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Bir Italyan hava filosu delik delik edilmiştir 
~~----~~---.~~------~--~----~~~ OOOOOOttOOOOOO ~~----------------~----------~-------

Habeşler bayramda müslümanlara da başvurdu 

Atatürke suikast yapan- ı Mısırda yeni galeyanlar 
lar ağırcezaya verildiler /ngiliz dışb;;kanının fikri 

· Ankara (Ôzel) - Atatür- 1 Haklarında men'i muhake- zaran artık bu memniıiyetin 
k k k b ı k ·ı ı Ah d fstanbul (Özel ) - Omar meselesi ~hakkında İngiliz hede re1'imine d6nDlecefi ün yü se şa ıs arına yapıl- me ararı verı en er rne devamı mevzuubah değildir. · M 

k · t · v 'k t v t Ah d O.. V k üniversitesi talebesi yeniden dış bakanı bay Edenin pek hakkında bay Edenin ısır ma ıs enen şenıg suı as ın og u me ' mer er aş Arcak umumi efkarı teş iş 

bk'k t fh · og-ıu Salı"h Mı'rza og-ıu lsmaı·ı aya~ lanmıs ve po:is k1Jvvd· iyi f kirleri oJduğu ıı u Mısır Zabıta ta ı a ı son sa asına gır- ' edici habe !er neşri c.,iz oJa- · 
I.d · - l t ·ı ı l · · ı k l p fcvkalad.! komiserı b.ıy La 

rıs og u sa ı e maznun a - maz. Esasen matbuahmızdan -.rını aş dma • a ı ar. o- J • t•k• 
d U.. . . k d l . (' . 1isıer dt! mu\ abe t: t derek mpson hükumdt: \'«! parti st tıs 1 1 an ıcyırın ar eş ı::rı .,acıı böyle bir bar-..kct bekJ1:::ni-
ve . AJemden ibarettir. g~ste r'şç !eri dağıtmışlardır. şef1erıne bi1dırmiştir Bunun Geçen yıl içinde ıelı' . 

yeccğimh şüphesizdir.,, f d l l )a beraber parti şefleri bay k 
Y b S ı'b O · A\' ikı tara tan a yara ı ar var- de olan zabıta va aat ..:rı 8 ya, 8 ı ' zeyır, ı Anka. a 3 (Ö..,el) - ""en'ı' S b f dd İd Ş ., m dır Ulusal şeflerin tavsiyesi Eden namına yapılan bu tc- hakkında vekalete göoderil· 

b:~ 'veSi:m:il i:ami::~~da~~ muhakemelerine karar veri· üzerine talebeler bugün sü- minata kanmaktadırlar ve mek üzere emniyet aıüdlr-
sekiz aaçlu hakkında son len sekiz suçlu bu akşam kiitü koruyorlar. Nahas başa ile bay Hender- lbğü tarafından bir lıtatia-
tahkikatın açılmasına karar tabliye edilmişlerdir. İstanbul (Özel) Mısır son arasında yapılan mua- tik hazırlanmaktadır. 
vermiştir. B B B ti E ~ ~ ~ ~ a fi t.1 ri B B 12 B 

Habeşler Mahalleye hücum ettiler 
--------~~-------------~~ .. ..ao ~----~----~-----------------

Ras Mülagetta kuvvetleri şehre cenubi lşarkiden hücuma 
geçerek Italyanları şarki ve garbi cenublarından geriye 

çekilmeleri için mecbur etmişlerd~r 
0000 

:.~:!!~i;:t ·::~·;~i~ HABEŞLİl~ER .iKİ TAYYARE DAHA AVLADILAR 
umumiıi gazetelere fD beya- İstanbul (Özele} - Habeş ı MOLEGETTA YA YARDIM ı düşüb öldüler. ı İtalyanlar sai ceub ~ 
natta bulunmuştur. eski sü bakanı Ras Mülegetto KOLLARI İKiNCİ BiR TA yy ARE merkezlerinden kuv9etlerial 

k l M k il · b 1 ô VL D sol cenaba naklediyorlar. " - Atatürke yapılmakJis- o u a a enın cenu ıar- stanbul ( zel) - Nego· DAHA A AN 1 BÔL-
tenen suikast faillerinin ne kisiaden yaptığı büyük hü- sun yeni Ras Genevra 12000 İstanbul (Özel) _ Adis- HABEŞLER UAL-UAL 
suretle yakalandıklarını ve ALİ SAiD cum karşı~ında ~alan ltal: kişilik bir kol ile Ras Mole- Ababanın resmi tebliğine gö- GESlNI MUHASARA ETTi 
ne suretle haklarında dava Bunlar Tilrk ceza usul yanlar ıehrın şarkı ve garbı gettaya yardıma gitmektedir. re Makalle civarında avlanan VE iT AL y AN FiLOSUNU 
açıldığını 19 Teşrini evvel muhakemeleri kanununun cenublarından geri çekiliyor- ADIS-ABABADA ELi SiLAH balyan uçağından baıka Mol· HARAB EYLEDi 
935 beyanatımda bildirmiştim. 168 ncı maddesine göre mu- lar. Ras ~ulegett~ kol~ A~- TUTANLAR fa köyü üstünde çok alçak· Stefani ajaau ba laaberi 
O tarihe kadar ile tahkikat hakemeleri yapılmak üzere rupa usulıle terbıye go~muş İstanbul (Özel)- Adis-A- tan uçmak suretile tarassud veriyor: yedi bin kifilik l>ir 
devam etmişti. Ağırceza mahkemesıne sev- usta. askerlerden murek- babada eli silib tutanların yapan iki İtalyan uçağı köy Habeı ordusunun ltalyaa 

