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· ~abeşler şimal ve cenubda . . büyük 
TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

zafer kazandı 
: ~Omakinalı3 sahra topu .. il kamyon 16 çadır aldılar 
j· !Azı SiYASAL CEAENLERE GÖRE HABEŞ sAV AŞININ DON DURUMU 
ll .... - .. - "':!~ ~ ... 

lViANLARIN MUSJ'E}\'ILIKE Habeşler şimal ve cenahta 
KARARI KAT'IDIR 

i: Oıııa;-bunu -;;klamağa bile büyük zafer kazandılar 
lüzum ırörmiyorlar 

ki 
ir 
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lstlltıb 
'khnı 11~ ~( Özel ) - Oijn edilecektir. 

z ~lrıı,11 h .. 0~renildiğine göre "Almanyanın eski müstem-
ti ukunıeti Martın ikin- lekelerinin gine Almanyaya 
ltk Pıazar a·· •. .. .. t 

c le 6uounu mus em- geçmesi için Adolf Hitler ile 
ta () gij ~tarana tahsis etmiştir. müttefikmi siniz?,, 

.... ~İt Pl:p. ~lmaoyada büyük Bazı siyasal çevenlerc gö· 
ı• ~lu,\J ısıt Yapılacak Alman 
O • lllJıı - re Almanya bu fikrini ter· 

"tttn nıustemleke isteyib 
o lJı ~diö· viç için icabında cebir dehi 

llaıı 61 neticelenecektir. 
' ~aYır fu ıuvale evet yahud kullanacaktır. 

~CYabı vermeğe davet (So u 4 üncüde) 

({ a E ~ m ~ ~ ıeı 

\l; İrih Gazetesi Diyor ki: 

••••••OO .. •••• - -------....... 
ltalyanlardan 70 makinalı tüfek 3 sahra topu 

11 kamyon ve 16 çadır igtimam ettiler 
• OO••OO ---- ----·------

iT AL YANLARIN ZA YİA Ti 7000 KİŞİDİR 
HABEŞ SAVAŞININ SON 

DURUMU 
Dün gazete izi makineye 

verildikten sonra zanten sal· 
lanmakta olan Makallenin 
düştüğü telgrafını almıştık. 

Bunun böyle olacağıda anla· 
şılıyordu. Habeşler burasını 

almaktan ziyade burada bir 
İtalyan mezbahası yapmağı 
düşündükleri için Makalleyi 
bir harb tuzağı olarak tutu· 
yorlardı. 

N etek m öyle de oldu. 
Onlar düşmanlarını bu üç 
bayır arasındaki bölgede 
sardılar, muhasara çenberini 
daraltıkça daraltılar, nihayet 
d~,n akşam üstü düşmana 

teslim olmasını teklif ettiler. 
Bn gece alınan telgraf ha

berlerine göre Adis-Ababa 
radyosu evveldi akşam düş· 

mana yaptığı ya teslim ya 
kılıç! teklifine İtalyanlar bir 
mukabil hücum tecrübesile 
cevap vermişler. ümidsiz ya
pılan bu taarruz Habeşlerin 

verdikleri harb büyük bir 
kan deryası teşkil etmiştir. 
Habeşler iddiaları veçhile 
İtalyanların üstüne gece ya-

rısından sonra atılmışlar, ı deki 16 çadır, yetmiş maki-
şafaktan evvel maneviyatına neli tüfek ile üç sahra topu 
hakim olmuşlar, şafakla be· ve 11 kamyon da Habeşlerin 
raber süngü ve kılıç muha· eline düşmüştiir. 
rebesine athmışlardır. - Sonu 4 üncüde -

İtalyanlar bu süngü cenği- r:ı?MtiYW WJ 

KORKUNC BiR 
AiLE GINA YETi 
Eı·Jcek aldatbiı 

karısını 
Başkasının koynunda 
görünce tabancasını 

çekib ikisini de öldürdü 
Yugoslavyanın Şabaç ka· 

sabasında Mitroviç kanal 
Mara ve Markoviç kanii Le• 
na ite beraber bir rakı alemi 
yamrılardı. Markoviçia cenal 
gözlü, kahkahaıı bol, tob 
~ Sonu 4 ünc&de --

ne mukavemet eder gibi gö· 
rünmüşlersede sahnenin fe- HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
caatını anlayınca kaçmak yo· 
lunu tutmuşlar . akat muha· 
sara çemberinden çıkmak 
çaresını elde edemiyerek 
mıktarı yedi bin tahmin olu· 
nan bir orduyu kurban ver· 
mişlerdir. Bu ordunun elin· 

---------------0000---------------
Halkın Bu Dileği Yerine 

Getirilemez mi ? 
lt"':I inans bakanlığının eski bina vergiıi borçlannı filin 
iL.mi tarihe kadar verebilenlere bOyticek indirmeler ya· ~ enizelos siyaset 

~ ten cekilecekse K;d·.~i;;;; .. ;;h·;;;;:·;a;;bi·i;i; 
h ---- ' bir kör ••• 

pacağı ve bunun için de bir kanun yapıldığı maltimdar. 
Bu borçların vaktile pek ağır olan ve ağır olduklan içia 
de hükumetimiz tarafından yapılan kanunlarla bir hayli 
indirilen bina vergilerinden bakaya kaldıkları da meçhal 
değildir. Esasen Lu bakaya mükelleflerin vergi vermek 
istememelerinden ziyade vergilerin kanunen teslim v• itiraf 
olunan ağırlığından doğma oldukları için bu bakiyelerbl 
hepsinin birden ve Mayıs iptiduına kadar tamamen teıTi• 
ye olunduğu takdirde bu kanundan istifade olunabileceii 
hakkındaki kayıd ve şart halka bir kolaylık göstermek icia 
yapılan bu .kanundan pek az kişilerin istifade edebilmeaiai 
mümkün kılmıştır. 

