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ıtalyada dahili karışıklık rt511 
övr gazetesi, ltalyan durumunun kötülüğünden bunun bekleneceğini ySZtyo 

Habeşler bir gece baskmındft .. ·· 
2500 Italyanı kılıç geçirdUer: ~ 
lta1yanlar yeniden bazı 

sınıflari slll:h altına aldılar 
Habeşler taarruz 

' .. 

planı haz·ı rl ıvorıar 
/ngiltere Süoe11ş kanalında ltalgan 

münakalatı~a maili mi olacak? 
Aduvanın Habeşterın elinde 

1 

olduflu blldlriliyor 
Babe,Zer .makineli Uilek k.uaaıgor. Foluıt edl 6lr ll.olı!h1ıW ınotlelltlir 
Ha/Jefistana alld/ı B(Jlmak "da gasak oldııluna ,,are, .,_,,.,.,,., de ala 

manıaldcrılar. 
Daha şimdiden zecri tedbirlerin tatbikine 

başlıyan hükumetler var 
na ·tama D. 

Habeşler gece S İ Y a S a 8 ) D da . 
karantıQında k 

beyaz eıbıseıerını deg .. i$i lik olmıyacak 
çıkararak taarruz 

etmişler Yunan seftrl Krol JorJa son 
< vaz11a" 2 net, 4 uncu, vazıyetlai anlatınca 

___ 
10~~~~•rd• > Kral Jorj, 

Habeş harbi llidtseıeri ••ter. ~kserie~ 
miştir ki cfifer gazetelerin yaptJiı • 
!!~ci tabı nttshalannın handls . b,n_ 
HABER'in ı .. istemezs-: 

birinci ıabında hem daha fazla _ donmeyceQ1m 
siyle, hem de ertesi gilnti tekzip e- dedi 
dilen şekilde olmamak şartiyle ya· • 
zılmaktadır. Onun içindir ki, gaze· Atina, 11 - Yeni kabine par-
temiz !i.mentonun huzurunda yemin •"' 

2 • T b mit!ir. Bunu müteakip kral nain CI ft } bi ve batbabıı General KondRiı 
kabinenin proırammı okumuttur. 

HtllİÜ SelO.lgtini.n oğlu 19 ll"fUldaki 
Ra Koaa Çana gölll civarında 151JJJOO All.t111 Vouaıı, Ogaden cioarındaki 
klflllk ,,,, laırmde komutanlık mnek- 1labef kuvvetleri baıkumandanlıiını 

çıkaracak olursa, okuyucular, bu· 1 p d y · tanın dıt ıi-
nun cidden akpm üzeri pek geç rogram a, unanu • • . 
vakte kadar alınan bütün mühim yaıumda hiç bir deiıtıklık o~ 

tedfr. 

f 

Kazanan 
• 

Numaralar 

2nci 
• yfada 

• 

1lfllllllllldtl. haberleri ihtiva ettiiine eskisi gibi mıyacaiı bildirilmektedir. Dl _...,1 ta . d . n ~ÇD· en yyare pıyangosun a 
kani olmalı ve son günlerde ifrata General Koncliliı bundan ıon- 200000 ı· ka ıa d B . N 

.. iki · tabı g" uı..::•..ıı 1 , ıra zanan r an a) an a-.• ı. an ncı ur .. ,~u i..tnde k• baka z.· ı-· • · • ·· · 
HABER'i tefrik etmelid' )'' ra eı ı cumur nı unaı zı· ciye h188e81ne duşen 20 btn hra)ı at . 

1
..._ _ _..-. ...... _•r. _ __.! (Devamı 2 incide) dlft sırada-Sovyet 

sporcuları 
Buglln geldiler Beklemediğimiz 

BOyOk törenle 
ihtimallerle 

karşılaşırsak ieabeden 
tedbirleri almakta tereddüt 

karşılandılar 
Futbolca, güre§Çi. eskrimci ve te

nlsçjden mürekkep dost Sovye.t spor
culan bugün saat 12 de şehrimıze gel
miıJer, ve büyük törenle karşılanmış -

lardır. • t • tıw • f 
Misafirlerimize halkevı, n muhte- e mıyecegız 

lif kuliipler namına otuz kadar buket • . 
verilmiştir. Galata rıhtımına vapur , h . kQ 
yanqırken Sovyet ve Türk marş- Botazlar akkında hü nııetnnın ne gibi tedblrDer 
lan plınmıt ve.sporcular Halk ı alda~u soruoan Şükrü Kaya mecnnste dedD ki : 
Partl.tnf ziyaret ettikten sonra Pıra • 
,.ıu otelin• stımıtıert1ır. (Yazısı 2 ncl sayfada) 



Bu günkü keşldede 
kazanan numaralar 
30, 000 lira 1 

18065 
Bu numaranın 20 
aşa{Jısı 20yukarısı 

150 şer llra 
mükafat allrlar 

2000 lira 
kazananlar 

28665 15227 

1500 lira 
kazananlar 
16888 9668 

1000 Lira 
kazananlar 

7962 18882 8885 
21815 10189 2674 

200 Lira 
kazananlar 

136&2 25923 l85M 18235 21036 
117M 8324 59a1 2966 21544 
28987 10685 25244 26333 3840 

8827 1333 201M 2'093 29406 
16246 1935 26622 1601 14648 
8383 282'8 957 9'73 18116 
1172 101'10 

70 Lira kazananlar 
11'69 28024 5890 15244 6798 
11499 28460 l3S'1 323 26106 
10227 6951 292 2272 27295 

2011 22914 ımo 26448 205&1 
19869 7647 17825 24808 27963 
18101 19309 22582 189 2117 
1068 12326 11658 2166 29383 

26851 18246 7895 18125 615 
2:5088 185 15788 20487 10461 
10256 2836 17396 8399 16125 
1271 22343 29883 9942 25106 

28514 
25217 
6157 
8532 

26945 
26460 

464 
3630 
7581 
3217 
801 

11326 
7952 
5094. 

24088 
19533 
15550 
29783 
16855 
18319 
25881 
3810 

13902 
19288 
17937 
4614 

20390 
7348 

23654 
17422 
28360 
14032 
10954 
11982 

761 
25091 
29053 
5063 

24494 
3432 

13425 
14517 
11268 
4075 

25547 
28676 
2880 
2988 

11257 

14770 13540 18278 
9572 23659 27863 
3134. 8791 23444 
5346 29449 10354 

24M3 200 1082 
8847 8945 12801 
3048 25921 20492 

20791 22355 26986 
4225 9511 7016 
5549 18874 7566 

18578 6857 14521 
3093 254ı74ı 10939 

18643 3049 9147 
11385 19646 21127 
8539 27086 27660 

21641 24680 9873 
666 26270 25639 

23787 5008 15162 
29909 28492 20910 
22117 27895 20097 
27511 20640 22043 
18095 28367 3328 
8796 2230 2771 

28871 6325 1888 
25984 15136 5191 
25355 18924 21119 
23506 16169 308 
13748 21897 2257 
21112 8553 4664 
13607 5930 14993 
6055 22807 14091 

28265 22171 10806 
27777 27167 26315 
10842 29839 11692 
5335 3080 14202 
4862 5210 27195 
3200 29160 4507 

21232 24910 10511 
6397 2793 812 

19973 19880 29353 
26099 11351 23504 
28162 21193 6668 
3828 18826 2713 
8930 15215 17087 
7085 7338 284.55 

18539 18711 5241 
29991 15137 11116 
18802 6846 14466 
2806 1557 16753 

14705 22201 17442 
12095 22168 13685 
8870 18043 29706 

11673 15362 8376 9542 2305 / 

15251 
25006 
23668 
29238 
13057 
20061 

9872 1~11 8270 
46P3 29548 3296 

28896 1007 
12220 12816 19249 26974 17968 
23151 1075 21369 3933 13730 
20017 24702 29379 7090 6642 
21670 19200 28807 6318 17755 
64&1 10'1'13 1'115.1 l&W 
'7399 235'7' 
50 Lira kazananlar 

23231 
5147 

26950 
1790 

9251 
2309 

' 8519 
1ıo14 

26780 
20318 
8564 

21188 
28973 
13241 
15270 
22630 
4260 

26282 
9945 

20425 
16139 

22768 17311 
17354 mı 
11939 29640 

21798 17423 
17&80 13212 
3'1T1 / 6710 
3103 7003 
1233 23800 

12989 26621 
21873 26659 
5898 213&0 
2173 20927 

28233 16908 
27563 24978 
18933 21114 
22274 7888 
27334 16914 

8543 9080 
21796 15558 
21458 28465 
26905 6685 

5526 17669 4256 
21723 15553 18280 
18199 18530 ' 24387 
9651 17045 16336 

11529 27690 8288 
7892 23469 723 

11412 8235 19607 
18083 7948 21151 
28750 29068 9521 
19338 28525 14084 
5243 1622 13580 

11 2915 28286 
24537 22904 3534 
29816 4859 13689 
19651 2335 20923 
20444 20778 10866 
ms ımmo 26110 

1823 
9447 
4065 
4841 

21288 
21291 
19864 

8297 
391 

1812 
Dlll 
17618 
2647 

15381 
23758 
29933 

1038 
4529 
9624 

829 
1995 

29787 
24749 
9550 

29400 
10689 
2765 
2296 
5454 

50105 
7812 
2611 

18711 
7460 
39"8 

27317 
2053 

40 Lira kazananlar 
5627 27231 2446 228'4t 

20000 lira 

12675 
20 aşaQısı ve 

20 yukar1sı 250 
şer llra mükafat 
alacaktır. 

15000 ııra 

5411 
1000 lira · 
22701 23759 
28917 

5 şer yüz llra 
alacak100 numara 

25678 
2727 

12100 
1950 

11346 
23914 
14979 
27665 
27571 
23695 
26418 
3305 

22396 
3&i6 

132'10 
28964 
6112 
5338 

13655 
12799 

14751 
29680 
1'741 
14198 
27444 
22801 
2425 

27(117 

21059 
3~ 

30'7 
9335 

16749 
23287 
26496 
70U 
5408 

27621 
1960 

13569 

24583 
2'143 
6713 
5713 
3850 
60'l5 

25491 
16958 
26679 
15684 
215'3 
11246 
15997 
29983 
13035 
21738 
27222 
25221 
12793 
8892 

24520 
17655 
27531 
13846 
2873' 
14761 
9933 

174899 
18911 
15485 
15675 
23725 
8873 

142'n 
10698 
21961 
7123 
6613 
15182 
9133 

10355 
19971 
18429 
2378 
5132 

25769 
20'76 

2'905 
17658 
13133 
14028 
26495 
20663 
23628 
22467 

966 
20347 
19fm 
1732.1 
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Son Dakika: 
Adua 

Habeşlerin 

Yunanistanın Dış siyasasında 
değişiklik olmıyacak 

elinde 
Habeeıer yeni bir 

taarruz plAnı 
hazırlıyor 

ltlllyanlar yeni kuvvetıer 
bekllyorlarmıf 

Berlin, 12 (Radyo ile) - A
duanın alındığı haberi Adisababa 
tarafmdan teyit edilmektedir. Bir 
Habet kabine azasının gazeteci
lere aöylediğine göre, Habeıler 
bir ııece baskını neticesi, ıehri tekr 
rar ele geçirmitlerdir. 

İtalyan Stefani ajansı bu haber 

( Baştaralı 1 ndde) 
yaret ederek kendisine yaptığı 
hizmetlerden dolayı Yunan ulusu• 
nun teşekkürlerini sunmuştur. 

Londra, 11 - Burada bulunan 
Yunan Kralı Jorj, son hidiseıer ü
zerine gazetecilere fU sözleri söy
lemiıtir: 

Londra, 12 - Yunanistan'ın 
Londra sefiri Simopulos eıki Yu
nan Kralı Jorj'u ziyaret ederek 
kendisine Yunaniıtandaki son de
ği,iklikleri bildirmittir. 

"- Uluslararaaı durumunun 
karııık olması, Yunan hüktlmetİ· 
ni acele harekete ıevketm"tir. 
Bununla beraber etkiden vennit 

olduğum karardan ayrılmıyarak 
Yunan ulusunun çokluiu beni w 
temedikçe memleketime dönmiye-
ceğim.,, 

Kondlll~ln blldlrJğt 
Kondilis bir bildiriğinde §imJi 

iki büyük it deruhte etmiı olduğu• 
nu ilan etmiıtir. 

a) Orduyu yeni prensipler da· 
bilinde teıkilitlandırmak. 

b) Verıi usulünü halka daha 
elveritli olacak bir surette düzelt· 
mek. 

