
Almanya Silahlanıyor 
ALMANLAR-SAR HAVZA
~I İSGAL ETMEK ÜZERE 

AFRIKA HARBININ SON DURUMU 
liAZ~ • ** o;:;..rw~ iliitAiif 1fP??EI m*' • 

Habeşlerin Aksum-Adua 
u \ ~ ll l hatları gerisine yaptıkları, 

..... ., .. ~ ... t:m:ll lbaskınl haberi teyi ediyor 
------------ -- OO••OO --------------

Bu baskında Italyanların ekserisi hücum tank-
1 

....,..,,~·..,. ları yanında kılınç, hançer darbesile öldürüldü' 

Bu 6 • 
tup, 1 .n bütün Av· 
k,... 11Yaıasına isti-

... et v 
k,,,ct eren yegane 
Alına Alrnanyadı. 
le •

11Ya silihlanıb 
. llltik k llıy0 H ce uvvetle-
Av~· ele Alıuanya 
td• hıryayı da ilhak 

'"'•c re..·ı artık Önüne 
-.ı 11aeı 

lllaı b· ve dayanıl-
•e ır kuvvet hali-
YGıd leJecektir. Bu 
tere en Fransa lngil-

't~e Yaklaşıyor. 
•ile a . 

tcb F Ynı sebep-
• ran 
Yakı-. 11 Rusyaya 
l'lıp, ıor. Bütün Av 
ıa, cvletlerini te-

le e d' reb b n ışeye dü-
Aı111, u hidise ve 

' 

L 
11Y•nın · Cqbii 1 • Yena te-

lon 
1 erı hakkında - --
le) h Hitler bir manevrayı takib ediyer 

ı-.lllard en aberJer bir infilakta yaralanan ameleyi 
ır. 

S DeyJi Tel ziyaret ediyor 
lr h graf gaıetesinin bir mıntaka haline koyması 
::ıı•b:~zAİ:a gÖJce ~diği teşebbüsü Londrada büyük 
6ı lllıntak an. ordularının bir heyecan uyandırmıştır. 
l· ere oldu~yı ışgal etmek 
~ bava .. gunu, Enfield de Belçika hükumeti milli hu-
'4lllftriııi bld~ vücuda getir- dudlarını kuvvetlendirmek 
lb'1ay,b 

1 ırmektedir. Al- için meclisten helihiyet iste-
ııı Re . t k lt nı e rar askeri miştir. 

llfrt 2: [•l [t] S B 8 S 

PttQ ~le benin !,irenç marifeti 
Dua MUAViNiNi VE HA

. t.k.ı.l>EMEYI YARALADI 
ıltiııci ınua\liın mektebi Fakat Kazım kudurmuş 
lıııa d•ınıf talebesinden Ki- bir halde muavinin odasına 
oıa b evaınsızJ ... 
~ eı gü ıgı yüzünden 
~·ııı..ı n evveJ ınektebten 

teb Uftu. Dü 
~. e itl11ai .. n .. sabah mek-
ı_ y ae .d! ınudur muavini 
~eıı lı tı ın od . 
]\ •deın asına gırer-

girmiş, muavin Bay Reşidin 
üzerine hücum ederek bi-

çakla göğsünden ve kolun· 
dan yaralamıştır. Çok şü
kür ki bu yaralar hafiftir. lııını i ~ Abdurrahman 

-..e .... · Çerı b k k . ' Yarala Abdurrahmanın ... ı, ia d ıra rna ıste-
"'e11ıi1 ..,: b'e K&ıım dinle- bağırması üzerine talebe 
"•it ~bd •r biçak çıkara- koşuyor, KAzımı tutuyor ve 
~'Plaı:ıı1,l Urrahmaııın koluna elinden biçağı alıyorlar. Ki-
~, \lf, ş· . l. 11 fıılcırını ıryan kcsılm: ş, zım karagola teslim edili-
~-•ı, Y•l f, hademe afal- yor. 
-,,..._ I nıı . B . bi · enı vurdu HALKIN SESi - Mual· 

Ye batırab'I · · l IDlfh. - Sonu 4 ftncOde -

Habeşlerin İtalyanlara Ak f j papasına bir şey yapmamış-
sum - Adua hatları gerisine ı 1 lar ve ayin esnasında dokun-
yaphkta:ı baskın haberi te- mamışlardır. KISKANÇLIK 

YÜZÜNDEN 
yid ediyor. Amba - Alabinin Ras Nasibu kumandasın-
İtalyanlarct geçtiği henüz te- daki Ogaden Habet ordu-
yid etmemiştir. Fakat durum suna 600 ton sıkletinde har- ... ···-·.,_...-
itibariyle Habeşler burasını harb levazımı ve mühimmat Bir hasta bakıcı 

bir hastayı 
zehirledi 

tahliyeye mecbur olacakları gelmiştir. 
anfaşıhyor. lngiliz Somalisinde Berbe-

Çünkü buraya memur olan ra yolu ile gelen bu harb 
Ras Molegatta ordusu henüz levazımı 40 kadar küçük top 
kendini toplamamıştır. ve 10,000 silah ve 1 S mil- ~~ 

Ras fmronun, dünkü ra- yon mermiden ibarettir. ŞiMDi KENDiSi DE 
DOKTOR DA MEVKUF 

Geçenlerde Franıada kıı
kançhk yüzünden çok feci 
bir hadise olmuştur. Hldiıe 

- Sonu 4 ilnciide -

porlarda verilen, çevirme ya- Ekserisi tanklara karşı 
hud aldatma hareketin·e da- kullanmağa yarayan bu top-
ir Reyter Ajansı şu malii- lar Graçyanının motörJü kı-
mah veriyor: talarına karşı kallanılacaktır. vam etmişlerdir. 

