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Muharebe bütün şiddetile devam ediqor ! 
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Dün gece ltalyanlar 700, Habeşlile 
.. 

ise 1300 maktul verdi 
Habeş imparatoru. şu telgrafı çekti : 

aaanaı r 
' 

Can noktası Aduvadır; çünkü: l1

ii';b;QI;;di·
1

;;-ı;ı; 
Eğer ıtalyanJar bUcumJarım temerkUz ettirdikleri Aduva:va '§. Ş Y 
kadar giden çetin ve yapılmamış yolu geçerek. buras;n·ı f ltalyanlar toprağı • 
zaptedeblllrlerse hem .tarihi lntfkamlarını almış olacak,- Jnıızı terketrneZlerse 
hem de oradan sonraki geniş yolda kamyonlarını yllrlltere,k '. lhiçbir" anlaşma yok! 

Adtsababaya doğru ilerllyeceklerdlr. 1--. llfllN"lll~r,,,_1,,1111 

rJ~iY:~· .. ii;:ı; ıaa;k~~~i'~ı;;-1 · 
. J-iabeşlere kaçtığı söyleniyor 1 
Habeşlerin bir kolu ~ 

ltalqan topraklarında 
Fakat bu 2000 
askerden hiç bir 

. haber yok! 
\ Musolininlo iki oğlu tayyare ~ 
1. bombardımanına iştirak etti ~ 
~Hll111111..-ııııııı111111H!lfilllllll1t1H~Ml~~tllıtltlllllllll~. 

Habeşler italyadan 
esirler aldı 

ltalyanlar Habeşlere şöyle beyanname 
atıyorlar: ''Biz alla hın sevgili kullarıyız.,, Habqlilerin talim için fazla tii leği yoktur. Bu yüzden talimlerini tahtalar ve •opaiarla yapıyorlar 

Dliiıgö~tere lharrlbe görreccek liifilü? . 
FındıkJıda dün gece r. Musolininin yazdığ 

yangın çıktı ·j;;r;JJ4~ dost~a mektup 
Yangında ancak altı ev yandı ~ktA/ lngilizleri~. s~rt _siyasasını 

~,. ··:w ·~ degıştırmıyor 
ilkteşrinin Uluslar Kurumu bu akşam toplanacak 

11 inde başlıyor Son dakika 
Romanya -'l'tirk iye 

Kıerı~!z:'i::::eıesı 1300 Habeşli, 700 
o Ankara, ;) (.A.~.) - 'l'ürk . Romen Ital a ·· ı d .. 

tjcaret Ye klering_ muka\·eJe]eri bugün y n o u 
Dışişleri Bakanlıgı genel sekreteri Nu . ,, . • . 
man Menemcncioğlu ile Romanya el· Ad11ababa, (J2,45) - Fransızca Istanbul,, Dankah havahsınde 
~i ı:; i ı.~ilotti arasında imza edilmiştir. bilhassa Asfab yakınında dün 41ece ki boğaz boğaza muharebe pek 

iki taraf gene bugün, bu mukavele. kanlı olmutlur. 
tı:::.t~~.._.,, lerden maada. Türkiye ~lla~nın Köa iki tarafın pek çok kayıpları vardır. Reamf olmıyan malumata 

tence yoluyla Romanya uzennden or- • H b 1"1 d 1 · · ·· ·· ·· 
.. ta , .e doğu Ayrupası memleketlerine göre, ~ e9 1 er en 130u "e talyanlardan 700 kış1 olmuştur. . 

Dün rece Fındıhlıda biiyük bir yangın çıkmı§tır. Reımimiz )'Ql1an gönderilmesini temin eden bir transit Adısababa, S - İtalyan tayyareleri bugün saat sekizde Des:ııc· 
eulertlen birini göıteriyor , Yazııı 4 üncü .ayfaJa muka,·elesini de imz.alRmışlardrr. yi· bombardıman etmi~lerdir. 
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Habeş .imparatorunun teli: Aduva dayanamıyacak! 
tcrılua dU,mek Uzera Maruvignu kumandasındaki sağ 

Loni:lra, 5 (Röyter) - Roma· cenah iıe Aduaya doğru ilerle
dan gelen bir habere göre, iki gün; n:w!ktedir. 
lük çetin bir harp neticesi Adua Adiaababadan alman bir habe
hemeri hemen düımek ib:eredir. re göre. Habeşler güney cepheıin· 

Merak bu ya I / lt'alyanlar ·ıngilizlere SaldlrlrS8 

~c;,~:~ .;ıe · Fransiz donanması 
' 3000 kilometre lfgal ettiler de 180 zayıat vermişlerdir. Diğer Dün aKşam, İstanbul sokakla. 

ltalyanlann 40 mil ~nJ~n- bir rivayete göre zayiat, beşhin ya· nnda müzevvilerin sesleri ·ve tayylıreleri 
da bir hat üzerinde yürüdüklttri ralı ve ölüdür. Fakat rivayetlerin çınladı: !kinci tabı "Son Posta,, .;.J d k 
söylenmektedir. ' Italyanl~rın it- · hiç biri kontrol edilmiş haberler İkinci taba yarıyacak mühim yaruım e ece 
gal etti'kleri topraklar 3o0o km. değildir. bir haber olmadığını bildiğimiz -

· in, giltere itaba tara.ı:ındaıı ıe· reninki ile tam ıurette te~riki me ~ 
rdırabbaıdrr. Muharebe arabalan, Romada ıöylendiğine göre cu- den arkadaşnmzm ikinci tabrm al- -

bepsiz bir hücuma uğradığı tak- ıai edecektir. tayyareler İtalyan piyadelerine ma günkü hücum neticesinde 400 dık ve merakla baktık: "ltalyan. 
· 1 dirde lü~um oıuua, Fransa Tu- Fransız Baı ve Dı§ Bakanı La· büyük yardımlarda l:ulunmakta, ta}yan zabit ve neferi ölmüştür. lar Aduayi zaptetmişler !. .. ,, 

· · · · 1 londaki büyü~( deniz üssünü Ak~ val bunları fn,ilterenin Paristekl 
onları birçok tehlikelerden koru- Ogadenden falyanların Aşkolsun "Son Posta,, arkada- ::. 

llerlemeaı lmk~nsız denizdeki lnaıliz donanmasının ekisi (eski Türkiye e.r. i :ıi ) Sh-
maktadırlar. . şa, bu haberini özel, yani hususi • ~ "' 

. • · . Londra, 5 (A.A.) - Daıly Te- emrine bıraka\:aktır. Corç Klerk'a bildirmittir •. 
H;ıbe~ler esaslı taarruza 1 muhabirinden almış ve bütün Tür-

. ·geçme~ı egraph gazetesi ayatrının .Adisa- lngiliz donanmasının ihtiyaç Bunun resmen teyidi. dünkii 
u ki~·e m:atbuatmı atlatarak ilk o1a-

h alyan aıkerJeri ıoo.ooo e ba· . babadan bildirdiğine göre, Habet rak vermişti. gördüğü niabette, Franaız !;avar kabine toplantı11ndan eonra, ya-

l · ~ t 1 t d R S k hükumet adamlarından birisi Ha- kuvvetı' d• yar•ıım edece~tir. nı' bugün yapılacaktır. - { Deyl"ı ı~ o ma.ı< a ır. as ayun1 · o· ' Bugünü sabrsrzlıkla bekledik. "' "' 
mutanlığındaki esas Habeş kuyet .. . bc!ista~~n iyice tetik edilmi§ bir H erhalde bugün Son Postada Fransız donCJnması, lng1lte - He:rald) 
l~~nd~a~~işti~clm~i- pl~apre Ab~ M~ ~~ -~d~hl&~ftAiliM~~-M~-----ı-----.---,-----1------
ği bildirilmektedir. ·Ras '5ayum- .nı müdafaaya devam etmiyereği· da hususi muhabiri vardır. ttal. USO İflİDJD ngi tereye 
un Aduanın garbinde bir mukabil ni söylemi§tir. Asıl ve kati n:bha- yan • Habeş harbine dair <le daha 

hücum hazırladığı rivayet · edili. rebe çok daha güneyde olacaktır. fazla tafsilat bulunacaktı. Gazete- dostça mu•• raca atı 
Güney cepheıinde, Ogaden e· 

yor. yaletinde ltalyanların genel bı"r ı·. yi aldık. Dün Aduarun Italya eline 
ltalyanlarnt mi.inakalatmı keı· t · ~ · · k d b ·· ·· • 

lerleyişi tamamen gayri kabildir. geç ıgını yazanar a aş ugunşoy lngı·ıı·zıerı· yumuşatmışa mek üzere Eritre topraklarına gir· le diyor: 
dikleri söylenen ·12.000 Habeı as. Çünkü bütün topraklar, yağmur- ! 
kerinden hiç ba,ka bit haber alın- !ardan dolayı baştan aşağı ıslak "talyan askerlerinden bir kıs- benzemiyor 

bir lınldedir. mr Habeş tarafına geçtiler. Habeş 
mamııtır. HenUz harp ilan edlrmeden kumandanlarından Ras Seyom çe. LAval Fransız efkArındakl ayrılığın 

Yeril halk llayznları Cyl • h k t• b 1 bildi muhareban~n ba,ıaması iki vırme aı·e e 1 yapıyor ... ,, arasını u a • 
.... kar,ılamı• mamtekeıın dUfman memıe.. İyi amma be arkadaş, bunlar 

Kaynağı Rorn,a ·olan bazı ha- keHekl tebeasmı fena vaziyete 
soktu zaten malum, evvelki güııkü, dün-

berlere. gÖl"e İtalyan . ordusu 
girdiği arazide yerli halk tarafın· 

londra, 5 (Röyter) - Harbin kü haberlere. Bizse mıerak ediyo. 
filen başlamasına rağmen el' an ruz : Dün ttalyanlara zıaptettirdi-

dan bayrakla karşılanmaktadır- daha hiç bir resmi harp ilanı yok· ğiniz Adua ne oldu? 
lar. Birçok kabile reislerinin ltal- tur. 1"'1trım,,ıtllıtllfıı:ı!ıılll!tll~ıır.ııı~111~111.,._ 
yan kcrnutanlığma gelip arzı ubu- u 1 ı 
diyet ettikleri bildirilmektedir. 

Habe§iıtnndaki İtalyan konsc· U $ 8 r 
loı ve sefaret erkanı el'an Adiaa. 

lta,,an generali propa,ganda babada bulunmaktadır. Hükumet Kurumunun 
yapıyor 

en~ra , ıono u mlünase· :ır G 1 . s· b .. da.ha paıaportlarını vermemi•tir. bug u·. n k·u·· 
betle tayyarelerle dağıttığı beyan· Ha.betiatanın ltalyan murahhaıla-
namelerle, Adiıababa hükUmeti- rı da vazife ba§ındadrrlar. Her toplantlSI 

· ,. ' · iki memlekette de sefaret binaları 
nin dai~J.A '!~ cef8_ , e~ü-ği, ~ı~ !!i 

onları mahrumiyet içinde bıraktı- . ın:niyedl t!~i'y"St tertibatına 
ğı, İtalyanların ise daini~' onlarla tabi .tutuJmutlardır. 
dost olduğu, onlara daiına yardım A~isababadaki İtalya elçiliği 

Londia., 5 (Rtıuter) ~-ıtıılaslar 
Kurumu .hugüııı.iki ı topJantJ y:ıpa, 
caktır. Sabahki toplantı gizli, 
öğleden ıonraki ise alelli olacak· 

l çevenleri, İtalyan kuvvetlerinin etme c iıtedilderini yazmıştır. 
"ltrılyanlar '.Allahın ıevgili ku· ilerlemesiyle hadis olan durum Ü· tır. 

1 ..t d i zerine, hali. Habeşistanda bulu- Fransız kıt.bineıinin dünkü iç· 
u _ur,, en :~itr. timaında kabine erkanı Lavalin 

Habeş hükQmeti bu propagan- ·nan uyru (tebaa) lariyle henüz 
bura · · J k ı gerek Cenevre ıiyasaımı, gerek· dayı soğuk kanlılıkla kar•ılamak- ya erışememış o an onso os· 

:ır 1 ı· ti · d ...... ·· se İngiliz ıorg'1auna verdig"'i ceva· la beraber, pek de dürüst bir ha.- arın ıe ame erın en oı.uru tagaya 
du·· .. m··,le d. bı tamamen tasvip ettiklerini bil-

reket olarak kabul etmemektedir. ~ U:ır r ır. 
ıtal 1 ·ı· ... · l d A dirmi•lerdir. Bu · propagandaların · hiç bir ıu· yan e çı ıgı geçen ~r e · :ı 

duay d'· k ·· b d Franıanın cevabı Londraya rette tesir etmiyeceği kanaatinde· a onme uzere ura an yo-
dirler. la çıkmış bulunan Adua konıolo- bu ak,am vud olacaktır. Sa.i.hi-

.u F k d h . b' h b ı yetli makamlu bu cevabın müs· ltalyanlar çekllmezae Habefler ran a an ıç ır a er a ama-
~azarllAa glrmlyec;ek . mııtır. Habe~ hü!d'imdi B. Franka bet olduğuna :nanmaktadırlar. 

AdiıabaJ>a, 5 (A.A.) _ Havas nm, ltalyan kuwetlerine haber Uluslar Kurumu Hileden sonra 
· · ·ı k Ad tc.r;ılanıyor aytarmdan.:. Adua; .Aksum ııöne~ ı etere uayı bombardıman et· 

k 1 Paris, 5 - Ulu,lar kurumu bu 
yinde, ;ıC?rlu ııp.vaşlar Qluyoı:. Habeş me ten vazgeçmelerini dilemi§ ol· 
kuvvetleri hütÜn güç·l~riyle daya: duğunu haber vermektedir. sabahki toplantıunı öğleden 

ı H H b sonraya bıraktı. 
nıyorla.r. talyanlar piyade, top- enüz a e~ payitahtında bu. . .................................. - .. - ............ : 
çu, tank ve hava kuVV'etleriyle hep Junan ltalyanlara karıı gerek hü- Zecri tedbirleri i: 
birHcn 'a1chmiı~lardıi. · ... kumet ve geı·ek ahali dürüst dav· 

U~akfilolal'ı nöbetleşe uçuyor ramyorlar. Aduanm bomlıardı. Amerika ve Almanya! 
ve durtnadaıi, Hıllie!· kuvvetlerini manr üzerine yabancılar tasaya bozacak mı ? f 
bombardıman ediyorlar.~ : di.\fmÜşlerdir. Bunlaı·, şimdi de Niyuz Kronikel g.4~eteıinini 

Adisababa, S (A.A.) _ Havu Adisababanın bombardıman edil- diplomasi m..ıharririnin yazdığt i 
aytan bildiriyor: Habetler, bil- mesindcn korkuyorlar, bir kısmı \ na göre, Cenevrede zecri ted·İ 
hassa yayan • p iyade _ hareketle- daha şimdiden şehirden uzaklaşıp • birlerin tatbiki meseleıi görü·~ 
rine ·önem veriyrolal"• . Habes as köyle.re kaçıyorlar. Dolaşan bazı ı şüldüğü eınada Uhıslar Kuru· İ 
kerlerinin manevi durumları tük-el rivayetlere göre Habeşler el'an A· munda aza olmıyan Amerjk.ıi 
(1nı:Ukemmel) dir. Resmi çevenler disabahayr terketmemi1 elan bii. ve azalıktan (.ekilmiş olan Al-i 
kısaan:ıa (nikbnilik) gözetiyorlar. tün Italyan erkanını rehin olarak manyanın bu tedbirleri bozup~ 

Burada İtalyaµ kuvvetleri Ha. saklamak niyetindedriler. bozmıyacağ :no. dair iikirleri a·i 
licş topı·aklarından çeki1medikçe, ln,:wlllz va Amer· kE.ın gemllerl hnmıt olacaktır. j 
ı l .1 h b ltal~aın llman~ ... rın11 ufjramıyor Amerikanın. Ulu,.Ja-r Kuru·! 
ta ya ı e er anıgi bir .. pazarlığa Londra, 5 (A.A.) _ Röyter a· i : 
giri~ilmesinin imkansız olduğu jansmın Napa'liden bildirdiğine j mu devletlerini iıtinden alıkoy. İ 
kanaatı vardır. · mıya~ağı ve Almanyanın bita·i 

göre, ~'Stralhmore: , "Franconie,, ! • 
ltalyanlara göre bir hUcumda · ı • raf kalmağı zaten kararlaştır· ! 

400 tt.lyan Zabit Ve 
"

-fer• ve "Atlantes,, adındaki üc lng~Jiz i ld ~ ki. d : 
... ı • . . - ı : mış o usu şe m e cevap ve·; 

: ' ölmUş . . . seyyah gem ısı son dakı ı~a ·la yol\i' ~ ı : .... . l . . i 
L d 5 (AA ) D ·ı T d .... . . 1 J 1 1. ı : recegı sanı 1yor. : on ra, . . . - aı y e· rını egıştırmış er ve ta yan J· : ........................................................ ; 

legraph gazetesine göre, ltalyan manlanna uğramadan b:\~ka li- !-

taarruzu 3 koldan yapılmaktadır. ı mn.nlara gitmişlerdir. Tarim bakanı 
General Santiıii kumandumda.I Dilnya etrafında bir gezi yap· lstanbula hareket 

ki sol cenah kıtaları Adigratı al- makta olan Amer ikan "President j elti 
mı§til'. General B"ıroli"kuiiıanda· Puyes,, ccmisi de Va~ingtondan ' 

Zonguldak: 5 <A.A.) - Tarım Ba· 
emdaki merktt kıta!arı Atiigrabn · aldığı bir emir ii7crine şimdilik kam :Muhlis bugiln şehrimize geldi. 
l:iatı İ<uze-yinde Debı·adamo -mev· Napoliye değil Manilyaya gide- Ve Erı:urum ' 'a.purirle lstanbula ha • 
kiind~ · bulurima'ktiidır. General ccktir. 1 reket etti. 

Londra: 5 (A.A.) - Tim~ gazetesi l 
lııgiJiz dı~işleri bakanı ile İtalyan bü l 
yiik elçisi B. Grandi arasında. dün ya· 
pılan konuşma hakkmda uzun maltl • 
mat vermektedir. 
Gazetenin yaıdrğma. göre, B. Musoli· 

ni, Paris n L<>ndradaki büyük elçileri 
Yasıtasiyle yeni konuşma tekliflerin -
de bulunmuştur. B. Gran:.:. Sir Sam • 
uel Hoare'a B. Musolininin çok sami • 
mt bir mektubunu vermiştir. Bu mek • 
tup, ltalyanrn Paris büyük elçisi ta · 
rafından B. Lavala verilenin aynıdır. 
B. Musolini anlaşmazlığı genjşletebi . 
Jecek )ler türlii te~'bbüslerden ~kin~. 
"ceğini bildirmelite ve her ıkl büyük 
deviet1e teşriki mesai arzusu tebarüz 
ettirnt(?ktedir. ltalyan hükumeti ba~ -
kanı son hadiselerin, İtalyan durumun 
da hiç bir değişiklik yapmadığım ve 
eğer her şeyi kendi arzusuna tabi bu· 
lunmuş olsa anla_şmazhğın mahalli 
mahiyette kalarak bir müstemleke 
harbinin genel bir savaşı doğurmıya . 
cağını söylemektedir. B. Musolininin 
fikrine göre, harbin sebebi ortadan 
kaldırılabilir ve vuruşmalar kısaltı -
Jabilir. Eğer gergin durum ltalkar ve 
nihai bir hal sureti bulmak için iş 
birliği yapılmıya başlanu ise bütün 
IngiJizler, hakikatte mevcut olmıyan 
bir tehlikeye karşı alınmış ihtiyat ted 
birlerini hep birlikte ve derhal kaldır· 
rara~ bu yolda is birliği yapabilirler 
Italyan menfaatlerin~n korunması ba. 
kımmdan kendi mes'uliyetlcrini tama
men anlamış bulunmaktadır. 

