
i" iş kiiiıuou IAyiii;-s";'i t Komutaya verUdl 
: Ankara, 1 - lı kanunu liyi· 
1 buı birkaç güne kadar Kamu
j taym muhtelit encümeninde mü. 
i zakere edilecektir. 

20 ilk teşrin Pazar 
Genel nüfus sayımı 

Sa~ ım 'c l,ontrol memur) uğu ulu -
sal lılr ödevdir. Bu öde,·i seve se\ c ve 
önemle yapınız. 

/Jaşvckôlct 
Statistik Umum /Jlüdürlüğll 

....... ·--···-·····---········-··········-···-· 
5 kutu§ • Telef on: 2.'l872 

Sene: 4 .. Sayı: 1343 2 llkteşrin 1935 Çarşamba 

In.giliz donanması Iskenderiye önünde 
Büyük bir nıanevra yaptı 
Fransız donanmasının Akdenizde lnqilizlere 

qardım edeceği Italqanları gücendirdi 
Habeş imparatoru lngilizlere 
çana gölünü vererek 

üveyş kanalını 
apattırmak istiyor 

16 ıtaıyan tahtelbahlri Habeşistana silah götüren 
vapurıann yolunu kesmek için Şap denizinde bekliyor 

Cephane dolu iki gemi yoluna gidemiyor 
E~lfile~i memDelketneırden<n lb>lfi:I çok Dtanyanoaır 

ô'ltaD~aurD tabDDyetl1n1den çokmak nstnycıroaır 

Musolininin e~ngiltereye Fransa vasıtasıyle 
gizli bir tektıfte bulunduğu haber veriliyor 

iki. taraf-

··şaka··· .. b·ii"e·oi·s~ 
latif şaka f 

Harllı durduracak i 
makine! ı 

lngilizce "The People,, gaze
tesinde okunmUştur: 

Bir Holandalı muhteri, hal
la ile Hab~istan arasında çık
ması muhtemel olan bir har.bi 
durduracak bir yol buimuıa 
benziyor. 

Söylendiğine göre, hu muh. 
teri "yağmur yağdıran,, bir ma· 
kine icat etmi tir. Bu makine
nin Habqistanda kullanılması 

. 

YUz Japon zabiti Habeflatana S hakkında ve uluslar kurumuna 
gitti ; bir plan verecektir. 

Londra, 2 {A.A.) - Adiıaba- Holandalı muhteri. icat et-
badan Reuter a:jamma bildirili- tiği bu makine ile, devamlı ıu-
yor: "Yüz kadar Japon ıubaymm rette yağdıracağı yağmurlar yü-
İngiliz Somali&ine gelerek Adiıa· zünden İtalyanm Haheıistancb. , 
babaya hareket etmek üzere olduk : ilerlemesine mani olacalmııı.. i 

._ . .._... ................ -....... __............. . 
ları söylenmektedir.,, A b"td· "ld" .... •••••··•· 

Ş h 2 ( A A ) R yrıca ı ırı ıgıne göre, vapur-
. ang ay, d · · - euter da önemli m1ktarda mühimmat 

ajansı ayların an: B 
S 

.. I b" J h . • . 
1
. vardır. ununla beraber Şang • 

ue ır apon eyetının gız 1- h T k" ' • 
H b 

· ·· d "ld" ... h k ay ve o ıo cJakı Japon otorite .. ce a eşıstana gon erı ıgı a · . b . , . 
k d b

. t d 1 kt d Jerı bu ha erı ~csın olarak yalan. 
m a ır yayın ı o aıma a ır. I ak d 1 . .. am ta ır ar. 

Reuter aJansı aylarının, saglam 
bir kaynaktan aldığı malumata 
göre, 30 temmuz tarihinde Adene 
giden "Hakus:ın Maru,, vapuru ile 
16 subay Şanghaydan geçmitlir. 
Bu heyete Japon kurmayı üyele 
rinden biri baıkanhk etmektedir. 

HABER: 
Japonyanın son zamanlarda 

gittikçe büyüyen dıt ticart!-tİ için 
Habeıistanı karlı bir mahreç te .. 
lakki ettiği n zarı itibara alınır · 

(Devamı 2 incide) 

Gayrı memnunlar grupu: 
--- ,_, zt:www;ı - -...--.- - ~ - - 1 - ---- '-2 sı:ws ±wwwt "-"' ._.,,-, 1-1,_, ~ --~ -

Almanya ve İtalya etrafında 
S devletin birleşnıe cereyanı 

Gömböş Almanyadan 

Yeni kurmay hava ve kara subayları 

Harp akademisini bitirenler 
52 subaya törenle 
diplomaları verildi 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

ilbay sergiyi açmağa giderken 

Ehli hayvanlar 
sergisi açıldı 

cYazısı 3 üncü sayfada) 

Son zamanlarda bütün gazetelerde 
görüp "Nedir?,. diye merak et:ti§lnlZ 

bu ilan 

Halide Edib'in 
11 ilkteşrinde ·tfABER de başh· 
yacak olan romanının ismidir. 

ltal • d k Yazısı yaya gı ece .:v~~~a 1 Son Sayfamızdaki tafsilata baku"ız .. 
• . • • • • • • • "fi : •• ' 

' 



abeş im a o 
gllizlere Çana gölftntı v rlp 

Stlveyşi kapattırmak f tfyor 
<•,,,,.,.,. ı _,.J 1 ı1111••r1a ..... .,.... 1 Wana ba •draeaatı 1•fbtuu 

tia memlek•tin Habetiıtana kar lnailizler €.ltellttankta ııet1 JU17or. 
fi sllterdill aJlbnm aebelli ç&· tedbirlere durmabıam clnam •t. l'r ..... a ~ .......... ,.. 
,...ı:aaanlqdır. AJDI a-aada, mektedirl•. , ... .., •llııell 1111 t 
Japcmp Hahetiatam pamalı ur· Datlarm lwlne elli llaw,a Malta al .... lwe t..iltare 
rlatı için çok elftritll bulmakta- ha Ta müdafaa topu koaalıımattar· Fraaraclan w:rl tedhh ler tali>• 
•• 8a Jn.u• 10D im iki ... SiJlh ft ........... •e kara• ..uJip J ... e,e kartı bir leca· 

.-L1T1Dda hzı tet.W... airfpnlf- alır toplana taf,,,.,.ıım hnlaa • 9We Wwalahııiu tdd&cl• Fraa 
ttlr. Pamuk ekimi ile metP1 ol· dırmak ~in kırk kam7on kiral&Qe m Mhtbesinia Akdenizcle takip 
'IDak üzere hi 'ÇOk Japon .. ıuı.,. mlftlr. Harp füD&mam ......,... .ı.cett b.aı harebti IOl'llnlflu. 
mittir. Çünktı JaponJ& Amerika toplar 1erl8fllrilmittir. Ceı..I& EM.ten .War 1mruma paldı• 
ile olan huaumeı; ,.Odndea her tanktan her ltalyaa npura ıes • mn 18 .o:ı ...Wnme alıe beyle 
laalde Ameriln.n puaak tlcantl .. tillıçe 1la, etJa n :rolaa..,.. ol· Wr tecaris "ftllma..a. dit• h&
~.-nrn·nden kartal-la umetmlt- ... hmaa Wr lqilis _,....,.. 1ı11n ualana koleldif l»ir lm'ttte 

tma ıemlal llmaadu cd-•kta, llllitecame kartı hareket etmele-
H•Pll lleww torpil lromdap ka..ı.ı•stma Ws ri icap eltili turih edilmiftir. 

'A41Mı1Hı1Hııl .. """"""°'' _ .. . 
Mel'al snnal• <-ilam) c. ........ ~••••Pi , " ..... ...._r......, ....... ...,. 

i1mMıımlD Ha'betütaaa Mr alphit F.-•m U Pld p.,.,_, Çw gBlllnll verl11 U•J'f 
ndMbait 01-mm ... alDler ifba•• JÜID eutaa anallm a1111tt1rma1c letl7•• 

lllntım pek Jalaa olthalu tekim· amhtelll telüfter'.- 1000 ı.,oı. Paril - Soirln H.._.._ 
IHJle ..,.... etmeld.ur. ta,,.,..ı _.. ,.._, .,... aldrtr, "Wrtok ffa. 

1taı,.. elPlill.wd .... 1a. MaltUan ı.,uw. t111t Jtal • 11etmer1n t.,;t eltili bir.., .. 
- ..,.. albJa i11411rUmittlr. JU cdrarmlfLartllr. ...., ... • .... ·~ ı..,u1zı.. ç.. 

lllalaat ltlert dirtlitlr wYial uada Maııu.kl ,.....,. • • ,..._. • .,.eli teklif• 
........ clfttoA' Holmwa. lauta imar da ftl'tlu. .... W.ıı• miftlr. Buaa nmkth11 onlarda 
ialacılar ve malzeme ile Diredu • :rılludanberi Maltada ltalya için Sü.,..,. ıs.ıl•ı k.,,....lanlW 

ya hareket etmiıtir. CUU1luk •e propaıandacıldt ,..,.. bümiflir. Bicicett petrol bati· 
... ., .. h .. u...._. ne DlllM 11111 olmakla idwn e.Wi,... ,..._ ..ıtece --.. hu_. 

llafllr•c•lc Aman •11111 lmUnl kal....,...• aele ile ilsili ..... aaa·•il· 
ltalyan hicamlarmm S •• 10 Lonüa, t (A.A.) -1ta1Ja U. ..ı.tedir. 

ilk tqrin aruında batllf8caiı far- ffabetiıtan arumda 1&T&f& mani 

aed~~·· O-la d-iryolıa- olmak ilıılWi -ıt-... ....._ =.::ı~ ç'!: 
•• ı ittaa:ron rınm bom· mqtrr. lntikerenln, pıldm ..a.. na allü Nil ........ mühim 

rdıman edileceii zannedilmek· clafauı 6clnini yalım bqma de - ....-.ı.n.lan biri olup Sa
bMlir. iyi malimat alan çevren- ruhte etmiyeeeji tel&rar edilmek • 
... de, imparator ile Yemen ara- tedir. elan'" Mınr ~io ha,.U önemi 
uada hlr ittifak mibaker•I c:ere- •-• ......... ,. p._,. ~. Pabt Siten.._. 
7U etmekte old.ula l»ildlrilmU.· ,,........ ltlr teldllle MI lmm ln,ik....na ..........,. pek 
leJMde ........... teJlcll miim '4ie tMiİ ~ 
kin oh• 'lbr.a. .bandiM.. tThe Pople,, ıueteainin dip- -1111ır. 

ömboş Alma 'a 
Berlbıd!~~l!.~!~~ ıJ)~~~~ ~nemli C• 

re, AlmaııJacla Hitlerle ele •öriit· him) miktarda ıiel (ukert) tay· 
taldm aoara tekrar memleketine 7areler •tın ab...,ı .... ı .. i or
danmüt olan Macar Bqbalwıı taya çıkacaktır. Ba takdirde Ma· 
Geaeral Glm oitf pek nkıNa Raı caıletaa, aiilalt 9',...J ye ekoao
map ılderek ?tal7an BatMkaaı mlk llallercle INh&ad•la ülkelere 
Musolini Ue ıorötecektir. ınih'acaat edec.Js ve baJlelllde u· 

Din lasUb .-zetelerinclea •· luı.ı ekoa .. \ıiafn tabın t il • 
larak yudıtmm aibi, Gen .. l deceli tetllr• prtlan el'-• eMlti· 
Gambatün Almanya aeyahatinl, lecektir. 
Alıwa1a ile ltal:ra arwada bir 
,.ıdqma temial lçia taftlaıt ma· .. ki, lllllet ~l•M•••ll 1"'1• 
laiy.Unde ıörenl~ı vardır. Gene lerlinden ıelen ~ 

• itl .... la Abun,.dan IODJ'• *• Macar ı.,lısıMcnlDID AlmaQ
GömWSt lta11a1a ıiderek her iki ya aeyaMtladen diler ı..ı netM:.
tarafıa noldai u•rlarnu ltilclir· ler t;ıkanlcbimı •Udiriyor. 
meıi muhteme1diı. Bu ıöriipaelerclen IO-., Al· 

Ma .. rıma kuvn• ltfr hava 
devleti oım ... 9alıt1ror 
Buclapefte, 1 (A.A.) - Alman 

haft habolıtı Jtnetseri Qiasal 
Mlleh, Macar haftCılık __.zl•· 
rine yapblı 16retleı Macar h•r 
ncılıima ıimdilri ...._ bak • 
landa bir fiklf ecliamelc fınatını 
elde etmiftir. 

Triaaoa aadlapaa•ı macl1tln • 
ce, Macarittan bir illet haftelhla 
l&hlp ot.ak ha1dam hais ...... 
.Ur. Maımafih, tecim bakaalılma 
atlı •• it:raraan blformalr ... ı 
terbi19 ılrmtlt bir haftCllık oflti 
llleftUttm. Macariltaa, u..w. ....... ""°" ........... 
olmak imk&nmı vera bir t .. ldllt ......... 

Siel uÇaklar çok u oldwaltm
daa, oflae ltallı oı.. biıvok pilot
lar antremaan1aTIDI ıpor asaldarı 
6-'iıad• ppmıldaclırlar-

Macarlllaa lmnetli Mr baftf· 
abk karmak &qilrlQIDI (illik· 

aıanyqm dıı ıi:ruumı deiittir· 
dili .e,leniJor. 

Almanya, Fon Papeain 
milleffen ..ar9'drep Wr hlok .. 
mim-• halılandald pollt ... mı 
takip edecektir. 

Bu Mim mHltıt, Allll&llJ9, A· 
~ Maculltan, Ulıbtan, 1-
talya. ............. JapoDJ& •• .,. .. ...... . 

llatp ile Mı ate Ullaalar 
Kurwunll•n 91laacalc .... , ... 

Paria - Soieain Raaa artan 
M.. B•tllelca• Gamt.lt&a Al· 
manya eeyahatind• toma Roma ............ ,+ ...... .. .. 
....._ Wr W-de t.wt .mı• 
tıeclir. 

it.Ura MMmltl aı.lar 1mruina;. 
na .......... ...._ oldulu 
taWW.Poı.,,." ~ 
••ona bılsip .......... AJDI 
-DllaA~"'-~ 
muı lsla ltal:ra tarafmdu...,. .............. 

imparator 200 Y-enliden mtl· lomat muhabirima JDlıtma si- ------------
ep Mr •flJel bW etmiftir. re, Jtaı,a. HalMt aalı ... slıls I· lta•1a111ar Pr ... zle .. ...- si V al 

l:l:',ıa::-aaı..:'1:1: Jurbulol-la,• ';.a-.~~ı·ı~ ~..:. Berlin 2 - lnsiitw• kabiMai e7 
-, ......, 111 ,...,... Atlna, 1-Puarstmllel&alk Gı•nal S.UUlal.Ulwla._ 

11 ltalJaa denbaltı ıemiaiain, fmdan Wr t.lcllf ı.ı..t ihtimali "" IÜll ~8! kalJa - ~ çarpıpnalarm.la ,araluaalarm 4111 ..,......, llaalbw, lnlltldaa 
~.-.. ....ılketl•._ Hahetla- .., • .,. ~ ll7'IMIDI tekrar ıa• 98 kiti ol•ata 7uıbpr. Hini • ,._ NJ ..... ı.tal taniJ• * 

...-U.bilecek harp lna· Bu talalirde 1reo..,..ıar ha • celi1ecektir. latilis ........ :retpener parti 11•er1 SofaHa ,. • ..... • 
....,, plaılamak iPD Şap .tem· lall ...W,ette 1eçece1c •• lllr ..., 1aif ltlr dltilitlik ollDIJK&lı Midi· r.blarm lnalalKluldan laMta.. • Halllp parti u.11a-. .,..... 
._. .. U.IMllt llllcllriliJOr. Hiç pnel llulmGaJa kUar a-ı · rilmektedir. re 11•..- hatırlarnu 1e1m•ı•· • inim ~ enel ..., 

çelnnamit olu Url esrar• --•-- •·f-rllab LJı.1...11-...ıJ•. P--- •-LL--11--111- -... J-'---- tll 1 a..:- 1 la ..... yapar, FraDllS Somalili •· ~ .. .... ... .,...... ·-- _....._ ..... -·•- IUtila Cdı .. 11.t putll.t __. ~·s " ._.. ILllDI•~ 
:pldarmda ıörülmiiftilr. Bunların ...aur. • • • euna Yerilecek cnap ~in tama sfl. toplanarak ,.tllm .. ,.,.eıldan •111~~---Yta&lır. L. 