Bu akını yapan Habeş B b k d k 1 d (So"u 4 üncüde) u as ın a ma tu üşen 

muharibleri gerilerine vak- ltalyanların ekserisi hücum aıli--------------
tile ltalyanlardan alınmış tankları yanında kılıç, han-
çadırlar kurmak suretile çer ve kama darbelerHe 
İtalyan tayyarelerinin takib- öldürülmilşlerdir. 
!erinden kurtulmuşlardır. Bu baskın hakkında veri-

Muharipler akından döner- Jen diğer bir habere göre, 
ken İtalyan tayyareleri, için- ölen İtalyanların bir kısmı 
de Habeş muhariplerinin bu· da dini bir ayin esnasında 
lunduğunu sandıkları bu ça- maktul düşmüşlerdir, 
dırlar üzerine yüzlerce bom- Yapılan baskın üzerine 
ba atmışlardır. Bu sırada yanlarında sılahları öulunmı-
dağlık arazide saklı bulunan yan ltalyan askerleri hiçbir 
Habeş muharipleri tayyarele- mukavemet göstermem·şler 
rin uzaklaştıklarını görünce ve çabukça perişan edilmiş· 
sığındıkları yerlerden çıkarak lerdir. 
dönüşlerine emniyetle d.e- Habeş muharibleri ltalyan 

...................... .. .......................... .... 

- Bayram yaklaşıyor, kurban kesecek misin? 
- Kendimi kurban edip dört gün kaynanamla baıbaıa 

evde oturacaiım! 

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

VEREM DERDi 
•••• 

20 Yatak İzmirin hangi 
Derdine çare olacak! 

rn erem mücadele cemiyeti geçenlerde bir kongre yapb. 
aJI Bu kongrede bulunan bir yazıcımız bu çabıkan ve 

hayır sever kurumun cılız bütçesile bir sene içinde bapr
d1ğı bllyük işlerden kıvançla bahsetmişti. 

Cemiyet önümüzde ki yıl içinde 20 yataklı bir verem bu
tanesi tesisini kararlaştırıldı fakat cemiyetin para~• olmacla
ğından bu hayırlı teıebbüsünü meydana çıkarabilmeıi içia 
senelerden beri içinde didindiği, fzmir ve civarı halkını içlııa
de tevavi etliği merkez binasını ipotek etmek mecburiye
tinde kalıyor. 

Cemiyetin 20 yatağı İzmir civarının veremlilarinin binde 
birini bile alamıyacak haldedir. Bu yüzden bir kısım verem• 
Jiler de hataaesiz sari hastalıklar müracaat etmekte, burada 
aylarca nöbet beklemekte ve bir çoklaarı da hastaneye ıire
meden mezara girmektedirler. 

lzmir ve civau için 20 yatak gülünç bir rakamdır. Hiç 
olmazsa 200 yatağa mübrem bir ihtiyaç vardır. 

Veremin aman vermez mikrobile günden güne saranp 
solan ve ölüm günlerini bekliyen binlerce veremli vatanda
şın böyle sönüp gitmesine müsaade edecek miyiz?. 

- HAYIR SAHiBi ZENGiNLER NEREDESiNiZ? 
IZMIR VE CIVARINA BiR VEREM HASTANESi 
HEDiYE EDEMEZ MiSiNiZ 1 sizi VAZiFEYE 
DAVET EDiYORUZ. 

Diğer taraftan Sıhhiye Vekateti ve Belediye ve Verem 
mücadele kurumunun dar ve cılız biıtcesioe biraz yarc:bmcla 
bulunamazlar mı ? 

Halk bunu isitiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



-AVNi DOOAN'A SAYGILARıMLA-

Cıımuriye 
Ginlii yakan bir aık y 
--~~~ ...... ----..-.~-ao----~~~~~------

SiY ASAL RQMAN YAZAN: SIRRI SANLI -

atıyormuş 

Stokholm (Radyo)- lsveç 
Daillbit gazet•biiq yaadığı
aa 16re Y ofurı fabtikalan 
lsveç babriyeaine yeni ve 
eeri •tli ıbir tayyare topu 
vermiıtir. Bu topu 40 mili-
metrdiktir. Bu topµn rücha
alr lalli'•dt ı-. mermi 
atmak, mermi dol,&urmak içi 
•itte~ ~fr•emektir. 
beı bia aıetroJuk m..Uui 
vardar. Aıai fab~ 1•i 
Wr 19iValy~ bffetmittir ki 
clakikacla 180 m'rmi atar. - .. ~ __ ... ........,... ----~ ..__ 

olacata liaaaatWeclir. Zira 
Ray11 ..... .,. ... ., ..... 
al•ra-tı aaaıdilmekMdily 

BiR .KIZ 
SEVl)fM 

"'""""""~~ 

Atk, btırab, Heyecan Romuaı 

'ftzan: .-SAB~H 
$ 

Mimara 82 

LeylA aldatıldım diye inliyordu 
--------~-------.-.cılci••--------_._~~ 

Ona son defa ganclerditi Alnbedden ~- Ut.ti. 
k~ Mbrla•ı. Zetea O.likuh eHadeti k6rmfilleri 

wanutlajw g61t .,..,.,,. farlatt• kadailan• Mb• 
•••"~ CWar masa&atda aiti. iv-dl ve me,._..4ea 
oturan iki kadın. Ahmec:lia çıkb. 
sj,,.W.ri derin derin kokla- Bayik caclclede pyuiz 
PfA~•w ıJDuıah tebe11imlerle ilerliJord'1o lsl•IF.. kaldınml4r
kutıladılrr. Kadınlar tebea- daki hayaline baka. baka, 
•llmlerini ve kahkahalarını batını 6nlble eğmit yipilı.or· 
d zi)'ade ııklaıt,rı•rak du. Hızla yirilyen bir kadın 