Ayni zamanda sivil memurlar 
listesinde tensikat yapılacağı zan" 
nedilmektedir. 

~~~~b~i~e~~--8-e_k_le-m~e-d_i_~_i_m_i_z_i_h_t_im_a_ll_e_r_le~ 

Adisababada toplanan üç kqıo • b d t d b • 1 • 
mutan yeni bir Habet taarruz pla- karşll8Şlf5ak IC8 e en e lf ~rl 
nı hazırlamaktadırlar. 1 kt t dd .. t etm·ıyecegv ·ız' 

Adua etrafında hakiki muhareoo 8 ma 8 ere U • 
belerin batladığı haberi teyit er Ankara, 11 _ Afyon saylavı Berç ııuz olduğunu da görüyoruz. Böyle za· 
dilmemektedir. İtalyanların tak- Türkerin •ttııulusal vaziyetin cöster- manlarda müdafaası eksik nya zayıf 
Yiye kuvvetleri bekleyip bunlar diği tehlike kaqıamda Çanakkale Bo- teraite tlbi olan yerler üze.rinde he -
md olmadan hiç bir suretle harp ğazının emniyetini temin maksadiyle pimlzin dikkat '"' hassasiyetimiz.in nrt 
kabul ebniyecekleri söylenmekte- hükO.metin ne gibi tedbirler almış ol- mıt olacağı anlaşılır bir şeydir. Mem· 

duğu sualine Dqlşlerl Bakanı Tekili leketin müdafaMını tamamlamak ih
dir. lsişlerl Bakanı Şükrü Kaya şu cevabı tiyacmı arsıhısal içtimalarda anlat • 
Habe,mer elblselerlnl çıkarıp varmiştir: mıya çalışmaktan geri kalmıyoruz ve 

gece karanllOından lsUfade geri kalmryacağız. Beklemediğimiz ih· 
etmı,ıer "- Çanakkalenin bugBnkl vazı - timallere maruz kalırsak ica~ eden 

lngiliz gazetelerinden öğrenil yeti Boğazlar mukal"elesinin icabıdır. tedbirleri almakta tereddüt etmiyere
diğine göre, Habe!lerin Aduvayı Vaziyetin umumiyetle memleketin ve ffı.,, (Arkışlar, brno sesleri,) 

1 k 1 · hususiyetle Boğazların müdafauına 
tekrar zor ayan uvvet erı lam Bu izahattan sonra Tu""rk"r ,·eni • tahditler koyduğu bilinmiyen bir şey " .; 
100,000 kitiliktir. Şehrin on mil değildir· Arsıulusal durumun huzur - den söz alarak te~ckkür etmiştir. 
kadarberid~t~~süfetmi~erdi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adisrad'a geceleyin ha&km ve. iktııadi tedbirler kafi gelmediği 
ren Habeıler, elbiselerini çıkar· takdirde lngilteT"enin Kızıldenizde 
mıılar ve gecenin karanhğmda ltalpn uılin'\kalatq,1 ke.ıJ~iı) 
dütman tarafından görünmez bir yazmaktadır. 
hale gelmitler, o suretle saldmnıt- M.aten gazeteei de Ambarıo • 
lardır. nun kaldırılmasile Habe§iıtana bel 

Ellerindeki silahlar modası geç- silah ve cephane gireceiini yaz -
mit tüfekler ve kılıçlardan ibaretti maktadır. 

talyanlar zehlr11 gaz kullanıyor Echo de Pariı pzetesi daha i · 
İtalyanların Habeılere katjı Ieri gitmektedir. Bu gazeteye ıöre 

zehirli gaz kullandıkları hakkm - ltalyanların daha i1k günlerde ö • 
da çıkan bir havadisi ingmzce nemli muvaffakıyetler kaydetme -
"Deyli Miror,, gazetesi !U yolda mesi ve HabeıHlerin !İddetle mu· 
bildiriyor: kavemeti yeni bir durum yarata · 

"HabPwılerin cenup hududun • caktır. 

daki batkumandanı General Na - ltalya bir çok müşkülatla kar. 
sibu huduttan aldığı resmi ha - fılaşacaktır. Daha ıimdiden Hol • 
berlere göre, havadan inen hom • landa ltalyaya petrol ihracmı me· 
balar patladıktan sonra muhiti netmittir. 
keıif san bir gaz bulutu kaplamıf Oeuvre gazetesi ltalyan ordu . 
ve askerler, - çarpıtmıyan eıfrat ıunun dunımunu vahim görmekte 
da dahil olduğu halde - yere yu- \•e bunun ltalyada sıyual kanıık· 
varlanıp evca içinde kıvranmıf- hklar çıkarabileceğini . yazmakta • 
lardır.,, • . dır. 

Habet generali, bunun zehırlı Sdvey, kanallnın tutulmaaı laztm 
gaz olduğunu sandıklarım ve fa • Londra, 12 (A.A.) _ Specta· 
kat emin olmadıkların söylemek · tor gazetesi ıunlan yazıyor. Ha · 

tedir. bet İtalyan harbini bitirmek için 
General bundan sonra ıunları bir çare vardır ki o da 1talyan ile 

ilive etmiıtir: Somürgeleri arasındaki münaka • 
"Huduttaki askerlerden ancak layı kesmektir. Ve bunun için de 

pek azında gaz maskesi bulunu - Süveyı kanalını tutmak kafidir. 
yor. Gorabai ve Gerlogubi'de as• Yalnız böyle bir tedbir yalnızca 
kerlerin çoğu gayri muntazam as - alınamaz. Buna bütün ulusların ka 
kerdir ve gaz hücumuna karıı mü rar vermesi, bütün uluslar filolan· 
dafauız vaziyettedirler.,, nm Süveyt kanalında toplanma · 

Habef taraftarı bir reisi 11 lazımdll'. 
kur,una dlzmlfler Maltadakl fenerler atyaha 

Niyuz Kronikl, Adisababa aJP" boyanayor 
tarı yazıyor: 

İtalyan Somallıinden gelen bir 
habere göre, İtalyanlar, çölde, Ha. 
bet taraftarı, bir isyanı idare et
mekle itham ettikleri bir reisi kur• 
tuna dizmek suretiyle idam et
miılerdir. 
Pranaız gazetalerl ne dlyor? 

Paris 12- (A.A.) matbuat zec 
rl tedbirlerin evveli. zannedildi • 
ğinden daha önemli neticeler ve -
receğini yazmakta dil'. 

Petit • Parisien gazeteıi zecri ı 

Malta, 12 (A.A·) - İngiliz maka -
matı adadaki bütün sokak lambaları -
nı siyaha boyatmak emrini ,·ermişler -
dir. Bu tedbirin tayyare hücumlar:na 
karşı alındığt söylenmektedir. 
Eden radyoda bir dlyev verdi 

Cenevre 1:? <A.A.) - Eden rsdyo 
,·asıtasiyle Ingiliz ulusuna bir diyev -
de bulunmuş bir çok insanlann öldü
ğü bir ~ok ailelerin mahl"olduğu bir 
anda bir dakika bile kaybedilmemesi 
1azımge1diğini söylernt~tir. UluslaT 
kurumu paktım yakında fmza eden 
f ngilterenfn bütün 'faıif elcrfni yapma 
sı lazrmgeldiğini flhe etmiştir. 

Adl•ababadakl ecneb'ler 
ne olacak? 

''Deyli Miror,, A.diaababadan ,. .. 
alıyor: 

"BUTada dehtelli bir Sali\;j&J{ .. 
mer cotkunluğu var. 

Adiıababada kalmağı düşü • 
Mn bir çok yabancılar, evlerinin 
üzerine kırmızı bir aalib işareti 
koymaktadırlar. Bazı ecnebiler de 
evlerini dallar ve ağaçlarla giz
lemektedir. 

Adiaababadaki yabancı devlet 
elçiliklerinin, müdafaasız olduju 
söylenen Adisababa ıehrile, Di · 
redova ıehirlerine bomba atılma" 
maamı temin hususunda hükumet· 
lerine yaptığı müracaatın neticetİ ... 
elan beklenmektedir ... ,, 

ltalyada eşy.a 
fiyatları artıyor 
Herkes kendisine 
IAzım olan eşyayı 
satın almak peşinde 

"Niyuz Kronikl,, gazetesini.O 
Roma ayları, zecri tedbirlerin tat~ 
biki havadisinin ltalyada ıicldetl• 
bir alışveriş faaliyeti vücuda gt:" 

tirdiğini, herkesin şimdiden, miiI"' 
künıe her ihtiyacım lemin e!.f' 
bir kenara koymağa bıışvurduğt'" 
nu bildiriyor. 

Romada dükkancılar da, bd 
hummalı istihlake yardım etmek~ 
ve fiyatların daha çok yükselece 
ihtimaline göre, müıteri!cre ~iı:ıJ ' 
did~n her şeyi alr.:ıağı öğüt 't/er " 

mektelermit··· 

İngiliz aytarı, yiyecek madd• "' 
!erinden batka, ayakkabı, çor"' 
ve elbise fiyatları:ım bugün yiiS; 
de ondan yüzde yirı:.•İ nisb~titl 
kadar yüks~ldiğini bildiriyor. Ni" 
ni havadise göre, İtalyan kadııt : 
lart, daha yaz hava R.rt sür me1', 
leyken ln~hk g · yeccl:: ı : ;ni şiıil 
diden almaktadır. 



H~BER - Ak~am l'ostMı 

o _ S.üµı.sa 1 

Ita1yaya karşı alına-1 

ca.k zecri tedbirden ~--T--e~lefo~ Yazdıkla-rımızın · doğru-
? luğu anlaşıldı 

ingiltere ne bekliyor · memurlarının Ekmek unları 
Uluslar Kurumu konseyinin ttaı :\ terini düşünmekten çekinmektedirler. ikramiyeleri k k 

.. . 
1 

k t.anmıası yenı Jngiltere bunun acısını daha on iki arışı m iŞ 
yayı mutecavız o ara sene evvel tatmış Türk orduları Bo • Sosyete vadettiği 
bir durum doğurmuştur: B~ karar - Belediye ciddi suret-
dan sonra Konsey daha ılerı ~itıne.. ğazlara dayandığı zaman Ana -rata - halde hAIA ermedi t k t 1 b 1 
mi& alınacak tedbirlerin nevinı tayın mn yardım talebine lngiliz sömürge - V , e OD ro 8 8Ş adı 
etmek mes'uliyetini asambl~ye (~m~- si (müstemlekesi) yerinde olan bu Eski telefon aoayetesi hükume- Belediyenin son zamanlarda 

t 1
. ) yu"kletmek ıstemıştır. memleketler de talebi rededtrnişler - te devr~ilirken, memurlara bir fırınlarda ve değirmenlerde yaP.9, m mec ıse . 

Takip edilen bu yolun sebeplen muh- dir. miktar ik:tamiye verilmesi hususu tığı araştırmalar, İstanbul halkı 
teliftir. lşte İngiltere bunu daha bir ço,k da görü§ülınüt ve sosyete direktö- nın başlıca gıdası üzerinde dönen 

Bunlardan bı·rı· tatbiki istenilen _16 hadiseleri hatırlıyor -re şimdiden ted. .. 1• il . I . 
- rü tarafınd ...... da bu teklif kabul auııs ıma erın nası cereyan eth· 

1 niş ,.e çok agır bir alıyor. Yukarda saydığımız mem • ._. • · b d k 
ncı maddenin ço' ge · · bakı d" edilmİ§tİ. S-yete ı·ıe hükUmet ~ ğını ve men aını mey ana on-
t .. dbı"rten· ihtiYa etmesidir. Çiı.'nkü __ bu leketlere bugün mz ne ıyor.c .._ B ft" l l b l 

... - d - . 'b' UI 1 k r•sındakı· de~ t .. •Jmı· muamelesı" mu§tur. u te 1§ er stan u fı-madde mütecaviz olan İtalya ıle ıger Siz de benım gı ı us ar urumu a • o ... .. ~ 

b t d G .. . : ki !tal bı•tmı"t oldugu"' nd .. n, •osyetenı·n ıa- rmlarından bir çoğunda ekmek uluslar arasında bütün nıünase e. - zasın ansınız. oruyorsunuz - .,. .. 
t kt dır hareketi. alııa·ka muah-.ıeıere bık dı"rekto'·ru·· Ad-non bu ayın on re•nisinin rok bozulmu• oldug"u, Jerı·n kesilmesini istilzam e me · e • \"anın , "" , ... :r ,. :r ,. 

ik • k k d "(T"''""' halkın ikinci nevi ve bazan mahi• · Bunlar meyanında ise ekonomsal < .. · Uluslar urumuna arşı ır. ı......... yedisinde memleketine dönecek-
tisadi) bağlardan başka siyasal mu - siz de nazile bir vaziyette bu• • yeti meşkUk maddelerden yapıl-
nasehetlerin de bulunması harbe ya - lunabilirsiniz. Siz de bir hücu .. tır. mı§ e1anek yemek mecburiyetinde 

.J mu "eıa· Japon .... anın bır' hu"cumu Ögrv endigım"· ize göre eıki. · direk, 1--ldım hakkın-"a yaptıg"mıız ne•· km bir haya yaratm&kta \'C uuru ma, me~ J • - J.U1 e· CI ,. 

1 t d. 11a maı·uz kalabı'lı'rsı·nı.z· Benı·m sı'zi tör, imza•ı mukabı"lı"nde kabul et- rı·yatn ne kadar yen·nde oldug"unu daha nazikleıfü me • e ır· • · ~ 0 

Konseyde alınacak zecri tedbirle - müdafaa edeceğim tabü olmakla bera- tiği bu maddeyi he~üz iı'af etme- meydana_koymuıtur. 
rln asambleye (umumi meclise) t~ . her bütün dünyanın herkesin bizimle mi§ ve mükeneren yapılan mü!W' Belediye, yaptığı kontrollardan 

'·ı·n ettı'rme!.- 1·.,tcmcsı'nı'n ı'K' ı'nci ,.e 0 • olması faydasız mıdır? caatları bug··n Y"'"'m' diye-k bu-.. ~ i u ' ..... .... sonra bu hal1°n o··-u··ne gerecek tedıo · ı b' k htc bu gibi sözler, bazı ahlaki ak • .u ,. nnm'ıı' dı'l-cr sr-bep de bö,_· e ır ar:ı • • gu"ne kadar uzatmı•tır bi 1 derhal al B " " - I ı· d'" · 1 :r • ·r en· mı•tır. undaıı f d ·ı ,lelere il:i.Yeten ngi ız omınyon arm ,. rm ~cni:oı bir kütle tara ın an 'erı -.. ı·-· ı d ı da bü .. ·Uk tesir yapmış ve bunlarr ln • Memurlara verilecek ikrami- ıonra değirmenlerden ekmek veya :r:ı~si ve tedbirlerin eluir ıgıy e n ıa " 
k d ·ı k ı· ·te ,,.ilterenin arkasından sürüklemiştir. veden hü'-'"'-eı h·~n ... •ine de karı francala yapılmak uz" ere rrkacak m'ie:-sir olarak tnthi c ı me :; · "' " ıuuıı ...... .... 7 

"' "° :f. zanç ve saire vergisi olarak yirmi, unlarm çuvallan üzerinde bir eti .. nilmesidir. 
llerke ... in iştirak edeceği genel t€d

hf rler yalnız Cluslar I\:urumunda ele -
fil, düıtya tarihinde de hir dönüm 
nol;tası olacak. derin tesirler cloğu · 
rıtc<lk.tır. 

Bu zecri tedbirlerin en önemfüi 
(ef.1~mmiyctli.si) şiiphesiz.. siyasal o . 
lanlanhr.Hatırdun çıkarmamak li'ızım 
dır ki Habe,., • Ital.rn ih!il:ifında yal-,1 

n~ tn~ilter; rloğrucl:ı n cloğruya ah1 . 
kadar olmn.kta, diğer uJu« l:ır da :meali 1 

l"1°he~iJe bn ic;le me gul bu1unmaktn -
dır. 

İngiltere büyük bir mahaı·etıe esas
lı menfaatleri Uluslar h.urun1unun 
paktına istinat dtiu•lıi!miş ve ltaJ:ra · 
nm hem~n herl<ec:lc arns mr a~nuştır. 

fr ..,.il:-: ~nm~3 unun (efkfm umumiye. 
si'; ı) bli~iik bir kı mı Lu<>'ün -:ımimi
vetl~· pakta inanmakta ve en sonra 
~rcri tedbirlerin n tınınasmı hergün ar l 
taı~ hir <.:iddct?c hill•ô.ml'~indcn i~tc • 
rn~~ tedi; Yalııız Madalyenin ters ta · 

ı .: Cı v:udrr. Bnr.glİ Ingiltcr~ni11 1 
m:mfaatierinden ötiirU aldırmak ıste
di~i tedbirler bir çok miinakaş:ıl:ır, 
s::. •,ll!:l'I? zemin te~kil etmektedir. 

Hiı·çol~ uluslar, \'C ~ol: haldı oıı:,ra~: 
Pransı:ı, lngilterenin, yarın, bugunku 

rlurnma benıer başka meseleler de 
k·liip edeceği yolun ne olacağım '"' -
J'i . .t Ja öğrenraek istiyorlar. Ye clalı.a 
il••riye gi<lrrek teminat istiyorlar· 

Bu soruflarr İngiltere cr.,·apsız 

l!n:~kmamı; ,.e bll'akamazdı. 
) 

Diyebiliriz ki lngiltere kabil oldu- otuz bin lira gireceği için, bu it ket bulunacak ve id:erinde (Şehrin 
:1-u takdirde harpsiz olarak menfaat ·. 
terini korumak için bir sistem bulmuş, ayni zamanda maliyemizin men- birinci nevi ekmeğine veya franca. 
{]aslar Iforurnu paktında istifade e. faatine de taalltik etmektedir. lasma mahsustur) ibaresi yazılı 
debilecek maddeler bulmuştur· Bugün So&yetenin, yirmi senedenberi bulunacaktır. Çünkü anlaıılmı~ 
isine bu geldiği için şiddetle pakta ta- kullandığı memurlarını günün bi· tır ki, ekmek çe'nisinin değiımesi 
r~f tar olmus;tur. Doğrusunu söyle - rjnde yüzüstü bırakarak en ufak fırmlarm değirmenlerden istediği 
mek lıizımdı~ ki bu yeni sistem çok alın hali&- • t d ..... bir ikramiye ile bile taltif etme,. unu ur ve 1.«YJ ıs e ıgı un-
iyi clü)iintilmüş olmakla beraber bir 1 d b"lm · d l 1 
rok t~hli!ıelerden de azade değildir. den çıkıp gitmesi doğrusu bu me· ar an yapa 1 eaın en İ eri ge • 
~ Çiinkü yarm bir çok ihtfmallerle murlar hesabına çok acınacak bir ... ~ektedir. Hatta bunun için d*"'" 
doludur. haldir. Direktörün hareketinden gırmenlerde fı:rma1ar araımda her 

önce verdiği sözü tutacağım u- kesin anlıyamıyacağı bir de şifre Raif N. METO 

' teeuüa etmiftir. Fmncı ii~ ve-
muyoruı:. 

!13uf1üıı için: --........ ~ ~~ 

Piyankoyu kaza~an 
kızın qülüşü ! 

sa 
Rumellbtsar idman 

blrllhl eğlencesi 
Rumelihisar idman Birliği tar 

rafından, bu aktam Rumelihisa
rmdaki Nümune bağında bir kır 

Bazıları yüzlerine manalı bir eğlencesi tertip edilmittir. 

rirken 612, 519 gibi nnmaralarla 
un istemektedir ki bunlar .muhte
lif cim unlardır. 

Belediye, ekmek itlerinde çok 
husu davranmağa bqlamııtır. 
Ekonomi direktörü Aıım Sürey
ya bu i~le çok yakından meıgul oJ,ı 
maktadır. 

calım vererek kendilerini -----------------------------
;aslı göstermek isterler. Bunlar, Bu yll dış ticaretimiz ÇOk iyidir 
vazifele:.-i olmadığı halde aktörlük 
edenlerdir. 

Bazı kimseler de, içi gerçekten 
yaslı olduğu halde, guler gibi gÖ· 
rünür. Bunlar, başkaları hesabma 
bir ç~it f edakirlık ediyor ve gU • 
ya dÜnyamn düzenini bozmadan 
gidiyorlar. -

Bu yılın batında ihracat ticare
timizde görülen fazlalığın ticaret 
müvazenemizde lehimize husule 
getirdiği kabarık yekUn, senenin 
şu son aylarında da devam eden 
iyi durumla mühim miktarda yük
selmittir. Alakadarlar dünya e

konomsal durumunun şimdiki ka·· 
rıtık zamanlarında hükQmetimir 
zin tuttuğu ekonomi siyasa say~
ıinde aiman neticeden fevkalade 
memnun bulunmaktadırlar. 

maktadır. 
Bunun dııında olarak hükUıne

timizin kleringle bağlandığı mem 
leketlere verilen ithalat imkanları 
kar§ılığı olarak memleketin bu §e
kilde bağlı kalmış kırk milyon lil" 
ra kadar bloke parası birikmiıtir. 
Bu para da tecim denkliğiniizde 
mühim bir rol oynryacak ve bunun 
la Türk piyasalarından mal alına· 
caktır. 

Memleketimizin bazı yerlerin· 

Gıdasız_ kalan .. 
çocuklar 

Kızılay bu yavruhıra 
yardım imkAnların1 

araşt1rıyor 
' Mektepler açılalı epey olduğu 

halde, her yıl İstanbul Kızılay teş · 
kilatı tarafından öğle yemekleri 
verilen fakir ilk mektep talebv 
lerine henüz yiyecek verilememek
saaen son birkaç yıldır bu zavallı 
tediı. Bunun baılıca sebebi; e· 
yavruları doyuı-mak iiçn etraftan 
yardrm görmed~ğinden ötürü ıı ~ 
krntr çeken l:stanbul "Kızılay,, ının 
bu yl bu i§e ha.rcryacak kadar e" 
linde para bulunmamasıdır. 

Kızılay teşkilah geçen yıl para . 
sızlık yüzünden, her sene doyur· 
duğu binlerce aç talebeyi kendi 
hallerine brrakmağa mecbur ol • 
mu§tu. 

Kızılay, bu yıl 1stanllul meli • 
teplerincle binlerce yavrunun aç 
kalmalarına meydan vermemek 
kararındadır. Bunun için salı gü· · 
nü Kızılayda lstanhul mümessili 
Genera] Alinin batkanlrğı altında 
bütün Kızılay ilçe başkanları bir 
toplnntr yapacaklardır. Bu top · 
lanti sonunda şimdi öğle yemeğ; 
yemiyen binlerce yavrunun bun 
dan sonraki alcihetlerini tayin e

decektir. 
-o-

Bir çini fabrJkasi. 
açılıyor 

Bet yllık endüstri (sanayi) 
programımıza dahil fabrikalar • 
dan birinin temeli daha yakında 
ahlacaktır. Bu fabrika porselen 
fabrikasıdır. Yapılması vazifesi 
Sumer Banka verilen bu fabrika 
nm Kü~ahyada kurulması karar 
latmııtır. 

Yeni fabrikanm ham maddesi 
bugün porselen endüstrisi (sana: 
yii) İçin Avrupaya ihraç edilen 
Suaığırlık civarındaki beyaz top· 
rak ocaklarından ve Eskifehirden 
tedarik edilecektir. 

Sumer Bankın bunun için dıı~ 
vet ettiği Almanyanın Köln üni• 
versitesi profeWrlerinden Kraze, 
tehrimize gelmiş ve evvelki gün 
Eıkiıehire gltmittir. Profesör Eı 
kitehirde maruf Eski~ehir taf o
caklarını ve toprağım tetkik ed~ 
cek, oradan Kütahyaya kadar •i
decektir. Bu inceleme iki haftll 
sürecektir. 

~ngilterenln, Fransayı sürü~le} e · 
et!< bazr >aitlerdc bulunması lazım · 
<i.r. r'Junfa 1• al'" IJa neden ihn retti? 

:(. :(. ~ 

hrı:riJiz Dı .".Jalrnnı Sir Samuel Hoa-
1 

Bazı yüzler de var ki, boyuna 
güler; neye, niçin olduğunu bil • 
meden, neye, niçin oluna güler. 

Bunlar için sözüm yok derken, 
dün tayyare piyangosundan yir • 
mi bin lirayı kazanmış olan hi:z: . 
metçi kıza geleceğim. 

Bu yılın ilk altı aylık devresin·· 
de ihracat statistikleri geçen yıla 
nazaran memleketimiz lehine altı 
milyon liralık bir fazlalık gösteri
yordu. Devlet ticaret müvazene
si statiatikleri netredilmemit ol- · 
makla beraber bu fazlalığın şimdiı 
on milyon lirayı bulduğıı anlaşıl .. 

deki mahsulJerin bu yıl kuraklık- -~----------
tan müteessir olmasına · mukabH müstahsilinin bu yıl yüzünü güJr 

~ ~ 

1'ft. i eylülde Uluslar I\urumunda ,·er-
di·~i söv le\ le Jngiliz politika,.ında ye. 
nl bir durum yar:ıtmıştll'. Jngiltere 
c1deta birdenbire Uluslar Kurumu 
P.-ıi\hnın hararetli müdafii kesilmiş] 
~ ltaJyan Habeş meselesinde Ulus · 
lat kurumunun müdahale etmesini ıs
rıttla istemi5tir· Ilunun sebeplerini 
~öylece izah etmek kabildir: 

Bu kızın gazetelerde bir resmi 

var. Ve ôu resminde güldüğü gö

rülüyor ... 
Acabn dünyada bundan daha 

kat'-"ısız kuruntusuz ve hiç bir ma. 
ô J ."hk naya çekilmek istcnmemış a l • 

ki bir gülüş o]abilir nıi? 
" Bırakın ki bu la~ g-ülmemi~ 

olsa da, yinni bin liranrn salıibj 

<lir. 
Hikmet MUnlr 

l\lenf aatleri dolayısiyle dünyanın 

her tarafında barışın de.amma taraf· 
1.ıır olan fngiltere hem bugünü hem 
de yannı dü~ünmektcdir. İngiliz Dış 
bakanı ttalyadaki diyeYlere Ingiltcre- ~ ııtl"""'1ıtı """""""'""!lflll 
nin bugün çok yaklaşhğı Almanyaya f~11i'flftl"lll111~1 ntNI 

1 
' 

hir ihtaı·da bulunnıak istem~k~edir. 20 ilk teşrin-pazar Oe-
Almanya ln,,.iltere menfaatlerını boz- d 
nıak istediğt°' takdirde Uluslar Kuru -,nel OUfUS sayımın 8 
munun ala bilecc<ri genel ekonomsal •·"t"n ...-urtdaslar ken-,.,. . . Okur yazar vU ll J :. • 

tedbiderin şiddet ~e dehe~tım oı~a an- dilerine ,·erilecek saJ--ım ı-e l<0ntro] 
latmak istemcktedır. lngılterenın ta- - if · · kabul etrneğe 
kip ettjf;j yolun bizce bir sebebi daha memurlugu vaz esını 
., d 

"' mecburdurlar. ar ır: 

t;enei harbin sonundan beri lngf - Kabul ctmi!}cnler için para ı·c lıapl$ 
1f7. dömfnfyonJan, Kanada, ccnubt Af. cc:t%3ı r;ardır. 

B a8rJ8İı.4ıl et .. rilia, Avustnralya, kısmen yent Zelan
dn, bazan nna vatana karşı aykm git
mekte yalnız lngilterenfn menfaat • 