Karar hakimliği neticede kedilmişlerdir. kebtır. hepsi seferber edilmiıtir. halkına mitralyöz ateşi aç- kuvvetlerini mubaura ettiti-
suçlulardan sekizi hakkında Men'i muhakemelerine ka- BiR HABEŞ KOLUNUN Bunlar bu güne kadar sefer- mışlardır. Köylülerde tüfek ni, İtalyan açaldarmı• bu• 
med'i muhakeme kararı, di- rar verilenler bugün tabliye BOMBARDUMAM EDlLMESl 1 berliğe icabet etmemiş olan- ile mukabele ederek tayya· lan kurtarmaia çabprkea 
ier suçlular hakkında son edileceklerdir. Matbuat ka- lstanbul (Özel) - Deasia- lardır. renin birini dütürmüşlerdir. delik dqik ..Uldliiai " 
tahkikat açılmasma karar nununun 35 inci maddesine dan şimale doğru giden bir HABEŞLER BiR TA yy ARE Bu tayyarede bulunan dört uçakların benzin depolanma 
vermiıtir. istinad edilerek bu tahkika- Habeş kolu İtalyan uçakları DAHA AVLADI kişi pilot varsdlar ölü bulun- yandığını bildiri.Jor. 
~~kümetine reımiğ bir teb- ta aid havadislerin neşri tarafından bombarduman edil- fsta b 1 (Ö I) _ G muşlardır. 
hgde bulun . 1 k hk'k • . d . • n u ze eçen 1 IRME . masını ıstemdte- menedilmişti. l ta. ı atın mıt ıse e zayıata ugrama· Sah günli Habeşler Makalle RAS DESTEN N ÇEV 
dırler. bu gün filen bitmesıne na- mışlar. etrafında UÇ'.in ltalyan uçak- HAREKETi KORKUTTU 
............................ ••••••••...... ........................................ l d b' · · • t"f k lstanbul (Ôze1)- Ras Des .. 

D•• h Ad• arın an ırını agır u e unya a ISeleri: ateıile düşürdüler. Bu tay- tenin İtalyanların ~olundan 
yarede bir rasıd ve biri pilot bir çevirme hareketı yapa-
olmak üzere bulunan iki kişi cağından şüphe ettiklerinden 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ıı:ıı ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lıiiiiill lıiiiiill 

Dünya hadiseleri : 

Yangın 
Soğokkuyuda bayan f eT• 

ziyenin ucağıltublfm11f i8e de 
itfaiye yetiımit ve lladlr-
müttiir. 
~ ıı:ıı ıı:ıı • 
lı"i:'iıl lıiiiiill ..... illa 

Belçikacla bir ıöstcride bulanan Alman ıcuçlerini zabıta 
etmiftir. 

Arsıulusal ceza ve bapiı mutabbassıslan kongresinden bir abra 

Hapishanelerin alihı ve ceza kanunlanmn tedkiki içia Beı liDde toplanan ar11uluaal k_.] 
dağıtmıı ve bir kaçuu teYif ıre iyeleri mahkOmlaruı ruhlanaa bir inkılib yapmak_için çok 6uemli fikirler ortafa at· 

mıtl-rclar. 
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-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
_ ... _'111ııllıı __ _ 

"Cumuriy:et sevgisi; onun prensiplerinin çıgnenmesine 
katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 

-2-

Romanımıza Başlamadan ••• 
--- 0000 --

~levsime göre elbise değiştirilir gibi rejim 
değiştirilen bir zamanda bu gibi kitablar, 

faydasız olmasa gerektir ... 
İkinci nokta, evet, ruhumu bir noktada birleşmektedir-

sonsuz bir sevincin şarabı ile ler ... 
sarhoş eden ikinci şey de: Benim varlığımı zapteden 
ismet İnönünün yurt için üçüncü noktayı da bir kaç 
hava kuvvetleri meselesinde kelime ile anlatmağa çalışa-
gördüğü tehlikeyi anlatırken yım: beni, şaşkınlığım kadar 
gözlerinde okuduğum ve derin bir hayranlık ve mef-
benüz ne bir kardeş, ne bir tunluğa düşüren bu noktada 
baba ve ne de bir ana gö- toplu olarak bir kaç defa 
zünde rastlıyamadığım sami- görüşmek, dertleşmek fırsat 
mimiliğin temiz ifadesi ifa- ve mutluluğunu elde ettiği-
desi ile yurtdaşlarına, şeker- miz Recep Pekerin bizi ay-
den sonra tuzun da ucuzla- dınlatan kudretli mantıkı ve 
tılacağı müjdesini verirken hazan çok münasebetsiz su-

. gene bu gözlerde gördüğüm aller karşısında da ka bet-
sonsuz sevıncın yüreğimi mediği müşfik soğuk kanh-
zapteden panltısıdır. lığı olmuştur. 

Ruhumun ve yüreğimin fşte Ankarada yoktan 
bü~ön paslarını yıkayan bu var edilen bu yeni ve yüce 
temiz parıltıyı gördükten dünyayı gördükten ve bunun 
sonra, zaruri ihtiyaçlara aid yaratıcılarının gözlerinde 
maddelerin ucuzlatılması sa- memleketini, bir hesab, bir 
vaşında ve bilhassa şekerin menfaat düşünmeden, hatta 
bahahlığı hakkında yazdığı.o icabettiği zaman, maddiğ 
çok acı ve zehirli yazdarımı zararları bile seve seve gö-
affolunmaz bir günah ve züne alanlar için gördüğüm 
kabahat gibi daima yüzüme müsaadekarlık ile· garazkar-
çarpan bazı Ankarayı çok sızlık anlamından sonra her 
gördüğü halde Ankarayı he- hakikatı açıktan açığa yaza-
nüz anlayamıyanların ağır bileceğimiz bu romanda cu-
itbamları ile ne kadar sevin- muriyeti sevmek, cumuriyeti 
dim ve iftihar ettim. sevmeği bilmek

1 
cumuriyeti 

Babalılık için bastığım bu sevdirmek ve bilhassa Türk-
acı feryatların, bir ucuzluk lerin neden her hangi bir 
müjdesi ile İsmet İnönünün milletten fazla cmuriyeti se-
gözlerinde gördüğüm o se- vebileceklerini göstermek 
vinç parıltısınm yanında ne yolunda yapacağımız bir ka· 
kadar sönük ve cılJz kaldı- lem denemesi, her mevsime 
ğını anlayınca bir şey daha göre elbise değiştirilir gibi 
anladım ki: bir çok dilekler, rejim değiştirilen bir zaman-
hir yurdu~ muhtelif yerlerin- da faydasız olmıyacaktır 
de.ıı akarak nihayet bir de- sanıyorum. 
nize dökülen çaylar gibi hep ( Arkası var ) , ... 