Abllmeai ~avıt e;Iİ)f9r• ODJ çafP'r8" _a:eıçtl. Afifte 
aınlardan bir taneıi kadın NflDI çevirdi. Gllen 

••·1••aı,~. tlalen1le Ala•Hi ptarayor· 

Milanocla pof ellr Modon10 
Ulaalar 101~te9İ hakkında 
htr kollfetaI~ vermişti. Bu 
konferansta U......., aoıye· 
teaiaia bufhkG olmadıiını 
ı6yleclilııtıjld• ••~ 
Ululıt ao11p,tealain .. mak· 
udJ_,... &tiib et.a.i ... Uld 
Yananlthlr denine ala olan 
o Ulular ... yet~inin eaaa
laruu, icruU.ini, faitleleriai 
llylemiRL Ba m .. atebetle 
demiftir ki : 

Mald\lonya lmparaton Fi· 
lib Yuaaaiıtana Makidonya 
idarealae tabi olma11111 tek
lif ettiti zaman Yunanlıların 
itirazı lı.edne o :ıamanın 
lDualar -.,e .. İlle, bag6n 
lngiltereuin yapbğı gibi, m\1-
racaat etti. Nihayet soıye
te buna bir karar verme1in· 
ee Filib Y1maaiataııa aaldar
cb. Fakat Yunan Krala De
mosten bataçıkamıyacağını 
anlayanca gesae ~ar aoı
yeteninin vaııtasile sulh için 
mOracaat etti. 

Bu nne Hairanıa 14ilade timize bildirilmittir. Bunu 
glnq tutulacakbr. 811 hava diğer heyetler de takib ede· 
hadiıelİ heyet Alimleıini çok ceklerdir. 
yakından allkadar etmek- Bu hidiıe nzerine yapıla-
tec:lir. Kilıufua en iyi lae- cak ilmi tetkiklerin çok kıy· 
h81udu gl~eceii aal&(ıl· metli olaağı a8ylenmektedir. 
181fbr. l•a ..... ek &zere latanbalclan Raıatliane 
mlteaddid ecnebi heyetler mlldllrtı Fatin ile Oniveraite 
memleketi•ize relecektir. Bu profesörleriaden bir kısmı 
meyanda maruf Fraa11z be- da laebolaya gidecektir. 
yeqiaulan ela clalUI olclutu lnebolu belediyesi ecnebi 
halde bir Frao11ı heyetinin misafirlerin istirahatlerini te
memleketimiıe gelerek ine· min için hazırlıklara batlan• 
boluya ıidecekleri hüklime· mııtır: 

&I B B B B &I B B 
Bir saç kesen 1 Sahte Türk 
berber kızın l L•rası 

facıası :sattıklarından 
1 

Sofya - Bilonede lılandir j Sofya (Ôzel) - Eski Zagra 
oteliaıa altında lvankanın 1 mahkemesi yaldızJr Türk li
aaç keame d6kkinı vardar. j raıı sattıklarından dolayı üç 
Her sabahki aibi üç çirağı Bu!gari mıhk6m etmiıtir. 

zan yatakta alınan 
okunmuı bunun llze _ _,._,..._ 
kim: 

- G6r0yoraunya, A 
hakkmda kalbiade hiıWr 
duyğusu beslemtyormaı. 
sevda ollnnaz diyince, 
danoviç fU cevabı ve 

- Ne oluna olıun. 

Profu6rün bullaa etliii· 
miz bu konferaaaile profe
slr b.,Onki Ulualar sosye · 
teıinin lngilterenin elliade ol· 
d ..... ~te,ld• ~ bu 
so~iD FiHpİDİD eliaCle 
ol .... slbi idare ohmclllja
na nletiilak iatediii .mana
ıı• '*-dak. 

ile beraber gelerek dikklnı l Bunlar madeni TOrk para· 
açmıf ve itine koyulmuıtur. 1 larım san yaldızla yaldızbya
Saat bir de iıçiler öğle ye- j rak 20 bin levalık sattıkla· 
meğine gitmit oda ıaç ıalo- nadan dolaya tutulmuılar ve 
nanda kalmıtbr. Bir müddet malikemeye verilmişlerdi. 
aonra teçenler uionda bir Bunlara 11çer aene mahpu
Jirültil ifitmiıler, kofmUflar ıiyet ve beter ıene de pae
lvankayı yerele yuvarlanır ve deni haklardan mahrumiyet 

•ta kıplllr do111 oıdata baı- ceza,•ı OveriClmiu:~rr. a·m Megv er t .. dt! 
de bulurlar. Heman ha.tane-
ye gltilrilrler, tahkikat neti- d •• 
ceainde yemekten evvel bir Yapan Hırsız e varm.,. 

---~bk konyak içeyim derken yanhı· Defiftanh lıpanyan·n ıa,.tav 
1 ki k k 

1 

emasında esiri nazuf 

K 1 
ı a oaya yerini lizol iç- Son j(lialercle Sofiyada lnr· 

8Çlr8D ar tiği ve bundan zehirlendiği 11zlıtın çotaldıtına. clolaya Fenandoya ıuikaıtta 
Sofya 25 (Ôıel) - Din, dakklada bulunan konyak 1 iİklytfer dahi çoğalmıfb. feadiğ"n\ yazm11hk. Ba 
bable d kadehinden anl••alm••br Bn marifetleri yapan 18 ya- ta sonradan gelen ha sa yin ri erken Y orgi -.... -,. k 

ııımııdaki lvanın ,.6't·-ıı· ı"dı". g6re sui aıta utreyan 
adlı on yaııada bir çocuk Al ,,._ ...- " ld S M8D O•enildiiine ı•re, 1-a Fernando deli lr. ar• 
ikı kiti tarafından atzı b- •• v .... L- 1 

