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lyan tayyareleri Adis-Ababa üstünde dolaşıyor 
1 

ABESLER B .. ÖZULDU U? 
~iyeti çok iyi 

~§OkCİlKöYLONON 
11 , Ozo GÜLECEK ! . 

enek( n1ahsulün bir r~kor teşkil 
fat"-ı•ra edeceği söyleniyor 

Hrllrnıı .. "h ve su bas· ı ,_ ... .--...-..lml!'--P'"9"-· 
iti en Zıraat Ve· 

a, ..... 'rt ' 1 P•rlara gö· . .... tir• 
dir. 8u un vaziyeti 

elQ haberlere ba. 
lll Vaz• 

lltta ayeti geçen '•11 .._ llak Jııqde otuz 
'hıur~'-tennektedir. 
lewi...a.~' en betbinleri 
... -~." b• . · Ort. ar vaı.ı· 
i-.,ı... Aaadoluda 
~eai dolaıile ku
~ atlablauıtar. 

1•da ekim çok 

t.;;_ P.J.ııı., Hayma
~ O•alan )'emye-

"' ~i ettedir. Eğer . • ... avı 
l•dttelc ~ arı d• yağ-
~'-.Jtine ~hırıa bu yı. 1 
k,))Uı . bır rekor gö
•lt~ ... rıı. Son fırtına 1 

.... teı· · b 
llııb" 111 azı yer-

ar k.ı 
•e t. ınııtar. Bu 

'i1'1aı11 kılar yilzün. 
llaeaad iiyc'=iezinde 

&r. a_•lcinler zara 
lr elci.... "'1la beraber 

~ 1 ılünün yüziinil gillcitırece.Z 
bir mahiyette olduğu için 
hepimizi çok seviodirmiıtir. 

Bu haberlere bakılacak 
olursa köylünün kasaaı do-
lacak ve mahsulü taıacak 
demektir. Yegane temenni· 
miz bu bot tahminlerin ta
hakkuk dmeıi ve bu se-

. •ne b 1 
~ aı ana- vinçli haberlerin bir tabiat 

__.,...,,_ •ıle 'ft cilveıile bir hayal sukutu Çl • • 
ÇUııo ve doğurmamasıdır. 

Qbe;i;,.-;;ih;;, .. 
Qbut ediyorlar 

cajı sanılmaktadır. iki ta· 
raf ta muvakkaten yerlerin· 
de kalacaktır. Telgraf der
hal imparatora gönderilmiı
tir, Habeıiıtanan bu teklife 
müsbet cevab vereceği ka · 
naati vardır. imparator ka
bul edilebilecek ıeraile bir 
sulh yapma&'a taraf dardır. 

Bu sulh teklifine rağmen 
18 ler komitesinde logiliz 
murahhas heyeti İtalya aley
hine petrol zecri tedbirleri· 
nin tatbikin istemiıtir. 

Komitede Fransız murah-
hası Flanden, muharip dev
letlere verilen plinı okumuı
tur. PIAnda muhasamat tatil 
edilir edilmez milzakerata 
haılanacaktır. Bu yeni tek
lifin eaki bqler komitesi 
tekliflerinin esaslarını ihtiva 
edeceği ı6ylenmektedir. 

HABEŞiSTAN SULH TEK· 
LiFiNiN ESASINI 
KABUL EDiYOR 

Cenene 6 (A.A) - Mil· 
letler cemiyeti mlitehaıaaı-

(Sonu 4 incide) 

SON MUHAREBE PEK KANLI OLDU : 
~~-------------------oo .. oo----------------------------------------

/talyanlar Habeş ordusu-
nu bozfuna uğrattık diyor 

- ---------- - OCH•OO - -------------• 
ltalyan tayyareleri lngiliz kızılhaç teşkilatını 

•• 
da bombarduman ettiler. Olüler pek çok •• 
Londra - İtalyan kaynak- ' · . olamamıtlardır. Habeıistanın 

larından verilen haberlere zayiata ilç bin öJiidür. İtalyan 
göre son muharebeler 11eti· anavatan ordusu hariç, yerli 
ceainde Mulugette, Kassa ordunun zayiatı bin kadar 
ve Sayum ordulan erlik mu· ölüdür. İtalyanlar ayni %a• 
harib bir kıt'a olmaktan çık- manda iki tayyare kaybet-
mıı bulunmaktadırlar. Adia· mitlerdir. Bu iki tayyare Hayret edilecek kadar 
Ababa yolu De11hleki kav· atet almıı ve bu civannda· karışık bir macera! 
vetler tarafından himaJ edil· ki 14 kiıi kimilen 6lmllttür. 

:;~!~!:;~in 1~!:; .. i ::!: ING~~~o~~~~~~011• Bir kadın zehir· 
ilerlemektedirler. ~ondra (Özel) - lngiliz lendi. Katil 

Tenmbiyen timdi tamamiie Kızılbaç hastaneıi İtalyan 
ltalyanlann eline geçmiıtir. uçakları tarafından bonbar- Jdm ? 
Hezimete uğr1yan Habet or- duman edilmiıtir. Dört ço- ~--
dosuna aid birçok çeteler cuk iki kadm ve 12 köylii Bir adam hem kızını 
muabarebeye devam etmek· ölmilttür. 
tedirler. 1 hem anasını seviyoı·du 

Habef kaynakları İtalyan- BADOGLIO ogili:r. sefiri bu bombar- Amerikada çok py•m bay• 
larlo l.dda ettı' Llerı' ••fen· ....;;,nden beri Adis·Ababa ile duman hakkında hükümete 

• - 5 .. f 1 ret bir cinayet olmaıtur. Ba 
tamamile tekzip etmektedir. umumi efkir arasındaki te· mu ••A izahat vermiıtir. 