Fnkııt diğer taraftan, A vrupada. 
dcvamh bir barışın en esaslı şartım 

teşkil eden uluslar iş birliğini de mu· 
hafaza etmek istemektedir. Bu bakım. 
dan, ltal:raıım Cenevrede haklı mu -
amele görmiyeceği fiktinde olduğu 
halde Cenevrede konferanslar muhi· 
tinden ayı·ilmıyacaktır. ltalya eğer 
sosyetenin diğer liyelerinin alacağı 
durum dola.yısiyle mecbur edilmez ise 
ilk frrsatta sekilme niyeti gütmcksi • 

ekonomik tedbirler ma.kanizmaıı 
gerek zarr.~n ·gerek filiyat bakı· 

mından tedricen artırılcak mahi· 
yette olacaktır. Fransız delegele
ri, muha.sematın keıilmeıi son• 
ucuna varmak için yapılan gayret· 
lere zaman bırakmak İçin tedbir-

1 

!eri mümkün olduğu kadar genit 
bir müddet üzerinde tedricen da· 
ğrtmıya çalıtacaktır. 

Berlin 5 - ]).olaşan rivayetlere gö
re Fransızlar İngilizlere :Akdenizde 
kayıtsız şartsız yardım etmeyi kabul 
etntenilşferdlr. rı~ ''~..> 1 

lnalllzler . ltaıy~nları re•men " 
.. mUtecavlz " addedecek' 

lngilizler iıe elan metin bir 
tavur takınmaktan vazgeçmiş de .. 
ğillerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - Dai11 
Telegraph ga~eteainin sıyasal ya-

/ 

zıcısı, uluslar aoıyeteAi asambleai 
sah veya çartcımba günü toplan· 
dığı zaman doğrudan doğruya he
defe gidileceğ\ni bildirmektedir. 
İtalya, sarih surette, "mütevaciz,, 
olarak ilan edilecektir. I!. Edenin 
pertembe ak,~mı Fransız ba§ba
kanma lngiliz hükfunetinin d ü~ün 
cesine göre zecri tedbirlerin ö • 
nemli olması !üzumunu bildirdiği 
muhakkak gibidir. Çünkü kÜçük 
tedbirler, miktarları fazla llahi 
olsa, neticesiz ka.lacakiardır. 

Timeı gazetesinin Cenevreden· 
aldığı bir telgrafa: göre, ln lİ1iZ 
delegeleri konseye gayet geniş ' 
tekliflerde bulunacaklar ve bu tek 
lifleri asamble toplantı~mda tek· 
rar edeceklerdir. Alınacak önem· 
li ve muhtelif tedbirlt=r her yön• 
den ekonomik mahiyette olacak-zin bu konuşmalarda hazır buluna -

caktır. B. Musolininin fikrine göre, tır. 
f.. ·dkada başlıyan süel tedbirler,Fran & ............. - .................. "" ................ , .. 

sa ve İngiltere l1ükumetleri ile banş 
komşuları kapısını kaps.m:!mıştır. 
Laval Fransadakl iki cereyanı 

btrleftlreblldl 
Franıız kabinesinin dünkü top· 

imparator 
söylüyor: 

ADUVA 
lantısmda bütün kabinenin LaYal· dayanamıyacak 1 
la hem fikir olduğunu teyit etti. 

Habeıistan top~aklarına üç kol· 
Sosyalistlerle sağ cenah arasında dan ilerlemekle beraber bütün 
ki ihtilafın halfoldu~u, ve bütün 

kuvvetleri Aduva üzerinde te• 
Framanın bu ısiyasa:Ja hükumetle 

merküz ettirmektedirler. Dün 
hem fikir olduğu §İmdi anla~dı· 

Aduvayı İtalyan tayyareleri tek 
yor. Laval iki zıt unsuru mutedil ı b b d t 1 l d. 

1 
b. . .. d k . d'l'k b ı rar om ar ıman em § er ır. 

11• sıya!a gu ere §lm ı 1 arıt· ı B .. · 'd ti ' b' · 
ğ ff k ld B 1 u gun ııe fl e ı ır top ateıı· 

tırma a muva a c u. una ıe· . . 
b 1: b. . .. k '"L t db" i ne maruz bırakmıtlardır. Haıle 

1 
ep ~a ınenın o onomı :~ e ır S lt: · Ad .., . .. . . i e öatye uvanın art!k daya· 

t~raftan oldugunu ılan etme&ıdır. • ~ b'ld' · . 
P • 5 ( ,.. A ) t . h b İ namıyacagını ı n·rnırtır. ' 
arıa , r·:, . . - y1 a er : ............................... ••w••••••••••••••lil•••H• t 

alan mahafilde söylendiğine göre, 
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ltf aiyen. ·i h 
. 

Ekonomi yıldönürilü T ramva!J so'sqef esi qenl 
teklifler qapacak 1 

Sosyete ile Bayındırlık · bakanhğı 
arasında yeni görüşnieler ol~cak 

· bakanhğı Dün Fatihte törenle kutlulandı, 

Öğrendiğimize r&re Bayındır·ı rüldüğü üzere ıoıyete bunları ye· I 
hk Bak~nhğı ile lı~.a~.bu.~ Tramvay rine getirm~jue o vakit Bayındır· / 
sosyetesı arasında onuınuzdeki haf lık Bakanlığının kanuni yollardan f 

b
t& Ankarada yeniden konu§malar bu vazifelerin yapılmas.ını temin 
a•lıyacaktır. Bunun 1"ç"ın t d .. · .. h • d' ' ~ . sosye e e ecegı fUP eıız ır. 

direktörü Vindorfla ıosyetenin ~ 
sen~! merkezinden f h k Fakat bu defa soıyete tarafın-arr u onus· . , 
m..alııı.r icin murahha l k .. d. dan taleb echlen konuşmala.nn - ı o ara gon e 
·rilen Bra.ıena hafta ba~mda Anka· 
raya gideceklerdir. 

Vakıa Bayındırlık Bakanlığı i· 
çin :t:nı tl ilik Tramvay aosyeteıile 
yen ıden l.onuı:ulacak b" kal ıı ır mevzu 

rnamı~tır. Bakanlık timfü sade-c: sosyeten' n itirazı üzerin~ <levlet 
9ur~sın•lan ahn~n kararla kesbi 
ık;\ ~tYC1 d 1 ' · e en 3ozyeteye mevdu va • 

. t ı . . ı 
zı. e erın rerınc getirilmesini bek· 
~ckted·r. Evvelce rok defa gö_t 

mevzuunu sosyeten!n yapacağı ye
ni tekliflerin teıldl edeceği anla,ı· 
}maktadır. Sosyete, BaKanhkça 
fesedilmit bulunan 1926 ta~ihli 
mukavelenin yerine bir yenisinin 

yapılrvasını 've buna r: r .ıkabil ıoı
yetenin bazı vazifel~r kabul ede • 

bileceğini Bakanlığa bildirecektir. 
Bu arada soıyete imtiyaz müddeti
nin de uzatılmasını teklif edeceği 
de ıöyJenmektedir. 

tedbir ahyor şenlikler · yapıl<Jı · · . 
Mahsulleri mlzf n lıt&nbulun ilk defa, o umankiJ tea!. talebeler,iiKlen Hayriiftfti .. 

flyatlannı yilksetleo Şehremini Haydarın tetebbüı ve isminde küçük bir kız IÔz söyle. 
Amfiler k' aldırılacak gaytetile, ır.!!>dern tuiıa.tlı itfaiye! mek arzusunu ı&t~rmit, liendiai· 

· kuruluıunun on ijçüncü yıldönümü/ ne ıöz .;erilmift:ir. Bu küÇülc Jas 
Ekonomi B.aka.nlığı ger~~ ~h~aç dün Fatihte itfaiye merke~i bina· kendi ıörÜtile itfaiyecifi~n ne de· 

~allarırr11Azın, gerekıe dahılı ııtıh· sıncla büyük törenle kutlulanmıı· I mele oJduiunu aıilabnıf, aJJatlan• 
lak maddelerimizin fiyatlarının tır. mıırn. 
yükıelmeıinde çok mühim rol oy· ltfaiye r~erkezi binaımın her Sözlerden.eoııra krrmuu 1Öllllek 
Jl!Yan a.milleri mümkün olduğu ka. tarafı bayraklarla donanmıttır. Te beyaz pantaJonJu jtfaiyeciJer 
d~r oı:ıadan kal~ı~ma~ ~çin mü • Vnli ve l?elediye reiıi Muhittin, or· alaia ~elerek ~telif ~d~ ha· 
hım bı~ ıavata gırıımıttır. general Fahrettin, latanbul komuta reket\erı yapmqlardir. · Bunla 
• Yapılan tetkikler göstermittir m korgeneral Haliı, itfaiyenin mü ,a}kıtlar aruında çeltildikten ton· 
ki iıtrhıal fiyatları çok ~z olan bir usiıi etki vali Haydarla bir çok ra.Mazharm idaTeeindeki ·itfajyeci 
kısıdmaluull~rimiz iı!ihl~k pi • davetliler geld~kten . ıonra ~aat ler !lana ıeJmif, ba'!ikı, piramit 
yaıaaına veya ıhraç vazıyetıne gel. tam 15 buçukta törene haılan • hareketleri yapmqlardrr: Bu Ja&re .. 
diği zaman maliy~t fiyatı çok yük- m1!br. ketler ,.pılmken·~i Dir sil sa· 
ıell1)ek, hatta hazan gereknalk ge- Meraıim alanında davetliler i- lmmlflrr. Bu sili ifiten aland~ 
rek ecnebi memleketler için .ta • çin büyük bir tribün yapıbnııtı. bir Jcııım itfaiyeciler hemen ıua· 
hammülsüz derecede pahalı ol • Alanın bir köteıinde itfaiye mu.· ja kotmuıtlar,; ~r~bala.rma 1>iaenlC 
maktadır. ~unun da en mühim ıe- zikaar çalı;ordu. Vali ve belediye , uzakıq.iflardır. ltf~iJ-i)er Gül· 
b_epler~ni?. de umumi nakliyat ta. rei&i Üstündağ geleıılerc tefekkür hane parln yaniDd& Ayuofja .,.. 
rı~elerı, hman, iskele, planor ve etmif, itfaiyecilerin nuıl çalıftık· kutunda çıkan 'bir y.....-. .... 
saıre ücretleri araımdaki nisbetaiz larmı anlatmı,, ıözü itfaiye direk· ler, söndürüp plmiflndir. 

A fyonlarımızın . . ıİ • li~ olduğu anJaıılmıttır. törü ihsana bırakmııtrr. Saat akıta &dar'.;....n tec. 
Cin Si gıtgıde . Bakanlık, tarifeleri~ ve maliyet Direktör lnıan, itfaiyenin na11l rübeleri,' a~aJar, ~&n lcur 

~fükseliyor t fıyatlarına teıir eden l:iu nevi üc • kurulduğunu anlatmıf, itfaiyeyi tanna tecrübeleri Yiıt:NlllUf, ha.ar· 
u retlCTin ulu,aal mallarımızın mali· ilk olarak teıis ed~n eski vali Hay. la.Dantiki ~üli n İıüımanen ,.;.ı-

YU'fh.tue>.J aıı:.dde l~r inhicart l temizlener~k en "k k f yetlerini artırmak huıuıundaki darla on ıenedenberi itfaiyenin larak ~.·· .. w-:~:-. · · ' 
tu geçen bir yıl içinde rok mu··h"ı d . ,. f yu ıe. m~r ın ~ 
li · "' mı eıece,ı a yon elde edılecek\ır tesiri.er.ini normal bir hadde indir- yükselmesi için çah!an vali MUbit· İtfaiye müzeai amlcİikten ~-
ır ı~ yapmıı ve alınan tedbirler M f'h b • . . . k 1 k d B ı. • aaycıinde Tür' f l k ama ı u yıl ıçınde elde edi· me ıçııı ça tfma ta ır. u nuıus· tini ıaygı ile anmıttır. · ra ·da-.ellilere ~Y, · plllta i1Ciani .. 

moti ıeaaiz ıe~: yo;. arı~ın1 . IY· len netice bütün düny&l afyonla- ta bir kanun neıri de muhtemel bu Bundan sonra lıtanbul Kız li . ailmifliT: 1 • " • .: t : · 
hnl ' sız ı :- mıs 1 art- rının morfin dereceıinin en yük- lunmaktadrr. Herhalde -gelecek iı· 

mıttır. ' ıeğid" Jı tihll\l ve ihraç mievaimine kadar 1ı·· 
Şi~d iye kııdar memteketimiz.I n:. -o- . bu it kökünden halledilmi§ ola. Kredi ·kopeTati leri 

de Y~liten af yonların morfin de· I GUmrUklerde caktrr. 

recesı en çok 14 dereceyi bulmak- sahipsiz kallln elilya -o-- . . ' kan·u· n' u kam' ut' a,: ~a 
taydı. Vakıa ttr.ahacır f 1 v jPencereden d•1"•c:tiJ 
d · ı · a YORUi Güınrükler baı direktörü Se fi . u ~ enı ~bir cinı afyonlarda • 18 d"' "' YI d • Y. F.atıhte Haydar kar.akoluna ya· . ' · . • 
dereceye kad:.ı.r morfin bulun· u~ og e en sonra gümrük satlf lan bir evde oturan Halilin oğlu dıO••rüşii I ;.lii · 
maktadır. Fakat bunu Lir istisna ~n arını gezerek geç vakte kadar 3 yatında Arif evlerinin pencere. ~ ' &~~ ·. · . . 
olarak '.kabul ~tmek lci7.ımdır. urada çalrtmıttır. Ba, direktör sinden ıoklğa bakarken dü,mü,, Ekonomı· bakanı bu ·münase· bet 

Uyu .. d · gümrüklerdeki aahipıi zefyanm sa ağı; ıuretteyaralanmıctrr. Cocuk '.9 
f~urucu ma de!e~ inhısarı tılması hakkında müıtetardan al- :o .. • 

afyon t~~lama uıulünün ıslahiyle d ö.lüm halinde Haseki hasta.hane.. le ı·zahat vererek ka'nuaaıı-' , · 
daha yuluek morfin dereceli af~ ltiı ldine\itifin tatbikatile meıgul sıne kaldmlmıttır. (50) (2285) • • • . . • • ı~~ı 
Yon ld d o o°' dadır. Bunun için bazı ted . a $ 8 1 tt ' 

e e e ebileceğini dü,ünmüş birler alınacaktır. - o-;- g ye ını n a 1). 
;e ~undan bir yıl önce müstahsi . - -o-- Varın lstanbuJuo Ankara, 4 - Kamutay bucü,n· raat banlrUı tetki.ldw 1aptt. Gir. 
i:t~~~ ~ami~ va~arak inhi:sarın Voliıf tşlerlnln dUzel- kurtuluş gUoildUr kü toplantııını Fikretin baıkan· düiümüz:eliıikliWeri ıilala Y• ~ 

iı !ekılde afyon yetiştiren i ti 1 1 I Eminönü Halke•inden: lığında yapm.ltır. d~n IÔnra k.rMiflutD·iri.it .. 
ıniistal1a·ı · f mes ne ça ışılıyor rı 93-

1 ın a l70nunu d'9.ha evvel l b 1 E 6 hirincite~ n a pazar günü (ls . Olen saylavtardan Avni Çölıeç le~eeini teraiiı etmek iPD,.._.~ 
'\'e Yüka.ek fiat:e alaca - b "Jd' stan u vkafına bağlanan va. tan bulun kurtuluşu) yıl dönümü onu. ıetirdifilllİz .IKUUIUı ietW.:t ede. 
ıni~ti . gını 1 ır · kıflar yeniden tanı;im edilmekte runa saat <21,30) da evimiz merkez ve Mehmet A!i Okar için aayıı .,. 

• dir. Bunun için Evkaf direktörlüğü salonunda bir konser ve saat (21) de olmak üzere üç dakike. suıulmu,, rek timdi im~ ,.ı.a b: -
. !ll4 bueün bu tedbirın ne~ice~ ,·akıf!arı idare eden mütevelli ve Gülhane paı~ı i~indc .\layköşkünde . bunu mlileakip ruznameye geçil· nun li.:1ihaıını JaPtık. ·Ba ·&i lıiıi: • 

•.
1 

• •nmrı ve evve'kinden bir mis . mütevelli kaymakamlarına talimat ki Ar şubemizde de bir gösterit düzen· mittir. nunu yanyana ıetirdiİbiü• sa . • 
lı vük•rık f" k d lenmistir. Bu k,·onser ,.e gösterite gel . D ll k "k ı. • ı· ... man -~anndaıc· fa·.....1.....i.:... ta•• 
ı · "" mor 1n derue-11 afyon- verme iizere avet etmi•tir. Mü· • emiryo an le nı .. r.!r ııı mu· .. ,.. l ...... r · _ .... 
ar ld 'I mek istiyecek yurtta,Iann Te evimiz "" u~~ı·· ~ 

e e edı"lmı' •t" M 'f d tevellı" ve r'"''ı' tcvell"ı kaymakamlarl kavele ve' protokoluna ıirmemiz men tvru ur. • · ' · 
28 

:r ır. erzı on a • hağhlarını yer darlığı yüzünden hazır · 1 ' · ·· 
,60 dereceli, Hacıkö•rdc 24 de· her gün Evkaf Mulhak vakıflar i· lanan ~ağrı kartlarını şimdiden meı· . kabul edilmittir. Gümrü}t ve. İn· izim kred! ,jtOOIMf~tifl«i, ·• • 

rece;~' Cünıütnacı köy~e 19 de- ' ddaresinde tpplantılar yapmakta . kez ,.e Alayköşkü çevirge'nliklerinden hisarlar bakanhğı tetkilitı liyi· bf kooperatifleriyle ali.bdv · iir 
rece ı af)'onlar elde ed,lmiıtir. ırlar. Bu görüımeler sonunda almalarını diJ:riz~ 11- haıı görütülürken Ref:k Şevket tet;ekkiil olmadıjınd&n t&Mma• 

Uyut\uruc dd . h Mulhak vakıfların idaresi düzen· ince hukuk mü~avirinin vazife ve ~· mt.llarm "satıtlarmda m~ ·• 
b u ma eı.er m ııarı 1 l . l Beyoğlu Ha Jkevinden: • 1 1 

ununla da ikt"f · enmı§ o acaktır. salahiyetini tayin irin liyihay1 it o muttur. T ·· k ı a etmemekt..- ve Tstanbulun 6 te,rinie,·nı kurtuluş '.\' 
ur · afyonunu c!ah . ..k ·· b ' , ıı ııı111ıı1111ıııuıı11 1uı ruııtllllttlttım111ı"Nllll11111111ıııı111ıııı1111111ıııııı gününü kutlama!••lizere e\·imizde saat bir madde ilavesini leknf etmİf, Bundan dolayı kredi koopM • 

itfaya tab'ı a nJyuf. d 1 rı ~"!O f lkt'eşrl n Pazar . •- . ·ı . .:utarak nc-r 
10 

e· -: · 16 da yapılacak toplatıya bütün yurt· kabul edilerek bu madde encÜ· tif"'rine dal,ılf o acak terik1~ ~y. 
receıim daha ta11 . ' Cieoel nüfus sayımı taşıarın getere1iı,~rer Yermeıerini di . . mene geri aönderilmittit. ni zamancıa· iatı, koopetatiflm. 
. . b' a iUkse.tme~t Jaı·ı·z • -Y ıc:ın ır pro B " · k. " ·· ne de i•tir•k edeceJder, Ye jJrilİne ~· •. .. ar~rn hazı rıamakta . ugunun liçUkleri yarının büyük. Program: Posta, telguf, telefon memur- il' 

dır. Önumuzd.!.ci ekim "'Jırtla zi teridir. Sayımda en küçük !Ocukları 1 _ Söyle,· (lstanbul kurtuıu~u) 2 }arının müteJels!J kefaıet borçı,. de aza olacaklard1r. Dlyiht.dui 
raat fen memurları eliyı " nümu bile yazdrrmnrr unutmayınız.. - .Jimnastik gösterişi, :J - Voleybol rı hakkmdaki layiha kabul edil· en mühim fark bQdur.,, . . 
ne tarlala.rı ekıleeek ve h I Haşı·ektilet müsabakası. 4 - Basketbol müsaba - ı ' h Bu kanun ii""han 16 ~ci mad.' 

