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~ NDA BAZI AÇIK- Habeş resmii tebliğleri Amba Alağinin Ital-
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kançhk yüzünden araıarmd• 
GÖZL •• i J f d • ı• k d• bir münakaşa çıkmışhr. Bi-

b - ER TURED 1 yan ar tara ID an ışğa ıni teyid etmeme te ır raz sonra münakaşa büyü-
Qtanı 0000 HABEŞLER BiR T ARUZA J Adis-Ababa 22 (A.A) - dolayı NegaJlinin cenubunda müş adeta bir kavga şek-

J_ ar Bakır Yüzükleri 150 HAZIRLANIYOR Habeş resmi harb tebliğleri epeyce geri çekildikleri bil- lini almıştır. Bu esnada de-
l(tl Adiı-Ababa 23 (A.A) - Ambalağinin ltalyanJar tara- dirilmektedir. - Sonu 4 üncüde -

. _ ?Qşa kadar S&tıyorlar! Ras Molegeta Makalnnin ce· fandan işgalini teyid etme- •ı w ı!'h-.nn"":·T•:m#= . .;r» 

.__,, __ _ 

nubunda Antolunun şarkında mektedir. Diğer taraftan 
( /! -1 evvelden hazırlanmış mevzi- İtalyan kuvvetlerinin muva-
~ ~~<r: .., lere çekilebilmiştir. Molegeta sala ve iaşe müşküJatından 
I ~ ;.. ::: t takviye kıtah göndermekte· .. __ _ 

~)J} ~l'.'.f~ dir. Mogeleta ordusunun ffabeşe 

rt:- 1 • 

\ıM\·\, mevcudu şimdi 80 bini geç-
\~~ miştir. Ras Destaya da tak- Beş ınil yon İngiliz 

~\\,, • -~ viye kıtaah möndermektedir. liarsı istikraz 
\~~ Bugün en modern bir şekil- cdilivor 

adam geldiğini tahmin ettik-
leri zaman, kaldırıma attıkları 
yüzüğe doğru ilerlemekte, 
yüzüğü yerden almakta, 
yüzüğe dikkat ve hayretle 
bakhktan sonra pis pis 11n
tarak: 

- Teyze, ağabeyi, amca ! 
diyerek yolculardan birinin 
yanına yaklaımakta: 

(Sonu 4 ünciide) 

de tecbiz edilmiş beş bin 
kişilik bir kuvvet Bali vili
yetine gönderilmiştir. Bu 
kuvvetin emrinde tayyarelere 
.ve tanklara karşı toplar da 
vardır. 

ITALYANLAR BOMBAR
DIMANA DEVAM 
EDİYORLAR 

Rom1 22 (A.A) - italyan 
hava kuvvetleri Mağaloda 
Adis-Ababa yolu üzerinde 
mühim bir Habeı merkezini 
bombardıman etmişlerdir. 
Yağmurlar dolayisile tayya
reler 300 metre aşağı inme
ğe mecbur olmuşlar ve şid
detli Habeş ateşine rağmen 
erzak ve mühimmat depo
larını bombardıman ettikten 
son üs hareketlerine dönmüş
lerdir. 
Diğer taraftan Nebi-Sebeli 

mıntaksında 700 develik bir 
Habeı kervanı bombardıman 
edilmiıtir. 

Loodra - Habette altın 
mapenleri işleten meşhur 

Riket delaletile Habeş bükô 
metine beş milyon İngiliz 
lirası ödünç verilmesi karara 
alınmıştır. Bu paradan üç 
milyonu verilmiştir. 

Negüsün Beyaz 
Müşavirleri 
Roma - Stefani ajansı

nın Dessieden öğrendiğine 
göre Habeş orduları hare
katını idare eden lngiliz 
miralayı bay Holttır. 

Ayni zamanda Varşovadan 
öğreniliyor ki Polonyanın sa
bık iaşe komiserlerinden 
iken süiistimalinden dolayı 
hakkında tevkif müzekkeresi 
çıkan doktor Sinf red bugün 
Adia-Ababadadır. Habeş or
nul.arı levazım itleri:ıi gör
mektedir. 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
Mali Kanunlar Ve Halk .. 

li:ıl izde mali kanunlar sık sık değişir, sık sık, tadil ve 
1..:.1 tefsir edilir, yeni yeni talimatnameler, nizamname- · 

ler yapılır.. . 
Bütün bu kanunlar, nizamnameler, talimatnameler mükel

lefle devlet arasındaki vergi münasebetini tanzim içindir. 
Daha açık söyliyelim halkın nasıl vergi vereceğini, tahsil
darın vergiyi nasıl alacağını tesbit eder. 

Her sınıf halk vergi vermekle mükelleftir, ve her smıf 
balkın, sık sık dt":ğişen bu mevzuah takib etmesine ne bil
gisi, ne vakb müsaittir. Hatta birçok iyi okur yazarlar bile 
her müşkili hallettikleri halde, sık sık değişen bu mevzuatı 
takib edememektedirler. Bu böyle olunca halk, devlet ara
sında daima bir anlaşamamazlık, daimi bir ihtilaf vücuda 
geliyor. 

Bu anlaşamamazlık neticesinde zararlı çıkan gene halktır. 
Çünkü vergi kaidelerini bilmediği için bu bilgisizliğini, ve· 
receği para cezalarile ödemektedir. 