L d (ô ) 1 karııık ve eırarengiz ciaayet 
Bununla beraber sarayda lefon ve telgraf hatları i~le- on ra ıel - ngiliz 

... K lb k ı b ıöyle iıleamiıtir: 
enditeler olduğu inkir edi· memiıtir. Şimdi muhaberat ızı aç teş i itan ombar- Şarb Aplecey iamİIKle eski 
lemez. Adis-Ababadaki Kıpb tekrar başlamııhr. Makalle duman esnaıında orada bu- bir Amerikan zabitinin Simp-
baş peskopusu sivil balkı bir ve Amba' Alagi arasında ya· lunan Poyter ajansı muhabiri sin iıminde bir karw vardır. 
hafta mnddet(e kurn ekmek pılan mnharebelere Mulegetta bir telgraf çekerek fU ma- Kadın kocasını çıldıruiJ• 
yemeğe ve sade su içmeğe ordusunun ancak üçte biri iş· lümab vermiştir: sevmektedir, Kadın ilk lua 
davet etmiştir. Cepheye er- tirak etmittir. Mulegetta geri lngiliz Kızılbaç çadırları çocuğunu doğurduktan aoma 
zak yetiıtirilmektedir. çekildi ikitaraf ta büyük zayiat üzerinde lngiliz bayrağı dal· ıiımanfamaia baılamıf,. ko-

3000 ÖLÜ vermiştir. Habeı ordus.unun galanmakta idi. Üç motörlft cası da yavq yavq onclaa 
Adis·Ababa (A.A) - Ha- büyük kısmı ihtiyatta bu bir İtalyan tayyaresi geldi. soğumuttur. Kadın bin bir 

beı İmparatoru sul teklifin· lunmaktadır. Ras Kassayı y anm saat üzerimizde do- doktora mnracat ederek za• 
de bulunduğu yolundaki ha· çevirmek istiyen İtalyanlar - Sonu 4 lincilde - - Sonu 4 ilncllde -
berleri yalanlamaktadır. iki bu hareketlerinde muvaffak mwwııaenw•ı ou.s;a 

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

- Artık erkeklere biç emniyetim kalmadı 1 
- Neden? .. 
- Ge~en glln ıazeteye bir e•lenme illnı verdim. ilk 

mektab nif&Dhmdan ıelcli 1 •• 

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

Bıilgaristandaki Irkdqlarums 
Komitacılardan sonra yuhazlardan cl'aman! 
S':w ulgariıtandaki Türk azlıklannın zamua ••• ..... 
1.:..1 dıkları fena muameleler ve ifkeuceler haldwada ıa· 

tunlar dolusu yazı yazdık. Bu !ena __.eleler ve cina1et• 
ler, komiteciler iatuae haydudlar tarafından yapılaın •• 

Ortada bir hakikat vardır. Bu da Tiirk azlıldarmm •• 
taı yüreklileri dahi ağlatacak kadar kaba, acı ve kalı 
muamelelere uğradıklandır. Gazetemizin ve Tir matbuab· 
nm bu facialar karşısındaki bakb neıriyab k&lflllDda ha 
sefer de inkllibımız aleyhinde bulunmap batladtlar. 

Küflü ve 6rümcekJi kafaJanaın Oıttlnde taııdıklan aanlSla 
kendilerine Bulgaristandaki T ıirk azlıklannın reiıi ılalbal 
veren bazı yobazlar ve bir k111m softalar inkıllbımıza dil 
uzatmağa yelteniyorlar. 

Bu softalann kimler tarafından teıvik edildikleri ve na· 
ııl bir gaye güttükleri malümdur. Bu son faaliyet bizim 
kadar Bulgaristanda ki Türkleri de çok mtltee11ir etmek· 
tedir. 

Daima Türk • Bulgar dostluğundan bahseden Balıarlar, 
bütün bu hareketlerini dostluğa nasıl telif ediyorlar. 

Halk, Türk azlıklanmn gördükleri fena muameleleri, te 
yobazlar1n bu faaliyetine nihayet verilmeıini iati1or. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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c~;;;;;;;;:•MLA- Sekizinci Alf ons 1 Altın diş 
Gönül yakan bir ack . k Ve İspanya-Kr7:İiçe~i ~arışıyor 20 bin yıl evvelinden de 'fı/~ 

Y yapma Sabık İspanya kraliçesi, sesinde boşanmak kadaı zor Amerikalı bir diş tabibi ı kollanırlarmış. BabıU~ 
00 

YAZAN: SIRRI SANLI yani Kral Sekizinci Alfonsun birşey olmadığından muvaf- dişler hakkında pek garip riler, Acemler dişle 
karısı Viktorya Romaya git- fak olmamıştı. Pariste, Ra· bir makale yazmış ve arhe- ehemmiyet verirıııİŞ 

SiYASAL ROMAN 

•• 
-49- mek üzere hazırlanıyor. Ora- mada, Londrada da geniş olejik yolile insanla · ın yirmi hizmet ihtiyar ederler 

da iki dikenli meseleyi hal bin yıl evvelindenberi diş Hintliler 4000 Y1
1
, 

Bu işleri yapmağı göze alan bir kız daktilo
luk aramaz, resmen kokot olur 

edecektir. bir hayat geçiren kocasına ağrısından ızdırap çektikle· dişlerini temizleme~~~ 
okadar darğın idiki hatta d v 

Kızı Prenses Beatdre Tor· R d l 1 l k rini ve iş ağrıları yüzünden ça kullanırlarmış. . 
.,. oma a ge in ° an ° an ı- bir çek çarelere baş uurduk- naniler ve Romabl•' 

lnkılib, kadın, erkek bü· 
tün yurddaşlara bir hayat 
hakkı, bu hayatı bir taşıma 
kuvveti verir ve hiç bir za
man bir yurddaşı bir yurd· 
daıı bir yurddaıa el açarak, 
el uzatarak yaıatmağa mec
bur etmez. işte bunun için
dir ki çok tokluktan mide 
fesadına uğrıyan insanlarla 
çok açlıktan ölümü her gün 
karşısında gören yoksulların
çok bulunduğu, kaynaştığı 
yerlerde iokılab başlamış 
sayılamaz. lıte gene bunun 
içindir ki hiç bir sahada hiç 
bir imtiyazlı sıffat tanımıyan 
Türk cumuriyeti, halkımızın 
bir kısmının sürünmesine, 
bir luamının da yalnız zevk 
ve safa sürmesie katlanmı
yacaktır. 