Stati•tik L'mum Müdürlüğü 

[ 

fındık, ceviz, üzüm, incir gibi de- dürmüıtür. Ya1ruz fındığın hu 
ğeri yüksek ihraç maddelerimizin yıl memleketimi2e on be~ milyon 
çok ve iyi para getirir bir fiyatta lira kadar bir para getireceği 
olması tiftik, yapağı gibi ihraç IÖZÖnünde tutulursa bu yıl sonu· 
maddelerimizin de dünya pazar-! nun bizim için ne kadar iyj bitc
larında sağlam fiyat bulması Türk ceğini tahmin giiç olmaz. 

SEHRİN 
"' 

D 
HL.'4'.Zt ae••• zt!A& o 

Sayım günü ve radyo 
Her ne kadar bu menu irin ~eluin derdine girmez bal'en neşriyat yapması fikri çok murnfrktır. Sabahm 

diyenler olursa da ben İstanbul ;adyosunun ancak ls- saat yedisinden itibaren oofüi de saat üçe, dörde kadar 
tanbul dahilinde doğru dtirlist .dinlcnt'bildiğ-inc ve nıd · siirecek olan nüfus sayımı e~nasında radyo <'ok istifa. 
yo i~lnin ha!dki bir dert olduğuna emin olduğundan <leli ~1nbilir. Alelüde futbol maçlarını bile rncİ.ro ile. ve-
bu işten burada bahsetmeyi en mu,afrk buluyorum. ren şırket, herhalde o gün fçfn bir pro~nıııı hazırlama-

Okuyucularımc!an Ayvcınsarar Şenrurn sahibi l\f. lı. Ye dinleyicilerini bu suretle memnun etmelidir. Rad-
Muzaff erden ~u mektubu aldım: ro ~irk etinden bunu bekleriz . 

"BiiWn ci!e rfr~!!lm! bir araya lo;;lıyaca/: olrın ge. Ynlnrz, hazrl'hyacağı program dayanılamıyacak 
nel nüfus saf1ımı gününde lstonbul radyosu. siiylev. c1..'r~:.:ede k<itii olmamalıdır. 
mona[Oğ, caz ile ab,,nelcrir.i bir iki saat cğlendiı-11 :c::fr11 d!Jn!,ü Clinley idlt'r höylc hir felaket kar~ısında ktwn-
çtkinlrse çok yazık... <lilC'ri'ui c' lelinden atıp ka!?:ımazlar ela •• 

Hakikaten sayım giinündc radyonun sabahtan iti · SERTOGLU 
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Habeş harbi Zecri tedbirleri karar· 
Japonya ":~::~:nda elçlllk laştıracak komisyonda Dün Ct!fhelerdea ıelen haber- R- 8eyum Aduva dOOueunda 

Tokyo, 11 (A.A-) - Japon hük1lme- T •• k d 
ti önümüzdeki klnunusanide Adisa - ur ı• ye e var 
babada bir elçilik kurmağa hazırlan -

ler,. çok kanıık ve birbirini tut- glrUnmUf 
maz ı*ildedir. Adiababa ve bir Asmara, 11 <A.A.) - Röyter ajansı 
çok A vnıpa kaynakla.rmdan gelen aytan bildiriyor: 

Geciken bir harebere göre, gayri 
haberler Hab09lilerin Aduayı zapa muntazam Habeşli1erden mürekkep 
tetfiklerini, İtalyanlarla ilk defa büyük kuvvetlere kumanda' eden Ras 
muntazam Habeş askerlerinin çar- Seyyum yenf den Adua doğwrnnda gö-

maktadır. Şimdilik bugüne kadar İs - K • k d• 
kenderiye konsolosu bulunan B. Ku - omısyon ararını ver 1 

pıttığmı, İtalyanların binterle rünmüştür· 
zayiatı olduiunu bildirmekteydi - General dU Bono cepheleri gezdi 
ler. Romadan gelen haberlerse, Asmara: 11 (A.A.) - İtalyan baş
Aduanın aubt ettiğini inki.r et • kumandanı general dö Bono Adigra t 
melde beraber .A.dua civnmda tid ve Adua civarlannda cepheyi gezmiş-

rakyf Adisababaya konsolos tayin et - /ı 

mi~::onyanın Roma büyük elçiliili tall}anlara silô.lı 
müsteşe.n B. Nakayamanm Adh!aba - •ı • k 
baya tayin edilme.si bekleniyordu. Xa verı mıgce 
kayamaya bilahare elçi ünvanı veri -

Ranzanın tayyaresi detli harpler olduğunu teyit et - tir. 
mekte ve neticede Habeılerin çe · 
kildiklerini ilive etmektedir. Har 

Asmara: 11 (A.A.} - Haber alnı -
drğına göre general Ranzanın tayya -
resi Aksum yakınında düşman topra· 
fına inerek tekrar geri gelmiştir· 

lecek;~~•nderıyed• buyuk Habe4:/ere 
resmi geçH Y 

lskenderiye, 11 (A.A.} - Limanda 'J k 
bulunan lngiliz filosunun büyük ma- verııece bi gene cephe cephe mütalea ede· 

Jim: 

Er•ıtre cephes•ı Habeflerln gece ba•kınları 
Adisababa 11 (A.A.} - Dün gece 

Aduadaki İtalyan garnizonunun kı -
hçtan ge_çir:ildiği hakkmdaki haber 
resmen teeyyüt ederse bu harbin ne -
ticesi hakkmda çok ktymetlf bir fikir 
verecektir. Bu göster~ektir ki Habeş 
Jer fevkalAde mUsellAh bulunan ltal -

Bu cephedeki harekitta~ı hiç 
bir haber gelmemittir. ltalyan top. 
raldanna giren Habeı ordulannın 
llfl yapmakta olduiu meçhuldür. 

Ad ua cephesi yan kun-etleriM kartı ~Ü.yük mikyas-
ta gece baskınları nrebıhyorlar. 

nevraları bugün yapılmış ye manevra. 
)ardan sonra şehrin sokak1annda bil -
yük bir ge~it re..o;mi olmuştur· 

imparator ltaılyan sefirini 
kabul etmedi 

Adisabab~ 11 - Habeşistanı terk 
etmek üzere o1an İtalya elçisi, Kont 
dö Vind f mparator tarafından ~on de
f& olarak kabul edilmesini uternişse 
de imparator bu arzuyu reddetmiştir 

Bu cephede gayet kanlı sava~ • • 
ıar cereyan ettiği her iki tarafça Musaalı cephesı Son haberler 
teyit edilmit olduğundan mulıak- Bu cepheden de dün hiç bir ye-
kaktır. · h b l · t" nı a er ge memıt ır. 

Dün Romadan gelen bit' tel- s 1. h . 
ll'af Aduanın ,iddetli bir çarpır, oma 1 Cep eSI 
madan sonra geri alındığını bil- Londradan bildirildiiine röre, 
diriyordu. , cenup cephesinde büyük bir harp 

Bir mevkiin geri alınmuı için baılamıtbr. Bu cephedeki iki ta
bir defa dütman eline geç.mıj ol- raf kuvvetlerinin hareketlerine ve 
ması l~ım geleceğinden Aduanın harbin seyrin~ dair hiç bir tafsilat 
bir defa ltalyanların elinden çıkr gelmemiıtir. 
mıt olduğu anlqılmaktadrr. Yalnız Adiaababadan gelen bir 

Habef orduauna gllnUllU 
gelen Yementller 

Adisababa, 7 - Habeı ordu -
sunda harbetmek üzere gelen 5000 
bir alay tetkil edilmi§ ve kuman • 
danhima da Numan Naci tayin 
edilmiftir. 

Henüz teeyyüd etmiyen bir ha. 
bere ~re Raı Sayyum esir aldığı ' 
4 İtalyan zabitile iki yerli zabiti 
kur§una dizmittir. 

Gene Romadan gelen bir hııbe- haber, Habq kuvvetlerinin Val· 
rin Aduanm bot olduğunu ve Ak- val'dan sonra Vardair'i de ele ge- Ermenller de bir alay kurdular 
sumun da mukaddes bir teh~r ot. çirdiklerini bildirmiıtir. Berlin, 11 - Adiaababadan alı. 
dutundan bombardıman edHme- c h • • nım haberlere röre, Habeşistan -
dilini bildirmesi bu ıehrin ltatyan ep e geflSI daki Ermeniler hir yahaneı alayı 
lann elinde oldu~nu tüphey~ haberlerı· kurmu,Jardrr. Diğer yabancılann 
dü§iirmektedir. da yakmda yabancı lejiyonlar ku· 

Bu cepheden gelen zayiat ha- Bir lngll:z •ilet muharrlrj racakları bildirilmektedir. Habet 
diyor ki: imparatoru Ermeni ileri gelenle -

berleri de çok tüyler ürperticidir kl · · 1 Niyuz Kroni gazetesının süe. rini kabul ederek teıekkürlerı"nı' 
Adisababadan gelen bir ajanı, A· İ t muharriri, talyanların son süe bildirnıittir. 
duanın etrafında Habeş kuvvetle- muvaffakiyetleri h3.kkında biraz 
rinin 2500 ltalyan askerini !cılıç- hadden aşiri mütaleaiar yürütmü, Bir ltaryan uçalı dUfUrmUfler 
tan geçirdiğini bildirmi,tir. olduğunu söyliyerek, Adua ve A- Adisababa, 11 (A.A.) - Reu-

Rolna kaynaklarından gelen digratın ltalyanlarca almmıt ol- ter Ajanır aytarı bildiriyor: 
haberlerse ltalyan zayiatını 30 ölü, masına rağmen, Aksum etrafıJP lsa kabilesine mensup Habqler 
70 yarah ve 33 kayıp olara.1< bil• da ve İtalyanların aai cenahında- Deindorra yakınında bir ltalyan u
dirmektedir. Berlinden gelen bir ki 7000 kadem irtifamda daği~ çağım tüfek ateşine tutarak dU,ür· 
haberse Adua önünde verli ltal- rm hali. Habetlerin elinde old1.&ğu" düklerfui söylemektedirler. 
yan askerlerinden 2000 kitinin nu yazıyor. Uçağın içinde bulunan iki kiti 
ıilihlariyle birlikte Habetlere il- Sonra Habet çetelerinin ltalya- ölmü~tür. 
tibak etmi, olduğunu bildimıekt~ nın son soluna yaptığı bildirilen ltaJyada yeniden alllh a111na 
dir. saldmnadan bahıederek, İtalyan alınanlar 
H•b•f manbaları ve Aduva levazımının geldiği Mas3ova - A- Roma, ı 1 (A.A.) - Oç .•. ~biz. 

' muharebelerl d d · 1 d"k 
Niyuz Kronikl gazetesinin Adi

aababa aytarının yazdığına göre, 
Habeı hükfuneti Adua ve Adigrat 
ıehirlerinin İtalyanlar tarafından 
alın:na3ma kartı bir infial duyma· 
nuf}ardır. 

Bu hareket, Hab~lerin se~kül· 
cen planları içerisindeymif. 

Bu gazete bildiriyor ki: "Ha
be§lr: r, ciddi bir mukavemet gös· 
termeden önce, dağlarda hazırla· 
dıklafı tuzaklara İtalyanları çek· 
meği dütünmektedirler .,, 

ltalya cephesinden relen ha
berler ise, bilhaua Aduada lta~ 
yanları ıehire bir çelik ku§ak çek
mekte olduklarmı bildiriyor. 

Ht".beşlerin telefatı 7000 oldu
ğuna dair İtalyan menbalarından 
gelen haberi Adisababa mübaler 
iab bularak, Adua çar:pıtmaıında 
7000 ınuharip harekete geçmedi
iini söylemiıtir. 

gor at emır yo una ıayanı ı - met görmü, olan 1912 smıfla.riy)e, 
kat surette yakla,mış vaziyette ol• 1917 smıfmdan bir çok aüvari kü· 
malarını anlatıyor ve diyor ki: çük zabitler, 1909 sınıfı otomobil 

"Bu mukabil taarruz, ltalyan- servisinin bir kısmı ve 1910--1912 
lar için ciddi bir tehlike değildil'. sınıfları 11hhiye servisinin bir kn
Fakat Aduadan sonra, geçilmesi mı ıilih altına çağırılmı,tır. 
daha müıkül olan Ataba - Maf" ------------
kalle hattına doğru ilerlemeğe gi-
riıtikleri vakit, ltalyamn müna• 
kal5.tının uğruyacağı güçlükleri 
önceden ıezdirmektedir.,, 

İngiliz süel muharriri daha son· 
ra tunu söylüyor: 

"İtalyan görüıüne göre, daha 
tehlikeli olan fey, Habe!lerin Gon 
dardan §İmale doğru ilerliyerek, 
timdi Aksumda saplanmıı olan l· 
talyan sağ cenahını ıannak teıeh · 
büsüne girİ§mesidir. ,, 
Adlsababadan t•yyare lopları 

kaldırıldı 

Adisababa 11 (A.A.} - Adisaba -
banın mühim noktalarına konulmuş 

Sayım işi 
Llman ve denlzde 
yapılacak işler 
kararlaştı rı 1d ı 

Sayım iti i~in tehrimizde yapı

lan çahımalar ilerlemektedir. Şim. 

diki halde liman ve denizlerde ya· 

pılacak nüfus ıayımı if i de tama

mile halledilmi~ ve lstanhul lima-
nı 8 mmtakaya ayrılmıştır. Nüfu, 

sayımı gününde tiddetli fırtına ol· 

duğu takdirde de alınacak tedbir· 
olan tayyare topları bugün kaldırıl - ler kararlathrılmı§hr. 
mıştır. 

ltalyan taraf1na geçen Hab•• 
kablleal 

Asmara: 11 (A.A·} - Röyter ajan-

Diğer taraftan nüfus sayım bü
rosu hazırhklarm kontrol işini sık· 

laımmı!trr. Bugün de nüfus sayım 
İ!İlte memur edilenler Elhamra ıi. 1 

V•tte: lngiliz Reno:'Ctı 
zırhluı Akdenİ%tle. Alttd: 

T rabluı sahülmnd e 
ltalyan Jonanmcuı 

ltalyaya kaTJı zecrt. tedbirleri };u] ebİıeai daha muvafık ıöriill' 
kararlattrraeak olan komiıyon cerdi. 
dün Cenevrede seçilmittir. Bat- ..J İngiltere ltalyaya karıı ı.eP" 
kanlığına Portekiz delegesi Dö tedbir nevinden ilk harekete girit 
Va.s Koncellis ayrılmıttır. miftir. 

Türkiyenin de bulunduğu 'bu İngiltere, ltalyan delegesi Si 
komisyon bir toplantı yaparak fU t ron Eloizi tarafından mikrofon 
ltararları vermi§tir. nünde yapılacak bir söylevi Aıııd 

1) Habe§istana kartı konan ıi• rikaya yaymayı reddebnittir. 
llh ve cephane ıatmak yasağı kal-
dırılacak. lnıiliz telsiz telgraf iaıa,yo., 

larmm bundan sonra ne Barol 
2) ltalyaya ve müstemlekeleri- ,1 Aloizinin, ne de ba,ka bir ltalY 

ne kartı olan silah satma yasağı (t 
ibka edilecek. phsiyetinin her hangi bir söyle 

ni neıretmiyeceklerini bildirlllif 
Dün yapılan ce)Jecle Arnavut t" ır. 

delegesi söz almıt, ltalyaya kartı • • • 
alman tedbirlere ittfrak edemiye-- Nevyork, 12 (A.A.) - B. j\l~ 
ceğini ıöylemİ§tir. Arnavutluk de- izi Roınadan Amerikaya radyo 
}egesi buna ıebep olarak memle- le bir konferans vermesi için ye~ 
ketinin ltalya~ ekonomik ve fi• den bir telgraf almııtır. tngilif 
nansal bağlarla b~ğlı bulunmaaı postalarının tavasautu olmakşı~ 
ve coğrafi durumunun müsait ol- bu konferansın Amerikaya "letı' 
mamasmı ileri sümıü§tür. meai için her ıey yapdacakbr. 

Dün ltalyan delegesi Romaya Habet imparatoru bir Fraıı~ 
dönmüttür. ıazeteaine verdiği bir diyevd-. d 

Fransız delegesi de lngiliz de- mittir ki: 

}egesiyle bir konutma yaptıktan "Uluslar kurumunun k~t.~ 
sonra Parise gitmittir. Fransız de- •11,. 
legesi Laval ltalya - Habeı itinin beni ordumun bütün kuvve-oJ" 

muharebe etmek hususunda t• . .A 
~ulhan bitirilmesine imkan olup 5., .• men serbest bırakmaktadır. .;_• 
o!madığını soran bir gazeteciye a1' v 
, ltalya, katliama devam ettikçe, sal istiklalimizden veya topr pi 
ihtilafı sulhan · düzeltmek kabil tünlüiümüzden f edakirlık y•ıtl 

masmı istiyecek her hangi • 11 

değildir,, demittir. mayı kabul etmiyeceğiz.,, 

Avusturya ve Macaristan dele- ------ -----d' 
gclerinin Cenevrede takındıkları 
tavurdan Londranın memnun ol• NAŞIT - ERTUGRUL SAV

1 

madığı anlatılmaktadır. ŞEBZADEBAŞI TURAN TJYA1fl 

Reuter ajansının öğrendigine SUNDlı 
göre, ~imdiye kadar uluslar kuru
mundan birçok finanaal yardım

lar görmü~ ve ilerde görmesi müm 
kün olan, ve timdi tatbikine itti~ 
rak etmeği istemediği 16 ncı mad· 
denin hükiimlerinden istifade et· 

Bu gece saat 
20,30 da 

BEŞTE GELEN 
YodYil 3 perde. Cu. 
martesi (Talebeye}, 
Paıar (Umuma) 153. 

at 15 de. 

Bu cephedeki harekat hüli.sa 
~itecek olana Adua önünde tid
detll Mr harp devam etmektedir. 
Adua, Aksum, Adigrat daha hiç 
bir tarzfm elinde değildir. Her iki 
taraf aiır •Jiat -ymmiftir. 

sının resmen teyit ettiğine göre, ltat
ya tarafma geçen SeUlsiye Guk~anm 

beraberi11<te 12 bin kişi, 12 bin tüf ek Ye J 
lflz mitral~z vardır~ 

Mma!m:h tople.mnı~lar, ve ıayrm n::cl. kandi menfaatleri iktiza.sm .. 

iti kendilerine izah ec:lilmittir. ' dan bulunan bu iki clovletiA ka-
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1935 • 1936 sinema yılmın 

BARBAROSTA en güzel filmlerini görmek lstlyenler 

••hz•d•b•••ndr H i ı a 1 •lnemasına 

• • 
INTIK 

Gelmelidirler. Fiyatlarda zam yoktur. Duhuliye: 20 parı; di 15 kururştur. 
Bugünden itibaren seçilmiş iki büyük film birden 

RONALD COLMAN - KAY FRAN Amerikan sergüzest filmlerinin ve 
ClS gibi fkt btiytik sanatkAr dttnya 7 spor birincisi 
tarafmdan oynanmış ve bu sene GEORGES O BR1EN 

• Tefrika numarası: 82 Yazan: (va - NO) SARAY sinemasında büyük rağbet taıafmdan büyük muvaffakıyetle 
görüp 15 gün gösterik!n oynanllllf 

0ogruyu söyliyeyim mi, birader? •.. Kadına öyle Günahım Kanun 
muhtacım ki, hatta bu çirkin suratlı kadınla Aşktır il M h t sevişmiye bile · raZ1yım !.. · 1ı1u1. ıç11ma1, btl7ilk r11m. hoyeanlı':' ... ıor~- 1

z
1 

lan Bar Hızır . kit R b. kö 1 ki ha Bugtln aynca: Talebeye tenzilAth matine vardır. Her 'J'er 15 im 
Jıml ismi Hmr Reis?. • yor. reıs 0 va .. ece ?1 r tacım ' tti bu bile ola& ruı· raıtur. Matineler: 2,5. 5 suvare 8,5 da 

~H~~~-~~~~~rr~~· ,~,~~i~~;;r1~~~~~~~~~~ 
yisi Oruç Reisi Rodos şövalyeleri Iu,or. -Deme ,.bu... 1 C. H. P. Beyazıt 
esir etmiştir. HIZir, himaye ettiği • • • • • • • • - Vallahi. k k 1 işte bltytlk bir pheeer v,ıı karşılık olarak haraç aldığı Bütiin bu fevkalidelikler oldu· Saçları dClküLııGt Jiaı;.ıi lialuı BDIDDU ongres KASTA 

D i VA 
Ağrıbos prenslerinden Cilberto ju aırada, ıün ağarmağa bqladı. pml pırıl yanan bir diler fonaı CJLP· Be7Ud kamun11 başkanlı -
d' Albertino'yu iki kadırgasiyle Ve konanlar, ket\di kadırgaların- - Hey gidi Venecliiba Jil]aek lmcluu 
ziyaret ediyor. Yedi sene daha hi- dan birinin tat kule civarına yar aefahat ~emleri 1.. Sizin en ho- ıtam-w--w- • • W 1lh kong • 
mayesini uzatacafmt vadederek nafDUI olduğunu gördüler. varda, en ınce sevkli, kadın huaur- r.ı ba aJlll 1' acil puaı1S sini ak
omian avans para alıyor. Prensln Kadırp.larda Hızıra vekalete· ı~nda en mütkülpesent miidavimi- ..-aat 

18 
de ~da Leta.. 

zevcesi, mütereddi olan koeaam - den Evliya Reise lıöyle bir emir nız olan Marki Fenwulo'nun fU ~ lPlldl lnıntmıla ya 
dan nefret ettiği için, o ine kadar verilmemifti. Bunun sebebi ne o- d~nizde titmit let suratiı karıya 
bakire kalml§tır. tstikii1 ve hürıi· Jabilirdi? Anlıyamadılar... ~il~ fit olduğunu duyuma ne der-

()eki&; ı•EP1ıl Jadl tbe1erln bil
...... ft ...... .....,. sel -
... ±' ......... yet işıkı bir kızdır. Kendilerini 0 kadın bu muydu? ıınu: acaba? ... 

tabi bir vaziyete sokan Hızır'~ Bu kad-nm •----- d z·· ZUbeydeı 
• • --1• .... di 1 1 -·- ...-num a, u- " Artık 11..· l~tikam almakd ~ Y e gF.:S.et. beyde de, olan itlerden hiç bir teY ler - d" ı..~•· •taım.mQUI-,~-~ 
ym onun o asma gınyor. , hJamaaut ha ••· - ·~ ~mı gen ~aa • PICll"" • 

intikam aşk halini .alıyor. Ertesi ~ 'ı yran ha:rra.n, de· ni amma da tarif edi1orlar ba..,, $1~...,,. · l\e•Aıtell 
, . nız yanına armı aevredıyordu. y · • ' 111 +--

sabah, Hızır, bu kızın saray sahi • Gec k. t rtib tı .. d.. .... . . .. enne oturdu. Sandıfma da • 9lll'VMI jlııldlll eu.t 15 te 

ltalya•cumda da, alm~• 
bq rolde fllhl yıldıs 

MARTHA EGGBRTR 
Italyancası 

MELEK'de 
Almancası 

iPEK'de besi olduğunu öğrenince, himaye • c·· e _!_~ •--aL..:. gor L:..:.ıu ıçın, mulı yandı. il 
• • ı11m&llUll" ~-uaa UIK" 7.ar&r ge · " N" • Çocuklar sı altındaki bir adama ihanet et · ec1· i" d • d" fiireli - ıçbı '1f 'Ye let auratlı ola- a nıek istenıediği için, kadırgalariY· ~ •. ·~ ;n ;.nın ı 'Ye ae- cakmıımı ?... 111 ~ Cumarteai MARTHA EG~ bltD 1111 • 

le derhal yola çıkıyor. Ancak yedi vı~~çNın ey ı-. d" du-:ı...n Eli, gayri ihtiyari çehresinde a"1emr eaat 20 de ttin artistler her Od ...,. .. &1ft ay • 
• ukavel bit.ince e yanıyor ... ,. ıye r-- - d I l n rıdır. 

seA n~ sonra, yanı !'1 .. e . yordu • Harareti anki aurabma ·ıok &fdeftı. fte o zaman, parmaklan, ı V nıta'yı almak uzere soz vernuş- ı a olarak, yanaklarmda. göz 1 arasa j BUGUN TALEBE 8BANBI 8~T l 
ti!". vuruyor .. .,, kapaklarmda, bul'DllJlUD keııarıı. DEDtR 

~b~,~~- A~~~~~~~~~~~~~--~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~ geçti: J- aa, 
ıardan kurtardığı Zübeyde ismin- " s d d 1.:---! bir deli!iklik hi .. etti. • Otomobı·ı sahı·b ve şofo··rlen·ne 
ele bir de Tunuslu cariyeyi almış- - urabm a, ıece en.ucn Titriyerek: 

t [r. Bu l
rTz, Anı"ta ma"e~a'"'" bı"lı·· yangm olmaksızın yanıyordu ya... ' 1 İstifa etmia ola id h ti . f .. ....ı- 15 10 935 1 u " .ı.GDU~ '-Bana ne olm'1f? •.. ,iiy di.1.· .- . . - n are eye yerme yen --~-e - - ıa ı 

~.llısin predıiliten _...,, .. kMıaeo}ju~~?~,. PIPtliıı " eı günü cemıyet merkezinde başlanacaktır. _ 
yor. Zübeyde, kacbrp.da, K4W!ip c.1-~ua~....._ HeaM111 eaadıtmm ...._ d" 2 - YazıJt«Wt ...-ı JD 1'W6 yaka dar (Karakly. Tophane.Tepthql,l'akt 
Aga isminde bi'r delikanh korsa - line dandüiünü sördiiiünclen o da ıa sim, Emfnlhtl, Sfrlred tablJeıri ile bun lara dft.r tabllertlekl ..., - et81riis 
na lı:arşı da kalbinde bir meyil yanımı bunm ütikametinden ae- çakta. Heyecan içinde kapalı aç- kamyonet sallfp ve tofôrleri ile hususi otomobil"" _._t IOflrlerl) cıem i· 

• • • •• L-ı_ kü tı. A'JD,UIDI aramaia batladL yet merkezine ~elerek revlerini kulla nacaklar..ı·-. 

du
"!m'lt'e.+ur. Böyleh1de Anita ma. yır ıçın, suverteye ua.aan .. ı>et- 8 J uu', .J•·· 'S'" t d d _._L U • u eanada, kzıl çenber sakallı• 3 - 16 - 10 - 935 çarşamba günü tııa at 10 dan 13 e kadar anı...1. T-t.-'-den 

Cerasmm kü 
. ..n;tr ~e mane_. bir m· _ eye ayan ı ve arua e en, ağız- Şi 1. B 111& .-uu 'ıl.&D T' v1 ) .. =.....r.ı- ~-'k k nm gür seli İfİbliyorda. ş ıye, eşiktandan Bebeğe kadar olan taksi mahallerhlde. QWen aonra ı ı 

t]· 1·-mını aldığını d;,..mfiVt\r. an ~'11W11P IWn: çe en forsalar- den 16 k d t ta 'L. ı cih ti l\a ~-· ~., la t6zahe geldi. - Yübek ıefahat llimlerinden nacak: a ar s nou e tabi mahaIJeıine göt6r6Jerek reyler topla· 

Ayni kadırga ile prensin adam- Onu ıörür ı<>rmez, gene töh- vazgeçtim·:· ~~dilin en idt u- 4-17:_1 O - 935 Pertembe günü sa at 10 dan 11 e kadar Kachlly iskele 
larpıdan Kont Benito d' Ambro yo- nt ve ihtirula homurdanacakla· ~~hanenne bıle ~zıymı .. Hatta meydaaında, 11,30dan13 e kadar Vakii dar iskele meyclaamda ba mnfablar. 
