşmaktadır. tan kalkamıyacak bir hale 

Şikağoda da sovuk çok gelmiştir. Joyis kocaıına kar-
şiddetlidir. - Sonu 4 lincüde -

~·;~cm-ımt .. m1'*'Pıı!lll'*~'"l!lll .. •++•• .. m1 .. amı ..... .,.11m .. ::ill .. 1111!11 ....... 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
----------------0000 
İyiye iyi, kötüye köt~ !. ·=- azetemiz, bir kaç günden beri Belediyenın. ald!iı 
~ bazı kararları, ve bu kararların tatbik şekillenn· 

deki bazı usulsüzlükleri, bu sütunda tenkid etti. Hak~JI! 
sesi olan, (Halkın Sesi) sütunlarında daima halkın ıeıını 
duyurmaktan zevk duyacakbr. Bu böyledir ve daima böyle 

. olacakbr. 
Halkın Sesi - Bütün tenkidlerinde yalnız bir mülahaza· 

nın endişesile titrer, o da yurd ve yurddaş menfaatıdır. Sa· 
dece bu endişelerin mahsulü olan samimi ve bitaraf tenkit-
lerimize, her şeyi kara bir gözlük altından gören, her ıeye 
aksi zaviyeden bakan bir zihniyet atfetmek istiyenler varsa 
onlaran bu işte nekadar aldandıklarını anlatmak için bugün-
de Şarbayhğın aldığı iyi bir karardan bahsedeceğiz. Bu 
karara göre, seyyar satıcılara ekmek parası çıkarmak iizere 
ell~rindeki ufak tefek eşyayı satmak için bazı mıntakalar 
gösterilecektir. 

lşşizlik meselesinde acı feryatlarla halkın sesini duyuran 
gazetemiz, şarbayhğın bu son kararına da öz yürekten al
kışlamağı bir borç bilir 

Halk kendesine yapılan iyi veya fena muameleleri hiç bir 
vakıt unutnıaı, gazetemiz onun duyğusunun tercimanı elmayı 

kendisine gaye saymaktadır. Çünkü: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL RO~IAN 

YAZAN : SIRRI SANLI -... - ............. __ 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 
-22-

Bu öğretınen bazı garazkar insanlar gibi 
nıen1leketinin yalnız dertlerini gôren Yalnız 
noksanlarını bağ.ran kara vicdanlı, kan~ ruh-

lu ve nıenfi kaf ah bir adam değiJdir 
Hayalimizin gözü önünde 

açılan bu yeni ufukta kim
sesiz, dekteksiz sokak orta· 
larında kalmış ve körpe 
ciğerleri en merhamet bil
miyen mikrobların hücumu
na uğram-. Jlll't yavrularının 
ıslak lathr llıtünde, sıtma 
yatağı çamurlar içinde yu
varlanıp kalmasını karşıdan 
seyredip geçebilenlerin ha
kiki makesiz çehr derini 
heyecanlı bir sinema filmi 
gibi gösterdi, canlandırdı. 

Desteksiz, himayesiz kal· 
mış ve her gün hastalıkların 
saldırışı, öliimün okşayışı ile, 
biraz daha alızlaşan bu ço
cukların aolap aöndükJerini 
neşeli kahkahalarla görebi
lenlerin hayır itleri ile nasıl 
uğraşabileceklerini anlattı, 
anlattı •. 

- Yurdunun dertlerini 
bu kadar derinden duyan 
ve onları bu derece yürek
ten bağıran bır adamJa ta
nışmak hakikaten benim ~çin, 
bizler için şerefli bir kazanç 
olacaktır. 

Genç kız, babasının bu 
son sözlerinden son derece 
sevinerek ilive etti: 

E ~ ~ E 

Doktorsuz 
kasabamız 
kalmıyacak 

~lemleketimizde 2700 
doktor var 

Ankarada yeni bir tibbiye 
kurulacaktır. Bu yeni mek
tebin yetiıtirdiği doktarlar 

memlelCetdeki doktor ihtiyaç
larını karşılıyacaktır. Bugün 
Türkiye8e 2700 doktor var· 

dır. Bu yekunun 1000 İstan
bulda, diğer mühim kısımla
rı da büyük şehirlerdedir. 

·dW 7 

İZMIRLİ 

- Sonra şunu da söyle· 
yim ki bu öğretmen bazı 
garazkar insanlar gibi mem
leketinin yalnız dertlerini 
gören yalnız noksanlarını 
bağıran kara vicdanlı, kara 
ruhlu ve menfi kafalı bir 
adam değildir. 

Konferansından sonra onu 
kutlulamağa koşan bizlere; 
düşen bir fırsattan istifade 
ederek hükumetimizin fırka· 
mızın yarattığı harikaları 
öyle mucizeli bir dil ile an
lattı ki sev:ncimizden, ifti· 
harımımızdan ne diye .eği· 
mizi, ne yapacağımı11 şaşır· 
dık. 

Bu dertleşmenin en canlı 
ve hararetli bir noktasına 
girişildiği bir anda hizmetçi 
kızı göründü ve seslendi: 

- Bayan Celile sizi gör
mek istiyor. 