Bu meselenin çok derin
letme iıtidadı gösterdiğini 
gören {Hak Yolu) gazetesi· 
nin geç aytarı Nihad Atıl

gaıı ilbaym yeieninden rica 
etti: 

- Biraz sonra, gazeteye 
bir kaç yazı yetiıtirmek va
zif~si, beni; koğulmadıkça, 
gitmeğe hiç bir gönlün razı 
olmıyacığı bu çok entereıan 
meclisinizi bırakmağa mec· 
bur edecektir. Onun için 
sizden, beni çok merağa 
sokan bayan Cavidanın ni· 
hay:et iı bulup bulmadığıoı 
anlatmanızı yalvaraçağım. 

Necla tekrar Cavidanın 
hikiyeıini, daha doğrusu bir 
romana benziyen acıklı ha
yatını hulüa etmeğe baıla· 
dı : 

-" Felaket yalnız gelin
ce felaket sayılmaz,, derler, 
hakikaten bu, çok doğru 
bir sözdUr. Bir ge•e gene 
ne yaptığını anlamak için 
evlerfoe indim. Aramızda 
şöyle bir muhavere geçti: 

Ben- Nasıl son uğradı
ğın komisyoncunun yazıha· 
nesinden işe yarıyacak bir 
cevab aldın mı? 

O- ~ardeşim, bana öyle 
garib tekliflerde bulundu ki 
kendimi tilccar mala 

ğa vasıta olan bir komis
yoncunun yazıhanesinde de
ğil, kadın simsarlığı yapan 
bir adamın ticarethanesinde 
zannettim. 

Ben - Sana ne gibi tek· 
liflerde bulundu? 

O- Onun yazıhanesinde 
çok defa çok zengin tüc
carlar öyle yemeği yedikle· 
rindt:n daktilosunun da ga-' 
yet, mümkün olduğu kadar 
dekolte roplar geymesi ve 

ve makiyajına bir sinema 
yıldızı kadar dikkat etmesi 
lazım imiş.. Bir ticaret evin~ 
de öğle zamanı bir dakti
lo kızın bir ıüvare elb. sesi 
ile boy göstermesinin gü· 
lünçlüğü yelmiyormuı gibi 
bana tüccarlara yap'lacak 
şen ve şuh muameleleri de 
öğretmeğe kalkışta. 

Ben- Bunun üzerine ona 
ne dedin? 

O- Ne diyeceğim, bu 
itleri yapmağı göze alan bir 
kız dalttiloluk aramaz, res· 
men kokot olur, diyerek 
oradan da kaçtım. 

tlbayın yeğeni Cavidanla 
aralarında cereyan eden 
muhavereyi, yukarıya nak· 
!ettiğimiz gibi, tekrar ettik
ten sonra ettikten sonra ili-
ve etti: 

(Arkası var) 
... .... ~ 

Beşinci Jorjun 
Defin 
Masarif atı 

lanyanın doğum töreninde zının dügv ününde kocasıda 1 • b t t . t' l d ld k IOt 
bulunacak ve iki senedeoberi arıoı ıs 8 e mış ır. eri o urma usu 

bulunacağından düğüne bile 7000 Yıl evvel Çinliler diş- bilirlermiş. Ruma iıııPJ 
bulundugv u ve boıanmak üze 't · "d" F k t şı'mdı' gı memış ı ı. a a çilikde hayli ileri gitmişler· Agııstun zamanınd• 
re dava ettiğ kocasiie görü· vaziyet değişdiğinden ana di. Çin hekimlerinegöre diş- ler dişlerini filditile 
şecektir. 1 k ı k d w d 

Kraliçe Viktorya her ne 
kadar ilk gençliğini mubafa· 
za etmiyorsa da teravet ve 
cazibesini muhafaza etmekte 
ve kocasını da sevmektedir. 
Binaenoaleyh iki sene evvel 
kocasından ayrılmış ve yalı· 
nız yaşamıştır. Bu esnada 
saray erkanı karı kocayı ba· 
rıl&ır.maga çak gayret etmiş 
iseler de · muvaffak olama· 
mışlarnı. 

Kraliçe l>oşanmağa çok 
çalışmış, fakat Katolik kili-

Kendi kendine 
İdan1 hükmünü infaz 

Eden bir adam 

o aca n an ızı ogumun a lerde bir takım kurtlar var- ederlerdi. 
anasın da bulunmasını arzu dır ki bunlar dişi çürütürler ispanyada 3000 yıl 
ettiğinden bu davete icabete Brzı alimler Cenubi Ameri- den kalma sun'i dif' 
mecbur kalmıştır. kada bir takım insan hekim· folunmuştur. Orta ' 5 

Bu doğuma kocasının da leri bulmuşlardır k.i bununla dişçilik pek çok d~ 
davetli olduğunu bilmekle tarihten evvelde altın diş Yalnız Arapların iyi 
beraber yine gidecektir. Bel- kullanıldığını meydana koy- vardı. Arapların ditle 
ki de bunu kocasile barış- muşlardır. rısını durdurmak içio., 
mak için bir fırsat bilecek- 6000 yıl evvel Mısırhlar kulanırlarmış ve teııı' . 
tir. Yahud torunlarım kocak- diş ağrıları ilaçları için re- için de bazı racetele~ 
larına aldıkları zaman bu çeteler kullandıkları sabıt .ki, bu racetelerden bt{. 
yeni doğan yavrunun sıhhatt olmuştur. Fakat Mısır hekim rı bugün dehi kulla~ 

leri dişlere maden dokundur dırlar. Altın diş ioı8U (. 
içiu onlarda bir barış töreni 
teşkil edeceklerdir. 

[•] 

Buzkıran 
Vapuru 

mazlarmış. Onlar <. ocak ma.. 1590 taririnda At 
den yerine balmumu ve ağaç başlamıştır. 