• erce mitralyözü hamil olduk· Dil toplamcMlır. .. .... daha hararetli ltir .......... .,._ alaull•a ıao .,ta• uu 1--'lizce "Sunda1 Ekapte11,, __. L _ _.__.._ ı..aa..-L t ....._ •- 1 
ve bUDlan Cillati1e kaçak IU• .... ltalJan ıueteleri Framanna anama karar Yennitlerdlr. ~ .,_.. • .... ava 

tiyle çıkarmak lcia mtllait a- aa-l•i ele, .._ anlmtla konut- lnsilte~e ..-dili cnaptu dot.. Ctlmlmrf7etçi kwumlar, ton ~~ tp ıti •rla'Ylll "9 
an bekledik{eri aanılmaktadır. maı. 1&1tddıfma ltu'et ederek 

11 
çalı matbenlirı.r. hlduelere meydan •eren Make · 

t 30o 11• 1,..... ............ diJor ki: ·-'- 1 don:ra nliıi ıı. Scl&nlk polia t11 • Bir an adamada 
-· "Habetilt••W 1Jaa7• uumda· lap-.,. hUcma •• talJU • 1300 ltalyan mGtehU1111, Doı rektlriaiin asıhri iıtamitlerclir. 81'S8 .. 

a·...:a.....~. .;tmek bere Ce- ki iıliti .. fı yallftırmak için ıizli ...... ..;, ................ diDJ• Bqka ,..ı.c1. ele Sel&mk hl • ... ... ı (A.A.) - ........ .. 
Al"I"._.~ •• ---·~ar -1JcJ1X.. iamJrvor. 1- ıa.-t -1~ a;...L..!L 
ndaa hareket .-a..:.. ~ 1

- •• .,_,_ uuf& ....,..... 1a11na diaeliae lMwr- wı..ı.ı lale • dalı U. ttlıraf mulaı..el.t m. 
__...... M•ıoliniDbt, p,...... ...... U.. ulallar 1ıımi --'-...l-

Mhqlla atlma JtalpA laJ • kanı Laftl& ,....t"'AI Ye CBID 9lt ..... ft· mek için hiiJctm•t acık , ... ___. kıta& • la a•ıem ... 
• .... 111• ·, L:..ı.. .. .__, L~L--. utuile ltaıl,an alpatline kartı toplanbyı JUak ....... Cim • "- U.ba maltmat el· 

u..--w..... .......... da hBmabltele metile,I lqlr 
... n ta-areai ve 380 ta-ncı • ı.Witiai, .,. ba ıi,..nm l111ilte- huri'9l ••atı uaı.ruaaa tefkif de Md••l:el:.. u ,,_ lriikOmetine eç•PM ..... iyor. ...,__ ,.... 
e Napoliden yola çıkmıp. Bu .uretle üç dnletin Wr .,.. re XIJ ırraliet ..ıaaa.rini ko· edilenler kefaletle aer1tnt ima · Gaa......_ ._.cllll ı..ıere 
Adt••b•b• bamb........ ela kıo~lmeai miiıd6ıı ol.. n•ı1•u Mtk• ltlr ,.1 oı...cl.. kılmıtlardır. tire. Pftt11er .. •••• kantık· 

F 
edlleceT k mi t :-ı- a aldır. ..,, "1'-lkt.dirlw. Bualar meıaleketln ılktnetinl lıWar .,_.,..,. Bir ldllllilf 

ramızca an ıuetaPllll ..... IDliltee ı. fillre, alutlar lan- lntlllls d ........ •• ı .. -d•rlJ• bozmak auçunclan a:rm yedilladı ıl•lll. lld ....... ,....._..il Ilı 
~abadan öirenditiae ılre, olar __ .. -.1..1- BnUntle manevnl•P ,.,.. muhakeme edclecelderclir. le• 1 

, .... lr. 
nkuunda Adisabaltamn ma razı S: -:-;-1"•" Berlia Z - l••derire inle- p 1 ·ıc 1 1 o ' 1 ,. 

bardıman e~ilmi1eceii laak- ..!-..1. ·-~ •• ol• ... J--!liz do- az. D UI ~ D I man 1 Loach-t. (RaQıo) - ltalyanm n1111 ,_.........._ - .._.. mU t n1fek JA-
a alikad11r devlederin ltalya Loadn elpei Gıandi, lnciliz d" .......... dün ı...ıi ~ • e... e az,Jal b k .. 

ltildlllll•tlndeo teminat iatedikleri hılr irmiif* ,.~. detllmt, an 85111 a 
edilmektedir. •w:"::..1ekett.;deld bir çoll "S.mcla:r Eıp1111 la-...-. 
z ,,. ..._... .... ............... ., .... r .. ....,.. .-..aa .... rm• ı..mcı... yangı 

1u1nr1an ...., -··- Hindistandaki "Lelü•a da m1iltemteı. itti- o-m-.ı •....... ....-. 
lqiliz Bakanı Eden Lo..U.,. Ba sabahki potta i e ıelen Jn- ihtll 1 har ke~ı· ,. .. men l.-.J.,. ....,.,.,, ,.W ....... 1"11ün le iitt6 

11911•
0

ilıı Dıthakam ile ...... silia ıuetele&iaWıia '-Th• p :, .. l>ise ..... ....,... aa. w. JUISID ....... ,..... ç .... 
hdA t..iliı kalti•i bir lt,.1~8'bade ~dN. Lı••Mt t (A.A.).-H :rük ba........_ I~ 4a mQt llecl6rillmUttiir-

_..mb yaparak Habet - ltalpnblr Britaaya, Belçdmt_~~çre ••be mn batı "'-ıW. l..W. laavnt· ~eke ~~ •ifııleJii. qi •r y • ...,., IMDka lm•ı ram üst 
ton safhaas• llrltlP ribcla Jqıpll . ual~ WJ 1-iain ....... bnpD 11Wlqnda Dl ~ ...._............. • liabnüld ... Nil ......-ımdea 
aJac.lmr. Ecln; •ma Pa· kısmı, 1na mewll ....... mabm- PJJlaa .....r ltlr Wlftlde hu • Lebislan ~ l...,_ da •Jlll c• w-.. 

pclerek Fraaeıs ha, Ye dıt t.,,ma mür~'t ed_. tabü1et,I• ızahta bal..W• Ntıt.lantu 
... aaLaftlla .......... rbü cleiltdriP. llaladaklan ,.. im lmnederin plt GetGa bir lan-ı ~aCllk •ir ~ İlltİJorlar. ldlerclen el tlılt Paritte ıeçinen 

Lnal, Franm kabiaeaiııin top- rin JVldqı olmak iltediklwini •etle .kartÜfbll • ld Jan.f 'ela ı......,.._ ,,._...,., ...._ 
_. .... ., .. 11Sdea cam&Ja •~ an ..... qlardır. de aia' ola seda ltir anttan Miietemlelce topraklan, malaalc. lacia bütün ltal)'&ll müatemle-

• laJiliz kahineainln b- AJDI psele 1,-.cfra~ hal· toma 18"Dıi1Mn teri cekildilt lcak ı.aı. aiif1'I almu. t ercleıı daha p ıt.A' 
-. ....... -... ık...,.,. _. W6irıtllacMa • WW~•tll\lsllf. · j 1M4t.Ah•• mü.ımhlut..W. .f.•6• .. peıini,.or-.,t 
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2 ILKTE&RtN ..:.. 1935 HAUF.R - Ak~am Po[l;ta~ 

1JeffÜH, - .... -- ~~: 

Ev k8,fınının 
altı vasfı 

Yedinci bir vasfı daha var amma 
o anka nerdedir ? 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Mer'alar J Gürr1rüklerdeki 
azalıyor sahipsizeşyalar 

. . En İyi ev ka.dmının seçilmesi 
&çın, bir gazete m·· ı.._,__ 

dınlarm elindedir. Bence ev ka
dınının en kıymetli kabiliyetlerin
den biri budur ve bunu ~ebaı-ü.z et· 
tirmek lazımdır. 

Sayım memurları 
direktif alıyorlar 

Tarım bakanlığı ciddi Süratle satılmaları 
tedbirler alacak için hükômet tedbir 

Bu ayın yirminci pazar günü 
yapılacak olan genel nüfus sayunı 
için her yerde hazırlıklar ilerle
miıtir. Sayıma memur f!'1ilenlere 

Tanım Bakanlığı (Ziraat Veka- alıyor 
leti) yaptırdığı tetkikl~r sonunda 
bilhassa doğu !IJf'!rinde hayvan bes 
lemeğe mahsuı mer'aların yıldan 

yıla harap edilmekte olduğunu 
görerek bir gün ffiemleket hayvan · 
cıbğmın büsbütün inkırazına se
bebiyet verebilecek olan bu dü
f Üncesizce halin önüne geçmek 
yolunda seri tedbirler ahnmuı İ· 

Ş 
, Ul&DaJ!Ul açını,. 

artlar tu: 
• 1. - Ev terbiyesi. 2 _ Dikit, 

biç.ki, naıa,. 3 - Çocak bakımı. 
4 - Yemek pifiraıe bilgileri. 
• HalbukL ben, bu tartlarda ek

ıildik göriiyonmı. Şunlar eksiktir 
&anınını 

S - Tua:nuf nı_. 6 T ·ı ı_ .& ua"I. - em&l 
•a:hil' .-&: ıy~ı. 

Bir n kadınm.ı .-.erken aile bü•... • • -....- _, 
~esım _ yap11p yapamadığını ara· 

maınak lia'bll midir? Parumı fuıl 
lara nasıl taksim etımit? Gelirinin 

~de kasını ta.aarnıf etmiı 1 Buna 
~ bakxbnaJıdır. En mütevazi bir 

aıle biitw.-· • 1. _J __ b' b-:1-·ki 
-~ını e ıne ~ ır aın.ı 

ev kadnıı tasarruf imklnmı bulur. 

. Senelerdenberi ~parayı birik
tll'el'ek meali. bir bankanın kum
baraame. attıinu ispat etmneai ken• 
disinden aramnalrdır. 

Her cihetçe uıl teşvik edile
cek buydu. Eber büyük Avrupa 
telıiTlerlyle mukaaeye edilİl"le, bi
ziın ıehrimizin aileleri arumda 
laaamıf fikri zayıftır. Yeni yeni 
Cloiuyor, bunmı h6yilımesi de ka-
-. 

Musiki uzman• 
getirtiyoruz 

Ankara, 1 - TanDUDif Alman 
mtlıikitinaılarmdan Hindemiç, 
memleketimizdek\ muıiki mileue--

Hlerini ıılab' Ye kurulacak o an 
kontern.tuvarm itlerini tanzim 
etmek için davet edilmittir. 

Muıikifinaı hüktlmetin tekl~
fini kabul ebnittir. Yakında be-
raberinde birka; muıiki§İııaa ol· 
duğu halde gelecektir. 

I 

6 mcı madde diye gösterdiğim dünden itibaren sayımı yapacak-
temail kaıbiliyetinden de kadının lara ıokaklarm planlan verilme-
kocuımn seviyesini temsil etme-

ğe baılanmıttır. Sayım memurla-
sini anlıyorum. Onunla ayni ma-

t ,_11.. ·ı· tt 1 h'l y· K~:-r:.ı. rı bunlarla bul'aları ıezerek .. yı. nov xaı~• ıye e o a ı me ı. ...!r'..a 
b'" "k t ı t ı d "kr ' mı yapacakluı bölgeyi evvelden 

uyu op an ı ar a ı am etme- tamın I- __ 1 _1 ..:1_ 

.... ko ... •~ k"l '-- rmal If o~ aruu-. 
gJ, nuf.mı&gı ıayı 1 e ua§& 1• 0" x. d ) 
d B ı n k ___ ıt_ ı~--.. '- •ıser yan an sayım memur arı rr. un a oymıycu;aıK o u.ı oa.a., h __ ._. ed 
'lk dört' add ı-d b' er 11ı11111ıy e topla.nblar ,..~ 
ı m e,evn;aı mını ır d I l . 
h. t · b' t • b' d d ' b ta ır ar. lk toplantı enelki ak-
ızme çı, ır erzı, ır a ı ir E 

8.§Çı haline getiımiı olur. Hal.bu- tam Jilpte nahiye direkt8rünün 
ki 5 inci madde 0 .... "1 · ....::'L bqkanlıtı albnda 300 1&JDD me-

:uıu, aı enın ,l.IA. i ~~t..ı im 
ıek finansal ı·ım' de 6 dd murunun ftu.&ıyle yapı Jfbr. 

, mcı IDa e B" f d --L• ecf 
de manevi hayatında bir mevki ır tara tan a altı ~ıy e 
sahibi oldugu"' nu ~t · evvelce ebik kalmıt olan binalarm. 

o~• enr. I i • l 
Talbii b " k d numara a.nmaıı ıp tamam anm11 , u, ev a m.nım, t&ri- bu · • b 

fidir. Asri ceın et' • ' d:~ ve auretle btıtUn tehrın bıa 
Y m iate ._. 1 I • Lı..__t tir• 

kadının iıe yed• · b" fı 1 numara anmuı ıı uı1DJ1t • 
ıncı U' vu 0 • Belecl" 1- 1- 1 hu k 

mak lazım gelir: Drtarrda da ha- ıyenln, aoaa& eY ı o-
yatmı kazanabHecek bir meale i nulm~an veya numaralanmıyan 
olmak. 1 yerlerı balkın haber vermele mec-

Ukin bu anka erededlr? bur oJdulu hakkında yaptıfl taı· 
Bu yedi tartı~ kend" . d mim çok faydalı olmuıtur. Bu ıe-

toplıyan kadm var =:cırr 
1 

ı•m e kilde numaralanmamıt evler ve 
O da Daı,ka... levhalanmamıt sokaklar mahalle 

mGme11illeri tarafından haber ve
rilmi§ ve bunlara evvelki günden 
itibaren yeni plikalalar verilmeğe 
batlanmııtır. 

cvı-na) 

Yensen ve Tilrk 
şehirleri 

Ankara, 1 - Ankara ıelirinin 
pllnmı yapmq olan profesör Yan. 

Nahiye direktörlükleri her yer
de numarotaiı teılllıı almı§lardır. 

senin bfitün Türkiye ıehirll!rinin i-1============-========
mar plinlarma nezaret etmeıi ka
rarlqmıtfır. ProfeslSr Yanıen hü.. 
kGmet müpviri olarak angaje e
dilecektir. 

--0--

lstanbul telefon . 
memurları 

P@DDste: 
Kamyon çarptı 

çin harekete geçmittir. 
Ekonomi Bakanlığı ile Tamn 

Bakanlıiı bu hususta tatbik edi
leı:ek tedbirler hakkında anlat· 
mıılardır. 

Yapılan tetkikler bilha11a dn"· 
Jete ait mdr'alarm harap olduiu· 
nu göatemıittir. Bu huıuıt mer'a
larm da ıabipleri tarafından tarla 
veya bağ haline sokulduğuna ve 
bu itin daha kirh görüldüğüne bir 
ıpok yerlerde tesadüf edilmqtir. 
Halbuki bu vaziyet hayvan ihraç 
eden memleketimiz için bir ekono. 
mik darbe tetkil edecek bir har~· 
ket olmaktadr.. Hükilmet, mer'a· 
larm harabiyeıinin ıür'atle önüne 
geçecek tedbirler alacaktır. 