- lO um at Slalistlk Umum .ffüdürlüğü kas·ı. mittir. Askeri Kanun ayı uı ye· J. • 

niden JÜ encümenine gönderildik- desine ~adar müzakere .. eaildik· . ş E .ff· R •ı N ten sonra kredi koopuatiflerine te• ıonra pa~aHesi pnü toplan· 

D E R D L E R I• dair layihanın müzakeresine bat· mak üzere mü0&akereler• aon 9e-
. Janmııtır. · ril~i9tir. • 

Adı• · · Bu sırada ~efik ince yeni ve ~. 

Zam 

.. n zaman _ıaze~el·re· ~Jl. rayı ·mOIOzlug""'11 ll eski kredi kooperatifleri arasın· Yangına 8e~p elan 
._ " • "' daki farkın iıahını istemi,. Bu- memurlar· matik6m 

kazı l~i yazılıyor. Fakat b"t~e bı~ adlıye ~rayı~ın en: dır. ~azetelere "ıu kadar müddetle lıer iatiyen yurtdai nun üzerine ~konomi bakanı ıöz .oldular . 
ne 1 iyatı rağ . . u un bu hararetlı n şıddetlr kend~ ııeıaiti ile istediği kadar enka::: alabilir,, diye bir alarak izahat v~rmİ!lir: Acıpayam - iki aene· ewel P. 

kan bir yarı&ında hükGmet lionalı· 
n~ yanma~ma · •ebebiyet .Yerdik • 
leri iddiuile ' hakj~riae "9ilen 
Malmüdürfi Şabeıı n Hamdi hak-· 
kmclaki ~.... bi~it, . iter ikili 
13.500 lira nderDejc awilııktila 'e • 

laka.' t bı' r' ekmı" Jcdıet abadlı)ke·] sarayı enkazr miisterihane ,.e ilan. ı·ermek bu i•i köku .. ndea hallct!~r. Yapı•ı veya ba''t. ca a ~ "' ,, ''- Biliyorsunuz ki re.tedı" koo-
8 . " rını uzatmış rntmaktadır: çesı olanlar, 6İmdi sakla11ıp da bundan sonra istı'ladc u 11 etufında Kasımp d • a• " peratifleri için tatbı'k c.dı" len ı,·1'r disl.... . aşa a oturan inşaiye m=.n etmeyi düfilnenler arcbalını, kamyonunu buraya ya • 

Oıdenb b lluu ÖSdenııden bir mektup aldık. Hasan naftırarak pdrCZ8ız istediği kadar m()foz alıa a: vakitte kanun v~rdır. Babassa lzmir. ve 
k~til':llle ~ enkazı kaldırmak fçfn ~ok dil<k:ıte değer ve bura.ıı tamamlgle temizlenir.,. · Karadeniz mıntıkalarmôa kredi 

"B r çare tavsiye ederek diyor ki: • Şehrin başına bir dert olan adliye sa ra.n moloz . kooperatifleri vücuda getiriJmit • 
u molozların denize dölı..tü üJ' • • • k rafluhr B 1 • r meşı ııı ro nuu • tarını ortadan kaJdırmak için en kolay ç.are de bu olsa tir. Kredi koo;>eratiflerinin !•le . 

· u f ıçln en az bir hesapla on bin lira lazı,,.,. gerek!.. • :s ı me tarzı ü:z:erind-e bakanlık ve zi . di.lmiilerdir. . · ' 
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Habeş harbi 
DO.o den , bu sabaha 
kadar olan vaziyet 

ltal,a - Habeş harbi tilitül\ fiddı • , tiler. &na düten ağır ödevi kabul e· 
tiyle devam etmektedir. derek 1\'lendeketimtn menfaatlerini 

Harp il~ tepheden ilerliyor: korumıya ça,lı~c:.a.#ırn. Bu mihııı.sebet· 
Aduva ceph••I 1t bütUn Fra.runı 1Jlusum~n büyük btr 

ı _ lta.Jyanlarm ~ok ehemnıi, .. t 'ük6net ve soiu }<anhlık göstereceği • 
, erdiği fimal mıntakaiırtda ,AdQva ni umuyor1;1m. l\.femleketim.izin yük • 
öıılerjnd~ cereyı-n eden l:ıir ,ıu-pwna· sek ıne~faatlerl bunu emretpu~kte(Ur. 
drr. Aramızauı hiJ'IUc ne lcaclar _.ru olur· 

Söylendiğine göre Aquva şehrine sa. bina dü~n vaıifcrl o nisbette ~uv. 
ikind bir bombardıman yapılmı§hr. vetle yapacağım. Kuvvetimi şizil\ sü -

Aduva fQhrine 20 kilometre ki1a • kl\f\•til\iıcteıı ve bidiğinizden alaca -
q.k kadar Y!ikf~rı ftrJlYP.'!'1 Jut.alarr ğım . ., 
bur;ınm kumandMJm e:Unde bulun. Batba~an Uval. ya.nn sabah ko~ • 
duran Ras Sertım lnlvvetleriyle l<ar .. sey t.op1a1'bsınd~n evvel Cenevretie t .. 
§ffJJ§mt§lar ve Jfııl>eflileri mağlup et, t1.l~~n ~ı~eJeırcsi Baron .4-lotıi ile 
llti~lerllir. }Ju ilk ıafer<{en so11ra, t - g1Jru§4cektir. 
talyanJar biraz tıa.'ha ilerliyerek Adu - Fran•• huau•l ••rtl•rl• IRgJll~, 
yanın garbma dofru ~gordıt istika • larle blrlll• muv•hlk•t .... ,.,r 
tet•i11,raır. llavg aja\l ımn mtthbarııtQ. göre 

iş kanunu 
projesi 

Tetkikler bir ayda 
tamamlanmış olacak 

Ankara, 4 - lı kanunu proje· 
ıini tetkik edeg:k olan Kamutay 
Muhtelit, eneijmeni ekseriyet ol • 
madıtıl'Clan bu ıa'bah topla11aıwa-
mııtrr. 

Encümene gelen üyeler, proje 
üıerindoki to.lcilclerin \,i~ •Y ıar • 
fmd• ilcınaU için encümenin ~ar .. 
ıamba, ve paıarteıi •abahları ol • 
:rnak ijzero hft.ftada tiç defa. toplan· 
masına karar vemıi!lerdir. mt&iPBokSt....,......B,:;,.,.-. .. 

Haftf s1klet 
şampiyonluğu 

. Lrrndr•, 6 (Radyq) ~Dün ik
ıam dünya htfit •lklet ıampiyo
naıı için yapıt•n ma't~ ltokıö; 
Karrıoı:eri, Rutb'i m•i1ip edtrtlc 
dütıYIL hafif •il~l•t bok• t"1t'piyo-

ltalyan .. Habeş harbine dalı-

Yürütülen 
tahnıinler 

Süel (askeri) anlayışlara göre bu-( 
günkü ltalyan taarruzunun daha li . 
yade Aduva üzerine olması, Adu • 
vad4n sonra Adisababaya kadar ha -
rekltr kolaylaştıracak muntazaın :rol
larnt bulunmasıdır. 

Aduvıya k~dar ise, İtalyan as · 
kerleri clar g~çm~lerden gcçmeğe 
mecbur kall'llaktadır. Bu sebeten bu 
yolJann iki yandaki kuvvetleri ezip 
dafthnak ''e yolu emin bir hale sok . 
mak i~in ltılyanlar i:ince tayyare 
bombardımanı yapntr~!ardır. 

Ayni zamanda. İtalyanlar, gene şi· 
mal ceph.esinde, civar bir mevki olan 
l\ju~li daiı"dan dofru Habeşleri 
~orlamakdad•r ki bunup da, Ilabeşle . 
~i aldatarak asıl taarruzun orada ya
pıltfıfı hissini vermek ve AdttYadaki 
~uyv~tltrin dağt1mastnı temin etmek i 
sin olduğıı anlaŞilryer . 

~lak-.at. ltatyanların bundan km; 
yıl önce biı· mağlUhiyl'te uğrntlrk • 
lan Aduva etrafında temerküz ecli • 
yor. 

Habeşlerin ıeri çekilmesine Kelin .. 
ce, şimdi bu mevkilerde esasen rete 
muharebeleri olduğu tahmin edili;·or, 
Habe~ter seferberlik iJan etmiş)ers:e 
de, toplanaı, askerler, kıtalarına an· 
cak ayın on ikinci günü iltihak edebi. 
leceklerinc göre, ltalyanJarrn n.c;ıl Ha· 
b4=~ kul'Vttlerile bir miiddd ~onra hnr 
~rlasacaklan keştirllmektedir, 

Bir süel tamin de ~Q yoldadır: 
"İtalyanlar taarruz ederek ilerle • 

mekte. Ha beşler ise~ memleketlerini 
müdafaa ede ed~ sekilmektedirler 1'1 
hudut muharebelerinin de ha!kn türlü 
olmasma zaten imkilıt yoktur. Hube~ 
müdafaasının geriye doğru glttikı;e 

daha artması da beldenebilir . ., .A(hıva. fe!hrlnd~ ve ciTMında. elli {;aval cevab~ metnini Edene bildir -
bw kadar Ha~ ıtskeri buhınmıık~ · miştir, franŞJ, ''hususi şartlar içindt,, 
dır. İngiltere lle A~denhıcl~ sı~ı bit titri -

llu cephede olan Jıarbe dair son ge· ki 1ftesaiye ınuvafJ.ka.t etm"'dedfr. 
len ~ahtrler ş~ yoldad1r: , Fn.l\eo., Ulutlar \tqrumu miMktn1 ~t· 

CeU:;:bi;;h~:;~H~;~ Fındık1ıda dün gece 
üçüncü u~upl Cerra\\lıP ku~lta.yı 

.Acluva kumandant Ru Serum hir bile niyetindedirler. Fwt bg yolda • 
tu4'taıı Mltir tin\inde ltıtlyanlara mu ~i tt~riki ıue.şahdn yalnız Alctleaiı~ 
ka~met eder~en diJer t.araftan on tki münltatrr kılmayıpa ~h1ıiitlertn bü, 
bin l<işilik bir kuvvetle şil\\Jllden Adq. tün Avru~ i~lerine ş!mfl oltnasını 
varım garbına doğru Agordalı . istika· dilemektedir. 

T btrinrit&P'l" A1'karada. to!ıaıuaea•. : yangın çıktı 
trr. Bu kurultayda prqfesor .Al\~ıt · 
Keına,l Atay, Mqrat Cal\JQ~ IUJTII\ 
1srmıi1 Gür~n. f!Wri Arel, tarafın "I va. ngın ancak aiti ev yandıktan 
<tan dört mühim mevzu Uıeril\e )\azır~ · 

ll'tıti~d~ Uerlemel\tedir. l'l~tar l\ttala· 
:rının, ftal~'a" mQstemlekel~rl olan E. r .. , ..... , .......................... ,,.,,,"'"'''" ......... İ 
rıırty• •e.~tiii ve b r kaç ıtaı)-an mev. ı · Roma • Cenova 1 

J~nmJf olan n.perJar ınU~aka~ edtl.. sonra so•• ndu•• ru•• ıebı•ıdı• 
dıkt.l\ eonra HrMlt te~lıfl•r 41inlı -

zih1i itpl ettift ıöy1tnmM.t4'dir. BY i demlryo)q "ece~tt ... Kurulta,. iki Pt\ deftm ecte, Sokakların dar olması musluk lorda 
cek "' releeek kurult.yın :rapor "'~"· t · ' • . 

a: ada Etjtred~Jcl yerli lt.1T11~1a~4an i mubaf&Z8 &liJDd& 
hır ktsntıtım Habeş. tarafına dtıhak 

zularını d& MÇtiktel\ sanra dıs.fıla • erkOSUD bUIUDm&m&SI ltfaıyeOIO 
ettiği de haber verilmektedir, "~ylt Herald,. goıetttiMe o.. 

cakıtr. Geleeel\ kurultay gene tıl' ko1'g Ç81JŞm8SJDI gfiçJeşlfrdi 
resi toplancJığr ;aman~ ikt sene ~onra o·· F • . . 

~uTUn1J11.tur: .Aduva yanındaki Adigrat şehrinin ){ 
.müh'1n kısımlarının İtalyanlar tan.• Rol'VI ifo Conoııa feltri graıındtı 

~nkarada toplanacaktlr. u~ ıec• y:-.:rıı• ını;:hkhd~ b~r caddeaınde de bı: yang.r: olmuı • 
yapım olmlJfa altı ev yandıktan tur: 

fmdan zaptedildiği resmi olarak öf. altı pU8luk toplarla milcehhez bir i 
AMEl\İ~A'DA !İl\İNCİtİK renOn;ıiıtir. tren işlemeğe ~Clflanu~tır. ! 

lngiUıre Star ıaıetesi, Ha~§lerin Bu tren, derılzf#tJn ve karadan bu i ~uuan Takuyt prenrvatınırl f•vk•lld• 
AdaYada sonuna kadar dayaomu·a • tlemlr liOİuna llflllfl(l/lllecek oltın ltü j ine• ve 1ttıamd ı r. 
caklannı v- yavaş yavaı, geride top • c11mu gözlemek üzere sahil boyunca : • --· ....... . _ Ecıonıferdı sctıı,, 
Janmak u:n~ı·e enıir alfılıi1.ıtrnu biltth·· •ık sık gidip gelc~ef4(ir, i ----------~-
mektedir. #lir diiiır tnrs tJc (JJıl;ıterftJ rHı - i 

Ivning Stan(la .. d ga'"'t""-ı· ;.,. ti.. dirdiğine göre) ltalyan Sübakanlı. i .lllll' ....... ...mılJİlll!..-.... mlll!!!lllllll!ll9!'!1~'!!'11ııı.. . .. .. - ....-. ~ , - .... ~ ı "" .... ı/ ..... ı .. t .. ı aıtı '· • B ~· 
beşlerin gece karanlığmtla'.n f~tif!Jde gınca ICfJlr '. ~aza ·arşı veı e 5 UgU n 
ederek hırpalama harek~t!erfne hu • f techJ1 cdtlnu1tır. i 
1adıklarınt ve yer1~rl gayet iyi bildik • Gelecek ay bu tren cenubi /tal. i 1 p E K 
Jeri fsin bunc1a muvaffak olaca.klan • : 11aua tlo;ru ıefcre btıflıyaetık. v~ ı 
nr sanmaktaclırlar. il gaz hilcrımlarına kartı en iyi veea • 
Adu~ ilk bomhaluı at.i"Ju, itin ne olduğunu her 1ehi1dc göıte . 1 

Musolininln ~rkl .Afrik .. ..11.. : recektlr. : 
r--' ayı gonu u o .•• ._ ...... ,., ................... , ••••••••••••••••••••• "'!••••••, 

larak gitmiş olan iki <>lludur. ltalyanın lrJıHteraye bir 

sine1'tuında 
iki bii:rülc 
YI~PIZ 

JAN GJU .. VFOJtD 
KıAJtJC GABı:il Danakll ceph••I tekUfl mi ? 

2 - IRtnri çırpışma cephe i geıu: • ltalyan~ Fran~tı ve Yunan el~ileri FranSTıea. sözlü btiyük bir filmdir. 
Ha1'eşiatal\Jl\ §iınalillde olan ve Erit • ve ~lt\erika işgUdert Lô'f\dra l1'rtliı 
re m'Ü8temlekMfnd411\ "e$'flen Da.nakil <tıtıbakaniyle görüşmii,ltrdir. 
c.,Ptlidlr. ltalyv.nların buradiLkl Mu· ltC\lyanı-n Lonclra elsi.si <le tnıiltl;i 
saaU dafmdan inip Frans.ıı Somalwin dr~ba~anmı görmU~tUr. Bun(fan ~~ • 
den hı§lıyara.k Adi..ealıabaya giden dt· k11l1 bir rinyete ~öre, İtalyanlar gay~ 1 
mh'YQlpnu kesmek niyetinde oldqJcla. 1ncllt,reye baıı tektiflerd• bulun • 
n haber 'Veriliyor. muflar. f~lnn •l~isi, dqfg Afrik~ • 

lti.1yan teyyanleii Musa.aliden smdalti lta1yan nıüstemlekeli!riylt bi? 
De.Seye giden yolu bombardmıan et· hududda. 0111-n }labe~ t.Qpralihp;ının 

Altın ' 
Zincir 

mektedir. Büyük bir kısmıJ\I' tan re İtalyan mandası altına. koımltDMınılliııı!Jll!!l'l!ill!!lll!!l!!ll!lll!ll!Jlllll!llllll!!lll9'1!111!1!1!!1lllllJllll!lllll!!l""'-"""'1 
görl\'lell}~ Q)an Dankil lglbileleıi deh· gericle lcft~n Ha°Mf tGprıtkl&.Tfl\lft da __,._....___.,...._.,,............,.._,.._,.._... __ ...,..........,......_ 
l}tt f~mde kalmı~Jardır. ~muluM1 lıir manda alttna abnınUJnl 

Bu mı"tabda tt.Alya.11larm 96 kü. teklif etmif iınitı· İıt~nb11l Relıdiqrsi 
~ehir1Yyatrosu 

lat.a.nb,d Şehir 
Tiyatro•u 5 tef" 
rinievvel 935 cu· 

~ ti.Mı • bir ~ok tayyarrleri var· lnflll• p•z•t•l•rl "• dlyorlar 1 
dtr. .lnaclolu ajaNtnın vercliii haber , 

Canub cellhe"I ı~~ göre, ltalyan • Hab~ş çarpıımıt. . ııııııııııııııı marteai &J.&t Ulıte 
3 - üçüncü hUcmn c~phesi cenup· ların~~n ba'flşeden Londra g;ı.zetelcrl 

ta: ftalyan ıı;omalfsine, Oıaden ii~rl • "tecavüz" kelhn~~ni kl11lanmakt.a11. 
neclfr. ltaJyanlar burada binlerce ki • ye harp flln edt1m~ksi1fn yapılı!\ !t.41 
IOıl'Mtrelllc btr cephe Uz.erinde bir çok y~n sijel har..kltını mızur göıdtnce'k 

.. noktalardan cöle dofru Uerlenıekte • F@S yük~elmımıtkftdir. . 
llLlll 

COCUK 
T1yatroıu 

ıaa.t 20 de 

dfr. Bu ceph~de Habqlerin 2000 ölü St.ır ıa~teti dif()r ki: 111111111 Vara S 8 
~!8dirill~Yla0nr. lt.alyan kayqaklarmda.n "M''QM)Jillhlin ha.:rbi lun ve ~~: t PS, E ;;:••,-; 2 1 ,_J,,C w , .. 
"'f şerefti olmıyacak bir ~ıtuca ernıesı • . . · - . -= . 

itin Uluslar sosyetMlnln elinde ktfl e~~1!.111'" f'ruııfı: lNı!halsuı~e. '?"" tl~r Habe§lere göre ise, Ogaden civarın. 
da baJJ.lyan 111111tarebe h!J! devam 
etm:eldedfr. İf.alyanlar bir haylf leva· 
.zıın kay"'tmiş ve 'biraz esir hırakmr,. 
trr. 

Londradan gelen haberlere göre 
beşinci lngiliz torpido filosu lsken • 
derfyeye Jtareket etmiştir. 

Ceıttvnde neltr oldqğllna ııtlince, 
bugün Uluslar kurumu bir toplantJ 
yapacaktır. Bu 1opla.ntıda, zecd ted • 
birlerin tatbıik edUm•i iti görü§ill -
mesi muhtemeldir. 

Fran~r~ ba~ ve dııbakam .Lbal, 
F.ranşıı; uJqşuna radyoda. verdiği ,bir 
sbıevde .. dikkate c!efer s3z1nt '9y. 

'-""'' 14Btlttın arkadaflarım fmcljye b • 
dar t.akfp ettilfnıU linaYT ve lnın · 
dan f!Onn ttrtacağnnrz yolu tuvip et. 

k d t d M 1
. · · h ... 1. ti goru§rnede bulundugunu bıldır~yor. Şı. 