.?!l~m~mm~ 

ihtilal, Y ahud Bay Hocıı 
Harp ! . . Viyanadıı 

Sof ya 6 (Radyo) - Şang- 8 kJ •yat 
Bulkaristanin Tırnova ka- haydan bildiriliyor: e eni 

sahasında lsveni Gora ma- Solya (Radyo) - Mosko- ihtilalin bastırılmış gibi Viyana (Radyo) _....~ 
Ne Oldu? 

nastırı baıından geçen bir vadan alınan haberlere göre görünmesine ragmen Şang· meselesini halletllll<'' 
mektebli bir ağaçta aııh bi- Çakal burundan 20 kilomet- hay ecnebi çevenleri yeni Çekoslovakya başb• ~iti 
rinin tepindiğini görünce ba· ru uzaklıkta can kurtaran kabinenin şunlara riayete Hoca burada bA~ 
gw ırmı• etraftak leri ragw ırmış- kuşakları bulunmuştur. Bun- b k 1 w k t Bundan sonra da ., f 

., .,. . . d ( Ş h ) medc lur a acagı anaa m- başvekili Bay Şuıiıı~.., 
tır. Ksşub gelenler asılı ada· ıarın üstiın e a miyan pa ır ar: . M•" 

markası olduğuna göre Rus- 1 O d h d d h peşteye gıderek "' 
mı ipinden indirmişler ve (Ş - r uuun a u a- rile gene Tuna ıP 
henüz sağ olduğunu görünce yanın ahmıyan, büzkıran ricindeki amaçlarını doyura- k k 

vapurunun battığı zannı k onuşaca hr. 
sun'i nefeslerle ayıltmağa ca kanallar açmak, belki de . 'iV~ 

1 1 d verilmiştir. Yapılan araştır- bu suretle Asyada bir harbe ~1a rkof ve IstO.d. ça ışmış ise er e muvaffak J 
malar henüz bir net!ce ver· · · k A I d'l · {er olamamışlar, bu adam kar· gırışme . z e 1 mış ~ 

tarıcılarının elinda can ver· memiştir. 2 - Hudud haricine taşa- Sofya 6 (Rayo) -
1 miştir. madıği takdirde dahilde taş- Markof ve İstoyanof ~ 

Kardec kın1ık1ar ya paran yeni bir lerek orduyu terıce .Ol> 
Bu adamın cebinde dört ~ r 

ihtilal yaratmağa koşan or- dir. Bulgar gazetele.rıf.ı 
mektup çıkmıştır. Mektul>lar ff • • • ,. 

emşıresının dunun genç zabitlerin diz- azilligin kendi .!st!il 
muhtelif lkimselere aidmiş. z - .. 
M k bl d J:>arn1aklarını kestı' ginlerini zaptetmektir. ira üzerine vaki oldugu · ııi 

. e tu arın için e ne oldu· b k h · ı ı · ı rı uğün Ü i tı a göstermış- yorlarsada kendi e J. 

ğunu henüz malüm degw ilse D'k'l.d t' t h 1 d er ı ı ı e meşru ıye ma a - tir ki bu gençler or unun kfımeti devirmek JJJ
1

.A 

Londra (Radyo) - logil· de esasen idama mahküm · d H · ı ı·d pr~ sın e oturan aşım oğ U • ekseriyeti tarafından himaye alakadar r olduklarıP Jj 
tere kralı beşinci Jorjun ce· olduğundan bu hakimi kendi risin seklz yaşında oğlu Ha- edilmektedirler. geldiğini bildirmekte" , 
nazesinin defin masarifatı yalvarmasile bir arkadaşına lil tara ile öküzlere kabak Ö 
Olan 25 bı'n I' ngı'lı0ı lı·rasının 1 ed tt•w• . d w -v d w k k .. Bı·r komu··nı·st Sofya 6 ( zel) ..,.,. J ev a e ıgını yaz ıgını og- ograr en oynama uzere Bulgar kralı olup ,,A~ ; 
k , nuni kamara tarafı dan renilmiştir. yanına giaen kız kardeşi beş Şefı• daha daki çiftliğinde ot"'<!.!~ 
kubul edilmiştir. Bu yimi Bu adam vaktile eniştesini yaşında Hüsnüyenin ayağına dinandın 75 inci do~;, 
beş · bin lirasının yedi bin öldürmüş olmak yüzünden tara ile vurarak bir ayağının Yakalandı münasibetile Avuft~ 'J 
lirası cenaze alayına iştirak idama mahkum edilmiş işede bütün parmaklarını kopar- kfımetile AvuılurY~ t 
eden ecnebi murahhasları idam mahküma ifa o]unma· mıştır. Yaralı çocuk İzmire Sofya ( Radyo ) · - Eski nun kendisini tebrılı tf 
için yapılmıştır. 11 bin lira· dan çıkan bir umumi af ile getirilerek hastaneye yatırı)- Zagra polisi aylardanberi mukabil bir teşekk\j:ısrf 
ıı de cenaze alayına iştirak kurtulmuş fakat eniştesine mıştır. aradıkları komünist şeflerin- göndermiştir. !Avu5 tııı' 
için diğer garnizolardan ge- yaptığı haksızlıktan dolayı 'k;i~~ id~m c;zasmı ke~di . den Nikolayanafi Balçova dusu zabitanından ° fi 
len askerlerin iaşeıine veril- v;çdenen yaşamağı kendisine ısrarile tatbik ettirmiş olmak- köyündeki evinde gece bas· barile ordu da bu 
miştir. layık görmediğinden akim la adaleti yerine 2'etirmiştir. mış ve yakalamıştır. iştiraketmiştir. 

~~ ..... llllp!ll~r,...!lllll'l!ll~..-ll!iılllllll!l .. ..,_~!119~11111111! .. ı--~lllıiİlllll .. lliİiııillll!lll ................................... İIİııı._._ ............... ~-. .......... ~eı~~ 
IZMİRLI - Size, dedi, güzel bir mütenahi sevindim.. koyverecektim. Büyük cad- boynuna sarılıvereC f 

şey buldum.. n• dede bir çılgm gibi: Bu anda bütiiP / 
BİR fl{Jl Bu esr.ada Tomson, durdu, 2 Şubat ... İstanbul - Ahmed! diye bağıra- ayaklandı.. İçimde 

· • ağzına büyük bir lokma aldı. Şirketten dönerken tonel- cakbm. kuvvet : S' SEVDiM ! Ben düşünüyordum: den çıktım. Taksime kadar Fakat bu bir serab olma- Leyla, dedi.·· 
1 