·--0--

Radyoda konferans 
Bu akşam saat 21,50 de lıtan· 

bul radyosunda Sait Çelebi tara
fından, Balka.1 atletizm oyunlan· 
mn neticesi ve gelecek oyunlara 
nasıl hazırlanmak icap edeceii 
mevzulu bir konftra111 veril~· 
tir. 

-0-,-

Basım kurumu 
kongresi 

--o- Ankara, 1 - lstanbul telefon 

ErenköyünJe Bağdat caddesin· 
den geçen 3526 n•ımaralı kamyon 
yol amelesinden Rizeli Yusufa 
çarparak muhtelif yerlerinden ya. 
ralamııtır. Şoför Hü&eyin yaka
lanmıftır. 

lstanbal Baıın KummunJan: 
lıtanbul Basm Kurumu mutat se
nelik kongresi 3 Birinci Teırin 935 
perıembe günü saat 14 de toplana
caktır. Sayın üyelerin geİmelerini 
dileriz. 

Romen tayyarecflerl idaresinde çahıan memurıarm uc. 
Ankara, 1 - Şehrimizde bulu· retle kullanılmaları kararlaımit

nan Romen tlılyyarecileri bugün br. Bu huauıta Kamulaya bir b· 
ıaat on yeditle Zafer abideaine nun layihaaı verilecektir. 
hir çelenk koymuılardır. ---o--

Bu törende aıkert bir kıta le• iş Bankası kumbarası 
lim reamini ifa etmit ve Romen • Ankara, 1 - it Bankasının ter· 
Türk milli marsları çalmmıftır. tip ettiği kumbara ikramiyeai çe-

Aktam elçllik binasında şölen kildi. Bin liralık kumbara ikrami· 
'(ziyafet) veı-ilmit ve bunda Bat- yeai lstanbulda Yatar Ahmede, i
bakan İsmet lnönü, lçiıleri Baka· ki yüz elli liralık ikramiye de Kaı· 
nı da hazır bulunmuıtur. dıköyünde Pakfzeye çıkmııtır. 

o 
~~lll~illll 11100111~1 ı~ıı~ ij~llll~ll~lllll~ııı• 
AMERİKAVA 
KAÇIRILAN 
TCRK KIZI 

Kalbl durdu 
Kutdilinde lkbaliye mahalle -

sinde otman Bahriye mtltekaitle • 
rinden Huan dün nine liderken -o-
kalp aektetbıd• almtlttfh. Fındık kongresine 
Kumarbazlar hazırlık 
yakalandı Öğrendiğimize göre Türkofia, 

Fatihtıe K.&yseri l&am altmda dıt memleketlerin en mühimlerin
kahTeci Abdi, Subhi, Sefik, Calip de bulunan dq ticaret mümeseille. 
kumar 0J"D9rlarken pk•lamnq . rini memleektimize davet etımit-
lardD'., ., , tir. Bu mümenillerin çağırıJınam.. 
Bıçakla • Mibep bd a.,m yedisinde AnJra.. 

Beyoilunda Boetan&r.imda 'A.'r- rada toplanacak olan fındık Jmn. 
navut Abdullah ile tuiJa harman· 1rretidir. Kongrede mümeuil~ 
larmda amele Mehmet kaV&a et- den hariç piyuaıluda fmc:lıldan
mitler, Mehlnet bıçakla Abdalla- amm mevkii hakkında iiahat a· 
hı ayafmdan y&Talanuıtır. hmeabır. 
Mu•t• ile ....,K,,_,,_u_r_ş_u_n_b_u___,_ıu_n_d-=-u---

Cibalide Oıküplii caddeai.,Pe Süleymaniyede Dökmeciler caCI 
81 numaralı evde oturan ıabıkah deainde 91 numaralı dükkinm ilı· 
Şemıi ile Yavuz Sinan mahalle. tündeki odada yatıp kalkan Kör 
ıinde oturan ıab1kalt Beyaz Nuri, Hakkının odumda arqtmna ya
bir para yüzünden kavga etmİ§ler1• pdmıf, yatağm altında 118 kilo 
dir. Bunlıu-dan Nuri mU§ta ile levha kurtun bulunmuttur. Bu 
Şemsiyi batından yaralamııtrr. kurıunlann nereden ~alındığı arat 
Şemsi has.taneye kaldırılmı§br. 1 brılmaktadrr. 

Doğu ellerinde bir etüd gezisi· 
ne çıkmak üzere şehrimize gelen 
Gümrükler ve lnbisarlar Bakanlı 
ğı müsteşarı Adil Okuldaş güm • 
rük başdirektörii Seyfi ile görüfe 
rek bilhassa gümrük an~ar ve ıın· 
trepolarmda yıllardır birikmiş O· 

lan aaıhipaiz eu-anm ıüratle satıl• 
ma.sı için direktif vermiştir. 

Gümrükler Bakanlığı timdi 
biri satıı mağazasında satııı bir
Jettirilmit olan aa!hipea eıyanm 
aatılmuma büyük bir ehemmiyet 
venneldedir. 

Bu e§Ya yekan tibarite çok ft 

lcJymet itibarile de o nisbette yük
eek oldufğu halde ~imdiye kadar 
aabf İ!İ pek yavaş ilerlemekteydi. 
Bu tekilde gümrükte biriken • .. 
hipsiz eıyanm ııahşı yıllarca. bitmi 
yeceii gibi o müddet zarfmda da 
yeniden bir çok sahip~iz etya biri 
kecektir. l.1-in OA.~~tt.r&fı _e
çen rniWd.« ~fmdJ!... bu ~ym 
nıühim bir kr~ıp.~\l.!ru!i!D.Allı 
bUanxlmq-rak bale aein.-i_ ve 
mmemn t:e.irile modc.sı geç.mit 
,._~ete &.~mıPiJ~. ~\İA ~q 
noktal. g~inde ~-a.a. 
lıipeiz qya ~e gtdecaktır: --- -- -

Ehli hayvanlar 
sergisi 

DOn törenle acıldı 
~ 

Ehli hayv•nlar sergisi dü-:1 sa· 
at on beıte Edimekapı dıtmdaki 
temizlik ahırlarında törenle aÇıl
mıftır. 

lıtanbul ı>aytar direktörü Et
hem, bir söylev ıöylemitt hayvan 

yetiıtirmenin güı:den güne asri 
bir tekil aldığına, bilhana İ§aret 
etmittir. 

ilbay Muhiddin OıtGndağ da 
krsa bir ıöylevde bıdunmut, ıoıı
ra kapıdaki kurdeliyı keımittlr. 

Bundan ıonra eergi ıezilmittir. 
Taylardan Çırpıcılı Hamdi, Gentt· 
ral Şemseddin •• İzmitli Jfakatin 
taylan birinciJiii kazanmıtlardır. 

Sa.dullah ile Kurmpaıalr lzz.,. 
tin ta7lan da ikinci olmuılardır. 

Kalitarya kayiinden Muataf a • 
nm Pleme mahıulü olan boğan 
Hasamn gene Plevne mahsulü bo. 
fMı birinci, Bakrköyünden Zeke
riya ile Yalovanm Yeni mahalle-

çilmitlerdir. 
Bakırköyünden Safra nahiye • 

.inden Muıanm boğası ikinci ser ... 
dan Aınnın ineği bitinci, Kita11 a• 
sinden Mestan ile Silivri kazasın • 
dan İsmail Hakkının ineği ile Ya • 
lovalı Kadirin ineği ikinci seçil ' 
miılerdir. 

Veni t&1rlkamı
zın mevzuu ta• 
ma~Jyle hayat· 
ta, ahnmı,tır. 
b ı romanda, en 
h 11acantı zabı
t J fllmlerlndan 
d 1~ı1 mUthl~ va 
m tra:dı vak'a. 
8 rı • ·nema aey. 
radar glbJ takip 
c ::lec :?kalnlzr . . 
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fr o 

Bir Kadıköylünün dileği 
Kadıköy Söğütlüçeşme caddesinde oturan Bekir 

diyor ki: 
- Kadıköy tramvay şirketi traım"fly lıattmı Gaz • 

haneye kadar uzattı, çok iyi. Bu münasebetle bizim yol 
dan da tramı.:ay hattı geçiyor. Bundan bittabi memnu. 
nrl:. Yalnız tra11way şirketi bu münasebetle caddeyi 
biraz 11•n11letnuk ve tamir etmek liJzumunu dU11du. 

Tabicıtiyle bundan da çok memn11rı olduk. Kaldırım taf 
lan söküldü. Fakat o zamandan beri başka bir f aaliyte 
görülemedi. 

Cadde şimdi kaldırım taşlmıı sökülmilş bir !ıald• 
toz ı-e çwıwr içindedir. 

Kadılcöy trammy şirlı:etinin bunu gözönüne atına
.ı ve caddeyi biran evvel tamir ettirmesinJ dileriz. 
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Harp akademisini bitiren 
52 subaya törenle 
diplomaları verildi 

'Almanyada yağ 
kıthğı mu tayda 

Berlin, 2 (A.A.) - Yai kıtlığı 
korkularını yatııtırmak için bu 
ak§am bir tebliğ neıredilmiftir. 

Saylav memurlal ın tekaüt 
Hüktimetin buna mani olmak 

için ali.kadar !kunıllara lüzwnu 
kadar döviz tedariki imkanmt te· 

maaşları görüşüldü? 
iki Jdam Ulyihası onaylandı. 

l c12i kurm3!J fi re /:ileri 

' min ettiği bildirilmektedir. 
Hükt\met döviz ihracı hakkın· 

da bazı tahdidat koyrpuftur. 

Deve kuşu 
siyasası 

Sundar Expresı,, gazetesi A.· 
vusturya ord\1$unun 1<>n manevra· 
sında muahede harici olarak tay· 
yare de kullanmMı üzeriJıe b'1§· 
makalesinde diyor ki: 

Ankara, 1 - Kamutay bugün 
saat on be~te AbdülhaliK Renda. 
nm başkanlığında toplanmış ve 
ekseriyet oldtlğu için çelse açıl: 
mı ıtır. İlk it olara~ Moakov.. bil· 
yük elçiliğine atanan Diyarıbekir 
ıaylavı Zekai Apaydın'ın saylavı · 

lıktan istifanamesi okunmuştur. 
Memur olup da sayli\v olanla. 

rın tekaüt muameleleri nasıl ola
cağı hakkında. divan muhaıebat 
encümeninin uıa~bataaı görütül · 
nıiye baılanırken ba§kan demiş tir 

"Avusturyalılar garip bir h~lk 
ki: kütlesı. Ordu ınanevralarmda 

- Eskiden memur olan bir say. 
lav aayla,vlıktan çıkıp da tekrar 
memur olursa tekaüt vaziyeti na· 
ıd olur, diye tereddüt haaıl olınıış, 
encümen bu mesele hakkında maz 
bata hazırlamıtbr. Okunacaktır. 

yirmi bir bombard~ tayyaresi 
de çrkarara.k ıulh muabedeaini a· 
çrktan açıja bozuyorlar. 

Ayni zamanda A'VU'tturya hu
dutlct.rnu tenıin ettiği için, lnıilte
rentn ıulh muahedelerini muhafa. 
za etmek üzere mücadele etmeaini 
istiyorJe.r • 

Mazbata okunmuı ve Ziya Gev
her söz alarak d6mittir ki: 

.. Yazı gelirse biz kazanalım. Tu Tal ebenin izci elblsesl 
ra gelirse ıiz kay~d:ror•1111ıu~ ... ,, giymesi 

Annturyamn ~ ııyasaamı ıtte ~ _ft___ 1 _ B··...:-- ı· orta 
L_ h 1 _ ~· , .l'!UJJUU& Uı."'u ıte ve 
uu u isa eaıyor · mektep talebelerinin daimt 1UTet• }'eni 'kurnıau denizcileri 

.Harp Akademisini hu yıl bitiren ıu- Arkada§lar alı bahtiYafSill\Z. Çi1n 
baylara dün Yı1dızdald .Akademi bl • kü: TUrk kurmay subayı oldufunuz 
naamda törenle diplomaları verilmiş - için; .Atatürke intisap eden mulete 
tir. Tirene htlklll DW'§iyle ba§lan • mensup olduğunuz için; At.atürklifl 
JllJf, Akademiyi bJtiren 152 kurmay ili· çağdaşı ve Atatürkün kurmayları ol
ba.ra Orıeııual Mahreddin dtplonıala- dl\ğqnuz için. 
mu l'Vlllif, tebrik ve muvaffalayet Atatürk. TürkUn atası. 
~ilerinden bulunmu§tur. Yalnız 20 milyon Türkün, çağdaş 

Sonra Akademinin komutanı kor - Türk acqnunun atul değil; mulde 
generşl Fuat Erden bir söylev söy • ki, haldeki, istikbaldeki Tfirk ulus n 
leml§tfr ve demf§tir ki: uroias.nm atesı. 

Amerikanın 
altın stoku 
Vqiııgtoıı, Z (A.A.) -Hazine 

altll\ ~un 27 eylfılde 9 mil
yar 326 milyon dolcu-a yiilaeldiii· 
ni bildirmektedir. Bu ıtok 31 ikin· 
cikinun 34 de iıtikrardan sonra 
6 mi~r 829 milyon dolardı. 

•-Arkadaşlar sizi heyecanla se- BUyük nrdarlar, dahiler yeti~ti - Şarki Karablsarın 
Jlmlanm. nıı Türk ırkının hayat eııerjisinta; 

Bugün deniz hatp akademisinin çı- ztkasmın; cevherinin; siyasal, su,1 ihracatı 
kndığı üçüncll suuf, kam. harp aka- kültürel dehasının en yüce şahıslan • Ş. Karahisar, 2 (A.A.) - Ey• 
demfsinfn on yedind sınıfı, yüksek le. mış Atatürk. Iul ayı içi~e 13.750 adet ollak, 
Tamn okulunun sekizinci sınıfı diplo- Ge~mi§; gelmiş; gelecek çağları 5.500 keçi, 3.000 koyun derisiyle 
ma ıtldı. derin ve bijyük tarih ,e1ıresiy1e kaplı· 182 aandrk yumurta, 5.000 kilo 

Deniz haı,> •kademlalnden yan Atatürk. yün, 4.500 kilo keçi kıh, 200 kilo 
çıkanlar 17 yl buldu o Tilrk ırkının özildür. 

A.l1ı 711 önce kurulan deniz harp Atatürk Erklnilınrblye mektebin • balmumu. 73 ~val kabuklu ceviz 

te izci elbisesi gİTI11eye mecbur tu· 
tulacaklan haldmıda .verilen ha· 
lberler burada teeyyüt etmemekte-
dir. 

--0--

Rlr gemide açlık 
grevi 

Atina, 2 (A.A.) - Hük6me· 
tin emri üı;erine geçen h•Jtlı bir~ 

kaç kabotaj ıemiıi, mu.adere e.. 
dilmiftir. Bu ıemi tayfalarının 

açlık grevi yapmak nlyetmde Gl· 

dwlan haber verilmektedir. 
---G--

Doğramacı aranıyor 

- Mesele zannedildiği kadsr 
hash değildir. Bir memur saylav 
ohıp da ondan &Qnra tckrta.r mc • 
mu.riyete dönünce uf ak dereceli 
ise yüksek mlla!ı alıyor. Saylav 
olmak bu derece bir imliyaı hali· 
ne gelmemelidir. 

Bundan sonra baı;ı münakaısr 
Iar olmu,, neticede Ziyt. Gevherin 
teklifi ve~hilc ~cselenin tetkiki 
maliye ve bütçe encümenlerine 
havale edilmiıtir. 

Düzcenin Nuhviran 1'llyiinden 
Aliı Sökeli canba:ı Süleyman, Ko
~arlı nahiyeainden Telceli köyün
den Hüıeyinin 8lüm cezalarına 

çarpılmaları hakkındaki komis • 
yon mazbataları kahul edilmit • 
tir. 