~ rı var rr. u.so lnltUn ırq\e • ·l --L-L·ıd 1 · I'" . '"· ·· . . . . . YA•• l"JBQ&r' .,. • rnan ına u"'-- se· 
n• müttmerk1z ve tıd~etlı bır harekd . . . 
le mll1\abfJe etmtk Jiı1md1r. t"san ha• rı, lta~yan ~lçm Habeı ha~bi~,n A~· 
yatını korumak n ileride sulhü temin Pıt:a ıırayebn~.m~ytl~ ~ıılm•_Yec•~ıne 
etmek için bu yegane yoldur. daır ~r~nsrz ~ukul'l'etın• reımı t•m°'ıt 

"Neua Chro"iclt.,, tu fiylı yazı · Vf!mllfllr. 
yor.: ~rnerlka" gemileri v• ltaeya 

"ltalyanm dUrı i.lmı' n tatbikJni Nevyork 4 (A • ..\.) ..... A1'n aclrnda.1'( 
~tJAnuş olduğu tedbirler, mütecaYi~ Am~rikan vapqr kumpanypf bundıl' 
zanedir. böyle ceıntltrtne halyan limuJımru~ 

Uluslar so8yatesi pa.ktmrıı 12 nci ufrall\amalau f~in t1'lfr v•miıtir. 
maddtsf. tıı.riltin hi,bir ıaman kaydet. Lo"dr• ltalyan •IOllll 
memlş ojduğu bir tekilde, ihlil edil · Londra, 4 (4.A.) - Londra. 

.miştjr. Bin.aen~leyh. s.ene b~. misakın clald ltalyan ~l~itiii önündeki PQ· 
16 11cı maddesı. mqcıbm~ ~u~rndel• Ii• qoktası diln alqam kuvvot~•n~ 
rln otomatik bir surett.e tatl>"4t feap eli ·ı · f . G · kit k ed(!r , · n mıı ır. ece geç Vil ~ .,, 

lblİra .,. 'rı"'""'" te"'aıı dar elçilik binası içinde biiyü)f 'bi.-
Pari•t•n alman bir haMt-, ltaJ,.an faaliyet görül~Uıtijr. 

sonra aönd\iriilmüttür. Oüdük ve Ankar• caddesinde Hampa.r • 
tabanca sesleriyle uyanAn civar sumun matbaaunda. ~inatnoyo. 
halkı büyük blr korku gt!çirmiş- bağlı eletrik tellcıinin fa2la kız • 
tir. d km · maun an yangın çı 1~1 yetışeıt 

Yanıını ilk gören matıa.Ue hek-
&i•id\r. Bekçi dGJ.._.ırlten Alsak- itf11ıi1e t.arafmJan dinamoqq1 Ü ~ 
danı aokaiında 6 ~um a}J 11DÜt~- zerine iU sıkılat-'k yangm il~r\e • 
kait Nec\&in .,h~bi bulunduıu ve meden söndürülmüttür. 
m•liro memu:~anndan Mekınin Bundan batk• dün Kumkap1 .. 
kira ile otqrd"!-gu evin 11ammdaTl da Saraç lahak nıahalle•inde Tu " 
2'.levlel' yUlueJ~iilni ıröH.;nce he - lumba çıkına;ı;mdl\ Ka.vaı Alinin 
~·n eYin kapuun çalarak evde . mutfa.imda.n da yangın çtkmış, 
~ileri uyandırm19, ıonr>l da t.ele - bir kısım taht.ılar yandı tan son, 
fol'\& kOf•rak ,tfaiyeyi haberdar ra ııöndürülm;j,tür. 
etmittir. Yangın nal tam ikiyi o 
\iırk bet geçe başlamıı'-ır. Yangı- Ereğli civarında 
llnt çıktığı evte ya.'(1ında.ki evler kar- yağdt 
ahıa.p Q·~~iqnclan "h"ıer p(?k u·· ~ ko·· yl u·.. dondu 
ça~uk etfafr u.rmıştır. T 

İtfaiye P'ın'1ıkhya pek rrabuk Erejli - Havaları~ biı·denbire 
ge\mi! ise de .,okuıta bt.Uunan ~V· soğuması Ve dağlara kar yağmıul 
lere gider\ ıo!,aklarm arozöz ve yüzünden üç köylü donarak öl • 
motopompların geçemiyec..ek ::lere mü,tür. 
cerl~ dar olmasutdaıı evierin ~a~ı- 19. 28, 35 yaşlarında iiç. köylü 
11ın~ gitmekte g\l~lük çekilmiştir . odun kesmek için civar de.ğlara 
Ttrkot muılu~larmda 'i~ buıun • gittikleri urada evvela yağmur 
mıul~iı da görijiünce af f İyenin yağmtş, sonra. kara çevirmiş, göz 
ça\ıtma11 gü~le§mİJtir. Nih&yet gözü görmez hir hale gelince köy· 
sahil~ 1'adar hortum1flr ~ıatılrm~. lüler donmeye karar vermitlerdir. 
q~nlzd~n su :ıhnilrak ya.nıın. altı D&n:i\tt~ köylUlor birbirlerini kay• 
ev yandıktan .. onra :ı8nrlürülmü~· betmitlerdir. Üç köylü dönmeyin• 
tür. c~ trteai günü dağlarda ara.ıtırm~1 

AJçakdam .rokağınd ~ .. tahsildar lar ya~dmTf, üçü de donmut bir 
Bahaettinin ~ira ile ı..tuduğ'J halde bulunmuşli\rdır . 
4 aum~rah, blll•mn 3 numaralı , Mersinde y~ldırım• 
Kimilin 4 numar&lı evleri ile A· dan ÜÇ kadın ö~d(l 
teşpare ıokat~nda 9 - 11 - 17 
n~m•r•h evler yapınıttll' Bu e':~ 
lerd,e Zelci Hidayet, Nail "tur 
maktadır . 

Alçakdam &akaiında bet nu -
maralı evi~ C:le yalnız damı yan .. 
~Iftır. 

Zalnta, üç ev yi\ndıktan '"nra 
itf •İY•1'in yııı11n11 ıi:h1dürın~ye . 
haıladıimı bi dirmekteclır. Bu -
nuıt da sebebini yukarda yaımıt '• 
tık. 

Ya~ıının ~lektrik kontağın · 
d~~ ~ı~tığı teı.,it edil"'ıtlir. 

~vler ıiıor~aı~zchr. Yanan ev-
1erclcn p~k •z C!)a kurtarılmıştır, 
Nüfv..ça ı•riat yo~tur. 

au Y•nıra.ian ~vveı Anktıra 

Mersin, -· Son yaimurlar · es .. 

naamda Fındıklı köyüne düten yıl 

dmmlar 3 köylii.kadmı öldürmüı• 
tür. Bunlar tarlada koza toplamak 
ta iliett şidd~~ı, y-ğmıya ba.şlıyan 
doludan kurtulmak m_a.ksadile bir 

llğacm altına ııiınmı~lar, f llk~t a• 
ğaca iın,bet edep bir ytldının fü;ü-

nü dcı derhal k9mür ha.li~e ıetir • 
mittir. .. 

CALiBE 
Terzihantmi nakJedeceğin1e dait' 

~uyumları ~esin olarak takzlp ede • 
rinı. Mü~teril~rimi eskisi giht Dayolf• 
lqıula ~ft~Jr apıı.rtrmanrndaki ter~iJuı• 
nemde \\obule d~~·am etıiilmi bildiri· 
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ORMANIN KIZI 
• • 
INTIK 

.. Tefrika "umarası: 2& ™ ,,, ·™vai'an: (·va· N-0) 

Güvercil1ıe ğe·ıeo· mektup . pirinç tanesi 
üzerindeki kulhuvallahi kadar ince bir 

hatla yazdmıştı 
Oaç3n kısımların ttUll•••• 1 _ Evet efendimiz .. Bir demet - Nereden? • diye ıordu. 

Kı;larağcuu RamtırQJOO_ o "'., Of•"· Si•in l'U Arıadolu oyaları • - Yılanlı manaatırdan ... 
<"e Hmr Reisli! blrlll·te ı~fSlrfl, B t. J ı.ı J ta .Bi ' k alı: ntz... •~ın, naif o au, an a yım.. rı ı 

fe çı ·ec ' olan Hı'flUiai fi4 ·ı Y~nt \Mı ubah premin dairesine - Aferin Tataraurata... Atef ~~!J~Clle llİİı fİfiricl tt•r ,eltiri L 

ıçırıp ondGll aJmlıgor. Vakuın ıirdhn. Sayiklam• huyunu Lilirıİ· gioi oğlan ..• 
11-rtili ıaragı,. ıcaJUbi. fİlflllf,,- niı. K•ntliıini Y••ttla ıınlmıı ve Batka biri: 
kadar 1et'Cr.-l Anittttl«n bir ,~ ıiıln 1ımini'i anar vaıiyette bul - - Yalnız ona mıy: ... Aferin ıü 

('C 61/ı fili~ bul""°""f• ,,Uitı, ...... f-kat, hu)"ldur, b4M dai· vercinci batıya da! 
r«ltil Prtna AlhrtiMdı,,, F• ~ ma; cth ıece. •ovce"' ıe1di ve Hızır, katlarını çattı: 
A;fft Anlto. tliin fi«._, 11•rl• ltir '- ~i il ih . 1 t ' ~•ft• ı e "• hraı ı, ne unutul • - Şunların isimlerine ağzınızı tııtıtl#lle- 'HUln Muın~ ujra • 
"''1· elbi.t~.u.i" 0 ,.,.,.,11 OntMI! maz aa•tl•• Y&fad,Jc ... ,, diye ya • alı~tırm~yın ! Diye kas- kere tenhih 
tlfifiirffdiftür. Cil'flrfltıki gıl•R· , ... ı., vdumt•i• baılar. Yine de ettim ... Ver §Q mektubu, oğlum ... 
lı ,,....,,,,. 9,.,, .,.~,.., Mr ankttılclarnu iyle hayal lft&heulü ~ini mini bir ınahf aıa içine bu
ıuik"'' lıa1rr/aı11nat9'ır. Aftl)'ortium ••• Faleat, Udmiıin J,ir- rulup ıolculmuJ bir kiğıt... Kor -

Acı bir t.tt... !tt•, Rampa.. den aH~ümüı, yerde, tam kapmm aanlann reiıi, bunu, unmızda tel
bu ı;ıd d\lyıuyu hiaaeclerek 4iıtarı )'&nıntl• duran eya1armrıra ilişti. graf almr! bir adamm merakile 
çıktı. lir!ti1'iMiıin yüaüne ilk Bnce hay. açtr. ffayJi u:mn bir nameydi. Fa· 

Birinin telaı içinde y\il'ü,Uijü· retle ~tde., Pr•nain şaşkmhğı, kat, klfrdm sıkleti a% olma11 
~ü fa1 k~dip b1t.kmta,, dehlizin ijt~ t~mi~ ederim ki, benimkincf en bü- için pefc incecik bir Jıatfe yazılmıt· 
Yanında Kont Benilo d' Ambro' • yüktu ... Yatalından fll'ladı. Her- h. Pirinç taneei üzerindeki Kulhü. 
mm 1:-cJ;rdi~ini r.ördü. halde ha_yahnda ilk defa olarak "'vallahiye benziyor<fts, Meğer l>ir 

- Prenses hili ortada yek '.'P.lak. ayakla ICotarak, oya deme. korsanın ~(~'l 1-..h\b \ıfuklarda
mu ... Ka; trr vcdalatmak için Cla· tını •hne aldı ... Yüzüne glaüne ki kllratltrYarr def il, WyJe kiiçiicük 
ireıine tıijrayorum .•. "Odannda ! 

1 
aijrdü •• Öptü, öptü, öptü... "Ben çizgileri ve noktalan da ıeçermiı .• 

diyorlar... ıaaa a••edim ıısi? .. itte ba ıece ffmr, me~ ,..nmdaki en za-
- Bilmiyorum, Kont Hazret. geldi ... Bu e,Jay.a ıelii ... Ban• ıel- yrf arkada,ına ~zattı: 

ler~ ... Vazifedeydim, yeni gelqim.. dl '·J, ciiy.,ek llÇl'&dr, hopladı.- _ Çeletbi ... Oku ,_.. bakalım .. 
lhtıft':'a} dilnkü ıaku hadisesinden Hat\a,, baynuwı~ aarıhp heni ku • Ve, Çelebi MhWr adam, oku· 
dt'layı "'inil'le\'İ bozukt\lr. ~kltth ... Ve fnrdenhire, tu'f'alet mata. batladr: 

Rüya ile tı~kJk::.t 0~"'"~ın kapıı~ ba.ktt: ."Yc~ı~"'u "Emek1erimiıbC>Ş4g{diyor. Giz 
""' -.,. •en mı k~padın .... ,, de'dı... Ha • 1i ...,eraltr 'toJlarmm mevcu(liueti ara Si vır' ded m "p·...ı_· dti~ · . .,, • " 

• • <{ .. , 
1 

... ~•, ı•ce, a- muhakkaksa da methaJJerinin ne-
Beırlto, Fasla bi•!•Y aöyJemelf. ~*c··k·!~·~!' •;ydr? .. ·• "Evet ... ,, rede oidılklarm; ve nasıl açıldıkla

•İ•İn, pr•Ne •hl daf,.ni" a11üriflen ordun mu ya ... Gıcierken kapat ıım l:ntlRmıyorttz ... ~hiplarin an. 
r•ç•rek Anitanı" ikapııına vatıdı. wuı ... ., cak en .kıdemlileri mrlan biliyor ... 

Orad:aki n"betç.lden ıenç l<a • Kont, :ıihllinden: Fakat, öğrendiğime göre. içlerin • 
dıJ\~n ht'vUk salonda elduiunu öl· ",,..._ Heyıldi kadınlar hey ... Bir den biri hiyanet ederse, başpapa~ 
renınce, lain iıteyi,, yanına rirdL 'rlcek ıi•in hayatınıza girince, na· k~plların acılış şeklini de~tirebi-

Qenç delikanlı. Anitanın hali1t- •ıl ba§kalatıyonunuz ... ı,ıe, •r . lfr ve :VCl'altı sarayını onun tarafın. 
da her. 2ama11lclnden '!;&~• hir ifa· ı tal hir Albertino'nun yatağında cl<\TI bile ~rilcınez bir hale sokar· 
d~ Hzer ıibi oldu. Riraır clalıın. bir geeeyi •eçirınek hile Anitayı1 mış. J:ju sebeple bir il\\ papas ya .. 
Rtra ha 

1
nlljini kay'bebnl§. Mu. naıtl baıka.lııtıl'dı ... Kecaıının ele- kal\i.yıp sqrguya çekınekten de bir 

t ddan daha Sl"hık... dike .. uıunu clUckatJe dinliyor da şey ç.ıkınıyacak. mn iyiıısi bi?ileı~ 
kont e:l' m\,ro ona tlnt 1tör-ün- Htılf'nt &atına eroteiim çorapla itiıllnrlııı ~levanudır, Elbc·t~ l)ir gün 

ll!ek İt;.İn, evvelce haırrlanmıt bir •lilcadar delil... Fa.kat, Mu:aaff~ tannnm yardımile ortaya ~Ul\\lraT 
llla tle: 11iyetle geri döndüğüm vakit, her cağız. 

- Bu ••Y•h•tnnın netfo .. ;_.j h.Aae heni ke>c.auna tercih edecek. SitlHlilik hıt ~ 1r m~seleyi de· 
röıı~c:okılnfı: .. Hrnr'ı mahYedeee. tir ... ,, ğil, faknt öğnınebildiklerimi arz 
ği"'ı ' tf4'1tdimiz ... Diye birıeyle• lla~ede ayak ıeıleri, kılıç ~a- cd~y.im. Bu hü\'Pcanlr günlorde 
~" •bna.a:a lcow.•ldu. ltılit 1 '-- .ı J _ı ı 

B oT - J an, .umaJh:ı& 81' auyu uyor • Jllfin<\Stir dIŞlfla Çik(lJl}ar ŞÜphe fl}-
ı Fa.kat ısreııaeı, ltu COflrunluta ~u. t d ı . l ~ · · h ı l · · 
•11ı, J,\r mu"ddet ha.,e'-'"'·i• .Jur- ı A i ti) ·~ ı\'tl. flf:tl!t lSlll a ı;or en ym~ 

w.u a "' ta . .-ya meıele,ine dair hir ?Uvercirıle yolloyqı\ .Aslı VenecUk. ~u.: ~Ofttuıt nutku ınnuna erince, ey •eylenut"';' ehnak için, o tara. Jf Ialıut Çr.nev\~li , ı~aıı f qk:ıt. hu-1•hhzaı, &ile h•lli olmryan biJ öa. la. döndü: " 
1_ ı ı•ahırda Ytıni yqJ1ut ın~msenvijr el'· wı4 a enu ,,·ız..1u". Gıdı 1 -' .J• . ' )• ..ı ' 

, ııı ~ ' . ıyor ar ... • l7'"'"'' - ,ı l ı · er 11 J •· l · · Kn"t içit, içh, 2 ~'C ~n i1~H ur f'.\~ ç, ııgt.m u~ım 
" J.I GÜ" e rç 1 n in has PRpw::{\ ı·öylü kthğmd~ geldi. 

• -
11

"'• hakikaten Millhlı Bu adanı. )1~r halrlcı 1 izitn ll ak'I ::ıco~ GYft•nt•!• lcuar v.erd;m. gettrdlQI hqtlef larm ~rn ı1a 'sq}\ul'll'al\ ~·~lnk 
at )'Ule de !seni h'C'!e aayıyol" • Tawı bu ar.thk eılkte hir köle otı11i. , Ali de. ona ötr.belwi ~nlat. 

~un .. Dur hele., Ş.ni eo:.lleden çıka.l belirdi: 
,_ Li · - nu~, Çanemiz\ tltt\nasr111 ne zııman raua: 

1

1> ' li:a ı8ylfyeyim ... ,, -= Kent ha:ıretlerini aıa~da ö'" .. · ? 
S. · l grenecc~Jz, "'u ınst ven Jı!!( bi, tavır taknnp: 'be)sliyerlar, efendimiz ... 
- Bu ~abah, Prel\ai •örMydi • T!'l" Khn t.eık1iyor? Htıır, katlarmı ~atrp arada du. 

nia, efendım .... d4Hli .• Ceee1eyh~ WT H1ZJT reiı... ran ve ht: ron cümle ii ... eııin~ P"· 
odaıında dUtürdüiUnUa nyalarr ~ P•lci perki ... H men thndi ı• kaloza dönen Aliye bektı, z.avallr 
Ö'uJ~ büyük hir -•rıınunı·yetle :..ıP• )' ır-,.. ı.aber .. e ihtifıJr kprf.n; j .r • ._ 0 ıyorum... ""'ır' n ..... r ... 

r· ·1 v· · n ' Dü tü, kokladı ki... _ BatüıtUn~. 11fendimis... ._. illi& ... ?ını a · ... I' gtc•I 
Al'itanm llkayıtliji, d4Iıınh- Kele Hı:ırr'ın hhılcaç Tü.,k ıi . heraber .Wbet 1'e1•lediğim'ı ojlan' 

iı. ıtık alhnd11. dairlıveren lcnan. l~htorla birlikte ~••dan '"""• Ay, o c;n•tı mu im:ş ?... B~n ona 
. r<lııır eibi lllt:ıede kaylıoldu. Ba.I oturduğu odanm kapıaıQ& \'ardılı r öıt~rfrltn 1 
ı~rtlal'ı keıltinl•tlp Benito'ya dilciJ.I vallit, qllcteki nöbetçi, onu elinin Dihr ;ttiyar h'r lcena.n alay 
di: 1 tenile durdurduı ~·ti: 

Vahfi luıyuanlar aruındG ve Alrilt anın bol ta ~irmcmiı orma.nla
ruttl• ıeçcn Of• e1e kaJaramonlılt. AcyccC111. cıror uc tetltiSı romanı 

•Nfl• ıı:s•Wll!lllt - Ya:r.an: Rıza Şekib 
Ebultl.IA her zaman, sık sık s6ylcdlğfn1 
tekrarladı: . 