- Güzel birşey Luldum, yörüyeyim dedim. Ne yalan sın dedim. Elimde olmıyarak rakıb kaçak adaJIS.; 

Aık, lztırab, Heyecan Romanı ne demek? Acaba deli Ame- söyliyeyim, bazan çok iğrenç döndüm. yüzle hitab edecel<fl ı; 
rikah güzel bir koca buldum sahnelerini gördüğüm halde Kumral sakallı genci takib Bu, düşünce ile 1

11
e 

-_Y_a_za_n_=-~~~~....--t"-~~-------N .... u ... m_a_ra!"'-"!'3-7~ ı mu ddmek istiyordu l. büyük caddenin kalabalığı ettim. Sür'atle yanından geç· gevşedi, amımları~b' e 
· tim.. Mutlak surette o idi.. ((ı ihtiyar adam ağzındaki beni eğlendirib avutuyor. Onu uzaktan ta Jı-

Onlar benim ne günahımı 
ne de azabımı biliyorlar. Ta
bii ben de onlara hiç bir 
ıeyaen bahsetmedim. Müm
olduğu kadar tabii olmağa 
ve normal görünmeğe çahşı· 
yorum. 

Görünüşte rahatım. Yü-
züm kızarmaaan herkesin 
yüzüne bakadilir<iim. Kimse 
benimle meııul değil.I 

Müs8o Tomsoo evveki ak
ıam yekmektc bana sevinçli 

bir haber getirdi. Bu ihtiyar 
ve neştli adanm: 

- Madmazel Leyli ! dedi. 
Artık bir ziyafet hak ettim.! 

Dalğın duruyordum. 
- Aohyamadım ! Dedim. · 
- İşinize gelmedi galiba ... 
- Efendim ... 
- Sizden bir ziyafet isti· 

yorum!. 
- Emredersiniz ... Dedim .. 
ihtiyar Amerikalı gevrek 

bir kahkaha koyverdi ... 

Ahmeddi.. Bir insan birkaç k d ı •P' lokmayı öğüttükten :sonra Mağazaların vitrinlerine baka ay içinde bukadar değişbi- ten en imi a aııı ~-
devam etti: baka ilerliyordum. lirdi. Sabit ve olğun gözlerle olmazsa onun b~':,jl 

- Cu··zel bı'r şey! Sı'ze B·· ··k dd d k b 'd yatına aid belkı .. uyu ca e e a ı gı en bir ama gibi önüne bakarak d ıJJ• 1 

Amerikan ispirto şirketinde kalabahğın arasında tanıdı· miskin miskin ölü adımlarla öğrenirim diyor u ıP 
iyi bir iş... bir sima ile karşılaştım ve yü, üyordu. t Sapsarı çehresi, O, ayni bitki O 1 

- Nasil şey... geçtim.. kumral sakalı, ölü gözleri ve ayni sabit gijzler~~~ot~ 
- Ayda 75 lira ücretle Yraabbi hafızam nekadar bitkin adımları ile bunun mumya gibi iler 

1 
d• it 

tercümanlık... Ko!ay bir iş.. zaiflamış. Bu Ruıu nereden Ahmed olduğuna nasıl ina· sokağa saptı .. So~l~l 
Sizi birkaç saat işgal edecek tanıyorum. Kumral sakallı b·ı· d' çok büyük bir 

8 
,,jf" na ı ır ım... d 1 

bir iş !.. genç bir Rus. Daha dikkatle bakbm.. geniş antresin eıı f'~ 
Hiç tereddüt etmeden : Böyle tereddütle bir kaç Boynunda ona ilk ve son antre geniş bir çıt V 
- Size karşı minnettar1m adım ilerlemiştim kı, Arşi· hediyem olan boyun bağını ziyordu. KapılarcJ•1'ııll 

dediml..I mendin sevincinden daha gördüğüm zaman tereddü- saptı .. Burada du~,; I 
Doğruıu bu havadise na- coşkun bir ıaadet haykırması düm kalmadı .. Hemen koşub ( Ar 
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• ı le~**" ı Alman DOktor An i D O K T O R 1 Son icadı olan Sıhhi Ağlzhklann sureti istüıudi 

ra~U~l~ğtıyle şöhret ve halkımızın takdir ve 
si il t~nı kazanan Hükıin1et Caddesinde Şem
ku ~~at Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
'Şy:ı Ütere yeni bir sergi yaoıo bir çok 

... arı yalnız 88 kuruşa satmaktadır. Bu 
fırsattan istifade ediniz. 

A. Kemal Tonay Sigaranın nikotinini klmilen ç,-
. ken Alman doktorlarından Profe· 

Bakterıyolog ve bulaşık, salğın sör Doktor Apostelin sıhhi Ağıı-
hastalıklar mütehassısı lıldan umum Avrupada ıiıa,a 

Basmahane iıtuyonu kartııındaki Dibek sokak bapD• .. içenleri memnun etmıt ve rajbet 

... 

da 30 sayılı ev ve muayeaehanaiade 1abalı ıut ad• 
alqam saat 6 ya kad..- lıutalaruu kabal eder. 

Miiracqt eden hastalara ,.pdmuı lllamıel• sair 
tablillt ve mikl'08kopik muayeneleri ile Yeremli basta .. 
lara yapılmama cevaz ılrilen PllOmotonb muayeDe! 
sbade muntazaman yapahr. Telefon: 4115 

içenler bilirler 

Hayabn .manaunı aalamıı ince dtlflnceH kibar bir bayan 
tecrlbesiae istinaden diyor kr. 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı Ye Bili 
rakılandır. 
Bayramda, bayram ertesi ve her zaman 

Beni şükranla 

ASRI . 
Zeaıin Ye dolpa ve heyeculı 2 tlael film 

Parisesran 
Yavrum filminia ıaaatklrlan tarafuadan opa•ılmıı çok 

heyecanlı Ye miieuir ilim 
Bllyilk ye klçtlklerin seYdiji 

LASTiK ADAM - RIŞAR TELMACIN 

YILMAZ TA YYARECJ 
- AYRICA -

DÜNYA HABBRLERl. .. ve saire .. , 

kazanmııtır. 