Toplantı, mühim liyihaları gö .. 
rü.tmek üzere iki ıün ıonraJ• bı • 
rakdaıııtır. 

Dalma başkaları için 
çarpışan bir mlllet ~ 

lsviçreliler 
"Sunclay Expresı•, den: 
"lwviçreJi müte'hanrslar, Haheı 

İmpan.torunun ukerlerine tayya. 
re topumu kullan.malt öft'etmek Ü• 

zere Habe§iatana vardılar. 
Gariptir iri, kendileri i~in pe\c 

nadir hıLTJ> ctıııit ol.ıı hvi,roliler, 
bqkalannm he:r.bııu ;rapmaja 
pek ehemmiyet vermltlerdir. 

Bütün orta zamanlal'da ln.cil· 
tere, Franaa ve ltalya prensleri 
için çarpıpn ücretli ~«elet' ~ 
mutlardır. 

On •ekizinci uırda Hinc:liatan· 
da çarp!ltllar. P-.palann, Franaa 
kralmm muhambğını yaptılar. 
Hatta KJ11111 muhare'be.indo dö
ğü~ üzeı-e bir alay bile tqkil 
etmiılerdi.,, 

-0-akademisi kendisinden beklenen öde· den yeti~medi; takat Erkanıharbtye drı pazarlara çrkanlmqtır. 
'ri hakkiyle başardı. Bu yıl çıkanlarla mektebinde okudun o mektepten çı1' ş. K. Hlaarda k•.. ~- Emniyet direk-
aentz kormaylan on yedi olacak. Na. tt. Ş. Karahiear 1 - iki eiinden- 1 l Z JmlQ to•• rıu•• gv u• .. nu•• n 

Yedi, sekiz doğramcıya ihtiyaç 
vardır. Botta olanlann Galat.ada 

Adalet hınmda mar~ozlar ce
miyetine ıelmeleri ia.teniyor. 

el ki Tttrk donanması kemiyette kU. Güçlük itibariyle dünya tarihin • beri deftm eden yaimuTlaftlan . Sm ft VeD v 
çük, keyfiyetçe yüksektir. Bu on yedi de ve harp tarihinde benzeri olnuyan sonra aaı\,a"a •a11ı dallara ve ka. Puk otelde mijstabdeınlerden 
dent.ı kurmayı da ktllliyetçe .u, fakat Türk ifitik1al da,·asının bışınlmum. Abaya kar yağdı birinin kua.c.lan para ~aldriını tekzibi 
keyftyet~e çqktur. dakl sır nedir? Fırtın•d• ll•l•n mot81'1•r dün yazmıştık. Parayı ~alanın is· Emniyet direktörl~en dün 

Dtnh harp akadeınbl gittik~e er · Siyasanın güdemine; ihtilalin gü • Greaun t -DtillkU fnUl&da.n )i. mi Zavendir. 
Jhılefly.,r; ber yıl daha ergin oluyor. demine; harbin ılidemln~ •Yl'i kud - manda demirli iki Jiik motarii da· ~ bir tnkere alcbkı Bunda, 29 Ey· 

ler• h•Pll ak•d•mlalnl bltlNnler retle hlkim; ,;ivil ve sUel VMtflırı mü h L-.,tm.,.._ n.. __ 1 __ , ı.._ ....... ~ A t itil aüııü pzetaıiıde &ılcan J\ik -
lee •03 savJ kemalde bir §efe T\irk MiJJeti. .a u.. ~· ~ana ,~ mo· VrUpoya ayyare ıek kaldmmde. bir adauı 'f'IJl'Uldu 

Bu Jll kara harp akademlalnden nin kavuşması. • törlerın aayıaı ~ı bulmuıtur. frr. postaları totJI edlldl Ba,lıklı yaıJmmn uılJıa olduiu 
9kanJarla ha.rp akadenrlıi JltfZUnla - Atatürkün hem ihtllAlin siyasal tına dwam ecb:vor. Memloketimiıle Avrupa araam ve bu semtte böyle br vaka ollll4-
nnm adedi 493 oldu. başkam hem ihtfl~l harbinf n fii1en .!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

Slta,Jnım bitirdikten 110nra ıh: de ba~mutanı elmalldır. kahramandır. daki hava poı.talan lnt dol{!.fISİ)e dıiı /bildiriliyordu. 
TGrk kurmayına katılacalw1U1. TQrk Tarihin seyerlnde liyua Ue strate. H•va sınıfından: Yü~~ı Azmi, lb~nden itibar~n tatil edilmittir. Yükaek kaldımndaki vak'&J'I 
~ yllı yıla ya1an ıa.mandanhe· jinin sıkı münasebeti vardır. Hamdullıı.h., Tekin. Tayyare poşta1arı aelecck aene ba. h~ber alftlQ ~yoilu buta.baneıi-
rl Amıpa.da, kıyada Afrlkada, dahi. SiyMal kudret Ue &tratejik kudre· Pi~de smıfn•dan: l'üzbatı lJtsan. harda tekrar bqlıyac;Ütır. &.ı ıe· ne telefon ettik. Yaralmm ııhhi va 
Jt, ha.rlcf sayısız harplerde, Plevneden tin arni şefte birJecınr~i bir ulus i~in Nlhat, Arif, Osma.n, Abdtilkadir, İh - hepten dolayı poşta idaresi ç!e tay. ziyetini sorduk. Yarumm pek a· 
Dumlupmara uıanan kanlı merhale bilyUk talihtir. Mn. Uuan FıJnnt, Tahir, Edip, 'Nu • yare ile nakledilecek mekt\r, ve irr olmadrğmı aöylediler. 
'boyunca; 'J'lftrk kurmıyınm adı :vaıılr· n b k d • kült:~ reddin, 3tikrU, Namık, imin· Rıh • 
clU'. ,,aş a anımızın a men~ı, '4 • mi, Mehmet Fuat, Kadri, R4ıfik, Bl· CJY& k~bul etmiyecektir. himlerl, zaman ve mekanı ola.. 

rünUD temeli kurmay m•letfdlr. -- rak haber verilen ve B~oilv. zn .. 
Ordu donanma size gUvanabmr Kunu.y, ~bay s~rdar Dıfl~leri Tinci müliıiın Emin, Vedat Ali, Se- ıTZiı ..L!Blr haftanberi-

Akademlde öğrenctikleriniı o dere- Bakanı, BaJbakan: Gc:nerıl lsmet 1· ıal, Ahmet Kemal, Arif. Fehmi, Na. 1s.ooo kl•I tarafından 1 kür hutaıhanesince de tenik edi· 
cedfr ki ordunun \'e doqanmanın en 11önü. el, Niya~, Jlayri, AbdUrrahlfı'. sn - A. k l len bu vak& aarlan: olmaktan zi· 
anemD ~!erinde hlnnet edecek durum Yt.lliden kurulan ,·ıtıınrn "·riın ve vari sııufından yüıba§ı Edip, Top5u l azar 

1 

yade, belki de o gün Yükısek Kal· 
da ve rficdeslnlz. Ordu \& donann'a gelişini tekevvünlerinin 5abit mihrakı sınıfın~ hinbatt Sup1\I Barauael, . dınmda Alnıan J"mıf!llimin yafl,• 
ılH ıUvenebiUr. Sizi kutlu1arınt. fl,ijnU. Muhtar, Kemal, Nlllm, rizbap Kl - Sinema•ında lanmMuım baıb. lıir ~ld~ akıi· 

Ua.rpte on ziyade te.ir yapan etke, lQiJ, İrfan, Mtlımet, Ali yUıbaşı Ali, ı , 
~W-d!r. l\arakterı llUl Ye k~lb BUttin. ıtul'11'ay ncsHlerinc Im·anç Çfmal, Ziya, Abdülkadir, lr.fş.11, Mu. GörUIOp beğenilen 1 : dir. Belki de bir iltibaa olmu,tur. 
meziyetleriyle lrnde kuvveüdir. ,.e öviinç anıtıdır. habere sınıfından yilz~ Uüsnü

2 
ts. ş d Bununla beraber emniyet dire'k--

Cllret ve sebat, karakterin ı,tdfr. Kurmay strajiyerlırl. Ylibek Le • tihkA.m mnıtından yilıba~ Şeref, Le • . a n u törlüiünün tekzibini 7azıyonız. 
Müıııkiln ve muhtemel bütUn çözıeler vazım mezunları. Sizin için Cumhuri. vaıım sınıfından binbatı Huda.J.·. --o---

fçinde iradesi kuve,·tli adam, en cüret yet ordu \'e donanmumda; ~evgill Deniı; sınıfından: Billba§I Nured - sı·hı·rıı· Adada ı,, Bir ln.ılllz sUel tay-
lisini seçer. :Q.aşbqfuınuz AtatU.rkUn izinde ve uğ- 4ln Tokıöı· Nuri GUnue, Onyüzbatı • l 

CüretU olUıt. önce i)·i diiıüniin ve rund~ mutlu hSzrnetler,şercfler, )'tikşe Rafet, Ornom, SUrurl oğlu yüzbaıı ı Heyeo•"' d•h••I v• aergU• 1 • yares dftştft 
i1i Jseup etmek prtiyle sebatlı olun. li~Jer~ büyük başarılar diliyorum Simt Cakır. . 1 zefl ftlml. Arzuyu umumi Londra, 2 (A.A.) - Bir aüe] 

1 4'kademi Komutanının SÖ"·ıc,;n ~ ,_,. · k ı.- ı .1- 1 11.r• 1- V yt d kl·-· ..ıa d · Sabit ff1'irli olmamak, inatçı o ma • .J ı enı urmay suut.\y a"auzr can\Uln , Uzerlne blrk•o gUn daha -r-K a a ası açı •uuQ . ena· 
mak ve cevval olmak prtb1e 111etin o. den Hl'r& cumhurl,.Yet marıı çnlınarü ~utlulanr. · gB•terll•c•ktlr. ze diifmüı ve pilot ölmüıtür. 
ı~.s~~~,~~~ Mrd~n~~m~ ~;;;~~·•••••~===~::::~~==; 

Görüyorsunuz kurmay subaydan Törenin sonunda davetlilere akade D Ü nya n 1 n en gözde v ı I d 1z1 
neler tstenfyor. Harp akademlSlnden minin bahçesinde ~~Y ,.e ~sta Jlmo -

•toma almtt1rla her ~yf elde etmtş nata ikram edilllli§tir. M t h K t D • 
~ Yeni kurmaysub•Jlarlnın adları a f a • as a ı va fı•ımı•nde 

YllC• ilmek m•r•a1dır Bu yıl le\1l.Z1Ql, deniz kara ve hava E g g e r t h • 
Kunnay subay devam eden bir o • kıırmar eubayı olarak Çlkanlann sa -

hlftar. Y'flee imek: MarpldJJ'. yrSI fptıda isitnleri f8.ıllan elU ildi 

. , ' · .. ~ ,. .. . 



BARBAROST~ ORMANIN KIZ 
Valaıfl ..,,.,_.,_ "1'0allldo. oe AlriJıonın balta •irmeırdf ormanla
rattl• Weflen aıi ue kalaramanlılı. Aeyccan. enor 11• tetlıilt ronumı • • 

INTIK Ya~an: Rıza Şekib 

Tefrika numarası: 22 Yazan: (VA· NO) 
Karşı ağaçtan yere atlayınca, yılan da 

takip etti, anlaşılan avını elinden 
kaçırmak istemiyordu 

Papas Yani, denizci elbiseleri giyerek yelkenliye 
bindi, Türk gemilerini hırıstiyan donanmasına 

haber verip Hızırı yakaJatmak için denize açıldı 

Hayır •.• Ebültili, kendisine met· zanarak yakalamııtı. Zava.llı 
ıul olma mı demitti? Hayır... O vam, diı+ diri JUtDı\\k iatedii 
halde? .•• O halde bu itte kabahat· kirdı. 
li Yana o da kendisinden batkası K&ı'f&, bıçaimı alarak bir 
olamazdı. lede lrenclieini qıaiı .-kıttı. 

G•~•n kı .. mların hU ... aaı l 
Bızır, Ud kadırg.ı11l• Köıe 

Yorol Wrl••ine girecek. Yani 
Sen Jan fÖrJalvelertn. nlıberlUt 
ednek ona bu ,,..,,kide bcukua 
verdirecek. MonaenylJr tl«IUtle. 
rl bu l'l'llfkalt adam, ıimtll, fi' • 
lanlı manaatınn bofpapan 81-
noala ko11Ufu11or v. ona, '/'Irk 

• 

lerln ca.ı,,.lann4an fllpM drrwk 
ldzımoeldflinl ılf11llı110r. Battd 
en emniyetli odtlllllara 611e •~ 
niyet edllntftrlftfnl tnblla edl • 
yor. 

• • • 
Sinoı: 

- Pah, pah, pah f ••• - dire 1&· 

fiyane biT hayret ıa.terdi. - Ne 
kadar müvesvi11iniz, MYsili kat• 
det im.,, Bence onlar lrat'iyyen e&· 

suı olamazlar ... Fakat, tek habn • 
nıza birtey gelmelnfti için, bu iti
matlı adamlal'ımı isteraeniz öldür
tüvereyim ... Bilirsiniz ki, sizin ıi· 
bi sevgili 'bir dostumun üzülme1İ· 
ni biç istemem ... 

Monsenyör: 

- Yok, hayır ... Şüpheler henüz 
tebellür etmedi ... - dedi. - Şu . 
raıı muhakkak ki, içimizde e&1U1-

lar var ... Fakat kim olduklarını 
bir türlü anlıyamıyoruz... . Hot, 
ben bugün bir tanesini elegeçir . 
dim ya ... Zindana attırdPD hile ... 
Demin yeraltı dehlizlerine ıirme
min sebebi buydu .•. Artık, yaka . 
la.dığım adam haklunc:laki iflcen -
cenin derecesini tayin etmek ıiz 
muhterem pedere aittir .•. 

- Kimdir 'bu yakaladıimız? 
Yani, bütün vakayı, yukarıda 

a.-' Uığımız ıibi tekrarladı. 
Ba!papaz f&fIYOrdu: 
- Doğnısu, Ramarama dine 

körükörüne 'bailı bir hrristiyan • 
dır. Ondan her dhetçe emindim. 
Şefaat etmeğe de hazırd1111 ••• La -
kin anlattrklarmız da pek ıarip: 
Nöbet yerindeyken sizi gözetle • 
meJi calı dibinde karımıza çılc • 

' -
nıası, hele iti oldujunu söyleyip 
ıitmesine raimen ıizi manaattr 
Yolunda hemen takibe başlaması 
i .. ~~ olunur terlerden .değil .•• Ba· 
kalım, timdi meseleyi anlarız ... 

- Böyleli-kle bifçok diğer ipuç
ları da mevdana çıkacaktır. Fakat 
n~ yazık ki ben burada kalarak 
ıize yardım edenıiyeceiim .•• Heı
da.kikam kıymetlidir .•. K&e Yor· 
ıi körfezine doğru deı-hal hareket 
etmeleri için Hayınız acladaki ıe
milcmmbı:e haberi vaktinde ulat · 
tırmalıynn •.. 

S1n<N, fena halde 'tizüldü: 
- Hemen nıi gidiyonunm? ... 

Vah benim canım nl&cbm ... Gene 
aünlerce u:vkUMJs kalmıt olacak_ 
ıınız ! ... Fakat hrrietiJ"&Dlllc ufnm
,t aki bu c;alıtmalannızın möki • 
f atını elbette aörecebiniz .•• 

- Benim en büyük miikifatmı. 
kat-olik ve ortodoblıuclan biİ7iik 
bir ehliaalip tetkil ettirip Türkleri 
ezmektir ... Bunda muvaffak ot -
maktan batka hiçlMrıey memiyo
...... Mütaadenizle •.• 

Bqpapaz bir haç çıkardllda 
•onl'a, dilsize bir itaret verdi. ~a· 
lanıırat, hemen yerinden f rrla~. 