Ali Akalının kızı sevinçle 
bağırdı: 

- ~oyle bc:wcu bur .ıyııt 

gelsin. 
- Arkadaşını burada mı 

kabul edeceksin? 
- Evet, çünkü bu onu 

çok memnun edecektir. 
( Arkası var) 

~· E ~ E 

Radyo şirketi 
bir teklif yaotı 

Radyo şirketi hükumete 
yeni tekliflerde bulunmuştur. 
Buna nazaren şirket lştan
)>ulda 20 kilovat kutretinde 
bir istasyon yapecek, buna 
mukabil de hükümet şirketin 
mukavelesini 1 O sene müd
detle temdid edecektir. 10 
sene sonra şirket, istasyonu 
bütün teferruatile hükumete 
devredecektir. 

Bu suretle doktorsuz Anadolu 
kasabaları doktora kavuşa-
cakhr. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, Iztarab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara: 8 

ŞiMDiYE KADAR ÇIKAN KISIMLARIN HÜLı\SASI: 
Hayab; kadın kucağı, rakı kadehi ve kumar masasında 

geçen Ahmed isminde hovarda ve zengin bir delikanh var. 
Bir gece l>ar dönüşünde Kordonda bir bahçede yanındaki 

bar kadını Neclayı vuruyorlar. Ahmedde yaralanıyor. Has
taneye kaldırıhkor. Hasta bakıcıya kor yapmak istiyor. Has
taneden çıkıoca hastabakıcının Göztepedeki yalısının önün
de bir deniz alemi yapıyorlar. 

Bir gün bir çay ziyafetine davet ediliyor ve orada Leyli 
isminae l>ir gsnç kız tanıyor. Ahmed Leyliyı mütbit bir 
surette seviyor. Kollej~e okuyan ve bir şırkette çalışmakta 
olan Leylida Ahmedi çılğın bir tekilde sevmektedir. 

Genç kız.la genç adam 
beraber yürümeğe başladılar. 
İkisi de şuradan buradan 

bahsediyorlardı. Fakat göıle
rile ve kalplerile anlaşmışlar
dı, açık ve sarih biç bir şey 

( HaJIQal ) 
28 ikinci KlnuD 

Fransada Miras Yüzünden ı Gayrimüba 
Bonoları 
Gene düştü 

Amerikanvi V J --··- • ,y 
Bir hayduth .n.an l Ve l5 rençı 
duğumuza göre Pariste A 

Fransız gazetelerinde o b • • ld · 
rikanvari bir haydutlak ır cınayet o u 

İstanbul - Gayrimüba 
lere aid bonoların kıy 
18 liradan 15 liraya inmi 

Gayrimübadiller, bu 
künlüğü, firari emlakine 
müzayedelerin çok ağır 
halde yllrümesine ve bu 

muştur: 
---~---------~------++00••---~~~~~~-Öğle vakti iki genç ti 

ret ve Endüstri kredi Je 
ral bankasına gitmişler, : 
yet masum bir tavurla ka 
biyo muamelesi yapan 
memurdan bazı malümat 

Bir kadın feci surette tabanca 

temişlerdir. Fakat zav 
memur vakıt bulmadan 
kişi içeriye girmiş ve tab~ 
calarını çekerek : 

ile öldürüldü 
Edremid (Özel) - Ham- ı koşmuştur. 

dibey kamununun bir köyün- Katil İsa Umuhanın ölmedi-
de miras yüzünden çok feci ğini ve tabancasında da kur-
bir cinayet işlenmiştir. şun kalmadığını görünce bu 

Hamdibey kamunun Ko- defa da kapu yanında duran 
unili kö ünden İbrahim oğlu ~~itayı yakalamış bununla~a 

y . y . . . ıkı defa yaralının başına ın-
lsa eskı kam valıdesı Um- d' k "ld" ·· t " r Vaka ırere o urmuş u . -
rouhan bir mirae meselesin- dau haberdar edilen Hamdi 
den dolayi ayın 19 uncu bey kamunu jandarma kara-
gecesi ~aat üç sıralarında kol knmandanı katili yaka-
Ummuhanın evine gitmiş ve lamış ve cinayet y?rini adli-
kadının üzerine tabanca ile ye heyeti gelinciye kadar 
beş altı el kurşun boşalt- olduğu gibi muhafaza etmiş· 
mıştır. tir. 

Kurşunlardan dördü Um· Katil adliyete teslim edil-

den bonoların pek ağır 
surette itfa edilmekte ol 
sına atfedilmektedirler. 
nun için, vadedilen ted 
lerin biran evvel alın 
için Maliye Vekaleti ne% 
de yeni bir teşebbüste b 
nulması düşünülmektedir. 

• Yaşmeyvaı 

racatı artıy 
Yaş meyva ihracatımı-ı 

seneler zarfında muntaı 

bir inkişafa mazhar ol03 
tadır. 