- Karşa, hAIA bu 
altmlyecekmlyfz? 

ormandan çıkıp 

Ebulula, bunu rördükten son 
ra artık aıağı inmekte b:.· mahzur 
eörmedi. Bir hcımlede 1ndi. Kar-

' şı.mn yanına vardıiı z~man o j. 

tinj çoktan bitirmif, kocaman hayı 
vanın batını çoktan ezrniı bulu· 
nuyordu. 

Karıa, eJlci ıalibi~tlerini kut
Julayan baiırıfıyla haykırdı. Sesi, 
orm,nın içinde çınladı. Sabah 

vakti onun aeıini işiten hayvanla
rı uzaklardan cevap verdiler ... 

Filler tambur ç•lar ıibi tiz ıea • 
lerini, Karıanın kulaklarına irİ§· 

tirecek kadar yükaelttiler;· aılan
ları hafifçe kükrediler. 

Bir ıalibiyetle açtıkları sabahın 
kapılarındaıı ıiren ıııklar. en ıiz
li köıeleri aychnlatacak kadar 
boldu. 

- Karıa !. .. Tebrik ederim. 

Ebululanın bu aöıiine o, küçük 
fakat vakur bir te~1tümle mu • 

kabele etti. Sonra Eltululanuı ko· 
lundan tutarak yürüdü. 

- Yıkanalım ... 
-Olur. 
Seuiıce yüriidüler. Onlar adım 

attıkça, her köttden, her yaprak 
altındtn bir canlı ve .kliGük \ay · 
vanın huylanarak ö(eye beriye 
kaçtıkları ııörülüyordu. Su yant· 

np. ' Yf.klatttkl1rını opl~ra., ııdan, 
tılan klırbii~lar J\aber Vfrai. 

"' Yarım saatten fazla ıu içinde 
kaldılan Bir bahk sibi yüzdüler. 
Sonra ıenit ıavdeli alaçlar altı
na uzanarak vücutlarını kurula
dılar ... 

Ebulula, her saman, 11k 11k 
ıeyledliini bujUn de tekrarladl! 

- Karfa ! ıUll bu ormandan 
çıkıp ıitmiyec~k miyiz? 

--· ... --~- ·-·. -·- ·-·--·----=···-·· 
l· ir c.:ım 1n~i. l:ıMtn.: bulandırma. 

dr değil ... Herke. ten §Üphelendifi 
irin, en i'it·111 1!Jr rahiplerin ve sş-
ı:ıy<la]\i \\:hml"rı uı~n T0relltl'· 
mın F~rıırıcl ı tile h\ıl:ikntt~ki11dım 
başka bir bı~km ri nı nnlatmı ... 
lhtimnl hen rfo tecrübe ecl.liyorum. 

- Bu ıuallerın de artık L •na 
u4anç verdi, Ebu:uıa ... duıül\ p•· 
ki deaem, yarın ıideceğimiz yer
den beni buraya sürüklemek iıti · 

yecek olan gene sen 0(4cakaJn .. 
- iyi ya .. O halde gidelim. O· 

ralarda ııkılınak tekrar ıelip or· 
manımıza kanıturuz. 

- Ya hayvanlarımız ne ola • 
cak? 

Ka11amn ormandan ayrılma • 
maaına yeıi.ne ıebep bu haJY&n • 
Jariydi. Bunların her biri ltir•r 
kement halinde onu ayaldann • 
dan ormana hailamıt gibiydiler. 

- Ne olacak .. Hiç?! Yemek
lerini ten nıi temin edi1onun.. 
Kendi bqlarınm çarelariae ba· 
karlar ve ıoni ~ok kıaa bir ••· 
manda unuturlar. 

- ltte lMnJnı 'de en ~ok ıilcü· 
me ıiden teY l>'u unutulmalu. 

- Adam aen de .. N" olaca~ 
Jiayyaı\lartn ıeni unutvrlana ... 
Yok kendine bir eilence arıyor • 
ıan, bun1-rdtJJ. birini pek ili ya• 
nımıada FtürebUiriz. 

Xarpnm y\!zU güldü. Şimdiye 
kadar hu, hiç aklına ıelmemitti. 
Evet, pek ili. ıötiirehilirdi. Hele 
Topacını .• 

T:opa~, K•ııanm en ıenç as · 
lanıydr, daha iki a1hk ya ~~3. l"m 
yoktu. Ufacıktı .. K51ıdiım! ı~r · 
dUİfl zaman ıu•.arlana ,:vsrla
na lcoıar ıelir, kucafına atılırdı. 
Onun bu llotuıunu bir topaça 
benzettiii için adını Topaç. koy. 
nıuıtu. 

- Topacı ahp ıöttirefim. 
- l7i amma, anaar hmakır mı 

balca hm. 

- Sor~k deiilıin ya.. Alır 
ıötürUraünJ "k•dar. 

Karıanın J;una yüreği da,.na· 
ma•dı. Bir yaYruJ'U anaııadaa a· 
yıramazdr. 

- Bu olmaz, dedi. 
- Seniıt rltıneye niyetin yo1' 

d• h-;r t•fİ veı\le yapıyo11u !. 
""""" Ol•bilir .... 

(Devamı oar) 
Fakat, ö ~n ı ıı i; t ! 1'?1 i yazı ynm m .. ::::;:::::::;;::;::::;::::::::;:=;:::::;::;:;;;:::;:;:::::=:::; 
Orta göre hareket e~ere~ yak3Ian
mama s~h !lıi~·ı)+, ,·c.nnt,.yln ? .. "aş 
pa pasıı1 e<in '{'ğ\ iş~en~elerrlen de
ğil, şu yeraltı e~r:mm keşfedeıııc
mckten korkuyomm ... !ştc, yap • 
tıkltuı plim ... ,, 

Koranluın ba§ı mektubun oku 
nQfU"U lleıti: 

- M•kinı ~•n1't.t o\•1ıP.l Fatih ... 
Rize latan\mlu kazandırdı amma, 
tu papu)a.ra v•rcliği miiı~deler 

yok mu1• h"fti,. elimiıi, ayajımı .. 
-.ı bağlryar ... Yılanlı manastırları, 
qııısug yatalcJarını, yer altınd a ki 

~C>~tcbck yuva 1•rım dağılJIT\IYQ , 
ruz! 

Çelebi, m,.kt\llı\m arka tarafını 
da oku~rıcaktı, 

Fabt, kapı önünde bir ~ijrül-
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1losı1Jıjı 11•r {VAKiT) 1ruılboc11 

tii cld\lğunu İ§itti. Bir aeı: -.-----------.. 
- Oyalar mı?... .a....:. ı.:_·1-1 K 1 ~ H•ydi, b\11 da ,.öıter ltaka, ......, ~ .,.. e.. onuıuyor al'... o 

Kont, ıade::e daimt ıuret.te ui• Halcikato de, lsir an evvel, içe- lırn ... 
ra lıAı tezylflerin d-til, Mdlii hu riye, civarciald dU. dofruıu u.ra• Giilü~tiil•r· 
iradını • •W...,_ e J!l'Ut. .. di ı Y'l' lae~•n y,aamdaki Türk kale • Oele'hi dev~la: 

...- Canı11ı1 ni~in içeri bırak:mı· 
' yorsunuz ., ~encUıi 1'.aintmıt iı ' j 
t, ... · diyordu. ı 

• 
KUPON 

264 Hı~n- feslendi: 

"'T Kim o ı•l•n?.. Brra1c i~•ri 

oğlum... l •..ı...;;;;;;_·-·lllJl!ll••••• 
.(Devamı vaı), 

D enıe 1'\ alt o!mm llh'meıtin del simlen bir haberci g~Jmitti: "Şimdilik benim Mf'ır ~ dil iz 
bm-=ını ~r1canna.k iatiyormut filli 1 ....... Bir rüve..cin clöndii, reiı... olduğuma tamamile inaıımr§ gibi 
heql.,; \laMa ıqata: ' .. qnıı ~rünüyorlar. Fakat, Ylni''1n~ 
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Birinciteırin - 1935 

TETKiKLER 

935 Nüfus sayımı 
Bu milli işin başarılması için 

hepimiz çok çallşmalıyız 
Orta çai sistemi, vergi ve asker al

mak bakımlarından nüfus sayımını! 
pek zaruri görmüyordu, nitekim Os
manlılıiın Timar ve Ziamet tepilitı 
,.e nrgi sistemleri de bu işe lüzum 
göstermemiştir. · 

Bütün Ulkeyi kaplamak \"t devir ya 
pılmak üzere arda (aile)lelerin ve ki
şilerin sayısını ve sanatlannı defter -
1ere geçirme şeklinde yapdm.akta olan 
yeni usulle nüfus sayımı yeni memle
ketlerin icadırı. ilk önce 17 nci asırda 
I\anadada Yeni Fransadıl <Quebec) 
Kebekde yapılmı9tır. 

• Bu anlamda nüfus sayımını bizde 
de i1k defa 927 de yeni Türkiye, cum -• huriyet yaptı. 

Nüfµs sayum yapmak, bunun yapıl 
dığı gün ulu•un adeta eıtantane bir 
rcamini çıkarniak d~mektir. Bu re• • 
me bal•ar.tlk ulıuun o gin ,.. l«ular 
ki~i olduğu ve anuulan ıılıhaUann o 
gün ne halde bulundMğıı oörlUebUir. 

Bizde 927 de yapılan sayım ilk ön
ce nüfusumuzun, Türk ulusunu kü • 
çUk göstermek i8tiyenlerln o rUnler -
de inatla iddia ettikleri ribf en .çok 
8-9 milyon ileğfl, 13 milyon 800 küsur 
bin olduğunu gösterdi. Bu bilgi ile be
raber, kadınlarımızın erkeklerden bir 
az fazlası nüfasumuzun ancak yüzde 
42,27 si e\"Iİ, ulusun asal yeti§tirici ve 
yapıcıları olan orta yaşhlann (20 ile 
60 arası) bütün nüfusa n~beti ba§ka 
ülkelere gore daha az (yilzde 46,52), 
okumak bilenler (eski harflerle) an • 
cak yüzde 8,16, bir iş tutan yani Mff • 

Jek ,·eya sanat .sahibi olanlann hl' bir 
iş tutmıyanlara niabetle gene az (bU -

tün nüfusun'yüzde 39,26 sı ,meslekli, 
60,7.ı dü mesleksiz), bu ytlzde 39,26 iş 
tutanların 32,0S şi çiftçi, 2 • 20 si A· 

nayici, 1.89 za tüccar, 1.M . dil devlet 
memuru, 1.28 zi ıerbeat meslek sahibi 
olduğunu öğrendik. Geae h••ynaclan 
anladık ki nüfusumuzun yijıde 13.58 zi 
evlerinde aralarında ttirkçeden bafka 
bir dil ile konuşuyorlarmıt- Nüfusun 
ülkede dağılması yö11flnden de 
3~10;;,ooo kişi ''iliyet ve kaza merkez • 
leri™!e, 10,3.>l,000 kişi de nahiye mer • 
ke1lerile köylerde oturmakta imi§, ka
sabalarımız köy deneeek derecede az 
nüfu<>lu imiş, ülkenin tabiat şartla • 
rına güre nüfusumuz rasiyonel bir sa. 
rette ~·erleşmemiş.·Biltün ilkede vua 
tf olarak kilometre murabbaına 18 kişi 
dü~i.iyor. 

927 nüfus sayımında yapılan zirai 
ve c;ınai tahrirlerde bize daha birçok 
şeyler öğrettiler. 

Ben nüfus sayımının verdiji bllgi-
1erin yalnız ekonomik alanlarından 

bazılarını aldım, daha birçok bakım
lardan dediğim resim gözden reçirilir 
ve başka başka bilgiler çıkanlabllir. 

Görülüyor ya bütün bu ötrendiii· 
miz şeyler Türk ulasunun ınhahtlan, 
ulu. un sosyal <içtiinal) yapısının 11 • 
keleri (unsurları)dır .. Bu ilkeler ya • 
şıyan bir varhiın ilkeleri oldaklan i
çin bir kararda kalmazlar, defişirler. 

Bugün bizim Türk ulusunun ba il

935 yılrnın inümtizdeld llktepia 
ayının 20 net pazar günü yapdaeak 
nüfus sayımı, yalnıı nüfa ilıal ile 
uğrapnlar i~ln defil biittin Ttlrkler 
için çok önemli bir i~tir. 

Dedijim ribl Türk ulıu•muı l/OP' • 
ıında (bünyeıinde) ifli,en kuvveeleri 

yalnız ıtatik halde bUr,,oruz, bu can
lı IHdenln 11alarken aldıjı dılrumlar, 
Uerlenwlf!r vega 11erlle~ler hakkın • 
de daha bilgimiz gok. Bu •fll/lm bize 
bu bUgUeri Mreeektir. 

Bugünkü günde ıoı11al ,afGlftada 
Ulmaiz ıanat 11.,Iamaz. DU,,ulz. igl iı 
görülemez. Nülıuun ilkelerine, ulu • 
ıun tıkıntılanna fU ve11tı bu. yönll ver
mek üti11enler nwtlaka o tıl.-ıntıların, 
Ultelerin gidifiiti, durumunu fOk doğ • 
ru olarak bilm• m«bardula. Nli • 
fıq M.,unıllUI Uim ~ olİfUI Çallfa • 
caklara ifte bu lmkônı verecektir. 

Sonra· kuvvetle limit edlldiji ribi 
Türk nüfusunu unsurları 927deabe • 
ri 8 J1ene içinde epeyce ilerlemittir. Bu 
ilerleme herkesin önüne konurken de
receai çok dofra olarak taitn edll•it 
olmalıdır. Onan için kananüa koyda • 
iu mecburiyet olmasa da gine taYlm 
işinin talimatın liylediii ribi yapıl -
masına çalışmak, bu yolda elinden 
geleni yapmak her TUrk için mllll 
bir bôrçtur. Hali, sıfattan bulununp 
söyleneeek bislz, Tirk alusa, blliüniz 
hakkında bUgUerin ~k ~"' ol,,..,. 
na kıakançlıkla çalıımalı11ız. 

Ekonomi bakımından ntlfm eko. -
nomik çalıtmada rizi)c nnahlti itletmek 
için lhım olan emeli veren v~ bu eme
lin tirtinlerile seniten mqeri varlık, 
toplalaktar. Ntifırsuliazu• IUINket • 
leri, ekonomik yapmamızın en· kökHi 
unsurudur. 

Olkemisdı ..ı 1~ vı 
yapmama, I~ n dl§ ttü,.tla Mrat 
köldlcıe dtlf~ıneferlnde, 1ermaye mey. 
dana relmeslnde; aylıklann, itindelfk
Jeriıl n fabı:lerin •iktanada; dlflp 
yübehaelerinde, tetebbüa flkrintn i • 
lerlemesinde ve bunlara benzer eko • 
nomik olllflarda hep nltfus hareket • 
)erinin tesirleri vardır. Ulıuıunuzun 

bafka ulalarla •luJllOllllk aliıritla l/G· 

pılacak nudca11•ıelerlnde Ukönee f/9zö
n1Jnde bulundurulacalc varlık niif WJU· 

maz w onun ıılaUan de~ midir? 

Söıiin kJBaBı, bu sayım neticesinde 
yapılacak tasnifler, Statisttk Umam 
Müdirüniin dediii ritii (bize aüfusu • 
nnu:an yaş tefekkiillerini inkipfında
ki kuvveti ve kabiliyeti, okur yazar 

• 
niabetini, okuma çafmdaki çocuk ade-
dini, aile teşekktiltinUn kuvvet ve nl1'· 
betini, faal ve gayri faal nüfus mlk • 
tanm, mal6Hyetlerln nevini ve dere • 
celerini, mesleki inkisam vaziyetini .. 
vs.) rösterecektir. 

Ba çok f aydah milli ifin ebllwı 

baprılmuı için hepiaıiz ı&lterilen va 
zif eyi liyikb'le yapmata çahplnn. 

Y. Kemal TENGIRŞENK 

Sinop St111lavı 

keleri hakkında bilgilerimiz 927 yılrn- =========:;:=====! 
da bulundukları hali gösterir. O va -
kittenberi acaba bu sıfatlann, bu ilke
lerin her biri ne oldu? büyüdü mü! 
küçüldü mü? ulusal yapmanın büyük 
akıntılarınm akıştan ne halde? Tut -
tuklan yön nasıl! Ulusal yapı iylleti· 
yor mu kötüleşiyor mu? Nüfusumuz 
artıyor mu, eksiliyor mu? Evlenme, 
doğum nasıl gidiyor? Ölüm euili)'or 
mu? iş tutanların sayısı ziyadeleti • 

yor mu ve ne nisbette yavaş ynq ~ 
hir nüfuslan artıyor mu? Sanayi 
mintakaları meydana geliyor mu?.Sa· 
nayileşiyor muyuz? Evlerinde tilrkçe
den başka dil konqşanların sayun a • 
zabyor mu? 

Bütün bu sortulann cevaplarını, 

demek isterim ki ulusun yapısmdald 

deği menleri, büyük akıatdan, kuvvet 
Jerini, yönlerini ötrenme vı arkasın -
•n rf deblJmek, aacak 1ukarda llyle
dlihn resim ~menin, hapa ekle, 
sayımınm hlrka~ 71lda bir, bir daha Ja 
pıhaul1le mlmkln olablllr, 

llABD-~lqamP.._ 

HAKiKi •IR MACIERA 

Dünyayı -Parasız 
.. .. 

'. 

DoDaştn.m 
~====:::::::::;:::::1No.e1::::::=======~ 

Yazan: 'Seppl Popfinger 

Boğanın önünden kaçarak · i:ıi<ıG 
kovuğuna saklandım 

Bu ihtiyar, Afrikanın bu en ( 
tehlikeli hayvanını kovalamak İ· 
çin kendisine refakat etmemi IÖy

ledi. Teklifinı kabul eUDek çd· 
ımlıiında bulundum ve onurumu 
kırarak tüf el kullanmuını bilme
diiimi kendiıine ıöylemedim. Et 
teai ıünü yola çıktık ve ufanuz
luja bakın! Sık ormanın ıçine da
lar dalmaz ormanın derin çayır
larında otlam4kta olan bir ıürü 
manda ile k.:rtılqtık. 

Holandalı kulatıma f1ııldadı: 
- Bak fU boğaya; ıürünün e· 

lebqıı .. lıte iıtedifimiz ele odur .• 
önce ben atet eaeceiim Eier 
dütmeue ki, d•remiyecejim 11111 

hakkakbr; o va)(Jt sen aınının or· 
taıına ıümlet ! Hem de Allah at, 
kına \'Ur ha! .... 
Aiacın ıeriıinden me)dana 1'ir 

adım ata_n Holandalı iki f!I atet et
ti. Boia dizlerinin üsttne rıkıl
dı, ~akat bir dakika ıonı a ayaja 
kalktı. Aiaç iıtikametine bir 
ıöz atar atmaz kızıınlık ve acı
dan böiürerek tbntek hızıyla bi
ze doina ıaldırdı. Bir lok~otif 
kadar iri ıörünüyordu. 

.... ..,..... ..... 1&*'11-'1 

tutumu bilmirorclum. 
Elimdeki tüfeii büıbütün unut· 

muıtum. Aiacı döner dönmez ko. 
wfUn · ~ine daldım. Holandalr 
benden evvel İ>uı aya dafmıt bulu
nuyordu. Bana birdenbire. baiır· 
dı: 

- Çabuk arkama ıizlen •. Şim
di bütün ıürü . buraya aaldıra::ak ! 

Bu yarı ~ranhk kovukta birbi
rimize ıokulmut, titretirken dıtar 
da ıök ıürültüıünü an..iırır rü
rültüler oluyordu. 

Yaman avcı rürültülerin ne ol
dujunu anlattı: 

- Sürü ıe!iyor, ıürü t.. Zavallı 
utaklanm hapı yuttu. Bunlar ala
ca trrmanamıy&eaklar .. Gövde çok 
kalın!. 

Ben iki kara u,aiı dütünürken, 
bulundujumuz kovuk '1üıbütün 

karardı ve içe:ıye kocaman iki il· 
ri boynuz daldı. Boynuzluın 2öi· 
ıiime dejmelerine kıl blmiıtı. 