Ağızlık &zerinde Doktor Apostetin lmz•n olmuma dlldrat 
etmelidir. Toptan ve perakende Jabt yeri NECii*- SADIK 

B ca1ar ea.._ No. 156 ._. 

Maliye işlerin
de başlan sıkı
ya gelenler •• 
Kırk bet ıenecleaberi bir 

çok m•liye memurluklar11ada 
bulUllUI ve kazanç, bina ve 
veraıet ve bana benzer it· 
lerde bilyiik bir tecrübe ve 
bilgileri olaa bafturak ...... 
kazanç tahakkuk memurlu
tudan matekaid 8ay Yuda 
Baharla Karataf ,abesi ka· 
zanç tahakkuk memurlutun· 
mlltekaid Bay Mehmed Ali
nin miıtereke• Bahçeliler 
hanında ilçllncll katta 39 
numarada bir yazıhane aç
tddannı memnuniyetle b&ber 
aldık. Memaı • ....,_. q-
maalarda halkımm kanunun 
dtWrditi kolaylıldaı ı daima 
btıylk bir bayırbabla g6ste· 
rerek berkesin flkraa ve 
minnettarhjmı kazanan bu 
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BU G-..N 
Kurban bayramına karplak olarak iki ,.ı...rv fiil 

1 - S0T KADINJI .. Frumaca .. 
Jolm Boleı ile Aaa Hardiaı'ia beraber çnifdlklerl 

..... bir aık biklyeai 

2 - Aık Kadrili .. ~ 
Maıda Scbnelder tarafından temlili edilen kalaka•ll 

ıarkıh nefis bir komedi 

AYRICA: 

F O K S ( Din)'Jl havadisleri ) 
( Tllitl:çe .astı ) 

-(SEANS SAAnARI )
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J:layret edile
cek macera 
- Baştarafı 1 incide -

yıflamağa çalışmış ise de 
bunların biçbiri fayda ver· 
memiş ve eihayet 110 kiloyu 
nşmışbr. 

Şarl, bu vaziyet karşısında 
komşusu Kreyton ile dalga 
geçmeğe başlamış, karısı bu 
vaziyeti sezdikten sonra kıs
kançlık azablaril kıvranmıştır. 

Gel zaman git zaman 
Şarlın kızı büyümüş komşu 
kadın Kreytonun kızı da 
büyümüş, bu iki genç kız 
tenis oynamağa başlamışlar
dır. Şarl da komşusunun 
genç kızını sevmeğe başla
mış ve bir gün madam K
reyton'nun kızına tecavüz 
etmiştir. 

Şarhn karısı bu iğren ha
diseyi duyunca büyük bir 
teessüre kapılmış, komşu kı· 
zını çağırarak uğradığı teca
vüzü annesine ve babasına 

söylememesini rica etmiştir. 

Bundan sonra bir sabah 
Şarlın karısı yatağında ölü 
olarak bulunmuştur. Kadının 
zehirlenerek öldüğü doktorun 
muayenesinden sonra anla
şılmıştır. 

Şar] derhal tevkif edilmiş-
tir. Şarilin katil bidisesile 

alikar olmadığı hakkında 
verdiği teminat fayda ver
memiştir. Bir müddet sonra 

madam Kreyton müstantikc 
müracaat ederek, Şarilin ka
rısı kendisi zehirlediğini söy· 
lemiştir. Kadınla, Şaail be
nim aşıkımdı, bir gün bana 

karımdan kurtulursam senin
Je evlenirim demişti. Ben de 
onu çıldırasıye severdim, Şa· 
rillc evlenmek için karımı 
öldürdüm... Demiştir. 

Bu ifşaat üzerine Madam 
Kreyten de tevkif edilmiş, 
Madam Kreytonun gebe kızı 
da günahını örtmek ıçın 
ortadan kaybolmuştur. --·-···· 148 ~ayılı İtal-

yan tepliği 
Marşa) Bagdolio telgralla 

bildiriyor: 

Birinci kolordumuz Amba 
Alajinin Scenubi garbisinde 
kain Korbesla köyünü işğal 
etmişlerdir. Köyün sakinleri 
tarafından se•in 11e lkarşıla
nan askerlerimiz İtalyan ba.,· 
rağım köyün kalabalık ma· 
hallesinde asmışJardır. 

Tembieni temaiyle zapte· 
d~n 3 üncü kolordumuz bu 
mıntakanın cenubuna doğru 
ha•eket etmiştir. Birçok düş

man şefleri müracaatta bu
lunarak teslim olmak arzu
sunu izhar etmişler ve silah
larını kuvvetlerimize vermiş
lerdir. 

Şircde uçak kuvvetlerimiz 
taramaya devam e!mektedir. ---oo--

İrota 
Japon başbakanı oldu 

Tokyo 6 (Radyo) - Eski 
Okada kabinesinde dış iş
i eri bakanlığında bulunan 
İrota imparator tarafından 
l abinenin teşkiline memur 
edilmiştir. Bu tayine sebeb 
efkarı umumiyenin Japonya· 
tecrübeli bir diplomata ih
tiyaç buJundu~u hakkındaki 
arzudur. 

Henüz son koz oynanmadı 
. 

Habeş orduları: büyük bir 
taarruza hazırlanıyorlar 

Londra (Radyo) - İtalyanların idda et- maktadır. İtalyanların dağıttıklarını iddia 
tikleri son zafer haberlerine ve Habeş ' or· ettikleri Habeş ordularının üçte ikisi ihti· 

dusunun müthiş bir heüimete uğratıldığı yatta bnlunduğu için bu haberlere kaydı 
şayialarına rağmen, muharebede henüz son ihtiyatla bakmak lazım gelmektedir. 
söz söyfenmemiştir. Bugünlerde Habeş ordularının büyük bir 

"Deyli Telgraf,, a göre, bu barba bir taarruza hazırlandıkla ı ve bu saldırmada 
kat'i neticeli muharebe göziyle bakılma· sön kozu oynıyacakları zannedilmektedir. 