- Eller yukarı! .. diye l 
ğırmışlardır. bu esnada b 
kacia üç memur ve bir 
veznedar bulunuyordu. M 
murJar bu suretJe kıpırdıy 
mıyacak bir bale geldikt 
sonra haydutlar tarafındı 
elleri de bağlanmıştır. bu 
de bittikten sonra l>üti 
memurlar bir odada ayakl 
rından birbirlerine bağla 
mışlardır. 

• muhana isabet etmiş. Kadın miştir. 
M. Özsüer· 

1933 senesinde mubt 
memleketlere 65 bin lir 
yaş meyva ihrac edilınİŞ 
1934 senesinde bu ibra 
106 liraya baliğ olmuştur 

Haydutlar, veznedar kadı 
dan anahtarı almışlar ve b -
kadan 218 bin franğı aşı 
mışlar ve kaçmışlardır. 

KARDEŞİNİ KURT AR· 
MADl DİYE ... 

Bir genç bir dot 
toru öldürdü 
Bü gent in deli olduğı 

zannediliyor 
Fransada Joso isminde bi-

r:t'""<' ko .. ..:lo.p: 1\JI..,....:_: &.- •la~ 

eden ve kardeşini hastalılr 
tan kurtaramıyan doktoru 
öldurmüştür. Joso kardeşinP 
ölümünden sonra büyük br 
teessüre l<apılmış ve cinnft 
buhranı geçirdiği bir an da 
do:ro doktorun kabinesire 
koşmuş ve iki el ateş ed~

rek doktoru ölmdüştür. 
Yapılan müşahedeler Jor

sun aklı müvazesinin boztk 
olduğunu meydana çıkarmai
tadlr. 

ltalyanlar 
Ne diyor 
İtanbul - Romadan \jl

diriliyor :1 
Son günlerdeki zayiatın 25 

ölü tabit ile 19 yaralı za)it 
ve 389 beyaz ölü ile 310 
Eritreli ölü ve yaralı vardır. 
Habeşlerin zayiatı beş bin 
ölüden fazla tahmin ol•n
maktadır. 

söylemedikleri halde iç'erin
den geçen şeyleri seziyor· 
lardı .. 

Ahmed her sabah Levliyı 
vapurdan alıyor çalıştığı ~ir
kete kadar götürüyordu. Her 
akşamda çalıştığı şirketten 
alıb evine bırakıyordu. Bu 
serseri ve derbedtr delikan
lının hayatı bu suretle inti
zama girmişti. Leyla bu ele 
avuca sığmaz azğın ve coş
kun delikanlıyı nasıl uslan
dırmış, nasıl kendine esir et· 
mişti. 

Leylayı tanıdığı iki aydan
beri, ne kadın, ne kumar, ne 
alkol hiç hiç bir şeyle meş
gul değildi. O, birdenbire 
değişivermişti. Herkes Ah
medin bu~ değişmesinden zi
yade, onu bu hale getiren 
Leyladaki kudret ve kuvvete 
t 
liayrandı. 

can acısiyle sokak kapısına 
~ 
~ 

Yunanistanın ı - Dükkancı 1935 senesinde vaki o 
ihracatın yekünu henüz 
pılmamıştır. Fakat alakacl 
lar bunun 934 senesinde 
pılan ihracatın hem . n 

Cevabından 
Çık~nmina. 

Atina (Özel) - Yunanıs· 
tanın Balkan devletlerile be
raber uluslar sosyetesinin 
16 ıncı maddesine tevfikan 
Akdeniz meselesine iştirak 
edeceğine dair olan cevab 
sosyetede konuşulurken bun-
dan şu man., çıkarılmıştır : 

" xunanistan muhtemel o
Jan kctcn1z "bacıısesıne sos-
yetenin 16 ıncı maddesine 
tevfikan iştirak edecektir. 
Ancak İtalya aleyhinde düş· 
mansal bir fikir olmamak 
şartile. ,, 

Yunanistan lngiltereye ver
diği _ bu cevabın bir suretini
de ltalyaya vermiştir. Bunda 
İtalya ile bir düşmanlığı yok 
ise de uluslar sosyetesinin 
bir uzvu sıfatile 16 ınci mad· 
deye riayete mecbur oldu
ğunu bildirmiştir. 

Türk oyuncu
lar Garmişte 

Belgrad (Özel) - Monih
ten bildiriliyor : 

Tüı kiye Olimpiyat Ekibi 
bay İlyasın başkanlığında 
Garmişe gitmek üzere Mu
nibten geçmişlerdir. Şarbay 
doktor Tempel Türkiyeninin 
genç oyuncularını hararetle 
selamlamıştır. 

Ilırsızı Düld<&-'\nında 
()ldüruıüş, ~lahkc

mede Beraet 
Etmiş 

Belgrad (Özel) - Groje 
~asabasında bakkal Rado-
savun dükkanına bir hırsız 

girerek elinde bir kandil ile 
etrafı aranırken bakkalın 
karısı uyanmış ve yatak oda-
- ..ını~ı.c. .• - 1..,.1<an pence

sinden yabancı Dirinin dük-

kan içinda taraşlandığını gö
rünce kocasını uyandırmıştır. 