Ben mümkün olduiu kadar ı• 
riye çekildim, adeta Holandalrnın 
vücuduna ıirecek kadar ıerile
dhn. Fakat bu rahatsız mabpua
h ınede ikimize yetecek kadar 
yer yoktu. Çakmak lafı kadar 
ıivri boynuz ıömleiimi "P.zım· 
daa karnıma kadar yırttı ve Yiicu· 
dumda ııcak kaniar af&ilJ'a doi· 
ru aktrklarmı duydum. 

A. vcı durmadan ıöyleniyordu: 
- lıte boia ! .. Yanıma ıokul · 

maja uiraf, ,okta ilci parça "la· 
cakıın! 

Bir iki panıaak daha büzülerek 
çekildim. Koca boJDuz çekildi. 
Şimdi hayvanın burnu vüzümden 
bir iki parmak ötedeydi. Beni di,. 
lemek için ujraıınca tıcak ıoluk
ları adeta yüzümü yaktı. Hay
•anm burun Ye apmdan fqlm
makta olan tu•lu kan üıtiim• ba· 
..... balqtı. 

lılak bama 1".r JWDruk · iD • 

• 
dirdim. Hiç te.iri olmı•ı. .. ~ ,..it aftl iJ•·..- . -.-. ı..• 

h ıırada aikaaMlald aMmlD ı.llrar S.at· Luiu dŞmiaiit llulu • 
kıpardandıitJiı ..,..._ Elhria· m11onlum. F .. auadarm hab Af• 
den birini ılrCllm. S..da Mr ribamcla artık lb • am fu • 
aY bıçaiı Yardı. El han-,. lralktıı la tlolapnq, mllUlll ,._.. ka • 
bıçak kocaman bir daire çiuıU dar .,ı. k• •'-"'· c.aret.ve 
boiamn INl'IUlll& aplanclı. Kalak ıinirlerimi topla•ak ifia Wr ..de • 
•iır edici bir bQtimeaea IODI'& · m .JDlaal .... ~ili& ohl .. _ 
a!a:.....--~~.rah ................. . 
b '1t WANıını ,._ 

Holandalı bana: di Ura kadar Wr paİa Wrdi "' 
- Batını uzat da ı..kl. decli, ~-h•!ı ı ........... 

nerefe sitmif OIK&k iri?.. dlldaq...._ •Jnhnu oW... 
Bota •taçtan yirmi metre ka- • LlreledeQtrıof ~ a6 

dar ötede, ön &)aliyle Jwi .... Wr l*liffs tileW 1'alh tluıu)or .. . 
liyor ve aanki llCIJI dinclirmell için Y erli-deais •·ıMi P!lliain o .. . 
bqmı aaia aola 1allıyorclu. Geri- ce K:&p ..-m• lcalkaMlmeei icla 
ıinde de ıürü duruyordu. hani laanl aa11arlan doltl•llJOl'-

Hemen konktan dlf&l'IJ& fır· "du. Gmainia litnaadaa plap ela 
ladık; Holandalı, kul\an••iı 11• bunmau GuaeJe -dOin çnirdiii 
nutmut· olduium tüfei• f&pifb. zaliııan içinde 1Maluamaia karar 
Tüfeii daha omumna ,Mürmete venliıL 
vakit bulm&111ıfb ki, -'aneaine Soeradan tok acı lrir Ml1'.U. 
aadık blmıı olan bola b.:ı~e dofru ötreadiaa ki 1la llararm p,k •ii· 
aaldırcb. ~ na1eWaia ve .....-.. ~ 

Artarda iki kurtun patladı. Bo o ıemide ı.-lim ~ hafU, ha· 
ğanın ataiıya doina eiilmit bor~ tıiQiı il.lif. e&Jlr ctJll' ,.....,.. H• 
nunda iki delilı ~ılmııtı. Dizleri l• liÇltl lna+...Oi' ıillrt ~I& ..
üstüne yıkddı; fakat tekrar "WI'· 19iciaiaia •ir~,:ı;~ çQ. 
tı. Ne inatçı 19ydi bu?! Kuynip· riiilni taiç ~ 
nu itin çevirip T• arkumdaa aa;. ~ Mitibl' ;,.r.,. COl'I 
rii,;i ~i1r&rak, aclw boJ11DO •· a41ı·Wr ım~ ..... Mar'1li1: 
tan 11k 9.1-yırlıi'a ·clahh. le CitJ .ı H~ ..-.m. sir-

Göpilmde kanalllakta ola, ya- clbn. 8aDa bir Wıe Yri M •· 
raları ıözclea ı~irmek ~in 1ere ter iKilerle llirlikte .._l•cl• çı· 
çökmiiftüm. . Birdenbir• •ak\ kar.ak .... ,. d~"~i 
ıökten ıeliyonn111 ıiW lsir taksin aöJl"i: Gemi yola ~ <l.· 
ıealer ormanın ıeuislilini yardı. dar ...,.. aadıkl.ana ~• liaija· 
ihtiyar avcı hile pfkmlıktan ııç· ların •~..-41İID. 
raclı. BatlarılDISI kaldmp Manıo Ondan -.nıa ıeai ........ C.rt 
af acının tep .. iae lta:ktrk.. Bir de iti~ 1iir dinn wtecekti. . 
ne ıörelim: Bizim iki aİJah upk, ~ia bir •aktiıMI• ı.maia 
inaanlann k~bil cletı1 çılıram17a · cleillir alma ıiiriiltiisilni ~ 
ca;. yerlerde~JllllUll si1" tine • Ye .. kine ifli1.a llahıA~ 
nı.f oturuyorlar, bir yaaclaa ela yeri aar_.ja.\Mladı. Yola ırk· 
ı•1et bozuk llir iqilixe ile: mıı ohlupmum aalacbm · 

- Gel! Yukarı ıel! .. Maada As__,. ~:Cıdıw:ı.ıt-
hurap çıkmas!.. bara p.lice ı•l•ık •• ·k•dieial' 

Diye bapıyorlarch.. takip .-- için ı... ifaNt .-
y qlı adam bhbhalarla sil • mek ... ,... 6illii b4iWi ...... 

dit iki utak da ıene akıl UJDiren Beni IÜ"rtecle ~ taltP 

Lir çeYiklilde J•r• iaclil•r. Fakat dallarından birine ıitihdi Ye bor 
dolu tüfeklerinin hlll omula · lapila tenUınia altın.: perek o
nncla udı olclat.U ;im ihtiJ'U' nıcl& ~ llJlMi. Vaalfr. 
bunlara yaman lrinr ... ., .,,. si, .. --~ l.ehrem ..... 
ketti. ai Mlı..,.,p •abmJac&J1ll1 49 

iki hafta ıoma, ~arirle aalattı • 
birlikte cenuba clojru JOla çibn 
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~avvahat , bah
Çesin d·en .kaçan 

m a y nıunlar 
Asilzade uşaQa 

para kazandırdılaı , ' 
amma 

Bir dAvaya. 
da se.b•p 
olduJar · 

Onbir taneii Je Bua Cf3Venıan 
denen ve Pariılilerin yemeklerini 
beraber götürüp yedlkleri küçük 
ormanlıkta b,.ılundu. 

Böyle~ onbet tane tnaymund~n 
Ol'\ iki taneai elereçm;ttf. 

Faka'- bu- kaçak maymunlar çe
tea' n !n diğer üç izaaı nerede.ydi?, 

Ooğl'Uluau iıte•niz, b. üç 
nm,ma Pan..in ariatt>Wat nir mu 
hitindc bir."huJmi otelin"' pence ~ ; r•--••• t•' ot9IJ!ıl11ıJt•e , 
9"Va:,laad ...... da,~~ .1~ •il 

• Puiate · "hucual otel'', .... iıti • 
~• ma..t bir •••iır. F.at 1-
b&ibütün hatka ltir evdi. ÇinJdi n 
•altibi prenaeı ünYanmı t&tıJan bi. 
riydi. 

· 'Pnntea Marrrit ela &ro.li diye 
andan bu kadının aileti Franam 
aıılzaclelerinin pek etkilerinden 
o1u.k tanınıyordu. F•kat aon •· 
man pre .... 1.-i ıibi biraz allaya 
düttUiü için, ecdadmdan kalan IMa 
evi "basutt otel., taWı- edilen Ye 
daire cl..ire kiraya .......Uen bir yer 
haliae kOJ'lllUfha. 

Actdta V •ban haJYaaat 1-hçe. 
•İnden kaçan maJlllQlllarclan 6'ü 
0 nua twlni neden MÇ111İflercli 

. ~ helld de, premesin kal · 
bınde dla;maaJara kartı bir mu• 
hm\et -'lduiunu lriti,.lanll. ·Her 
ne hil i'ae, pencereden girip, bir 
zamanl1tr-ıillhförlerin Ye nedime· 
lerin aahna •aima: dolqtıif • kori
do~lardan atlaya ııçraya ıeç~rek 
Prenaeı Marıritin resim yaptıfı 
atölyeye kadar ıeldiler. Ve Pren. 
ıeı 'Margrit, bu maymunlarm ne • 
reden geldiilne ha)'1'et bile etme . 
dtn, oıtlarf ~ok iyi Jw.ıdadı, sev . 
di. Bir köteye oturttu. . . 

PrenM. Martrtt. kendililinden 
ge>ten bu maymunlan yalnız iyi 
kar\ılamakla kahnunıı, Olllan ka 
buU•n'mitti de ... Eivnde Jinni ta
ne kadar Siyam kecli•i Yardı. Pren 
setin anneei de haJVanu meraklı
ııydı. Yola ~ıkmrya töraün... Skk 
ark yaptığı ıeyahatlerde onu kö. 
pekleri, küÇülC 'bir mericebi ve ko
caaı Pre'm Lui ile birlikte aörür • 
.l.:.ı._ .. 
'..-UUUZ ••• 

Prentee Marırit, maYJnwl)ann 
aeliılnclen o Üdar memnun ôl • 
muttu lrl. nclelcl fıa:rvanlann .... 
kılmum.: ...._ olan uialf, 'ıe .. 
ne uılzadelerden Mark ela Muı * 

Pre111eı Margarit dö Brogli, bir rok 
vakalara sebep olan maymunlarından 
birile kendi atölgeıinde görünüyor. 

yonet'in maafı artırıldı. 
Aıılz.,de utak, bunlara da ha • 

lcacaktı. 

Pren11e Marrı;it maymunlara 
türlij elbiıeler giydiriyordu. 

Onlara zamanm edebiyat ve 
temqa ıahıiyetterinden üç Fran
aızm adnıı koydu. 

Biri "Spinelli,, öteki "Mitel Si
mon,, daha öteki iıe "Jan Kokto,. 
olnııqtu. Bunlar ııra ile bir aktri
ıin, hir alctCSrün ve bir müellifin 
isimleridir .. 

Yiyeceklerine fevkalade itina 
ediyordu. Hatta ittikballerini dü
tünereık onlar için Aaniyero mev. 
kiindfJki haJYanat mezarhiından 
üç yer bile satın aldı. 

Ancaık bu maymunlara Prenaeı 
Marsrit dl :Broa'Ji'nin töaterdiği 
aevıiyi herhet, bilıaesa evdeki ki· 
rac;ılar• pek ;&teremiyerc:lu. Çün· 
kü mafmunla'r hırıız ve muz:ipti. 
ler. " 

Pren.etin evde olmadıiı zaman 
lar, kita~ıll~nn dolaplarnrı ' töyle 
bir muayeneden geçriiyor, ne var 
ne yoksa ka.ldmyorlardı. Bir kere 
"Spinelli,, kapıcı Madam Burdon' 
un on iki çörtini birden yalamıı 
yubnuıtu. Kallp kalıp labunJar 
eritilmit, Ye 'mumlarla yemekler 
yapmağa kalkmıtlardı. 

• 
Fakat 1,in en kôtü tarafı, "Spi-

neUi,, pencereıini açlk bırakan bir 
~ı elçinin hemen yakmlarm. 
Clald evine rirefelc, dip1omafik mu 
lla.Mrelere taallCik eden hazı ev • 
rıitci ortadan kaldumıı, aidedlen . 

. t 1 \' 

• 

Madam Dlan ,,enl gelbult. Odaaına girince bir metre boyundaki maymunu tll. 
vakt ,,.,.., önlJruü boyanırke11 (JIJrdil. Bu manzaradan ürkerek düştü bagrltlı. 

l bale ıetirdiiini ıardü. çeainin bekçilerinden biri tara • 

Premenin evindeki halıda delikler 
açarak halıyı eski gibi göstermek 
iıtediği ıö"lenm Madone d6 Vilmorin 

Bu, yeni ıe!iain ahtbiı bir man fmdan yakalanarak iplerle ba.i • 
zara delildi. Var kuvvetiyle ba . landılar ve bir tzJc.ai içeriainCle 
irrdı. S.yıJ.dı. ba1içeye .gene e•ki yerlerine ~ 

de elçinin yazı maauında kalan 
diğer enaıkm üzerine miirekkep 
dökm~tü. 

"Spinelli,, bu macerasından ~ 
ıriitüncle kOIDfU bir apartmıana 
utrayarak yeni bir relin olan Ma
dam Dian'ın oda.ama girmifti. 

Madam Dian da bu apart.ımana 
henüz ıqmnuftı. Ve maymunlar• 
dan haberi yoktu. "Spinelli,, yeni 
gelinin yataiınm İçerisinde dan • 
ıetmekten büyük bir haz duyuyor
du. Y atajın atını üstüne gelirdi. 
Eli, ayağı ve diıleri ile, kadınca -
iızın gelin esvabmı muayene et . 
ti. PMdeJeri kopardı, yapmadığmı 
bırakmadı. 

Maymunlardan "Miıel Simon,, 
ise, herhalde mide ağrısı çekiyor • 
du ki, kiracılardan bir doktorun 
apllrtnnanına girerek ne kadar İ· 
liç vana altüıt etti. Ve doktorun 
altm ıaatiyle yüzüiü d-e bu arada 
kayboldu. 

Kiracılardan Mösyö Bemard A
liko isminde birinin kanaınm ku
lağını bu maymunlardan biri ııır· 
mıttı. Ber.nard Aliıb polise baş · 
vurdu. Ve bir otomobil dolusu po· 
Ha prenaeain evine geldiler. 

Fakat tuhaf hayvanlar, sanki 
bi~ tehJike sezmiş gibi tavana kaç. 
mııl•'rcb. Prensesin bütün davet · 

lerine-; 11rarlarll)& ra~en apğıya 
bir türlüindidl~ilef. 

Bu hic:Haed4!!11 aonı-a pmeseı bu 
Bu ıırada yeni gelinin tuvalet kiracıyı v~ kçıcıamı da evinden 

takımını ıördii. "Spinelli,, hemen çı'kardı. 
ayna.om kartuına geçerek, bu ti · Bu sırada maymunlar. küçük 
teleri ve kutuları ıözden ıeçinne· bir konferanıtan ş0nra, daha sa • 
ğe batladı. Prenıea Margriti bir · kin bir yere göçmeğe karar ver . 
kaç defa böyle bir ayna kartıımda mitlerdi . 
boyanırken görmüttü. Onu takli- . • . 
d "S · ıı· d Reamt daıreJere gırıp çıktılar. en pme ı,, e yavaı yavaf . . • . . . 
k t 'kle d b 1 k .. .. Bir Fransız gemıc11ının meharetıy-ozme ı r en aı ıyara yuzu· d 1 b · 

.. .. il t• w • • • le -tırmanma •k arı ayrak dırek-nu guze et ırmege gırıflı. 
1 

. k 
1 

d 
Az ıonra Madam Dian kapl)'I 

açtı. Ve tırn.let r.:esatımrn lSntin. 
de kôcaman h'ir mahlOkun sof* 
kremler ve diğer kozmetikler, 
pudra, allıkla yüzünü korkUnç b~r . 

erı ama ı. 

Kuyruklarından biribirleri .. 
ne ~'IJanunk af açlarda dan • 
ıaediyoarlraı. 

'\ Nihayet Vena&n hayvanat bah· 

rü1düler. .. 

Prenıeı Margril dö Brogli'nln 
protestolarma hiç kulak aımamlf
lardı. Prenaes ise, bunlarm kenCl'i 
maymunları oldujunu iddia eai • 
yorCJu. ·· -

Pme14!ı Maigrit, maymmı Cler • 
dinden batka bir felaketle da.ı; 
kartılaııyordu. Franıanm kravat 
takıp gezen kadınlarından FHip 
Melami dö Vilmorin preneeıin ki· 
racıııydı. 

Madam dö ViJmorin ba,langıç· 
ta prenses ile iyi arkadaş idiyae de 
sonra kiraıını vermemeğe ve altı 
senelik konturatını ıbozmağa kal • 
kqmııtı. 

Fakat bu arada vücudunun in • 
tizammı bozmaktan bafka bir ~ey 
de muvaffak olamadı. Madam rıa 
Vilmorin evin merdiveninden yu• 

varlanarak ayağını kırmıştı. 

Mahkemeye müracaat ederek, 
pren~eıin evinin merdivenlerinde-
ki delik deşik halının kıvnmlarına 
takılarak dütüp ayağını kırdığını, 
prensesin evini kirya verdiği hal • 
de hiç tamirata bakmadığım ıöy • 

ledi. Ve 200,000 frank tazminat ~ 
tedi. 

Dava devam C'diyo!' 
lıte Parisin aoıı dedikodu mev· 

zuu! 



~ lt1ı 1r ~ ~ ç n ~ ~ r .n m n z, 
Ruslarla yapılacak 'temasa: 

hazırlanıyorlar 
· Bir zam.anlar dünyanın en yüksek yüzme şampiyonu olan Coni Vayı .. 

f 

Meşhur Vaysmülleı: ders veriyor 
vak a c 1 k kamp 1 n da g Ü n 1 er ve müller, iki aene evvel ıinema aktörliiğü ne başlamı~ ı:e büyiik muvaffakıyetler 

kazanan, Tal"zan filmini çevirmişti. saat 1 e r nası I g e Q i yor ? Yeni bir film çevirmeğe hazırlanırken, eşi bulunmaz bir stil Bahibi ""' 

l 1 " • l l~tirahat saatları kampın güzel 

Kartaldan bindiğimiz ot.obüs bizi 
on dakikada Yakacığa götürdü. Gü . 
re~çilerin kampırta daha evvelden 
bir defa gelmiş olan İzzet Apak ote -
lin yo!unu bir türlü bulamıyor! Ni • 
hay et tesadüf en saptığımız bir yol 
lizi doğruca güreşçilerin kamp kur. 
muş oldukları Nimet "oteline götürdü. 

Başta kamp 'direktörü eski futbol 
heyeti başkanı Necmi Ataman olduğu 
halde gürç_şçilerin büyük bir kısmı 

bazı güler yüzle karşıladılar.Burasının 
Jı atletlerimizin patates ezmesi yiye yi 
ye mükenunel surette hazırlanmış ol· 
dukları caddebostan kampı ile hiç ben 
zerliği yok. 

Açık ve·temiz bir hava, bol ağaçlık. 
h bir bahçe, 8X8 boyunda bir güreş 
minderi .. İşte kıymetli güre~ilerimiz 
bunların arasında vakit geçiriyorlar. 
Bütün güreşçiler ){ulüp hırslarından 
ayrı n bir kardeş sevgisi ile biribirine 
bağlı. 1\e~li neşeli . konuşuyorlar. 

'" Akl!m~ g~l~i. _Değerli güreşçi Nu -
l'fye sordum: 
• - ·Siz · birimrinizi · bilirsiniz: Her 
güreşsinin hangi noktalarda zayıf ol. 
duğunu öğrenmek istiyorum. Mesela 
Çoh&n Mehmedi yenmek için ne yap
malı? 

- Gıdıklamalı! 

. Ortada derhal bir kahkaha koptu. 
Herkes bu sözü tasdik ediyordu. Hat. 
ta Çoban 'Mehmedin yanında otu -
ran · Yusuf Aslan· dayanamadı. Elini 
Çol>anıın kaburgalarına değdiri>erdi. 

Çoban ateş değmiş gibi yerinden sıç . 
radı. . . 