~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ 

Alman~va-Jtalva İsmet İnönü 
'J ~ İstanbulda 

~~~~~~~~~~-00,------~~~~~~~~-

Lo karn o muahedesinden im-
zalarını çekecekler 

Paris (Radyo) - Fransız kamarası Rus-Fransız ittifakını 
kabul ederse Almanya ve İtalya Lokaroo muahedesinden 
imzalarını alacaklarını Paristeki sefirleri vasıtasile Şubatın 
yirmi . o eşinde Fransız hükumetine biJdirdikleri için bu itti
fakın Fransız kamarası tarafından kabul edilmesine bu iki 
bükümetin alacağı durum bura mahafilinde dikkaklı gözle 
göruyor Gazetelerde bu bahta muhtelif komantörlar yazı· 
yorlar. Buzı gazeteler de ani bir hadisenin beklenildiğini 
bildiriyorlar. 

Et!lEm msm~ 
Amerikada büyük bir erev 

Nevyork (Özel) - Büyük grev salğını devam etmektedir. 
106 kişi tevkif edilıniştir. Polis müsademelere mani olmak 
üzere 5500 kişiyi polis emrine almıştır. Grev salğmı Fladel· 
fiye ve Ohyoyu tehdit etmektedir. 
• • Italya uluslar sosyetesıne ne 

şartla girecek? 
Londra 6 (A.A) - Mornig Post gazetesinin yazdığına 

göre Hitler Almanyanın ne g.bi şartlarla uluslar sosyetesine 
gireceğine dair bir teklifname hazırlamaktadır. Hazırlanan . 
,artlardır. AaskerJikten tecrit edilecen Ren mıntakasındaki 
Alman balarının tamamen giri verilmesi Almanyanın müs· 
temlike sahibi olması hakkında pratik şekilde tanınmasıdır. 

~~~~fal~~~ 

Japon ihtilatı Rus - Fransız 
ittif akile alakadarmış 

Sofya (R~dyo)- Bulgar ajansının öğrendiğine göre Tok· 
yoda çıkan Azayi Şimbun gazetesi Japonya ihtilalinin 
Fransız - Rus İltifakile alakası olduğunu yazıyor. Netekim 
bundan evvel Tokyo dış bakanı bu ittifak kabul edilirse 
uzak şark meselesinin ateşleneceğini de söylediğini ilave 
ediyor. 

İhtilalde muhtelif kıt'alar 
berabermiş 

Sof ya (Radyo)- Mülhakattaki bir kaç alayın zabitlerile 
müstemlekelerdeki askerlerin hepsinin ihti'alin başlama· 
tundan evvel haberdar oldukları şimdi öğreniliyor. Bu kıt'a
lardaki zabitlerin hemen de ihtilali idare edenlerle bera· 
berdir. Hatta eğer ihtilalciler roUerini anlaşmak suretile 
oynamış ve silaha lüzum görmüş olsaydı bu kıtlardan 
yardım göreceklerdi. 

[•] 

Japon ordusu yaptı~ının 
Mükafatını i!"Örecekmiş 

Sofya (Radyo) - İyi haber alan kaynaklar ordunun ihti
lilden istifade edeceği kanaetindedirler. Ordunun yaptığı 
ihtilalden intiba alan efkari umumiye istikbalde orduya 
zahir olacaktır. Ordunun istediği birlik kabinesi kurulacak 
ve orduya kontrol hakkı verilecektir. 

Çinliler 
Ne 

İhtilal Karsısında 
Düşünüyorlar ? 

Sofya (Radyo) - Büyük endişe içinde olan Çin çevenleri 
Çini ve Rusayı alakadar edecek büyük hadiselerden kork
makt.:ldırlar. Ayni , zamanda bu ihtilAller yüzünden başlan· 
mıı olan müzakerelerin akimfkalacağından ürkmektedirler. 

İstanbul 6 (A.A) - Baş· 
bakan İsmet İnönü bu sabah 
İstanbula gelmiş istasyonda 
karşılanmıştır. 

Son muharebe 
- Baş tarafı 1 incide -

laştı ve havadan bir ateş 
yağmuru yağd1rdı. Bu esna
de yaralıların canhıaaş fer· 
yatları duyulmakta idi. Bü
tün ölüm tehlikesine rağmen 
İngilizler soğuk kanlılıkla 
çalıştılar ve yaralılara yar
dım ettiler. 60 yaşındaki bir 
İngiliz nakliye kolu lza biti 
ölmüştür. Bu bombardımanla 
İtalyanlar beyaz ırkın şeref 
ve haysiyetini berbad etmiş· 
lerdır. 

Londra (Özel) - Üç mo
förlü bir İtal.yan uçağı Adis
J'lbaba üzerinde 7 bin kadem 
yüksekliğinde yarım saat do
laşmış ve mitralyozfarla ateş 
etmiştir. 

İTALYANLAL ATEŞ 
Londra - Royter Ajan

sından: 

İtalyan ordusu şimal cep· 
besindeki son zaferden son
ra aldıkları arazide münakale 
ve muharebe hatlarını temın 
etmektedirler. İtalyan tayya· 
releri Dessiede ve Gojjanda 
şiddetli bombardıman yap
maktadırlar. İtalyan baş ku
mandadının yağmur mevsimi 
başlamadan evvel Adis-Aba
baya yaklaşmak için seyar 
lfolları harekete getirib ge
tirmiyeceği merak edihıek
tedir. 

Londra - Tsa gölünün 
cenubunda bulunan Markos 
şehri ile civarındaki bir çok 
köy ve kasabalar müteaddid 
defalar şiddetle bombardı-
man edilmiştir. Biri kadın 
olmak üzere üç İngiliz 
misyoneri Adis-Ababaya 
alınmaları için telgraf çek
mişlerdir. 

TİGREDE ŞİDDETLİ 
HARB VARDIR 

Adis-Ababa 6 (Radyo) -
Habeş hükümeti neşrettiği 
bir tebliğde Tigrede şiddetli 
harblar cereyan etmekte ol
duğunu ve iki tarafın zayi
atı çok fazla olduğunu ne· 
tice hakkında kat 'i malumat 
olmadığını bildirmektedir. 

Sürülen 
Zabitler 

Belgrad (Radyo) - Mah
kum olan Damiyan Velçef 
meselesile alakadar olubda 

. 