Bakkal Radosav hemen 
yastığı altındaki tabancasını 

bir el ateş etmiştir. Bunun 
üzerine hırsız dükkanın so-

kağa olan pencersinden ken

dini dışarı atmış, fakat silah 
sesi üzerine toplanan kom-

misline baliğ olacağını be 
etmektedirler. 

İtalysnlann 
İddiası 
İstanbul (Özel) - ltal 

gazetelerinin Magadiçy~ 
öğrcndilflcrini iddia ettı 

rine göre Ras Destanı• 
dtsunu takip sden g-e 
Agosinikoli 1ngiliz uçakla 
o civarlarda dolaşarak 1 
yal hareketini teressüt etti 

lerini ve Habeş ordu5 
haber vermekte imişler· 
haberden bahseden gazet 
vaveyla koparmaktadır!•'' 

« BİZİ~1 KİŞE >) 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusun 

keşidesinde beş on lzınir 
İzmirde yaşıyanı zengin eO 

iskenderive refah ve saadete kavuştıJ 
Kemeratlındaki, 

şular hırsızı sokakta kaldı
rım üstünde ölü bulmuşlar
dır. 

Radosav mahkemede be-
raet etmiştir. 

Seferleri Bay (l\tehn1ed Tefikl 
Bir müddettenberi kaldırı- " Bizim kişe ,, si bizi~1 

lan İskenderiye seferlerine Bunun içindir ki İzmirli 
ilkbaharda tekrar başlana- İzmirde yaşıyanlar biletled 
caktır. Bu seferlere iki bü- daima " Bizim kişe " 
yük vapur tahsis edilecektir. alırlar. 

w +w +"*t;Mt;J ar 0S ** MfiGW~&YgMI'. 

Leyla Kolejde tahsilini bi
tirdikten sonra hayata atılan 

bu ciddi ve güzel kız, Karşı
yakada annesi Zehra ve kar
deşi Hulya ile birlikte otu
ruyordu. Babası sekiz sene 
evvel ölmüştü. 

Serbestlikle ciddiyeti bir
birine mezcetmesini çok iyi 
bilen bu genç kız, şirketten 

aldığı birkaç kuruş ücreti 
annesinin babasından kalan 
maaşına ekliyor, bu suretle 
geçinip gidiyorlardı. 

Leylinın annesi Zehra ha
nım 50 yaşında bir kadındı. 
Bu ihtiyar kadının bütün 
ümidi ve gayesi kızlarını baş 
göz etmekten ibaretti. Zehra 
hanım, genç kızlık zamanın· 
da işlediği bir günahın aza
bile bütün hayatınca yüzü 
kızardığı için, kızlarının da 
başına böyle bir felaket gel-

mesinden çok kurkuyordu. 
Bugün ellisini geçen bu 

kadın eski bir güua.hkardı. 

Zehra hanım, İstanbulda 
çok genç denilecek bir yaş· 

ta iken Ali Osman bey is
mindeki zengin bir adam ta
rafından iğfal edilmiş, aile!!İ-

nin bütiin istiskalleri, bütün 
eziyet ve işkenceleri arasın-

da gayri meşru bir çocuk 
doğurmuştu. Bu yüz karası 

çocuğu Ali Osman bey 
almış ve bu hatasını tamir için 

Zehra hanımın ailesine avuç 
dolusu para vermişti. 

Bütün cemiyetin bir yüz 
karası telakki ettiği, fakat 

hiç te günahı olmıyan bu 
zavallı yavrucak nur topu 

gibi bir şeydi. Ali Osman 
bey gayri meşru çocuğunu 

bir süt nineye vermiş .. Onnu 

büyütmüştü. Mahkemeye 
racaat ederek çocuğu t' 
niıştı. Osman beyin aşk 
S"Ulü yavrusu Ahmedi, t 

manasile iyi bir çocuk 
0 

rak yetiştirınişt: . 

Ahmed aklı ermeğe ~ 
layınca, bir gün babası .A1' 1 

man beye annesini sornı1d 
Babası: 

5t 
- Yavrum.. Annen b 

doğururken öldü!. CeV9 

. . b. t be5f 
vermıştı, ır anne e 
mü görmek saadetine e 

·ı·oi miyen Ahmed, tahsı ı 
tirdikten sonra da bab' 

kaybetmişti . ' 
Muhitin bir rezalet 

tavsif ettiği bu hidİfe. ,. 
sonra Zehra hanımın 
İstanbulda semt değiştir 
ler. 

(Arka•• f 



Kuruştur 
toptan alan
lara enzilat 

'4. Depo: S. erit Şifa eczanesi 
~= . - ! 