T J • y · bu un'ata il,. •il evvel kg. delli kanla ıauae er paaarak kapdmıı ve trene ı e evızyonunun enı " J d .... yalda ve iç yalda 60 aırkat müfttir, Goranya a us 
biadirilmittir. Yolda çocap Bir· Muvaffakı"yetı· d ı h ... , cirmi yaptı. miiaa eme er mit ı.,, r. 
tanıyan biri allkadar olunca Beı lin - Alman telgraf lvan iatiatakta kalNiliatla- yerlerde de kasti lld 
çotuk hınızlan ortadan kay- _ .ı. , ~ ajansının verdiği habere göre raaı itiraf etmit. marlfeueriui 

1 
lerle kaza ile vuruıan 

baba"f. Nihayet mesele ilk Alman televiziyon istuyonu birer birer ortatya dllmılt- ft kadınlar da Yardır.l 
iıtuyonda poliıe ak1etmif, yeni bir muvaffaklyet temin tllr. 1 ao 
likia gulplann izi buluna- etmittir. anya tale- l•mı•t ova 
ma•ıttır. Berlindeki merkez iıtaı- ., 

Haber alandıima fÖre ıon yonu 380 kilometro uzağa k L S il b 
glnlerde Balıariataada bir kadar koauıurkea kouaıaa 89•et e er 8 
kaç çocak ortadan kalclırıl- adamın fotografını da ghter-
mlfbr. mekteclir. 

1 · d M Bl1kreı - Yeni ders ee-Spllya 8 ısır nesindenbeni bir öğretmen 
M~uf bulunan 21 M.. k 1 · ? okula haline konmuı cim . . . uza ere erı nezama~ 

1 
Mecidiye medreıeai talebe-

Bın kışı salındı 1 Lon~ra (Radyo) - lngıl: 1 leri, bu defa muallimlerile 
Lcuaclra - (Radyo) - Soa tere ıle Mısır araıındaln 

1

. beraber kendi teıebbilıleri 
ilıtilllJer milnuebetile tevkif 1 müzaketelere Martan ikinci ıle feslerini çıkarmıılar Ga
olan 21 bin kiti kom&niatle- gOnil Sabram sarayında baı- latasaray lisemizin kaıketine 
ria ıalebui berine aerbest !anacaktır. iki taraf o gine b: azeyen hirer bltlık fİy• 
"'-"'~tltllw'erdır. .J e\ ,~· · ~· 1 mişletdir. 
da. Kadın, bir, bir, bir daha 
baldı.. Delikanlı aldırmadı 
ve yan ıokaklard .. birisine 
aapb. Buık bir bodrum ka 1:1-
veıine girdi. 
Senerl kıyafetli bir adama 
doğru ilerledi: 

- Varma? 
- Varl 
- Üç paket ver •.• 
"bıned artık kokaif ve 

1 
voi .. e de ~mıth. Gitli ve 
J• ak Leya tozları cebine 
koJtbıktan soma tekrar ada
da. Bir bara girdi. 

~erideki salaaıdan çalpn 
cuilaad aaleri, lladı:ı ia'1-
b.halJrJ dayul.,yor~u • Bir 
mauya oturdu. Sabaha ka
kar kokain ve eroin çekti. 
Sabaha kadar viski içti .. Bar 
kadmlan kwl•uyoa yap• 
... i~D ·- ..... at olcla• 
lar. Hepaiai defetti. Yalnız 

batma bir masada derdi ve 
ıztırabile kartı kartı ya sa· 
babladı.~ 

*** 
Leyllnın ltatua defterin· 

den: 
11 E1181... lzmir 

Aldatıldım •• 
Bwaa bugk dalıa İJi an

byo~. ~tlradar da inan· 
•ıtıit. Betll ....... nasıl 
bajlailnt Ye ......... ,. 
tL. $u anele ~elttfiiia azab 
ve itkeace ona hlll inandı
ğımı ptermiyor mu? Fakat 
ne olana olaua... Fazla ha
f al yapmağa lllıum yok. Bu· 
,On on iki rtır: oluyor. Ha
kikat meyd .. ada.. Af\lah1mış 
ve terkedilmit bir vazitte
yim. On iki gllndür yatak
tan ,ık.adım.. Bir iki g6n 
IODI'• belki kalkarım •• Sanki 

kalbam, ne ,...catım.. la ... 

içine çıkabilecek :niyim .• Ya· 
ıayabileck miyim... Ôlim 
bana o kadar yalun ki .. Ôlli· 
mi duyayoram ... 
Zanllı annem.. Ona da çok 

aayuam.. Zavallı bedballt 
kadın bu yaıta benibı 1edi
iim fellketyamrtuid• •• 
ra yataja dtııHl. Hem de bir 
tarafına inme inerek.. itte 
ıu ıahrları yazarken o da 
'•ryolaı:nıla bqmı bana çti
virmif liazin hatla bakıyor .. 
Bitin teda~iler de -para et-
mlyecek... Za•allı aimtm bl· 
tin hayatınca ıağ' tarafı, ıat 
kolu ve •ağ ayağa Mefluç 
ve k6tüttlm bir vaziyette, 
benim feliketimin eaah Wr 
tallidi gibi lı:arfımcta ıiiilaie· 
cek ve: 

-Beyendin mi yapbğnu? 

der ıibi inlije ialiye gkle
rini hajata yamacak. 

lzmit - Bir kaç 
heri yağan yağmurlar 
den lzmit ovasını su 
tır. Sular bazı kıııaa 
yolhm da &rtmOttDr. 
den )'old6a taflR'l Mr 
ye postacısı, atil~ birli 
hendqe yuvarlaaarak 
nıMtur. 