· .....: Ya Yusuf Aslan? 
· - Onu da kızdırmalı! 
· Yusuf Aslan itiraz etti: 
- Yo! •• Geçti o günler · şim<li zor 

k:ızdrrabilirleı:. · • · 
· - Bilyük Mustafayı? 

- Vallahi Büyük Mustafaya bir 
teY tesir edemez. Onu beklemenin ben 
ce imkA.nı yok. 

lan bu eıki ve çok kıymetli şampiyon, şimdi de Halyvood'da sinema artütle-

I lar yapıyor. Ve bu vak;tıer geri dönü· rine yüzme derıleri vermeğe baflamış tır. 
yor. 

~-~ .. ·.~. ·iı.~ ~;~ ... ~-·' l Bu esnada Büyük Mustafa elinde Yukariki resimde, l'aysmüller, tanınmış ıinema yıldızlarından Leylo 
r, ''~:ti. Hyanse yüzmrnin ince ve gü:el lıarcket lerini gÖ'>ierirken görünüyor. 

u~~vrilfü~ş~r~p~~ ~~ile-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~""':"". " geldi! Meğer bunuln cirid atmak ta. Güreş yıldızlarımızın hayatları 
· · '"' limi yapıyormuş? Hep birlikte otelden ...,__ __ - - - ------ - ... 

bahçesinde böyle geçirilir. 

. - 'çolak Omeri? 
- Ömer de görülmemiş bir pehli

Yandır. Kolu üç kat olur. Sırtı yere ha 
geldi ha geliniyor denirken bir yılan 
gibi sıyrılıverir. Hele Yaşarla güreş. 
mesine doyum olmaz. 

- Peki ya sizi yenmek için ne la • 
zımdır? e 

Nuri bir müddet düşündü.'Herkes 
m~rakla vereceği cevabı bekliyordu. 
Nihayet söyledi: 

Yemekten evvel, Çoban, Nuri, Halit 
Galip ve Sertoğlu kırda dinleniyorlar. 

- Olsa olsa tatlı söz! Ne yaparşı. 
mz, Kollarım kuvvetli amma~ iüı:eğil!l 
pek yufkadır. 

· Bu esnada Galatasarayin yeni gü
reşçilerinden İbrahim kanter ·içinde 
geldi, doğru içeri girdi. Nuri izahat 
verdi: 

- En çahşkan gün:~imiz b.udur. 
Yalnız sözümden yanlış mana 'anlaşıl 
masrn ! Burada her güreşçi vazifesini 
·tam yapar. Yalnız lbrahirn yazlfesinin 
iki üç misli . fazlasını yapryor. ·Sabah. 
larr en erken kalkarak idmanlara baş
lryor. Sonra ö~·Ieye doğru uıuiı koşu. 

çıktık. Biraz ileride geniş mr çayır 
vardı. Burada süpürge sapı sopasi1e 
cirid atmak müsabakası yapılm! ! ! .. 
BirinciJiği Mustafa, ikinciliği Yusuf 

•• Ç. Omer anlatıyor 
A_~l~~ ... ~~üncülüğülbrahimvedör· • •eı• rg••\ n yag- ıı gu•• reşlerı• 
dunculugu de ben, evet btn ! Kazan. Y 
drm. Doğrusunu isterseniz bukadar seyrede ken bende 
pehlivan arasında süpürge ~pt atmak r 
ta kazandığım dördüncülük mükem • .r.ı. k d 
melbirnetJcediT! .. YalmzŞqnu~daili gUreş mer a 1 uyan ı,, 
ve edeyim ki dördiincüden ba~ bu Güreı yıldızlarımızla yaptığı· ı Çalışıp ha-ıırlandıktan ıonra, 
müsabakaya giren olmamış~~.Buntdan mız anketin ikinci konuımaaı yavaı yavaı müsabakalara gir • 
sonra Çoban Mehmetle bizım zzet 61 k·ı 'k k tı• .. 1 

ı onun teknı ve ıyme ı gu·ı meye bqladnn ve iıte böylece 
Apağm ''yemek vakti geldi., diye bar 
bar bağırmalarına ehemmiyet veril- retçiıi• Ç. Ömerle oldu. güre§Çİ oldum . 
meden koşu müsabakaları yapıldı. Ve Gerek yerli, gerekse ecnebiler- ·yük teeasürü ne zaman duydu• 
burada bizimle birlikte kampa gelmiş le yapılan tem.ularda, güzel mev- ·nuz? 
olan kıymetli futbol hakemlerinden kiler kazanmt~ olan Ömer, terbi· • - İtalyanlarla yapılan müıa• 
Halit Galip Ezgü büyük muvaffakı • yesi ve nezaketile çok ıevilmif, bakada ... Rakibim olan dünya i• 
yetler gösterdi. §&yanı takdir bir gençtir. kincisi Nizola sayı ~sahile mai· 

Yemek te çok eiletıceli geçti. Ço. Kendisiyle .,öyle konu,tuk: lup olduğum zaman .. 
I <Devamı 12 ncide) 11o 11o ..,. 

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

Bugünkü maç 
Levtskl ilk karşılaş
masını yapıyor 

Bu1garistandan dün şehrimize gel. 
diğini yazdığımız Leviski takımı, bu· 
gün ilk maçını, dost Sovyet sporcula· 
riyle yapılacak temasa hazırlanmakta 
olan futbolcularımızdan çıkacak muh 
telit takımla yapacaktır. 

Bulgar sporcularının ikin~i maçı 
yarın, Tiirkiye şampiyonu Fenerbahçe 
takrmiyle yapılacaktır. 

Maçlar Kadıköy stadmda yaprla • 
cak ve yeı·Jer 2.3 • 50 kuruş olacaktır. 

Bugünkü maçı, kıymetli ve genç 
hakemlerimizden Şazi •rezcan idare e
decektir. . " 

.. · Bis.iklet' " · . " .. . . .. 

· birincui·ğ_i : .. 
T. l. C. 1. İstanbul bölgesi bisiklet 

• # * • .. 

heyeti başkanhğındAn: 
6 - · ıo ·- 935 pazar güıiiirŞişli Me· 

cidi:reköy ile Kityos ve Bentler arasın. 
da yüz kilom.etre olarak yapılacak o • 
hn Jstanbul bisiklc~ birinciliği yarışı 
'son yağmuı;tar · do"layrsiyle Kilyos' yo-
1u bozulmuş olduğuhdan·Mecidiyeköy 
tramvay istasyônund'an: iki defa. Bent 
)ere ve bir·defa tramvay istasyonun • 
dan iki defa · Ben-tlere · ve bir defa 
Hacı Osman ha.yırı tepesine gidiş ge • 
liş yüz kilom~t~e 'ol~ak üzere yapıla· 
caktır. • · • 

1 - Kaç senedir güre§İyorıu
nuz? 

- Bet senedir. 
2 - Kaç yafındasrnız:, nerede 

doğdunuz? 

- 23 ya§cndayım, Kartalda 
doğdum. 

3 - Ne it yaparsınız? 
kaç para kazanırsımz? 

- Demirciyim,, ayda 30 • 35 
lira kazanırım ve bu para ile an
n.eme, babama da bakarım. 

4 - Spor hayatına nasıl bat· 
ladınız? · 

- Küçüklüktenberi, Y edikule 
ka.le~uru dı,ındaki arsalarda ar -
kadaılarla elbise ile falan gü
re~irdim.· (5) .~ene evvel Yediku -
lede şark fİmendifer klübü açıl • 
mııtı. Oraya va.zılmak istedim. 
Beni küçük.diye evveli. almadı -
lar. • .Birçok uğraştıkta.n sonra ni • 
hay~t.klübe fdzılaım. · Artık her 

·gün klübe gidiyor, güllelerle pa.-1 
ralel yapıyordum·. 

· Sonra, tonra boku. da çalıt • 

6 - En büyük ıevinçiniz n• 
oldu? 

- Ecnebilerle yaptığım ilk te
masta meşhur Macar güreıçiıi 

~aia ·batladraıı. Fakat annem ha Hafif sikletteki kıy~tli güreıçimi.ı 
bam buna ra~ı ·olmuyorlardı. ôMER 

· Bu· a."falık, .bir gün, Şehzadeba-
şında gezerken, orada yapılan ı Fabyanı yendiğim zaman, dün ~ 
bir yağlı güref müsabakasına git· yalar benim o idu zannetıniıtim. 
tim. ·Ve bütün gür4!!1eri heye· 7 - Spor hayatınızın gayesi 
eanta·seyrettim: Artık bende bü- nedir? 
yük bir heves uyanmı§t.> Ertesi - iyi ve noksansız bir güret 

Türklye kürek··.·· 
bil-inciliği 

Yanşa girecek bi1sikletçilerin saat 
sekizde lisanslariyle .birlikte yarış ye
rinde bulunmaları lazrm~ıt. 

Düze·ıtme 

.gün derhal ben 'de bir kispet e· çi olmak. 
dindim ve ayni yere gıderek gÜ· 8 - Güreıç1ler içinde en ço1' 
re§mek' iitediğim; söyledim. Ora· beğendiğiniz kimdir? 
aaki adam buna razı oldu. He· · - Benim b!ğenmediğim ark~: 

Dünkü spor sayfalarımızdan, l\fax vesim ve hırıon o kadat büyüktü daıım yoktur ki, ·size hangisi111 

Baer • Joe Louis ma.çıiu anlatan 'kc - ki, o ·gün ya~tığım it" güreti, fazla beğendiğimi söyHyeyim. 
sımda, çok üı.ütaüğümüz lfü Sa.yfa kabiliyetimden çok fai19 bir e - · 9 - Güreş kabiliyetimizin d•' 
bağlama hatası olmuştur. - " nerji sarfederek kazarid~m. Bu, lia fazla ilerlemesi için neler dil' 

Yarı ,n Beşiktaş stadı 
.. . .. . . 

o nQnde yapılıyor: 
Okuyucularımızın affını diliyerek bendeki hevesi büsütün arttırdı. §Üİıüyorsunuz? 

Türkiye kürek birincilikleri müsaba 
kası yarın Beşiktaş stadyomu önünde 
ki sahada yapılacaktır. 

Müsabakalara Bandırma, Kocaeli,ls 
tanbul mtntakalan girmişlerdir. 

BANDIRMA EK1B1: 

Dümende: Basri 

Kürekte: Mustafa, lhsa.n, 
Rem.d, 

Şükrü, 

KOCAELI EKİBİ: yanhşhkt şöyle düzeltiriz •. 
Dümende: Cemil, lkinci .sütunun. (S;J) nci satırından ·Fakat yağ kolcusu hoJuıria gitmi· - Evvela büyük bir salon, sol'' 
Kürekte: Yusuf, Ali, A. Haydaı·. ls- sonra üçüncü sütuna geçilecek, ikinci yordu. ra klüpçüliik dedikodularmdstl• 

mail. sütunun (56)nci Sa.tırıİld~ son satirr . · 'Bir gün ·Saimle tanıştım, arzu- geçimsizliklerinc'!en uzak olar~1' 
. İSTANBUL EKiBi: - na kadar olan bu kisı'm,3 ncü sütunun '.mu ona anlattini. Saim benı al· mütemadi ve )ılmaz bit çahıtıı' 
Dümende: Fethi (Bülbül) ~5· nci sa.trnnda.n 80!1ra gelecektir. -~ dı götürüp Kunikapı klübüne . ve mümkün olduğu ka:lar faı11' 

Ku··rekte · Bed' J{ rakas A Em cet . • 3 ncü sütunun ~on iki satırı ise, ' l .. . . . . A · · 1' a < · ' • ' -
5 

. ..
1 17 

. t · ya-zdırdı. Ve orada ca ış.Tıağa l:>aş- ·elemanlar yetıstırmek .. Gtircs sPv 
Ihsan. . . .ncı su unun ncı .sa ırı sonuna ge· - - - • 
. Yanşlar saat 15 de başlıyacak • : letektir, · la~ım. llk hocam, kıymetli_ gU-

1 
:rıımuzun ilerleme~ini temin ede 

tır. · ~ . : retçi Dürrü·oldu. · . . . 
1 
~ cektir. 
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İngiliz sinemacıllğı 
kuvvetlen ıvor 

t 

lnıilterede çahtan tanmmıı ıi· 
nema rejisörü Alekaandr Barda 
Hollivuddan Londraya dönmü! · 
tür. Londrada söylendiğine ,öre 
Barda Hollivudda Marlen Ditrih'i 
Londrada film çevimıeğe razı et. 
mit ve kendiıile bir mukav~le im· 
zalamıftır. Çarli Çaplen'in de Lon· 
draya çağınldığı sanılmaktadır. 

Amerikahrn en meıhur ref sör
lerinden Hinı Vidor Frım1< Loyd 
ve Edmond Guldin:s ele Londrc.\cla 
çalıp<:aklard ır. 

Bu haTadiıler doğru çıktığı tak· 
dirde Londranın Hollivuda kuv -
vetli bir raki!> olacağı muhııkkak
tır. 

sovyetRusyada 
sinema 

Sovyet hükumeti ıinema endüı· 
trisinin ilerlemeıi i~in büyük bir 
r,ayret ıarftmekteclir. Sovyetlerin 
On yıllrk planında Motkovada elli 
s;nema ıalonu ya.pılmaıma dair 
bir madr., vardır. 

So····et'erin 1935 yı'1nda ıine • 
rna scvirc;lerini,p ssy111 10,466,000 
ne yrk•elmittir. 

1935 ıeneıinin ilk aymda Moa-
1·ova s'n,..o:naları 141 Sovyet ve 5 
yal»~ı fi!mi göıtermitlerdir. 

Film 
meınekkıtııoı 
Almanyada Kolonya üniversi • 

teıine bajlı "Ga~~tecilik enstitü• 
Mi,, nde bir de film gazeteciliği 

, ş~beıi as-ılmıştır. Bı 'ıda okuya .• 
cak gençler !i~ münekkidi ola -

._ caklardır. 
" .,,,. , • lf .... 

f"ttırf'"'"'i fT! ., 

ı,_ . ...,. ............. ,;;ylenilM Cin H.-..hh•" ıtfıluh 

IKDÇDKHABERLERI 
* Mc~ur Fransız şarkıcı kadını) ~ Amerikada 934 8ellesİ zarfında 

J,üsiyenn Buaye eyliilde Holivuda gi- filmlerin reklimı için 10 milyon dolar 
derek iki film çevirecektir. harcanmıştır. Propaganda ve reklama 

* Meşhur casus Livrensin yakın verilen ehemmiyetin bu derecesi faz • 
arkadaşlarından Kolonel Stirling, la diyorsamz ıa statistiğfn rakamla • 
Lbrens hakkında çevrilecek filmde rına dtl bir bakınız: 
mÜşa\'irHk yapacak ve artistlerle bir- Bütün dünyada 200 milyon kişi 
likte Arabistana giMcektlr. hergün sinemaya gitmektedir. Bunla

* Elisa Landi Fransada Königs· 
mark filmini Çe\'il'dikten sonra Lond· 
raya giderek küçük Duğlas :Fayrbanks 
ile birlikte .. kibar hırsızlar., filminde 
rol alacaktır. * PHUin !'a~lı Cin Harlu bir kaç 
gündenberi sol elinde çok değerli bir 
nişan yiiziiğü tasımaktadır. Kiminle 
nişanlı olduğu henüz kat'i surette bel 
1i değilse de Yilyam Po,·e] ile nişan-
anlndıkları s·ınıh)or. 

.lf. Greta c;arbonun 1 gelecek filmi 
şimdiye kadar me\'ZUU dört beş defa 
filme alınmış olan "kamelyalı kadın .. 
olacaktır. ı 

)#.. Bir zamanların yumurcak,,ı Ce. 
ki Kugan geçen hafta ulenmiştir. I 
Karısı, bir sinema yıldızı ve adı Tobi ; 
\ ·ingdir. 

lf. Şar1 Buaye ile son senelerifı en 
IHfhv artisti Katerin Hepbflmfln 
BOn fflmleri "kınk kalpler,, Pariste 
pzetedlere sösterilmiştlr. Filmin çok 
arflzel oldufu )a11hyor. 

1 

1 
~ Viktor Margaritin meşhur romanı j 

"erkek kız., Fran.sada filme alınacak -
1 

tır. Monik Lerbiye rolü l\f:ıri Bele ve ı 
l'ilmiştir. Bu rolü, on sene kadar ev· I 
ve~ yapılan nyni me,·zulu filmde 1 
i'r.rns Deli: a rnpmıştı. 

)#.. Sihi~ :ı Ridney yeni imzaladığı 

mukanle ile haftada dört bin doları 
alacaktır. Şimdi haftada 1325 dolar 
alan Singer Roger de ücretinin bir 
misli arttmlmasım istemektedir. 

\ * Aınerikada sinema komiği olma 
1 dan evvel karikatürcü olan Harri 

Langdon tekrar eeki mesleiine dön • 
mtiftür. 

rın 70 milyonu Amerikadadır. * Fransız yıldızı Polet Dubost 
ge~en hafta Pariste evlenmiştir. 

* İngiltere kralı sekiz.inci Hanıi' 
nin kansı iken kocası tarafından ka· 
fası kestirilen An Boleyn'in hayatı Jn. 
gilterede Aleksandr Kordanın rejisör 
lüğünde yapılacak bir filmde anlatı • 
lacaktır. Filmin senaryosunu. bu film 
de baş rolü oynıyacak olan Meri Obe
ron yapacaktır . 

Bu mevzu, on sene kadar e\'vel Al
mnnyada yapılan bir filmde Emil Ya-

nings n• Jlenni Porten tarafından 
canlandırılmıştı. 

* Emil Yanings gelecek filminde 
Rus Çan müthiş han rolünü yapa ,. 
caktır. 

* Sekiz senedenberi evli bulunan 
Klodet Kolber kocası Norman F08te~ 
den ayrılmıştır. Karısı gibi bir arthıt 
olan Norman Foster, LoreUa Yung' 
un kız kardeıi ile evlenmiştir. 

* Leonard da Vinçi'nin hayatı A • 
merikacla filme alınacaktır. Büyük 
ressam rolünü Fransız aktörü Şırl 
Buaye, Mona Liza rolünü ise Silviy• 
Sidney yapacaklardır. 

i' "Hayatta ikimiz,, sevimli yıldlS 
Kate fon Nagi'nin çevireceli 1eal 
fUmin adıdır. Bu filmde kencU811l• 
birlikte Piyer Bişar Vilm oyıuyacak• 
tır. * •Sameon" Bari Bemfstayın plıt 
yesf Framada filme alınacaktır. Btl • 
yük ro11er Gabi MorJey ile Harıl 1Jo. 
ra verllmlpir, 
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Vilyam Gol'don adlı bir lngili7 
d.>ktoru vere~li hastalarının bir 
çoğunun evleri sert rüzgara karşı 
bulunduğu iÇin, hastalığın sür'atle 
ilerlecH~ini görmü§tür. Yağmurlu 
ve , rüzgara karşı mahaı;erde otu· 
rem kimselerin ömürleri aaha ~ısa 

olduğunu. iddia etmektedir. Bilhas 
' sa .ı:ayıf büny~li kimıe1erin ı utu· 

betli ve rü~garlı yerler:le oturma
laı·ın, ,iddetle mt:neden İngiliz: ve· 

rem mütehassısı bir mahallede rüz 
gara maruz olan bir evie rüzgar 
tutmıyan bir evde oturan zayıf in

allnların sıhhatleri arasında bile 
;büyük farklar olduğunu soylc· 
. mektedir. 

• .c 

Milanoda tefhir edilen canlı iare kollelaiyonuncla çok gül.el renkli 
fareler vardır. Re•imde gördüğünüz beyaz gri "enkli, ve kısa tüylü 
~ , , §ehir lereieridir. 1 

Alrr.arıyada kız :;an? atlar mektebin ele gecen yılcla--ıberi marangozluh • 
der,ıleri cle .. başiamııtır. Resimde mekt;bin atelyesinde marangozluk J 

·. yapan. kızları görüyor•unuz. 

.. F!azır ·. 

