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SIHHAT DiREKTÖRÜ 
BAY CEVDETE SAVGILARIMLA: . 

Doiurmaktan Kaçanlar 
1 H ab'eşler yavaş~!'!vaş ilerliyorlm 
1 Ras Guksanın Makalledeki sarayı Habeşliler tarafından iiç 
cepheden sarıldı. Ras Kassa şimalden ve Ras Seyum ordu

ları da cenub ve garptan şehı i kuşatmaktadırlar 

~~~~~~~-.. oo++~~~~~~~ 

Çocuk düşürn1ekten vasak edilen kadınlar 
"' 

yıldıklanndan şaşnuyorJar Ye yahut doğur-
dukları ç< .. ~ukların acıldı sonunu kendi eJleri 

ile tavin edivorlar ! 
.., J -------.·--

( Dünkü Sayıdan Devanı ) 
Bu düşürme meselesi biz- sından çıkar çıkmaı, Beledi-

dc de bayii ilerlemiştir. Fa- ye yahut cami kapılanna 
kat ben ne Almanlar ve ne atanları, köşe başında bıra-
de Ruslar gibi kababatı ka- kanları, ne olursa olsun di-
nunda bulmam. Zira eğer ye bir uçuruma yuvarlıyan-
çocuk dtl§Drmeği yasak eden ları da az ititmedik. Biltün 
bu kanun da olmasa idi alev bu cinayetlerin yalnız fakir-
bacayı sarardı. ilk yüzünden değil, doğan 

Kanun kanundur. Hatta çocuğun soysal durumu iti-
bu kanunun sertliği bile el- barile halkın gözünden sak-
virmez. Ben de Papaviçin lamak için yapıldığı da var-
sözüne geleceğim. Ve diye- dırdır. 
ceğim ki: Doğan çocuğun Tekrar ediyorum. Kanun 
ne auretle vüc uı bulduğunu 1 kanundur. Bizdeki kanunun 
da düşünmek, bunu doğuran Türk ulusuna hizmeti büyük-
anamn soysal durumu itiba- tür. Fakat bu çocuğun dün-
rile bunu doğurduktan sonra yaya gelmesini mecbur eden 
fakirlik yahud başka birçok kanun çocuk doğduktan son· 
sebeplerden dolayı büyüt- ra da gözünü o çocuktan 
mek yolunu mu tutacağını, ayırmamalıdır. Memleketimiz-
yoksa elinden çıkarmak ça- de bu gibilere mahsus olan 
relerine mi koyulacağını da çocuk yuvaları çoğalmalıdır. 
kestirmek lazımdır. Zira yüklü olan bir ananın, 

Çilnkü çocuğu doğurduk- doğuracağı yavrusunun fakir 
tan sonra öldüren canilere babası tarafından bakılamı-

de, hastanede doğurduğu yacağından, lfahud bu yav· 
ciğerparesini hastane kapı- - Sonu 4 üncüde -........................ .. .......................... .. 

( Şen Dul ) Operetinde 

~n ıen ve tuf rolleri canlandıran Janet Makdonald Ue 
neı,e kralı Moris Şuvalye Elhamra sinemasına gidenleri 
neı e, zevk ve tetarete bojDl~ktadırl r. 

~~--~~~~~~----0000~--------~--------~-

RAS NASİBU GENLRAL GRAZY ANİ KARŞI KARŞIYA 
HABEŞLER TıGRENİN 
YARISINA HAKiMDiR 
Adis - Ababa 1 (A.A) -

flabet kıtaatı, Eritre cephe-

sinde ltalyan bombardımanı 
altında yavaş, yavaş kilo
metre kilometre ilerileyor. 
Şimdi Şire bölgesinin hemen 
tamamen Habeşlerin etinde 
olduğu bildrilmektedir. 

Son haberlere göre Tigre
nin yarııı da Habeşlerdedir. 

Habet kuvvetlerinin duru
mu şudur: 

- Batı cenubunda Mede
na ırmağı bölğesinde cenup
ta Kaksi Anno, Abbi - At,di 
ve Makalle yakınlarında Ha
beş ordusunun sağ cenahı 
şiddetli ve ileri doğru tazyik 
etmekte ve ordunun kısmı 
küllisi ise hareketsiz dur
nı aktadır. 
Sağ cenah Agula istika

metinde, Deısiye yolu üze
rinde bulunmaktadırlar . 

SOMALl CEBHESİNDE 
SÜKÜNET HAKiMDiR 

Denekalli bilgesinde Ha
beıi kuAvetlerinin de Italyan 
mukavemetine tesadüf etmek
sizin ilerleeiği bildiriliyor. 
Somali cebheıinde hayret 
edilecek bir ıükünet vardır. 

Yalnız italyan tayyareleri 
çok fail bir haldedir. Tayya
rele Cibuti-Adiıababa demir
yoluna kadar gelmişlerdir. 
imparatorun Şimal cebheıin
de seyabatına devam ettiji 
bildirilmektedir. 
ITALYANLAR CENUBTA 

TECAVÜZE HAZILANIYOR 
Londra, 1 (A.A) - Mo .... 

ning Poıt gazetesi italyan
lana yatmqr 1Deyıimindea 

evvel cenub cephesinde bü- I 
yük bir taaaruz yapmak ve l 
Adis-Ababa ile Cibuti ara- ı 

sındaki münakalatı keselil
mek için Harran işgal etmek 
tasavvurunda bulunduğunu 
yazıyor. 