Deminki rahiplerden ~iriyle av • ı 
det etti: 

- Momenyirii daire1oine kadar 
tef yi edin. .• Elbite deiİftİreceık ... 
Gemici kıhiına girecek ••• Yola çı· 
kıyor ..• . 
Acayip bir zehir 

Aradan yarım ıaat ıeçmitti ki, 
on iki direkli aof anın mermer IÜ -

tunlarmc:lan biri ıene oynadı. A. 
çılan merdi•enden içeri, bir bah -
riyeli rirdi. Tam alt buamata 
Yltıl olmuttu ki, dehliacle birinin 
1'iriidüiünü f arkederek ütrildi r 

- Kim o? ..• - dedi. 
- Bencleni2im, efendimiz ••. 

Zencinin iittünü batını aradım ... 
ltllence dalreeini temizliyerek onu 
oraya naklettim... O zerinden çı · 
kanları da yukarıya ıetinrek tak· 
dim edecektim, 

Ylni: 
- Ben HJWte çıkıyorum .•. 

Siz, bukluıklannm muhterem pe. 

dere ıötüriin ••• - dedi. 
Ve, deniz kıy.ma cloinı çıkan 

dehlizde Jiiriimele bqladı. 
"- YelkenH, tembih ettifim ıi

bi, gizli mataradan çskanlıp de -
nize indirilmipe, yanm ıaate var
maz yoldayım... Rüzgar talihime 
pek ~it olduiu için Hayınız 
adaya vaktinde ulaıırmı! - diye 
dütiindü. - Hrzrr'ın :nldm bu ge
ce linecektir ! ,, 

Umc:hıiunu buldu: Yelkenli ha
zır ve riizslr mu.aitti. Sahilden 
pupayeiken açıldı. 

Zenci rahip İM, zencinin üze. 
rinde yakaladıiı mektulıu Sinot'a 
takdim etmek ÜZ•e yubn çlktı. 

"- Bu aaatte herhalde huta
larmı kabul ediyordur ... ,, diye dü
ıündüğü için, nw•ttmlan tifa u
manların daima beklettikleri Alo· 
na girdi ve odunu hıncahınç bul· 
du. 

Kundaıktaki çocujunu ıöıteren 
bir anne, onun önünde diz çöke
reık: 

- Alb Artaki birader! Kulun 
kölen olayım .. Muhterem pedere 
söyle ... Daha fazla geçikmesin ... 
Çabuk gelıain.. Çünkü i!te evlldım 
can çekitiyor ..• imdadıma yeti!· 
ıin .... dedi. 

Bqka haatalar da etrafını al
mak istediler. Ukin o, Sinos'un 
burada bulunmadığını öfrendili 
için ıeri döndü: 

- Muhterem peder, itikiftan 
çıkmadı.. Size "Yereceii ilaçların 
ıifalt olmıuı için dua ediyor.. • 
diye de, kalabahia doğru batını 
çevirerek bir palavra ıavurdu. 

Tam dehlize aaparken orada yo
lunu bekliyen yüzü ıözü davul ıi· 
bi ıiı, fakat elbiseleri gayet temiz 
ve yeni bir adam önünü kesti. Ar
taki biraderin eline beze bailı bir 
çıkm para srkıttırarak: 

- llkönce beni kabul etme&ini 
tem'fı et ... - dedi. - İıtediii pa
rayı verecefiıın ... Tek heni fU illet
ten lnırtanm ... 

Zindancı papaz, g6züyle "o • 
lur !,. itaretl yaparak yürtıdü. Bq. 
P.&pazın huıuıl daireıine yakla ,., 

tınca, kulaiına bir erpnun sesi Karp. bu uzak kalmayı lttiye . Yılan, bayle bir düflD&Dla 
ilitti: rek de yapmıyordu. Canı İttemi - tılatacaimı hiç ınnmun•t ola 

·~Anlatıldı!,, diyerek taraça· yor, ve bunun kabahatini de Ebü. tı, ki kaçmekla hüclıb etDMtlCI 
ya çıktı. IGliya yüklemek iltiyordu. unda mütereddid kaklı. F 

Orada, Sinoı'u, kız ıibi ıüzel Çok PIDNl 1-ndi kendine: nunda, aizındaki avmı 
bir ıenç rahip namzedinin dizine - EbOkU&, 1MrteJden aotu - Karp.ra atıldı. 
uzaMTak, kaqıda ayakta duran dum, d~du. Karta, bir an içinde kınlldll! 
diier bir rahibin çaldrfı tazı din- Vabtflerle çelrltmek, dit 1m . ki, Ebulııalay)a tanıtmadıiı 
lerken buldu: mak, brm depnek, u1anlarmm &uda aandı. O umanlar, ~ 

Artaki'nin aceleyle içeri firme· ve fillerinin hünm1larau Mr erW,. aik ilk, bayle çarpıtmaluk 
&i Ü2erine, bqpapaz, eliyle tuttu· mharp ıfb1 tm.. elımelr mYkl ele lqır ve hepsinden de ıalip o 
ğu tempoyu durdurdu. Musikinin p sOnden eklaliıordu. lhıW,u - ~ 
verdiii gevıeldikle :yan kapathfı Jamq llllJdr? Baıün de muzaffer oWi 
g&zlerini açarak: Mon1illıalul.rda a&dalderl fe. miydi? 

- Hayrola? ... - diye .ordu. nalrfr, haaden 4l&thef 71) 8nce Ufak bir tereddüd, uftık 
Zindancı: sörmılit ol.,dt, big de 'busıünkU si kinme, Karı-da eski hamlet 
- Zoırafoa ıreldt. - Mytp ml· bl haNlliet etmı,.ec.kti. Şimdi E • dofurdu. Kendiıini ıbird 

na1ı mlnah göz kırptı. - Hani fU bük\l&nm IÖnmefe yüatutan ate • re attı. Y rlan, avının bu har 
yijzü gözü ıi!en zengin adam... tini ldhilldemesine elinde olma· kenditinden çekindiğine, 

Rahip, için için cüldm.ecH: ün kartı koymaia çabtıJW.,. ya teıebbüı ettiğine hükm 
- Ya ... Maplla.h... Demek ki, nlıtilerle mücadeleye ~ arkumdan mümkün okluğu 

altmlan sBmeıı çılcanlı b~ çalıtıyordu. Bayle oldak Clar eüratle yablamrya atıldr. 
-Öyle anlqıl!JOI', efencHmls... tan IODJ'a artık ormanda kalmaf& tanm llanlm'Uı, kendisine 

Fakat, derhal kabul etlifme1inl h· lüzum yoktu. EbülGlinm teklifini mıOlaid, Claha ıeni11 oy11 
tiyor ... Buraya alayım mı?... kabul ederek onnanı bma1cmeli, mlmaya yarar bir '"ha temi 

Bqpapaz: \ çekilip ritmek en dojru hareket o- mek içindi. 
- Al balcbm. .. - CledL ' lauld:I, ~r1enm ulcasından ıadctıi 
Artalctı Orman Clainıt bir m.6cadele ye. ı.ce plbıncla muvaffak o 
- Şu mektubu tfa talfdim eC!e. riydl. ~bu .amile nıhJa ya• bir lcialiraman ıtl:urile yüzün 

yim •.. De111ln herhalde ıh:e Mon • t~ lmklnaızdı. Bugün Monbi- vi~ çizıileri beliTdi. 
ıenyör Ramarama' dan bahsetmit- tolularm lllkumuna ufradıklan Ebulula ajacın üstünden 
tir. Omm üzerinden çıktı. aibt J.U1D Niyam Niyamlarm, ö • di: 

SiDCM, rulo baliDde eanh meli • bGraOn pllerin, daha ibOrsiin - Ben de .. H,orum 
tul>un mühGr zamm Y.Dttı. Sam. J'llanlarm aJdntluma ıöliis Kentlini kior& .. 
lara söz atınca ıülümliJerek: ftlmdr Ye muafferiyet bAD. KU'f& atıldı: 

- Şimdi :muammamn yarmm makNzm4elecektl. Karp. l>unla- - HaJD' •. Yılanı liaçanm. 
1iaDettim. .• - dedi. - Bak hele, n. ~ dunmnı ile ha.tarama· nu liendim ~ ille 
zavallı felllltçık buraya vazifeyle mamıaktan lconiuyor, fakat itiraf - Gelme .. Ehulula bu cenıbı 
ıeHyoımı19 ... Haydi, çıkann tuna tan da ~iyonla. •iı imneld.en vazgeçti. .F. 
delilinden de getirin buraya... - 14 - mr kimıale kartı da yolunu 
Mezardan kurtulan bahti,ar kul· KARŞA DMtŞIYOR li:mllması doinı olacaktı. Y 
lar da yoktur demesinler... Bir aal:Mffı. Monbito'lularm hü. Jaftllf in'di. Karp. ile yılana 

Arteki: O"!Pma ufndıklan aiin)e bu 1& - da~ milQdeleyi in 
- Aman efendimiz ... Oraya ri· Wı mumda ıeçen ıünlerin ayı 9Clk l'liılel MJrediyordu. 

ren adam 'bir daha .Un yüzü aö • •ı otuaa aeçmifti. Bu kadar ilin . '(Devamı va 
rilr mü 7.. aarfmda, ne Kuta, ne Ebulula or- -----------ı 

- Benim emrettifim 1ieıteY o - manlennı kanftn'a elleri bulap Baylar, Gençler 
hır ... Haydi, ıetirin •.• Ramarama- meydana çıbnmmıqlardL ~ bonlmıyan TEKSAYT p 

yı peı1( enerim ... BUIÜD Cle DefeDl Ebulula, 1'aıç Clefa, •szahen y_.. .atfflerlDden dalma cebinizde bu 
yerinde ... Bizim pvercinci çok iyi lileri sördüiü noıktaJa kadar'*- nn. Tebayt ancak orJjfnal zarf 
cins kutlar bulmut; sonra, fU Zog. dı. Uzun uzun, inceden inceye a • _•_tı_ıır .... • ________ --ı 
rafos da kendi ayatıYle düttii ve ~ yaptı. Falrat f1aün 
nihayet... bu arafblwildumm ....a. eH-

Papaz namzedi orada 'bulundu- ne 1eçen bir hi\ten betb biıteY 
iu için Hızır meaeleaini açmia vur- oılmaantb. 
madı: ~ YS:rle netioalb: llia 

- Sen ıit çoeuğum ! - :cliye o - kverince arbk arkumı J>ıraktı. N~ 
nu &aVllP• papazlara: loendiei, ne karnı uirqmaelrlar .• 

- Çabuk! - dedi. - Biriniz Günler çab* çabuk ıeçmit, it 
fU akın b&baaı hastayı, öbüriinüz te bu 1at:.lu bulmuflardı. 
de kızlarağumı getirin... Fakat Gi.inef daha yeni doiınuftu. Kuıt 
Ramarama'yı daha önce yannna se.lerile uyanllllflarcb. 
aokun ... Bu adam, ileride bizim i- Hele bunlımlaıı biri o kadar tiz 
çin pek faydalı ola.bilir ... Fakat, bağmyonlu ki kula:klamu tJbmı. 
fef ... Tabii, zenci yeraltı Arayına ya mecıbm kaıddar. Karp bqmı 
ıirerken birtey ırönnediydi, deiil kaldırdı. Etrafı ketkin 'bakqlan a. 
mi?... rqtırdı. KllfUll bu kadar bağırma. 

Artaıki: aıa ıebep olan §eYİ ant.mala çah 
- Ona ıüphe mi var? ... Gözleri fıyordu. 

ıımııkı bağlıydı... Önce bir fey premedi. 
- Öyleyse, gördüklerini unut - Bu ırrada EINlula da, tama.mi· 
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TETKiKLE~ 

Sayıma önem 
. 

verelim 
Doğan çocuklara iyi bakıp 

onları iyi yetiştirmeliyiz 
En büyüğü otuz üçüne, en küçüğü 1914 de Kocaelinde kültü~ direktörü 

on ikisine girmi~ dördü erkek biri kız, idim; ilin dört kucağını gezerken, 
bet çocuklu bir babayım. Ölenlerle Hayretinli köyüne uğradım. Bu 20-30 
dUşenler yaşasaydı, on çocuklu ola - evlik güzel köyün büyük minareli eski 
caktım. Gençlik ideyelim, bir gün on i- bir camii vardı. Bu camii, Çandarh 
ki çocuiu çevremde toplamaktı. On i- Hayreddin paşa y,1ptırmıştı. Anlaşı -
ki çocuklu bir baba: Ne güzel bir gö- lan eskiden burası birkaç yüz e,•Ji 
re bu! bir köy imiş. Yaşlılardan birine sor-

Insanlar, niçin çocuk edinir? Soyu- dum: 
nu onlara devam ettirmek için mi? - Evet, dedi, köyümüzde kırk eJJi 
Bunu düşünüp de çocuk edinmiyen - yıl önce yüzden ~ok ev vardı. Bir ölet 
ler, kendilerini bahtsız görürler. geldi, köylüler kırıldı, bir daha beli-
Gençliğimde okuduğum bir öküyü mizi doğrultamadık. Şimdi bu halde -

hiç unutamam : yiz. 
"İran hakanlarından Nuşirevan, Köy, Sakarya ile sulanan, Mekece i-

bir gün yanındaki adamlarla şarın le Geyve arasındaki ovacığın batı sırt
çevresindeki bahçelerinde gezerken, larında gUzel bir yerdir. Irmak kıyı -
zeytin fidanları dikmekte olan yet - lanna kadar taı-Jaları vardır.Buralarda 
mişlik bir yaşlıya rastlamış; adam - bitikler iyi olur. Tatlı kavun yetişir. 
cağız zeytin fidanı dikiyormuş. Ama halk yoksuldur. Bir ölet, köyü bu 

- Baba, demiş, bu diktiğin fidan · hale .sokmuştu. 
lar ne vakit büyüyüp de zeytin vere- ~öylünün ölet dediği, tifos salgını 
cek? onları yemeye ömrün yetişecek olacak, çünkü içtikleri suyun aralığı-
mi? na bakmadıklar gibi köylerini de an 

Yaşlı adam: tutmazlar. Gübreler açık durur; kara 
- Ben, demiş benden önce gelenle - sinekten göz açılmaz. Oysaki ka'ra 

rln diktikleri fidanların yemişlerini sinek, içilen su gibi, tifoyu geçirici -
yedim; ben de benden sonra gelecek - dir. · 
]er l~n dikiyorum.,, işte bu gibi arısızlıklarda nüfus ar-

Ben, her vakit çocuk edinip yetiş - tnnına engel olur. Halkın armma 
tirmekle en büyük yurt borcumu ödi - öğrenmesi, köylerini an tutması ço -
yeceğime kani idim. Bugün de bu ka - cuklarına iyi bakın.ası kadar önemli -
naatteyim. Adım, benden sonra eser - dir. 
Jerinlle yaşıyabilirse bana ne mutlu. Şarlarda da halk, sağlık işlerinden 
Soyumda adımın yaşamasını hiç dft - pek anlamazlar onlara bu yolda öğ -
f(lnmedim. retilecek çok şey vardır. Sağlık eyi-

Çocuk yurdum için )Azımdır. Bize timi de okula yolu ile öğretmenlerce 
bir yurt kaldı ki, ben diyeyim ytiz, halka öğretilecek. 
aen de yüz elli milyon yurttaş yaşa - Çok nüfus, yurdun ekonomisinde 
tabilir. Oysaki bugün on beş on altı de büyük bir yer tutar. Nüfusumuz, 
milyon yurttaşım ya var, ya yok. Hay istediğimiz kadar olsa, dağınık, az ev
di yirmi milyon olsun diyelim. Bugün li köyler hem biribirlerine yaknıla,ır, 
kilometre başına hiç olmazsa 50 insan hem bUyUIUr. Her tUrlU ihtıya~la!'llU 
CllffeYdi, yurdum yarın için hiç bir görebilirler. 
byguya düşmezdi. Şöyle böyle 40 mil- Ne kadar köyümüz :var? farlarınuz-
Yonluk bir ulus olurduk. da, kentlerimizde, köylerimizde 11aıı· 