la çıkıyor. Sözde, Oruç Reisin nm anıyordu. Belki d., kürekle- iki ahtım var: Benı el&Ntten kur- daki esnafm, öğleden sonra 14 den 15 e kadar gene emniJet aerbsbıcle im ne 
kurtanlması için tavassutta bulu- ri bırabcaklan l~in geminin seyri tarana bütün eervetimi verece~. suretle olursa olsun rey verememiş 0 Jan esnafın reyleri &oplanaa.jı aJtka • 
nacak ! Lakin asıl maksadı HIZira bozulacaktı. V enediie ayak buar bumu İle, dal'lara Dln olunur. 
bir oyun oynamaktır. Fakat, forsaıar evvela Zilbey- ilk itim, en bayağı ıemıcilerin u,- ~~~~~iii!~~!ii~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Prensin sarayında, Ramarama deye, sonra birbirlerinin istikrah- mum1ıane1ine gitmek olral·dr!.. Mektep kitaplan .. Mektep kı·taplan 
adında bir krzlarağası vardır. Bu la barıqmut suratlarına haktı: Ah o günleri bir ıönem.. 
zenci, kendisine yilz vermiyen Zü- - Tüb ı Daha ela zevzek,_... lllyleni- Dk, Orta, Lise kltaplan 
bevdeve Yılanlı manastır denen - Allah miiatahakmı 'Yenin! yordu. Ankara caddesi 157 Numara 
bi; fe~t ve casusluk yuvasından -Nuhuset!... Fakat, Zübeydede onu dinle - inkılap kitabevi 
~e~~u~~~& -~ı~b~~~~~~.L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zehi~' 1~enin, bir müddet sonra, ya... karmııtı. Şitmit ve morarm11, ha· - AMERİKADA BİRİNCİLİK 
yüzü gözü §işer ve çirkinleşir. - Demek bu ıakil mahlôk için kild bir ucube haline gel.mit yüzü. 
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MAKEDONYA 

·ihtilal Komitesi . .. 
Bolkarıfarı ölüm turağı ve pusu yeri 
'1olin.e geti1miş olan te~kiltJ.lın iç IJÜZÜ 

Tefrika Ne>: 2 -. 

Yazan : 
Stoyan Krlstof 

Bir karar beklerken Vmro tel• 
hi~iletinin Ştip' de yani Mihailo-

rakarak aırtlarında tahta ıemer -
leri olan katırlara bindik. Bunlar 

A m ~ 1r ö k. av afi~--~~~ 
kaçırılan ~ ~~· 
Tüı trk ko~o ' ~ 

fun evinin bulunduğu tehirde Yu- bizim için hazırlanmıt, bekliyor• 2 
goslav~e~ra1iKavaçe~:çiö!düP du. Buradan itibaren önümüz - ~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dükleri havadisi Sofya~a g!ldi. de bir korucu, en arkamızda da Genç pol İS hatiyes i o akşanı Bu da Balkanlarda yeniden harj) ikinci bir korucu olduğu halde, 

korkularıyauuı hiçkimseninnazarıdikkatiniceı- Modaya gidince, nışanlısının çaya 
Belgrat hükumeti Sotyaya bil betmemek için köyün eteklerin • • • _ • • • • _ • 

notavererekMakedonye1 ko:nite· dengiderek, dağa uza.nan yolagıttıgını ogrendı .. İÇi,nde ezici bir 
cilerininfaalivet;nenİ.,a}'etvtril- geldik. l şu·· phe vardı, bu Anıerı·kalı zengı·'1 
mt!diği takdirde Bulgaristanın is- "' :ı.. 

tila olunacağı cehditlerinı savurdu. d d k t ? 1 
İngiltere ve F tansa dıt baka.ılık . e n er en Ç 1 n1 1 Ş 1 • • • • 
lar: da Maked'lnya teıkilitının or• 
tadan kaldırılması için Sofyayı sı
k~trrdılar. 

O günlerde Andre U! epçer ad
lı bir Makedo ıyalı Bu:garishnm 
bathakanlığım yapıyo~du . Sırpla

rı yatıştırmak ve mevs·msi:zo bir 
harel<ete eng~l olmak üzeN bu 
ba~bakan Kös~endil ve Pt triç ıili\. 
yellerinde örfi idare ilan etti. ()rfl 
idare hala kallrılmam ı' olduğun
dan buraların ahalisi bugün bile 
harp ahvali albnda yaı~.\&1aktadır 

lıte bu hadiseler dolayısile ar
tık Mihailofla :JÖ"ütmek üm:dini 
büsbütün kesmişken g=i::ün birin-

"Aslan Turgut, mütareke se .1 
neleri11dc polis müdüriyetinde 1 
çalışan zeki, yakışıklı ı'e ecnebi 
dillerini iyi bilen bir me11Ulrdu. 
.Jtodada Abdül/ıamit paşaların. 
dan zengin bir adamın kızıyla 
yeni ni*anlanmııtı. 

Necl<i /(ollejden mezundu .. O 
nün Aslanı telefonla çağırdı: 

"Bu gece lJlodada bir Amerika. 
lının yatına daı·etliyiz. Sen de 
gelme:: misin?,, Bu sırada polis 
hafiyesi "sahte banknot yapan· 
lar kumpanyası,,rıı basmağa ha 
zır/anıyordu. Devamı aşağıda..,, 

de derhal hare1<et e~me': L.zere ha~ Mgkedonya iht . U!ıl kemtt~•l 
zırlanmam sö;lendı. lvan Mlhallof 

! Amerikalının yatın .. 
'da bir çay ziyafeti 

reisi _ İ _ 

Öğleye doğru Sofya·h. n ot1Jmo
bi~)e yola çıktık. Be! l i~i idik: 
.Mih-ailofun en gi.ıyend ~: iki yar
dımcısı, bunların iki koruyucusu 
ve ben ... 

Açık bir arabada sciJ.iyorduk. 
Snfyadan pek gizli çıkı! ımız, ya
nımdaki adamhırın araaıra fm!h• 
larla kendi aralarında ~ irkaç söz 
söylemeleri bu yolculuğ:~ pek es
rarlı yapmakla beraber ' lerid~ göı

receklerimin ıanında b ı kadarcr· 
ğı meğerse hiçmiş! 

Safyadan Makedonyaya gider
keh insan Bulgar!stanın en ipti
dai bölgelerinden birinden geçi
yor; harada Şope denilen çok j .. 

n~çı bir Bulgar kabilesi oturmak
tadır ki devlet merkezine bu ka
dal" yakın olmalarına rağmen bi• 
raz kühÜl'leşmeğe, azıcık iace! .. 
meğe hiç de yana~mamaktadrrlar 
Buranın köyleri bana Amerikada-

ki kızıl derili yerlilerin köylerini 
h?.tırlattı. Hatta Şope İ!leme v~ 
tcntenelerinin motiflerinde Am~ 
rikan kızıl derililerin i~lerini R.ndı. 

ran ! ekiller çoktur. 

B-3ygenin topoğrafyası tam 
8'-...lkan tipidir. Bodur kalmış me- 1 
şe ve gürgenli yuvarlak yassl tc .. 
p.:?~dr1 14 bin kifometre murabba
ımla basık ve düz bir toprak üs
tü~de 200.000 sekene.. İşte bütün 
Makedonya toprağının ancak on• 
<11 birt olan bu hölgeye Vmronun 
harpten sonraki tarihinde ayrıcı
hususi bir vazife düştü. 

Yukarı Cumaya gün batarken 
\'arcl ık. Şehrin birkaç kilomdrt
dısmda Vmronun bir habercisi b!-
2i kar~ıla dı ve ~ehirde bir eve gö 
türdii. 

Az sonra, akş~m yemeğini y~ , 
diklen sonra, ayni otomobili kul 
lanarak Struma ırmağını geçtik 
ve üstünde çalı ile dikenler bit -
miş bir toprak yoldan yürüyerek 
bir dağın eteğine kut yuvası gibi 
konmu! bir köye vardık. l<öyiın i
~i kilometre dışında Vmronun si
lahlı bir adamı karşımıza çıkarak 

~hi. yolun ortasında durdurdu. Ya 
nuııu.daki adamlarla parolayı 

verdikten sonra otomobilin ça • 
m\Jlluğu üstüne çıktı. 

Köyün eteğinde otomobili bı-

Hiç birimiz ağız açıp söz söy
lemiyorduk ve sessizlik benim üs
tüme çok ağır bir battaniye gibi 

çökmüş, sanki soluk almama en• 
gel oluyordu. Ormanda bir hay
van inine gidiyo.·muşuz da, varlı· 

ğımızı duyurmamak için soluk al"' 
mıyormutuz gibiydik. Kendimi 
şöyle daha normal bir durumda 

hissetmek için bir defacık olsun 
öksürmek istiyordum. 

Aslan Turgut o akş1ı.JJ1 polis 
müdürlüğünden saat aitıda ancak 
kurtulabildi .. Çarçabuk traf oldu .. 
Vapura atladı .. Modaya çıktı. 

Polis hafiyesinin o günkü mu,
vaffakiyeti, kendisini bile hayret~ 
lere dütürecek kadar büyüktü. 

Yol da giderken dü,tinüyordu .. 
Pertembe pazarında merkezini 
keıfettiği sahte panknot kumpan
yasını it üstünde bu:ınm~ ve he~ 
sini birden yakalamağa muvaffak 

Dağın bir yamacında gülgen 
olmuftu. 

ağaçlarının üstümüzü örterek, dal 
Halbuki bu kumpanyayı İstanlariyle daracık tünel gibi bir ge-

buldaki İ§gal kuvvetleri zabıtaıt. 
çit letkil ettikleri yerde Mihailo· 

aylardan beri aradığı ha!de, uf ak 
fun öz çetesinden ileri karakol 

bir iz bile elde edememi~ti. 
yapmakta olan bir adamı tarafın-
dan durdurulduk. Aslan Turgutun bu ıııuvaffaki· 

Muvakkat ka;argaha yakla,mış yetini Necla i~itince k'mhilir ne 
kadar memnun olacaktı. O, ko

olduğumuzu sandım; fakat al -
casının bu meslekte büyük mu

danmr~ım; çiinkü gecenin karan • 
1 y d d h 'k" k d l 1 vaffakiyetler göstererek yüksel-
ıgın a a a ı ı saat n ar yo a' . . . . d 

. . mesını ıstıyor u. 
dık. Zikzak hır dağ palıbı.sında . A l T k d · S 
her kilometre başında bir nöbetçi d il shaFn u.rgul, ayınpb:e er~ :"' 
. . u a eyzı paşanın ·onagı o-
ıle kar,ııluıyordu. Nıbayet ıece d d d p k-h • . . . . nün e ar u. aşamn a yası 
yarısına doğru Mıhaılofun bızı h kt ·· ·· 
b kl d·~ · k 1 .. b d · Me met ağa onu uza An gormuş-

e e ıgı u u eye var ı~. tü. 

* Beni Mihailofun yanma kadar 
götürmüş olan iki adam, istediei
miz gibi konu~abilmek üzere bizi 
yalnız bıraktılar. MihaiJof iyi bir 

hatiptir. Konuşması pürüzsüz, 
parlak ve çok canlıdır. Ken:li ih
tilal felsefesini iza.h etmek için 
yardımına bütün tabiatı çağırdı: 

Bu h.adar yıldır geçirmiş ol • 
duğu komiteci hayatında önemli 

birer yer tutan ku~ları, yeşil eıtla.o
rı, or::nanları, dereleri, ağaçların 

yapraklarını, gökle bulutları yar
dımına çağırarak niçin kavga el .. 
mekte olduğunu bunlarla izah et-1 
meğe kalkııtı. Mihailof, kavran
ması güç olan me\"2uları anlatmak 
için basit misaller ve rümuzlnr 
kullanmaktadır. 

Bütün varlığı bir tek gayeye 1 

bağlanmıştır: Makedonya mesele-: 
si ! Bu mesele gayet basittir. Vil-

1 
yam Gladston bunu iki sözle Iıü-

1 
lasa etmi!tir: "Makedonya Mn"' 
kedonyahlarındır !,, 

( Devanı.ı var) 

Aslan Turgutla Mehmet ağa
nın arası çok iyi. idi. Mehmet ağa 
konakta olup bitenleri gizlice A~· 
lan Turguda söyler ve boibol hah• 

tit alırdı. 
Aslan, kahyayı görünce: 

- Pa~a evde mi? 
Diye sordu. Mehmet ar.a katla

rını kaldırdı: 

- Kuzguncuğa, bir.ıd~rini zi
yarete gitmişti .. Daha ct:lmedi. 

V c bu sözü söyler söylemezken~ 
disini önledi: 

- Beyhude z'!hmct edip de i 
çeriye girme .. Küçük hanım eez· 
meğe gitti. Size verilmF.:k üzere şu 
mektubu bıraktı. 

Patanın kihyası küçük bir 2arf 
uzattı. 

Aslan Turgut zı-.ten niıtmlısmm 

kendisini beklemiyeceğin;, ) atta ! 
buluş3caklarını biliyordti Fakat, 
ne olur, ne olma:zo .. di9e bir kere ! 
konağa uğramadan geçememişti. 1 

Zarfı yırttı.. Ni~anlısmın mektu
bunu okumağa ba~ladıı 

"Sevgili Aılamm! 

Amerikalının )atına •aat dört· 
le davetli bulunduğarr.u:z için, 
maaleıel ıeni bekliyemedim. Za~ 
ten ıenin de - bu bitmek tüken
mek bilmiyen bcukınlardan - geç 
döneceğini umuyorum. Yatta gece 
yarııına kadar kalacakmı§tZ.. O
nun için, kaçla dönerıen, hemen 
bir kayığa atlayıp yata gel. Ya
nımda arkadCıfım Nearin var. Sa
kın merak etme •.• Yatta çok eğlen
celi bir vakit geçireceğimizi tah· 
min ediyorum. Beklerim ••• ,, 

Her zaman •en;n niıanlın 
Necia 

Aslan Turgut bu med.tubu bir· 
kaç defa okudu. Pa,anın kahyası: 

- Ezberliyecek misin a be
• ?r 

yım .... 

Diye seslenmemit ohaJ dr, polis 
hafiyesi, elinde tuttuğu mektubu 
kimbilir daha ne kadar gözden g~ 
çirecekti? 

iskeleye koıtu .. Bir kayığa atla
dı .. Şimdi delikanlının zihninde 
rakseden kelimelere fU ~özler de 
katılmı§tı: 

"Bitmek, tükenmek bilmiyen 
baskınlar .. !,, 

Demek ki, Aslan Turgutun kol
larını kabartarak anlattığı bu mu,
vaff akiyetlerd~n Necla çcktan bık 
mıttı ! 

Halbuki Aslan Turgut bu mu
vaffakiyetlerini öyle balJandıra· 

rak, öyle heyecan vert:rek, süsl~ 
yerek anlatıyordu ki.. Neclanın bu 
hikayeleri dikkatle dinieyi§inden, 
onun bu mevzulardan hof }andığı
nı sanquştı. Kayıkta l(İde-rken: 

- Ah şu kadınlar, ne kadar çok 
muammaya benzerler. Sazan hiç. 
göründükleri gıbi olmazlar. Ba-

- Siz neden yalnızııruz? 
- Biraz batım döndü de .. Gii· 

verteye hava almağa Ç.ikıyorduın· 

Genç kaptan, A .. Ian Turgutl' 
Nesrinin aralarına girdi.. AslaO 
§a§aladr .. Biraz geriye çekildi ,,e 
kaptan, Nesrinin kolundan çeke· 
rek ilerledi. 

İkisi birden kolkola girdiler·· 
Güvertenin loşluklarında gözdell 
kayboldular. 

Aslan Turgut, o güne kadar ço" 
ağır batlı bir kız olarak tanıdıi1 
Nesrinin bu terbiyesizce hareketi• 
ni hayretle kartılamıfh. Demek 
ki Neclanın daima beraber ge;t" 

diği ve çok sevdiği bu mektep ar· 
kadafı, bir kadeh viski i!(7.nce keıı· 
dini bir Amerkah kaptanın kolla.' 
rına atacak kadar zayıf iradeli bit 
kızdı!. 

Fazla dütünmeie vakit bul•· 
madı .• Y avatça salondan içeriye 
girdi. Herkes dansediyordu. S•· 
lonun batdöndürücü havası içinde 
birdenbire sersemleten po1is hafr 
yesi, bu kalabalık içinde "heı' 
zaman kendisinin olan,, nitanlısıP1 

arıyordu. 

Cotkun bir caz salonun alça1' 
tavanlarında öyle bat döndürüciİ 
ve insanı gıdıklayıcı akisier yapı· 
yordu ki.. Danstan pek hotlannı1' 

yan Aslan Turgut bile birkaç d~ 
kika sonra bir an dütünaelerini "' 
nutarak dansebnek arzuıuna k•' 
pıldı. 

Nihayet bu kalabalık arasındıt 
zıplıyan nitanlısını da uzun boy1\J 
bir Amerikalı ile dansederken go1' 
dü .. Ve kaşlarını çatarak, bu b~t' 
dönüklerin arasına karlştı. 

(Ark:ııı var) 

zan da tıpkı görün d ük)c\'İ gibi dir,o -==============-===========:::::;./ 
ler ... 

Diye söylendi: 
Kayık Ameıikalının yalın<\ 1 

yaklaşmrftı. Hopkins'irı yatı iki 
direkliydi.. Hem yelken, hem ma· 
kine ile işliyen bu büyük ve zarif 
geminin bertarafı bayraklar ve e -

·- 1 

lektriklerle donnnmışt,, Ust gü• 

vcrtedc ve arka salonda birbirine 1 
dolanan ve kaynaşan bit kataba- ' 
lık vardı. Ashn Turg•ı\ yatı bu 
kadc-,r kalabalık bulacaf,ını ummu-

yordu. 1 
Kayık yatın aydınlık merdive .. 

nine yanattı. Merdivea başında 
genç bir kaptan duruyordu. 

Aslan Turgut, genç i;csplanı bn· 
şiyle selamladıktan sonra, kendı

sini bir davetli olarak tarııttı. 
Genç kaptan güler yij;:tü bir de

n izci idi .. Kendisini zevk ve neşe 

kaynağı olan ;.rka salona kacla• ı 
götürdü. 

Aslan Turgut salon h:apmnda 1 
ilk önce Nesrine raslad1. Sordu: 

--· Necla ile birlikte e:elmccHniz 
mi? 

- Evet.. Beraberiz .. Ü danse-o 
diyor. 

En küçük makine 
Resimde &Öt düğünüz bult•; 

makinesi, dü .ıyac:aki b!.lhar nııJc. 
l · · ··· ·· ~ ··d·· G nte' ne crının en rl: ...tcugu ur. eçe 

~ ·~ 
de Avuslur:ı(y,1mr. Sidt.e.y ıeh11 , 
de açılan bir :o.ergide teşhir edil~ 
bu makine ml:kemmelen İ§leıı1e 1)f 

tedir. Makin~ o kada•· küçi.il<t I' 
ki, ufak bir -;ep saatinin k"P' 
içine konabilir. 



Dün~.ü ~~frikanm bül;lsasl: . 
Sf:ıcldi Bakkal ... Oyle bır .. ma. 

h ll k . evleri iki katlı, kolıne 
a ~ ı . d 
t l S ··ru··zu·· kaleslenn ar ın-ça ı ı. u . 

da kocakarılar, arada bı~ pen. 

den Pencereye dedıkodu ecre . 1 • d 
. rlar. Kapı eşık erın e yap.yo •w • 

mahalle kı=ları sakız çıgnıyor, 
alınayak, ba§ı kabak malıalle 

Y ğlanları 8u birikintüerimle 
:ağıttan kayık yüzdürüyor ••• 
Çeşme ba§ında doğura~ kadı.n 
b'le olduğu rirayet edılen bır 
mrı.fıalle •.• 

Bu malzalleye ayak basanln
rn iki şey gösteriliyor: ima · 
mırı üç katlı eri ile, MustaJ_en· 
dinin "lstanbul brıkkalıy.e,. 
dükkanı. Jlustafendi hasis, tır-
1flıki hir maltalle bakkalı. I : 
mmn kallcid sarıklı, bumu gı· 
bi keskin (IÖ:lü bir adam. O • 
mm irin lra11atta gülmek, 0~· 
nrrmcı.:,, ralıat etmek bilyük gU. 
n{Jı. Bö!Jle şeyler yapanlar 
değU, hatla düşünenler ~e • 

"d . H -za serınce hanueme fi' cı • a;; 
dimneyer1 hir kini, affetmeyen 

b . d'. ,.,.l·owı ı·ar [(arısını :1· ::ş;::.UJ• • • 
f/<'n<; kaybctmi<ı, bir da~a da 

• G · t"'nlı pPl'l· Pl•l!'nmcmış. ,er{lm '· ' 
he ııanaklı, titiz. hamarat, ım• 
rctl~ı=. gülme: l.ı=ı Emincclen 
fıaşka ki nısesi uok.. 

T em izdi, ham.lrattı, tiHıdi, ... ma
halle ç·<>cuklariyJe oynamaga ~.e· 
ıı c:zzü) etttlezdi. Suratsızdı, gul• 
m"zdi, imamın .ıkides:nin biricik 
ti Q'J.salı gibiydi. Fakat msanları 
ll'""::naclıkları yerden •roran aksi 
tr· Yı· intama Emir.enin eHyle eı_ı acı 
h··:- darbe indirdi. Kız 011 yedı ya-
3ında iken maoaJlede t:nylazhğr 
iıe me .. hur zenne ro!üne çıkan 
"Kız Tevfik,. lal,aplı hir delikan· 
ı 1 tı Esasen münasebetleri 
lj' i'ı KaC • 

, • , ,-dan ~a•lam:~tı. 
rrıeıttep sll"a•a •· :s- ~ • 

ı · hl ·· · nde dız l:i çocuk aym rn e onu 
r"J- .. l ""yn'ı kalfa peş1nde ınek xO ~muş er. o -

leb~ gitmişler, ve başlanma ~ıayw 
la,.mda "Şol cennetin ,,m~k,an~. 
l'J·' h' .. b. ;;.yzdan söyıemıalerdı. 

.ı •sını n· a., • ~ . 
Dı-.n va İci hic birbirine benze.m1· 
Y~ b; iki ço~uğu, tabia~ .. he'a~a, 
rn~ntığa sığmayan hik;ntthyle bır· 
lt:~tirivermişt1 . 1 

Tevfik ta v 2.amar.IP. da uzun 
b"i~lclı, gürbüz, kestanP. rengi göT 

Ie'l"i bir kız çocu~u gih: tı:ltlı kır-
tn~ı dudaklan duı-ma-:ic..n söyler, 
Yar.-maz, maskara bir oğlandı ~ 

Y ·• .. .. ··ylemegw e başbdıgr uruyup so •. 
andan itibaren lıerkes?Tt taklidını 
Y~!ltŞ, biitün maha1lev1 güldür

r.-tii~tü. 

Uut .annesiyle dayısı bakkal 
Mtbtafendini.1 evinde yatar kal
ltard(. llıtiyarm bütün israrma 

ra~men ne bir yere çırak oldu, ne 
de btr san'ata girdi. 8ı:lşıbof, Is
lanbu} sokakl"lrında sürter durur

dıt. Bütün bu havaili.itJe beraber 
l:ene lstanbul.m hüdai Tlabit ye· 
li~tird•iH halk san'atka ~iaı ının hu" 
•ı.taiyetİerini de göster;~nrdu. 

San'atkarh\C ~uhreti pEk erken, 
dayısının bahçesinde Ramazan 
Rece!eri Karagöz oynatırken baş
latft.. Bu işten oğlana ~cep har~
lığı çıkacağını h._aap euen ~1ısta• 
fendi itiraz etmedi. Mt>:..ııulunden 
Çok kolay kopa.rJığı İZl'ı~ alır al
maz, Tevfik, ta-vs.n are.ınndan es
'-:i nıukavva kutuları sı:-t~&.dı indir 
di; dükkandan leı on ı enkli ka· 
lem aoıırdı· anasının di'k1~ makası· 

~ ' d' nı elde etti. oir haf ta mütema 1"" 

Yen kesti, biçti, boyadı; bir alay 

'i 

OğUu 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

birbJ.rleriyle boğazlaşan insanların 
heyecanh romanı 

* Va"Zaii:' Rosny alnd * Türkçeye çeviren: Naciye izzet 

No. 2 

Kaqa oğlunun gücü, 
dinçliği korkunçtu. 
Kızıl yarımadada ona karşı 

çıkacak yok gibiydi •• 
DUnk.U nu•h•mızdakl kısmrn 

kıaaltılmı,ı 
Güç.üz, kuvvetsiz kadınlann öl
dürülaüklerl, gizli kucvetlere 
kurban edildikleri devirde Ya. 
ban Donwz oğullarından Geyik 
oğlunun kın Çiğdem, ablası Pa
patyanm zayıflığı ve kuvvet
ıizliği yüzünden bu giıll kuv. 
vetlere kurban verileceğini bil. 
diğl için onu kaçırmaya ve ö
lümden kurtarmaya karar ver. 
mlştl. Sebep, yalnız bu değil
di. Kendisini kan olarak alacak 
olan Karaboğa oğluna derin bir 
kin besliyordu. Avdan dönil· 
ıünde genç kızın iki ön dişini 
'kıracak ve kendisine kan ola. 
rak alacaktı. 

Oküze benzlyen ka/48ı, ça
kal glbi kolı."Usu, çipil gözleriy
le genç kın tibindlrlyordu. 

Ortalıktan el ayak çekildi. 
ği zaman Papatyayı çocuğuyla 
beraber aldı ve uzaklara •ürük· 
ledl. Nereye gideceğini bilmi
yordu. Fakat tasarlamıştı. 

Yanar d{lğın kükreyip,. efra. 
fa ateşte11 ~hl~ aaltlığı bir 
sırada yola dil~ttıler. Yolda 
Parsa rasladılar. 
Çiğdem, Parsla döğiiftU. Pars 

uzaklaştı. Fakat Papatya: 
- Gene gelecek, dedL 
Çiğdem yerden tcış alarak fır. 

lattı. Bunlar Parsuı arkasın
dan gelen çakalların gözlerine 
T48lamıştı. 

Papatye aldanmamıştı. Parsın acı
sı gittikçe azalıyordu. Tekrar iki ka. 
dına yaklaşıyordu. O gene arkasında 
çakaUarile birlikte sökün edivermiş . 
ti. 

Genç kız bağırdı: 
- Çiğdem parsın dJşlerlnl pm:ça • 

lıyacak. 
Gökgürüttüsü gibi bir gürültü top. 

rak altrndan homurdandı. Irınak kı • 
zıl bir renk aldı. Dağ titriyordu. Bil -
tün ovalar çarpıntıya uğrryan bir 
yurek gibi kabarıyordu. 

Çiğdemle Papatye iri otıar arasın· 
da yürüdüler. Toprakta açılan bir çu
kur parsı gözlerden saklıyordu. Ça • 
kaUar inlediler. Ağaçlardaki iri kuş • 
Jann hep birden kalkmasiyle cla1Jar 
catırda<lr. Kızıl alevler ayı kapamış 

~vayı gündüz gibi aydmlatmıştr. Çiğ. 
dem uzaklara doğru baki!. Kayaların 
çatırtılarla, mağaraların Üzerlerine 
yıkıldrğrnı keskin gözleriyle gördü. 

Papatye içini ~ekti: 

- lşte gene gizli varhldar? dedi. 
Çiğdem ce,•ap verdi: 

- E,·et gizli rnr1ıklar ! Onlar u • 
Jusu öldürdüler .. Halbuki sen yaşı • 
yorsun? 

Pars gözükmüyordu. Fakat ~a • 
kallar ırmağın kryılarını koklıyarak 

ilerliyorlardı. Kan isteklerini arttır . 

mıştr. Uluyorlardr ..• Alt i.ist olan orn
da, ırmak kıyılarında ağaçlar inli 

yorlar, çatırtılarla devrili) orlardı. 

Bütün canlılar durmadan koş11yorlar
dı. Topraklar yavaş yarnş çökiiyor -
du. Çiğdem istediğini buldu. Yaban 
Domuz oğullan bir sandal bırakmış • 