HABEŞLER RAS GUKSA
NIN SARAYINI SARDILAR 

Londra - Adis-Ababadan 
bildirildiğine göre Ras Guk
sanın sarayının L ulunduğu 
Makalle şehri üç yönden 
Ha betler tarafından sarıl

mııtır. 

ta dırlar. 
Noel haftasında yapılan 

muharebeler şimdiye ·kadar 
olanların en şiddetlisi oldu-

l edıliyor. lmparatonm bafla
rmda oldujmaa 16re Mabet 
askerleri blly&k ıecaatla pr• 
pıııyorlar. Son harplerde 

Seyyum ord ulsrı da cenub ğu gibi bunun yakında daha Habeıler ltalıaalarclaa Wr 
ve garptan şehri kuşatmak- şiddetleneceği de tahmin KSona 4 hclcl•) 

Ru Kassa ordusu Angula 
üzerinden timalden ilerle
mekte ve Ras Kade ile Ras 
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Kültürparkın temel töreni 
--~~------~--~--~- .. ••..00 ...... __________________ .,._ __ _ 

Törende hazır bulunanlar - Şarbaym diyevi 
Sovyetlere yürekten teşekkür - Sergi ve 
uanayırın önemi ve pvırkın ağaçlanması 

Kültür parkın diln temel 1 Şarbay Suad Yurdkoru, MUflll A)'jı ile clinJ....-
atma töreni büyük bir kala · Askeri Erkin, Vilayet Umu- sinden aoara alanda lauJr

miğ Meclisi ve Şar Meclisi 
Üyeleri, Daireler Direktör-

balık ile yapıldı. 
Törende ilbay Fazlı Güleç, 

Müatahkem mevki komutanı 
general Kerameddin Koca
man, Liva komı:tanı general 
Zeki, Parti baıkanı Y ozgad 
saylavı Bay Avni Doğan, 
Şarbay doktor Behçet Uz, 
Sovyet Rusya İzmir general 
konıoloıu 8. 'freatiyef, Yar 

leri, Uray imir ve memur
ları ve çok kalabalık halk 
ile okullar, parti esnaf ve 
işçi birlikleri heyetleri ve 

askeri muziı<a2 hazır bulun-
muştur. . 

Tam saat on beıte süel 
mazikanın çaldığı lstiklil 
marıı ile lörene l?aılanmış
br. 

lanmıı olan k&niye çaba 
prbay doktor Behçet U• 
Müteaddit defalar alln ... rla 
kesilen bir söyle• ...... . 
S6yleyi aynen yua1ora: 

Bundan ıoara prba71m• 
doktor Bebcet Uı &ıel laem
li a6yle• yerdi. Burada ita 
parkın acliaa ne için Klltlr 

- Sonu 4 laclde -
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Sablf e 2 

/şıklas 
( Halkın Seıl ) 

maskelenecek Afrika harbı 
Ve uluslar 

~00 1 
Ayın onuncu gecesi Karşıyakadal ışıkları mas· ~!~~ö~~ Mir gaze

keleme denemesi yapılacak, deneme bölge- tesi uzun bir makalesile def-
• •• • •• • • • nedilen barış projesinden 
sıne Naldoken, Bostanlı koyleı;ı de dahıldır bahsediyor ve bilv~sile uıus-

Karşıyakada 10-2 nci Ki- , ve yolcu taş.yan otobüsler 1 me sahasına giremeyecekler l~r kurum~nu te?kıde yelte-
nun Cuma gecesi saat 20 girip çıkabilirler. Şu ıartla dir. nıyCor ve dıykor kı: . 
havaya karşı ışıkların mas- ki bu nakil vasıtalarında J 6 _.:. Denemenin iyi bir f . enevr~ urumu~un vazı-
kelcnmesi denemesi yapıla- ışıklar tamamen gizlenmiş I 1 ı· · esı sakv~ş aFrak mt eyb ank ver-

k 
.. .. .. .. surette yapı ması po ıs, 1an- meme tır. a a u urum 

ca tır. veya sondurulmuş bulunma- 1 darma, belediye zabıtası ma b ·f · N 
1 D b .. 1 • •w . u vazı eyı yapamıyor. e 

- eneme o geıı: Nal- hdır. Dıger nakıl vasıtaları yın gurubu, D. D. 7 nci iş- h b · d ·hr 
döken mayın grubu (dahil) deneme müdd~ti sırasında mı· uf a~~ .~nın ve n~ e Eıgveır-

.. .. . 1etme ve Liman işleri idaresi a ın onune geçemıyor. 