Vaziyet böyledir. Devlet bu milletin hem babası, hem 
hocası bulunduğuna, hiç bir baba ve hiç bir hoca da hak
sız yere çocui41nu ve talebesini tecziye etmekt-en hoş
lanmıyacağına göre bu işi halletmek lazımdır. 

Bunun için devlet halkevlerinde halk ve esnaf için bir 
gece kursu açbrsa ve halka mali kanunlar ve nizamlar 
hakkında pratik malumat verse, hem hazine, hem halk 
menfaatı namına en iyi hareketi yapmış olacaktır. 

Halk bu hususta aydınlatılmak istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Berutta 
30 yaralı 

C HaBoa Sut ) 

Güzel kadınlar Rus filosunun 
İadesinin İstendiği 

Tcyid Ediy<W 

24 

Belgrad - ( Noyeriner 
Jurnal ) gazetesi Beruttan 
öğreniyor: Suriye çevenle-

Casusluji-a elverişli olamazmış 
casuslardan güzellik değil 

zeki istenir 

Pariı - Rus ku~an
larından Ceneral V ~elin 
kumandası altında ._ Rus 
sularından herice çıkan on 
bet parçadan mürekkeb olan 
barb filosu V rangel ordusu
nun iaıasına mukabil Fran
saya verilmiıti. 

!*E*DEBiYA -..." ......... ı••···---... 
rinde Lübnan maronitleri 
müslüman milJiyetperverJerile 
birleşerek bugtlnkil davayı 

beraber görmeğe karar ver· 
mişlerdir. Ummaya patriki 
Arap ileri gelenlerine bir 
teminat ::nektubu g6nderdi. 
Bu mektub Şamda camide 
okundu. Bu şehirde bu yüz
den yeni gürültüler koptu. 
Otuz yaralı vardır, otuz kişi 
de hapsedilmiştir. 

Filiıtine hicret etmiı olan 
Suriye JiderJeri Fransız hü-

kumetine bir örfi idarenin 
kaldırdmasını istediler. 

Yahudilerin 
Büyük 
Kongresi 

Belgrad - Yahudi telgraf 
ajans•ndan: Şubatın 22 ve 

23 üncü günleri Yahudi ce
maatları murahbaslarile Ya
h udi kurumu murahhasları
nın huzurile Pariste bir Ya-
hudi kongresi aktedilecektir. 
Bu kongre bilyük Yahudi 
k6ngresinin tarihini ve ye· 
rini tayin edecektir. 

Kaybolan vez
nedar bulundu 

İstanbul - Bir ka ; gün 
önce ortadan kaybolan rü· 
sumu bahriye talısildarı 

Remzi bugün müddeiumu-
miliğe kendiliğinden teslim 
oldu ve 1800 lirayı cebinden 
çaldlrdığım, şimdiye kadar 
korkusundan meydana çık
madığını söyledi. 

---oo---
Yeni 
Adam 

112 inci sayısı çıktı. için
dekiler. Kısa tetkikler, Rad-
yonun küftürleşD'lesi, Vir gül, 
Charles Dickens İsmail Hak-

kı, Terbiyenin ezeli prensip
leri. Van Loon, Iskandinarya 
cami Siyasa. Ismail Hakkı, 
Şarlo. Kerim Sadi, Hilmi Zi
yanın tercüme yanlışları, V. 
Gültekin. Nereden baılamah? 
Fahri Dalsar, Ateı böcekleri. 
Anatole France, Şeytanın 
söylevi. 

Amerika kaıeteleri blltnn 
dünyadaki caıulann sayısı
nın 600 bine çıktığını yazı
yorlar. Bunlardan beı yüz 
bini kadındır. Asıl göze çar
panı ıu ki, devletler artık 
casusların küıel kadınlar
dan olmasını iltizam etmiyor
lar. Bugünün casuslarının 

ziyadesi çit kjn olmakla be
raber yüzlerinde, vikudJarın-
da göze çarpan kusurlaı ı da 
olmasını istiyorlar. Asri ca
susların bugün güzelliğe de· 
gil zekisı ve kurnazhğı ara
nıyor. Bugünün casuslarının 
ziyadesi asrilik düımanlan
dırJar. 

Amerikanın Merjori İsviç 
adlı casus kadını bu husus
ta meşhurlardandır. Bu ka
dın bir kaç sene evvel Pa
riste bir telif şirketi aıasın
dan idi. Bunun casus oldu
ğuna kimse ihtimal vermi
yordu. Fransız hafiyeleri 
Pariste böyle bir casusun 
vücudundan haber almıı ve 
çok kere bu telif müessese
sine dahi sıirib çıkmıt ol-

[•] [•] 

dukları halde bu kadını tev
kif edememiılerdi. En so
nunda en samimi bildiği 
bir kadın arkadaıının ha· 
her vermesi üzerine tutul
muıtu. 

Gene meşhur casuslardan 
Lidya Şnal adlı casus 
Rusyada ve Amerikada üni
versiteyi ikmal etmittir. 

Çin dilini tamamen konu
şabilen yengine Avrupalı ka
dın olarak _ tanınmııtır ki bu 
dili hem konuşur ve hem 
yazardı. Bu çirkin kadının 
casuzlukta büyük muvaffa
kiyetleri vardır. 