('9 ~----~~-~·~~~~~~~ 

d~~l'tisinin başına kendisi gibi 
:~ ~erli birisini tayin etmeli idi 
t· 

.\ti VENIZELOS 
t. l na - V " 'rı d' enizelos aleyh· 1Yorla ki· . ' · Venızelo-

sun emrile idare olunan Li
berallık gene Venizelostan 
aldıkları l"mirle kendisinin 
siyasal hayata ablması zemini 
hazırlamaktadırlar. Nitekim 
Liberal gazeteleri bu mealde 
makaleler neşrine başladılar. 

Mesela Kırib gazetesi şöy
le bir tabir kullanıyor: "Eğer 
seçimler Liberal partisinin 

. şefinin huzurile olsa idi ne
tice tabii pek çok önemli 
olacaktı. Eğer Venizelisun 
siyasadan ayrılmak kararı 
kafi ise o kendisi kadar 
değerli birini partisinin ba
şına resmen tayin temeli idi . 
Bu parti bugün şefine arzı 
ihtiyaç ediyor, kelmeli ve 
vatanı kurtarmalıdır.,, 

Dilenci - Allah iençliğioizi yağıılasın küçük bayancığım. 
Y aılı bayan - Oylc ise al beş kuruı daha ... 

Acaba hükümetimizin de daha sonraları takdir ederek 
tadil ve tenzil ettiği eski bina vergilerinin bakayuuun 
ödenmesi için bu müddet bir iki yıl daha uzablamu mı? 
Ve bağışlanan miktarla verilecek taksitlerin adedi biru 
daha fazlalaştınlamaz mı? 

İlk yapılan kanunla birçok meblağ bir muayyen mlddet 
zarfında istendiği için bundan yalnız vakıt ve hali çok ye· 
rinde olanlar müstefid olabilmişlerdi. Acaba hllktimetimiz
den kazançları pek yerinde olmıyan ve bu mükellefler ara· 
sanda ekseriyeti teşkil edenleri de seviodinrecek, nefes al· 
dıracak kurtarıcı bir hamle daha istiyemezmiyiz? 

Halkımızın çok yerinde sandığımız bu dileğin de kaba) 
ve is' af olunacağını halk hükümetimizden çok umuyoruz 
çnkü: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ;n 



~.2 ( Halkua s..ı , 6 Şubat 

-AVNi DOGAN'A SAYGILARıMLA- • 
insan öldür-

Cumuriyeti, müşler kasa 
iioymuşlllir 

Gönlü yakan bir aşk yapmak Yufoalavyada Petrograt 
sivil polisi geçen ayın 31 nci 

YAZAN: SIRRI SANLI ' günü fabrikasında feci bir SiYASAL ROMAN 

Gaz 
lan 

-. j surette katledilen sabun tnc-
-29- can Geje Amirozyanın katH-

ecilerİ•D unutamıyacak- ı' lerır:i aramakta idi. Katilin 
birinin adı Milandoproviçtir. 

lr L-:~D evınde • Onun Loyomir adlı bir de 1111
J -• • • • cinayet ortağı vardır ki; bu 

DavetJilertlen n.ak ~~· ın. k d d' k' ....-- y-.•· umaeyere e 1 ı: ortak yakalanmıı ve Jermon 
nun gelebildiği kabil ıalo- - Size koşmanızı söyledi, hapishanesine atılmııtır. Lo-
nundan ,.illet 10fra1111a ge· fakat ıiz okadar çok köt- yomir ifadeaiade asıl katil 
çilirken nde preflell:ı fo- tünUz ki az daha bizi sofra- Milan olduğunu zira Milan 
tojraf makinesi ile gazete dan kalkmıı, ziyafet bitmiı ninayeti irtikiı- ederken ken-
aytarı Bay Nihad Atılgan bir halde yakalayacaktınız. diai kap1da nebet beklediii-
da görünmüştit Genç gaze- - Ôzriimü öj'renir öj'ren· ni, cinayetten 'onra Milan-
teci .mıJerek atıldı: b · ı b ı w a.. mez enı suç u u mıyacaıı- dan korkarak aynldığını Mi-

- Tam sofra zamanı ye- nızı zannederim. Fotoğraf ladın da bilmediği bir tarafa 
tiıtijimi görenler lidekiler- çekmek için mapezyom kal- kaçtığını, hatta kendisi fab-
dea ziyade sofr tlaiİlere ka-

l. • madığından bunu tedarik rikatöriin kasasından kaldır-
nımak için buraya ıeıaiji- etmek üzere geç vakıt bir dığı paralardan hisse bile 
me hOkmecleeeldii... 'k" v k b · d'w · · - 1 • • ı ı yere uırama mec urı· verme ıgını soy emı,tır. 

yetinde kaldım. Yoksa b6yle t oo 

deierli şahsiyetlerin şeref- Kör barsakta 
lendireceğini tahmin ettiğim 
böyle kıymetli bir ,aıene bi- Elmaslar 
cirinci olarak yetişmek şere- Cenubi Amerikada y oha-
fini kimseye birakmazdım. 

neıburg civarındaki Elmas 
libay gene letife etti : madenletinde çahıan bir 

- Gazeteci deiilmisizin, amele barsaktan hastalanmış, 
lakırdı bulmakta, hatta ha-

1 
ameliyat lazım geJmiı, ame

vadizsiz kaldı;ıaız zaman . liyatta yapılmış, doktor bar
zarar vermiyecek bazı haber· • seğın içinde büyük bir El-
ler uydurmakta hiçte zorluk maı parçası bulmuı, acele 
çekmezsiniz.. Bu meseleyi bu Elması madende bulduğu-
kapayalım Çünkil bunu biraz nu ve kontrol gi5rmemek için 
daha eşeleyib eşeleyecek yuttuğunu bilabire ıatacaiını 
olursak sonunda sizin geç ıaylemittir. 