Bostalı koyu ve Bostanlı ıs- oldukları yerde sokak agw ız- 'f · · 'f t k · t' · · · Eı kt "k t sı· tarafından vazı esını ı a e me ıs ıyor-
tasyonu dahıl) ıstıkametinden larını kapamak şartile yolun e rı sosye e • t db' ı h tta 

v · temin ve takib edilecektir. sa zecrı e ır ere, a 
~ogukkuyuya amud bır hat sağında ışıklarını söndürmüş • daha şiddetli olarak devam 
ıle . Karamanlar mahallesi bir halde duracaklardır. Aile reisleri, han, apartı- etmelidir. Fransa ve bir kaç 
dabıl Ol k M men, ticarethane, fabrika sa-ara enemen şose- B - Menem .n şosesı· u'"ze- k" ··k h""k- t ı· 'it f ' • • · .. • 1 uçu u ume ngı ere ı· 
sını takıben Naldokene gı- rinden mülbakata gidecek hib veya müdürleri bu ta i- losuna yardımı vadettiler, 
den hat içindeki sahadır. ve gelecek bütün nakil aası mat hükümlerinin tamamen fakat bu vadı uluslar kuru-

2 - Deneme müddeti: Sa- taları Naldöken mayın guru- tatbikinden mes'uldürler. munun azalarının bütün aza-
at yirmide başlıyacak Ae bu önünde ve Dedebaşı kö- Talimata aykırı hareket ları ifa etmelidirler. Ötede 
20,30 da bitecektir.I yünde ışıklarını maskeleye- edenler vilayet idaresi kanu- Japon ve Çin ihtilafı devam 

3 - Denemenin yayımı: rek deneme bölgesine geçe- nunun 68 inci maddesi mu- ediyor. Bunun devamı ulus-
Saat tam yirmide Naldöken- bilirler. Aksi takirde dene- cibince tecziye edilirler. lar sosyetesinin zafını gös-
delii pirina fabrikası karşı- ~ ~ ıı;ıı ~ ıı;ıı ~ ~ ~ termektedir. Bununla bera-
sında Muradiye sokağındaki ıı':ıı .:dl ~ 1ııo1ı11 IMıl ..,.... ~ ~ ber Cenevre durumunun bu 

Katolik kilises;, deneme sa- K k l k b l A uzak şark yangınına karşı 
hası içinde bulunan vaapur, ıs anc l e ası l lakayt kalacağı zannedilmez. 
tran ve diğer nakil vasıta- ' Hele Amerikanın bu mese-
ları düdüklerini ve çalarım leye elleri bağlı seyirci ol-
üç dakika müddetle bir kısa S d k I • mıyacağı pek tabiidir. 
uzun çalmak suretile dene- an iğin içinde hey e yerıne GENE MİR GAZETESİ 
menin başlanğıcını halka bil- h• • k SÔYLİYOR 
direceklerdır. ze ırli hır yılan Çı tı Bay Velçef "Uluslar ku-

Saat 20,30 da denmenin Japonyada da her sene riyordu. rumunun mukadderatı,, baş-
bitmesi de ayni suretle ve bir meleket güzeli seçilir, Mermer heykeli taşıyan lığı altında önemli bir ma-
bu defa düdükler ve çanlar Bunun adına Tokyo güze}İ büyuk sandık -dilberin evine kale daha yazıyor. Bu ma-
biliinkita üç dakika çalın- veyahud Japonya güzeli la- getirileceği saatta Japon gü- kalede diyor ki: 

k "Hoar - Laval şartlarının 
ma suretile halka yayıla- kabı verilir. zelinin bütün akrabaları dahi reddedilmesi Afrika savaşı-
oaktır. Bu sene de Japonyanın en orada toplanmışlardı. Sandı-

) b. k 'ld' F k nın devamını mucib oluyor. 4 - Işıkların gizlenmesı: güze ır ızı seçı ı. 8 at gv ın kapagv ını bizzat Japon 
b k b k.k il · Bu devamdan en ziyade 

A - Deneme sırasında u ız 8 ı aten güze erın güzeli açtı. Fakat açması ile kuşkulanan küçük hükumet-
so')laklardaki bütün ışıklar güzelidir. beraber arkaya düşmeside ı d ç k ı d -ı T k lb 1 d' · J er ir. ün ü on ar a ulus-
södürülecektı"r. 0 yo e e ıyesı apon bı·roldu. 

lar kurumunun sebat ve ati-
B- Resmi ve hususi mü

esseıat ve evlerde pençere
ler ve pançurlar kapana
cak ve pençere ve kapı gi
bi · dışarıya bakan yerlere 
istor veya siyah kiat asıl
mak suretile ışıkJarın dışa
şarıya sızması menedilecek
tir. Bu tertibatı almı an ev-
ler ışıklannı tamamen sön
düreceklerdir. 

C - Dükkanlar vitrinler
deki tenviratı söndürecekler, 
iç tenviratın harice sızma
ması için evlerde olduğu gi
gi tertibat alacaklar veya 
bunları da söndüreceklerdir. 
Sinemalarda ayni kayda ta
bidir. 

D - Deneme sırasında bu 
bölğeye giren ve orada bu
lunan bütün naki: vesaiti 
( şümendife, vapur, tramvay, 
otobüs, kamyon otomobil ve 
araLa ) ışıklarını tamamen 
maskeleyecekler veya sön
düreceklerdir. 

Bu sırada kuvetli projek
törler kat'iyen yakılmıyacak
tır, Maskeleme işi lambala
rın üzerıne koyu mavi renkte 
bez veya kiat geçirmek su
retiJe yapılacaktır. İskele ve 
istasyonlar da bu: kayda ta
bidir. Evler, müesseseler ve 
nakil vasıtaları ışıklarında 
alacakları tertibatı daha ev
vel tecrübe etmelidirler. 

5- Denemede nakil va
sıtalarının durumu: 

A- Deneme sırasında bu 
bölgeye ancak tren, vapur 

güzeline bir şölen verdi, koca 
Derhal sandıktan · d · d w ·ıı d' B Tokyo Oniva sinamasında sın en emın egı er ır. u 

bu güzellik şerefine bir kon· zehirli bir yılan çıktı. Mev- kurum dahi atiden kork-
sir yaptı. Bütün gazeteler cut erkekler yılana hücum maktadır. 
güzeller güzelinin fotografını ederek öldürdüler. Polis te Yunanı•standa 
bastı. Bütün Japonya !kızları vak'adan haberdar ettiler. 