Umumi barbta casus ka
dınlar güüellikleri itibarile 
seçilirlerdi Fakat ekser ca
susların gözet kadınlardan 
seçtikleri şayıası ve bu gü
zel kadınlara karşı yapılan 
büyük mümaşatlardan elde 
edilenleri de görilldilğü için 
bilkümet sırlarını muhafaze 
edenlerin ziyadesi bu gibi 
güzel kadınlardan çekinmek
tedirler. 

Milli kütüphane 
Gün geç.tikçe zeneinleşiyor 

( Dünkü Sayıdan Dcvan1 ) 
1-1 S ikinci kin un 936 zarfında bu kntüphaneye giren 

kitablar. 
Kitabın ismi 

Ahu enin 
Tasviri ahlak 

Yazan 

S. Vehbi 
Ahmed Rifat 

harıtah ) Gazali Balıkesir viliveti cografiyası ( resimli ve 
Muhtasar felsefe Baba Tevfik 

Mustafa Namık 
Abdullah Cevdet 

Baha ettin 
Ahmet Şükrü 

Mahmud Esad ibni Emin 
lımail Fenni 

Ebi Mehmet Cemalettin bin Hüşam 
Hayali 

Küçük felsefe tarihi 
Dilmestii mevlana 
Eyyamı girizan 
Mubtıri tahtiti arazi 
Kitabünnikih vettalak 
Kitabi izalei sukut 
Şerhi kasidei banct Suat 

" " nunıye 
Tahkikulmakam Ala kifayetül avam fi ilmülkelam . 

Takv;mi devri daim 
Kitabı Tuhfetünahan 
Kitabı minhacülfukara 
Risalei Hüccetüssema 
Paristen bir mektup 

İbrahim Binuri 
Mehmed Kamili 
Ebülbaka Eyyup 
İsmail Ankaravi 

n " 
Mustafa Fazıl paşa 

Bu kere Parise giden Rus 
erkanibarbiye reisi Rusyanın 
Baltık filosunu takviye için 
bu filonun iadesini istediği 
teyid etmiıtir. 

Bu meseleden bahseden 
Witag gazetesi F ransanın bu 
isteğe muvaJık bır cevab 
vereceğini zannetmiyor. 

Alman İtalyan 
'anlaşması 

Londra - Deyli Telgraf 
gazetesioin Bnrlin muhabiri
nin bildiğine bakılırsa Roma 
ve Berlin arasında müzake-

. reler gezli gizli ilerliyor. Bu 
anletınaların Lokarno mua· 
hedesini imza eden devlet
ler için bir önemi vardır. 

Bununla beraber balyanın bu 
muahededen çekilmesi ibti
ma!i anlaşılıyor. Almanya bu 
suretle ietifade ederek Lo
karo muahedesine riayatsiz-
1 k göstermeyi düşünüyor. 

Almanya Ren kıtaıını as-
kerJeıtirmekten bu muahede 
bozulunca Almanya de Reni 
askeri işgali altına alauaktır. 
Almanya balyaya bu iti yap
tırmak için Roma hilkumeti
ne para ile yardim etmeği 

de vadediyor. 

Mahkômların 
Birer eli birer 
Ayağı ve dil
leri ke~iliyor 

Belgrad - Cibutiden te
lefonlanıyor : 

Seydamoda geniş çiftlikler 
işliyen ve buraya gelen Er
mC'niler, Seydamada ltalyan 
propağandasına kapılan bir 
çok yerlilerin tevkif edildi
ğini söyliyorlar. Yapılan pro-
pağandalar İtalyanların Ha
b ı:ılere fena muamele etme-
dikleri ve esi leri azad ettik· 
leri zeminindedirlar. Mevkuf-
lar arasında Ras Desta or- f 
duıundan kaçmışlarda vardır. 
Bunlar birer ayaklarının, bi
rer ellerinin ve dillerinin ke-
silmesine mahkum ~dilmek· 
tedirler. Bunlardan bu ceza
yı görenler arasında on beş 
kişide ölmuştür. 

.. mıılJ!~llİlllllİ!Pİl!l,.. .. (111 ................................. g~ü~lil~y·o•r~lamr .. a~ğ~Jıy•o•r~la•r~d~ı.•.~H~e•r•-.. llİl~V~a•p•u•r~d•a .. o•n~u"'~ta•n~ı·ya~~j:': 

BİR KIZ 
SEVDiM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 30 

Ahmed gidiyordu. Cienç kız sevinçle 
tango söyliyordu 

Şimdi hepsi birer hayal yor ve mütemadiyen tebes-
olan mes'ud günlerini düşün- süm ediyordu. 
dü. Leyli gözünün önünden Biraz sonra vapurda ziller 
ayrılmıyordu. Genç kız bü- ötmeğe batladı. Hareket 
tün kudreti, bütün haşmeti ıaati yaklaımıştı. Ahmed 
ile karşısında duruyor, en doğruldu. Kamarasından 
güzel gü ÜJÜ ile ona gülii- çıktı. Güverte merdivenle· 
yordu.. rini tırmanırken derin ve bü-