!ardı. işte! dedi. Şimdi bunun.1.ı uz~!c 

1 lara. bilmediğimiz yerlere gıdecegız. 

Papatyenin l ürcğindeki umut gene 

canlandı. imdi hepsini,. bül_ün çektiği j 
korkuları unutmuştu. kımdı onun ta;·, 

kın ve vahşi sevgisi çocufu n karde • 
şi üzerinde toplanmıştı. 

Yaban Domuz oğullarının mata -
ralan kadınların, çocukların, yaflı • 
1arın mezarı olmuştu. Fakat ihtiyar 
Sırtlanoğlu ölmemişti. O gene yaşı • 
yordu. Bu kaya üzerinde ayakta du • 
ruyordu • .Ateşin kızıl dalgalar gibi ak
tığı zamanları düşünüyor ve serini· 
yordu. 

- Savaşçılar Gökmnak adamları • 
nın kanlarını alacaklar .. Sürü sUrU 
tut.saklar ( eslrler) getirecekler.. Bu 
tutsakların kanlan gizli Tarlıklara 
yem olacak. 

Onun bu ölUmden kurtuluşu ikinci 
idi, Artık yaşayışının sürüp gideceği. 
ni düşündü. Tükenmez bir varlıkla 

o yaşıyacaktı ve birden yok olan a • 
damları kUçük ve hakir gördü. 

-3-

Gökırmakh 
Kaya oğlu 

Gökınnaklı Kaya oğlu ırmak bo -
yunca yürüyordu. Yanında iki kö • 
pek, bir kurt, bir de (ocuk vardı. -'Ü • 
zerinde bir ayı postu, çocukta da bir 
çakal postu bulunuyordu. Onların 

göğüslerinde bitmez, tükenmez bir ya. 
şamak isteği çağlıyordu. Kaya oğlun • 
da, Gökrrmak suyunun ayrı gövdesi 
vardı. Bakışları sertti. Saçları yumu
şaktı. Bir ceylfm gibi çevikti. Fakat 
gücü, dinçliği korkunçtu. Kızıl yarım 
adada ona karşı çıkacak yok gibi idi. 
Ulus yirmi soydanberi köpek yetişti -
riyordu. Gökırmak adamc bir gün av. 
da bir kurt yakalamıştı: Onu büyüt • 
tü, yetiştirdi. Köpeklere alıştırdı. On
Jar gibi yumuşak başlı oldu. Efendi -
sine, köpekler gibi, o da boyun eğiyor
du. Sonbaharda idi: Gökırmak savaş. 
çıları savaşa gitmişlerdi. Kızıl yanm 
adada yalnız beş savaşçı, yirmi kö • 
pek, birkaç da yaşlı kalmıştı. Altmış 
genç kı:r., kadın bulunuyordu. Hergün 

iki ,!l:avaşçıdan birisi araştırmaya gl -
diyordu. Zira uzakta bir düşman ko· 
kusu sezilrneğe başlamıştT. 

Kaya oğlu daha aşağılarda araş -
tırmalar yapıyordu. Sivri başlı yaban 
Domuz oğullarının oralarda olduk • 

Jarı söyleniyordu. I{aya oğlu, onları 
hiç görmemişti. Fakat babası Kaya 
onları eskiden Gökırmak ve yeşil göl. 
Iere geldiklerini görmüştü. Orada sa
Yaşlar yapmışlardr. Onların tunç bal· 
taları, bıçakları kendi taş baltaların
dan tahtadan, çamdan yapılmış to. 
puzlarmdan çok daha korkunçtu. Ka. 
ya oğlu köpekleriyle, kurduyla, ço • 
cukla yUrüyordu .• frmağın lı:ıyısında· 
iti bir kayaya tırmandı. Bu kaya kim
hilir kac bin senelikti. Fakat Kaya oğ. 
hı bunl~rr düşünerek kendini yormaz. 
dr. O hu eski çağları anmak bile iste· 
mezdi. Doğan her bir gün, onun ya~a
yır.;ının 'tmi bir başlangıcı idi. 
• ~ .J • 

O yalnız ağa~Jarı, çiçeklerı, ynp -
rnklarr, çimenleri, sularr, bulutları 
ınnırdı. Atlar, besli yab:ın öküzleri, 
ı amı~lıklar nra<:ırndaki su aygırlal't, 
rnrıs;z hahklar. g~rgcdanlar. batak . 
Irklardaki domuzlnr. keçi se li geyik . 
!er, yash çınnrlnra hcnıinn filler o · 
nun için bitip tiil\erme1. bir se' inç 
ı ., , mt ;;., ir'i. Oğlak Ilır f·~açhkla rdan 
hi~ fl'kı:.ıilmiyct'cldPr, kara lmrgn künır· 
IPı:i. ynhnn ~ii".·ncinleri, ku:ht kuRla . 
rı, öı delder1 ttırnn far. krrlangır;lrır 

o\·alar ü;ı:crinden asla c!\sik olmıya . j 

eaklardı. Kml veya kara panıların, 
bahk~ıl kqlarmm, sayısız böceklerin, 
su &Yl'll'larmm buhmmacl.rtı yer 
dthaJ&nın ~bir deferl. hf~ bir ma • 
nur yoktu. 

Kee1dn paleri bualarm hepelnl 
otlann arasmda, çaWık.lana içinde 
durmadan araştırdı. Bflt8n bunlarm 
hepsi dl~lerle, tırnaklarla, pençelerle, 
boynuzlarla, gövdelerine 1,BJllPl!f a. 
gularla dolanmıtlarcbr~ Xara oflu • 
nun yalnrı. oklan, yaylan, tokmak o! 

ları, baltası vardı. , 
Onun gözleri ve hissi duygulan 

çok keskindi. Çevresindeki en kilçtik 
değişiklik1erl, kmnldamşlan hışırtı -
Jarı sezerdi. Köpekler ve kurt onun i. 
çin canlı bir silAh yerine geçerdi. N c 
kara Domuz oğullan, ne de yeşil göl. 
dekiler köpek yetiştirmesini bilirlerdi. 
Köpekler ve kurt onun gilcUnü art . 
tırıyordu. Çocuk ince ve yorulmak 
bilmez gövdesiyle küçük bir ı::arnşr.ı 
idi. Onun en bilyiik bir yardımcısı idi. 
Dar, kütük çukurların içerisinde, in· 
ce fidanların arasında Kaya oğlunun 
yükünü taşıyor, biiyük bir ustalıkla 
kendi~inl hiç göstermemeye uğı·aşı . 
yordu. O daha şimdiden adamların 

kurnnzlrklarmı ve düzenlt>rini öğren· 
r.1işti. Köpekler homurdandılar, Kurt 
kulaklarını dikti. Mamutlar geliyor • 

du. Balçrk rengindeki kümeleri uzalt -
tan geniş kayalrklar gibi gözükiiyor • 
du. Onlar, yılanlar gibi çamurlu hor · 
tumlariyle, iri ağat gövdeleri gibi ba. 
caklal'lyJe o kadar şaşırtıcı idiler ki 
sanki başka bir dünyadan geliyorlar

dı lri taş bir topuzdan on kat daha 
büyük olan dişleriyle bütiin canlılar. 
dan bambaşka göriinüyorlardı. On• 
ların soylan binlerce yıl biltUn can • 
JrJardan üstün, giiçliJ, kendine güvenir 
bir yaşayış .sürdU. lnlerlndekl ayılarm 
iri kedilerin soylan tükendi. Yakmda 

onlar da ormanlardan yok olacaklar~ 
dı. Bunlar a.rttk soylannm son dökün. 
tülerl idi. Onlar yabalı Domuz oğul • 
larının üJkesinde kalmamıştı. Yepl 
göl kıyılarında ara srra görünüyor • 
Jardr. 

Gökrrmak kıyrlarmcla şaşı1acak bir 
gürlük, bolluk ile fışkıran ağaçlar, 

otlar, fidanlar, bin bir çeşit irili ufak

Jı hayvanların Kaya oğlu için bitmez 
tükenmttz bir seYİnç kaynağı olmasın. 
da yeri nrdı. 

Bunlara baktıkça göğsü knlınrı.> or, 
kendisine inancı artıyor. (lsHinIH~· U -

nü sezerek. koJlarrnı sa llıyaral~ : ·ü • 
rürken benJiğini daha büyümüş. flRh'\ 
gürbilzlt>şmiş, dürt yana daha ~ayıl· 
mış duyuyordu. 

Bir kaya üzerinde ayakta dnruı> lıa. 
ğırdı. 

- Mamut aslandan, kaJ>lan par~ . 
tan daha güclüclür. Kurt dinll'di, J,o\ 
ladı. füipekler artık homurdar.mı • 

yorlardı. Bunların üçü de bu e!ten krı. 
yalara k:ır~ı olan J.udretsizliklerini 
anlamışlardı. 

Ka) a oğlu m:ım utlann su lçi~leri · 
ne gizli bir heyecanla baktı. Or.lsrnı 

da köpekler gibi ) etiştirilip yetiştiril. 
mirece~ini düşünüyordu. Kaya oğlun

da Gökırmak adamlarının hic; birisin • 

de bulunmıyan bir duygu nrdı: Yır• 
trcı 'all~i lıayrnnlara boyun eğdir • 
mek .. 

(Dct'anu var) 
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A vrupu kupası 
maçında 

Avusturya 11e Macaristan 
4 - 4 berabere kaldllar 

Viyanada belediye stadyumu 
tekrar yine büyük ve heyecanlı bir 
ıahne olmuştur. 45 bin kişi Avus
turya ile Macaristan arasında ya
pılan futbol maçını seyre gelmiş
tir. 

Takımlar sahaya çıkarken meş
har beynelmilel Sesto'nun Avua -
turya takımında yer almamış ol -
duğunu gören halk evveli bunun 
takımca kuvvetlenmek istemedi • 
ğine zahib olarak şiddetle protes
to etmiş fakat Seston'un hastalığı 

- dolayısile oynıyamadığı anlaşılın
ca seyirciler sükunet bulmuştur. 

Maç l>aşlar batlamaz Avustur
' ~rla~ hücuma geçmişlerse de Ma-

yapan Macarlar birinci devreyi 
4 - 2 bitirmiştir. 

lki~ci de:.rede Av~ıturya mü-1 
temadıyen hucum etmıştir. Arka
sı kesilmiyen bu hücumlar nihayet 
semeresini vermittir. Bican üçün
cü defa olarak topu Macar kale . 
sinin ağlarma takmıttır. Biraz ıon 
ra Avusturyalılar kornerden dör
düncü gollarını da yapmıtlardır., 
Devre sonuna kadar vaziyet de -
ğişmemiş 45 bin seyirciyi heyeun. ı 
dan heyecana dütÜTen bu mac da 
nihayet beraberlikle neticelen~iş-I 
tir. 

Macarlardan Sarosi, T oldi A -
vusturyalılardan da Bican, Va . 
gelt fevkalade oynamıtlardır. 

Maçı hakem Wunderlin her iki 
tarafın da memnuniyetini kaza -
nacak derecede güzel idare etmİf· 
tir. 

Beograski 
Turneye çıktı 

Yugoslavyamn kuvvetli klüple. 
rinden Beograski üç müsabaka 
yapmak üzere lskoçyaya gitmittir. 
Avdetle Fransada da oynıyacak-

car müdafaası bu akıncıları kes- tır. 
mckte m:.işkülat çekmemiştir. 

Yedinci def ada Macarlar ıol Dünyanın en 
insaytları vaıntasi1e ilk gollarmı mC§hur ~u dört 
atmışbrdır. Aradan bir da!-;ika disk atıcrsrnm yu
sonra Avusturyalıların merkez mü karıki resimlerde 
ha..:imleri Bican müsavatı temin et gördüğünüz isti!
miştir. Arka arkaya yapılan bu l !erine dikkat edi
goHardlm sonra mnç fevkalade se- niz. Her birinin 
ri oynanmıya başlamıştır. Her iki kol ve bacak ha
tar':ıfın da azami kuvvet ve ikti . 
darını sarfettiği görülmüştür. 

Onuncu dakikada Macarlar i
kinci goJlarını atmışlar. Fakat a -
kabinde Avusturyalılar lehine o . 
lan kornerden yine Bican beraber
liği temin etmiştir. 

O gün fevkalade oynıyan ve 
arkadaşlarına gol hazırhyan Ma -
car Sarosi bu sefer kendi başına 
Avusturya müdafaasını geçerP.k 
takımının üçüncü golunu da yap· 
makta gecikmemiştir. 

Beş dakika sonra sağ insaytla -
rı vasıtasile dörün~i! gollarım d:ı 

!tal ya 
Çekoslovakya 

Futbolda karşt 
laşıyorlar 

İtalyan ve Çek ulusal futbol ta
kımlarının maçı da Pragda birinci 
teşrin sonlarında yapılacaktır. t. 
talyan takımının eski kuvvetin . 
den çok kaybetmiş olduğu söylen
mektedir. 

Bulgaristan 
Almanya 

Futbol takımları 
karşılaşıyor 

Gecen yıl Sofyada yapılan AI. 
manya - Bulgaristan maçının re
vantı bu yıl 20 ilktetrin günü Ai
manyada oynanacaktır. 

;ekatı ne kadar 
uaşka ve farklı • 
dır. 

( 1) null'l"aralı 

resimc!e gördüğü
nüz Amerikalı Ly 

mandır. 

üzerinde 

için ileri atılmış

tır. Kol arkaya 
c!oğru gerilmiş 

disk, ters çevril
mit elin 

bırakılmıştır. Hız 
lı dönerken kol 

vücudden ayrıla • 
cak. El tabii vazi
yetini alacaktır. 

(il) Winten ise -·-· .... 
disk atmak ıçın 

kullandığı kolu . 
nun omuzunu ın-

d irmekte, elini 
diz kapağının hi

zasına getirmek . 
te, diski vücudü -

ne yaklaştırmak -
ı tadır. Omuz aıağı 
: ya doğru olan bu 

inhirafı 

mihveri üzerin -

de dönünciye ka -
dar mu haf aza e -
decektir. (ili) Nö 
el omuzunu ufki 
§ekilde döndürür. 

Fransa • /sdçrc maçında Fransızlarm 
müdafii Rollant ÇOk muvaffakıyetli 

. bir oyun çıkarmıştır 

Boksör C~uzoneri 
Dünya hafif siklet şampiyonluğunu 

gene muhafaza etti 
Nevyor~ta dünya hdi.f -~iklet piyoun yediği ü:r yumrukta d~ 

boks tampıyonu Canzonerı unva- ğı patlamı~tır. Bu sebeple 
nını bir kere daha tehJ;keye ko· l k t 1 kla b'I' . ya nız 31 ı ve ser o mc.t 
yarak Al Roth ıle çarp·şmayı ka• . . ,ti 
b l 

· ' k d her kanlı bıle olrr.uttur. öun• 
u etmış ve ço.:.< ıı ı ce<eyan -:: en . ~ 

mu maçtan da gene g?.iip çıkmış· men Ca zonerı $Onuna kadat 

tır. 

Maç on beş raut üzer:ne tertip 
edilmişti. 32 Y"'§ında olmasın:ı 

rağmen dünya tampiyonu ba,Ian
gıcından itibaren fevkaı~de seri 
ve sert cereyan eden bu müaaba.· 
kada harikula.Je denil~~ilecek bir i 

çeviklik ve mukavemet gostermi11- -.----------..ı'-.ı'ı..ıııı"""' ... 
heı•Jı tir. 

Al Roth'in üçüncü rautta ka· 

namaya başlıyan burnundan mü"' 

sabakanın sonuna kadl\r kan dur

mamı!, on üçüncü rautta da tam-

Meşhur 
Yunanll boksör 

Cim Londos 

kim dövütmüt ve say 

galip gelmiştir 
. -/: 
Bu heyecanlı maç!a vn be1 

den fazla aeyirci bulunmuttııl'· 

Fransada 

BASKIE'li"BOLDA Yakında güreşiyor 
Cim Londos Mahoney ile ikin-

RuAbi maçı 
Rasing klüb ile Mont fert 

ta.kımları araımdaki Uğbi 
çok heyecanlı olmuştur. - ~ - --Fransa 

lsviçreyi yendi 
Fransa ile İsviçre arasında ya· 

prlan basketbol maçında Fransa 
20 puvana kar;ı 39 puvanla İsviç
reyi yenmittir. 

Aradaki ıayı farkı da vaziyeti 

ci tetrinde Atinada güretecektir. 
Mont F errand takımı ha 

nazaran daha kuvvetli idi. 
1 

rağmen Rasing klüb ç::k f:u::c 
sarahaten anlattığı gibi müsabaka I namış ve üç üçe berabere l< 
tamamile Fransanın hakimiyeti lardır. 
altında cereyan etmi~ir. Fransız- _ 

lar daha seri ve kombine bir oyun ~ 
oynadıkları gibi vücudc.a da daha i ~ A Tlf TnM 
atlet idiler. ~ L "....,-• • • •• .......... . 

ltalya 
Avusturyayı ye11 

Avusturya ile ltalya araıın 
pılan atletizm müıabakası"df 
talya 54 puvana karşı 78 P 
Avusturyayı yenmiştir. 

Yarışlardan disk atmak 
atmak ve bir de 800 metro 
tesna diğerlerinin hepsinin 
ciliğini İtalyanlar almıştır. 

Avusturyalılar ikincilik~ 
cüncülükten ald1kları dere' 
~ ~ 

puvanlarını doldurmağa rf. 

fok olabi!r.ıişlerdir. 

300 metre 
dünya rekor~ 

Macar Kovacs, AmcriktJ~ 
şucu Paddock a aid buturı 
bugüne k:ıdar kırılam3r.11~ 
(300) metro dünya rekor-.ııı' 
mağa te«'ehhiis etmiş ve bı1 

ıatla ya;tığı koşuda kıl fa~} 
meline muvaffak olamanıı~.' I 

Bu mesafeyi 33 saniye 3; 
koşmuştur. Halbuki Padcl 
rekoru 33 saniye 2/ 10 dur· 

Bununla beraber 300 ııl 
muvaffak olamıyan Kcw"~ 
yarda da İngiliz Vessers'İJ1 
rekorunu 6/ 10 saniye far1'1' 
mıştır. . _/ 

Meşhur güreff 
Dangaıo 
Amerikaya gıli 
Dinarlı Mehmedin ~ 

gitmeden evel Pariıte k ~ 
yenildiği Bulgariıtanın ol 
serbe~t gÜrCJÇiıi Danı-l:;tı 
mandiya vapuriyl~ A'1J 
gitmiştir. . fj 

Geçen yılki müsabakaya Al· 
manlar ikinci takımlariyle çıkmı§· 
lar ve mağlup olmutlardı. 

Disk kalçanın hizasında vUcudun llan ayrılmışhr. El de içeri doğru !:evrilmiştir. (iV) Dünya rekortmc 
ı:ıi olan Alman Schröder diski vü-~udundan ayırmaktadır. Fakat diski tutan el dıprı doiru çevrilmiJ 
tir. Bu hareket sağ adelelerinin gerilmesini intaç eder. 

DangaloEun bu seyatı-l• 
kadar ıürec.ketir. 



HeybeUada deniz ıtsest Gök yüzünün haritası 
ı 1908 yılında Pariate bir kongre toplanmı~lr. Bu kongreye dünyanın en büyük rasathaneleri iştirali 
~·tmit1erdi. Bu toplantıdan maksat, elbirliğile gök yüzünün büyük bir haritasını çıkarmaktı. 

On yedi rasathanenin birleşerek vücude getirmek istediği bu büyük harita icin o tarihe kadar iki bin 
esim çekilmişti. Kongre o vakit bu işin ancak kırk yılda haşarılabilece ğini anlamış vegeceleri çekilmek 
:izere daha yirmi binden çok resme ihtiyaç olduğunu söylemişti. Yeni alman haberlere göre o vakitten
beri çalışan büyük rasathaneler ica beden resimleri çekmiştir. Şimdi Pariste Fen akademisinde bu re . 

.. ~ 1 simler tasnif edilmektedir. 

. .. k alonu Heybeli Deniz mektebimizin ye "' k d .. d "' •· ... mu: yeme s , . . . 
ı ı u ar a gor uı, . . . Mekteb ;n intizam ve mükeınmelıyetıne hır 
ıne~ &alonlarından hırıdır. . . . d' 

k da.ki resm 1 ıftıharla neşre ıyoruz. 
örnek olmak üzere yu ar ---------

l{ im kime •benziy9r acab1:1.• •? 

~ icin aühyorsun ·! . • 
- ı .. d 1l:>· 11 baııa. ';C:::en kediye benzivorsun !,, dıyorlar. Berum _ Kar eş em · '..i • 

l el . 1 zer yeriın var mı?! . 
rn ıyc 1cn · . U ··ı r "Kedi sana benziyor! dıyecek -- Yanlış söylemışler.. zu me . ,, 

lerdi ... 

Uiiyüklilk 
Ş~J\spire sormuşlar: 

n .... ,·lu"k ne He olur? 
- }ll~ Uı\ 

Şclçspir: . 

'

• ·d·w·ı .,0··ıu tutmakla .. dıye ce
~ eı ıg - · 

vap H'rm i~. 
J/. ,,. "' 

. . Yoltere ıo:ormuşlar: 
Ayıtı soru) u . . .•. . nktinde 
- Kar~ısrndakrnın ı~ını 

)'aıır:rnkla .. demiş. 
:ııı * • 

\ Sasreddin hocaya sormuşlar .. O da 

şu fe\•abı v«miş: 
- Bilgili o-lmakla. Bilgisiz adam • 

1 . i? 
dan biiyüklUk bek enır m · 

--./-~------~~------

Açık konuşmalar: 

Fikir kırıntıları 
Zenginler dünyayı, /ıep satın alına· 

bilecek şeylerle dolu büyiik bir ça,.tıı 1 

sanırlar. Halbuki bu çarşıda para ile 

elde edilcmiyecek ne kadar çok eşya 

vardır! 

Eğer bir tıp kitabı gözden geçirir · 

sem, teşhis ettiği hastalıkların hepsi
ni kendimde bulurum. Eğer bir ahlak 

kitabı okursam, tarif ettiği kusurların 

Jıepsini komşumda ararım .. 

Hürmet tartıya l'urrılursa. içinde 
_ k;ilo başında - en aşağı yüz gram 

korku bulunur. 

Açık konuşmalar : 

1 Bugllnkil bulmacal 
a .. w~w WWW$~~ www:aaaıeıw •LA 

Bu rerimde, a11cmın yolunu ke· 
ıen adamın bQfı nerede? 

Bulduğunuz yeri bo,ah b .. 
lemle iıaret ediniz. Doğru bulan· 
lar<lan birinciye: En iyi mağaza • 
dan alınmak üzere bir lmndura, 
ikinciye tık bir mektep ç.anl:ao o. 
nuncuya kadar birer ipekli mendil 
ve ayrıca 200 kiıiye (le muhtelif 
hediyeler vereceği:r.. 

(Bilmece mfuldeti 17 g&n(iür) 

HABER 
ÇOCUK SAYll'ASI 

BUmeu kupona 
12 - 10 - 935 

-

Gülelim : 
~ ,_....~ -
Secdeye varırsa 
Nasrattin hoca oğlunu yanına 

aldr .. Kiralık bir ev bakımağa. git -
tiJer. Kapıdan içeriye girince ev 
sallanmağa ba,ladı. 

Çocuk bağırdı: 
- Baba, ev sallanıyor .. ! Yıikd

madan çıkalım. 
Ev sahibi ciddi bir tavırla ho

caya dödü: 
- Merak etmeyin! Ev sizi tanı

dı .. Selama durdu. 
Nasrattin hoca oğlunun kolun -

dan ~ekerek yürüdü: 
- Haydi gidelim. Ben bu kadar 

laubalilikten hoşlanmam. Bir se -
lamla bu kadar sallanılırsa, yarın 
dost olunca secdeye kapanmıya -
cağ mı kim temin eder? ! 

, ... 3 

o~ ·~ 
Gölge oyunlan O~ci%CZ 

ıQ(JjJJJ 

Kflçtlk sanatkAr 

Kurtuluşta Madam Papelyanın ye• 
ti :;;tirdiği kii çiik musikişinas1ar arasrn-
da heniiz on bir ya~ma. hasmış olan 
matmazel l\fari Var jabetyan, Beyoğ -

luncl:ı üc yıldanberi çok mm·affakı.}et 

li konsel'ler \'Crmi~ti. 

f\iiçi;k ..-:anatıd\r ~c~enlerde Roman
~ :ul.ı 1 ;i> UI> hir tiyatroda başlı ba
:,;ma hi!· ı,onscr \'ermek üzere Bükre~ 

dan•! t>:'ilmişti. Mnri Bükreşe mualli
mi ih• lıir!i1'h' p;ltmi~tir. Kendisi şim -
diye hatlar t:a ldrğı klasik parı;alart bir 

ka<; ~iine kaclar orada çalacaktır. Tür 
kiyede yııti~en bu ~ocuğun musikiye 

olan isti dadı. kendi!öline şimdiden l1ii

:nik hir istikha1 vadetmektedir. Mari 
Hiil,n•.şteki lrnnserini Yerdikten son -

ra Pariste de bir konser verecek ,.e 
tekrar Jstanlmla dönecektir. 
Kü~iik sanatkar Jstanbula döndük-

ten sonra, Beyoğlundald sinema AA -

!onlarından birinde de başlı başına 
bir konser verecektir. 

Çocukla .. ı 

M~plerde, tarih derslerlnl ve ta. 
rihf eserleri dikkat ve alaka ile ta.kip 
ediniz. Kendi tarihini bilmiyen kim • 
se, admı ve hüviyetini ka".:betmif flBS!.• 
hr. J 

kabartma resimler 

Hud'e _Gönderdiğiniz bilmeceyi 

birkac ~"önce hu sayfada neşretmiş -
tik. 1\lflkanııa fo~ekkürlcr • 

K M Necdet _ Resminiz çok bo-
J. • • J. ilk 0··nce kur•unkalemle kopya edilir. Anahatları rizildikten sonra bir mukavva ile doldurulur. Siya"ı 

Zuk ve gölgeli idi. Bundan ötürü derç "$ ~ 

edilcmeıni:;tir. 
kabartma resimler bir mukavva üs tüne de yapılır ve etrafı oyulursa resimler kabartma olarak ka~ır. 

Yazısız hikaye: Saatın nıuzipliği 
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~aheş çuneri~d~ Zecri tedbirler Ita1ya sömürgeleri
ne toplu bir bakış 
Fransanın ltalyaya meyletme0 

sindeki ana sebepler nedir ? 

Bır gazetecının 
ölümü Deniz sevkülceyşi bakımından 

"ittifak devletleri namına. harbe iş. j 
tirak ettiğimiz zaman bize ne şakşaka. 
lar, ne vaitler yaptılar. Fakat İtalya
nın 400,000 ölüsü, 600,000 alili, milyon
larca yaralısı ile kazanrlmasında bü. 
yük bir rol oynadığı müşterek galibi-
yetten sonra menfur süel masasındaki 
muhterem sömürge (müstemleke) ziya 
linin söylediği bu sözler harpsonu, ve 
rlldi.,, 

Birkaç gün evvelki söylevinde Muso. 
H.ni söylediği bu sözler harp sonu, ve 
hatt! yanın asırlık, İtalyan dış siya. 
sının istikametini gösteriyor. 

Yeni Italyan ulusunun en büyük 
hedefi sömürge teminidir. 

19 uncu asrrda kendi ulusal vahde. 
tlıri temine ahşan Italya, Musotininin 
tabiri le, sömürge ziyafetine,, geç kal. 
th. 1890 senesinde bu arzuyu duymaya 
başladığı zaman müstemleke olabile. 
cek ülkeler İngiltere, Fransa, Alman. 
ya arasında taksim edilmiş, ltalyaya 
bir şey kalmamıştır. Bilhassa ona. en 
;vakm ve elverişli olan Afrikada! Bu 
fşln ancak sillh kuvvetile hallolabile. 
ceğini sezen o zamanki ltalyan siyasi. 
lerl Afrikada yegane müstakil devlet 
olan Habeşistana, ve inkıraza yüz tu. 
tan Osmanlı devletinin elindeki Trab. 