da bu kızın bu muvaffki- Derhal araştırma başladı. Yeni .. parti 
yetini kıskandı.' Ve netice anlaşıldı. Anla-

Birkaç gün evve) Japonya Iaşıldı ki bu kızla beraber Atina(Ozel)-(Neos Ellas) 
dilberi bir mektub aldı. Bu güzellik müsabakasına çıkan gazetetesine göre Makedon-
mektubda Japonyanın güzel Kinoşko namında bir güzel ya birliğini teşkil eden Bay 
sanatlar akademesi tarafın- kız müsabakayı kazanama- Kocamani bir Makedonya 
dan minnettarlık olarak bü- dığından kıskançlık sevkile müstakil partisi başında ola-
yük mermerden yapılmış bir bu işi yapb. Kinosko derhal rak intihaplara iştirake ka-
heyket hediye ettiğini bildi- hapsedildi. rar vermiştir. Bu yeni parti-

~ 0,~ IP.!!'1I ~ nin adı Halk partisi olacak-8 ıı:. [•l [•] 8 ~ ~d ~ 

Elizizde esra- ı Kral 
rengiz bir Y orginin 
hırsızlık Siyasası 

Elaziz (Özel) - Elizizde 
çok esrarengiz bir soyguncu
luk oldu. Eelazizin tanınmış 
sarraf ve tüccarlarından Pa
mukçvğlu Küçüğün gecele
yin mağazasının tavanı deli
nerek bir delik açılmış ve 
buradan içeriye girilerek 
altın, gümüş, mücevherat 
aşırılmıştır. 

Vaka mahalinde kasayı 

defon çelik aletler. ve kibrit 
çöpleri bırakılmış ve bin li
rayı mütecaviz tahmin edilen 
para ve mücevherat aşırıl

mıştır. Polis, müddeiumumi
lik ve ilbay vak'a mahaline 
gelerek şehrin tam ortasında 
ve esrarengiz mahiyette ve 
adeta profesyonel kasa hır
sızları tarafından yapılan bu 

Sofya (Özel) - Bay Sil
yanof Zora gazetesinde bu 
başlık altında yazdığı maka
lede şunlarıda söyliyor: 

- Kral Jorj henüz Londra
da iken Venizelosun yardı
mını istemişti. Kralcılar bu 
nazariyeyi hazmedemediler 
nihayet Demircis hükumeti-
ne hücuma mecbur oldular. 
Hükumet başkanı faidesiz 
müzakerelerle çok vakıt Ray
betti. 

""""""""'"'~..._,_ .. , ..... '-""'"""""'-~~~-
soygunculuğun şekil ve ma-
hiyeti üzerinde alakalı tetki
katta buluLmuşlardır. 

Zabıta lhırsızların i Zerini 
ehemmiyetle takib etmekte 
ve bazı sabıkalıları isticvaba 
başlamış bulunmaktadır. 

tır. 

Um ~ımiğ 
Efkar 
Sofya - islova gazetesi 

bu başlık altında "Umumiğ 
efkar,, en önemli bir amil
dir. Sözüyle başladıgı maka
lesine şöyle devam lediyor: 
"Umumiğ etkir her mem

leketin kabinesine tesirini 
yapar. Ne tekim dünyanın 
en muntazam parlameter bir 
hükumeti olan lngilterede 
dış bakanı Sir Samoil Ho
veri istifaya mecbur eden 
bu umuuıia efkardır. Çünkü 
o umumiğ efkar bu diş ba
kanın bay Laval ile yaptığı 
barış projesinden memnun 
olmadı. l Zira bu öyle bir 
proje idi ki, ilgili devletlere 
devletlere hiç bir fayda te
min etmedi. Ayni zamanda 
bu projeyi ulsslar sosyetesi-

, nin değeri ile de uyğun 
görmeai.,, 

2 İkinci Kinua 

:Amerikanın falı 
9 36 Yılı Neler Getirecek Ve 

Neler Gösterec~k? 
1936 Yılında Amerikanın 

talihini gösteren Levhaşır 
burcunun birinci derecesinde 
birleşiyor. Bu işlerin gidişin
de biraz hayal gösterir. Fa
kat bu işler matteden kav
ranmak isteniyor. Avrupanın 
ısrarı Aslan burcunun işare
tile meydana çıkıyor. 

Düşünülmiyen şeyleri bil
diren Venüse göre Amerika 
bu sene zarfmda Avrupa ile 
münasebetsiz yaşayacağını 
gösterir. Bu yeni dünya eski 
dünyayı göz önüne komazsa 
her zaman Amerika Avrupa
ya nafiz olacaktır. Bahusus 
bu nüfun ekonomi noktasın
da fazla tecelli edecektir. 
Amerikanın Avrupa işletin
den uzaklaşması Amerikanın 
dış siyasasında 1036 yılında 
bir değiş:n e yapacaktır. Ame
rikada iş başında olanlar 
değişecek fakat siyasadaki 
Amerikan ruhu değişecektir. 
· Amerikanın iç durumu 

iyileşecektir. İkinci haneye 
giren Coza burcu işlerin dö· 

nümünü kolaylaştırıyor. işler
de bir genişleme görünüyor. 
Para hevesi artıyor. Mamafi 
her teşabbüs muvaffakiyetle 
neticelenmiyor. IAyni zaman
da memlekette bir sermaye 
dalgası uyandırıyor. 

Emniyet meselesi dimağ 
ve kolJarı yorultuyor. 

Diger taraftan bu hanenin 
hakimi utarittir. Bu seyyare· 
nin dokuzuncu hanede duru· 
mu Amerika için 936 yılının 
hayırlı olacağını kaydediyor. 