~ 

Yeni Habeş 
Askerleri 

Cepheye Her Gün 
Geliyorlar 

Belgrad - Londradan te
lefonla bildiriliyor: 

"Deyli Telgraf,, gazetesi
nin harb aytarının verdiği 

haberlere göre Habeşler şi
mal cephesinid ilk hattına 
1~ binj kişi koymuşlardır. 

Dessiyede bulunan ihtiyat 
kovveti de 75 bin kişidir. 

Hebeş cenub cephesinde 
de kuvvetleri buna kafidir ki 

buraya her gün Adis-Aba
badan yeni kuvvetler geli
yor. 

Son yapJlan hesaba göre 
Habeş hükumeti emrinde bu 

gün 500 oin müntazam asker 
vardır. 

pırıııı 

-~d 

YunanMake
donyasında 
Seçinı mücadelesi 
A tina - Liberallerin me

bafilinde söylendiğine göre 
bay Sofulos ile bay Konatas 
arasında yapılan bir müza
kere neticesinde Makedon
yada seçimlerin ~daresi Ko
natasa bırakılmıştır. Konatas 
Selaniğe giderek namzedle
rin listesini tanzim edecektir. 
Ayni maksadla Serezi, Dra • 
mayı, Kavalayı ve Gümül· 
cinayı da ziyaret edecektir. 

25 liradan 
Fazla para 
İthali memnu 

Ankara - Hükumet ha
riçten 25 liradan fazla Türk 
parasının memlekete ithalini 
menetmiştir. 