~10SPOR 
Beşiktaş lzmirsporu 4-1 yendi ---- --------= .,......,,,, 

FENERBAHÇE ALTA YI 
6-2 YENDİ 

Şarımıza bayrımın birinci 
İzmirspor kulübümüzün vaki 
daveti üzerine gelen lstanbu
lua en kuvvetli takımların· 
dan Beşiktaş ekibi bayramın 
ikinci günü Alsancak alenm
da lzmirsporla karşılaş .. ıştır. 

Saat tam 6 da evvela Be-
şiktaş biraz sonra İzmirspor 
sahaya alkışlar arasında çık· 
tılar. Hakem Altaydan Fey· 
mi idi. Beşiktaş takımında 
Galatasaraydan Lütfü verdı. 

İzmirspor takımını takviyeye 
lüzum görmeden her zaman
ki kadroları ile bu mühim 
çıkmışlard ! r. 

Birinci devrede Beşiktaş· 
lıJarın yapmış oldukları iki 
golden başka kayde değer 

bir şey olmamıştır. İkinci 
devrede de ayni vaziyet 
oyunun sonuna kadar devam 
etti. Bu kısımda Beşiktaş 

8~[•] 8 

Fethinin ceza sahası dahi• 
elile topa dokunmasınd•0 

Hakem Penalti cezası ver 
mesi üzerine Eşrefin sıkı bit 
şütü ile üçüncü golünü yaptı· 
Biraz sonra İzmirspor şeref 
sayılarını penaltiden yapt~· 
lar. Oyunun bitmesine bıt 
kaç dakika kala Eşref or 
taya kadar gelerek ortala· 
nan topu çok güze) bir k•· 
fa darbesi ile dördünci'i de· 
fa olarak İzmirspor kalesine 
soktu. Beşiktaşlılardan bU 
gün daha iyi bir oyun g6s· 
melerini dileriz. 

A. özaOR 
İstanbul (Özel) - Alt•~ 

ile F enerbnhçe arasındak• 
maç büyük bir seryirci küt· 
lesi önünde yapıldı. Altay· 
hlar bilhassa ilk devrede çok 
çalıştılar ve iyi oynadılar· 
neticede F enerbahçe 6 • Z 
Altay takımını mağh'.ib etti• 
8 [•] [•] 8 

Kum altından 
--~--------------0000--~~~---~~ 

Bir şehir çıktı, bu şelıir kırmııJ 
ırkın paytahtıdır 

Amerika Arhiologlarının insanlar hayvanlarla yaşaııı•'" 
amacı bin yıl evvel cmlaşıl- larmış, hatta bu şehir~~ 
mıyacak bir suret ortadan 1500 yıl evvel 300 bin k•f' 
kaybolan kırmızı Irkın pay· bulunurmuş, şehirde esrareO" 
tahtını bulmak idi. On yıllık giz bir surette ortadan ka1· 
yorulma bilmiyen bir gayretle boluvermiş imiş. Ki buodl' 
çalışan Amerika Arhibolog- şeklini bilen de yokııııt 
ları büyük bir muvaffakiyet bazıları bunun bir büyO 
elde etmekle kıvançlanabilir· fırtınanın ani bir surette 
ler. yıktığı bir kum deryasıo• 
Amerikanın çöllerinden kurban gittiğini farzediyor" 

birinde kumlar altında kalan lar. 
bu tarıhseJ kasaba nihayat 
güneşe kavuştu. Bu da iki 
genç alimin garetleri salla
dıkları f çapalar yardımile 
oldu. İlk muvaffakiyet baş 

_gösterdiği zaman buraya bir 
çok profesörler ve talebeler 
yaşamak için geldiler. 
Doğru ve geniş sokak . arı 

bulvarları, meydanlıkları olan 
bu şehirde olzamanın ihtiya
cına göre metin bir surette 
fakat madan tozları kitlele
rinin üstlerine inşa edilmiş
lerdir. 

Zeten bu eski kasabanın en 
büyük serveti de maden tuzu 
teşkil [edermiş. Bu evlerin 
içiade o kadar insan kemiği 
bulenmuştur ki bu Arhiolog
h-rın kızıl derili insanların 
yaşayı~ına dair bu kemikler· 
den bir fikir alabilmeleri 
i:timali vardir. Burada he
nüz dağılmamış kemiklerden 
mürekkeb insan iskeletlerine 
tesadüf edildiği gibi bazı 
bakır kap ve mücevherata 
da rast gelinmiştir. 

En ziyade dikkate çarpan 
şey şehir içinde hayvan ve 
kuş iskiletine tesadüf olun· 
mamasıdır. Bazı ilimlerin 
dediklerine bakılırsa kızıl 

"""""""'""~""'"""'''~ .. 
haklarında suç sabit olmıyan 
bazı zabitler Bulgaristan iç
lerine sürülmüşlerdir. Sürü· 
)enler bir miralay, bir bin
başı ve altı yüzbaşıdır. 
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Habeşler sulb1' 
kabul ediyoı~ 
- Baştarafı 1 incide - I 

ları 17 ler komitesinin '" 
müzakeratı açılması hususoaı· 
da ki davetine Habeşistan t•• 
rafından verilen açık ve s•: 
mimi cevabın İtalyayıda a.P 
ayni samimiyeti~ _ce~ab .\'e~: 
meğe sevketmesı ıhtımalı 0 

1, duğunu söylemektedirler. it~ 
yanın cevabı kabinenin '". 
martesi günü yapacağı to~. 
lantıdan evvel öğreniled'' 
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Tayyare 
Sinernasınds 

BUGÜN t11 
Fcvka]adc bir proğr~ 

1 - Türkçe sözlü '1f 01''" 
dünya haberleri, t' 

2 - Tükrçe sözlü ve f' , 
kılı "Ali baba,, filmioderı b• 
zı parçalar, lı' 

3 - Aylardan beri b~1, 
lenen şarkılı, danslı ve 
mamamen renkli, 

Kukuraç&: t· 
4 - Büyük muvaffak•Y' 1ı 

ler kazanan ve çok alkışl•" 

Bağdad yold 
Fiatlarda zam yoktur· 