Buda büyük ihracatlar ve dış 
memleketlerle alış veriş ile 
olacaktır. 

Üçüncü hanenin Kanser 
burcuna girmesile Amerika
nın Avrupa işlerinden ;ekil
mesini gösterir. Bu işaret ile 
Amerikanın deaiz, şehir ve 
müstemleke işlerile fazla uğ 
raşacağını bildirir. 

Amerika memleketi dışın-
daki bu topraklara aid olan 
bir takım müstemleke işlcr
rini müdafaaya mecbur ola
caktır. 

(Sonu yarın) 
~ 

Umumi harba mı 
Gidiyoruz? 

Bu Kerre Tehdid İngiltereden 
Geliyor! ••• 

Sofya (Özel) - Bay Gan- karşı metadet gösterebile-
çef "Slov,, gazetesinde bir cektir. Bunun içindir ki in-
makale yazıyor ve diyor ki: giltera destıgibJarda olan 

İtalyan ulusu büyük bir daha yirmi bir parça geıni-
tecrübe devresi geçiriyor. nin bitirilmesi için acele edi-
Bu kerre tehdid İngiltereden yor. 
geliyor. Eğer harb İtalya ile lngilterenin 105~ uçağı 
büyük Britanya arasında baş vardır ki bunlarla ltalyanm 
larsa onun sahnesi Akdeniz 2000 uçağına karşı duracak-
slacaktır ki bu sahnede filo- tır. Hulasa durum 914 se-
lar, denizaltı gemileri, uçak- nesi genel bir harb gösteri-
lar çarpışacaklardır. yor. Tuhafı şu ki her ulus 

İtalya harbı kendi yerinde bu feJaketli işe atılmak için 
yapacağı için düşmanına hevts ediyor l ... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E S 
Aero Ekispres- Hasta 
so şirketinin Memurlar 
Tesisatı Nasıl tcda vi edilecek? 

Mukavelesi bittiğinden do
layı sene başından itibaren 
tatili faaliyet edecek olan 
ltalyan Aero Ekispresso şir
ketine aid hangarlarla telsiz 
istasyonu ve sairesinin 200,000 
lira mukabilinde hükümetçe 
satın alınması kararlaşmıştır. 
Yarından itibaren devir mu-

İç İşler Bakanlığı gönder 
diği bir tamimde hasta me
murların tedavisi için behe· 
mehal tahsisata lüzum oldu-
ğunu ve tahsisat mevcud 
olmadan sarfedilen paraların 
mutlaka tazmini İcab edece-

amelesi yapılacaktır. ğini bildirmiştir. ...................................................... 

- B. AVNi DOGAN'A-

CUMURİYETİ 
Gönülleri yakan bir aşk yapn1ak .. 

Yazan: SIRRı SANLı 

Cuma gunu "Halkın Sesi'' 
nde başlıyor. 

Alım et ve Asım büyük elbise fabrikası ESKi BiT PAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 

Kıtlık elbise, palto- ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve Asıma yaptırınız. Yerli malı her çeşid çulikiden çifte provalı, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 liradan 16 liraya kadar ıımarlama elbise yapılır. LEVHAMIZA DiKKAT EDiNiZ. 
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Ya nda aılk ~. es 
flırsızlara, canilere, nefes aldırrnıyan 

Bir kadın po is ye§ GI 

Adlı çok meraklı, çok heyecan veren ve ayni zamanda 
bir haylıda eğlenceli bir macera romanına başlıyoruz. Bütün 
hırsızları, her nevi suçluları hemen eline geçiren bu zeki, 
cesur ve çok . . . Güzel kadın polis hafiye:Jinin maceraları 
okurlarımıza çok heyecanlı ve eğlenceli anlar geçirecektir. 
Çünkü hırsızları, canileri yakalayan bu kadın kanlarına iha
net eden kocalarıda enseliyerek karılarına teslim etmektedir. 

~czACI BAŞI 

S. Feril 
KOLONYA 

VE 

• 1 

Esansları 
Üzerine koku yoktur. 

Hayatın manasını anlamış ince düşi.inceli kibar bir bayan 
tecrübesine istinaden diyor ki: 

Neş,enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daiıni surette korunn1as1nı tcnıin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 
13avran1da, havranı ertesi ve her zan1an 

~ w 

yalnrz bu rakdan kulJanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

Kiralık ve 
Satılık ev 
Değirmendağmda Selimiye 

mahallesinde Necib efendi 

T 
E 

R 
z 

,------------------------------ Şinıdiye kadar da 
yapılanıanuştır 

Bahar, Albn damlası, 

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

Benzer isinıli taklit
ler·ini alıp boş para 
verıneyınız. 

• Ferit Şifa eczanesi 
,...,.._.,__ __ 

Ölçü üzerine son sistem 
sıhhi karın, mide, hamile, apan· 

disit böbrek düşkünlüğüne 

,FENNİ 
Korsalar 
'' 1\ ı~ i s 



Sabite 4 

Doğurmaktan 
Kaçanlar 

- Baştarafı 1 incide -
runun yüzünden gendisinin 
mağaz~ veya fabrikadaki işi· 
ne gidemiyerek ikisininde 

aç kalacağından, yahud ba· 
basız <loğan bu evladın ana· 
sı için yüz karası olacağın
dan 1'orkmak yüzünden gö
zünü karartmaktadır. Bazı 
ekonomsal, yahud sosval ve 
yahud 'ki moral sebeblerden 
dolayı çocuğunun imhasını 
irtikaba kadar varmakmtadır. 