Of •.. hayat çokfen•ı 
acı ... Oadan mek 
buketi aldığımıi ptl 
ev 1>1r 1-9,tmııe.I• 

Annem de bela de 
•zda baleyi~---"' 
.-.allı i "'1a d de ... 
bilme.U. 'S....., ..... 

Of ... Bu fellket k 
nnı nereden sflrdl1m. 
den tnıdwn. Oau 
catnn.. U..tmıfa 
fim. 

2'l Eylil. .. 
Blltftn taiUclıklanm 

kadaılenm içinde 
çok ıeven beınim de 
en çok allkadar olan 
mit··· Beai aık uk 
ediyor ve.. baaa .ıGzl• 
kulaklaramı kapadı~ 

.laarata ai,d bavadiılİ(. 
yor •.• 



M. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

idaresinde Milli Knttıphane sineması 

• 
Dünya edebiyabnın ıahHerlerinden birini ve Fran z filimlerinia en gtlselini ılncebilWI 

Fakir bir delikanlının · 
hikayesi 

bir meYsu 

• 
saıre 

:~**jc*:tc***:k:t'1::>tf:t~:A:1c~1c1c:A::i::tJt::A:fc~ A.Iman Doktor Apostelin 
, « DO K T O R ~ Son icadı olan Sıhhi Ağulıkların sureti isd~ali 

Ucu~ıu >·u,·f ·· ı l 11 l ı· gb f . ~ .., e şo ı 1·et ve ıa onıızın ta Hır \ 'C 
f.fak~~~ kaz~nan Hükti~~et Cad(~esinde Şem-
o}fll. lt~ Ucuzluk s~ rgısı ucuzlugun ucuzlu

}'aj ak tızere yeni bir sergi yapıp bir çok 
arı y 1 ) 

1
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Ghi a nız 88 kuruşa satına {tadır. Bu 
n1 fırsatt . ·r d d' . 

c an ı stı a c e ınız. 

ll,g A. Kemal Tonay ~j 
~ Ba ktc ri yolog \ 'C bulaşık, sa Iğı n ~ 1 

« hastalıklar nıütehassı~· ı a 
-)( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın
+( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
+c akşam saat· 6 ya kadar hastalarım kabul eder. " U Müracaat eden hastalara yapılması llzımgelen sair 
t( tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta· 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· 
~ sinde muntazaman yapıkr. Telefon: 4115 

:~~~~·~~~ 
Bayram yaklaşıyor! 

Bay 
Oltayla attın yemi 
Avladın yüreğimi 

Ne istersen alayım 
Bayrama ben sana emi? 

Bayan 
Bayram için l:>en ıenden 
Bir şey iıterim bil sen 
"Kabaday, Yüksel" al 
Gör.lüm olsun deye ıen! 

Sigaranın nikotiaini klmilea çe
ken Aldı•• clOkl*lılr.._ w..
sör Doktor Apoıtelin aıbbl AimJı: 
Jıkları uır•'D Awupada .,... 
içenleri memnun ehaıt w ra~ 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmunaa dik-
kat etmelidir. NEC\P SADIK 

Maliye işle in
de başları sıkı
ya gelenler •• 
Kırk beş senedenberi bir 

çok maliye memurluklarında 
bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve bı.ına benzer iı· 
terde biiyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu· 
ğunc:tan mutekaid Bay Yuda 
Baharla Karataş şubesi ka-

Balcılar caddeai No. i56 lmair 
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zanç tahakkuk memurluğun· Kemeralb 
mütekaid Bay Mebmed Ali- Hllkimet 
nin müştereken Bahçeliler .. . .... ~~ 
hanında üçüncü katta 39 tecrtlbe görmilf Ye iı bU. 
numarada bir yazıhane aç- zatlann açtıklan J••İ JUl-
tıklarını memnuniyetle haber hanede muyaffak olmalaruu 
aldık. Memur oldukları za- temenni ederken maliye it-
maolarda halkımıza kanunun lerinde mDıkllita ajnJu 
gösterdiği kolayhklaı ı daima okurlanmw ba u11tbab .... 
bliytik bir hayırhabla g6ste- ki maliye memurlanma ya-

~-EEmarlB-.EBHBR-H rerek herkesin şükran ve zıhaaeaine ~ha· 
~ TELEFON minnettarlığını kazanan bu raretle tavaiye ederiJ. 

m TAYYARE: 31s1 • mr·1~~~~~ 
m BU GuN • [•) 

~ "SiY AA GÖZLER" filiminde Harry Baur'a oyun arka- 1 
a daşhğı eden Simonne Simon'un bütlln bir gençlik, atk , 

1 Gü~;·i ibga~ı;ir l 1 
m 
~ .. 

Genci, ihtiyarı, küçüiü, büyüiil, kadını, erkeii 
tiddetle alikadar edecektir. 

BUGÜN 

ASRI SİNEMAPA r;3'4 
10 metre yüksekten ailıyan - Olaya atlet pmpi• 

yonluğunu eline alan 

RİŞAR T ALMA EN F~~~EL 
KORSANLAR DEFİNESİ filiminde 

m AYRICA: 
m FOKS 

}\YRICA 

~ 
a 
~ 
~ 

( Dünya havadisleri) • 1 Demirhane müdürü filminin nnutalmu utiatleri 

{ Tnrkçe sözlü > ~ ~ GABİ ~IORLA Y ve HANRİ ROLLAND 

~ 
~ 

-( SEANS SAATLARI )- ~~ il ı•ı• • d 
Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seaııaları - • 
Pazar 13 te ilive seanılar vardır. DUNY A HABERLERİ. .. ve saıre .. , 

E 
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Her gün 15 - 17 - 19 - 21,tS. ı· 1 ISKANDAL 1 ımı~ • e 
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Sahife 4 

İkiçeşn1eliği altüst etti 
Arap Hasana ait bir inek 

difu . İkiç~şmelikte boşanmış 
ortalıği altüst etmiş ve bir 
kişi de yaralamıştır. Yaralı 
hi_staneye gö~ürulmüş~ bay
vah Mezarlık başma kadar 
takib olunarak nasılsa yaka
lanmıştır. 