Yoğurt 
He111 gıda ve henı 

şifadır 
Bu şifalı gıdadan istifade 

edebilmek için hilesiz ve 

Yağı alınmamış sütten y .. ğurt 
Yapan lkiçeşmeli de Tan sı-

nernası C A 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorların 
tavsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ayni za
manda kilolulc kağıt dahi 
~luour: 
"--. -
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Kemeraltı 

1 

Hüküınct 
Karsısında 

lcenler bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
dairni surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 
Bayramda, bayraın ertesi ve her zanıan 

Yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 

Müzik, aşk, zevk, şarkı - Çılgınlık ve kahkaha filminde 
Bugün size emsalsiz iki saat yaşatacaktır. 

Ayrıca: Paramunt 1 ıd • En son dünya urna a. havadisleri 

Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sistem 
Lambal rla mücehhez 

ADRES : Hükumet caddesi Ehram' mağaıaıı veya 
Elbamra sineması - Ressam Kadril 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
' şomine kullananlar ile kiremit, 

tuğla ocak sahiblerine müjde 
Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 

Çamlı ocağı :un Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürfinü İzmir balkın• 
da istifade!i için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evıafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömürlerimim 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi müşterimiz 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem bal! 
kımıza ilin ederiz. t 

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

:!1atırlarsınız. 
~[•]~~~~~:~~~~~ Bay - Maşallah iki aydaıekadar çok toplandınız. Bı- ~~~~~~~~~r§JQ.~~~EEUmart 
~ Bugünden itibaren 2 film ~ı·l zim refikaya aldırdığımız bbk ilaçlara rağmen bir türlü m TAYYARE TELEFON 
1 IJ~GAI) p \ZARIND \ toplanamıyor. tt : 3151 
~· ,., · •

1 ~ 1 1 
Bayaa - O da benim gi Seferihisarın ünlü şarabını t!l • BU GlJN 

1 ASRI SiNEMADA @ içmeğe başlarsa, ozaman biki ay içinde onun da nasıl ~ 
~ 1 toplandığını canlandığını gör~ksiniz. ~ Kıymetli Fransız sanatkan Hanry Garat'ın kahkahalı 

1 
Dünya edebiyatının incisi ve Aleksandr Doma Fisin 1 SATIŞ YERi: ~ şarkılı büyük komedisi 

insanlık alemine hediye ettiği eser - İki çeşmelik caddesinde.smahmescid mevkiinde Kızı· ~ Gece b u·· lb u·· ıü ~ lay muayene evi karşısında 72~ numarada bay ( vMER fu 
W LADAM O KAMELYA ~ ÇETINALP) in tütüncü di:anıdır. ~ 
~ ~ ~*~x~~~x1et1dc~~~x~x~~~~ • 

Aşk, gençlik, neş'e zevk ve eğlence dolu senenin 
en zarif filmi 1 I-lissi ve içtinıai büvük filn1 ~ « D O L"I" O R » ~ 

J ~~ M ~E 
~ Amerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmış artisti 1 ti A. Kemi Tonay ~ ~--A-Y_R_I_C_A--:--_------.- • 

1 'TI~l ı\lAK KOY ~ ~ Bakteriyolog vıbulaşık, salğın a i F O K S ( .~uny~ ~avadıslerı ) 

1 fC h J ki - r!J ( Turkçe sozlu )l S • Ç t f•) • d « asta ı amutehassısı E . . .. . . 
essız e e 1 mın e 1 f( Basmahane istasyonu karndaki Dibek sokak başın- E Musıkı ustatları serısınden [ Johannes Brahm 1 ın 

1 A M d · k IAb h"d. K b'lA Ab"d . ~ -tC da 30 sayılı ev ve muayemnesinde sabah saat 8 den >+ ~ La Bohem operasından bazı parçalarıle meşhur ninnisi yrıca: enemen e ın ı a şe ı ı u ı ay ı esı 1 k 6• k d h l k b 1 d )f. "it - --
- .. d h- R b p k · k a şam saat :Ya a ar ı arını a u e er. .. ~ 

~ onun e teza urat... ece e erm nut u M.. t d h tal 1 IA 1 . )+ C'!l -( SEANS SAATLARI )-;::: uracaa e en as aıyapı ması azımge en saır ,. m 
~ •• •• • • • • l•l tahlilit ve mikroskopik mreneleri ile veremli hasta- a 