EliyJe bir hareket yaptı, yük azabın zehrini bütün 
kendisine musallat olan bu acısile daha iyi hissetmeie 
hayali kovmak iıtiyordu: Fa- başladı. 
kat o unutmak istediii genç Yolcular, kendilerini uğur-
kız ıSJarJa karıısında du111- lıyanlara mendil sallıyorlar, 

kes kendi aleminde idi, Ah- vardı. Herkes onunla meş-
med de ürkek adımlarla bu guldu. O aralık etrafı hiç 
kalabalığa yaklaştı.. Şu an- düşünmiyordu. Mütemadiyen 
da kendini o kadar yal- içdi içdi. Ve nihayet yemek 
nız hissetti ki... Onu uğur- masasının başında sızdı. Ka-
hyan tek bir kimse bile marotlar gece yarısı onu 
yoktu. Vapurun pe"aneleri güç hal ile kaınarasına götü-
denizi köpürtmeğe baıladı. re bildiler. Ve yolculuk böyle 

Dertli genç adamın g5z· geçti. 
leri bir noktaya, Karşıyaka
ya, dikilmişti. Gözünü bir 
saniye kırpmadan Karşıya
kaya bakıyordu .. 

lstemiye, istemiye, Leyli-
dan kaçıyordu. Bu ne müt· 
hiş felaketti böyle ... 

Etraftan utana utana, hıç-
kırıkl:ırını boğatında düğüm

leye dllğümleye, aoya doya ağ 
ladı.. Karfıyaka iyiden iyiye 
göıden kayboluncaya kadar 
böylece kaldı .. Atladı ağladı .. 

Sonra aıağıya indi. Salona 
oturdu içmeie baıladı. 

••• 
Vavur, körfezden çıkar-

ken, Leyli da acele acele 
hazırlanıryordu. 

Bugiln Abmedle bulutacak
lar, düğünün yapılaceğı bü
yük otele gidecekler, oteli 
düfıün günü için muhteıem 
bir hale koymağa çalışacak· 
)ardır. Genç kız yaklatan 
saadet gününün sevinçle, bü-
yük bir çılğınlık içinde giyi
niyordu .. Leyla, Ahmedin en 
çok sevdiği tangoyu mırıl
dana lmınldana ayna karıı
sında saçlarını tanyordu. 

Ortalık Gecelerken _11. 

"SEZAi HAYR~"' 
Çökünce, koyu bir karanlı yere 
Etrafın ıGkiitu vahıilefiyor. 
Kudurup, dört yanı kemiren dere 
Ağaç llöklerini hınlı efiyor .. 

Yilrekten seslerle ötüşen kuşlar 
Şarkı söylüyorlar doğacak aya; 
Parlıyor bir baıtan bir baıa kadar 
Serpilen yıldızlar berrak semaya. 

Çökünce, bu tatlı sükut aa111ın 
Ağaçlar, rüzgira kanat geriyor; 
Ay. dujuyor ruhu gibi bir kızın 
Suda her aksi nur olup eriyor!. 

BESiM HiKMET 

9 

EGER 
-ANNEME 

Ôlilrsem, gömeden eğer bahan, 
Kabrimde gözyafı d6kmeyin sakın, 
Anmayın o eski hatıraları 
Ruhumu mezarda yalmz bırakın .. 

En kınk, en kara duygular bende 
Bilmemki ruhumu çilrilten nedir? .. 
Ağlarım kahrımdan ben gülerken de 
Günler yüreğime batan ijuedir ... 

MÜCESSEM ÜLGENALr 
a· 

Türküm bana ne mutlu 
Bayrağımda ay yıldız, 
Gök kuvvetten aldık hız 
Hangi geçit yol yermez .. 

Demir kayayı delen, 
Ona özel yürekten 
Hangi güzel gül dermez 

Bilsen adım ne sanlı, 
Damarımda kan kutlu; 
Tilrküm.. Ezelden canlı 
.. Türkilm, bana ne mutlu. ,, 

A. TURGUT 

B 
Bir Türk Destanı 

Binlerce yıl önceki tarihi okuyunca, 
Görürsünüz ki onun her yerinde, her satır 
Türklerin kazandığı bir ıavatı anlatır 
Biraz daha büyiiyen sınırların boyunca .. 

Erler canlı bir kale gibi beklerdi yurdu, 
Er gibi kadınlar da çadırlarda uyurdu, 

Türkün binlerce yıllık geçişi bir akındır, 
Türk uzak bilmemiştir, ona heryer yakındır. 

Savaıa girişerek baıladı mı anına 
Yllz yıllarca girmezdi keskin kılıcı kına .. 

M. G. SEZAi 

B 

Bir ge ici prk181 
En korkunç dalğalara göjib gereriz, 
Biz. bütün yilrekli, şen gemicileriz; 
Karıı duran yağıyı yere sere ıenriz, 
Biz bütün yllrekleri, şen gemicileriz. 

Şu uçuşan martiler bize arkadaş, 
Uçsuz, masmavi deniz candan bir yoldaı 
Gemimizle gezeriz hep yavaş, yavaf 
Biz bütün yürekli ıen gemidleriı .. 

Ne tayfuna ne fırtınaya bakanı, 
Engin{ere doğru su gibi akarız, 
Bize yan bakanları birden yakarız 
Biz bütün yürekli, ıen ıemicileriz. 

B. MEHTI KESiM 

E 

Şiirin yüzündeki kırışıklıkliaf 
Şiirin yilziindeki her çizgi, her kırtflk 
Senden, benden alınmıı manalı utarlard11. 
Onda taç yerinedir kafasındaki lflk, 
O •tık ki: içinde yezin-kafiye •ardırl.. 