Dalğıçlık ve 
Sporculuk 
İzmirspor merkezine bağlı 

olrnak üzere bir Atıcılık, Bi
ni~ilik, Dalğıçlık ve Kayak 
feperasyonu teşkil edilmiştir. 
Merkez heyeti dün topla
narak bu federasyonun aza
lar~nı seçmiştir. 

Dolcuz Yıl 
Devanı Eden Oa va 

Neticeye Varnıış 

( Halkm Sesi J 

Yunanistanda mücadele 
____________ ...... 00 ...... ------------

IS!Ji!STİMALE HAZIR_İ~SALARE DEVLETİN SILALI KUVVETLERiNi TESLiM EDEMEYiZ 
Atina (Özel) - Kral, far

kalar arasındaki mücadele
lere bir nihayet vermek için 
fırkalar arasında bir itilaf 
yapmak istiyordu. 

1 

için birer mektub teati etti- ı 
ler.~ 

Veoizeliscilerin mümessili 
Sofulis, biz iç işleri bakan
lığını üzer.mıze almalıyız, 
çünkü memleketin asayişini 

temin için manevi kuvvetleri 
kalmıyan rakiplerimiz bu işi 
yapamazlar demektedir. 
Çal da . is, memleketi altüst 
edecek kıyamlara, ihtilallere 
kalkışacak bu kabil hare
ketlere yardım edemeyiz. 

SeneJerdenderi birbirine 
kan _düşmanı~gibi Halkçılar la 
LiberaJleri , yani Çaldarisçi
lerle Venizeloscuları birleş
tirmeğe çahştı. Bu iki fırka -
dan mürekkeb bir kabine 
yapmağı muvafık buldu. Bu 
iki firka beraber çalışmak 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Bay Edenin Söylevine Göre 

Demekte ve sözlerini şöyle 
bitirmektedir: 

" - Biz eskiden yaptık
la ı ı gibi suiistimale hasız in· 
sanlara devletin silahlı kuv· 
vetlerini teslim edemeyiz. ,, 

Bu beyanat karşısında iki 
taraf gazeteleri fırkaların 
kirli çamaşırlarını nrtaya at
makta ve Krallık ortadan or· 
tadan karldırıldığı zannı do
ğuran ihtilaf daha ziyade 
alevlenmi:ıtir. 

il'!'" •ı;~ ''""" ıı;ıı ~d ~ .. ~I lırııd 

İtalya tehdit 
edi}'Or 

Kıskançlık 
Yüzünden 
-Baştarafı 1 inci sayfada

söyle olmuştur : 
Liyon şehrinde hususi bir 

hastane vardır. Bu hastane
nin dahiliye mutehassısı genç 
doktor. Eduvar hastanesinin 
baş hemşiresi Margriti sev
mektedir. Hasta bakıcıda 
doktoru çıJkın bir aşkla se
viyor. Bir gün hastaneye dok· 
torun tanıdıklarından genç 
ve güzel bir kadın geliyor. 
Bu güzel kadının 20 gün 
hastanede kalması ve sıkı 
bir tedaviye tabi tutulması 

İcab ediyor .. Doktor genç 
ve güzel hastaaile çok 
fazla meçğul olmağa 

ve onu bir an evvel iyi et
mek için elinden geldiği ka-
dar çalışmağa başlıyor. Dok
toru çılgınca seven hasta 
bakıcı , doktoron bıı güzel 
hasta ile fazla alakadar ol· 
masını affetmiyor. Doktorun 

Çşeme Ziraat baukasında 
dok uz ,._ yıl evvel yapılan bir 
ihtil~s <ıavası dün gene ağır 
cez~da devam etmiştir. Oku
D ıtn ehli vukuf raporuna 
göre dava neticeye varmak
tadır. 

İstanbul (Özel) - Bay Edenin son sölevi Avrupanm 
muhtelif hükumet merkezlerinde çeşid çeşid tefsrlere uğra
mıştir. Yalnız hemen her siyasa) çevenin ittifak ettiği bir 
nokta varsa o da İngilterenin İtalya - Habeş savaşında tut
tuğu yoldan geri dönmemeğe karar vermiş olmas1dır. 

Londra 25 (Radyo) -İtal
yan büyük elçisi bay G Yandi 
İngiliz dış bakanlığına gide· 
rek İtayanın ambargoyu ka
bul etmediği gibi bu abargo 
yüzünden vehim hadiseler 
çıkacağını da söylemiştir. 

kendisini aldattığını ve güzel 
~adını sevdiğini zannediyor. 
işte bu zan ve şüphe üze
rine facıa başlıyor. 

1. Zavallı mahsum ve muzta· 
rıh hasta kadın yatak içinde 
inlerken hastabakıcı, bir sırt· 
lan vahşeti !elrakibini artadan 
kaldırmıya karaa veriyor. Ve 
hastaya verilmesi icabeden 
ilaçların mikdarını iki misline Osman karısını ı 

Ve amucasını 
Yaraladı 

Menemenin Seyrek köyün
de buludiln karısını almak 
üzere İzmiraen giden Meh· 
med oğlu Osman amucası 
yanında oturan karısı bayan 
Zeyraka: 

Seni almağa geldim. De
miş Zezra da ben seninle 
artık yaşıyamam cevabını 

vermiş, Osman biçağını çe
kerek karısının bir kaç ye
rinden ağır aaralamı~, amca 
kurtarmağa savaşmış onu da 
ayağmdan yaralamıştır. 