1
. Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

€ili Turkçe Sozlu ve MIKI ~ !ara yapdmasına cevaz göın Pnomotoraks muayene- Cumartesi 13...., ıs::::: TALEBE)'~!~!'- :1 L 1. 4lı( sinde muntazaman yapıhr. Telefon: 4115 • Pazar 13 te ilave seanslar vardır. .. _ 
~~~~ ~~~~~~ ~m+~~~~~~+....-+~~:W: · •SEESESE -
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Fazla çocuk 
Yetiştiren 
Aileler 

Beş çocuktan fazla çocuk 
yetiştiren ailelere sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaletin
ce ikramiye ellişer lira ola
rak verilmektedir. 1930 se
nesinden sonra altıncı çocu
ğu yetiştiren memur ailele
rine ayrıca madalya)ar veril
mesi karat laştırılmıştır. Altı 
çocuklu aileler çok olduğu 
ve bunların ikramiyelerinin 
defaten verilmesine imkan 
bulunmadığı için müracaat 
sırası nazarı dikkate alına

rak ikramiye ve.ri~me mua
melesi şıraya konmuştur. 

Taksitle mal 
Alanların 
Borçları 

Tabsit ile mal alanlar 
borç!arını vaktile vermedik
leri takdirde aldıkları malı 
ipotek etmek suretile borç
larını temin etmiş olmaları· 
na rağmen bu borç icrai 
muamele ile değil tahsili 
tahsili emval kanunu hük
mile tahsil olunması için Ma
liye . vekaletinden ilbayhğa 
emir gelmiştir. 

İngiliz kilise
sinde iyin 

Mütevefe İngi)z kralılseki
zind jorjuo istirahat ruhu 
için bütün İngiliz konsolos-
hanelerindeki kilisede bir. 
ayin n:hani yapılacaktır. Bu 
ayine vali Fazlı Güleç ve 
bazı vilayet erkanile şehri
mizdeki konsoloslar davet
lidirler. 

Milli Emlak 
Hüknıü Şahsiyetlere 
1~ahsis Edilen1ez 

Milli emlakten şimdiye ka· 
dar hükmü şahsiyetler tah
sis eôilmişlerin hükmü bakı 
kalmak üzere bundan sonra 
bu gibi tahsisler yapılma
ması Maliye bakanlığ•ndan 
bjJdirilmiştir. 

Manisa da 
Tarikatcılık 
Tasarlıyanlar 
)

7 akayı ele verdiler 
Manisada bazı kimselerin 

tarikakılık tasarladıkları ha-.. 
ber alınarak hükumet tara-
fıncl~n tutulmuşlardır. Bun
lar · dokuz kişidir. Bittabi 
muhakemeye verilmişlerdir. 
Bunların ziyadesi e!'ki başı 
sarıklı cahillerdir. İşlerini 
güçlerini bırakarak gene bir 
tembellik ocağı kurmağa yel
tenmişlerdir. 

Polislerin 
Saçları •• 

Folisierin bazılaı mın saç· 
lannı nizamnameye göre, 
makine ile kestirmediklerıni 
gören Emniyet direktörü 
Bay Feyzi Akkor nizamna
men!n bu maddesine riayet 
edı1mesi.için karakollara emir 
vermiştir. 

( Halkm Seti ı 

Vehibl Paşanın Raporu 
-!lm~!SllJw:ııı;s::~·~~~.,.ıı;ı., Cf!if:itt::mi!:'"'...Z::m;::ii:!!'lıı:~~lıoll!aX! 

Bu rapor gizli tutuluyor 
Bazı ite l}ran kaynaklarındaıı sızan haberlerde 
bu ordunun manevi kuvveti yer·rıdedi deniyor 

İstanbul (Özel) - Ras Desta ordusunu ı 
toplamak ve yenilemek için memur edilen 

R haberlere göre \ıehib paşa bu ordunun mü· 
kemmel olduğuru kuvvei maneviyesinin kı· 

Vehib paşa son sistem silahlarla müsellah ı 
oJan bu ordunun mağlubiyetinin sebeblerini 1 

rılmadığını binEenaleyh bu maneviyatını 
yerine getirmek ve noksanını tamamlamak 

gösteren uzun bir raporu Negüse taktim 
etmi~tir. Bu rapor münderecatmı gizli tu
tulıyor. Bazı İtalyan kaynanlarından sızan 

için on beş güılük bir istirahat devresi 
geçirmesi lazım relece5ini bildirmiştir. Ve-

hib paşa bu orduntn düzeltilmesile meşğuldür. 

Fransız fevkalade komiserine mllhtıra verildi 

Suriyede kanlı çarpışma
lar devam ediyor 

Şamda ve Halebde idarei örfiy~ i!an e ildi. 
Dünkü çarpışmada 124 ölü ve J~ralı vardır 

--------------aa...oo -------------
BU ÇARPIŞMALARA KADINLAR DA GİRDi 

· Kudüs 27 (A.A) - Alman : yan birliği diye haykırmış- ı ~omiser tazyik devam et· 
ajansı bildiriyor : lardır. 

Şamda hatta Sosumda ya· Şamdaki grev bir hafta 
pılan bir gösteri esnasında sürdüktden sonra şimdiki 
müsademeler olmuş iki kişi şiddetioi kaybetmiştir. 2100 