lusgarba göz koydular. İtalyanın bu 
sahadaki teşebbüslerinin ncticı.>si ma. 
lftmdur. Habeşistan seferi felaketle, 
ve Trablusgarp seferi Ealkan harbi. 
nin başlamasiyle muvaffakiyetle bit. 
mt5tir. .. 
~nel savaşın müttefikle~ lehine 

nJltayete ermesi üzerine, lta.lya artık 
kendioııinin de mühim sömürgeci bir 
devlet olması saatinin çalmış oldu. 
ğuna kani oldu. Btiyük ümitlerle kon 
f eransa işttrak etti. 

Fakat Musolinfnin ifade ettiği gibi, 
''1\eyhat !,, Loyd George ve Klemanso 

İtalyanın bu ümitlerini tahakkuk et. 
me§ine mani oldular. Bu vaziyet ise 
Bomanm Versay muahedesine düş

manlığını doğurdu. Ve eski Roma 
İmparatorluğunu ihya arzusunu gü. 
den Faşizm, devleti eline alınca, ltal
yanın bu durumu Avrupa siyasasın. 
da aki~ler uyandırmağa bıışJadı. 

Eski müttefiklerine vüz ceYiren 
~ ~ 

l l!&ıya, harpten ziyan h çıkan deı·let-

Jere el uzattı. O da onlar gibi sukutu 
hayale u~ramış, o da ziyan görme
miş r.ıiydi? Fakat Versay muahedesi 
aleyhine gruplanan bu müttefikler 
192.'i - 1933 senesine kadar 'pek de 
müessir bir rol oyr.ayamadılar. l\lua. 
hedelere ttf razlarr, ancak Roınat Ber
lin, Bud:ıpcştede, kendi memleketle. 
r~cde, akic;ler yapabildi. 

Çünkü ı:ıulh muahedesinden azami 
mU.stefit olan Fransat kendi gibi bir 
~ok devletleri etrafına toplamış, Av· 
ru~ada "status quo., <r.ıevcut vazi . 
yeti) lehine nıkipsiz bir blok vUcuda 
getirmişti. Versay, Trianon, Nöyyi 
andlaşmalan He eli kolu bağlanmış 
olan Almanya, Macaristan, ve Bul
garistan gibi müttefikleri ile, İtalya 

kuvvetli Fransa, ve küçük antanta 
karşı rlurabilir miydi? 

İngiltere dahil olduğu halde arsı. 

ulusal durumdan ~ynclrnilel vazi
yetten meı.:mun devle1!ler ağır, hem 
de pek ağır basıyorlardı • 

Fakat Hitlerin Almanyanın başına 
gelmesi ile vaziyet değişti. Berlin 
büfün muahedelere raimen silılhlan. 
mağa teşebbüs edile dursun oldukça 
muvaffak oldu. Lehistanı da kendi 
tarafına çekmesi Fransayı büsbütün 
korkuttu. Avrupa siyasasında derin 
tehavvüllere sebebiyet verdi. Parls 
harpteu sonra Avrupa üzerinde tesis 

etmiş, olduğu siyasi hSkimiyetin si
li.hlanmış. Lehistan, ve Macaristanla 
birleşmiş bir Alman blokunun karşı. 

smda tehlikede olabileceğini gördü. 
l§te o zaman "Herriot,, ya Moskova 

yolu göründü, ve Fransız - Sovyet 
ittifakı tesis edildi. Fakat bu anlaş-

Hebetiştandan harp haberleri nasıl meseleler Ortaya çıkarıyor 
göndermeğe gitmiş olan Amerika- RJr In2illz bahrt mütehassısıoıu fikirleri 
lı gazeteci Vilfred Barber'in sıt -

ma Fran.saya emniyet verebJJecek 
kudrette değildl Bir Fransız - Al. 
man harbi zuhurunda Rusyanın Av· 
rupada oynıya.bileceği rol şüpheli 

idi. Çünkü Moskovanın Uzak Şarkta 
müthiş Japonya Ue, bütün enerjisini 
emecek kabiliyette olan paylaşacak 

kozu vardı. Bilhassa bir Alman -
Italyan ittifakı karşısında kalabile. 
cek bir Fransa felakete sürüklenirdi. 

lşte o zaman İtalyan devlet adam. 
lan iyi düşünillnıU~ temkinli, ve u • 
zakları gören siyasalarını ispat etti • 
ler lt.a.lyayı derhal Almanyanın kol. 
Iarına atmadrlar. Avrupa siyasasının 
Roma mihveri etrafında dönebflece • 

ğini anlayıp, kendilerini pahalıya sat 
maya başladılar. 

Tali de bir az yardım etti. Yu • 
goslav kralı Aleksandrın katli bek • 
Jenilmiyen fırsatını doğurdu. lta.lya 
Brenned geçidine 70,000 kişilik bir kuv 
vet dayanarak Avusturya siyasasının 
anahtarına İtalyanın sahip olduğunu 
ıcıdia kaldırmaz bir surette ispat etti. 
Fransanm en korktuğu nokta Viya . 

nanın Alman ellerine geçmesi olduğu 
i~fn artık Ita1ya iJe banş yolundan 
başka bir çare olmadığı sabit oldu. 
Fakat bunu pek pahalıya sa.ttn alma • 
ğa mecbur olacağı aşikardı. İtalya 

diplomatları çok hesaplı hareket et • 
mişlerdi. 

ma.dan öldüğü haberi ajan~larla ve 
rilmişti. 

Gazetemizde evvelki gün son 
mektubunun bir tercümeli çıkmış 
olan bu genç gazetecinin yine ora· 
da bulunan arkada~larından Mek
lin, Deyli Herald gazetesine bir 
mektup göndermiş.tir. 

Amerikalı gazetecinin Afrika
daki ölümünü anlatan bu mektup 
şöyledir: 

"Habeşistandaki en iyi gazeteci 
Vilfred Kortney Barber, bugün 
12,58 de öldü. · 

Öldü. Çünkü en büyük muvaf· 
fakıyetler pefindeydi. 

Ogaden'in "Sarı cehennem,, de
nen muhitinden harp aahnesini tes 
bit edebilmek için dünyayı hiçe 
saydı. Dönü,ünde, bu yalUln 

kumlara hangi beyaz girmeğe ce
saret ederse, sıtmadan ölecektir.,, 
diye yazdı. ! 

Ayni zamanda imparatora da, 
lhuıu•i bir mektup yazarak Gora· 
hai'nin bombardıman edileceğini 
ihtar etti. 

Geren ikincikanunda. LavaJin Mu . 
solini , ile yaptığı anlaşma hem ltal • ~ 
yanın sömürgecilik siyasasını hem de 

1 

Fransamn Avrupa durumundan duy. f . 
duğu endişeyi filen ispat husus.unda 
şayanı dikkattir. Italya A vusturyada 1 

Almanya aleyhine Fransa. ile birlik! 
hareket edeceğine taahhüt etmesine , 
mukabil, Fransa Romanın i!'Ömürge 1 

siyasasrnm tahakktik etmesi için bir 1 : ·~~ 
çok fedakarlıklar yapıyor: 1 

(1) - Tunusun garbinde, Tu11us 
kadar büyük Fran!lız arazisini ltal • 
yaya terkediyor. Bu arazi süel sev • 
kulceyş noktasmdan, Kamerin ve 
çok gilvenç güden kervan yollarına 

malik olma.<sl bakımından, ve orta Af. 
rikada kolayra İtalyan hakimiyetini 
tesis edeceğinden Frangız gazeteleri ı 
hükumete müthiş surette hücum etmiş 
lerdi. 

(2) - Kızıldenizin cenup methaU • 
nin kapısı olan Dumerla adasının l . 
talyaya terki. 

(3) - Fransanın olup Haheşistan. 
daki Fransız menf a.n.tlerlnin desteği 

olan Adisababa Cibuti yolunun ltal. 
ya ile müşterek idare edilmesi karar 
altına alınmıştı. Dernek ki Fransa 
Habeşista.nı gözden çıkarmıştı. Bun. 

Gazeteci Vilf red Barber 

Her iki ihtar da botuna gitme-
di. Çünkü ikisi de vukua geldi. 

Barber son yazısını haata yata
ğmian söyliyerek yazdırmıştır. 

' T af silatmı yazmak üzere gel
diği harbe, Habc~lerin nas11l da . 
vullarla toplanıp gittiğini ya:zdr • 
nyordu. Fakat bunu şinıdi yaza • 
mı yor. 

Dün sabah, onu öldüren aı·tma
yı daha doktorlar teşhis etmeden 
"iyi olmağa mecburum. Çünkii har 
bi yazmak ZC!ruretindeyiın,, diyor
du. 

Bir saat sonra, tamamen kcn -
dinden geçti. Bu sabah on birde, 
biraz kendini topladı. Kendiainıe: 

cs•a""' ... liib"" 

Bu haritalar, uluslar kurumu 
zecri tedbirlerin tatbikine karar 
verdiği zaman denb: sevkülceyşi 
meselelerinin ne yolda k"ndini göı · 
tereceğini anlatmaktadır. 

Bunlar iki cihetten olabilecek 
tir: 

A) ltalyanm ekonomik (iktis8f 
di) surette abloka altına alınma· 
~ı. 

B) İtalya ile Italyanm Afrika · 
daki sefer kuvvetlerinin münaka• 
lesini kesmek. 

Yukardaki büyiik Akdeniz ha· 
ritası sıraıiyle funlan göeteriyor: 

1) Mısırdaki, ltalyaya ait olan 
Libyadaki ve Fransızlara ait Tu~ 
nus ve Cezair ~üatemlekelerind~ 
ki İtalyan nüfuıu. 

2) Muhtelif devletlerin deniz 
üsleri. · ·· 

Deniz üsleri ıunlardır: 
Britanyanuı - Cebeiüttank ve 

Malta; 
lıpanyanın - Kartagena; 
FTansanın -Tulon ve Bizerta; 

ltalyanın - Spezia, Napoli 
Kagliari, Taranto, Venedik, Pola 
ve Zara. 

Buna ilaveten İtalyanların on İ· 
ki adada hastane ile birlikte bir 
deniz üssü ihdas ediverdikleri an
la,ılıyor. 

Uluslar ku~munun görü§üne 
göre, deniz durumunda sevkplcey
şi zaaf şurala :-dadır: 

1) Maltanm s~cilyaye, ço1.c: ya
kın oluşu ve !Ju münasebetle ha 
vadan ltalyan hücumuna maruz 
bir vaziyette bulunuşu. 

2) Akdenizin şarkında kifaye!:. 
dcı·eceainde muhafazalı bir lngi• 
liz deniz üssü bulunmaması. 

Bununla beraber ahloka etmek 
bakımından uluslar k-~rumunun 
ha,Iıca istifade&i, ltaiyaya gide
cek gemilere, Akdenizin Cebelüt 
tarıktaki deniz kuvvetler\ ve gene 

dan bir kaç gün mukaddem İtalyanın 
Avusturya hududunda 500t000 kişilik 

bir ordu ile muazzam manevralar yap. 
tığmı hatırlarsak bu on aylık Fran • 
sız - ltalyan anlaşmasının şümülünü 
daha iyi idr!ik etmiş oluruz. 

"Üzülme be a.rkacla~. Nevyor ktan '!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

Londraya yaklaşır gibi olan Parise 
Musolini "an1aşma ahk~mını unutma, 
merak etr.ıc, b~n sözüme sadtkım, 

Avrupada da önemli kuvvetlere, Avııs 
tnryayı koruyacak orduya malikim,, 

demek istemişti. 
işte harpten beri "sömiirge ziyaf e. 

tinde,, kendine ancak ''kırıntıların ve. 
rildiğinden şiklyet eden Italya bu şl~ 
kayetleri dinliyecek kuvvetli bir dev • 

!et buldu. Siyasasının karışık vazi) eti 
ona bu müttefiki teminde yardım et • 
ti. Fakat genişleme arzusunu tabak • 
kuk ettireyim derken dünyayı ateşe 

vermesin? Ingilterenln müdahalesi 
karşısında kalan yeni müttefik, Fran • 
sa, Italyaya yüz çevirmesin? Musolt • 
ninin dediği gibi, Habeşistana karşı 

İtalyan süel faaliyetinin başladığın • 
dan beri 'ltalyanın ta.il çemberi,, da. 
ha büyük bir hızla. dönmeğe başladı. 

Bunu durdurmak i..-..sızdır,, iiri de 
gitse, f eli.ket doğr ı la gitse-

karın buraya geliyor,, denildi. 

Hafifçe gülümsedi. Sonra 
gözlerini kapadı. Evleneli daha bir 
sene ve beş gün c!muştu. 

Hasta yatağından karısına ilk 
ve son yddöni'.mü kut!ubması ol· 
mak üzere bir aşk mektubu gön -
de:-di. 

Ölümünden beş dakika sonra, 
karısının kendbir.e cesaret ver • 
mek üzere Am~ı-ikadan gelmekte 
olc!uğuna do.ir bi1· telgraf geldi. 

Cesaret mi? Barbere cesaret 
vermeğe ihtiyaç yoktu. Hatta has· 
talığmdan kendi idamı.ini hile h<'l· 
berdar etmek istemiyordu. 

"Harbi yazmam lfünmdır. Ay· , 
rıfamam,, diyordu. 

Kendisinin haberi olmadan ka
nımın Adi.sa.babaya gelerek onu 
Amerikaya götürmesi te;.·t:p edil
mişti. Böyle bir iz-1n evvebe hiç 
bir zaman veril:-:ıemişken impa:a
tor Barber'in - Yalnız bir gazete· 

ci değil, İ·mparatorun ayni zanıan
d3 dostu olan Barber'in - hasta ol
duğunu i~itin:.c derhal her türlü 
kolaylıklar göıterilmesini emret · 
mişti. 

Öğletlen sonra, Adifababadaki 
bütün gazeteciler, bombar. 
dıman ve çarpışma havadisle • 
ri arasında Adisababanın çiçek . 
lerle bezenttıİ§ bir tepesinde arka· 
daşlarmı gömecek bir yer seçme-
ğe gitmiş:erdi. · 

Sonra Barber'in son dua.sı y.a • 

pılarak gömüldü. 
Mezarı üzerine ıneslektaşlannın 

ki ile birlikte imparatorun da bir 
çelengi konuldu. Bundan baıtka 

küçük bir çeler.& bu.keti dC'.ba ko· 
nuldu ki, bunu Barbey'in Mehmed 
isimli bir müGlüma.n olan hizmet· 
çisi getirm=~tL Bu ada.m Ingilizc~ 
biJmiycr. Fa·kat en hi:yN: .oskada· 
'ının ritt' ğini l:Hiyol'. Ve hayab 
şimdi bomboştur.,, 

Q 
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oradaki istihkam topları vantasi• 
le kapatılabilmesi kolayhğıdır. 

Hadisenin diğer bir cephesini, 
- yani ltalya ile Habeşistan ara
aındaki münakale imkanını kes
mek meselesini ele alırsak - Sil" 
veyt kanaiımn 1889 arsıulusal an· 
lqmaıına göre, resmen ka.patı• 
lıp kapatdmyacağ meselesi var• 

dır. Bu anlaıroa kanatın sulh zaıa 
mamnda olduğu gibi harp zama~ 
nmda da bandıra farlu gö~j!tmek• 
ıizin tecim (ticaret) ve harP.&emJ .. 
!erinin serbest bmıkılmaımı amir
dir. Ve Venay muah~desince de 
tanınmı,tır. 

Bugünkü vaziyette, ltalyanrn, 
Afrikadaki kuvvetleriyle irfibatlf' 
nı kesecek iki yol vardır: 

1) Kanalın Akdeniz tarafmıl 

bir bahri kordon kuru\ahHir. Bıı 

tedbirin mahzcıru, ltalyanm Ahde· 
niz filosuyla çarpışmak ihtimal ve 
tchlikesid5r ki, bu filonun şu kuv
vette olduğu ~hmin edıiiyo1·: 

2 tane zırhlı (eskimiş); 
7 tane büyük ve modern kruva• 

zör; 
1 1 tane küçük kruvazör; 
90 tane muhrip; 
28 tane den;zaltı gemisi. 
Küçük kruvazörlcriıı ve mub • 

riplerin yarısı eskidir. 
· 2) Ayni derecede müessir ve d<ı• 

ha az tehlikeli bir donanma !1are" 
ketidir ki, ikinci küçük haritada 
görüldüğü gibi, İtalyan gemtlert .. 
ne, Süveyşin (Kızıl denizdeki) 
diğer ucundan girmek Vf" çıkmağı 

men~tmek 

Uluıı.lar kmumunun sn.lahiyeti
le bu tedbiri alacnk her ha.ngi de"'" 
let, şüphesiz Kı.:ıl denizin haki
miyet!ni elinde bulundurmak z.a• 
ruretindcdir. Bu temin edHir.!Jeı 

ltalya kuvvetsiz kalır. 
İtalyanın Eribe milsttrnlekesİ." 

r.in lim~m olan Massova k· halyıtfl 
dani kuvvetlerinin 4 küçük kruY•· 
zör, 5 mdwip ve 6 tnh~elbahiT ol
duğu sanılıyor. 

Bugün Kızıl <lenizde yahut }.! 
den-deki İngiliz ·lcniz kuvvetini0 

ne derecede olduğu belli değildir'· 
Buradaki kuvve:;i Akd ... nizden sJ.ğ 
lamlaştırmak - Süveyş kanalı ~· 
çık kaldığı ta1dird~ kolayca ve 
çabucak başarıbb!Jecek bir it· 
tir - Niy;ız Kronik[ denir ck•Pe
rinin yazıaırıdan alınmı§lır.) 
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torpito demekti~? 
Büqük lıarpte qeçen üç 

casusluk macerası 
Caıuıluk "lnız harp ııralann·I 

~~ delil, ıulh zamanhrında da 
}apılrr. Fakat ıulh zamanlarında 
yapılan cuıuluk, harp zamanla· 
r ında yapılanlar kadar Jt.htetli ol-ı 
n1u7or. Harp eınaaında ıakalADarı 
caauılar derhal kur§una dizildik· 1 

!~ri halde sulh 7aman!arında ya· 
lcalananlar biı-kaç senelik bir ha
pir cezaıiyle kurtulmaktadırlar. 

Caıuıluk ~vveli büyi.ık bir ka· 
biliyet İ§İdir. Herkes caıuı ola
ınaz. Bu tehlikeli ite üç sebepten 
dolayı girilir: 
T- Vatana hizmet için. 
2 - Bol para kazanmak için. 
3 - Zevk -~e heyecıın duymak 

için. 1 

Umumi harpte en çok gizli me· I 
mur, yani caıuı kullanan devlet · 
Aimanya olmuttur. Muhtelif kılık· 1 

la,-a girmif binlerce Aaman, bü· 
tün harp müddet:nce Fransa ve fn . 
ailterede çalıtmıı;lardu Bunların 
bir kıımı İngiliz ~ e Fransızlar ta 
rafından yakalanarak kurtuna di · 
7.İlmif, fakat bir kısmı hiç bir va
kit ele ıeçmemittir. Bu yazımız· 
d• Alman cuıu tetkilitının lnril· 
terede ele,eçen ü~ ajanının mace. 
raıını anlatacağı%. 

Cigara sparlşlerlnln 
manası 

manın büyük bir kıımı mükemmel 
birer caıuıtu. 

Umumi harbin ilk .enesinde 
Londrada toptan ciıara ticare~i 
yapan Yansen Roı kumpanyası dı
rektörü Yanaen de böyleı bir ca • 

t Fakat bu adamın cuıuluk 
ıuı u. . 

t ... uzun müddet bellı olma • yap ıgı .. . ... ltül 
mıt tı. O, harbin bütun ru~I . e -
rinden uzak, ıenit ticaret ıt eny .• 
le meıgul ıörünüyordu. Fakat bır 

.. mektupları ıanıör eden me -
gun d d'"' k ur bu firmanın gön er ıgı me -
m d' tuplardan tüphelen ı. . 

Bu mektupların hepaı Holan~a-
da diğer bir tütün firmasına gon
deriliyordu. Ve hemen hemen hep. 
ıi fU mealde idi: 

"Londra için 20.000 puro gön· 

deriniz!,, . 
"Pejmut için 15.000 ir.ce cııar:ı 

gönderiniz!,, . .. • 
"5.000 kalın ciıara ıonden-

niz ! ,, 
Sanıör memuru, lngilterenin 

hiç de me,har.. olmıyan Hol~~a 
cigaralarını bu derece fazla 11tih

lik etmesine hayret etmitti. Bun· 
dan batka ıözünü çelen noktalar· 
elan biri de bütün tiparitlerin ln
ıilterenin harp limanlarına yapıl
masıydı. Bu iki noktaya mim ko-
yan memur vaziyeti ve tüphelerini 
lngiliz gizli te,kilitına haber ver~ 

~ıli. 
Bunun berine lnslltere polisi 

derhal faaliyete seçmiı ve Yan • 
seni hiç ıüpbelendirmeden bir a -
janını Holandaya ıöndererek mek 

tuplarm ıönderildiii rmna liak . 'Hollıeoi iyeleri bir '6oplantulan çıkarien 

km~~~;~:'.;,, fir. Denizli kadınları üslük 
manm, üçüncü derecede bir IO -

kakta, bir hanm içeriıinde ufa - ve peştemal istemiyor ·cık bir cigara ve tütün diikkinı 
olduğunu öfrenmeleri olmuftur. Denmi nnılaahirim~ ;,aıyor: Halkevinin diizenlediği proı • 

Bu dükkina girip ç,kanlar ne. 
:ıaret albna alınmıf, ve pek az 
ıonra buraya tüpheli bir adamm 
devam ebnekte ve ıelen mektup
lan almakta oldujunu öfrenmit
tir. T abkikat biraz daha derinlq. 
tirildiii zaman bu adamm bir Al
man" cuuıu olduiu meydana çık
mıt ve gerek bu adam, ıerekse 
Londradaki tütün ve ciıara tüc -
carı Yamen tevkif edilmittir. 

Fakat bütün ar&§tırmalar, ao -
ruıturmalar, bir türlü müabet ne· 
tice vermiyodu. 

Yan~nin ald1ğı mal\lmatı ne 
tekilde gönderdiği anl&fılamıyor
du. Fakat nihayet hakiki bir istiç

"lkinciteırinin bqlanaıcmdan ram dahilinde her mahallede ay • 
itibaren üslük ve peftemal kulla- rı ayn pnlerde, Halkevi üyeleri 
nılmıyacaktır,, tarafmdan, bu meft11 üzerinde 

Çok yerinde olarak verilen bu ·*-' 1 · • 
kara D • 1. h. • d halka euJıev er venlmektedır. r emz ı mu ıün e ıonıuz • d 
bir aevinç uyaııdll'llllftıT. On ıene ~er toplaMı yenn • ~nuub. 
evvel viliyet umumt meclisi~de hıı olan J'Cine meaele buclur. 
konutulduiu halde bu,Une kadar Denizli bdmlan inkdlbm bn 
sürüklenen bu lüzumlu itin tabak dilerine bahfettiii medeni haklar 
kukunu girmekle herkes aevin • dan birini daha ı&omelde, yeni 

mittir. iekli iftm ıeLm bir ..._ Ue be • 
Bütün Denizli münenerleri bu • • ti nımaemıt r. 

huaUIUD tez vakitte ve iyi bir te- Halk, ilbaJ'hfm, Parti ft Hal • 
kilde yapılması için teferber bir 
haldedir. Parti ve Halkevi bu itin kevinin ıöeterdili ba taahürat
bap.nlmuma büyük bir önem tan ıon deqııce JIM'Dmmdar. 
vennittir. Kimli Kar•• 

vep neticesinde Y anıen her teJİ 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
itiraf etti. 

Meler I.:ondraya 20.000 puro 
istediğini bildirdiği zaman Lon • 
drada 20 tane kruvazör bulundu • 
ğunu, Plijmut için 15.000 ince ci • 
gara ieteclili zaman, orada da 15 
torpito, 5.000 kaim cipra iıtediği 
zaman da o limanda 5 tape deni
zaltı gemisi bulundujuna ipret· 

mia ve Y aııaen bu ıel.f,i!dp İ!lJiliz 
fi?oawnm Mitin harekltdııtMin&n 
fara bildiriyormuı. 

Tabii Yanıenle ar•datr divan 
harpçe kurtUna dizilmeie mah· 

kOm edildiler. Her ikiıi bu kara
n büyük bir aoiuk kanhlıkla kar
tıladı ve ıöğüılerine çevrilen nam 
lularm kutumda aözlerini bile 
Jmpmadılar. 

TeQmen Karı 
Hansın macerası 

fer yapan birçok tran1adantilder
de ıenelerce çabpmftı. Ve bu .. 
yahatlerinden b1ri eanumda ken
di.aini tamJan Jngiliz aj~iyle ta
JUfmıtll. 

KQçQk t•l•lzcı 
Atlaı denizinde aefer eden in

Gene büyük harbin ilk senesin- giHz harp gemilerinin telıizleri bet 
de Charleı lngliıı adında genç bir altı defa İngiliz esran ukeriyeıi
Amerikalı Londraya selmiıti. ni Almanlara bildirmekte olan bir 
~ Ameribbnm pasaportu çok telsiz telsraf cha7maflarcb. BUtün 
muntazam olduiundan ve bariz ufrqmalar, ~qmalar bir netice 
surette Amerikalı lehçesiyle lnıi- vermemif, ve ba eararenıiz telıiz 
lixe konuıtuiundan evveli ken- tıkır hkır Alman menbalanna ma
diainden hiç kimse ıüphelenme- IOmat vermekte deftlll etmiıtir. 
mitti. · Aradan uzmı müddet seçtikten 

Fakat Almanyaya ıık ıık mek- ıonra bir tesadüf neticeli11de bu 
tup ıöndermeai üzerine kendisin- eıran Jqiliz telıixi ele ,1eçirmit
d~n §Üphe edildi ve iki ıivil me- tir. Meter lnı adam, bir Amerikan 
mm onu takip etmefe batladı. tranaatlantiiinde telıis memuru o. 

Charles çok kurnaz bir adam- lan Moban adında 18119 bir Ame
dr. Nitekim daha birincı aünü ta· rikalı imit- Genç Amerikalı bu 
kip edilmekte olduğunu anladı. iti ıırf zm ve heyecan da,malE .. 
Derhal büyük bir aoğuk ILanlılıkla çin yapıyOl'IDUf r 
Londra polis direktörlüğüne ıide. Fakat Lı,iliz h6kGmetl liaDll 
rek, ıu sözleri Miyledi : katiyen ehemmİJ'et ftl'IDİJerU 

- Caıus zanniyle takip edil- ıenç Amerikalıyı diftlll harbe ftl' 

mekte olduğumu anlıyorum. Ben di ve alüm cezuma mahkGm el· 
Amerikalıyım ve Amerikalılar böy tirdi. Fab.t Mohanm ailesi re• 
le bir zan altında yaf&ID&p ta • cümhura müracaat ederek oğulla
hammül edemezler. Rica ederim nnın affı için tavanutt& bulunma
efer benden füphe ediyorsanız tev ıını rica ettiler. Amerika cümlnar 
kif ederek divanı harbe veriniz! reisi lnıiltereye müracaat etti. Pek 
Böyle füphe ve takip altında yap· çok uir&fbktan ıonra Mohanm 
maktanıa

0 

zindanda otumıaiı ter- haya.bnı kurtarabildi. Lakin Jn • 