Kocasını 
Ol düren 
Emir Hatice 
Aydının Ortaklar köyünde 

yaşıyan ve Yunan işkalinde 
hayli para yapan Emir Ha
tice bir müddet malul gazi-
lerden bay Rü~tü ile serbest 
yaşamış sonra da nigahlan
mış, fakat kocasını uşak ye
rine kullanmakta idi. Geçen 
akşam Emir Haticenin evin-
de silahlar patlamış. Hatice 
kocamı öldürdüler diye bağır
mış fakat cinayetin şekli iti- ' 
barile müddei umumilik ci
nayetin Hatice tarafından 
yapıldığı kanaati hasıl ol
muştur. 

Olimpiyad 
Oyunları için 

Berlin olirnpiyad oyunla· 
rına i ştirak edecek sporcu· 
larımız için hükümetçe 60 l 
bin lira ayrıldığı İ!!tanbuldan 

Bi;iyo!atebenin 1 

iğrenç nıarifcti 
· - Baş tarafı 1 incide -

lim Reşid İzmirin güzide ve 
sevkili öğretmenlerindendir. 
bu yüzden bütün lzmirlilerle 
beral:>er bize teeısürümüzü 
bildirir ve acil şifalar dileriz. ' 

~~~~ ~~~~ 

iş kızışıyor! 
Yunan gazeteleriniıı küfür. 

yağn;ıuru başladı 
Atina (Özel) - Parti mücade1eleri küfrün hücumuna ve· 

sile olmaktadırlar. Eleftros Antrobos gazetesi diyor ki: 
,, Millet, ordu ve kral dikkat etsinler ve memleketi düş

mek üzere olduğu tehlikeden korusunlar!,, Başlığıle yazdığı 
baş makalede Venizelosçulara hücum ederek diyor ki: 

-Bugün Venizelos tarafdarlarının kralla anlaşmak iste· 
mesi kadar adi ve maskaraça bir yalan daha olamaz. Onlar 
yalnız iktidar mevkii ele geçikmek için bu kepazece işi 
yapmaktan çekinmiyorlar. Hekimiz bütün mille bütün ordu 
ve başımızda kral olduğu halde ;ok felaketler geçiren Yu· 
nanistanın b"r uçuruma düşmesine mani olmak içi elden 
gelen her tedbiri alahm. 

[•] 

Damyan Velçef meselesinde 
2 idam 13 mahkumiyet 

Ve 14 beraet kararı 
Sofya 25 (Radyo) - Divan harb hükumeti devirme teş

kilatından suçlu miralay Damyan Velçef ile binbaşı Kiril 
lsnançefi idama ve beşer yüz bin leva para cezasına ve 
hukuk medeniyeden iskata ve 13 büyük ve küçük zahitte 
onar sene mabpusiyetle ikişer yüz bin leva para cezasına 
ve hukuk medeniyeden iskata mahkum olmuşlardır. 14 kişi
de beı aet etmiştir. 

f!2 ~ ~ ~ r!2 ~ t!l 
Yunan Parlamentosu açılıyor 

Paris 25 (Radyo) - Yunan Parlamentosunun Martın iki
sinde açılması hakkında Atinada konuşmalar yapılıyor. Çal
daris, Metaksas ve Sofilis arasında bir anlaşma olacaktır. 

ltalya da Sovyet - Fransız 
ittifakına itiraz ediyor 

Paris 25 (Radyo) - Fransız ve İtalyan diplomatlarının 
dünkü görüşmelerinde Fransa Ambargoya taraftar değilse 
de İtalyanın da gerginliği gevşetmesini istemiş İtalyanlar da 
ltalyanın da Almanya gibi Rus-Fransız ittifakına aleyhtar 
olduğu nu bildirmişlerdir. 

E m1 t'2 E E 

Çiftçiler Düşünülüyor 
Ankara - Zıraat bakanlığı Çiftçiliğin kalkınması için bir 

kanun layihası hazırlamaktadır. Bu kanun Çiftçi için çok 
şumullü olacaktır. 

iş kanunu da işleniyor 
Ankara - Encümen İş kanununun bazı ma Jdelerini de

ğiştirmiştir. Encümen amele sigortalarına aid kısmı tetkik 
ediyor. Maden ocaklarındaki kazalar hakkında Zi>nguldak 
kömür havzasında tetkikat yaptırılmaktadır. 

Afrika harbı
nın son durumu 

- Baştarafı 1 incide -
Habeşistsnın taksim olun

ması hakkında bir rivayet 
!ardır. Bu taksime Habeş 
imparatorunun para ile kan
dmlecağı zannedilmektedir. 
!aksim ltalya, Fransa ve 
Ingiltere arasında yapılması 
ftalya tarafından teklif edil
miş bir projedir. Bu proje
nin kabu l olunacağı şüphe
lidir. 
BIR".KIZILHAÇ LAYYA-

RESI YANDI 
. Adis-Ababa 25 (A.A) -
lngiliz Kızılhaçının Ogadene 
gitmekte olan bir sıhh•ye 
uçağı havalandıktan pek 

1 

az 
sonra bir okalıptos ağacına 
çarpararak parçalanmıştır. 

Uçağın pilotu kaptan Hay 
ter ile Mısırlı b!r yolcu yara
lanmışlar. Ucak tutuşmuş ve 
tamamile yanmıştır. 

MiJletler cemiyetine mü
zaheret birliğinin hediyesi 
olan bu uçak Habeş sıhhiye 
heyetinin azasile lazımgelen 
ilaçları cepheye taşımağa 
memur idi. 