ölmüştür. Bir kaç yaralı var- Faslı ve Senegal askerleri 
dır. Kadınlar tarafından ter- sokaklarda devriye gezmek-
tib edilen bir gösteride bir tedir. 
Tank ta.şlanmıştır. Müslüman- Siyasal şefler Fransız fev-
lar ile Hiristiyanlar arasında kalade komiserine hükut 
kardeşlik ve ittihat sahnele- aleyhinde bir muhtıra ver-
leri cereyan etmiş ve herkes mişler ve 1928 kanunu asasi-
yaşasın Müslüman - Hiristi- sinin ilanını istemişlerdir . 

[+] 

fiği müddetce müzakereye 
giri+ıneyi reddetmiştir. Suri· 
ye başkanının istifası yakın 
ol<kğu zannedilmektedir. 

124 ÖLÜ VE YARALI 
Son dakika radyosuna gö· 

re cJurum pek fenalasmışhr. 
Şamda ve Halebtelörfü ida
re ilan edilmiştir. Bir habere 
göre dün 124 ölü ve yaralı 

varılır. Bunlardan 44 dü za
bıta kuvvetlerindendir. 

[•l 

Berberler 
~emiyeti de M. Venizelos 
işin Farkına Vardı .. 

İstanbul - Berberler Ce
miyeti Ticaret Odası vasıta
siyle Belediyeye müracaata 
bulunanarak şehirde altı ay-

' lık on<tüle ) apan berberlerin 
dört yüzü bulduğunu halbuki 
bu makineleri kulacak müte
hassıs berberlerin ancak 25 
kişi olduğunu bildirmiş, bu 
vaziyet!karşısında her zaman 
vuku bulan kazaların daha 
fecilerine intizar etmek la· 
zım geldiğini gözönüne koy-

. - l3BI ----------

Yapılan saylav seçiminde 
kazanıyor mu ? 

Ankara 27 (A'.A) - Bu sabahın üçüne kadar elde edilen 
neticelere göre saylavlar kurulunJeki 300 azalık takriben 
şöyle taksim edilmektedir: 

Vtnizelosçular 130, Çaldaris Halkçılar 65, Teodokis Kon· 
diJis Halkçılar 70, komünistler 10 geri kalan muhtelif küçük 
partiler arasında taksim edilmiştır. 

Hazer denizinde 
muştur. ~ • • Buz kitlesi ar sın a 1683 kişi 
Cum ır re •sını~ muh sarada bulunuyor 
Karısı gazetecı İstanbul (Özel)- Hazer denizinde buz tutmuştur. Bir buz 

Amerika cumur reisi Mis· kütlesi iislünde buf unan 1683 balık~ı ile 1480 beygiri açığa 
ter Ruzvelt'in karısı bir müd- sürüklemiştir. Telsizle Kif şehrile konuşan balıkçılar kırk 

günlük yiyecekleri olduğunu bildircnişlerdir. Yakacakları da 
o kadardır. 

detten beri yövmi bir gaze
tede çalışmağa başlamı.ştır. 

Her gün bir makale yazmak
ta, bundan başka çocuk ter· 
biyesi hakkında konferans
larda vermektedir. 

t•l 
Bir Facia 

1 H8a Kisi 13uz Üstünde 
İnebolu faciası KaJdı ı -. 

Moskovadan bildirildiğine 
Ekonomi bakanlığı İnebolu 

vapuru faciası hakkındaki 

incelemelere devam etmek
tedir. Facianın cazı karanlık 
noktalarının aydınlanması 

için mürttebatın tekrar sor
ğuya çekilmesine lüzum gö
rülmüş ve mrettebatın tekrar 
ifadeleri alınmıştır. 

göre, şiddet i bir fırtınada 
bir buz kütlesi üzerinde bu-
lunan 1683 balıkçı ile 1480 
beygir buz kütlesiyle birlikte 
açığa doğru sürüklenmişler· 
dir. 

Bu zavallıların telsiz tele· 
fonla vardikleri habere göre 
yanlarında kendilerine 40 

[•l [•l 

Yeni 
Yunan 
Elçisi 
Ankara 27 (AA) - Yeni 

Yunan elçisi bay Refael cü
llJ8ttcsi saat 16 da Çnnkayada 
Cunıur reisimiz tarafından 
merasimle kabul edilmiştir. 

giin yetecek kadar yiyecek · 
ve yakacakları olduğu anla· 
şılnııştır. 

Muharebede 
" 

son durum 
- Baştarafı 1 incide -

yan himayesini zaten kabul 
etmişlerdir. 

Ganole Dorya muharebe
sinde ve bunu takip eden 
hareketlerde hasım 10,000 
ölü vermiştir. İtalyan ana 
vatan kuvvetlerinin zayiatı 

pek azdır. Eritre kıt'alarının 
zayiatı da b:rkaç yüz ölü ve 
yaralı arasındadır. 

Mühim miktarda silah ve 
bir malzeme deposu iğtinam 
edilmiştir. 

BİR HASTANE BOMBAR· 
DIMANI DAHA 

Adis·Ababa 27 (A.A) -
İtalyanlar 18 kanunsanide 
Makalle civarında bir hasta
neyi bombardıman ederek 
beş hasta kadını yaralamış
lardır. Sart 14 te yeniden iki 
saat kadaı bombardıman et
mişlerdir. Bu bombardıman· 
da attıkları küçük kanatlı 
torpillerden iki hasta çocuk 
yaralanmıştır. 

Avusturyalı doktor Süpler, 