Fakat bu anayı bu kay
gulardao kurtarmak için ça
reler ve vasıtalar yaratmalı
dır. Mesela hastanede doğu· 
ran bir ananın fakirliği, kim
sesizliği yahut çocuğu büyü
temiyeceği sebepleri tespit 
ediJmelidir. Bunun üzerine. 
çocuk hastanede alıkonma
Jı, ulusun malı olarak çocuk 
yuvasına göndermeli ve bü
yütülmelidir. 

Çocuk!düşürmemek kanu
nunun ruhu yalnız düşüren 
rnalarm tehlikeye düşen ha· 

yatlarını kurtarmak : değildir. 
Bu lkannnu kabul edenler 
ulnsun çoğalmasını dahi göz 
önüne almıştır. 

Binaenaleyh bu çoğaltma 
yolunu tutmuş olam için hem 

çoçuk duşurmemek ve hem 
doğan çocukları yaşatabil
mek çarelerini yaratmalıyız 
ki bu çarelerden başlıcası 
da çocuk yuvalarının çoğal-

ması, bu yovalara alınacak 
yavruların kabul merasimini 
sadelestırıJmasıdır. 

İnkar etmiyelim ki, bazı 
zenginler bizde, suf rahatla
rını bozmamak için, doğur-

maktan çekinmektedirler. 
Yahud Zaten mevcud olan 
iki çocuğa bir daha ilavesile 

gailsi a tacağını düşünerek 
onların çocuk düşürmek hu
susunda düşüncesizlikler yap· 
maktadırlar. 

Halbuki onlar da bilmeli
dirler ki bir çocuk düşür
mek üç çocuk doğurmak 
kadar vücut sarsıntısı yapar. 
Binaenaleyh vaktü hali iyi 
olanlar doğacak çocuklarını 
büyütmok için moda ve zevk 
için yaptıkları fuzuli masraf
ların birazını da bu uğura 
feda etsinler. İşte hükume
tin ittihaz edeceği nüfus 
çoğaltma tedbirlerinden biri 
de bu olmalıdır. 

ZEKi OSMA 

B. Demircisin 
Manalı cev11bı 

Atina - Fransızca Tan 
gazetesi yazdığı bir makale
de Yunanistandaki keşme· 
keşlikten bahsediyor. Ve di
yor ki: 

- Yunanistanın diş siya
sası hakkında bir yol çiz.ııek 
ve bu yoldan gitmek üzere 
bay Demircisin lbaşkanhğın
da ve bütün parti şeflerinin 
huzurile bir konferans yapıl
ması bay Kafandaris tarafın
dan tehlif edilmişti. Şefler 
Elen yurdunun böyle bir mü
zakereye ihtiyacı varsa ica
bet edecekleri cevabını ver
diler. Başvekil bay Demircis: 
" Hükumetin henüz böyle bir 
müzakereye ihtiyacı olmadı· ı· 
ğı cevabını verdi ,, ki bu ce• 
vab pek manalı idi. 

( Halkın Sui ı 

Harba Hazırlık 1 Belçika 
Kralının 

~------~~~------~----oo~~---~~~~~~~-

İ ta)y anlar 12 adaya pek çok 
asker, top, 2'emi ve tayyare 

2öndermişlerdir 
Londra (Radyo) - Deyi Adalara 250 uçak gemiştir. 

telgraf gazetesinin Atinadan Leryos, Rados ve daha bir 
öğr~ndiğine ~öre oniki Ada- iki yere üçer yüz ton petrol 
da ltalyanlar lngilterenin Mı· çıkarılmıştır. Yeniden üç tel-
sırdaki hazırlıklarına kar~ı- siz istasyonu kurulmuştur. 
lık olarak Adaları tahkım 

ediyor. Rados ve Leryos A
dalarına 50 bin kişilik bir 
kuvvet getirmiştir. Adaların 
sularında 4 harb Zırhlısı, 17 
T orpito. 18 denizaltı gemisi 
görülmüştür. 

ıı;~ ~ 
llboıd ~ [•l 

Bazı yüksek dağlara uzun 
çapta toplar konuJmnştur. 

Limanların bazılarına tor
pil dökülmektedir. Bu sulara 

balıkçıların yanaşması yasak 
edilmiştir. 

s: [•] 

Romen-Elen 
-----------------0000-----------------

Arasında pazarlık uymadı. 
Durum şekerrenk oldu 

Sofya (Özel) - Bükreşte ı 
çıkan Lopta gazetesi Yuna
nistanla Romanya arasında 

ekonomsal anlaşma netice
siz kaldı. Sebebi de Yunan
lıların Romenlere verecekleri 
emtia bedelini gene emtia 
bedelini gene emtia olarak 
kabul etmeyip te para ola-

W m E m 

rak almakta ısrar ısrar et· 
meleridir. Ekonomi bakanı 
da Romanyadan Yunanista
na gidecek petrollara ağır 
şartlar koymağa karar ver
di, ayni zamanda Yunanis
tandan gelecek emtianın da 
Romanyaya girmesi tama· 
men menetti. 

l~giliz-Alman 
----------------0000~~~--------~ 

Arasında gizli bir hava itti-
fakı olduğu doğru dewilmiş 

Sofya (Özdl) - Berlinden Bulgar ajansına bildirildiğine 
göre: İngiltere ile Almanya arasında gizli bir hava ittifakı 
akdetmek için geçen ayın yirminci günü bay F over tarafın
dan İngilterenin Berlin sefirinin kabul olunduğunu Fransız 
gazeteleri yazmış ve bilhassa Övr gazetesi bunu israrla id
dia etmişti. Resmig kaynaklardan bildirildiğine göre bay 
Hitler ile İngiliz elçisi arasında böyle bir görüşme yapı]ma
mıştır. 