B.H. AK 
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E Baı rollerde: MARIE BELL - PIERRE FRESNA y 
n zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyocanh ve çok meraklı bir mevzu 
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24 Şuhat 

F'iJnı .
1 

herkesin seveceği fiJru 
~ e 1 ave: 

ı~~mont dünya haberleri ve saire ~ 
t Cuaı ,_ SEANS SAATLERi -
~ fi a!te Pazar saat 13 de başlar )t• 

M. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

~~n 3, 5, 7, 9,15 de ~ ff••kA t 
~-.~~~~:t!~n~~+~m~~~~~~~ u ume sırası 

0 
88 lcenler bilir ~lt***** i\**ôit*To~I 

tagbC·U~l~JuyJe şöhret \'e halkımızın takdir ve Haya!ıo !anasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan ~ A. Kemal Tonay 
Sİ fi -tı_ııı kazanan Hükfıınet Caddesinde Şcın- tec~üb~•in~ '.•linaden diyor ki: f( Bakterı;olog ve b~ ]aşık, salğın 
ku 0~k:kat cuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu- ~e~ cnızı, hayatıııızın zcddn_i. sıhlıatınızın ~ ha · talıklar mutehassm 
eş)'aJ·n~ak Üzere yeni bir sergi Y'~pıp bir çok daınıı surette korunnlasını tenıJn edecek ancak t( Basmah.ane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın
lllflhı.anı ıfyalnız 88 kuruşa satınaktadır. Bu Yüksel, Kabaclayı ve Billur t< da 30sayıh ev ve muayenehanesinde ~abab saat 8 den 

l ı H akşam saat 6yya kadar hastalarını kabul eder. .. 
rsattan istifade ediniz. rakılandır. B Müracaat eden hastalara yapılması liıımgelen sair 

LF 8 8 B d tabliJit ve mikroskopik muayeneleri iJe veremli basta· ayranı a, bayram ertesi ve her zanıan 
~ - lara yapılmasına ce\•aı görülen Pnomotoraks muayene-

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 1c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

ısı 

hatırlarsınız. ~~~~m--:---~!'I= 

._, A • ~~~~~~EU~t!lS?!lEEBttaE 
· ·~ YYARE· TELEFON 1 E[•l~~~~ı~~~~~ 

• 3151 • [•J ... 
.,Siy J\,\ BU GuN • 1 BUGÜN S 
daflığ, d GôZ~ER" filiminde Harry Baur'a oyun arka- m ~' ASR"ı sı· NEMADA Telefon 1 

\'' en Sın_ıonne Simon'un bütün bir gençlik, aşk e &J. 2394 ~ 

Gc {~·I zbır ne:evzlu· ilıgtiva eu~e·nnnefils felruir ~~~~·:. f!JI_~_ .. y ., ~ 10 mdre yükse.kt~n ai!ıyan - Dünya atlet ş ar.ıpi-
yonluğuou eline alan 

Gtrıci, ihtiyarı kü --- b- --- k d k -· ~ .~ RİŞAR TALMA EN Fı~~~EL 
. , çugu, uyugu, a ını, er egı ~ ı 

A ı•ddetle alakad:ır edecektir. r~ ~ KOl~SANl ... AR l)EF İNhSİ f ılinıinde 
y R 1 c A . ~ &1 A Y I~ 1 C A 
f .. O K S . ( l)ünya havadisJeri ) ~ ~ De~irhane müdürü fılminin unut~lmaz artistleri ~ 