ıeJmenizden bilki biz kaba
hath çıkanz ... 

Fakat barada bu k&ç&k, 
ıamimt bir arkadq ıofrasıd
da fotoğraf çekecek ne 
vardı? 

- Şehrimizin en deterli 
bir şahıiyetin en değerli bir 
kızı Eaebiyat Fakültesinden 
birinci olarak çıkar da hem 
babasının ve hem de doğdu
ğu yerin yil&Gnz kar gibi ak 
ve pak çıkarırsa bu az ıe· 
vinilecek, bir hldiıemidir 1 

( Arkası var ) 

Adana da 
Ottız köyün 
ismi değişti 
Adana - Viliyet mecliıi

Dİ• d"*kü toplantısında Ada
na k6ylerinden otuzunun adı 
deiiftirilerek bunlara Tirkçe 
adlar verilmittir. 

ZENtrH 
Düoyanınen 
iyi saatlan 

TzMIR ACENTA 
MOREN O D. GABA Y 

ODUN PAZARI 
Her nevi saat tamirab 

kabul edilir. 

---oo---
Bulgaristanm 
Balkan ittifakına gir

mesi şüpheli? 
lıtanbul 6 (Ôzel) ..... Bul

gariıtanın Balkan ittifakına 
firmeıi şlipheli olduiunu 
Deba gazetesi de yazıyor. 

Bulgaristan hem Sevr mua
hedeıinin yırtılmasile aske
rini silihlandırmayı ve hem 
de Balkan ittifakından ha
riç kalmayı istiyecektir. Kral 
Boriı kaimpederi olan İtalya 
kralının hatırından nasıl 
çıkaca;ını dOı&nmektedir. ---oo·---
·Kalp Para 
Çetesi 
Yakelandı 
Sofya (Ôse!) - Lompalan

ka volisi tebirde ıo franklık 
kalp para fabrisa oldutunu 
6ğrenmişi. Geçende çarıı 

pazarında bu paralardan hayli 
miktar görüldü. Polis hemen 
ite girifti. Birkaç gtln arka
lanndan koştu. Nihayet ge
çen gün bu işin kalıraman
lannı para dökerken clirmü
methud halinde yakaladı. 

Çete efradı on kitiden 
milrekkeptir. Alit ve ede
vatlan mevcud dakülmemiş 
madenlerile beraber hapiıe 
götürüldOler. 

ı BiR ALMAN MÜTEHASSISINA GORE 
IAKDENfZO& ao 8 OLURSA 
VAZIYET NE OLACAKTIR? 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

lngiltere ve Italyanın birbir
lerine kawışı zayıf ve kuv

vetli noktalan nedir? 
(Dünkü Sayıdan Devam) 

Buna mukabil İtalyan li- • İtalyanın vaziyetini fenalaş-
manlan ve tersaneleri ltal- tırır. O zaman İtalya hem 
yan donanmasının ilticası, tahtelbahir hem de tayyare 
harekatı ve tamiri için çok cihetinden tefevvukunu kay-
müsait ve emindir. İngiliz bedecektir. 
donanması, kendisine Fran• Filvaki sistem ve idare-
sız harp limanları ve tersa- leri büsbiltün batka olan iki 
neleri açık olursa vaziyetini devletin donanmasını birleş· 
bir derece ıslah edebilecek- tirip müessir surette kullan-
tir. mak güçtUr. Hatta Londra 

İtalya Akdenizin iki tara- ile Paris arasında batlıyan 
fını tuttuğundan bu deniz- müzakerelerin neticesi ola-
den geçen İngiliz ticaret ve rak iki tarefın müttehit do-
muvasala yolfannı kesebile- nanmalarının başkumandan-
cek bir vaziyette bulunuyor. bir İngiliz amiraline bırakıl-
Fakat bu ticaret yollarının sa bile bu gayrimüsait vazi-
kesilmeıi İngiltereyi umumi yet pek düzelmiyecakiir. 
harpteki mütkiU ve ağır va- Maahaza Frans?DID İngiltere 

Gönüllü 
Dedektif 

Çekoslovakya hapaanesiD• 
en kaçan ve Çekoslovakya 

da "Cebciler kralı" unvanını 
taşıyan yan keseci Yarosla• 
Gaydo'yu senelerden beri 
arıyan Çekoslovakya taharri 
memurlan bir t6rlü elde ed 
edememişti. lı bulamıyaa bir 
genç taharri sınıfına göailltl 
olarak girmiıtir. Bu geDÇ 
parkta çocuklann şimllıtik 
oyuncaklarile oynadıklar1 .. 
seyrederken cebine bir el 
girdiğini hissetmiştir. Bir an· 
da bu eli yakabyarak sahi· 
bini karakola teslim etmiştir. 

:'T eıadtıfe bakınız ki bu 
adanı senelerden beri aran· 
dığı halde Çekoslovakya 
polisini aciz bırakan Gayda 
olduğu anlaıılmıı ve ve ıö
nüllü taharri memuru ikinci 
derecede bir rütbe ile tav-

1 zif etilmiştir. 