Bay Venizelos 
---------------------00~~~---~~---~-

Li beral Reisini Paristen İdare 
Ed• ' ıyor ••. 

Atina (Özel) - Liberal partisinin idarese nakledecektir. 
Çünkü Venizelos hergün oradan buraya yeni yeni talimat 
gönderiyor. Burada kendisine bağlı kalanlar da bu talimat 
dairesinde harekst ediyorlar. 

8 2 s :i~ rı:,q ı~q 
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Patrik Oldü Suikastçılar 1 

Ali Saible diğer maz- 1\1iras Olarak Ruınluk 
nunlarn n1uhaken1esine Aleminde Bir Dedi-

Ankara ağırcezada kodu Bıraktı 
başlanacaktır Sof ya (Özel) - Bura ga-

Ankara (Özel) - Atatür- zetelerinden bazıları İstanbul 
ke karşı suikast hazırlamak· 
la suçlu bulunan Ali Saib patrikinin vefatından bahse-
(Urfa) ile çetesi Yahya ve derken diyorlar ki: Patrik 
arkadaşlarının muhakemele- öldü, fakat Rumluk alemine 
rine pek yakında Ankara bir intihap gailesi btraktı ki 
ağır ceza mahkemesinde hayli dedikodu yapacaktır. 
başlanacaktır. 

• 
Italyan üniver-

sitelerinde 
Bulgarca ~lecburi 

Oluyor 
Sofya ( Özel ) - İtalyada 

üniveJsiteJerde Bulgar lisını 
ile Bulgat edebiyatının okut
turulması. talebenin bu lisan 
ve edebiyattan mecburi im

tihana tutulması hakkındaki 
karar İtalya kralı tasdik 
edilmiştir. 

Rolü 
Belgrad (Özel) - Belçika 

kralının geçen hafta aJel'ace
Je Londraya gitmesi dikkat 
gözlerine çarpmıştı. Hatta 
buna kesin bir anlam veri
lememişti. Hatta kralın noel 
yortularını da feda etmesi 
merakı uyandırmıştı. Kralın 
bu ani seyahatının sebebi 
aracılık yükümile İtalya kra
lının mektubunu İngiltere 
kralına vermek ve barış için 
tavassut etmekten ibaretmiş. 

Bay Laval 
Barıştırıcı siyasasında 

devam edeceğini 
söyliyor 

Paris -Havas ajansından: 
Parlamentoda itimat reyi 

ka:zandiktan sonra bay Laval 
şu sözleri söyledi: 

Ben emrivaki yaptım. Esas 
koydum ifasma mecbur ol
duğumuz vezifeleri gördüm. 
Eğer Beritanya hükumeti ile 
aramızda bir ittifak uyandır
dım diye banamuhalefet 
ederlerse ben de derim ki: 
İki demokrat konuşması ih
tilaf değil barışı temin için 
dostluğu kuvvetlendirir. ___ _., ... ___ _ 
Habeşler 
Yavaş yavaş 
İlerliyorlar 

- Baştarafı 1 incide -
çok malzeme ve mitralyöz 
almışlardır. Makalle şimalin
de şimalinda şimdiy- kadar 
50 mitralyöz birçok tank 
zeptettilerini Habeşler iddia 
etmektedirler. 

RAS NASİBM DURUMUM 
DAN EMİN 

Harb cephesi kumandanı 
Ras Nasibu Harrara karşı 

General Grazyanı ordusunun 
herbir hareketini reddedebi
leceğine emin olduğunu bil
dirmiştir. 

Bu orduyu ziyaret eden 
ayarlar bütün askerlerin haki 
elbiseli ve mükemmelen mü
sellah oldnğ'1nu görmüşler
dir. 

Harrarda hava hücumuna 
karşı müdafaa talimleri ya· 
pılmış ve açık kamyonlar 
ahaliyi şehir etrafındaki te· 
pelere taşımışlardır. Şehrin 

40 bina varan nüfusunun bu 
şekilde kaçırılmasının çok 
güç olacağı anlaşılmiştır. Har
rarın bombardıman ediJmiye
ceği umuluyor zira bir taraf
tan açık bir şehir olub için
de asker yoktur. Diğer ta
raftan ahalisi İslam aleminde 
çok fena tesir yapacaktır. 
Nihayet burada bir çok ya
bancılar ve bu meyanda 
Frasız zabit heyeti ecnebi 
gazete aytarları bulunmak
tadır . 

Roma 1 (A.A) - Maraşal 
Badoğliyo telgrafla bildiri
yor: 

Hussan Hailenin adamla
rile Sultan Sivalodile 'nin 
adamları İtalyanlara mutava
at etmişlerdir. 

2 lkincı Kinuo 

Mısırda neler 
oluyor? ... 
---------------0000--------------------

B u bantaki radyo hulasaları 
Mısır işi gene sarpa sardı. Kahire gene ayaklanma mer

kezi oldu. Kahireye dışarıdan yürüyen talebe ve halkı şeh
re girmekten men için zabıta Kahire kapılarını tuttu. 
Kahiredeki iki bin talebe "istiklal isteriz, Eden bize istik
lalimizi vermelidir,, diye bağrışıyor. 