Türkiye için 40 milyon nedir? 40 yan insanlar ne kadardır? Bunltırı bil 
milyon kafa, 80 milyon el demektir. medikçe kendimizi bilmiyoruz demek -
80 milyon Türk eli, 160, belki de 320 tir. Kendini bilmRk, bir adam için 
milyon başka ulus elidir. Böyle ola • nasıl önemli ise, bir ulus için de bel -
eaflnın en açık belgelerini tarihimi - ki daha çok önemlidir. Bu ulwıun ken. 
zlıı her yaprağında bulursunuz. Yal - dini bilmesi denwk, herşegden önce 
an erginlik savaşını bir düşününüz; sayısını bilmesidir. •er şeyi eksik on, on bir milyonluk önümüzdeki birinciteşrin ayının 20 
Ttlrlc 11lusunun ne tansıklar (harika - sinde yapılacağı söylenen nüfus sa -
lar) yarattığını bilmiyor muyuz? yımını dört gözle beklemeliyiz. Bu 

1927 de yapılan nüfus sayımında 14 sayırmn doğru olmcuına bakmalıyız. 
milyona yakın nüfus bulunmuştu . • o Bizde okur yazarlar ne kadardır? 
dnden bugUne sekiz yıl g~ti; bu se- Bilmiyoruz ki söyliyelim. Oysaki nü -
ldz yıl içinde nüfusumuzun 16 milyo · !us sayımı, hükumetin gösterdiği yol
na çıktığını görürsek iki milyonluk da dosdoğru _yapıldı mı, bunu da öğ • 
bir artım var demektir. Sekiz yılda iki reniriz. Okula yaşında ne kadar çocu
mllyon bir şeydir; fakat daha çoğunu ğumuz var1 Gene bilmiyoruz. Buka
istemek hakkımızdır. dar bilgisizliğimize yabancıları gül-

Bizde çok çocuk yapanlar çoktur; dürüyoruz. 
çocuğa bakmağı bilmedikleri için, do- Ben, bu nüfus işinde bütün düşün -
fan çocukların çoğu yaşamıyor di - düklerimi size anlatmağa kalksam, 
yorhlT. OIUm gibi yaşamak da haktır. böyle bir iki yapraklık bir betke de
"01ecefl varmış, ölmüş!,, diyemeyiz. ğil, koca bir kitap yazmağı göze alma
Bitkiyi sulama7.San kökünü t;apalayıp Jıyım. Fakat. sanırım, bu kadarı da 
gilbre1emezsen kurur. üstüne kortlar nedemek ı~tediklerimi anlatmağa ye
UşUşmU§ bir elma ağacı yemiş vermez. ter. 
Ağacı ?aktfnde ilaçladın mı, o yıl ye- Öyleyse önümüzdeki birinciteşri • 
mi§ olacağından işkilin olmasın. iyi nin 20 sinde yapılacak nüfus sayımı 
bakılınca ağaç yemiş veriyor da, iyi irin şimdiden anıklanalım. 
bakılınca çocuk neye yaşamasın? Yazan: Kazım Nami Duru 

Bir takım Ueri memleketlerde nil - Manisa saylaı·ı 
lıu artımı, doğumun çoluğundan mı 
Uni gellr sanırsınız? Pek az ulwı, 
TIJrll kadar doğurucudur. Oralarda 
daha çok, çocuk ölümünün önüne ge • 
~dli.i, doğan çocuklar iyi bakılıp 
11'1f"lıldığı için nüfua artıyor. Bizim 
de buna Uıtigacumz var. 

Çocuk yetişlirmekten çekinenler, o
JUL bakmaktan korkanlardır. Oyle ba
balar bilirim ki "haydi haydi iki ço -
euk yeter. Onların beslenmesi, büyü -
tUJmesl, Jyitilmesi var,, derler kimi 
babaU\' da "canını veren Tann, yiye -
ceğinl de verir,, derler. 

Bence ikinci tür18 düşünenlerin bir 
ebljl var: Çocuk kısmeti ile doğar; 
ama e lantetf hazırhyacak babadır. 
... tMl*lar ~ 909yal kurum 

tar Jel sfbldir. Bir çocuk koruma ce
miyeti ftt'; takat ihtiyaca karşı koy
•ayor. 

HABER - Aqa111 re11tu1 
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l DlÜlliily<§lyo P<§llf'<§l~D~ 
DoDaştnm 

No. 3 ... ------------_.,,, 

Yazan: Seppl Popfinger 

Kabile reisi çok zengin olmadıqı 
için ancak 24 tane karısı vardı! 

Erkeklerin birkaç tanesi ko-ı 
caman davullara gümbede, g'üm 
vuruyorlar, bir kaç tanesi kaval 
ile zurna arası bir düdiik çalıyor
lardı. Köylünün geriye kalan er
kekleri de el çırpıyordu. Manza
ra çok hoşuma gittiği için ben de 
el çırpmaktan geri }<almadım. 

Yalnız ba§kanla konuıabiliyor
dum. Bana çok zengin olmadığı 
için yalnız yirmi dört tane karısr 
olduğunu söyledi. · 

Amanın!... Benim yaıadığım 
yerde ise, bir tek kadın bile lüzu
mundan fazla sayılıyordu!. 

Kalabalıktan az ötede durmak
ta olan bir kız gördüm Bu da çır
çıplaktı; fakat gerçekten cazibesi 
vardı. Gözleri çok güzel, endamı 

. ıerçekten alımlı idi. Bu kızın bi
zim ba§kanın en sevdiği karısın
dan olan kızı Alia olduğunu öğ
rendim. Bqkan, kızını çok sev
diğini söyledi. Şimdi on bet ya
§ına varmıt bulunduğu için artık 
onu evlendirmeği dütünüyormut ! 

Atetler sönmeğe yüz tutuncıya
kadar danı, bağırıf, çıiırıf devam 
etti. Herkeı dağılırken ben de 
bir kulübeye götürüldüm. 

Burada, altıma sermek ve üstü
mü &rtmek lçhl ..,......_ 'hTrlcas: ,..,ır 
verilcH. Haaırları şöyle bir tarafa 

ettim. çünkü içinde her türlü bö
cekler kıvıl kıvıl oynatıyordu. 
Bunların birdenbire yürJyerek üa

Wme Ü§Ütmelerinden korkmuı

tum. Böylece döıemenin üstüne u-
1anıverdim; ıırtım yatağım, kar
nım da battaniyemdi. Çok geçme-

den derin bir uykuya daldım ve 
ı üyamda ana yurdum Bavyera ile 
Afrika kıtası tuhaf bir ıurette bir
birine karıttı. 

Erteıi sabah erkenden kalkıp 
ela kulübeden dııarıya çıkınca re
isin kızı Alia'nın kartıda baıka 
bir kulübenin kapısı önünde otur-

makta olduğunu gördüm. Önce 
dereye giderek elimi yüzümü yı

kadım, sonra Ja bu kıza uzaktan 

uzağa işaretler yaparak a.eli.m ver
rnek istedim. Kafir kız hotums 
gitmiıti, ne d~rainiz? ... Yüzüme 
tuhaf tuhnf bakıyordu. Elimle o-

na gel, dedim ve karııdaki tepeyi 
gösterdim. Alia kendisiyle birlik
te bir gezinti yapmak istediğimi 
ar-lamıt olacak ki hemen koıarak 
yanıma geldi. 

Aramızda konutmak çok güç 
bir itti. Dertlerimizi ancak ita· 
retlerle birbirimize anlatabiliyor
lluk. Bu yüzden aramı.ıda belki 
dP. müthit anlatmazlıklar oldu, 
ancak bunları ne ben, ne de o dü-
7elt~medik. 

Her neyse, güzelce anlaımıta 

benziyorduk ve köyde herkes ba
r.a kartı terbiyeli ve ince davran· 
dığından, buradan uzaklaımağ, 
birkaç gün tehir ettim. 

Halk bana kartı olan itimadını 
günden güne arttırdı. :ıefle de a
ı amızda su ıı:ı:ma bir arkadqlık 
lsuruldu. Bu adam gerçekten çok ı 
~ekiydi. Bü~ün kağıtlarımı çok 

Popf in ger i§te bu Senegal köyünde az kalsın yerli kızına /roca olacaktı. 

Bedavacılar /:ralının nişanlısı Sene • 
gallı pre1U1es Alia. 

dikkatle tetkik ediyor ve seyahat· 
terimi can kulağıyla dinliyordu. 

Bir gün not defterime stenoğraf ı 

ile bi~ ıeyler yazarken görünce 
hunu bir mucizt ıaydı. Hele fo. 
toğraf makinem herkesin hem me· 
rak sardırdığı, hem de korktuğu 

bir teydi. Onun ne ol~uğunu ve 

r.uıl reıim aldıj;nı anlattım, dur· 
dum. Nihayet bir gün bütün kö
yün hep bir arada resmini çekme
ğe karar verdim. 

Köylüyü topladım. Güzel bir 
poz aldırdıktan sonra önlerine 
geçtim. 

Fotoğrafın camından bakarken 
bir de ne göreyim? Meydanda hiç 
kimsecikler kalınamıı, çoluk ço

cuk, kadın erkek hepsi tabanları 

kaldırarak varhızlariyle kaçııma· 

ğa koyulmutlardı. 

Bu acaip siyah kutunun içinde 
ı;izlenmit oldukları çok muhtemel 

bulunan habis ruhlardan ve cin· 
Jerden korkarak kaçmışlardı! 

Alia ile arkadatlığımız çok 
koyulattı. Her sabah onunla bir

hiın serinliklerine gezintilu yApı
!ikte civardaki tepelere ve orman· 
yorduk. Onun gözleri benimki-

!erden daha çok keskindi ve bana 
ketfedemediiim bir çok feyleri 1 
gösterirdi. Bir gün her nasılsa 1 

gözleri pek o kadar dikkatli dav• 
ranamamıttı. Çok ıık bir ağaçlı
ğın içine dalmıtbk, bir çalılığın 
dibinden birdenbire bir yılan sıç· 
ıadı. Alia hemen kenara atla. 

malda beraber yılandan ene] dav
rl\namamııtı. Hayvanm ya111 ka
fası ıimıek hızıyla kızın ayağını 
sokmu§tu. 

Kıs .nık lleceibai el~ 
mülhit bir yaygara kopardı. E· 
limde kalın sopa ile yılanı öldür
düm. Sonra kızı yere yuYarlıya• 
rak, biricik mendilimi parça par
ça yırttım ve bacağını ıımııkı bağ
ladım. Cebimden kalem bıçağımı 
çıkardım. Yan.nm etrafını iyice 
keıtim. Kız can acısından bar
bar bağırıyordu. Amma biç aldı
rıı ebnedim. Hemen bir ateı yak· 
tım ve bıçaiımın çeliğini bu lltef· 
te adamakıllı kızdırarak yarayı 

dağladim. 
Kızı koluma aldım ve topallıya 

topallıya köye sirdik. Heyecana 
dütmüt olan halk hemen çevre • 
mizi ardılar. Şef de ne olduğunu 
öğrenince koıarak bize doiru sel
di. Sevgili kızını ölümlerden kur
larmıt olduium için bana naııl 
lqekkür edeceğini bilemiyordu. 

Alia çabuk iyileıti. Bundan 
sonra da artık beni dehıetli bit 
doktor ıaymağa bqladılar. Hasta 
muayene etmekten, öğüt vermek
ten bq abnaz oldum. Elimden 
geleni yapıyordum. Ancak habiı 
ruhları cin ve perileri kovmak iti· 
ne aldım ermiyordu. Burada dit· 
çilik bile yaptım. Elime geçirdi
ğim iptidai bir kerpetenle kosko
caman bir azı ditini çatır çatır 

ıöktüm. 

Alianın bana kartı ıefkat ve 
minnettarlığı büsbütün artmııtı. 
Bunu apqiki.r görüyordum. Şef 

de bizim birbirimize kartı olan 
bağımızı göfmüt olutundan gü· 
nün birinde bana kızını almamı 
teklif etmez mı? •. 

itte riiyalanm ıerçekleıiyordu r 
Kendi çenesinde küçücük bir kra
lın kızı!.. Bununla beraber teklif 
hiç de hoıuma gitmemiıti. Mesele 
benim zevkimi okııyacak soydan 
deiildi •.• 

.(Devamı var}. 



Karısının 

aşıkından 

, 100.000 do-
""' 

Geçen ükbahard a N evyork' un güzel •an' atlar 
sergisinde te§hir edilmek üzere yapılan bir tab
loya Rus elbiseıiyle poz ııeren Pre n• Arçitel Guri
Yell i · Çknoya 

Nevgorktan yazılıyor: 

Asil pren es Öjeni Guriyeli - Çkom
ya aleni mahkemede niçin acıktan a
pğa kabahati yüklenerek kocasmın 
bütün şüphelerinin doğru olduğunu 
itiraf etti? •• 

. Acaba. dediği gibi sadece oğluna iyi 
bı: tahsıl ';rmek için mi yaşlı zengin 
Mist~r ~·'ıstar Harveyle gönlünü eğ 
Jendırrnış; yoksa ihtiyaç içinde 
bulunan koca.sının bu altmış yaşında
ki aş1ktıin istediği 100,000 dolarhk 
ta.zmin~tı almasını temin için mi 
böyle soylemişti? .. Bu sorgular Fila
delfiya jüri heyetinin aklını çelmiş 
olduğundan, aldatdmış kocanın iste -
diği fazminat kararını vermemisler -
dir. Bu koca Rus prenslerinden~ Ar -
çitell'dir. 

Filadelfiyalı bir avukat olan Mister 
Harvey otuz senedir meslekten çekil
miştir. Kendisi bir buçuk milyon do -
Jar sahibidir. Uzun zamandır prenses
le sıkı fıkı ahbaplık yaptığını, fakat 
Prensesin mahkemede fazla mübala -
ia etmiş olduğunu söylemektedir. 

Prens Arçitell ise eski Rus zabitle
rindendfr. Kızıl ihtilalde Rusyadan 
kaçmış, cebinde götürdüğü bir kaç el
ntas Parçasiyle Pariste bir sütçü ve 
Yumurtacı dükkanr a!;mrştır. Karısı 
Pariste doğmuş bir Rus prensesidir. 
Onunla Pariste tanışmış ve 1931 yı -
1rnda evlenmişlerdir. 
. SütçU dükkanı fazla kar getirme -
~iğinden karı koca bu işten vazge~ -
ırıişler ve prensesin 6000 Iirasiyle bir 

, bar acnnşlardır. Ancak dünya buhra
nı, Amerikan seyyah akınlarının ar
tık Pnrlse gelmemesi barı da çabuk 
kaı>atmış ''e prens<'sin l>ütün parası 
llçup gitmiştir. 

' Bundan sonra bu iki çift bir kolayı
nr bularak Amerikaya gitmişler ve Fi
]{ıdelfiyada yerleşl\lişlerdir. Prense -
sin bilhassa Filadelfiyaya gelmesine 
sebep de, kocasiyle evlenmeden evvel 
burada Mister Harwy ile uzun uza -
dı) a yaşamış olmasıdır. 

Prenses mahkemede vakay1 ~öyle 
anlatmıştır: 

7 Pariste birisiyle scvdalanmıs ol -
dugumu kendisine !iiÖyleyince Har -
v~y de gidip onunla evlennıem'i sövle-
dı.. . 

Burada prensin avukatı olan M" ·t •••. 
1 

ıs er 
Gray sozu <eserek sormuştur: 

_ Dunu Harvey mi teklif etti'! 
Prenses: 
- Evet! •• 
Avukat gene s<'rm uştur: 
- P<'ki size hiç para verdi mi? 
- Evet oğlumla henim için !lOOOO 

•olar1ık bir Irat tt1dt! ·• 
_Elinizde bu iradın cnakr var mı? 
_Hayır; bir hırsız bun1an apartı -

manımdan çaldı! .. 