Dokt(gluktan 
' Menedilmiıtir 

Zağrebte dektor Mirka 

yiyete düşüremez. ile birlikte harbe girmesi 
fngilterenin iaşesi Akde- daha harb başlarken kati l 

Karpatya çocuk düşilrdilğü 
ikin sıhıye heyeti kararile 
hekimlik etmekten menne· 
dilmişti. Bu kere gizli olarak nize bağlı degildir. İngiliz bir tesir yapacaktır. 

tüccar gemileri Umit burnu- Akdenizde bugünkü vaıi-
nufdoJaşarak Akdeniz yolunu yet gösteriyor ki herhangi 
bırakabilirler İngiltere Akde· bir devletin donanması, faik 
nize iki boru battı iJe indi- olmasa bile en büyük deniz 
rilmekte olan Musul petrol- devlt.tine karşı tesir yapaH· 
lannı o zaman kullanamasa liyor. Bunun için İtalya fagil 
bile lran petrolları ile ihtiya- tereyi Uzak Şarkı ve diğer 
cını tatmin edebilecektir.IBu mühim siyasi sahaları ihmal 
petroUan Basra körfezinden ederek bütün deniz kuvvet-
Ümit burnu yolile celbede- )erini Akdenizeİfığmağa mec 
cektir. bur etmiştir. 

İtalyan gemilerinin isken- Diğer taraftan büyük bir 
deriye ve Cebelüttarik gibi donanmanın dünya politikası 
lngiJi:ı üslerine muvaffaki. iizerinde ne r kadar müessir 
yetle hücum etmeleri ihtimali olduğu sabit olmuştur. Deniz 
zayıftır. İtalyan gemileri o kuvveti ve dünya hakimiyeti 
noktalara giderken yahud ve düsturunun duiruluğu bir 
dönerken üslerinden keıil· daha anlaşılmıştır. lngiltere 
mek tehlikesine maruz ka- büyük donanmasına dayana· 
lacaklardır. Rodos ve Leryos rak Milletler cemiyeti milza-
ve Bingazideki ltalyan üsle· kereleri üzerine tesir yapı-
rinin ve deniz kuvvetlerinin yor. 
bu harekitta büyük yardımı 
olmaz.I 

ltalyanların faik olan hava 
kunetlerine gelince Cebe
lüttarik ltalyadan çok uzak· 
ta olduğundan ltanlyan bom· 
ba tayyareleri tam yükleri 
habersiz olarak buraya ge-
lemezler. Binaenaleyh Ce
belüttarikin hava hücümuna 
qğrıyarak mahvolmasına im· 
kan yoktur. · 

Fakat Akdenizin şarkında 
vaziyet blsbütiln başkadır. 
On iki adadaki İtalyan tay-

~ ...... 
Vapurculuk 
Şirketinde 

Devir muanıelcsi 
Vapurculuk şirketi vapcr

Jaranm Denizyolları idaresine 
devri evvelki gün baılamış, 
iki vapur devredilmiştir. 

~omisyoncala· 
r~ Gönderilen 

MaHar 
yareleri ve Bingazideki hava Komisyoncuların satılmak 
kuvvetleri sür'atle ve tam üzere kendilerine gönderilen 
hamule ile lskenderiye ve mallarmı ban1'alar• terhin 
diğer lngiliz üslerine ve edip edemiyecekleri meselesi 
limanlarına hücum edebilirler. halledilmiş, bunun müteamil 

Hulis bugün Akdeniz sa- muamelelerden olduğuna ka-
basında lngiltere bagri sev- rar vermittir. 

çocuk düşürtmekte devam 
ettiği anlatılarak mahkemeye 
Yerilmiştir. 

Ali ve Ferhad 
tutuldular 

Sofya (Ôzel) E- Geçea 
ayın yirmi birinde talebeden 
Pehlivan oğlu Aziz ile Hoca 
o;lu Hüseyin adlı iki talebe 
pek feci bir ıurette katledil
mişlerdi. Katiller kaçmıflar
dı. Polis bunun arkasına dllt• 
tu, cinayet Pehlivan oilu lb· 
rahimin Oiinde yapıldıinıdan 
burasını teresüd albna aldı. 
Nihayet katil Ferhat ile Ali
yi ele geçirdi, kanuni taki· 
bat başladı. 

Zengin Bir 
Müsamere 

Bayraklı Geçler Birliii 
tarafından C. H. Partisi Bay
raklı Ocağı menfeatiae veri
lecek mft•amerenin 8-2-936 
Cumartesi gilnu akşamı İz
mir Gaııi ilk okulu salonua· 
da müsamere verileceği ha
ber abnmııtır. 
Müiamerenia prograıa1 zea

gindir. Bilhassa eski zihni· 
yetin öğretmir te!Akkisi ve 
ölrenaıitlerin ne gibi •Jır 
Ye müflrll 19rait içiDdd' İl 
görmeğe çahıtıklarını çok 
canlı bir şekilde gaıtemek· 
tedir. 

E mekcihaıı 
lokantası 

kulceyş noktasından· ftalyaya Ticaret odası keyfiyeti Os- Birinci Beyler sokağında 
karşı gayrimUsait bir vaıi- ma. lı bakaaına bildirmit ve Bay Mehmed Altınbileğin 
yette burunuyor. Yalnız komisyoncaların kendilerine idaresindeki lokanta mide· 
Franıanın faal bir surette gelen mallan terhin edebile- sine ehemmiyet sıhhat ve 

Y~oiHamam 
Yeni Milşteri 

lngiltereye yardım etmesi ceklerini yazmııtır. hayatına kıymet vermesini 
-~-----------------•••------~---•-•IM~~~nhu~ b~u~ 

7 " lan bir yer olmuıtur. 

er sigara 
tabaaca, 

le 8S ka 
eçiril · • 

Kemeralb caddesinde Vey· 
ıel hamamını kiraladım. Ve 
yeniden açhm. Nezafet ve 
intiıammı temin ettim. Mı,. 
terilerimi memnun etmek için 

ur fedaltlrlıiı g6ze ald~
dım. Bu glljle kadar ıördG
ğUm teveccühlin hamamınu 
a,aretJe deY .. IDI clileri•• 

Ş b t Cuma Ak Evler için de tabeldot u a şamı veren bu lokantayı oliur-

Gala milıameresi olarak senenin en büy6k filmi 

Silah başına 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNi 

ELHAMRA SiNEMASI 
s.,_ bmir haUuaa t•kclim ile ıeref dayar 

1 lanmıza hararetle tavsiye 
ederız. 