( Halkın Seıl t 

Kanlı bir cinayefı 
~~~~~---~~~-· oo~~-~~--~~~-

8 ir köylü iki kadın kesti ve 
karısının evine de ateş verdi! 

Vezirköprü, (Özel) - Dün 
şehrimize iki saat mesafede 

T eberük köyünde benzeri 
pek az bir cidayet işlen· 
miştir. 

Bir müddet evvel Tebe-
rük köyünde 
Kamil ayni 

Hasan oğlu 

köyden F eriee 

ile evlenerek içgüveysi gir
miş, aradan bir zaman geç
tikten sonra da Ayşe ismin 
de ikinci bir kadınla yaşa-

mağa başlamıştır. İşte bu 
ikinci bir kadın evinin ta-

dını bozmuş, mecburi bir 
geçimsizlik başlamıştır. 

Evinin fazla geçimsizliğine 
tahammül edemiyen Kamilin 
karısı Feride talak için mah 

Etmi yoksa 
sebze mi 
yemeli? 

Doktorlara soracak olur
sanız bir çokları sebze ye
mek taraftarıdır. Hemen 
herkese ayni tavsiyede bu
lunurlar: 

- Sakın et yemeyiniz, 
sebze, hem de çiy olarak 
sebze ve meyva yiyiniz! 

Bu tavsiye bilhassa biz 
kadıular için çek yerindedir. 
Çünkü fazla et yiyenlerin 
tenlerinin güzel o!uak kal· 
makta devam etmediği mu
kaktır. Meslekleri icabı dai
ma et yiyen kasaplara ba
kınız. Yüzleri sivilce ve kır
mızı lekeler içindedir. 
Başka bir misal daha ala

hm. Herkes bilir ki kansız 
insanlara ötedenberi verilen 
en iyi gıda sığır liaraciğeri
dir. Hergün 200 - 250 gram 
kadar karaciğer yemek kanı 
kuvvenlendirir. Halbuki son 
tecrüleler pek iyi göste~ -
miştir ki bu 200 gram ka
raciğerin yerini üç tane mü
tevazi kayisi tutmaktadır. 

Son asrın hastahkları içinde 
bilhassa "damar eertliği,, en 
başta gelmektedir. "Damar 
sertliği,, de sebebi~ et veren 
en mühim _unsur vücutteki 
acide uriquein fazla olması
dır. Bu da etın fazla yen
mesinden doğuyor. 

Görüyoruz ki etten ziyade 
sebze, hatta sade sebze ye
mek için ortada çok makul 
sebebler vardır. Fakat bunu 
mukabil etitaraftarlarının de 
sade sebze ile beslenmek 
iddiasına karşı ileri sürdük
leri bazı esaslar da yok de
gildir. 

Bir kere abşkanlık mese
lesi et yemedeu sofradan 
kalkmayı bir çokları karın· 
lan aç kalmış gibi farzet
mektedirler. Sonra et yeyen~ 
)erin içinde de sıhhath güzel 
erkek, kadınlar mevcud de
ğil midir? 

Hele ötedenberi etin insa
na kuvvet v ~rdiğine dair 
ağız!arda dönüb do!aşan an' 
anevi sözler et taraftarlarına 

kemeye müracaat etmiştir. 
Zavallı kadın mahkemeden 

köyüne dönerken kendisini 
dava ettiği için kocası Ka
mil tarafından yolu kesilerek 
feci bir surette öldürülmüş· 
tür. 

Canavarlığım tatmin ede
miyen Kamil, Ayşeye de 
"seni anan ve ardeşin işti
yor,, diye aldatarak köy ha
ricine çıkarmış ve bütün ge
çimsizliklere sebebiyet ver
diğini ileri sürerek Ferideyi 
gestiği ayni biçakla Ayşeyi 
de kesmiş, öldürmüştür. 

Bu cinayetlerden son kö
ye dönmüş karısı Feridenin
de evini ateşe vererek kaç
mıştır. 
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• • Isveç hastanesı 
Bombardımanı 

Tafsılatı 
Adis - Ababa ( Radyo ) -

İsveç Kızılhaç hastanesinin 

bombardıman edilmesinde 2 

İsveçlinin yaranlandığı, 30 
Habeşliuin telef olduğu ve 
ayrıca 50 Habeşlinin da ya
ralandığı tesbit edılmiştir. 

Karargahtan bir kilometro 
uzak ve bütün kızıl bayrak-

larla örtülü olan bu hastane
ye yapılan bombardıman ani 

olmuştur. Bumbardımanda bu
lunan hastane binası, bütün 

ilaçları ve ecza depoları 

mahvolmuştur. _....._ - ~ ~... ..... -~ ......... , .. 
hak verecek kadar zihinler
de yer etmiştir. 

Lakin bütün bunların ak
sini de ispat pek kolaydır. 
Alışkanlık meselesi insanın 

kendine hakim olmasile pa
kala begiştirilebilir. Sonra 
sade ~ebze ve meyva ile 
beslenmeği ittiyad edinmiş 
oldukları halde müteaddid 
rökorlar kırmış birçok spor
cular cla mevcuddur. 

Hatta bu sporcular çok 
defa etle beslenmiş olan ra 
kiplerinden üstün gelmek-

tedirler. Hele kırk yaşına 

basmış ve damar sertliği 

yakında yakasına rapışmak 
üzere olanlar nasıl olsa ışi 

sebzeye dökeceklerine göre 
buna biran evvel alışırlarsa 
fena mı ederler? 

Sonra herkesin bildiği bir 
hakikattir ki kuru sebzeler 
içinde et kadar değilse de 

ona vakın kuvvet ve has
sada birçok şeyler vardır. 
Bunlar dururken ve mazar
ratı ·gözününde iken niçin 
ete düşkünlük göstermelidir. 

Eğer genç yaşta iseniz et 
size o kadar muzır sayılmaz. 

Fakat mütemadiyen siyah ve 
kırmızı etler yemekte ısrarda 
da mana yoktur. 

Ekseriya balık, tavuk, hindi 
eti gibi beyaz etleri de sof
rada sık sik bulundurmalı
dır. 

4 ikinci Klnun 

Rusyanın falı 
~-~~~---~~-oo~~~-~~~~-~-i 

9 36 Yılı Neler Getirecek V 
Neler Gösterecek? 

Rusyanın 936 yılındaki mu
kadderatı Uranos yıldızına 
bağlıdır. Bu seyyare yapıl
ması kararlaştırılan hususa
tın icrasında biraz gayri ta
biilik gösterir. Rusyanın is
tiklalini emin olduğuna işaret 
eder. Rusyada şaşılacak bir 
ihtirah olacaktır tabiilik aley
hinde ki cereyanJarrn kaffesi 
tabiıleşecektir. 

İkinci hane muvazene ha
zene hanesidir. Bu durum 
finansal işleri inkişaf ettire
mez. Bu işaret servetin bü-