Bundan da anla
şılıyor ki prenses 
Pariste e\'lenme -
den evvel, Ameri -
kada zengin Har -
veye beslettiği bir 
de çocuğu varmış. 
Kadın ifadeleri

ne devam ederek : 
Kocasiyle birlikte 
Filadelfiyaya ge -
lip yerleştikten 

sonra Mister Har
vey kendilerini bir 
akşam yemegıne 

çağırdığını, arala
rındaki aşkın çok
tan ölmüş olduğu
nu bildiğinden 
bunda aykırı bir 
şey gönniyerek ko 
casiyle birlikte da 
vete gittiğini ve ye 
mekten sonra da 
bu eski sevgi!isi -
nin bir şey gösteı·~ 
mek bahanesiyle 

kendisini yukarıya 
çağırmasından hiç şüphelenmediğini 

söylemiş ve ilave etmiştir: 
- Yukarıda eski alakanın yeniden 

dirildiğini görünce şaştım kaldım! 
Beni sık sık görmek istediğini ve es
kisi gibi se,·işmekliğimiz lazımgeldi -
ğini söyledi. Ben ise çok sinirlendim 
ve bu i~in artık olamtyacağını kendi
ne anlattım. 

1934 kanunusanisinde Mister Har -
veyi gene evinde ziyaret ettim. işte 
bunun üzerine ben Parise gitmeden 
önce onunla yaşarken ne olduysa, tek
rar oldu! .. 

Anlaşıldığına göre bu ziyarette ne 
sinirlilik, ne de koca endişesi prense -
sin aklına gelmemiştir. Fakat kocası 
şimdi Athlntikin bu yanında olduğu i
çin Mister Harveyin sinirlendiğini 
prenses söylemektedir: 

- Mister Harvey kocamı uzaklaştır 
marn için ısrar etmeğe başladı ve ona 
Anupaya kadar bir bilet satın almak 
üzere hana :>00 dolar verdi. Ona 16:; 
dolara bir turist sınıfı bilet aldım ye 
geriye kalan l:l!l dolar parayı eline 
yerdim. Kendisine oğlum Renenin tah
sili i~in Amerikada kalmakhğım 1fl -
zrm olduğunu söyledim. 

Burada koca5;ınrn avukatı yeniden 
sormuştur: 

- Peki. ona re.fakat etmemenizin a
sri sebebi ne idi? ... 

- Çünkü Mister Harvey burada 
kalmadığım takdirde oğlumun mek -
tep parasınr ,·ermiyeceğini !'Öylcdi. 
Ren ise oğlumu çok severim .. 

1\lahkemcde okunan hususi mektup. ı1 lar l\ffster Harveyfn gerek evlenme -

ıarı alanıadı! 

Prenses, çocu
ğunu okutmak 
için mi kendini 
~feda etmişti ? 

,. ).\Amerikan mahkemesi 
, .. -bunu tesbite muvaffak 
· ~ olamadı 

Pren•e• Ôjeni Griyelli - Çknoya Filadelliyal 
bir bekarla aralarında olan münasebetleri hiç ar 
kılmadan ve utanmadan birer birer •Öylemek mr 
tiyle kendini rezü etmiıtir. 

Cevap: On yı -
im bir ehemmiye -
ti yok! 

Sual: Demek on 
yıl sizce ehemrni
yetsizdir ba ! .. 

Cevap: Evet hat 
ti on beş yılın bl
Je bana bir zararı 
dokunmaz. Ben 
hep böyle kala -
cağım!. 

'Juri. heyeti JttVa.yı reJJet-

Prenses tekrar 
24 kanunusani ge
cesine döMrek 
şunları söylemi§ • 
tir: 

tikten •onra Pretu ve Pren
•ea malakemeJen çıkarlar
ken ... Arkalannda Filadel- - O gtln akşama 

doğru saat onda e
liya zengin bekarlarından Mi•ter ve döndüm. Saba -

Harve1 de mahkemeden rıkıyor. hm Uçlinde bir o -

den evvel, gerekse evlendikten sonra 
prensese daima para vermekte oldu • 
ğunu göstermiştir. 

Prens, iddiasına göre bu fkl Aşıkın 
aralarındaki gizli münasebetleri bun
dan ancak bir sene evvel öğrenmiştir. 
Kendi.si Mister Harveyi kansının uzak 
akrabasından biri sanıyormuş? ve ka
dın ile çocuğuna bu temiz yürekli ak
rabanın yaptığı para yardımlarına 
hayran oluyormuş! 

tomobile binmfş ~ 
tim. Çünkü geceleri sokakta hiç yaya 
yürümem. Brod sokağı .istasyonuna 
gittim orada kahve içtim. Sonra ça. -
hşmakta olduğum dükkAna gittim. 

Burada avukat sormuştur: 
- Hiç uyumadmız mı? 
- Mister Harveyin evinde bir saat 

kadar uyumuştum 1 
- Peki? Niçin bütün geceyi orada 

geçirmediniz? .• 
- Mister Harveyin hizmetçflerine 

bir koca sıfatiyle istedifl 100,000 d 
tazminat davasını reddetmıştir. 
Damarlarında "asaleUn mavi 

nı ?,, nı taşıyan bir kadının böyle 
kemede hiç çekinmeksizin bütün 
Ji çamaşırlarını meydana koymas 
merikada büyük bir dedikoduya s 
olmuştur. 

Tenekec 
kadın 

. Etek UI 

. gördüğünü 
kadm lngilt 
nin Thanet 
rinde lehime 
tenekecidir. 
hahları ıı 

alet ve ed 
torbasını vu. 
ğu eıeğine b 
rek sokak so 
dola~ır ve " 
nekeci! .. Le 
. ' d. cı .... ,, ıye 

bar bagırır ... 

dm olr.i-.ıkça gü- zeldir de! 
Sıra Mister Harveyin avukatlarına 

gelmişti. Bunlar bitmez tükenmez sor 
gulariyle prensesi mahkemede adam 
akılh sıkıştırdılar ve hüngür hüngür 
ağlattılar. 

bir şey çaktırmamak için!... --------------1 
Prenses, nisan gecesi tekrar Harve- 1 n g i 1 iz 1 e r i 

yin evine gittiğini, orada şampanya 

Sual: Mister Harveyin apartımanına 
vardrğrmzda kapının zilini çaldınız 
mı? .. 

Ce,•ap: Hayır beni içeriye sokmak 
için kapıda b<'kliyordu. 

Sual: Nereye gittiniz? 
Cevap: Evvela salona girdik. Bu

rada bir saat kadar oğlumun mektep 
parasını münakaşa ettik. Bu münaka
şadan sonra evde üç saat kaldık. Gece 
yarısından sonra saat üçte oradan 
!;ıktım. 

Sual: Ne diyor.sunu~? Mister Har 
veyin o saatte sizi tek başınıza sokağa 
salı,·erdiğini mi söylüyorsunuz? 

Cernp: Evet .• Hizmetçileri kendi -
sini bir melek sandıkları için benimle 
gidemiyeceğini söyledi. Fakat ben o
nun melek değil bir şeytan olduğunu 
biliyorum! 

Sual: Doğum şehadetnameniz sizi 
kırk yaşın da gösteriyor; stt. ise dün 
otuz yaşınızda olduğunuzu söyledi • 
niç · 

da içtiklerini sonra bir otomobile atlı· Av u s t u ry 
ltyarak kendi evine döndüğünü n 
ertesi günü dükkanda çalıştığını söy- ya ya rd 1 m 
]edikten sonra : 

- Ben mahkemeye kocamın lehine 
şahadette bulunmak için gelmedim. 
Ben kendim ye çocuğum için burada 
bulunuyorum l. 
Demiş ve bunun üzerine on iki jü

rinin kaşları çatılmıştır. 

Bu kadın kimin lehine olarak kendi 
almna böyle simsiyah bir leke sürü · 
yordu? J{ocasının istediği 100,000 do
larlık tazminat için mahkemeye gel - 1 
memiş ise herhalde çocuğuna yapıl -
makta olan para yardımlarının böyle-

ce hem arkasını kesmiş, hem de çocu
ğa anasının kötü bir kadın olduğunu 
mahkeme sicilleriyle isbat etmiş olu
yordu. Bir şahit yanlış şehadette bu 
mechur tutulamaz. 