•• 
Ozir dileriz 
Yazımızın çokluğıındaD 

"İzmirli bir kn aeYdim 1,, 
tefrikamııı koyamU.k 6ıllı 
dileriz. 



içenler bilir 
{:~~tı hlanasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 

·' 
11

' istinaden diyor ki: 
şen .. 
i su ızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
•• rette korunnıasını tenıin edecek ancak Uk I k sel, Kabad.ayı ve Billur 
ılarıdır. 

Yra d tıı h rn a, bayram ertesi ve her zanıan lt; u rakıları kullanınız. Beni şükranla 
arsınız. 
~-
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"'f0ğurt 
en1 

gıda ve henı 
. şifadır 

t•fah 
ilın ._ ııdadan istifade • '" .. •lın 'Çın hilesiz ve 
11 fk~•ınış siltten yüğurt 
31 ıçeınıelikte Tan si-

••ınd, C A N 
l>b, .... 'd ....... 
Yt •tt· ır. Doktorların .. ı". 

•tet I• Yoğurt budur. 
e"' d, k· ec:ua ve ayni za· 

.... doluk k A w t d b' .... r: agı a ı 
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z 

M 
E z 
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K 
1 

M 
E 
T 

Kemer altı 
Hükumet 

Karşısında 

~-~~~ı~~~ 

Soğuk 
HASTALIK 

nedir bilmi
yen kadın! 
Bay - bu soğuk 

havada bu kıvafct-
o/ 

le üşümüyor mu-
sun? 

Herkes hu hava
larhı hastalıktan 
kırıJı)'OL 

Bayan - Herkes 
de benim gibi Sefe

. rihisarın ( ÜNLÜ ) 
şara hını içşin, bak 
o zaman soğuk has 
talık nedir bilen, 
duyan, gören olur 
mu? 

Elhamra Tel. 
2573 

x 

ldareainde Milll 9Jııtaw ~·• 5 

JEAN KIEPURA - JENNJUGO 
ve 

MARIETTA 
JEANETTE ~1AKDONALD 

NELSON EOl)Y 

(Halkın Sesi) 
Okurlarına onlan çok memll 
edecek yeni bir kitab tai:llm 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokantacı~ 9oba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjlle 

Karadeniz kömiir havza11nıa Kara elmu aamile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömiiril cinı ve evufıada •• be,
nelmilel tanınmış bulunan maden kömllrllnll luür l:aaBs•am 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evnfı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin betyOzdllr. Bu k6mlrlerimlli 
alıp ta bittecrübe kullananlar buglln daimi mlfterimis 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakemle 
suretile satışa devam etmekte oldunmuzu muhterem baJ. 
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlitlan. Telefon 2424 

~~fE\rsıN 
t;1 Yarın 7 Şubat CUMA ginilnden itibaren 

~SRI 
BUGÜN [t] SATIŞ YERi: 

Si.NEMADA Telefon IJ - .lkiçeşmelik caddesinde Aımalımescid mevkiinde Kızı· 
RMusiki dahisi Franz s~bubert'in 6lnlez musilshile ılaleae 

Schubertih aşkı 

'ta •tlet 
taaapiyona RIŞAR T ALMAÇ 

2 
°Y•anılmlf büyük Avantür film 

1 
2394 ~ lay muayene evi karıııında (172) numarada bay ( uMER i ÇETINALP) iıı tütilııcll dtıkkinıdır. 

"Bitmemiş Senfoni" filiminden claba yOkıek, bllytlk bir 
aık ve eşıiz nagmelerle dolu ıenenin taheaeri 

AY Rll C A : 

F O K S (Dünya havadisleri) 
tarafından Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ( Tlrkçe Sizin )l 

1 hastalıklar mütehassısı ' M • k • M ( Canla ) 

U 
D 1 1 avz Karikatlr 

da 30 sayıh ev ve muayenehaneıinde sabah saat 8 den )t BUGÜN: Bir haftadanberi muyaffMIJeb• el••• .. liibnan Melikesi 
J~N'10R 

AT tarafından oynanılmıt mevsimin en 
mubte,em harb filmi 

Basmahane istasyonu kartııındaki Dibek sokak başın- )t ı ---------...... --.-..--------ı---
1 akşam ıaat 6=.Ja kadar haıtaJannı kabul eder. .. eden ve berkelıi tarafand• beteailea 
~ Müracut eden hastalara yapılması lizımgelen sair S A A D E T 

Ayrıca: Ufa jurnal ve Miki 1 tahlilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli hasta-
lara yapdmaıına cev•ı g6rülen Pnomotoraka muayene- Son defa olarab g6ıterilecektir 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 411S 



--. 
Sahife 4 ( Halkın Seıl J 6 Şubat 
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Sahil 

sı 
lo , 

lzınir 
Gümrük 
Hamalları 
Tarifesi .. 

Fırtına 1 D • k 
Hakkında ,rarıs onuşması 1 

Yeni haberler!. =------

İtalya yeni 
Asker 
Toplıyor 

Cümrük hamalları tarifesi 
komisiyonca yapılmış olan 
tenzilat dairesinde hazırlan
mış ve tasdik edilmek üzere 
Iktısad Vekaletine gönderıl
miştir. 

Evvelki günkü fırtınanın 
kırıp döktüğü şeyler hak
kında şunları da öğrendik. 