"------ ( Türkçe sözlü ); ~ ~ GABi ~10RI ... A Y ve HA lJ~I ROLLANI} ~ 
~er r .. -(SEANS SAATLARI )- tt 1 ISKANDAL filiminde 
Cu01 un ıs - 17 - 19 - 21,15. ~ 1.. 1 
f) •rtcıi 13 a - ~ . -1:. •lar 13 .• - 15 - TALEBEYE seansları ~ DUN\' A HABERLET~I. .. ve saire ... 
~~~e ılave seanslar vawiar. ~ 8 {t} 
::!__~~SS~~~Et!l~2 ~~~~~~~~~~ 

Bozkıırt traş ·bıcakları' 
' 

ve Halk 
Bütün bıçaklardan 

herhalde tecrübe 
üstündür 
ediniz 

---------------0000---------------

Sahib1ve depoları . 
~lku lstanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed ~---..:===:=~=====:'...!.~ 
';dd6ı~,;:~:t görüfmeıniı yeniliklere maliktir. Sizi birçok lzmir: Suluhan civarı 6 • • • • Halk traş- bıçagv ı Türk halkı· 
l ....... Bir nu Urtaracaktır. Şöyle ki: Toptan' satıc yerlerimiz 
tbt': lraş ~•ta~ı sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. y nın malıdır ••• 
3 tlife ıast ~el agını:ı. günler biçağın dört kenarında gün M U k b k M h d Halk bıçag-ı henüz bir yaşında olmakle beraber Tür_kiyede_l ....... he erı ıniştir. enemen: · cuzlu a aliyesi e me _ _ 
'"11' '•11ıiyeı·d· Manisa: Hulusi Can köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 

b
1
, koPont•r 

1 ır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmııbr.J 
ıı- .. 1hıııla h k Akhisar: Tütüncü Hilmi 1 "'iı Par er satıcıdan bir küçük pa et Boz- İımi de halkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır.~ 

t ;; .\hcıy 1111 
•labilirsiniz. Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethaneai 

il, lltlik Ya~ :ecrübe fırsatı verebilmek için paketler be- Aydın: Ömer ve Kizım Aydınel tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 
•kurt ~ 1 ınııtır. Denizli: Ahmed Baki ve Salih ~ 

•d~!'" ıe~':iiı ıabitan, memurin, muallim, talebe ve bü- Ödemiş: Eşmen Oj'ulları M. Emin •e H. Hllsnli Halk bıçağını her yerde IS• 
ti.>i 1•rar)a arve llllinevverlerinin öz markasıdır. Her sa- J 
g ıc:•rk•Jı b~y~~ız. ~e senin anlamadığın bin bir çefİt •• rar 8 arayınız 

"ll•r. ç •enrlerae kabul etme. her yerde tane- TANE Si ( 1 O Q ) p ARADIR 
&oıkurt ve Halk traı bıçaklan: Türk ulusunu hin bir Çefİt anlaıılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan kurta mırtır 



· salıife 4 

Bir delikanlı bir 
kızın burnunu 

ısırdı 
Baş tarafı, 1 incide -

likanlı kendindea geçmiş ve: 
- Hart!. Diye sevgilisinin 

burnunu ısırmış ve kopar
mıştır. Genç kız, burnunda
ki yaranın ıztırab ve güzel
liğinin mahvolması kaygusile 
doğru mahkemeye müracaat 
etmiş ve delikanlı aleyhine dava 
açmıştır. Genç kız iki taraf
t an burn•nu tedavi ettirmiş 
Suni aza müesseselerine gi
derek kendisine bir de bu
run taktırmıtbr. Takma bu
ırun kıza o kadar iyi yakiş
mış ki, eskisinden daha gil
zel olmuştur. 

Boyle olmakla beraber, 

( HaJkm s .. ı , 

Kral Jorjun cenaze töreni münasebetile 
............................................... lmlm!l!lm!l ..... SK~:DA 

Londra ve Pariste yapılan 
konuşmaların. neticeleri 

----------------------------------------------------~------------------------------------------------------

İngiltere dışbakanı Lord Eden Avam kama-
rasında, Fransız dışbakanı da mecl•ste izahat 
verecekler ve eüdecekleri s~yasa belli olacak 

Paris, ( Radyo ) - Bütün Fakat Kral beşinci Jorjun Fransız dış bakanı Bay 
devletleri meşğul etmekte cenaze merasiminde bulun- Flanden ve İngiliz dış baka-
olan meselerin en mühimi, mak için Londraya gitmiş nı lord Eden hazır buluna-
Londra ile Pariste; cereyan olan bütün kral ve diplomat- caklardır. 

eden diplomatik görüşmeler ların İngiliz siyaset adamla- Bu münasebetle Lord Eden 
ve unlardan çıkabilecek ne- rile ve sonra da Fransız Avam gamarasında mühim 
ticelerdir. dıplomatlarile yaptıkları te- bazı beyanatta bulunacak 

İtalAan • Habeş harbını maslar çok faydalı olmuştur. Fransız dış bakanı bay FJan· 
durdurmak için Pariste Laval Bu diplomatik temaslar- den de sah günü mecliste 

hadise de seyrini tapik et
miş ve mahkemeye intikal 
etmiftir. Genç lkız, ,sevdiği 
delikanlının, burnunu bir aşk 
ve kıskançlık hamleıile ısır
dıfını ve sevgilisinin mahke
me olacağını görünce, ha
kimle heyet huzurunda ~ u 
şeklide ağlıyarak yalvarmıya 
bqlamıştır: • 

1 ve Samuel Hoer tarafından dan sonra, 2 Mart tarihinde dış siyasa hakkında izahat 

" - Muhterem hakimler ... 
Ben, davacı değilim!... Ni
şaaJım bu işi bir şevişme 
a11nıda yaptı. Görüyorsunuz 
ki takma burunla güzelliğim
den birşey kaybetmedim. Bil
akis eskisinden daha güzel- f 
leştim, binaenaleyh bu gü
zelliji buazda birazda nipn
hm ........... medyunum! " 

Hltdmler heyeti uzun mü
zakere ve 111ü1akaıalardu 
sonra davayı hukuku imme 