Adis-Abala Kızılhaçına bir 
protesto telgrafı göndererek 
Milletler Cemiyetine tekrar 
müracaat edilmesini istemek
te ve hastahane üzerindeki 
beynelmilel Kızılhaç işareti 

pek bariz olduğunu kaydet
tikten sonra İtalyanların bil
hassa hastahaneler üzerine 
saldırdığını görünce bombar· 
dımanın önüne gecmek için 
bu işareti indirdik, demek
tedir. 

--~!lliı __ _ 

Dilsiz ve 
Sağırlar 
Kongresi 

Belgrad (Özel) - Evevel
ki gün Zağrebde dilsizler 
ve sağırlar cemiyetinin se
nelik kongresi yapılmıştır. 
Kongrede otuz sağır ve 
dilsiz murahhas bulunmuştur. 
Bu murahhaslaı her türlü 
sanat erbabından mürekkeb 
idiler. Cemiyetin bir senelik 
çahşkanlığe dair söylev ye
rine ellerine birer layiha ve
rilmiş ve yüksek sesle la
yiha okunmuştur. Bu oku
nan söyleve karşı söz ist:
yenler iddialarını kısaca si· 
yah tahtaya yazmışlardır. 
Nihayet cemiyetin blançosu 
kabul edilmiştir. -·-
Çinde adliye 
Makinesi iyi 
işliyor! 

Pekin hapsanesinde bir 
teftiş yapmış, idama wahkfım 
48 kişinin senelerden beri 
cezalarının infaz edilmediği 

ve hapsanede unutulduğu 
anlaşılmıştır. Bu arada 200 
kişininde serbest bırakılma
lara İcab ederken bunlarda 
unutulmuştur. 

60 yaşında 
Bir koşucu •• 

Son günlerde Paristde ya· 
pılan bir koşuya 60 yaşında 
bir de ihtiyar iştirak etmiş~ 

tir. Birçok gençler yarışı 
yarı yolda bırakmak mecbu
riyetinde kaldıkları halde bu 
ihtiyar yarışı iyi bir derece 
ile bitirmiştir. 

28 ikinci Kinun 

Alçak kadın 
-Baştarafı 1 inci sayfada 

şı çok müşfik davranmak! 
beraber, iki 15eneden be 
devam eden mütemadi te~ 
daviye rağmen adamcağı 
bir türlü iyileşmemiştir. Ni 
hayet birkaç gUn evve' 
Ra jerin hemşiresi müdde 
umumiliğe müracaat ederek 
biraderinin kansı tarafında 
yavaş yavaş zehirlendiğin· 
iddia etmiştir. Yapılan araş
tırmalar neticesinde kadının 

• kocasına neronal isminde bey 
bir toz verdiği anlaşılmıştır. 

1 
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Bunun üzerine alçak kadın 
iki çocuğunun feryatları ara
sında derhal tevkif edilmitir. 

Kadının son zamanlarda 
bir delikanlıyı sevdiği ve ci
nayeti onun için yaptığı id
dia edilmektedir. 

Diğer taraftan hata adam 
gazetecilere şunları söylemiş
tir: 

- Karımı serbest bırak
malarını rica ettim. Karımın 
böyle bir şey yapacagına 

ihtimal \'eremem. Ben onun 
için canımı bile• fedaya hazı
rı -1 . 

ombardıman 
kurbanları 

Paris ( Radyo ) - Habe
şiskndan alınan son haber
lere göre, orta Habeşistan
da çok şiddetli yağmurlar 
yağmağa başlamıştır. Adiı
Aba ba bir çamur gölü halini 
almıştır. 

Şimalde de yağmurlar 
yağmağa başlamakla bera
ber harekatı durduracak ka· 
dar şiddetli değildir. 

Paris (Radyo) - Habeı 
neşrettiği bir tebliğde, son 
hafta zarfında ltalyan tayya
releri tarafından yapılan 

bombardımanlar esnasında 
sivil halktan 500 kişinin öl
düğü ve 25000 hayvanın 
telef olduğu bildirilmekte
tedir. 

1 Şark 
Afrikasına 
As!ter 2idiyor 
İstanbul - 17 ve 23 ikin· 

ci Kanun içinde 13,341 as
ker ve 19 bin ton levazim 
taşıyan 13 Italyan gemisi 
Süveyiş kanalından doğu 

Afrikasına gitmek üzere 
geçmişlerdir. :Ayni müddet 
içinde 980 asker ve 420 sivil 
taşıyan 9 İtalyan gemisi de 

• 
ltalyaya doğru kanalı geç-
mişlerdir. ---oo---
Muhacirlere 

\'erilen nıalJarın borç 
taksitleri 

Muhacirlerle emsaline ve· 
rilen mallara aid borçlanma 
muamelelerinin tetk:ki ile 
tahsil edilmesi Jlazım gelen 
borç miktarının ve taksit 
müddetlerinin tayini için ma
liye vekaletinden vilayete 
bir emir gelmiştir. Bu emir· 
do tapu dairelerine devredi
len dosyaların iskan ve ma
liye tarafından gönderilecek 
memurlara gösterilu. esi bil
dirilmektedir. 

Bu iş için milli emlak 
idaresinden Pertev tayin 
edilmiştir, iskandan da bir 

1 
memur tayin edilecektir.: 