Halkapınarda pamuk fab
rikasının kazan dairesi üze
rindeki çatısı uçmuştur. 
Fabrikaya ait yazıhanenin 

camları ôa kı ılmıştır. Şayak 
fabrikası anbarının üstü de 
uçmuştur. Bu sırada ame
leden beş kadın heyecandan 
baygınlı geçirmiştir. Mer
sinlide iki üç küçük ev de 
yıkılmıştır. 

Bay Ülfet Zeki Osmanın 
Mersinli ile Bayraklı arasın
daki hayvan damlarının çatısı 
uçmuş, bağ kulesinin · kire
mitleri düşmüş, kiremit oca
ğının dıvarları yıl<ılm1ştı. 

Vapurlar 
Teslim 
Olunuyor 

Vapurculuk şirketi vapur· 
larını teslim ediyor. Bu va
purların sayısı 17 dir. Gayri 
safi tonları 28 bin 95 ton
dur. Yeni vapurlar işletme 
idaresine geçtHcce idarede 
bunları sefere çıkaımakta
dır. Şirket ortadan kalkınca 
fiatlerin yükseleceği haberi 
doğru değildir. 

829 kedi ve kö
pek ölClürüldü 

Son bir ay ıçinde belediye 
tarafından şehrin muhtelif 
yerlerinde 829 köpe ve kedi 
öldürülmüştür. 

Müsadere 
Edilen 
Ekmekler 

Noksan ve esmer olduğun
dan şehirdeki fırınlardan bir 
ay içinde 823 kilo ekmek 
müsadere olunmuştur. 

Ceza harçları 
İkincikanun ayında maktu 

ceza ruhsat hc.. rçları, l: o::o 
sarfiyatı ve saireden beledi
yece 4939 lira tahsilat yapıl
mıştır. 

Şehir meclisi 
Şehiş meclisi ya· ıo saat 

on altıda belediyede Şubat 
devresinin ikinci toplantısını 
yapaeaktır. -·---. 
Hindistan 
Hazırlıkta 

Londr (Radyo) - Deyli 
Harald gazetesind~ Sekizinci 
Edverdın 937 yılında yapa
cağı dahili seyahattan bah
setmesine mukabil Hındistan· 
dan y ni haberler alınıysr. 
Bu haberlere dö e Hindistan 
federasyonu şimdiden büyük 
hazır:ıklar görmektedir. Kral 
Hindistan imparatoru sıfatile 
her Racalığa girerken oranm 
resmi elbisesini giyecek ve 
oranın hükuındarlarına mah
sus olan bazı adetlerini ya
pacaktır. Bu seyahat p!k 
alaka uyandırıcı olacaktır. 

Ittif aklar sistemini yeniden 
canlandıracak mı ? 

Londra 5 (A.A) - Paris müzakerelerinden bahseden 
Deyli Meyi bu müzakerelerin bu güne kadar hiç bir müs
bet neticeye varamadığını bildirmektedir. Deyli Herald ise 
bu mütalaayı ileri sürüyor: Paris müzakereleri sonunda 
ittifaklar sisteminin yeniden canlanmasınden korkulur. Ayni 
zamanda bu müzakerelerin bu gün için en tehlikeli tarafı 
bunların dikkati en mühim meseleden çevirebilmesi ihtima
lidir. Bu en mühim mesele ise Habeşistanda sulhun 
iadesidir. 

[•] [•] 

Uzak şarkta 
Buz dalgalarile boğuşan gemi

lere yardıma gidilemiyor 
İstanbul 5 (Özel) - Uzak şarkta bilhassa Japonyada 

müthiş kar fırtınala11 hüküm sürüyor. Tiyençin limanı buz 
parçalarından kapanmışhr. Yüzlerce gemi buz parçaları ile 
boğuşuyor. Bunlara yardıma cesaret edilemiyor. 

Nazi başkanının ölümü 
Fena tesir bıraktı 

Bren 5 (Radyo) - Almanların parti başkanı olan nazile
rin İsviçredeki nazilerio başkanının öldürülmesi İsviçre me
hafilinde olduğu gibi Almanya çevenlerinde de fena tesir
ler yapmıştır. 

[•] 

Habeşler 
Beyaz 
Müşavirleri 
İsten1iyorlarnıış 

[+] 

Belgrad - Viyana gaze
telerinin Dessiede bulunan 
aytarlarmdan birinin verdiği 
bir telgraf haberinde Ras 
Des h ordusunun dağılmasın· 
dan sonra bir Habeş grubu 
Negüsün penceresi altına gi· 
derek Habeş ordusundaki 
beyaz müşavirlerin kovulma
sını bağırmışlardır. Negüs de 
kendilerine gönderdiği yaveri 
ile Habeş ordusunda bu ye
ri tutacak adamlar yetişin
ceye kadar beyaz müşavirler 
kullanmak zaruri olduğunu 
bildirmiştir. 

Rusya 
Avrupa Müvazenesinde 

İtalyanın Yerine 
Geçiyor 

İstanbul (Özel) - Par\ste 
önemli görüşmeler yapılıyor. 
Bu görüşmelerde acunun ar
sıulusal siyasası programı 

çızılıyor. Avrupa devletler 
ölçüsü de düzeliyor. 

İnR"ilter.e ıle Rusya arasın
da kavi bir dostluk hüküm 
sürdüğünden bu ölçüde Rus
yanm İtalyanın yerine geçe
ceği anlaşılmıştır. Zira Fran
sa ve İngiltere bu meseleye 
karar vermişlerdir. 

Satılığa 
Çıkarılan 
Vapurlar 

Akay işletmesi bir müd
det evvel kadro harici edi
len İhsan, Yakacık, Fener
bahçe vapurlarını satılığa 
çıkarmıştır. 