yümesine meydan vermesine 
bir işarettir. 936 Senesinde 
Rusyada maddi menfaatler
den ziyade manevi suçlar 
daha büyüktür. Bununla be
raber Rusyanın müşterileri

nin sayısı çoğahyor. Rusya
nın varidat kaynaklarıda ço
ğalıyor. Bu yılda Rusyada 

1 

tetkikat artıyor, askeri talim-
1 

ler önemleşiyor, fenni işler ı 
de ilerliyor. 

Akreb burcunun terbiye ~ 
hanesine girmesile faideli 1 
bilğilerin muvaffakiyetlene
ceğini işaret ediyor. 

~ ~ ~ w 
Parmak izi 
Yerine eöz 
Katillerin, hırsızların, sabı

kalıların ele geçmesinde çok 
faydası görülen parmak izi 
usulü keşfedilelidenberi bu 

sahada bir haali tet:(ikler 
yapılmışsa da bu usulün ye· 
rine başka bir şekil konul
ması düşünülmamişti. 

Şimdi Nevyörk zabıtasına 
mensub bir doktor daha ba
sit ve ayni zamanda müessir 
bir sistem bulmuştur. 

Bu doktorun iddiasına 

göre dünyade çizgileri bir
birine benzeyen iki parmak 
bulmak nasll dahil değilse 

kan damarlarının sayısı ve 
tabakai şebekiyeuin vaziyeti 
itibarile birbirine bcnziyen 
iki göz bulmak ta o derece 
imkansızdır. Doktor bu esas 
üzerinden hareket ederek 
zabıtanın parmak izi yerine 
göz fotograflar kullanmasını 
muvaffık buluyor ve bu usu
lün ötekine nazaran daha 
pratik ve çok daha faydalı 
olduğunu iddia ediyor. __ ............ ,_ ... __ 
Habeşe iki ay 
İçinde İngilterede'n 
gelen nıühinınıa t 

Belgrad -- Röyter ajansı 

Torinodan bildiriyoı·: 

İki ay içinde yalnız İngil
tereden Habeşistana geJen 
mühimmat şulardu: 120 bin 

tüfek 600 mitralyöz, 20 mil
yon tüfek memisi, 36 cebel 
topu, 12 sahre topu, 8 tay
yare topu, 200 zırhlı ve yük 
otomobili, 8 harb uçağı. Bu
nunla beraber İngiltereden 
Habeşistana nakliyat devam 
ediyor. 

Dördüncü haneye geç 
Kavis burcu Rusya hakkın 
hayırlı şeyler gösteriyo 
Rusyanın dahilini, Rus ul 
sunu, Rus miJletinin ada 

akıllı yaşamak azminde 
dirlikleri işaret ediyor. 

jopiter, güneşin ve Üt 
ritin bu hanede toplanm 
maları hiç fena değildir. 

Ütarid maneviyata p 
elvirişlidir. Temiz ve sükii 

pek müsaittir. Lakin uf 
fırsatlardan da istifade yo 
ları temin eder. 

Bu hale göre gelecek s 
neye Rusyada bir idare d 

ğişmesi olacaktır. Jopit 
yıldızı gök yüzünun tepesi 
de tecelli edince dahili b 
intizam gösterir. 

Kavis burcu Sovyet şefi 
rinden birinin hayatı ha 

kmda tehlikelidir. Bu işar 
ayni zam.anda bu sene Ru 
yaya pek çok ecnebi seyya 
geleceğine alamettir. Bu 
memlekette sükunete iş 

rettir. 
(Sonu yarın 

~ ~ m ~ 

Faşistlerin 
Törenli 
Toplantısı 

Bugün açılıyor 
Belgrad - Stefani aja 

sı Romadan bildiriyor: 
Faşist partisinin ulusal t 

lantısı bugün Romada töre 
le açılıyor. Gene bugün 
bay Mussolini kongre üyel 
rini Venedik sarayında k 
buJ edecektir. 

İngiliz sıhıy 
Heyeti işe 
Başlıyor 

Belgrad - Royter ajans 
nın verdiği habere gö•e D 
sieye üç gün evvel gelen İ 
giliz sıhıye heyeti şimal ce 
hesine geçmişleı dir. Bunl 
çaaırlarını sahrada kurmuş! 
ve bugün işe başlamıştır. 

Çiftçi bağ v 
bahçe salıin
lerine riı üjde 

Dost Sovyet Rusya tar 
fıdan y·ı.ırdumaza ötedenbe 
ve her bakımdan Avrupa Z 
raat afat ve edavatine fai 
olan çiftçiliğe aid her lürl 
ziraat alatları ile ağaç, fida 
bahçe ve bağlara tabii gö 
reden daha çok kuvvetli v 
elverişli gelen (:..ıülfatd'amo 
yak) kimyevi göbrasinin sa 
şını ticarethanemizin deruht 
etmiş olduğunu sayın halk 
mıza ilan ederiz 1 

Müracaat yeri: Gazi bu 
varında 18 numaralı mağ 
zade Hikmet Besim ve Mu 
tafa Yumelaki evlatları tic 
rathanesi 

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

Kıtlık elbise, pa]to;ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve Asıma yaptırınız. Yerli malı her çeşid çulakiden çifte provalı, temiz masraf, mükemmel 

dikiş 12 liradan 16 liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. LEVHAMIZA DiKKAT EDiNiZ. 



Saldle S ( Halkın Se1t ) 4 İkinci Klaan 

Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu f I 
~! 
~ ı 

Afiyet, kuvvet, kudret, can Verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur '~ 
Romatizma, iştahsızlıj{, ademi iktida , belgevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. ·DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi s::1m------•1m1 ----••EJ•-waw•-•-•SWi!?:fS!!l!iW'mn:l**'l'm:JMDl!ll:!liWJMIBfj•.:a••aı1a•~1111*N~ffi!lll..,...Uil~m~!Z&l&5JDIXPSDlm:tcrltl:'.J!?:~Mm~~·tJd~mt?4~ın:l~:r:~,niJll•U-5E•ıra..ı:A•e..::ı·Mf'l1~ 

lcenler bilirler 1. kı·çeşmelı·k ~~:tt'1c~:ıa:Jc.1c.'1c1c~.:Jr.*~~:t~~~~~~ 
t( 1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi sı 

Ca~d~iO,:e j Ş E N D U L ~ ' 
K~~ı:~!:ı~~.~!ı:~1~~ı;_ı; ~ Maurice C H E V A L İ E R i 
lamba ve pilleri ve kırtaı iye- ~ Jeanette M A C D O N A L D 1 
h:f~i: :;;~~~ı . fı:~d~;~i t~~ ~ Ayrıca: Paranıunt jurnal ve ]~erlin senfonik orkestrası tarafından . 

ıl\ . . 

en taz çiku'ata, şeker ve ~ Vanner'in Tanhavser Uvetürü 