davuı mahiyetine g6rdtık
lerindea Difanhamm burnunu 
ısıran delikanhya bir seneye 
mahkim etiılerdir. ___ .... ,._. __ 
Bunlarda 
FUtuıa 
Kurban lan 
Kalikiratya - Burada kar 

altında kalmak yüzünden 4, 
Sir~da donmak yüzünen bir 

Mibanyotada boğulmak yil
zünden beş ki ceman yeni
den on fırtına kurbanı daha 
bulundu. Kar alından çıka
rılanlarla soğuktan donan 
çobanın cesedleri heyeti as
liyelerini mu haf aza etmekte
dir. Denizden çıkan beş ce
sed barabiyete yüz yutmuı· 
tur. 

Pekinde 
Bir mahalle 
Yandı 

Tokyo - Pekinden bildi
riliyor: ( Sefalet yeri ) diye 
tanınmış olan mahaUede çı-

kan yangın bütün mahalleyi 
yerle yeksan etti. Yangın 
esnasında gösterilen şaşkm
hklar tasviı olunamaz. Bin
lerce halk meskens:z kal
mıştır. 

•• ---oo---
Olülerin sayısı · 
11 imiş 

Sofya - Usparodi mev
kiinde çarpışan Bulgar tren
lerioin altında kalanlar çı
karılmıştır. Ölülerin mikta
rının 11 olduiu tespit edil
miştir. 

hazırlanan sulh projesinin Cenevrede yapılacak top- verecek bu suretle Londra 
suya düşmeıi üzerine bir Jantının çok büyük bir ehem- ve Paris hükumetlerinden 
müddet için diplomatik te- miyeti haiz olduğu söyle:.i- Cenevrede takib edecekleri 
maslar inkitaa uğramı4tı. yor. Cenevre toplantısında, hattı hareketi belli olacaktır. 

s 8 8 s 8 s 8 s 8 8 ~ s 8 
Alman- Lehistan Anlaşması 

------------------------------·.oo.. ~ 

Rusya aleyhine 
J .l . , 
aeğı mış ... 

Almanya korkunç ve tehlikeli 
bir tavır takınıyor 

Belgrad ( Radyo ) - Almaoyanın Lehistanla anlaşması 
Rusya aleyhine değil Romanyaya karşıdır. Ayni zamanda 
bu anlaıma Balkan aatantını da alakadar eder. Almanlar 
bir kerre Polonya, İtalya ve Macaristanı kazandıktan sonra 
harb Fahnesinden evvel siyasal sahneye atılmak için ilk 
tekliflerini yapacaklardır. Bu teklifın ruhu Almanyanın biç 
bir muahede ile bağlı olmamasıdır. 

Ambargo ve zecri tedbirler 
Gevşiyor 

Paris 24 (Radyo) - Almanyanın, japonyanın malum ve 
Polonyanın şüpheli olan durumları itibarile orta Avrupa için 
bir tehlike haz1rlamakta olduğu görülüyor. Binaenaleyh İtal
yada bir orta Avrupa devleti olmak itibarile bu tehlikeye 
müdafaa için kurulacak cepheye gelmesi lüzumunu Avru
pada Habet - İtalyan harbını kendi haline bırakmak cere· 
yanları uyanmıştır. Mamafih Habeılere para ile yardım edil
mesi düşünülüyor. 

Çekoslavakya 
- -----!)()Ot)- - - --------

Başbakanı bay Milan bay 
Hadza Belgradda 

Paris (Radyo) - Belgrada geçmi olan Çekoslavakya baş
bakanı bay Milan Hadza dün sabah müteveffa kral Elek
san dır ve Yugoslav meçhul asker mezarlarına birer çelenk 
koyduktan sonra, dış bakanhğına giderek Yugoslav basba
kanı Stoyadinoviç ile görüşmüştür. 

Çekoslavak başbakanı dün akşam saat 8,45 te Yugoslav 
ile bir görüşme daha yamıştır. Bu sabah Praga gitmek 
üzere Balgraddan ayrılacaktır. 

t!l S E B 

Mısırın 
~1üdafaası tahsisatı 

13 milyon İngiliz 
lirasıdır 

Kahire - Londradan tel
graflandığına göre bugünler 

lerde Mısır ve A kdenizin 

müdafaası için 13 milyon 
lngiliz lirası tahsis için par
lamentoya teklif yapılacakbr. 

B E E 
: Denizde 

Bulunan 
Cesedi er 
Atina - Selinik limanın

da beş balıkcının cesedi de• 
diz kenarında bulundu. Bun• 
ların biri dün dördü de ev· 
velki gün bununmuştur. Bun
lar fırtanada gemileri batan 
balıkcılar olduklan ıüpbesiz
dir. 

1Adis -Ababada 
1 

önemli miting 
Adis-Ababa 23 (A.A) -

Bugün burada bütün dinlere 
mensup biolerce kişinin itti
rak' etUği büyiik ve heye
canlı bir mitin tertip olunmuş 
ve bu mitingde kuvvetli 
söylevler veren müslfiman ve 
hıristiyan din adamları, İtal
yan tecavüzü karşısında müs
Jüman ve bıristiyan biltün 
din ve mezheplerin müttehit 
olduklarını tebarüz ettirmiş- · 
lerdir. 
Habeş vatan cemiyetinin 

tertip ettiği bu mitingler 
memleketin her tarafında 
tekrar :edilecektir. _ ............ ... 

Yunan 
Kabinesi için 
uğraşılıyor 

Atina 23 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Gazetelerin verdikleri 
baberlare gire, bir temer
küz hükumeti teşkili için 
son bir gayret daha yapı
lacaktır. Maamafih bütün 
partiler tarafından tutulan 
parlamento harici şahsiyet
lerin mürekkeb bir kabine 
fikri gittikçe mevki kazanıra 
benzemektedir. 

Litvinof 
Tokyo 
Yolunda 
Tokoyo 23 - Havas ajan

sından: Japon Harbiye ba
kanlığı çevenlerinde Moskova 
gazetelerinin bay Litvinofun 
Tokyoya gideceğine dair olan 
yazıları tefsirden tefsire uğ
ra yor. Japon gazeteleri de 
bunun lüzumundan bahsedi
yorlar. 

Bay Hirota bu baptadaki 
beyanatında geçen Kanunu
ellde japonyanın Rusyadan 
bir murahhas istedini ve Lit
vinofon bu ziyareti bu da
vetle il ili oldunğunu bıldir
miıtir. 

24 Şubat 