~ lh .. ı1' 

115 numaralı 
Italyan tebliği 

Roma (Radyo) -115 nu
maralı resmiğ tebliğ: 

Somali cephesinde generel 
Graziani~kıtaları Ueb Sestor
ya ilerı hareketine yeniden 
başlamışlardır. Bir kol Luse-
lini köyüne hücumla burasını 
işgal etmiştir. Kol buradaki 
hububat deposunu zaptet
miştir. 

Diğer bir kol mukavemet 
göstermeğf': yeltendikten 
sonra zayiatla kaçmıye meç-
bur edilen bir Habeş kıtası
na tesadüf etmişti r . Düşman 
esir'er, mühimmat ve erzak 
bırakmışlardır. 
Aoste fırkası hareket esna-
sında temayüz etmiştir. 

Eritre cephesinde bildiri-
lecek birşey yoktur. 

İtalyan 
Yaralıları 
Dönüyor .. 
İstanbul (Özel) - Graiste 

hastahane gemisi Kanaldan 
adalara doğru geçmiştir. 

İçinde 900 İtalyan yaralısı 
vardır. Boalar Ras Desta 
harbinde yaralı düşenlerdir. 

. Haliç .. taştı 
lstanbul 5 (Ozel) - Hali

cin sulıırı taşmıştır. Civar~ 
daki dükkkan, ev ve sokak-
lar su dolmuştur. 

Italyanın iç 
istikrazı 

Milano - Stefani ajansın
dan: Bankalar sekreterinin 
bildirdiğine göre zecri ted
birlerden bugüne kadar yet
miş beş gün geçtiği halde 
dahili istikraz için 6 milyar 
beş milyon 315 bin liret ta
ahhüt edilmiştir. 

İstanbul 5 (Özel) - Bü
yük Faşist kongresi petrol 
ambargosuna karşı ltalyanın
da daha sekiz sınıf askeri 
silah altına çağırmasına ka
rar vermiştir. Bu çağrılacak
lar ki bunlar yirmi sekiz ya· 
şından 36 yaşına kadar olan
lardır. 

P<!trolün 
Ambargosu 
Cenevre 5 (A.Aj - Pet

rol eksperleri dün petrol ye-
rini tutabilecek maddeler 
üzerinde ve bir ambargo 
esnasinda bunlardan edilecek 
istifade üzerinde müzakere
lerde bulunmuşlar ve bu hu
susta aralarında fikir müta
bakatı olduğunu tesbit etmiş
lerdir. Ekisperler bundan 
sonra bu mesele hakkında 
bir rapor vermek vazifesini 
İsueçli Sohlmain ile Hollan
dalı Dooyenverta tevdi et
mişlerdir. 

Nablosta 
Hususi Arab 
Kongresi .. 

Belgrad (Özel) - Roma
dan telefonlandığına göre 
Surye, Filistin ve civarı 
Arapları Nablosta hususi bir 
toplantı yapmışlar ve Mart ' 
ayı içinde büyük bir Arab 

1 

kongresinin planlarını hazır
lamışlardır. Bu kongreye 

i
l Mısır murahhasları da iştirak 

/ edeceklerdir. 

insan sıfatında 
bir canavar 1 
Atina - Gazeteler Mav-

Bu tarife üç kısmı ihtiva 
etmektedir: 

1 - İhracat gümrüğü, 
2 - İhracat gümrüğü, 
3 - Salon gümrüğü ha

mallar. 

Bu kısımlara aid tarife üc
retleri tesbit edilirken eski 
tarifeye nazaran yeni tarife
de yüzde elli nisbetinde ten
zilat kabul olunmuştur. 

Salon gümrüğü hamalları 
işi başlı başına bir mevzu
dur. Yolcu salon kapısından 
başlıyarak vapor gövertesine, 
hatta karaya kadar üç dört 
elden ve ayrı ayrı hamallar
dan geçmekte ve eşyası için 
bütün bu hamallara ayrı ayrı 
ücret vermek m~cburiyetinde 
kalmaktadır. 

Yeni tarif! ile bu gibi eş
yalar vapurlara bir elden 
götürülüp getirilecek ve bu 
eşya sahipleri ayrı ayrı ha
mallara ücret vermek mec
buriyetinden kvrtarılacaklar
dır. .... -
Kork .ınç bir 
aile faciası 

- Baş tarafı 1 incide -
karısı meclisi şenlendiriyor· 
du. 

Bir aralık Metroviç sarı 
saçlı Leoaya bir göz işareti 
yaptı. Markoviç karı~ına ya
pılan işaretin farkına vardı. 

Beş dakika sonra kadın di
şarıya çı'! tı. 

Bu vaziyeti gizliden gizli
ye gözetmiş olan Metroviç 
karısı Mara Markoviçe takib 
işareti verdi Maamafib Mar
kada duramadı, oda dışarı 
fırladı. Sonra çıkanlar Hk 
çıkanlar. bulamamışlardı. Her 

tarafı aradılar bir türlü mu-
vaffak olamadılar. Avlunun 
bir köşesinde çömelerek bir

romatis adlı adamın canavar
lığından bahsederek sahife- ' 
ler dolduruyorlar. Bu adam 
küçük çocukları kandırarak 
Atina kenarındaki hücresine 
kötürüyor, onların üzerinde 
canavarcasına ameliyat ya
parak kanlarını emiyor ve 
öldürüyormuş. Polis bir kız 
ve iiç erkek çocuğun cese
dini bulmuştUt". Polis bu 

' müddet düşündüler, polise 
haber vermek lüzumunu or
taya sürdüler. 

• adamın öldürüldüğü çocuk- 1 

)arın bundan fazla olduğu 
Jcanaat nde olduğundan araş
tırmasını derinden yapmak
tadır. 