şekerlemeler bulunur. 'i'\ • 

ttF-.::.--·- - ,.._ _. _ _ __ --:ı ~ Bügiin Matinelerden itibaren 
l:' Ağızda iyle ! ~ Elh Tel 
r+ \ 1 

• ı .. l fı ;ö amra . 
1t+ e 1111( cnızı Jozn1a- :.· ~ 2573 

., .. ,,.: 1: da n yeınek yi nıck ~ « . İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

1 !• ~ İstiyorsan ız ? ', « 
t~ ~ ~ """--~'V'V' """' ........ ""'"""'""~""-........ "" ~~ -...i t Hiç tcreddiid etmeden ~- .. X """""'"""""'"'""'" '"" SEANS SAATLARI 
•: Kemeraltmda Barut hPnı • l .X Hcrgün: 15 - 17 - 19 - 21,15.. . 

: sokaAğıLköAşeSsinEdHe JR ::ı :X ~~:~~t~~:t;3~~şl-;;. 15 talebe matmesı. 

1 • •· ı ~ Akşamları sinemadan scnra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 
+) .. • « 
•l Jokantasana koşunuz ! . . ; ~'VV'~'V'Y')lCYV''W"'V"YfiY'Y'V''V''V'~-~~~~ 
-· ~ .. ~~="'~ :...---·~z... ........ ~-.... ·~ ~"'r~.,..,, ..... "'r .. ' -r.,."i"'"l""'i ............. y-pı"'f"-r 

~1clt:la:Jtbtc:Jt:lc:lcll::t:Jt!:lc:tc**lt:lc1c:k1c:lc:lc=t:~: 

~ DOKTOR ~ 
A. Kemal Tonay ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
hastalıklar n1ütehassısı )+ 

~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
+c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
+c akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
41 Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )+ 
+c tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )ı 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. 

Hayatın manasmı anlamış ince diişl\nceli kibar bir bayan .JJ • d f n sm e muntazaman yapılır. Tele on: 4115 )+ 
tecrübesine iıtinaden diyor ki: « )t 

N eş, en izi, hayatınızın zevki ı ı i. sıhhat ı n 1 zı n +c:W:~~:W:='IC:\C:r:'IC~~:W:i~~~:p/:~)l::f::W::W:+c 
dainıi surette korunnıasını ten1in edecek ancak 

-

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

disit, böbrek diltklHlllitlin• 

FENNi 
Korsalar 
VARİS 

Ve Flebit için listik çorap· 
lar, kasık bağları, son moda 

Sutıen ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. Aşer 
23 Odun pazar 

Kantarcılar 

a Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 
13ayranı<la, hayranı ertesi ve her zanıan 

Yakında ( Halkııı Sesi ) nde 
yalnız hu rakıları kulJanınız. Beni ~ükr:nıla 
hatırlarsınız. 

Hırsızlara, canilere, nefes aldırnu)'an 

Bir kadın polis hafiyesi 
Adlı çok meraklı, çok heyecan veren ve ayni zamanda 

~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~~ 1 b. h ı d w ı ı· b" macera romanına başlayoruz. Bllttın 
ır ay ı a eg ence ı ır . 

hırsızları her nevi suçluları hemen eline geçiren bu zekı, 
' k c·· l kadın polis hafiyesinin maceraları 

~ TAYYARE· TELEFON ~ 
~ • 3151 ~ 
ır~ ~ 
~ Yeni sene şerefine bu günden itibaren 2 Büyül filmle ~ · 

cesur ve ço . . . uze . . 
okurlarımıza çok heyecanlı ve eğlenceli anlar geçırece~tar. 
Çünkü hırsızları, canileri yakalıyan bu kadın ~arılarına ıh~
net eden kocalarıda enseliyerek karılarına tesbm etaıektedır. 

t'1 halktan gördüğü kıymetli teveccüh ve rağbete muka- f1 
~ _ _ belede bulun~yor . . ~ _ _ _ 
• ~ - 1~ buyuk yıl~ız . 50('0 guzel kızın temsıl ettık- m )ll'!;r.,~~~~ ~·~~~~~ 
• lerı senenın en zengan fılmi ~ ~.!'ıl~~ •ıt.etu-"'Wll~~~~ • ~ 1 A • a•Jı 

do Cortez - Dick Povell - Guy Kibee - Ruth ~ ı- B •• ~ U 
rs1 Donnelly - Hal Leroy - Hugh Herbert - Fifi m ~ ugu n ~ CUZ ve m Dorsay ve 5000 güzel kız 1 .. 00 Nefis fotoğraf 
1 Büyük ihtilal l I 1 Vahşilere hücum ~ Çektirme_~ istiyenlere 
il ~ ıl [•.a \ T e An1atorlere 

A 8 il •ı J G b• E ~ Bilkodi 10 kısın1 1 Birinci beyler sokağındaki nna e a 1 e ean a ın m ~ ~ 37 numaradaki fotoğrafba-
tarafından oynanan aşk vem 1 2 Büyük oyun 1 nemiz gayet ucuz ve tem~z 

~ ~ i totoğraf çekmekte ve amator 

1 heyecan filmi ~ 1 Oynıyan: ~IAl~JBEL 1 ~ kısun ~ işleri yapıl~aktadır: Bu~dan 
Aynca Foks dünya haberleri Türkçe Sözlü B li'. i ~ başka fotograf alçı ışlerı da· 

a ~ 3 y . d.. h b 1 • bi yapılır E Bu haftaya mahsus seans saatları • 8 enı unya a er erı F' ti . 
S Her gün 14 - 17 - 21 ~ ıa ar 
S Cunıartesi 12 30 - 14 talebe seansıdır. • 1 4 M•k• kJA ~ 6 kartpostal 75 kuruş a Pazar 12,30' da ilave şeansı vardır. E 1 1 ve re am il 10 vesika fotoğraf 40 " 
ilBa&:-.. ~~~~-~~~~- Amatör 7-9 2 ,, 
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Kemeralb 
Hükümet 

Karııaında 

S • 4 - 6 1,S .. 
FOTO M. Bilği birinci 
beyler ıokak No. 37 
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"Sahife 4 

•• 
Od emiş 
Otobüs 
Cinayeti 
Ödemişte vukubulan oto· 

büs kazası hakkında gelen 
tafsilata göre 82 sayılı oto· 
büs Birgiden Ödemişe geli· 
yordu. UJucak köprüsü ya· 
nında manevra yapamıyarak 
korkuluklara çarpmış dereye 
yuvarlanmışbr. içinde 21 yol· 
cu vardı. Bunlardan ancak 
Mebmed oğlu İsmail ölmüş· 
tür. 19 da yaralı vardır. Bun
lardan ikisi ağırdır. 

Okulların 
Kütü ohan eli 
Kültür bakanlığınce satın 

alınmış olan birçok edebi 