cih ederim. ıiltere hüktlmeti harp bitene ka • 

Bu sözler poli• direktörünü ta· dar genç telıizciyi ıahvermedi. 
ıırtmıttı. Gördüğü ıoğuk kanlılık ------------
kar§ıaında Cbarlf"ı'in maıumiyeti-

ne inandı ve ıerbeıt bıra1ulmuı i
çin emir verdi. 

Fakat çok geçmede~1 genç A
merikalının foyas: meydana çıktı. 
lnıiliz ajanlarınJap bir; kendisi
ni tanıdı. 

- Charleı fngliı adıyla tanınan 
bu adamı ben, Alman bahriye 
teğmeni Kari Hanı adıyJa ta:ııyo
rum. iki ıene evvel Amerikadan 
Londraya gelirken bir transatlan
tikte kendiıini tanımıthm. 

Mily~rder 
gazeteci 

Bir ıazeteci, Amerikan milyar
deri Pierpon Morgan'la konq mak 
iatemitti. Milyarder bu dileği ka· 
bul etti, yalnız, her kaybe 'eceği 
dakikanm değeri yüz dolar oldu • 
iunu a-azeteciye bildirdi. Gazeteci 
buna razı oldu. Erteıi gün milyar
der kcndiıini kabı• etti ve :'lrdu: 

- Ne İltiyorsunuz? 

Sinema yıldızları kadmlar arasında modaların 
mucJdl ayı1ırlar. ip yı1dız1ardan altısınm şapka mo. 
dellerl: 

Aşağıdaki sırada Moren o'Sallh·an triko'dan bir 
nevi takye giymektedir. 1\farl Kariayl'm siyah kadife • 

Bu sözler, ve müvacehe netice
sinde ıahte Amerikalı h~kikati 
ıöylemeğe mecbur oldu ve kurfu· 
na dizildi. 

- Arkadqlarımla, ıizinb ko--
nupbilecejHrıe dair bin dolar hah 
se llirittim. Size kaybettirdiğim iki 
dakika için itte 200 dolar. Ben bu 
hesaba göre, dakikada 400 dolar, 
yani sizden 4 defa daha çok ka • 
zanmıı oluyorum! 

8o1._ itibaren Cuft Nayt ile Betti Förnes yeni 
muhtelif tekilde bere kullanmaktadır. Yukarıdaki sı
rada 8çtinefl l'fllimde prülen Fransız yıldızı Röne Sen 
Slr ise fltr ~ terdh ediyor. 

den şapkası ise, sanşın sa~lariyle uygun dUştiiğü · 
için kendisine !Ok yakı51yor. Fran. ı 7. ::ılclm D:miyel 
Darrlö'nun ppkMt ise bir s-oklarınca pek gnrip telakki 
eclllecek bir biçimdedir. 

Kendisi 1900 s~nesinde baJvi· 
ye mektebinden mezun olarak A.

1 
merika ile Hamburg araıında ıe · 
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Nüfus Sayımı Dünıyayo Para~o~ 
kalkınma çağıdır:ı DoDaştom 
•Mal ve canımızın kı1metlnl blll1or ve \\..__.._-~--------. 
Jrtmamnı letl1ona bunların bareketlerlnl "= 1 No.

13 ----------~ 
bir saat gltit glzllntlnde bulundurarak Yazanı Seppi Popfinger 
sayım •ı•erıue az ı,ımız a-•h• b•k•lım,, Kulag....,ım ,.,an qakalıqarak canım 

ffalrild nüf1111 sa11mı iti keedbai p- nunun bütün dtinyada açtığı yeni e- ~ U ~ 
tlll una bqlanııenula ........ koaoadk ve slruaı glditJer ıatltas ar- 'st d ~ l 
BIJ'ft __ ,.. '"evrenstı tedm ..... trmr .. ru,run kendnertnı yeniden nereqe l erse o~,.l/a e O U'" 
ketleri de bu asırlarda uyaamı,aı. toplamağa bafhyan uluslara geldiği. U I' 
Blllldaa illaki alt• llanbtlerfae nl " Anapamn auta bakımından • •t •• 1 J. •ı 
dair MJaller, apklar, yamalarla dola yiikllnt tamamfyle 1lldljını rBsteri. {' memı soyıeaı er 
oldula lpa llçüll ve doira Wr muka- yor. 
1'Mfe ılveritli delildir. Ancak son Fransada eski rejitnde vaaatl ola . Bir iki ıün içın Afrı anın b•ı 1 yüklü ve bot ar•balara& binerek ziftler kaJ'IU)'&t&lı: eridı; çeh1r kı-
130111lık, o da Avrupanın olmak fize- rak aileler daha kalabalık, daha çok merkezi tehrinde ıörüıecek bir Kudü•e vardna. Meslekten tercü- ıımlar dolmnulmryacak bdar kız. 
re, nlfas hareketlerini blUyoru. çocuklu oldufu hail: çocuk bakımı t"e yer bulamadım. Küçüa bir oteltt nıanların dolqtırdıfl aenah ka- dı. Han anki kızına hir kiiJhaa• 

Baldlr! nlfm •rım Amapa Difa · genel sağlık işlerinin yolanda bulun. yerleterk boiaıımla hazım .:iha 1 filelerine hiç 1\lkulmadmı. G6rü- dan çıkan alevdi. Ter d81nnekten 
.. u birdenbire artmas'71e blrHkte mamur yüztın•ea nllfus ilerlemesi zımın tekrar normal ıtl•m~ıini 1 lecek yerleri kendi bilchlim ribi eriyiverecelimi tanıyordum. 
hatlar. 1801 de 27,5 milyon nüfusu o . pek hafif olu10rdu. Halbuki eumha- 1 la Fransa 1931 de 4l ıntlyon olmaf; riyet rejimi ne birlikte sana)'illl iler- bekledim. DiHm ta bit haline ı~ 1 doya doya zi,._re~ için !.ek 1>apma Holandanm unk dolu müı· 
JUi ıao yıl t~tle f'Ni .. ntn ntif•u ~ehi~ çocuk bakımı ve renel Atlı _ lince, dizlerİ.lıe yeniden ıüç ıel- dolqbm. temlekelerine vapurla gitmemek• 
lOI de 48 artm11tır. ğın inemJe korunması nüfusu birden meıi için bol bol tılanmaia ba,. Kudüae vo ia edip de Ş.. Ye liiimin daha iyi olacafma kard 

1800 de 180 milyon kadar tahmia e- bire artırmrş, çocuk dolumu eskisin- ladım. Bu iıte11 ara bu'1tnca ön· ıonra Bağdadı\ ıitmek 11tediiim vererek Bomay limanına demir 
tlllea Avrupa nüfusu 1900 de 401 mil- den fazla olmıdtfr halde btle çocuk ce tehri, yavaı yavq da yakın ııralarda iki poliı bana yaldqa· attıktaa birkaç dakika Mnra ka.,. 
,_., 1980 da 500 mllYona nnnıt: ya. kımnmm azalmatn ft ~ yapyan1a-• bütün köyleri dolqmala koyul - rak pasaportumu ıönnek istedi • tana ''Tam.,a ıamarladıic,. dedim. 
nl 130 11lda % H5 ar&mıpır. rın çofalması hu harekete ku"f"'nt 'ffr dum. ler. Öyle bir veiilcam yoktu. Bir Hatıra defterime timdi t,ir aöz a• 

B11 mtldclet içinde en çok niif ua ut- •ittir. 
bllbfı lasilterede söriililfor. 1800 yı- Nüfusun artıp ebilmeaini dojumla Andreııin l:.enim hakkımda uy· yerde lüzumuAdan fazla kalma • bnca, 1örü1orum ki, dür.1anm en 
Jmda_, Galles memleketiyle birlikte, öUim arHındakl nisbet ca.terir. Do. durmuf olduğu hikaye her tarafa nın cezuını pıı kokulu, müthit kalabalık ve en yokaul bu illkeşi• 
U83.000 nlfuu olan lnslltere 1930 ium, tiıiyolojik, ekonomik ve P8İko- yayddıiından ne poliı, ne jaradar- bir hapiahanede het ~ ıeçir • nİll pialik •• Mfaletine atılmak i
da 40 milyonluk bir memleket ola _ lojik şartlara bafbdır. Bunların U - ma bana ilifmecli; hatta puaporl mek ıuretiyle çoktim. Bir sün iN- çin tertemiz Holanda ıilebini 20 
ıor; yani % 350 artıyor. Buna ~ntln de elverlşlt bahındufu devir • bile sormadılar. Sonatar bile bay ranın kap11mı açblar; kulaflm • temmuz tarihinde bır~ıfbm. 
1llr de dıpnya çıkardığı göçmenleri ler nüfus artmasına en unun •lan le bir teY tatımak ldetinde delil- dan yakaladılv, Suriyeye, Ara • Tam iki &J Hincliatanda ataiJ 
btanıak ba dmrde en yObelr nlfm a .. alardır. 
artmasının lnailterede olduiu anla - Fiziyolojik şartlarda• maksat ıv - dim ki!... biıtana, canım nereJe fttene o • JU)rarı dolqtıaa. Kendi idi ibti-
p.- leneceklerin sıhhatli ve normal olma- Bir ıün çarııda cenuptan ıe • rap defolup ıilmeldilünl, fakat yaçlanmı, eenahlara kart atarak 

Biç fÖplle yok ki Avrupa nüfUADun landır. Normal aileleri çocuk bere . len hurma yajı ve fil difi yüklü Filiıtine bir daha adnn abDamak • aiderdim. Oküderin çektiii ara• 
aı1maalyle birlikte onun acun eı• - keti ka!'§1Slllda korkutmafa meydan deve kervanlannı ıeyrederken bir bpnı .aylfyerek 'beni aallftrdi • balara, :yahut Amerikab ve insi~ 
menlfllne dofru yürümesi nüfus ha - ~rmfyen l'~Jer _ekonomik ıartr t.ş anpla tanqtım. Bu adam Tum. ler. lblerin otGmobillaine 11tınara1' 
nketleri için de herkesin gBzUnU aç- kıl eder. Normal aıleleria ~do · ~'dan Ce-cairr. kalkacak olan lıte bajlece Pffiatindeld ZiJa - Hiadillaam Wr k1111mdan Citeld 
.... Ye •ffilnd8rmete •eter bir o - ğumuaa karıı &fili bir illtiıata düşe- bir korYaDJD pfiydi. laterıem yUk retiml ima keserek $ama dotru sahiline aittim. 
ta-+nr. rek çocuk ae~den ziyade refah I ,_ ld 

,.... ' e h 1 1 d · 10 clevele..:-..1_ birinin ıırtındA yo a ~oyu um. Mukacldea Benarea --L-in• 8a ol11f11D sebepleri ~ kanpk " · para ırsına san mnrn :ı arı a p!ı. l"lllll9U ,_.. 

dQlmlBdUr. Tarihçiler, ekODOllÜ bil. kolojik §artı temin eder. . kadiıi7le birlikte bir çöl yolcu- Oraaan ela t.n. ııra etekler ta- Hintlilerin ölü ,akma törenini aef • 
lllllerl bulan ~ dumanlar. 9en BasUnktl bfbilk Awu:ts •<!u • ... ~ipl aa.ledj. 911 r.E1Dclaa ce1d M.f c, .. , ••• ~ ll'llla 

b_... ··-Kd d ak d v.11 de çoeak doğumuna karşı giSrftlen en tek ifi IJfriyukk 'fr ıevinçie kabµI riya kamıonlara binere - alfı mn lmtlu ıularnaa L .. , .•. 1.--
-nn tUıCı:uı' e 11rac egı m. bü·.:~k Ji l h h ~ 

Yalnız kaba taslak görünen ıu ki Av- to ;,)" :~ge .? .~~ii 8 ver":: .;::':,~a ettim. boyladım. Burada da çok blmı- ra yakıcı alevlerin içine atılıyordu. 
- .. a ~Jviik sana-'lnln dUn- pazar- P an ıgı ıoru ror. t r Arap -rald1 bır" a.ı--..ıı, ı.._ yarak tekrar Bcnata, Suriye kıyı- D•7lece -1-lan &!ünün ailesin 
.. - ~.. ;, 

1 
J... sebep olmaktan ziyade bir neticedir. ..... wuna uc- ~ 7 _. 

Jlnnı kendisine a~ buld'llfu m8d . Çüakil yukancla da eöyledifimiz cibi nim bir Alman oldujum hAld:a ıının Onivenitcli tehriııe d&n· ),iri saatlerce bekliyor Ye ıonr• 
d~, kaıandıtı Anltaa ::~etine kar bugUnkü Avrupa, nflfu" yükiinfi ta • Tumbuktoya !1a11l ıelesbildilimi. düm · llnen •teften bir avus doluıu kil 
P sene ayın uupa biiyilk harp mamiyle almış oJdufu fçfn para '"e hangi i• peıinde kfttltu~--u ıorup Brendizid!n Portaaide lider- alarak Ganj mnaiına atıyor. 
teaberl nifu artmaamm hemen her .. :s- -.,. ...... k ı.:.ıL- --1.. da tm 
--•ta .a bilh n- li refahı nufustan d11ha kıymetli ıör - durdu. Yüıbqı Andrenin uydar· en u..-77- ftpunlJl • lf Yolda çal11B1•k auretJle ~ 
~ uarmaaı " usa ucr n ve mektedlr. ld-x..- '---1-- smdan c:e-s"-kh lmcla d dıa i dux..• ----117,-1--- ... 1..- n -- 0 • -.- ~..,.. .... para 1':-: '=••rak illkeain doka 111' ..., o aon ereceye ufmes \"e "nlimü deki "k'nci .. 1 ... ......, ...... ~·,. - daha bir iktar kaim ........ 
bısflterenln bu h118118ta tam yilkUnü Cumlıuri;d rej;:.ı,. ";u: ::;::::, vallı aclamın '-tını bellJa sok· 1'ımde • • lftl. J11mdaa aplıJa doiru inip Maa. 
llldılma bnm• dln,.a .-.ırtarınm üzerinde 11aptıjı tairi H verdiği erı nıamak içia .kendi hfhVetba.i siz· Bu para ti• 11""1ıte o- rua nrclım. 1-radaa da BomW' 
•ulllerhle '*tok yerlerde daralma- müabd Mticevi göatertteji için yal· ledim. GGJa bilsl kahramanı bir lan üç d ,a W . )Wienliye ya dindtlm., 
•" lrapa•mur De Mrlikte olmuft11r. nız bizleri dtğif. bütü11 d1Jn11a1P ilgi - kltifmiıim de ~enepl4an bat. bindim. Akdtn11ia ma•i •• sa· Müth• xaldarn iki . 

Barada nifua en ~ok artanlar en lttndlreeekttr. ()yle •anıgorum ki klJlltp doiru yürüyenlıc btilqaf- kin ıulan iitt~11de kayarak ÜÇ kadar b~iftim. ~lüaldr * SÜ' demir ve k6mür madenleriae TIJrk uluarmun tariltte oyntuhlı bil • lar y&pmlfllD ıilri 1rir kıtır attım. sinde Portaaıde vardık. • tan, pia kokulardan, 
llahlp olmak yüzünden büyük sanayi- l/Ü rol rıDluça en bert'k«li ulutlar- Bab '--·ını 4amalaHı lrildilim Bmada fula kalmalı l11ç i• • ve bitmn tiikeama dilwi -·--
ini IOD derece7e vardıra• ,., bunun dan b4ri olmaaınd1111 ve tabüdi11le ... ,,.. •-i el Daha el s.-- po 
.a.-aa~•-a ı d i~ı·n ona kandırabilecek .a.Jer --. 1'" um. • 0

•·- • " el•• 0 1--dar 1...t-.. - -,..-qu ... ---- • en ıen f eniz teclmine yüksek ı~ drekli ,,...,.,,,ett.r g~r- ,. lialerin 1 d mMıe k çeki - - g...,..., •• -
slrllenlerdir. Bana karphk nifasla. meaindM ikri -l-'•tir. aö1li1e1'ilirdim. • ıne :it n ~ • ki buradan bir an ....1 p1ap k 

•-, •• .., ni7cr-'--. Rrbtcmdan hi~ a•nl • Dl 
n orta dereeede artaalar Fnna sfbi Geçmtıtekl nilfus hareketlerbnizi Benim .....miden J,ir türlü mad"'DD11111 

_ PreUHI Jul...: ,, adlı tulmanm yohmu anJOrdum. 
tüa tc* Pftp olan memı.ketlerdfr. elde etaıek mUmkftn olN7dı tarihi • • _ _s 1 '- .... 1 ·ı L-• 1..• --L' d 

vaaıes11n1en .. ıscanıma ma oaa· Lir 80, __ ..ı_ 
1

_
11
• ·ın"ın -ı:.L al. enca er uaaı 110 _ 7 ,,_ san ı 

l'abt laaql pkllde oluna olsan Av- mlzln fnlt ft çıkl§lannı çok mtlsbet f 11 aaaaa - ,ıua her d '-- da 
npanm bqlnldt hali nüfusun kemi- hlr nrette ılrebllfftktik. Bnclan 'hilecelc fiddetll kam ırtınuı 1iİ- makta ol.tulu11a priinıA Jiirelim attılım adım a -•• 
,.C n keyfi7et itibariyle yübel - 130111 lau bütttn Amapa aUt11111 180 ziin•• ·ısilcmernise rapaen Tu· ıe'rinsten hop etti. aa doiru aalllmıt 1'ir awc 
.-1ıe bafbap ciderekt.n vlcut milnn ikn Türklerin ntifaalan il•· mutan TumllaktoJ'a °' sGn.te aç• Hiç difitma.d-.. stiftrteYe dGm. Hic 1rir ..,.len yılmıpn 
t.alm111tar. halde •tihl• bir yelcOn tuturorchL mutlak. Yiiriirkell UJUJ'&ll Jiiklii çıktım. Dolr-. kaptanm falllD& nim ıi1'i ~as« pelc 1'ir anafo 

8ellep ft netice mf.lfleshd bir tara- Birçok yerlerde bük6metaiz kalan bir devenin aırtmcla 1en7e dlniit sittim. Bu ..... tla h.nYKı • aaclaka ftl'9Cek kadar bunla 
ta llll'üarak iddialı farai,elere 1-f- Türklerin bugünkü nutuslanna ba - ise tam üç hafta tUrdl. '---'an hi.e 1-a . Jllmıtbm ! Bomhe.Jda fazla dil 
ftnU4lan djyebillriz ki ,eni lan '*- kılsa dahi rene en kalabahk uluslar. .La- "'"' ... 
.._,,.,, lwr ,,alıtellf ,,. her batPndır· dan biri olarak sörtinUr. Ceuirde ... ·mu ..... JOlcalapn her .., e ft • tümni"lerek ceh\mde blaa para 
lıi, ruAıın bir Wm iatemai gibi, ~~n verditl ba sflr.el Ye yük- JOrPDlutana çdlarüHmek itin parda çaltabrimls • rol • larla hir aceatere kottHm ye 
..ılaka i111a11 wtcluğu iatigor. Eıki lek imek releeek t~a çok kanetıi on het sün iıtirahat ettim Niha,..t culuk etmelerlDe lsla Yerlrmİf. paruı olan namaala aenalalar 
.-nanın filıretli bütün mdeni11eıleri bir aıut karnaiıdır. Bii)'ik Atattlr- liman kah•elerinde Wr kaptanı Eler adamalalb pllfll' n alır bi ikinci mnki bir 1'Uet • 
4o1d nlUa artnmı U. Mrllkte vilcut kün qtıtı yeni Türk rejimi de bu lcandudan beni ele )'elkenliaine itler ,apmaia katlamnam, beni S..,lan adumd.ı Kolombop d 
hl""lf, n/J/u dllffiare bu medeni • kaynaktan hız alan ,-.ratıcı bir kal. · Hol ~--- el la -ı..-alacalctı. Gemi hemen o pnü Fi· Bom1>a1 yoluyj& aaQallQI o ru JO '!I ......... 
l/dkr" de ~r. kınıştır. Bundan böyle nereye ve na - V---J. · 9· A 

Mestftl eski Yunan n Roma mede. sd gittllimlzi yapacafımız sa)'JIDlar liatinin ,beHi bqlı limanı olan Ya· iu mu.temlekelerine ıltiire1'ile- ~ua ıeq:n 11' m 
nbeflerinln 111almasr n8fm çöküntü- glSeterecektir. faya ıidiyordu. ceiini .a,.ledi. ile tanqtım. 8u zat Şibıola 
lerl1Je Mrllkte olm119tur. Hatıl b1I - TDrlt uluaunun dirim lıarekdkrlni Yafann yüriiJerek; aramada Ertesi sitnU halatlar ç&dlciü •e t.r Foderclir. Her neeleue 
dnktl Avtapada bqlayan ntltm hiç -'>z götanm1 aagılarla ~,... Holandanm büt\in diler npurla- den hotlandı ıtu kendiaine 
darııınluiu daha fimcllclen tarih ve eMı Wttr hlge ola 6u .altllftlara her n ıibi aapuallam ve tertemiz zettlerimi anlata1'ilmem icin 
ekonomi hilalnlerfni telişa dilftirmek 7'iirkiln Ctlllla bafla w tam bir doğ - ml11et omnuı Tilrlc ulaıınım luılkın- Preueı Jülianui Süveyf kanslın- farkını •ererek brni 1ririnci 
tedir. rulııkla 11wtlun etrneıi kendi ıajlıi•· ma w çolalma pıluwl oirdllinl ,a.. dan aplı7a Şap denbnn• elolru raya tqlttı. 
Hi~ şüphe yok ki Berlin ve Stok . mn izlerini görüp anlamaıı demektir. terlr. Eter bu ip Avrupalılar rtbi 

holm nffaslannda rlrlllen bugtlnkU Bir allrii bile ıal/IRllız idare etlUe • 130 111 tince bqlamıt olaydık eski yola diisüldü. Adencle bir IÜD Şimdiye kadar dilen•rek, 
durgunluk bittin Aftllp&18 1a11hr rnezken koca bir ulus hiç idare edile. rejimler Tiirklin Rrvet Ye ntifusuna durduktan aon;a Arap denisini a- aatarak aeyah.at •._ittim Ş 
ve bu hal dört bet kapk stdene Yu- mez. bu tkrece iaraf edemezlerdi. ıarak Bombaya rloiru yollandık. de konuprak doJaımanm 1 
aan ve Roma medentyetlerlllia baş - Bu aynada btltün varlık ve yokluk- .'Jlal ve cmumınn kıymetini biliyor Bu kadar ~ö~ gezdim Af:ika· buldum. Çünkü hen eni• 
lama& plea fılüe& AT?Up& medeni- lanmıS, eblk w •edllderiınll her ııe artmasını iıffgoraak llurılann 1uı ·ı nın ce'hennemlerir.de doia,tım, fa·ı bizim Ameriblı bütün mal,. 
11tln• de ıelebillr. Yalnız ba7at ka - Tilrk 1Mmlara bakaraktan kendi yolu- rebtlerlnl b!r ıatıt ,,U,i göz6nlJnde kat bu yolculukta. aıcak~e.!:! ;ekt;. ı '"?r• .. ~er~k beni hep yuu~ 
nalan bu tanda 8lrf ü11 n cezri nu bilginin wrdlfl bir emniyetle ta. li:l!;.;....:..;-:-.. r::!: :;;::;.::: !;k:'::ı~ ~'!' f.flf' • · - • -· • 

tim azap Kadar "'Ç D1f MYana- fn1L A..,. •-~"7 lltlallDerclen ~bn hUkUaılerle ytl - yln edeeeldfr. Rllktmet de aneak ba rir.r.lz fl{&I &akal!111 "f' nf' rruıtlu &lzf' 
rl)ecek kalar y&\'&D olmadıfı için ifaretlerle hepimize yaravacak olan di!lf'ltm. timde mütee1tır olmanıııtım. Cii- ne ıittik. lur411 eski 
.. "'11n11k de yerinde deiflcllr- en hayırlı lflerl Rlrectktfr. M. ~ekfp Tun( n•! vapurun iiatüne &yle llir 1ıaret.· devlet merkezi imif. 
Banaı.la henber Blylk h1ıtp • • ftffll'1ft fflne ldlUıMttnrlnn •hnı - Pftkoloji ve Terbi11• Ord. ProlnlJrlJ retle d81dllürordu ki y&rıklardaki !O..U-" 
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okutumu~Ja yapn•cak NÇ111e aİD&YI sünle.-i ap~ıda göıteri_I- ~ Ademi iktidar 1 Dnllf nııfryıllırı il liınnıırı i•lıtıe uııı i ..... ı ı·ııaıırı 
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nıı.ı ır. amze y........ ) •• 
buçukta y ıldı.cda okuld~ bulanmaları. \ 6322 ğ B 1 ki 1A1 Jdaremize ait Haydatpaıageçi dinde bulunan 182 No. lı dükkan 

14_10- 935 Pazar~eıi: Riyaziye, tabiiye. 1:: e gevşe ~ ne üç aene müddetle 23. 10. 35 Çarıamba aaat 10 da Haydaıpap gar 
15 - ıo- ;35 Salı~ Edebiyat lisan.. . . . • . . • H o rm o bin binuı dahilindeki Birinci itletme komisyonu tarafmdan açık art-
16 10 935 Çar14mba~ Felsefe, ıçtımaıya~, tanh, coğrafya. • tırma uaulü ile kiraya verilecektir. - - il Tafalllt: Galata poata 

--COŞKUN mag .. azası coştu ı._ kutusu 121111 tr 94Afı!;ı1"'ıım::;. m .. bedeli ~ıuzJ;e,ı;, .... mu~ıemin•· 
..... .... lateklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayjn ettiği y jkala• 

D--.. Jar·. COŞKUN majuuı; ıümrükten çıkacak mallan 1200 liraya kelepir ka 4 iln .. dd • "b" us,,- n Yenunun cu ma eaı m ucı ınce ite ıirmeye manii kanuni 
için Ticaret odasından 15 ıünlük yeni bir miiaaade daha aldığı h bulumnadılma dair beyanname vermeleri lizmıdır. Bu ;tt: ait ıart· 

Ve bu münasebetle, eD IOD moda manto ve paltoluJc yünlü ku • &De D&me ffaJ'clarpqada 1 İnci İfletme komisyonu tarafından p&f&llZ O· 
- .. ...ı f"yatlarmda hakikf tenzilat yapıldıfmı bildirir. Yedi oda iki sofa lkf bala~~ ·~an ı d ·ım· . mtiştemllltı hal'i kullaıuşh bir n 1200 larü Yerilmektedir. (6243) 

Bazı mallarunızm fiya~:U, atalı a g&ten iftw. Kurut ~n:;;.::n;:,;:1'ı::· Ça~=ı:•:.ı: . MuMmmen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve maldiabları ile 

Kreb döıen metrosu 70 Tafta ekstra metrosu 350 dörtten sonra mftra~t olunabilir. -- l>OJ& tabancaları 12. 11. 1935 salt günü saat 15,30 da kapalı zarf u· 
Krep Birman elı-.-tra ,, 130 Velur Suva Şapka için 200 sulü ile Ankan.da idare binasında satın alınacakdır. 
Krep Saten ekatra ,, 240 Velur analez ::ım::m.ı.• , • Bu ite ıirmek isteyenlerin 862,5 lira!ık muvakkat teminat ile ka 
Krep Maroken ,, 240 Ropluk 90 santim ende 2251 K 1 ~ Y A G E R numm ta~ ettiii vesikaları, keza kanunun 4 üncü maddeai mucibin 
Krep Monıol ,, 220 Emperime sua (paçalar 100 ili 150 : H Ü sa m e d din ce ite sirmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 

Kuruı • tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar li:omiıyon ReiıliJine verme· 
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çin bunu bahane etmiyecefim. Hayır 
hayır •• AU... biitiin nedimelerlmin a • 
rumda sisi en çok severim. Dinlen • 
mek ıstıyonunaı, ffmdiden . tezi yok 
bittin vaitleriml yerine getirecıefim· 
Evlenme, çeyiz, paralar, mUcevher • 
Jer, knııaCPI her pyi yapacafnn kı • 