Hırsızlık 
Aletleri 
Fabrikası 
Prag şehri polisi geçenler· 

de tuhaf bir sır kişfetmiştir. 
Prag şehri civarında gizli bir 
fabrika keşfolundJ. Burada 
yapılmış pek çok hırsızlık 
aleti bulundu, fabrika lbir 
hırsıza lazım olan aletlerin 
hepsini yapıyor idi. :Fabrika 
sahibi bu işin pek elverişli 
olduğunu ve bu sayede pek 
çok para kuandığını söyle
miştir. Bu fabrıkacının bu 
gün fabrikanın sahibini mah
kemeye verileceği pek tabii
dir 

Fakat Mara sabaha kadar 
gelmezlerse bunu sabaha 
bırakmağı münasib gördü. 
Artık gece yarısı olmaştu. 
Misafir Markoviç ile ev sa
bib Leda odaya gird idiler. 

Biri kocasından öteki de 
karısından intikam almak 
bınciyle sarmaşıp beraberce 
yattılar. Bir müddet sonra 
uyumuşlardı. 

Sabaha karşı Mitroyiç evi 
ne dönmüştü. Bu müth!ş man 
zara karşısında kalınca ta
casını çekerek ikisini de bi
rer knrşonla öldürdü ve gi
dip karakola teslim oldu. _ ___,MI ____ _ 

Pamuk 
Tarlaları 

Adana - Bu yıl Adana 
ovasının büyük bir kısmında 
Klevand pamuğu ekilecektir. 
Ekin sahası Adananın şima· 
linden geçen demiryolundan 
itibaren cenuba, denize ka
dar uzanan 50 kilometrelik 
bir kısı.P.dır. 

Habeş savaşı
nın son duruuııJ 

- Baştarafı 1 incide - Ce 
Öl .. l · ·kt h " tes· rte u erın mı arı enuz 

bit edilemediği için Habef" 
lerio zayiatının sayısını d• •LtIN 
bilmek mümkün değildir. 

Tuhafı şudur ki, İtalyanlat ~ 
Makalle çukurunda kılıçtall 
geçirilirken Romada da bil• 
yük Faşist kurumu toplu bit 
halde bulunuyor, harbin de" ~ 
vamı hakkında mühim karat 'h 
lar veriyor. • 1 

Bu fena haber ancak sa· 
bableyin Romaya geldiğinde~ 
kongrenin devamına man• ~Q 
olmadı. 
HABEŞLER MAKALLEYt: 

GİRMEDİLER 
İstanbul 5 (Öze~) - Ha" -il)' 

beş ordusunun ltalyanlar• !'\• 
karşı kazandığı büyük zafe" r'lp 
re rağmen Makalle kasaba· ',, 
sına girmemişlerdir. lBu gir -'ll 
memek harb icabıdır. Yoks• ~ '' 
girmemek değildir. Zateo l()z 
ahalisi kalmıyan bu şehre Beşi 
girmekle girmemek arasında tsllllull 
bir fark yoktur. Şimal cep· tsife s 
hesinin bu galib ordusu ileri liııYa 0 

harekata devam için boşluk" Oiru 
111 

lları doldurmaktadır. ~te1 h 
C.Sind 

Almanların 
müstemleke 

1• e 
t •ahu 
:ıııat, 
~ b~ 

ık . •ne 
~ ararı ~t6ını 

- Baştarafı 1 incide - ~\l g 

İKİ MİLYON AHALI KA" t b,1 
ZANMAK İÇlN IKl MİL" ~uğ" 

YON ALMAN GENCİ :~lar. 
FEDA EDECEKNIŞ nl ha 

Berlin (Radyo) ·- BaY lhaa, 
Hitler gazetecilere Vers•Y '•ıııış 
muahedesinin ağırlığındaP ''•Ilı~ 
babederken müstemleke me· !Ygurı 
selesine nakli . kalam etıniŞ ız, n~ a 
ve Almanyanın müstemleke· ''lk 
ye olan ihtiyac nı göstererelı '°1

'tik 
iki milyon ahalisi olan müS' lttiktt 
temlekeliri kazanmak içi iki ~~. lltt 
milyon Alman gencı fed• ~atllla 
mecburiyeti hasıl olacaktır· ı~l', 
Damiştir. ~Ctkı 

__ _.~liı ~--•tı 

Arab İttihadı r, da ı:-.. , 

C 
etı n 

enevrede t~y!0ğ 
Belgrad ( Özel) - Roııı• •aııltı \t 

yolile Kuciüsten gelen tel" ~'dtı" 
gtaf habcılcrine göre Suciye \ etll ~il 
liderlerinden bay Suudi Ba' herıı 
rakil Filistine gelmiştir. tıııı 

Buradan Ceİıevrede bulu' 4 

nan Suriye İslamları camiyeti 
başkanı bay Şekib Aslan' 
bir telgrııf çekerek Ulusla' 
konseyine vereceği roezı>O' 
randomda Kudüs İslamlerİ' 
nin dahi Arab memleketle' 
rinde hiçbir mandaterJij'~ 
razı olmadığını zikretmesil11 

bildirmiştir. 
Suriye sansörü bu telgı•fı 

menetmişse de telgraf RorJJ' 
yolile verilmiştir . 

Araplar Yabıı; 
di muhacirlet• 
istemiyorlar., 
Roma - Filistinden bild1 

riliyoı-: İngilterenin müste;;: 
tike nazırı Ser Tomasın . 
listine Yahudi muhacirler': 
nin gelmesini durdurın•:ı> 
hakkındaki Arap liderler', 
yaptıkları teşebbüsün redtte,,, 
dilmesi Ara b liderlerini JJJ', 

da terlik aleyhindeki iddi•l', 
rını kuvvetlendirmeğe se' 
sevketmektedir. 