Jşte bunun için jüri esrnr dUğümU -
nü ~özememiş ve prensin aldatılmış 

İngilizlerin '1 

~~~ ·;usturyayı 

\enler,, adlı 
cemiyeti varc 

Bu cemiyetin 
yeleri bu yazı 
vusturya da l 
çirmişler ve 
vusturya İ!siz 
rin menfaati 
olarak fayda 
ve timdiye 1 
:lar işlenmen 

birçok toprakları ekip biçmiılı 

dir. itte burada resimlerini gc 
düğünüz gönüllü rençberler : 

cemiyetin İngiliz üyeleridir. 
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VA~D ŞAKA ..... ----• Beşiktaş - Yıldız, Telefon: '!·.2282 --------ııa 

Dünqa haritasındaki OKULLAR GCNEŞi DiREKTöRLD(#aDNDEN: 
45 Senelik (ŞemsüımekAtip) 

son değişikliklere dairi ~-·H-er~g~ü·n~Yi!"u•vaml!-~l•lklm!lv•e1110•r•t•a•k~ıs~ı•m•la11r111a-L•ey11llll!i 11
- l!N!!le•h•alilri_K.ız•v•e l!IE•r•k.~k-ta•llle.lbemyllalılzıiilılıiilırlİ. llİTiieiileiiifiloıİİnm4İııİİ22İİİ281İ2m-I 

Niçin 
Dün okuyucularımızdan birin- İfte itin doğruau: Belçika 11725 

den bi rmektup aldım. "Takıim İngiliz mili, yani 30.441 kilomet
Firuzağa caJdeainJe,, oturduğu· er mura.bbamdadır. 
.nu yazan v• R. M. im.zannı kulla· Haibeıiıtan iıe: 350.000 lnıgi-
nan bir okuyucumu.: JiYor ki: liz mili muralbbaınıdadır. , 

"Sevimli Haberin bir hafta ön- Yeni harflerimizin ortaya çrk· 
cdd aayılannda.n birin.de, fU aon m.a.aı üzerine, bir çok "dil bilir,, 
g(inlerde yer yüzünde görünen, f&· geçinenlerimiz Osmanlıca s<>zleri 
ştlacak bir coğrafi değişim üzerine okuımağı bilmedikleri ortaya çık
yazdmq bet on aa.tır vardı. mııtı. Büyü·k 11yaıal hadiseler ve 

Avrupa guetalerinin, içinde yu ıavaşların da coğrafyadaki bilgi
varlandıkları İtalya. Habeı gürül mizin derecesini göstermeğe yarı 
tüsü içinde, gözlerine çarpmıyan yacağı bu örneklerden anlatılmı
o büyük hadiseden gözüm epeyce yor mu? 
açılını§ olmalı ki aon günlerde bu- - - -----------
na benzer bir. takım önemli deği . Kadıköy Sulh icrasından: 

Berlitzde 
Diri ilk dlllerl 

Uğrenf yorsun uz? 
ÇUnkü 

1 - Metodu esulı ve pratiktir. 

2 - Berlitz okuluı, öğrettiji 

dil için bir diploma verebilir. 

3 -Tüdciyedelci Berlitz okula 

lan her sene bir mÜJ&baka açacak. 
Kazanan talebeyi Pariste okuttu· 
racak; bütün masraflar Berlitz O· 

kulalan heyeti idaresi taraf mdan 
,ikliıklerin daha, bil'biri ardısıra Müddei Bayan lk:ba.Jin emvali 

k R verilecektir. 
~aya çıktıklarrnı ıeçmeğe baıla· metrü e ve efik Kemal ile fayi· 
omn ! Bu değitiklikleri . eğer sizde an ve müşterekn mutasarrıf olduk- Bu fmsattan istifade ed!niz. Der 
cihan ııyasasmın bulutları araaın· lan Kadıköyünde Fener yolunda litz ~lalarma ye.zrlmrz. Kayid • 
<Ja görmüyorsanız . sakın öyle u- Bağdat caddesinde eski 42 ve yeni ler açıktır. 
faktefek §eyler ıa~aym .• Omek 176 N. ve bir taşlrk hiT nıutfak 
olarak bir kaçını sayayım da gö . dört oda bir sandık odası iki hela btanbul lsti~lil caddesi 373. An-
rün.üz: terk.os ve elektrik techizatmı havi kara, Konya caddesi. 

Yine bir hafta önceki "Zaman iki bin lira kıymeti muham.mineli E 
~azetelerinden birin:le Şap denizi- ?aric_en v:ı d~hilen a.h§Ap hanenin Ademi i ktTcfir* 
nin Güney parçasını gösteren h:r ızaleı şuyuu ıle satılması Kadıköy 
ıharita vardı. Bu haı-itaya bakınc3 birind Sulh hukuk hakim.Jiğinin V E 
gözlerimi, teıibet göriiyontn diye ilirr.mamüstenidentalepedilmek-ıBel gevşekllQlne 
b!r kaç kere sildim. Bir daha bak- le Ka·dılcöy Sulıh icra dairesince ta H o rnı o b 1 n 
tnrn. Yine olmadı, ters cevirdim r~i ilan~an itibaren yirmi gün T•f•lllt: Galata po•I• • 
haktwm, hiç olmadı.. - muddetle ~babı müTacaata açık kutu•u t 2156 

Naad uyar? Cihanın en ünlü bulundurulan sah§ şartnamesinde ·~~ı=ı~~ ;o. veLiı. mart~:~ 
§elıirlerinclen biri olan "Mekkei muha.rrer şerait dairesinde pefİn tarihli beyannameye ait İstanbul güm 
!Mükerreme,, Arabistanın Hicaz para ıle (altı Te,rinisani 935) ta- rüiü ithaJAt müdilr1üğünden almış ol
lnnnlu sölü içinden ve Şap denizi. rihine tesadüf eden Çarşanba aü • duğumuz 194774 No. ve ıt-2-931 tarih. 
ne daha yakın hizasından uçup Ba nü saat ondan on ikiye kadar açrk 11 makbuzu zayi ettik. Yenisi alınaca. 

l>el Menclebin biraz timalindeki ye artırma ile !atılacaktır yevmi mez tından eskisinin hilkmfl yoktur. 

k 1 
kurda satrtı be..ıelı"nı·n kıyme· tı" mu- Ye§tlköyde Gramofon Tllrk Llml· 

men ryr arınc!a Sana'nm yerine, ,. u 
L h · . .. d . . . ted ~rketl. 
!lıem de deniz kıyısına birle§iver . ammınenın yuz e yetmı§ını tutan ---------------------
mi§ti ! Hacılara müjde! Artık kum ve talip zuhur etmediği taıkdir.de Katı al Aka 
çölü yolculuğu yok!.. en ıon artrranın taahhüdü baki Ticarethanemizde katiplik yap· 

ımalkta 'bulunlaut olan S..y Süley. 
man Emin 1 birinci teırin 935 ta. 
rihinden itibaren vazifesinden ç~· 
kilmit olduğundan müe11eaemizle 

.1 dlr.ncı ıe,rın Cumartesi •kfamı, Taksım Ab.de kur•••ınd 

Kışhk B E L. V C Salonu 
açılıyor. eu açılma gecesi Bayan 

Mahmure ve NEBiLE 
•·-- Gecesidir. Telefon: 49091 

Tc:J Q KiVE 

l 1 RLıAT' 
SANKA51 

.. 
\. 

Bu "tayyımekfuı,, mucizesinin kalma1<: üzere müzayedenin on bet 
verdiği sersemlik daha batrından gün daha temdidi ile (yirmi bir 
gitmeden alın size bir değişiklik te~rini sani 935) Perşenbe günü aa 
lda'ha: Bunun müjdecisi de sayın ı at ondan on ikiye kadar en cok ar
bir "akşam,, gazetecisidir. Bu ga~ t;::.·ana ibalei katiyesi icra blına . 
zetede H~beşiıtaru biz zavallrlara 1 cağının ve satış tarihine kadar bi
bildirme:k hayır severliğinde bul -4 1 na ve Evkaf ve belediyeye mütern 
nan bir zat Habeşistanın genişliği kim vergi borçlarını hissedarları
ni anlahrken: "Haıb~istan atağı na .ve rüsumu dellaliyesi satıcısına 
yukarı Belçika kadar· bir yerdir!,, ~e ııhale ~ulu ?1üıterisine ait olaca-

h~b~ münaseb~tvehtibab~I· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
madıiı muhterem müıterilerimin 
ve diğer alikadarlann malGmu ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Hafız Sabl'i zade Mehmet Ra
sim kösele fabrik:ıat. 

. deyip f-şin içinden çrkıvermiş !.. gı ve talıplerın yüzde yedi buçuık _______ ...__ ____ _ 

l Halbuıti biz Habeşiatanı "a,-.ğı p~y .. akçeai ita eylemeleri ve icra ve iıtonbul Btltdiqni 
ı!YUkan, •. Belçikanm yirmi büyük ıflas. k~nun~·nun 126 ıncı maddesi ~ıhirTı"gatt'OSU 

Tepebatı Kıılık 
Tiyatrosunda 

Kirahk daire 

İbir yer J>iliyordük. mucıbınce ıpotek aahibi alacaklı. 
larla diğer alacakhların hususile 111111111111111 
faiz ve masarife dair olan iddiala 

rını evrakı mü:s.bite ile tarihi ilin· il il 
Bu akşam 

saat 20 de 

Kabata§ta, Sedüstünde Cüruk 
sulu Mahmud Pata apartım~nında 
gayet güzel manzaralı büyüle 
bet oda ve bir sofalı, mükellef ha· I 
mamlr bir daire kiralıktır. 

1 

dan itibaren yirmi gün içinde dai-
reye bildirmeleri ve aksi takdirde 

111 
ölçüye 

ölçü 
111111111 

Tramvay istasyonunun hemen 
wanmdadJr. Tak~ime de y•• tmdır. 

satış bedelinden hariç kalaca.klan 
ve fazla malumat almak isteyenler 
dairemizin 935/ 1326 N. doıyaaına --1-:--h...;..s_a_· n--Y-a-'--v-u_z __ 
müracaat eylemeleri ilan olunı:r. 

(15074) 

....................... i!ZZJZlilliı'm .............. .. 

En son çıkan Türkçe 
pJakların listesı 

FE 83 - MON1R NURETTİN 

Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 

A X 1857 - F AZlLET 

Neden böyle durgunsun 

~uını bana çatma 

AX 1858 . l'tfUZEYYEN 

Mecnun 1 nci kıamı 
Mecnun 2 nci kısım 

AX 1859. KOÇUK NEZiHE 

Bir bahar a.lqa.mı 

Nafile gühne 

AX 1860 - Nazilli Ahmet FEVZi 

Niğdem. Türkü 

Tal~ yolları. Türkü 

11 

AX 1861 - PERlHAN 

Rakıcrla.nz biz 

Yıldızlar palıyor. F okatrot 

, 

ŞIK 
glylnanlerln 

TERZiSI 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulabHlr•lnlz 

ISTANBUL 
Y enipoatahane 

kartıamda 
Foto Nur . ,. 
yanında 

Letafet hanında · 

i! n:ı::rm::::::::::::::::::::::1111m1::cm: •• a ... : 
ii Diş hekimi 
U Ratip Türkoğlu 
ii Ankara caddeal Meesrret 
=· ;i otell Kar,ıaı numrara (88) 
=~aı:n=:ı::::::::ca:ıs==:::c::::::::::::::::n;ı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. cı keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır •• 

~ıılel cemiryallnrı ve liıınlırı iıletme ~mum ionresi ilinlırı 
Haydarpaıa deposuna bir ıene zarfında vurut edecek 28500 ton 

maden kömürünün 1-12 metre mesafeye tahliyesi işi 15 - 10 - 35 
salı günü saat 10 da Haydarpafa da gar binası dahilindeki 1 inci iş· 
letme komisyonu tarafından açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 
Beher ton kömürün tahliyesi için 9 kurut muhamm~n bedel konul· 
muıtur. 

isteklilerin 192 lira 40 kurut luk muvakkat teminatiyle kanunun 
tayin ettiği vesikaiarı ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite gir· 
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazım
dır. Bu ite ait şartnameler Haydar paıa 1 inci iıletme- komisyonu ta• 
rafından parastz olarak verilecelc: tir. (5934) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Tahakkuk ve Tahsil Müdürlükl eri için 550 çeki "13750,, kilo ku· 

ru mete odunu beher 250 kilosu 2 50 kuruşdan 15 gün müddetle ale
ni müzayadeye konmuştur. Yevmi ihale 17/ 10/ 935 Perşembe ~nü 
saat 14 dedir. %7,5 teminat akçesi 104 liradır. Taliplerin tartname
yi öğrenmek üzere MüdürİY.etimiz e müracaatları. .(6083) 
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Zindancı kapıya dofru gidiyordu. 
Delikanlıya dönünce onu o ka.dar de -
if§mt~ sararmış, acınacak bir hale 
gelmiş buldu ki kalbinde büyük bir 
merhamet uyandı. 

Daha az sert bir sesle: 
- Dinleyiniz, size son defa olarak 

haber vereyim ki, sizinle konuşmam 

yasaktır. Eğer ısrar ederseniz direk • 
töre haber vermeğe mecbur olacak -
frm. dedi. 

Şövalye kılık bir sesle: 
- O vakit ne olablllr? dfye sor -

du. 
- Ne olacak, sizi zindana indir! -

lerr 
- Pek.Al!, lndirirse1er ne olur? Fa· 

kat bilmek isterim anlıyor musun? 
Öğrenmek isterim. Söyle sefi1 herif, 
yoksa şimdi seni boğarım! diyerek 
:dndancının üzerine atılmak istedi.Fa
kat herif zaten böyle bir şey bekJediğ·i 
için hemen sofaya (ırlıyarak kapıyı 
tlddetle kapadı. 

ilk günü olduğu gibi Pardayan 
gene kapıya atıldı. Fakat bütün gücü
ne rağmen pek az krmıldatabi1di. La
kin bu sefer muYaffaluyetsizliği hid
detini yatıştıracak yerde büsbütlin art 
tırdr. 

Bütün gece Ye ~rtesi gün o kadar gü 
ru.~tü .etti,Öy]e naralar attr,kapıya öyle 
muthış tekmeler indirdi ki zindancı o
daya girrneğe bir türlü cesaret edeme· 
dl. 

Yalnız ~aziyeti haber alan dfrcktör 
yanına 0 kadar silahlı asker alarak 
Par~ayanm kapatıldığı odaya geldi. 

Zındancı, kapının aralığından: 
- Sizi görmeğe gelen Ba~til direk

törüdür diye bağırdı. 
Kanter i~inde kalan Par da Yan: 
_ Hele niha) et öğrenebile~eğim ! 

. ıUıt JlomW'dı.ııd.ı. 

Kapı açıldı. 
Askerler mızraklannı bJrlbirlne 

çaprazvari kavuşturarak iJerlediler. 
Par dayan bir detilik nöbeti f çinde 

olduğunu h~Jde bu mızrakların üzeri
ne atılmak istedi. 

Birdenbire bu dil§Unceden vazgeç -
ti. 

Yüzünti tuhaf bir hayret kapladı. 
Direktörü askerlerin arasında gör

müşttl. 

Onu tammı§tı.. 

Bu Devinfyerin f ç salonunda gtir -
düğü fesat cemiyeti azasından biri idi. 

DJrektar: 

- A~ ah f Zannedersem mızraklT 
askerler sizde de bütün kudurmuşla
rın üzerinde hası1 ettiği tesiri yaptr. 
Şimdi gerilediniz ha! Ala, ala .. Artık 
bir şey söylemiyor musunuz? Dinleyi
yiniz, ben oldukça iyi bir adamım. 
Bundan sonra bu haliniz tekrar etme
sin, anlıyor musunuz? Aksi takdirde 
i1k kabahatinizde locaya gireceksiniz. 
ikincisinde susuz birakılacaksınız. C
çüncüsünde işkenceye uğrıyacnksınız. 
lşte size her şeyi söyledim. Siz uyu • 
mu)orsanız, bari bırakınız da başkala 
rt uyusun, dedi. 

Pardayan il;:i adım kadar gerilemiş 
ti. Sonra, kımıldanmadan durdu. Zih· 
ni bir diişiinceye saplandı ki yüzi.i 
ni.i derin bir hayret kapladr. 

Direktör, mahpusu bu suretle sus -
turduğunu anlırarak ufak bir merha· 
metle omuzlarını silkti. 

- lşte rıihayct bu ye~idi de :ı- ola 
g-C'tirdik ! .. eli~ e söylendi. 

L,cı rclnyan daima ayni suretle susu
yordu. 

I\:ı :;lannı r:ıtmı..:, ~ umruldarr;·ı •I\ 
mı-.. aclaleı crini germiş olduğu hal<!e 
di.iıünüxoı·du. 
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Direktör tekrar söze ba~ladı: j 
- Haydi bakalım, artık uslandın 

ve hapishanenin nizamlarını da öğ - ı 
rend'ii: İşkence sehpasından kendi • 

ni'iro"ru. Zannedersem artık uslu otu - '. 
1 

racaksın. Görüyorsun ya, o kadar f e- · 
na bir adam değilim, bana teşekkür 
et... diyerek çekiJmek istedi. 

O vakit Pardayan şiddetle ilerle · 
di. Gayet sakin bir sesle: 

- Mösyö direktör, sizden bir ~Y 
istiyeceğim. Oh, korkmayınız.. Artık 

gürültü patırdı etmem. Sözüme inandı 
ruz mı? dedi. 

- inandım! .. 

- Sizden ufak bir şey istiyeceğim. 

- Anladım, buraya neden getiril -
diğinizi öğrenmek istiyorsunuz? Pek 
ala! Öyle ise durunuz da size bir şey 
söyliyeyirn. Ben buraya gelen mahpus 

ların suçlarım, cinayetlerini, tevkifle

rinin sebebini öğreneceğim diye ken

dG,i sıkıntıya koymam. Böyle şeyler 
le uğraşmam. Bana bir adam getiri -
lir. Ben de onu alırım. İşte hepsi bu -
kadar! Yalnız şunu da söyliyebilirim 

ki, gaJiba buradan bir daha çıkamıya
caksınrz ! .. Onun için benimle ve gardi
yanlarla iyi geçinmeğe çaJrşınız. 

- Nasihatlerinize teşekkür ede· 
rim. Fakat benim istediğint bu değil -
di 

- Pekit ya ne istiyorsunuz? 

- Kağrt ye hokka kalem .. 

- Banlar yasaktır, eğer mahpus -
lara hatıralarını yazmaları için mü • 
saa.de verilmiş olsaydı burası kağıtla 
dolardı. Haydi baaklım. ~imdilik Al . 1 

h"lhısmarladrk yeiğitim ! 
Pardayan bağırdı: 

__________ ,,,_ 
- Pek mühim bir ~ey haber vere -

ceğim. 

- Nedir? söyleyiniz! .. 
- Bunu size yazmaklığım lazım. 

Tesadülcn bir f esnt cemiyeti keşfet • 
tim. 

Direktör, beti benzi atarak: 
- Bir fesat cemiyeti mi? dedf, 
- Evet, Ilügnolara mensup bir fe-

sat cemiyeti. Monsenyör dö Gizle di
ğer bazı kimselerin öldürülmesi düşil
nülüyor. 

- Ah, ah! Şeytan alası .• Bunu keş 
rettin öyle mi? 

- Mel'un Hügnolarla fesat delil -
]erini nasıl ele geçirebileceğinizi size 
yazacağım. Umarım ki bundan dolayı 
benden memnun olunacak ve belki de 
affeclileceğ·im. Bunları yazıp size tes • 
Um ettikten sonra mürekkep, kalemi, 
kağıdı buradan aldırırsımz. Ve ben 
de sizden ba!:ka bir şey istemedim.Yal 
nız bu hizmetimin layık olduğu dere -
cetle mükafat görmesini bekliyeceğim. 
Çünkü bundan daha büyük, daha mü
him bir hizmet olamaz. 

- Hakikaten öyle.. Hele mesele 
dediğin gibi ise .. 

- Hatta daha müthiştir bile! 
- Ama yaptın ha! 
- Düşündüğünüzden çok dehşet -

li n mühimdir. 

- Mademki öyledir, sizi buradan 
kurtarmak için dünyada elimden ge -
leri yapmaktan geri durmıyacağımı 
vadediyorum. 

Bastil müdürlüğüne hakikaten ıa -
yık olacak kadar mel'un bir herif o -
lan dhektör çabukcak planını yaptı. 

.Mahpusa istediğini yazmak müsaa
desini verccel<, sonra bir bahane ile o
nu bir iki ay içinde ölm<.>s i muh:ıkkak 
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Eftalya Sadi HestekAr Himen i 
Bayan Ettalya t•rafından Danalı Zeybek TlrkUlerl 

San'atkAr: Hailde 
Bı::JYCJK GALA ~ 

Beateklr Blmen tarafından kendi eserleri. ( .. 
z: ••hrZm zln en maruf ve aevlmll art at ve ••n'atklrlerı. ft 
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IRveAKIL D Et v f klanmütehas..ısı r. em assa 
•#lu Orhan B. apartmıanı Tel: 22033 _Ev. Kad.ıköytl Bahariye bert aokak Tel: 607Jll 

itfaiyenin on üçüncü 
Vıldönüma Töreni 
•yenin geri bırakılan on üçüncü yıl dönümü töreninin 4 Bi
ft1ıtrin 935 ıünü Mat 15 de yapılacağı biklirilir. (6102) 
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Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran id . 

rar yollarının nezle Ye iltihaplarını 

iyileştirir. 

- Haseki hastanesi cildiye ve 
Zühre,·iye şefi: 

Dr. 

Nuri Osman Eren 
Avrupadaki kongreden dönmüş
tür. 

Saçları 
Besler - Kunetlendirir -

Dökülmesini keser unhr. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmiı en iyi ıaç illcıdır. 
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KAR GiBi 
E3EVAZLATIR 

ZA YI - Ziraat Bankası Istanbul 
fUbesine yatırdığım para için verilen 
2735 No. Jı cüzdanımda kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisini 
kaı4ıracafrmdan zayiin hUkmU yok • 
hr. · Şeref • 

~~ ArnavutkllyUndekl Bay Far u k un lftlraklle 
:: gazinoda okuyucu her ak .. m 
i!:::::::::::::::::a:m: Saz devam ediyor. Telefon: 49091 ...,. ==-= 

Edirne Jandarma Efrad Okulu 
Komutanhğından: 

Un fartnamesindeki evsaf değ itmesinden ötürü (2490) sayılı ka• 
nunun ( 12) inci maddesine göre evvelce yapılan kapalı zarf el~ilt. 
meai hükümsüz kalmıtdır. Bu un un tekrar kapalı zarfla ekıiltmeal 
14/ 10/ 935 Pazartesi günü ıaat ( 9) da Edirne Merkez Malmüdür • 
lüğünde yapılacakdır. Teminat tutarı ve unun mikdarı afağıda yaz,. 
hdır. lıtekliler teminat mektublar ı ile birlikde Komisyona gelmeli · 
dirler. Zarflar ıaat (9) dan (10) na kadar kabul olunur. Husual 
ıartlan öğrenmek isteyenler Oku l Komutanlığına müracaat edebi • 
'lirler. (5885) 

Cinsi 
Un 

Kilo 
200 000 

Tutarı 
23000 

teminat 
o/o 7,S 
1725 

Şekli Gün 
Kapalı :arf 14 1 O 931 

Pazarte1i. 
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