mn? 
Alis kraliçenin yiirinti, aöalerinl, 

tavırlamu, seainl 10n ckrece dikkat • 
le göıdea ı~riyorda. 

Son s«nah, mub•»•k değilse de, 
llemH mamktln olabilir bir pye akl~ 
yatıyordu ki bu da Katerinin aevgisı 
f dl. Sonra kraliçe tabii halini mu ha· 
faza ediyordu. C.Uus im alaya veya 
uhte taTll'Jar& delllet edecek bir ize 

nslamamıttı· 
Bunu Uzerine e11erinf blti§tirerek: 
_ Ah Hapsetpenah, eler mbaa • 

de buyurursanız.. diye kekeledi. 
- Müsaade buyunnak mı? Ne 1 • 

lfn? Haydi yavrum dOşilncenf daha 
açık s6yle. Kaybedecek vaktim olma. 

41ıfmı bfllrsfıtt' 
Alls bu sabırsnlıtr Katerlnin sa • 

ahatJiflne vererek .aze ba'Jayrp: 

_ Evet çok yorpııum. Bu yorsan· 
Jufun derecesi difllncenin tlsttlnde • 
dir. Deıain hem sizi memnun etmek 
btetiY'le hem de bunun eon hizmet 
oldufuDU ndetmek tenezzf11flnde bu. 
Janmfttnsdan clola11 181ledlifnb ada • 
ıırı1 katt'ltrm&ia çalıpcatıma aös ver· 
liıf-.:•fın. Fakat yapılacak iti anlayınca 
ltLAn ·lakl ıtçlilklerl göztimUn tinUne 
~LU mce b6t0n halsizllğiml, bOtUn za. 
W!Jıbiımı anladım t cevabını nrclf. 

_ 81111 bakalım, ba aclamm ismi. 

al darunea neden sararclmT 
_ Bu adamJD tsmint mi? .. Alclanı • 
~- 31.a o lali •DuiWID W•l 

' 

Neden sararacakmı§llD? Kim olursa 
olsun, bence ehemmiyeti yoktur. 

Ba 8ifıleri öyle tabii , .e soğuk kan. 

h bir taTirla söylemı,tt ki yalan söy • 
ledftinl pek az kimse anlıyabilirdi. 

Genç kız tekrar sözüne devam etti: 
- Hayır, bu adam beni korkuta • 

maz. Hem neye korkutsun? Kendisini 
tanımıyorum. HattA bana korku ver. 
mfı bile olsa bilfrsiniz ki böyle şeyle. 
re pabuç bırakacak kadar acemi de • 
filim Ha~etpenah! .. Benim kuvveti
mi kesen yalnız yorgunluktur. Yalnız 
dinlenmefe, yalnız kaJmağa muhta • 
cım. Sizden hiç bir şey istemem. Buna 
ne hacet.. Zaten beni bir çok iltifat • 
lara boğmuıtunuz .. Sayenizde zengf • 
nim. Arazim var. tki tane husust mU· 
saadem var. Kendime sahip olmak, 
istediğim gibi gezmek, dolaşmalt, gül· 
mek, eğlenmek, ağlamak, hürlüğüne 
sahip olabilmek için bunların hepsi • 
ni feda ederim. 

Zavallı kız hem söylüyor hem de 
ağlıyordu. Katerin başını yaya~ça. 
salladı. Kendi kendine söyleniyor • 
muş gibi: 

- Zavallı çocuk ne kadar acı çe. 
kiyor. Bu da benim hatamdan ileri 
geldi. Bu kızın artık raht t yaşamağa 
muhtaç olduğunun farkına varmam 
lbımdı .• diye mmldandı. 

Cuus kız diz çökerek ağlaya ağla· 

ya: 
- Evet Ha§metpenab ! i>i keşfet • 

tiniz.. Rahat yaşamağa muhtacım! .. 
Siz çok büyük kalpli bir kraliçesiniz! 

dedi. 
_ Nasıl, sözlerimi duydun demek1 
_ Affınızı dilerim. Bilirsiniz ki 

kalaklanm çok hMSastır. lı!ıtedfğim 
sey! duyabilirim. Muhterem kraliçem. 

.. 
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Bu" sözlerimizi doyan Tanrı namına 
yemin ederim ki bu olacaktır. Fakat 
ben kendimi sana karşı serbest farze
demiyorum. Ali.s, seni zengin edece • 
ğlm enell hükdmetten senede on iki 
bin ekU maa§ alacaksın. Sonra Paıtıı. 
te bulunan yedi sekil konafnndan 
hangisini beğenirsen senindir. Hem de 
dÖ§ell olarak ve upk.lan, atlan, ara· 
balan ile beraber. Dah& l!ODr& evle -
necefin gün benden yiiz bin ekil ala -
caksm. Çünkil seni evlendirmeği de 
aklımdan çıkarmıyonıın-

Bu Mn söd aöylerken Katerin kı. 
za dikkatle baktL 

A1is son derece kendisini tutarak 
kayıtsız görUndü. 

Tamamen emin olan Katerin tek • 
ra r söze ba'1adı. 

- Sizi sevecek ve sizin tarafınız • 
dan sevilecek bir jantiyom bulaca • 
ğım. istediğiniz gibi, Pariste yahut 
vilayetlerden birinde oturursunuz. Js. 
ter saraya gelirsiniz, ister gelmezsi • 
ııiz. Kısaca ' -namen serbest boluna • 
caksınız. Sana gelince kızım, yalnız 
sc-best değil bahtiyar n zengin de 
olacaksın. lşte, bak, evlendiğin gün 
bu müce\'herleri takncaksın ! 

Katerin bu sözleri söylemekle be
raber mücevher çekmecesinin üçüncü 
gözünü de açtı. Bu göz ışık için idi. 

Burada bir kraliçeye kocası tara • 
fından takılmağa layık kıymetli bir 
gerdanlık nrdı. 

lözün dört köşesinde yapılan mah
fazalarda dört tane, her biri fın~k 
büyüklüğünde bir inci ı!e süslü altın 
h'l~zikler bulunuyordu. Bileziklnr ile 
~erdanJrğın arasındn' i boşluğa ya . 
kut, zUmrlit, pırlanta taşh ytlzUkler, 
küpeler kor.muştu. Gerdanlığın orta • 

sında ise on iki büyük ztimrUtle ifla
mif! bir toka vardı. 

Alis vaktiyle kendisinde dayanıl • 
maz bir heves uyandıran bu mtlcn • 
hederden ~mdi ifreniyordu. 811 kıJ • 
metli ta~lara ~buk bir bakıf fırlattı. 
Zümrütler, kendisine alayla bakan bil 
mel'un gözler l"Ücudunu titretti. Fa • 
kat kayıtsız bir tavır alcbimdu do• 
layı yapmış olduğu büyük hatayı aa • 
Jadı ,.e büyük bir gayret aarfederelu 

- Oh! Madam. Bana biyJe alda 
sığmaz bir servet vermeniz fmH_... 
dır. diye haykırdı. 

içinde deı 
- Son rezalet! Son al~ldr! Son • 

ra, serbest kalacağım. Serbeat ! EY. 
sevgilim,!.. Biraz daha bekllyecetfZ.: 
Oııa saadet bizimdir! ai)zlerlnl aiyle
df. 

Kralfçe ise dil§ünUyordu: 
- Hay maskara hay! Ne oldu bu 

kıza? Çekmecenin UçUncU gözU de bir 
tesir yapmadı. Bakalım, dördUncü 
gözü açalım, buna ne diyecek? 

O vakit yavaş sesle söze başladı: 
- Artık karar verildi değil mi? 

Şimdi vazifeye gelelim iyice dinle 
yavrum. Mesele son derece mühimdir. 
Fransurn dö Monmoransi ile olan me
seledeki muvaffak'ı) etsizliğinden do • 
layı seni afft'tmiştim. Fakat bu defa 
da beceremezsen aff edcmem. Onu da 
şimdiden haber Yereyim. Çünkü bu 
sefer de işin içinde bir adam Yar. Bo 
acl:ırn·, sana "On derece itimat etmesi 
Hh:ım, Senin de onun bütün dOfünce • 
lerini öğrenmeklilrfn icap ediyor. K.a.. 
rarlnştırılaenk bJr ra11tanda onu ha . 
na getireceksin dU, üncemi i) ice an . 
ladın mı? 

- Evet madam. 
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7 - Haydut Jo, evlc;ıeceği kızın babasının si -
zin işiniz için para sarfetmesi için sizi esir etmişti. 

8 - Mühendis Jorj Nevyorktan bir telgraf al
r.ıı;;tı. Aron Morgan kendisini süratle çağırıyordu. 

9- Hepinize çok müteşekkirim. Bilhassa Jessi' 
ye·. Ona ne isterse yapacağım. 

\. 

'\: .. 
.... _ ... 

Jessi: - Bir gün bu sözünüztl size hatırlatacağım. 

:O - nir tay~ ::ıre mühendisi Jorju, Jessi ile 
t~: filde r:e vyorka göt~rüyor. 

11- lkinci tabı yazıyor! Mühendis Jorj bulun
du. Haydut Jofoks hap~edildi ! 

12 - Tayyare meydanında milyoner Aron Mor
gan kendisini karşıladı. 
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- llu adam Paristedir . l\en<lbi 

düşmanlarımın en tehlikelisidir. Sa~· ı 
blılundukça benim her an bir tehli · ı 

ke viicude getiriyor. Onunla nasıl bu -1 

luşacağını da sana söyliyeceğim. Ger . · 
ti nerede bulunduğunu biJmiyorum, 
Fakat söylediğim gibi hareket eder . 
een onu kolay bulursun. O Yakit bii -
tün u.sta1rğ'ını kullan, alda gelmez 
,eyler uydur .• Kısaca istediğini yap, · 
fakat bu adamı bana getir I .. 

- Bu adamın ismi nedir Haşmet
penah? 

- Kont dö Mariyyak. 
Bu isim, Atis dö Lüksün kulakla -

rında bir yıldırım tarakasiyle patla . 
dr. 

lsmin söylendiği andan sonra, ge. 
~en daltika zavallı kız için, ruhunun 
b.iıır musibet yükü altında ezildiğ'ini. 

biitiin emel ve duyguların mahvoldu
gu: u, en sağlam dil1?üncenin bile, ya-

1 
ralan::ın bir kuşun rüzgarın darbele- ı 
ı·iyl e hamda sersem sersem dolaşma. 1 
sı ~ibi insafsız taliin önünde yeise 
k::t pı l!l ı~ı unutulmaz dakikalardan bi. ı 
ı-i oldu. 

l?en~i uçmuş, acı h;inde son derece 1 

h r\ ('tana düşmii<;;, koltuk sandalye . 1 
sinin arkalığ·ına dayanmış ol<l uıi: u 

1

! 
ha:cıe, bütün kuvvetiyle ve şiddetli bir 

gnyret sarf ederek teessürsüz görünme 
ğe, bağırmamağa, ba)',]mamağa, bir ' 
şüphe uyandırmamağa çahşıyordu. 

Fakat Katerin, bu anda onu tama
men tetkik etmiş ve belki de ruhunun 

sır1annı keşfetmiş.ti. Çünkü ayağa 
kalkarak casus kıza doğru yiirüdü. 

Alls, kendisini yiyecek bir hayva -
am şeldiğini gören bir kuş yavrusu 
afb~ ko~udan büzüldU. 

Dterhl, kızın elinden tutarak fld. 

d tle sı : . ~. \·e sakin bul unmak iste • 
~:inden doğan kısık bir sesle: 

- Bu ad:!mı tanıyor musun? dedi. 
Kız korkudan tirtir titriyordu. Bir 

saniye kadar krali~enin ayaklarına 
kapanmak cltişüncesi zihninden geçti. 
Fak3 t bundan \"azgec;erek: 

- Hayır! ce,·abmı yerdi. 

Zavallı kız iı;in bao:ıka bir sö~ ~öy • 
!emek kabil olamanı. 

Krali ~e homurdanır gibi: 

- Ben cle, senin onu famdı~nr id
clh ediyorum! r.özlerini söyledi. 

Bulunduğu buhranlı hnl i<;inc~e 
kc~di<ıini Mr türl:.i foIJlıyannyao Al:s 
gene: 

- Ha; rr ! tevab1nı ,·erdi. 
Katcrin bir saniye kadar, ~özlerini 

casus krzm göz!erine dikerek ,;eda -
mnm derinliklerine inmek iskrcesine 
baktı. 

Bu bir saniye p~!;: feci oldu. 

Biri güzeliiğin nümune.:;i, fakat 
:. els içinde; öbürü, yılan gözü gibi iğ. 
ren~ ,.e korkunç gözleri ate~ ş.açar bir 
halde hu iki baş hemen birihitine do . 
kunarak iki ,;ccfamn çarpışmnsm(lan 
doğan faciayı haykırıyordu. 

Çarp!';'ma pek kr"a fakat deh~etli 
rı ldu. · 

Alis, KateriniR bakışları altında, 
uğursuz bir hayalden kaçıyormuş gibi 
titriyerek arkaya doı{ru eğildi. Sonra. 
arka üstü düştü. Katcrin bir dizini 
yere koydu. Sık srk nefes alarak l.ıo -
ğuk, hırıldayan sesiyle ve kat'i bir i · 
fade ile: 

- Onu seviyoı·suıı ! dedi. 
Casus kız bütün kuv\·ctini top1r • 

yarak: 

- Onu tanımıyorum I diyebildi ve 
sonra. bayıldı. 
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I\'aterin ku~ağına asılı bulunan u. 
fak bir torbadan billur bir şişe çıka. 
rarak dikkatle \."e acele etmeden açıp 
genç krza koklalh. Alis birdenbire 
sarsılarak gözlerini açtı. Yüziinden 
terler akmağa başladr. 

l\:raliçc: 
- Ayağa kalk! dedi. 
Alis dö Lüks itaat etti. O ayağa 

kalkarken Katerin de tekraı· yerine 
oturdu. 

Ayni zamanda yüzü sakinleşmiş. 
bakı5lan yum~şamıştı. DadakJarıncla 
bir güli!mseme belirdi. Sesini tatlı · 
1aştırnnk: 

- Yavrum, ne oldun? O li:adar yor
gun musun Yoksa bu son yolculuk 
srrasmda son derrce takdir ettiğim 
metant>tini bir yerde mi bırakıp gel -
elin. Haydi korkma, doğrusunu söyle .. 
Dü 1ünceni, duygularını açıkça anlat. 
Pekala bilirsiu ki seni sevdiğim için e. 
.,-ı2!lerini yerine getirmek is terim. 

K:ıterin dö Mediçi bu sözleri söy . 
]erken şefk:ı tli bir tavır almrştT. 

Alis dö Uiks bir saniye kadar ka · 
pılmaktan korktuğu bir hileden çrki
ncrek 'e kr:-ı liçenin sevdiğ·i için yahut 
iJine öyle geldiğinden dolayı kendisini 
l1imaye edeceğini sanarak iki uçurum 
arasrnda bocaladı. 

I'llüstantikler, polisler bir mahkıi -
rn an ağzından ke:mli~ini zindana vey:ı 
darağa('ma ~öndcrecek itirafı almak 
i~+edikleri zaman, ins::ınlık ic;in lckr o. 
lan müthiş bir i~e giri~irlcr. 

Dir cenıiyetin kendigini rnüdaf:ıat 

etnu~k için malik olduğ·u hklar ne o . 
1ursa olsun, düşilnülürs<.>, müstantik 
•cyıı polisle beraber ayni mah li'ik sı · 
nıfma mensup o1duğuıalan c!ola,Yı in -
sanın yüzünü kızartan ba1.1 kötü va -
sıtalar da maalesef vardır. 

İster masum, ister suçlu olsun, tir 
insan tamamen Engizisyonun müthij 
işkencelerini mumla aratan mane,•i 
acılara uğratılır. Bu da acmılır ki i . 
tiraz olunmaz bir hakikattfr. Çiinkü 
bir çok masumların sırf bu azaptan 
kurtulmak için istenilen şeyleri söy • 
)emeğe mecbur kaldıkları bir çok de • 
falar görünmüştür. 

l\lüstautik \'eya polisin bu kötü ,-a
srtası müttehemi mümkün olcluğu ka .. 
dar kısa bir zaman içinde biribirine 
son derece zıt ruhi haller içinde bu • 
Jundurmaktadır. 

Mesela orta derecede zengin biri • 
sine on miJyon1uk bir mirasa kondu. 
ğunu haber nrdiğiniz zaman duydn. 
ğu sevinç arasında böyle bir mira~a 
konmadığından maada kendi ::ıcn·eti

nin de tamamen malwolduğu söy • 
lenmesi nasıl bir tesir hasıl eder? Bu 
ilci zıt haberin doğuracağı tes irlere 
pek az insan dayanabilir. lşte mün1:rn. 
tik de suçlunun ruhunu böyle biribi • 
rine zıt tesirler altında bırakır ona 
bir de mahkumun son gecesini, ertesi 
sabah celhldın satırı kafasını nn~tl 

kcse::ezini anlatır. Arl~asmdan lıirclen 

bire hapisten kurhı1acağını, ~ilesine 

kavuşacağım söyler., 
Katerin dö Mediı: i <le bu yola sapa. 

rak casmı kızı tuzağa dii şürmeğe ça • 
lıştı. Alis dö LükEiin lıali ele, yukarr • 
da an1attı:hmız ::-udurun haline ben. 
ıiyordu. fü:ıasen o da l{ateriniıı elinde 
bir mahkiımclan başka nrydi? 

Krali!:e sahte bir giilümsemc ile 
söze başladı: 

- Ha yeti bakalım. Yorgun rıl<l u·:u
n u bana itiraf et.. Tiunu anladım. F:ı• 

icat c:enden ı;ıon biı· hi~md ela ha j..;(j -

yeceğim. Eğer bu iktidanmn haricin -
de ise vaitJ.erimi yerine getimwmck i-
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deı· ve vüze yumuşaklık ve gençlik ta. 
ra,·~rin.i yeJ'İr. Bu ~ihrengiz çiçek ha 1-
trnımu ecınnelcrde "Çir - Ascptine .. 
rı• nite sntılr.ıaktadır. 

ki Kulübe açık arttırma ile kiralıktır. Arttırma ilk teşrinin 17 inci , -~n . 

Pertembe .ıünü aaat On beşde tefler encümeninde yapılacaktır. Şart ---------------ı 

Nurettin 

:···· nmJnn vatmnzdan ev'fel kul!a. 
'. \ • <'- • 1 

nı~makl:l. cildin sert aksamını yumu- I 
~atır ve lekeleri izale eder. Sabah kal- y 
hi'nca ht>l\İcnmiycn beyaz, ter Ye taze 1 
hir cilt meydana çıkar. Bugüne kad:r, Traş bıçağı herkesin bıçağıdır. 1 
hu derece hasit ·re şayanı hayret ır 1 adedi 3:1 kuruş. Her yerde satılır. 

:.'~;::ii:~i~~:~:::i~.;:~·~"::p:. -"r fUHl ~H~il ·•• 
tin-e., ı kullanımı ,.e cnzip tesfri nd<'n U • v 

ha'"""tt k 1 .,. Ben de .:ıimcli boy - Seyahatten avdetle Beyoglunda 
· · " e a ını~.. " i 19 N l T 

l'l"fm, kollarım ' 'e ellerim için " Çir . Sakızağacı caddes o. ı u -
J\~rıtine ku1bnıvorum ve son derrct »ini apartTmanına nakletmiştir. 

· • W 4felefon: 42055 
l'll"mmm knlıYorurn. -----------:---
----_ • - ZA Yl - 23/ 7711 sicil cüzdanımı kay 

Beycğlunc!a Parmak kapuda bettim. Yenisini çıkaracağımdan bu -

1" i?!;sim kuyu 15okağında 13 No. lu lan için hükmü yoktur. 

f.fo.u1!1 pa•a apartımamnda 1 No. Hüseyin 
1 ._. - • ~ . . " ~n:;:::n:::ıı:ı:::=:::ı:ı:1:::1~::::n:a:n:::ng 
u ..... aıresmde ıken habn ıkametga. ~ Diş hekımı ı: 

~::çhul olan Bcnal Aleknn . i Rati p TO rkoğl u ij 
· ğ k caddesi Meserret !: 

nameıi her gün Levazım Bölümün de görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte yüzde On be~ pey ak çeleriyle tefler encümenine gel . 
meleri. (6257) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
komisyonu Başkanhğından: 

M.K.N. ağırlığı kıymeti eıyanm cinsi 
K. G. L. K. 

1816 1557. 70.74 80§ ağaç gaz tenekeai sanaıgı. 
1817 1278 127.80 Paslı müstamel gaz tenekeıi. 
1786 293.500 132.01 Otomobil eıyuı aksa.mı. 
1762 0.460. 5 Deve kutu tüyü. 
1315 168. 176.04 Bot mukavva. fatura.aı. 
1317 45. 450 Rugan deri (çürümüt) 
Yukandaki eşya 14/ 10/ 935 G. saat 1, de açık artırma ile ıatıla • 

caktll'. lsteldilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuz· 
la kanunen muayyen zamanda Ko miıyona müracaat etmeleri ilin O· 

IUDUJ". .( 6264) 

lstanbul üçüncü icra memurlu· • An ara numrara (88) fi 

hftd~: 1 ~~~~~~=~~~~~"-························· lbra.him Sal~mden ödünç aldı· :::::....................... d . K 1 f 
ğ . fda ile veya şifahen icra aıre· • • Ok l lltıı 500 lira maafai:t ve 50 lira 11 1 d' ..... a ıgra i ve u 
l'pJ-· d . bildirmeniz ve bildirme ıgı · ı 

-..'(ıl ücretinin tahıili zımnrn a sıne . • d 
,.ilki talüp talebi üzerine tarafını· niz takdirde ayni müddet ıçın e l D f • s 1 
ı~,35/19111.Dosyadanödemeem 76 ıncımaddemudbince mal ~e- ! e terı atan ara 
l't a.·· d .

1 
. . d k~ yanında bulunmanız bulunmaz ııe 1 h "on erı mış 1~e ~ ~ez ur ~a -

aıde oımadığımz gıbı elyevm ika- niz hapı ile tazyik oıunacağınrz ve ı . ru·· rk ••aarı·f Cemı·yetı·nden •. 
llıet "h h 1 k l 1 hak'ıkate muhalif beyanatt.a bu · ı 1'1 ia rnız dahi me; u a mı§ o • 
dttğundan ilanen tebligat icrasına lunduğunuz takdirde haps.~le ce · ı Cemiyetin okul talebe:;i için bastırdığı ve Kü!tür Bakan-
ka !t.' 'il!!:. a zalandırılacag"'mız borcu odemez . tar verilmittir. Tariuı ı öll an j lığının tavsiye ettiğ i her çe§İt defter ve kalıgırı.filerin ıatış yeri 
ıti\,aren 45 gün içinde borcu öde. ve ya itiraz etmezıeniz hakkınız- lSTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINDA 44 
~e · b. da cebri icraya devam edileceği j 
)q~ız borcun tamamına ve ya ır mez'-'!.r o··deme emrinin tebliği ma-1 NUMARALI Mağ•uadır. (2959} (5342) 
1 .·~many~~~~~lınmb· ~ ı~•••u•••••••amam••••~•••••• tt h kamı"'"' kaı·m olma üzere ilin olu-, " 1 a.t icrası hakkına dair bir itira· .._. 
~rnrz varıa yine bu müddet içinde nur. ( l5

446
) ' 

- e:--· 
İstanbul Birinci Ticaret Mlh 

mesinden: 
Felemenk Banliuı tarafmida 

Galatada Balıklı kiiçük ham 13 nu 
marada Jozef lzmirkefeki ile Ha 
tepkapıh eTlitları Şirketi aleyhle· 
rine adliye yangınından evvel bir 
dava açılmı,dı. Bu kere doıyaıı ye 
nilenmit ve 935/ 375 numaralı i9bu 
dava için müdeaaleyhlerden Jozef 
lzmirkefaki'ye gönderilen daveti . 

ye ikametgahını terkettiğinden ve 

timdi nerede olduğu bilinmediğin. 
den tebliğ edilememiıtir. H. U. ~1 

Kanunun 141, 142, 148 inci macl -
dblerine tevfikan tebHğatın ilan 
ıuretile yapılmaıına karar \'eri] -
mittir. Mahkeme 25/ Xl/ 935 Pa . 
zarteıi günü ıaat 14 dedir. Dave . 
tiyeıi mahkeme divanhaneıine a -
ıılmı,tır. Müddeaaleyh Jozef h -
mirkefıki o gün ve o aaate mahk ~
meye gelmez veya vekil gönder . 

meye gelmez veya vekil eönder · 
lır. 142 inci maddeye göre ilan o · 
lunur. (15440) 

~ ..., 
Kemal traş bıçagı 

l'tfe'fcut bıçakların en mUkemmelidir. Halis tsveç çe!iğinden 
bozmaz ve çok rahat 20 - 30 defa tıraş yapar. 

yapılan bu bıçak gayet fnce oldufundan cildi 

8e .. d "JALE Tayyare piyango aiteıinden bilet 
Ye.zrtda kotebatın a " 

Perakende fiyatı: tanesi ;;, 10 tanelik kutulnrr 40 lrnruştur. Toptan alanlara 
taş, Orta bahçe caddecıi 10 No. da T\enıal. ttı i~ at. Telefon: 40:117 

alanlara bir paket (Kemal Tırat Bıçağı) hediy., edilecektir, 

ayrıca iskonto l aprhr· Deposu: Beşik< 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bıınlar size hiç ummadığınız 
menfaatler temin eder . 

Habeşler, eski makineli tüfek- · 
leri fayyareye karşı kullanıyorlar 
llabeş ordusiyle birlikte bulunan bir lngUiz gazete fotoğralçıaı, gazetesine 

gönderdiği bir resimle, Habef aakerle rlnl Mr kamgon ~e 19%2 tarihli Fran 
sız modeli ve bütün Fraıısızlar tarafın dan bırakılmış olan otomatik tüf ekleri 
kullanırken gösteriyor. ' · 

Gerri bunlar, piyade tarafından kul lanılacağuuı göre, Habeşler bir yüksek 
yere koymak suretiyle tayyareye karljı istimal etmektedirler. 

Son haberlere göre ltalyanlar, Habeş lerce mukadaes sayıla:,, Aksu"nıa şimiİi· 
lik girmek arzasundan vazgeçmişler ve bu şehri" daha sonra zapte"tnreğe karar 
vermişlerdir. Gelen haberlere göre ltal yanlann bu kararına mukaddes şehrin 
harap edUmemesi düşüncesi sebep ol muştur. 

Habeşist:anda 

Kılıç 
Kap 

11 inci tor 
sat••• çı 

Habeşistan harbi 
etrafında muht4elif resi __ _ 

Habeş 

tayyarecileri 
uçuşa 

, hazrıanıyorlar . 
Habeş hava kuvı;etine mensup Ha • 

beşli pilotlar·. Son gelen havadidere 
göre bir Habeş tayyaresi, ltalyan hat· 
ları üzerinde uçnwş hatta bir . bomba 
bile atmıştı. 

Habe!Jlerln modern 
müdafaa vasıt:aları 

yok denilecek 
kadar aaclır. Ha1'tf 
seri ate!;li toplar 
Habeşler t:arafın -

dan tayyareye 
karşı müdafaa aıeti 
haline konmuet:ur 

nwskesi cr a;, ı k lartndrı ayak 