İT AL YANLAR ASKER 

GÖNDERMEKTE ~DEVAM . .. 
fEDlYORLAR 

Napoli 25 (Radyo)-Asker 
ve mühimmnt yüklü bir kaç 
gemi Afrika için yola çıktı. 
Aapya vapuru Somali lima
nına gitti. Bovona ve diğenr 
bir vapur daha motorize 
edilmiş 1712 askerle 2760 
topcu ve 118 zabit alarak 
haraket etti. Lombardiya 
vapuru ile bir vapur daha 
5200 amele ile Afrikaya yol 
yapmağa gittiler. 

Bir ceset 
Bulundu 

Zavallının bir cinayete 
kurban'gittiği söylenirı' 

İstanbul - Geçan gün 
7,5 sıralarında Adalar iske-

çıkararak vermeğe beşliyor. 
Bu vaziyet karşısında dokto
run bütün dikkat ve itinası-
na rağman hasta gündan gü
ne fenalaşıyor. Solup sararı
yor. 

Ve nihayet hasta dakadın 
bir gün hayata gözlerini yu· 
muyor. Hastanın cildi üzerin
de bir otopsi amiliya h yapı
lıyor ve zavallı kadının ze-
hirlenerek öldnğu tesbit edi
yor. Şimdi hasta bakıcı da, 
doktor da mevkuf bulunmak
tadırlar. Muhakemeleri ya· 
kında başlıyacakbr. 

Bir deli karısile 
kızını ısırdı 
Şişlide oturan Y orgi adm

da elli yaşlarında bir adam 
evde otururken birdenbire 
ayağa kalmış ve sebepsiz 
yere bağırıp çağırmağa baş· 
lamıştır. 

Bu vaziyette şaşıran Yor· 
ginin Katina He kızı Eleni 
ne olduğunu anlamağa ç.a· 
lışırken Y orgi birdenbire 
budlarm üzerine hücum et
miş ve ikisini de dişlerile 
ısırarak bir çok yerlerini par
çalamıştır. 

Eleni ile Katina zorlukla 
evden kaçıp polise habe& 
vermişlerdir. Zabıta Yorgiyi 
öteye beriye saldırırken 

yakalamıştır. Yorginin deli 
olduğu anlaşılmış, müşahede 
altına alınmıştır. 

lesile Kadıköy iskalesi ara
sında 45 yaşlarında olduğu 
tahmin edilen bir erkek ce
sedi bulunmuştur. Cesedin 
şişmemiş ve bozulmamış ol
ması çok ~zaroandanberi de
nizde kalmadığmı f, östermek
tedir. 

Sol kaşının üzerinde bu
lunan yara keıidi~inin öldü
rülüp denize atıldığı zannını 
vermektedir ki ilk tahkika
ta da buradan başlanacaktır. 
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Allahını " 
kul 

Kaliforinyada H•~ı.ı 
isminde usta bir ..,...,. 
bir makineli adam Y'fı. 

Bu makineli ad8' 
ve vazifesi nişan alı~ 
etmek imiş. Fakat 111•~ 
mada küçük bir b01 

D 

makineli adamın niş•" l 
fini değiştirmit ve ~ 
mühendis Mayı ağır -' ..... 
yaralamıştır. 

Tekinsiz ef 
l{endiliğinden A~ 1>1 
Kapılar, YürÖ't 1) 

Yataklar ! , · 4 

Fransada Sarreborgt• Eı 
lııek 

derre küçük köyünde d' 
ailesi mahalli jaudar~ ~:: 
mandanına evlerinde • bay 
mantığa sığmaz baUer 8u ~ 
ğundan şikayet etınişleı' allijı 

Bu evde, tavşan kil~ bGtG 
rinin kapıları kendillfı ttı11 
açılmakta, kilitli do)s~ dtıy~ 
bulunan suçuklar keııd Dı 
den yerini değiştirıne~tt ••lel 
taklar altüst edilmekt~ rr11 

Bu evde geçen bn /. t 'di 
muhitte derin bir .:Plı 
uyandırmış ve jaodardl

1 
: 

kikata başlamışhr. '( 
,,,,,,; •rı 

- .ı :;. .... _.,,._. t,h, 

Fen ve ti.._ 

Cinayetlet ~ 
İngiliz zabıtasıoıll 
yük bir muvaff 3~ 

Ö O' Londra ( zel) -

yüzüldükten sonra 2oO ~ ~ I 
çaya ayrılarak nehre 
bir kadın nasıl teşhi• fi 
tili nasıl tevkif edildi? Ş~ 
kadının kocası olan r,,t 
dur. İnkarına rağoıell l\~1 
yeti işlediği fennen ~~ t 
edilmiş bulunuyor. '"'il\ 

--~ulit ,,,,,,; '-''al 
- tet 

Fransız· it ı.~ 
ittifakı F rat1~ ~"'d 

ParUımentosııfl ~ 
Paris 25 (Radyo) ~ 

bine Fransız - Rus itti~ 
müzakeresine devaPl f 
İttifakın lehinde ve ,ıe 
söler söylemiştir. .,J 

Bundan sonra Dıf j 
Bay Fland~~ s.ö~ ff1 r 
ve sülhu korumak ıçiıl f 
sa bir tecavüz haliod• J 
yaya ya~dım etmeye ,_ 
dur demiştir. _ ..... -. .......--
Halkapınat 
Suları 

Şarbayımız Doktor 
Uz Halkapınar suları 
törünü de alarak Hal~~ 
sularının temiz olll' ~ 
ve fazla akan sul•';( j_ 
bataklıklar hasıl 'i: 
göstermiş ve bunuP 
geçilmesi için tedbiri-' 

haz etmiştir. 
Halkın Sesi - 811 if 

kındaki düşüncemiıİ 
(Halkın Sesi, Haldı:,, 
dir) sütununda yaı• 