eserler okullar kütükhanele
rine dağıdmak üzere şehri
miz kültür direktörlüğüne 
gelmiştir. 

Maliye 
Memurları 
Hususi muhasebeve 

.; 

Geçiyor 
Dün İlbay Fazla Güleç baş

kanlığında toplanan komis
yon maliyeden hususi muha· 
sebeye geçecek memurlar ve 
defterlerin devir ve teslimi 
hakkında müzakerede bulun
muşlardır. 

Ağırceza 
Mahkemesinde 

935 yılında İzmir ağırce
mahkemesinde 2 idam, 97 
ağır hapis, 75 hapis, 100 
beraet kararı verilmiştir. 

97 dava dosyası 936 yılına 
yılına· devredilmiştir. Bundan 
mada yirmi kişi affedilmiş 
6 kişi para cezasına mah
kum olmuştur. Yeni yılda 
muhakeme edilmek üzere 
kalan evrakın 32 si katil, 
71 i kız kaçırma ve namusa 
tecavüz, ellisi yaralamak, l 9 
yağma, beşi sahtekarlık, 13 
komünistlik, uçu kasden 
yangın, beşi çocuk düşürmek, 
üzere iki yüz kişiye aid ev
raktır. 

Köpek Balığı 
İhracatı 

Sularımızda mebzul olan 
köpek balıklarının Fransada 
talib olan bir firmaya sa· ıl
ması Türkofis tarafından 
temin edilmiştir. 

Polis komser
leri imtihanı 

Polis komserlerinin terfiğ 
imtihanları 936-2-10 da ya
pılacaktır. Bunun için kom
set ve polisler hazırlanmak

tadırlar. 

Ziraat 
Konferansları 

Ziraat okulu muallimleri 
tarafından bu sene verilecek 
olan konfeanslara Cumartesi 
gününden itibaren başlana
caktır. İlk konferanslar mek
teb muallimlerindenbiri tara
fından Kemalpaşada verile· 
cektir. 

( Halkın Seal ı • 

Hava seferleri yapı(acak 
------------••++++OC>++••++------------

Hükômetimiz memleket dahilinde muntazam 
hava seferleri yapılması için lngiltereye üç 

posta tayyaresi sipariş etmiştir 
İstanbul (Özel) - Memleket dahilinde : : İngiltereye üç büyük yolcu tayyaresi sipariş 

muntazam hava seferleri yapılması liçin etmiştir. Bunladan başka İstanbul-Odesa 
Köstence ve Pire arasında da hava sefer-

bazı önemli kararlar alınmıştır. Aükfımeti- leri yapılması tekarrür etmiştir. Seferle.·e 
miz hava postalarında kullanılmak üzere ilkbahard başlanması muhtemeldir. 

rı+~ J;tı ıı;ıı rı;q 111~ '!:.q ı~ıı "~' n;:.ıı ~."'i 
C.: :.i lıiuı~ ~ı.odl llı..ıll lliıdlJ bıuılJ lb:ııl lıiuııl btuıll ~ _a 

ltalyan askerleri! 
--------++OC>••--------

Habeşlere kaçıyorlar. Yeniden 
bir çok sübay ve sü teslim ~ldu 

Londra (Radyo)- Harardan bildirildiğine göre Italyan-· 
lardan altı sübay, 12 yarsübay ve 15 yerli asker Habeş 
ön karakollann teslim olmuşlardır. Silahları alınarak Harara 
gönderilmişlerdir. 

C+l [•] 

Amerikada •• mu-
him bir kongre 

İstanbul (Özel)- Radyo haberlerine göre Amerikanın 
büyük kongresi meb'uslar ve senato azalarile beraber top
lanacaktır. Kongre cumurbakanı Bay Ruzveltin söylevi ile 
açılacaktır. Bay Ruzvelt bu söylevde Amerikanın bir sene
lik hesabını verecek ve gelecekte yapılacak işleri sayacak
tır. Her şeyden evvel bir bitaraflık kanunu müzakere edile
cektir. Bu kanuna göre Amerika muharebe eden her dev· 
lete karşı ambargo koyacaktır. 

Tevfik Rüştü Aras bak<fınlar 
kurulunda izahat verdi 

Ankara 3 (Özel) - Bakanlar kurulunu bugünkü teplan
tısınna Avrupa seyahatinden dönen dış işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Aras kabine arkadaşlarına izahat vermiştir. 

Habeşler 5 insan 12 deve 
kurban verdiler 

İstanbul (Özel) - Bessiyeden alman radyo haberlerine 
göre Ras Nasibonun cenuy ordusu 10 İtalyan tayyaresi tara
fından Dagbur ve Asabenekide bombardıman edilmiştir. 

Bu iki kasabadan dört saat dışardaki su kuyuları da tay
yar bombardımanına tutulmuştur. 5 askerle 12 deve ölmüş
tür. 

Noel ve bayram münasebetile 
Habeşlerin yalvarması! 

Londra (Havas) - Habeş elçisi Noel ve bayram müna
sabetile Habeş miJletinin İngiliz milleti ile İlam dünyasına 
hitaben neşrettiği beyannameyi gazetelere vermiştir. Bu be
yannamede İngiliz ulusu ile isıam alemine dökülen kana ni
hayet verilmek, ölmek ve öldürmek hareketlerinin önü alın
mak için haksızlara karşı tavassut etmesi dilemektedir. 
------------------- - ---
İstanbuldaki 
İtalyan 
Kolonisi 

İstanbul - fstanbuldaki 
İtalyan kolonisi altın nişan 
yüzüklerini ve altın eşyala

rını harb masraflarına karşı
lık olarak teberru etmeye 
başladılar. Bunların ayen gön 
derilmesine imkan olmadı

ğandan toplananlar satılacak 
ve para ile İtalyaya lüzumlu 
eşya göndirlecektir. 

: İtalyanların 
Rüc'atı 
Belgrad - Adis-Ababa· 

dan telgraf: 
Des ieden g . ...Ien haberlere 

g-öre !faly:m kıt'alarmın 12 -
28 de düçar oldukları hezi
mette Abbi Addinin şimal 
tarafından eJti kilometre rüc'
at etmişlerdir. Bu rüc'atla 
İtalyanlar kaçmış Habeşler 
koşmuş olduklarından ltetl
yanlar pek çok mühimmat 
bırakmağa mecbur kalmışlar
dır. 

Harbdevam 
Ederse zecri 
Tedbirlerde 
Şiddetlenecek ı ir 

Belgrad - Londradan te
lefon: 

Bura gazeteleri cger savaş 
devam ederse bay Edeni Ce
nevre konseyinde İtalya aley
hindeki zecri tedbirlerin şid
detlenmesini istiyeceğini ya
zıyorlar. Taymis gazetesine 
göre bu tedbir şiddetlenmesi 