§ Kahire şehrinin her tarafında nümayişler yapılmrştır. 
"İstiklal isteriz, kahrolsun İngilizler,, sa daları işidilmiştir. 

§ İngilizler fevkalade komiseri Mısır başkanlığıle görüş
müş ve Habeş harbı ve İngiliz dış bakanlığının değişmesi 
hasehile Mısırlıların dileginin tetkik edilmediğini ve fakat 
münasib bir zamanda hu tetkiklerin yapılacağını söylemek 
suretile vakıt kazanmak yolunu tuttuğunu bildirmektedir. 

§ Talebe Mısır başkanlığının otomobilini kırmak ve ken
disini tutarak " Ya mahkum edilen nümayişçilerin affını ya
hud kabinenin istifası ,, diye bağırmıştir. 

Kültürparkın : Barış 
Temel töreni Projesi 
-Baştarafı 1 inci sayfada- 0 .. 

1 
• • 

denildiğini, parkın ne ıçın . memıştır 
360 bin metro giniş yapıldı- Milano - Stefani ajansın· 

ğını, ne için şehrin tam or-
tasına lkurulduğunu, izah 

etti. Bu vesile ile de Rus 
hükumetinin ve onun İzmir 
Aleksi Trentiyefin bu bab
taki himmetlerine ulus adına 
olarak teşekkür etti. Ba te-

şekkr esnasında orada hazır 
bulunan binlerce halk yük
sek sesle ıcyaşasln Sovyet 

dostlarımız,, deye bağırarak 
bu teşekküre yürekren işti
rak etti. 

Bundan sonra şarbayımız 
sözü İzmir fuarına nakletti. 
Bu serginin ve~ diği manevi 

şerefi ve maddi faideleri sa
sayıldı. Cumhuriyet halk par
tisinin memleketin bayındır-

lığı hususunda gösterdiği 
gayret ile, o partinin, Türk 

ulusunun, önderi Atatürkün 
ve ona uyan ve bu parkın 

önemli amili olan bay ismet 

İnönünede ayrıca minnettar· 

lıklarını bildirdi. Ve sözüne 
yaşasın Atatürk, yaşasın İs-

met İnönü ve yaşasın büyük 
Türk ulusu sözile söylevini 
bitirdi. 

Söylevden sonra, evvelce 
hazır1anmış çukurlara ağaç
lar dikilmeğe başladı. 

İlbay Fazlı Güleç, Müstah
kem mevki kumandanı Ge
neraJ Kerameddin, Parti baş-

kanı, Şarbay ve Sovyet kon
solosu, General Zeki taraf-

larından birer ağaç dikildi. 
Ve müteaddit fotograflar 
çekildi. En son olarak parkı 

çevreleyecek olan dıvarın 
temel atma töreni yapıldı ve 

hazırlanmış olan kurbanlar 
kesildi. Ve muzika İzmir 
marşını çalarken törene son 
verildi. 

dan: Vatikanın mürevvıcı 

oJan (Oservatore Romano) 
gazetesi barış projesi olma
mıştır, diyo1 ve bu iddiasını 
şu yolda isbata çalışıyor: 

Parisin teklifi Uluslar ku
rumu gözünde ölmemiştir. 
Zira bu kurum bu teklifleri 
tedkik ederek gelecek Se
yansa takdim etmesi için 
projeyi on üçler komitesine 
havale etmiştir. Binaenaleyh 
barış talebinde ısrar eden 
Fransa için bu proj~ ölme
miştir. Bay Edene gelince 
zannedilmemelidir ki fngiliz 
kabinesi yeni dışbakanın fik
rine uyacaktır. 

Anlaşır 
Gibi oluyorlar 

Belgrad (Özel) - Yugos· 
lavya radikal grubu Sırbista
nı temsil eden Stodyanoviç, 
Hırvatları temsil eden Kro
şeç ve Bosna islamlarile Sır
bistan Boşnakları temsil eden 
doktor Mehmed İspahoviç 
parti gürültülerinde sükütü 
ihtiyar ediyorlar. Binaenaleyh 
bu sükut aralarında bir an· 
laşmaya gidildiği :zannolu· 
nuyor. 

Arnavutluk 
Sular altında 

Sofya (Özel) - Tirandan 
telgraflandığına göre şiddeli 
yağmurlardan birçok nehir
ler taşarak Elbistan, Berat 
ve Şapak kasabaları ve ci
varları sular altına aldı. Kiri 
nehri İşkodranın bir kaç 
mahallesini bsğdu. Bir kaç 
ölü de var Elbesan, Berat 
ve Görce aralarındaki gidib 
gelme kesilmiştir. Hükômet 
meğdurlara yardıma koşuyor. 

Radyo ve Telgraf liulisaları --···· -Şimdiye kadar İstanbulda oturmakta olan beyazların 
artık memleketimizden çıkarılrııalarıno karar verilmiştir. 

§ İngiliz hava filosuna aid, hava postacılığı yapan, bir 
tayyare Akdenize düşmüştür. Dört kişiden yalnız pitot kur
tulmuştur. Yolculardan haber alınmamıştır"' 

§ Brendizi - Hartok seferini yapan İngiliz yolcu tayyaresi 
lskenderiye yakınlarında denize düşmüş ve on iki yolcudan 
hiç biri kurtulamamıştır. 

§ İskenderiye yakınlarında düşen tayyarenin kumandanı 
vilson yaralı olarak bulunmuştur. Bir ingiliz harb gemisine 
alınmıştır. 