~~~_,,10,c_ .... S_P __ O ... __ _ R __ 
• 

Dünkü maçlarda lzmirspatt 
Altınordu ve Göztepe 

galip geldiler 
Eik maçlarına dtın Alsan- ı tepeliler kale öalinde 

cak spor alanında devam lardan istifade etmesini 
edilmiştir. diler. 

Programdaki maçların lıiç Göztepe takımında f 
biriside heyecan ve kuvvet Muzaffer, Hakkı yoktu. 
muvazenesi olmadıiı için En son maç İzmirspor -
havanın güzel olmasına rağ- arasında oynandı. Bu 111• 
men sahada çok az seyirci ilk devresi çok heye 
vardı. geçti. Neticede İzmirspor 

Sabahleyin Altınordu De- galib :~eldi. 
mirsporu ancak 1 - O ya.ne- Burada izmirspor kale 
bildi. nia bilhassa birinci de•r 

Göztepe Şarkspor maçmı plonjla kurtardığı mubak~ 
6 - 2 Güztepe kazandı. Her bir sayıyı yazmadan geçe 
iki tara.ta birbirlerine tehli- yeceğim. 
keler yaratdılar. Fakat Göz- Galipleri tebrik ederiı. 

88C•l8&: ass 
Y eııi usul bil 
dolandırıcılı 
- Baştarafı 1 incide -

- Şimdi yerd :: buldum, 
bir baksana altın mı bu? 
Demektedirler. Bu yolcular
dan bir kısmı hakiki bir ala
ka ile yüzügü muayene et
tikten sonra her halde ual
tındır!" hükmünü vermek
tedirler. Açık gözler yol
cunun gözünden bu ma
nayı sezer sezmez : 

- Beı on kurut verin de 
size satayım ! Demekte ve 
bir pazarlık laşlamaktadır. 
Bu pazarlık, iki tarafın ab
dallığı veya açık gözlüğü nis 
betinde değişmektedir .. Yani 
açıkgözler birkaç metelikle 
aldıkları bu bakır yüzükleri 
adamına göre 5 kuruşla 150 
kuruş arasında satmaktadır· 
lar. 

Bit kısım saf halkı güpe 
gündüz dolandıran bu ser· 
serileri ortadan kaldırmalı
dırlar. 

- ..... ·-···-·--
Hoca Belgrada 
Neye ~elmiş 

Belgrad 23 (A.A) - Çe · 
koslovakya baıkanı 8. Hodza 
yarı resmi V reme gazete tine, 
Belgradı zıyaret sebeplerini 
şöyle izah etmiştir : 

- Niyetim, Yugoslav dev
let adamlara ile iki memle
ketin istikbalini alakadar 
eden bütü11 meseleleri mü
zakere etmektir. Ayni za
manda hissi) atım şu merkez
dedir ki, Tuna havzasının 
teıkilltlanduılması için yeni 
bir teıebbüs icrası için psi
kolojik zaman gelmiıtir. Ve 
sanıyorum ki, bu hususta bir 
ademi muvaffakiyetle karşı· 
lanmıycı cağız. 

Kardan duran 
'frenler el'an 

Yürüyen1iyorlar 
Belgrad 23 (Özel) - Fır· 

tına gününde kar altında 
kalan İştip - Koçane, lştip -
Köpürlü demiryolları bugüne 
kadar yapılan ; temizleme a
meliyesine rağmen henüz açı
lamamış ve trenler iıletile
memiştir. Çünkü bir taraftan 
kana temizlenmesine devam 
edilirken diğer tara~an da 
kar tipiside arkasını kesme
mektedir. 

Marsilya 
Canilerinin mahkô 

yeti katiyet kaza 
Belgrad (Özel) - M 

bed küreğe mahkuın 

kral Aleksandr katili 

davayı temyiz için v 

üç günlük mühlet ta 
}andığı hald4! mahkiilll 

sea çıkarmamalarındell 

küm kesbi katiyet etlll 
mahkumlar umumi hap" 

neye naklolunmuılardll• 

' Saya nebti 
6 metro 
yükseldi 

Belgrad (Özel) -
metro yükselen Ye bu 

' 
den Saraybor sa, Virod 
!erini su altında bJt 
Sava nerinin tahribatı 
kadar büyuktür ki, zar.ı 
ziyan mikarı benilz ~ 
edilmemittir. Çünükü 

fabrikalar, istasyonlar, ti 
retbaneler barab olmuf ---tx) , __ _ 

İngiliz Mı 
arasında 
• 

müzakera 
Kahre - Kral Fu•cl 

terenin büyük komiseri 

Kısır meselesini 111 

atmek üzere int.bap 

on tlç kiıilik heyeti• 
isi imza etti. Bu k0111° 

batında Veft partdi 
Nabas paıa bulunu,-'• 

komiayonda her parti 
mı vardır. 

00 

17mağaza 

1 insan ya 
Atina - Kolusd• 

o• bir yangın oldu. 

mağaza yandı. Zarar 171' 
milyon drahiyi geçer 
da 16 yaşında bir Jııl 
ra bağıra yan~ : 

Kültiit ~ b 
Kültür mecmuaııoıO 

sayısı tanınmış Y 
kıymetli yazılarile •• :aa 
Bu kıymetli ve ciOP': 
muayı okurlanz• 
ederil:. 