bu ayın onbeşine kadar ol
mazsa ay başına kadarda 
uzahlmıyacaktır. 

İtalyanlar 
Kendi Ovunlarile 
Aldannuşlar ! 

Belgrad - İtalya radyosu 
Aşmaradan bildiriy<>r: 

İtalyanlar şimal cephesin
deki kuvvetleri taarruza ge· 
çen Habeşlere bir çevirme 
planı yapmak için Aksumun 
şimalinde sıkı bir ric'at ha
reketi yapmışlardı. 

Fakat Habeşler bu ric'ate 
gayet büyük kuvvetlerle yü
rüdüklerinden ve hayli iler
lediklerinden İtalyan çevir
me kolunun tehlikede kala
cağını gören ltalya kuman
dam Habe~lerin ileri hare
ketini;durdurmak için çevir
me kolunu da merkeze çek· 
miş ise de Habeşleri ancak 
Aksumun yirmibeş kilometro 
kenarında durdurabilmiştir. 

Maonal 
Volkanı 
Coştu 

Belgrad - Londradan te·· 
lefon: Royter ajansının ver
diği habere göre Maonal 
volkanının akmakta olan lav
larını durdurmak, ağızlarını 
kapatmak için tayyarelerle 
atılan bombalar bu ateş ve 
kükürt fırlatan delikleri ka· 
patamamıştır. Lavlar gene 
ilerliyor. Şimdi de süel mü
hendisler dinamit ve lağım
larla bu lavları denize akıt
mağa çalışacaklardır. 

İtalyanlar 
Tarassudda 

Londra (Radyo) -Trabu
lus ve Mısırda yapılan süel 
tedbirleri İtalyanlar kendi ta
rafındaki tarassud kalelerin
den geceli gündüzlü gözetli
yorlar. Bir İngiliz kıt'asının 
ufak bir hareketi üzerine bir 
İtalyan uçağı havalanarak 
keşifler yapıyor. 

4 ikinci Kanun 

Dolaplıkuyu' da 
bir cinayet oldu 

Kara F ehmii Hüseyini biçakla 
a2ır yaralıyarak öldürdü 

Dün gece saat y1rmi üçe 
doğru Dolaplıkuyu mevkiin-
de Kara Fehmi adlı biri 
Dolaplıkuyu mevkiinde sa
bıkalılardan Hüseyin adlı bi
rini bir elbise meselesinden 
dolayı bıçakla üç yerinden 
yaralıyarak kaçmıştır. 

Yaralı hastaneye götürü
lfirken ölmüştür. 

Emniyet yar dirdektörü 
bay İsmail hemen cinayet 
yerine gitmiş ve katilin tu· 
tulması için karakola tele· 
fonla emir vermiştr!. Haki· 
katen zabıta katili umumha-
nelerde bir kadının odasında 
yakalamıştır. 

Adliye işe hemen vaziyed 
etmiştir. 

~ 

Radyo ve Telgraf Iiulasaları -· .. ·---Habeş imperatoru devletlere ve uluslar kurumuna verdiği 
bir notada Habeşistandaki İtalyan mallarını müsadere ede
ceğini bildirmiştir. 

Hitlcrciltr Belçikada hadise çıkardıklarından Belçika hü
kumeti tarafından tevkif edilmişlerdir. 

§ Şimali Çin muhtariyetine karşı hareket eden talebeden 
iki yüz kişi bu uğurda ölmeğe yemin etmişlerdi. 

§ Yıl başından beri kaybolan OFransız uçmanları üç gün 
üç gece çölde susuz ve ekmeksiz kaldıktan sonra Kahireye 
vararak Fransız elçisine sağ olduklarını bildirmişlerdir. 

§ Bir ecnebi gazetesine göre İtalya vel iahtının karısı 
"ya Faşizm devrilecek yahud Avrupa karışacak,, dediğini 
yaziyor. Bir diğer gazete de İtalyan kralının tahtının sallan
dığını söyliyor. 

~---------------0000------------------
Harb 
Meydanındaki I 
Olüler •• 

Belgrad - Royter ajansı
nın ha her verdiğine göre 
Noel günlerinde cereyan 
eden kanlı muharebelerde 
yerlere serilen yaralıları Ha
beş Sıhhiye tşkilatı kaldır

madığından ölüb gitmişler
dir. 

Habeşler harb ede ede 
ilerlemiş olduklarından yara
lıların ziyadesi Habeş işgali 
altında kalmıştı. Habeşler 
yaralı, ölü kaldırmağa ehem
miyet vermiyerek bir İtalyan 
daha ziyade öldürmek heve
sile hücum ettiklerinden 
kendi yaralılarını bile kaldı
ramamışlardır. 

Şimal 
Ceohesindeki 
Durum 

Londra - Royter ajan
sından: Şimal cephesinde 
Habeş ordusu ile İtalyan 
orduları birbirinden pek 
uzaktadırlar. Bu iki ordunun 
vakıt vakıt temas etmesi 
ancak Habeşlerin taarruzla
rile yapılıyor. Habeşler bazı 
hücumlar yaparak İtalyan 
~evziler;ne girmişlerse de 
Italyanlar bunl Hl gene istir-
dat etmişlerdir. 

1 Kiliseden 
Düşen kadın 
Öldü 

! İstanbul-Valensiya adlı bir 
kadın evvelisi gün Beyoğlunda 

1 Kahyabey mahallesindeki 
Rum katolik k;lisesinin 18 
metro yüksekliğindeki da
mından düşerek yaralanmış 
ve Haseki kadın hastanesi
ne kaldırılmıştı. 
Kadın dün hastanede öl

müştür. Polis tahkikat yap
maktadır. 

Ha beşe arkası 
Kesilmeden 
Mühimnıat geliyor 
Belgrad - İtalyanın To

rino şehrinden telefon: 
Cibutiden öğrenildiğine gö· 

re Habeşler ardı arası gesil
medt n gelen mühimmat ile 
zenginleşiyor. ---'filir---
Tayyareler 
İlaç dağıtıyor 
İstanbul (Özel) - Bir Ha~ 

beş birde lsveç Kızılhaç tay
yareleri cepheyi dolaşarak 

ilaç bırrakmışlardır. Dolu 
bombardınanda yaralanan İs-
veçli doktoruda ahb götüt
müşlerdir. 

33 Lira 
Aşırıldı •• 
Karşıyakada Merkez ban

kası direktörü bay Mecidin 
evine giren bir hırsız hiz
metçinin 33 · lirasını ve bir 
yorgan çalmıştır. 

-·~.,._ ... ..,___ 

Evkaf 
Direktörü 
Geldi 

Evkaf işlerine dair talimat 
almak üzere Ankaraya giden 
direktör bay Halim Baki 
geldi.j 

~·-

Otomobil 
İçinde 
Soy ~ılmuş ! 

Gazi bulvarında Ali oğlu 
Küçük Hasan~ sarhoş olmuş, 
otomobil ile eve giderken 
otomobilde döğüldüğü 200 
lirasının aşırıldığını zabıtaya 
şikayet etmiştir, 