. . ' cevap •L 

· r~xi aevir!trc.le 'mahafle mek

tebi hoc~sı, taİ~b~sinden birini o
ruç ye:ken göıchi: · · · 

,- Niçin ·~ruç 't~tmuy<?~aun, Ah 
met? ' .·. 

Diye sordu . 

Ahmet, hocıı1.sını susturmak için 
. "derhal ·;u ce"Jr . .bı ,verdi: . · · ; 
~ Mazeretim var! 

·'- · Mazeretin ·nedir? ' 

- Hastayım.:. · 11 •' 

1 Bugtlnktl bulmacal Soğan yemek 
faydalıdır 

Bazı kimseler - Ağızları kok
masın diye • ıoğan ve ıarmrsak ye· 
mekten çekinirler. Halbuki bil· 
hassa yaz mevsiminde vücudun 
bunlara ihtiyacı vardır. Ve bun· 
ları yemek çok faydalıd:r.' 

Ne yapacakmış! 
Güzin liseden yeni çıkmı§tt. 
Bir aktam, baba11: 
- Yavrum, dedi, yemek pi§İr· 

mesini bir öğren!eydin. Bak o za
man neler yapardım! 

- Bir ev kadmı olmak için, o· 
nu da öğreneceğim, baba? Fakat, 
ben yemek p1~irmesini öğrenirsem 
ne yapardın? 

- Ne mi yapardım? ! Aıçıy9: 

hemen yol vel'irdim ... 

Giirbüz Çocuk 

İtalyada yapılan gürbüz çocuk 
müıahakaaında, yukarda reamini 
gördüğünüz kız çocuk (Napoli 

Gürbiizü) olarak birinci g~fmişth·. 
Napoli gürbüzü iki buçuk 'yAjııı
dadır • 

Bu resimde ıaklanan kcidın ço-1-----------,---------------------

ban nereJe1 · Uzun t~ylü yaban fareleri 
Doiru bulanlardan birinciye: 

S lira 
ikinciye tık bir mektep çantası, o

nuncuya kadar hirer f ife kolonya 
ve diier 200 okuyucumu7a da ay

rıca muhtelif hedryeler veriyoruz. 
Bilmece müddeti (17) gündür. 

HABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

Bllmece kuponu · 
5 - 10 - 935 

T . ""~ ' ı~~., < asarx ... ~ b.ı~ J1 

Hummadan yeni kalkmıf bir 
hasja, doktora sordu: 

- Bet gündür 1:-ir §ey ;•emedim, 
doktor! 

- Çok iyi. Perhiz lazıın. 

- Bet gün bir teY yemeden na· 

sıl ya~ıyabildim '! 

- Humma ücdeyid bir hasta· 

hktır da .. 

- Ya? ! Demek evdekiler de 

hummaya tututmak yolunu öğre-

Milcınocla canlı bir iare kollelııiyonu tqhir etlilmqti. Yukarda gör
düğünüz yaban fareleri Ru• köpeği gibi gayet uzun tüylüdür. Renkleri 

beyaz ve siyahtır. 

- Bu yaz tatilini nasıl geçirdin? 
nirlerae, taıauufon yolunu buiınuf •• - O kadar •ıkılclım ki .. Hiç bir yerele eğlenemedim. Mektebin 
olacağım!... açdmaıını Jört gözle bekledim... "lf.,)· 

J Midye 
dolması 

iki arkadaş öğle paydosunda 

mektepten çıktılar .. Küçük bir lo
kantaya girdiler. 

Cevat önündeki temeği ko!tla· 
dı .. 

Yüzünü ekqitt\ ~ 
- Garson! Bugünkü midye . 

dolmau, geçen giinkü gibi iyi de-
ğil. Kupkuru ve lf'zzetsiz bir fey •. 

Garson bıyık :ıJtından gülerek 
cevap verdi: 

- Nasıl o hır bayım! Bugünkü ."" . , ; 

- Hastalığın nedir? dolma da geçen gün yediğiniz dol· 

Yazısız Hikaye : 
- Açlık... Bu rcıimclekt hataları görüyor muıunuz?. madandır !. 

1 
~~~---------------------~---:-----------------::--~~-------~-----~----~~----~~~----~--~---~------ " 

BiR KEMİK KAVGASI! .• 

-- --=-- --· -- "" r'.:_ .. 

IK ) , 
,/ S.A. 



BABA KATiLi KIZ 
Cinayete. teşvik ettiği. 
sevgi ı i·s i tarafından 
atılan ~urşunıar tesi-

rini gösternıevinCe 

öz babasını başını 
suya sokarak 'boğdu! 
Fakat Viyana mahkemes·i 
bu katili suçsuz gör~ü ! 

L .J 
1 

f.•t 

At•ıuturyanm Linz şehrinde llikeslı aileainin oturduğu 
malıallcden bir görünüş .. 

Baba kr.tili F'rieda Mikesh 
Mahkemed~ 

Viy::ı.nadan yazıiı.)'.OT: • u:.:un sorulara ve 
Yukarı Tunad ıuız bir ada· münakaıalara hiç 

nın iiatündeki kocam~n e.ğaçıar -\ lüzum kalma • 
dan birisinin arkasından fırlıyan mı~tı. Çünkü gerek ' kıx gerekse 
bir delikanlı tabancasını Linz sevgilisi suçlarım hemen itiraf e
mekteplerinden birinin muallimi divermi§ler.i. F rieda önce zehir 
olan F?anz M.ke.~ doğru boşalttı. kuBanmak istcmit, fakat doktor. · 

Ölecek katht.T ağır yaralanan larcn vaktinde ydişip babıuınt 
mua11im, yere serilerek suyun kı kurtarmalarınJan korkt~ğu lçin 
ymna doğru vuvnalandı. Gü2 et, bundan vazgeçmr~; sonra taban-
~arı!m ve yirmi bir yaıındaki cayla vurmağ.t. ni.~·et etmi~, bunda 
Matmazel Frieda Mike! koşa ko- da elinin tam vaktinde titreme -
f& ırmağın kenar:na, yaralan~ış sinden çekinerek vaziff:yi yirmi 
babasının yanma gitti. Babası yedi yaşındaki .sevgilisine., ver · 
ıönınek üzere bulunan gözlerini miştir. 

. kzına çevirereıc sc.n sözlerini söy- Jürinin kıza kartı bu kadar yu· 
l~di: muşak davranmasına sebep de. 
' - Beni Dayııhammer vurdu!.. yüzlerce tahidin 'bu 48 .faşın<l~ki 
Kızının ver!.iiği karşılık ise, az baba aleyhinde Ç<"k kötü şehadet

evvel 'yemit o:.:l ığu kurşunlar ka- te hulunmala,.,dır. 
da.r adaıncağuı ~atırtmıt olmalı . Muallim, büt~n anlamiyle za · 
dır. Çünkü ktz, ölmekte olan ha- lim ve sert bir adammış. Kız, ye
hasındlln yüziinü çevirer~k, elin - diği dayaklaru~n o kadar bez • 
de henüz dumam tütmekte olan miş, canında'.n o kadar bıkıp usan 
tab3ncaıiy)e yukarıda durmakta mı! ki, birçok defalar kendini Tu 
o!an niıa.nlısına seslendi: na nehrine atrnıf, fakat her defa. 

- Hila yaiıyor; hesabını ~im· sında kurtarıanak gene o zalim 
di tamamlarım!... . babanın evine ,ötürülmüştür. 

Bu •özleri ıöyliyen kız, baba- Hadisenin aabah1 kız babaaının 
ıının batını çevirerek yüzü aıağı- yüzüne gülüm,em;ttir. Katı yü -
ya. gelmek fll:tıyl~ suya daldırdı rekli baba ise kı:ı:nm on üç yaıı
ve boiuluncıya kadar öylece tut· na girdiği gündcubui ~öyle gül -
tu. düğünü görmemi~ olduğl1 için ıa-

1,e nitanlıır kurıunları sıkarak ıırmıt aynı zamanda da bu, ho · 
haılamıt, kız da onu suda boğ_ ıuna gi,tmiıtir . Mütemadi tehdit· 
makla adamc;ığlztn öbür dü:oya . lerle §İmdiye kold'ar kızın gidip 
ya yapacağı y >!c'.tlukta çabuk dav hükU.mete haber vermesinin önü
ranma11na yardım etmi,t!. ne geçmitti. Fakat kızı artık )'İr· 

-. Ne vakit gitmek istiyorsun? 
Pazara mı? 

- Hayır pazar istemem; pa • 
zar günleri herKea or..,.a ve başka 
adalara da.iitJ.tüyorlar. Niçin bu
gün gitmiyelim? Bugün cuma ... 
Kim~e~ikler yüktur. Kendi başı · 
mıza gezer dC>la~ırız. Bpyuna bi • 

j ribirimizden nefret edecek değ: -
liz ya!... 

- Frieda, beıı senden hiçbir 
vakit' nefret etmedim. Bana kar
fI itaatli ve ar'kadatça davrandı: 
ğın zaman aramızda hiç patırdT 

• • 
olduğu var mı ?f Evet, bugün gide-

' lim!.• .. 
Alil ve yatalak olan karısı hem 

erkeğine, hem cie kızına tu~af tu. 
haf baktı. Bu gezintiden hi~bir 
şey anhyamıyardu. Kocası bir 
vakitler çıldırmıt ve bir tımarba. 
neye atılmıftt. Az sonra ise tek
rar çıkarılarak 10 ile 14 ya§ ara -
sındaki ilkmcktep çocuklarına 
muallimlik yaumasına müsaade 
olunmuıtu. Demek ki şimdi deli 
filan değildi. Kızını sevdiği ya • 
hut ondan nef!et ettiği hiç de bel
li olmazdı. Fakat kızın babasın . 
dan nefret ettigi nwhakRaktı. 

Kız herhalde birıeyler dütünü· 
yordu, oolki de gayet ciddi bir 
genç olan Riçard Deinhammer'le 
evlenmesine izin veı:mesini baba
undan yalvaracaktr. 

Muallim, bisikletçi elbiselerini 
giyerken Frieda da kahvaltı sepe
tini hazırlaınağa koştu. Bu haı.ır-

• 

Sevgilinin babasını vuran ı•e se(•"ili 
si serbest bırakıldığı halde, ke.isi 

hapsedilen Ricard Dcinlcal?t!fıer 

.. 

baıka bir~ey İ)ulunm1yan çorak 
bir adayı gör.JiıJ.,r. Muallim: 

- Buraya bizden önce geJmi! 
birisi var!... · 

Deyince, kız, birdenbiı e pedal
lerini durdur.uak: 

- Nerede? O:ıu nerede gör 
.l" ? '°"un. 

Diye sorgulara giri9ti. 
- Kimseyi gördüğüm yok, fa· 

kat çalılığın ir,incJen bir kibrit a · 
· levi gözüme ilişti de !... 

Baba ile k , ı bisikletleri yaıh 
' bir kayrkçıya teslim edereli kayığa 

atladılar. Muallim küreklere aıtl
dı ve kızım adaya doğni götürdü. 
Kayıgı da kızının ısrar ettiği nok-
taya yanaıtırdı. · 

Bu cinayet bütün safbalariyle mi yatına girmiş bulunuyordu ve 
dü~ünülmüf, i vi taaarlanmıt ·bir günün birinde gidip ç~ktiği itken 
plina göre batarı:mııtı. Fakat ge celeri hükumete haber verecek 
çen haft& füri;ıin v~rdiği karar Ü· dtye, muallim, endife duymaktay
-zerine Linz agm ... eza m ıhkemesi- dı. işte biınun için biraz yumuıak 
nin hakimi D. Mittermayer kıza davranmak ist~yr.r,.k kızına niçin 
beraet, aevgiliıine üç yıl ağır hiz- . böyle güldüğünü sorunca, kız da: 
met hükmünü baatırmı§tır. - Babacığım, bu sabah senin· 

. lık eınaaında köşedeki bakkal -
dan birıeyler satın almak li.zım .. 
geldi. Orada Riçard bekliyordu. 
Aralarında bir iki söz geçti. Ri • 
çard bisikletine atlıyarak çabuk 
çabuk Linz ıehrinden uzaklaıma
ğa ba,ladı. 

Az sonra Franz'la kızı daha 
yavaı olmak üzere onun arkasın
dan yola k~yuldular. Macaristan
da ve Almanyada olduğu gibi A
vusturyada d.a §ehir haricinde o · 
tomobillere p~k 'nadir tesadüf o
lunur. 

Adaya çıkt.kt&~ sonra birlikte 
bir ağaca doğru yürüdüler. Baba, 

· elindeki kahva'ıt · sepetini yere bı
raktıktan sonra kızına: 

Baba11nı öl lürmüt olan ku:ı be le bi11likte, bütün diğer baha ve 
raet ettirdikten S\)nra delika11lıya kızların yaptığı gibi fÖylf! hir geı · 
böyle bir hük:im verilmesini mü- zintiye çıksak ai}·e düıunüyorum 
dafaa vekilleritiddetle protesto da ... Netolur, ikimiz fÖyie batba. 
etmif oldukla :ı gibi delikanlının 1 Şa bir kır gez:ntis~ yapmak için, 
affı için Avu1ıurya Cumhur Baş- 1 ırmağın yuka:-ııındaki adalardan 
kanlığına binlerc.e imzah koca birine, hani b~ni altı yafınday • 
man bir istida gunderilmittir. ken ıötürmÜ§ olduğun adaya ait· • 

"" "" • ıek?... . 1 

Muallimle kızı ırmak kıyısın • 
dan ~}<arıya doğru bir saatlik bi
siklet yolculuğundan ıonra kaya
lık ve üıtünde bodqr hir ağaçtan 

- Haydi ıöyle bakalım: Be · 
nimle ne konuımak istiyordun? .• 

Kızın bu s=ıı·guya kartı verdi. 
ği kartıhk, yüksek seıle: 

- lıte geldik!... 
Sözlerinden bafka birtey o~ • 

madı. Kızın yüzi.indeki ·ifade ba,· 
bayı f&§ırttıjr için adamcağr% 
batını çevirdi ve ağacm ukuın . 
dan elinde "bir labanca1la ç,ıbn 

Utdüriicü.11aralar alatt zaoôllı 1n1;d 
lim tümıeldtn tlf'Jiıya 11ıi.ca.rltJIU1tlf 
ı:e •u ktyı.ııntı urilmif!i- lf.~. °k!6 
t>na doğru gelerek ıft;giJWM "he • 
nüz ölm~di; ~ kaabuu temi%le• 
rim., diye bağırntıf ve 6'1ba11mn ·btr. 
"°11ı bükerek, 11111« batırıtııf. boğur~. 

ca11n' kadar, ii;le tubn111tut. · 
~~·~-.... ". .., 

birini ıördü. '.Ağzım açmaja V&· 

kit bulmadan tal.oca arka at • 
kaya be, defa patladı. Meıaf e o 

~ 

• bdar azdr lci kur9unların hepıi 
de ·m"uallimin ıövdeaine ıaplandr. . ' Bundan ı.onrAsını ııe ya:nmııJn 
baı ttarafında okuClunu2... . 

Kız, baJ;a11nın · baıını"ıu)~in .. 
de . tutarken, aevailitiyle· bir iki 
söz konu!bf. Delikanlı kayıkla ır• 
mağı ıeçecek ve polisler liaber 
almadan önce hiıikletine atlıyi.- · 
rak l>u civardan ·uzaklatmıt bu·· 
lunacaktr. . '" ·1111,; .. • .~ .. . ... 

Riçard Viysnay.a . doiru kal -
kan tı:ene atlanuf olma~& . bera• 
her, iıtaıyona çıkarken ıiril ta • 
harri memurları yaka1111a f.&Plf • 
mıttı. Kızın poli!e yabancı' bir -.· 
dam tarafından baba11ntn öldü • 
rülmüf olduiuna . dair verdiii 
ilk ifade· her nedenae poliıi kan~ 
dıramamıı ve nhyet ona haki • 
kati ıöyletmi,:erdi. Bunqn ib:e · • 
rine ıevıiliıi.9a~alanm1!b: . . 

. Kendisi de hukuk meklebini 
bitirmif ol.,, · R.:~ard m~hk~e. • 
de: 
.-. Evet, b~n adam öldü~mek· 

ten auçluyum. Fakat hareketimin 
saiki aıktır. Kendini. kurban edi· 
ci, feClakir bit atkın · en yü!rsek 
ıeklidir Jıi, b'er ne i>ahaıina' ulur
•• olıun kurtaı·mM.k iıtedi~m hir 
kızın ba~ıını bAn• · . öldürttü! .. . . 

Demiıtir. 

FrieJa ~uhakemeniı~ bütüı 
celselerinde durmadan hıçkıra ; 
rals· ağlamı,trr ve ~vgiliıi ma1' 
kUnı olurken bas ılmııtır. Cum ... 
hıur Batlcanlıtına verilen ittUla • · 

· ya da ilk imzayı bu kız atrrn,tır. 
Sanıldıiına ı"lre Cumhur Batk•· 
nı Riçard'ı •Hedece~tir. Müd • 
deiınııaumt lae davan · temyiz et· 
mit ve kııa baı-a~t veriliheaini "•· 
dalet~n ıuii ıti,.ali,, ı~leri1l• 
t.nif. .mittir. 
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sQb;;ı k&Pifiü ve sıcak zlü Unlar 
b l b l kampında · 

a mumu QRIJO arı banm karşısına ar:.:~.,.:;:ti:~- Vitamin Arpa 

Yulaf 

• 

'~ellik banyoları,, son za. 
nıanlarda Avrupada en çolc re· 
vafta olan modadır. inıilterede 
bu ba111oların en çok bota ıiclt· 
ni "kipük hsnyolan,, dır. "Kl
pük 1,,anyoları. , lnıilterenin bü. 

tün ıeiıirlerindeki hamamlarda 
yapılmakta, b:iyük ,ehir!Prin lüks 

hamamlarında i1e daha bir takım 
tuYalet ve ıü~elleıtirme tef errü 
ati7le birlikte alınabilmektedi;. 

"Klpülc NDJOIU., bayatı hil
difimiz hir :>anyo tenrkeıidir. 

Kadın~ bunun içme uzaaunakta ve 
batını liatikten hir yaıtıia da -

Y • ~ ""'!_lif ~n üwıne ~ ., 
yo 11caa ıaDun. köpüjüyle lata • 
calc kadar do&makta, ,Jalnıı ~ 
dııarda kalmaktadır. 

Bu ırcaJr ilöpüiün 1ç1nde rir· 
mi dakika kaldıktan ıonra çıkı· 
larak iıtirahat odaıına •idilmek· 
te ve burada bi1 eedirin üıtüııe 
usanan icadın bir taraftan iıti • 
l"ahat ec:luken, diler taraftan d• 
naiiteluuınlar waf ıncla11 nıuaj 

~ 

edilmektedir. Muaj yapılırken 

de iıtenirıe m.ınikür, !)eclikilr ·ve 
yüz maıaj da yaptınlabilir. Son . 
l'a ela fUllpuvan odaıına .seçile
rek ondiiJ&ıyon ve cliier ıaç tu • 
'Valetlerine batdırılabiliı. itte 
Lonclr•nın en ıon raOda ıüzellik 
·enatit6lerinin ye11i lcTtİpıeri ! 

• • • 
Bu tip bar.yolar, ''balmumu 

~oları,, ıibi zayıflamak için 
en çok bat vurulan çarelerden 
biridir. Köpükteki kıbarcık1ar 
·deriJC kartı \nf ılak ettiwleri da-
1'ibda 1'ir fr t1tıiyon ve ibüraıa 
ıel>ep olurlar. Öyle k! kendiniıi 

fııır fıırr kab.:ran ıazo1 y~hut 
aocHJı ıuda bAnyo ediyoı H&Ur • 

•ınıs. 

S.lmumu banyolarrnda, ala • 
bırka hamam!arda olduiu gihi, 
za11flama fazla terlemelcten Heri 
gelir. itte bunun için f.öyle 1'ir 

banyo almadan evvel y~zünüz -
deki bütUn makyajı adamakıllı 
le\ftİzlemeli ve derinize besleyi · 
d bir krem yahut loıyon ıünne • 

anın müvaıen .. ini ~•in eden Jı. K f • 
"') zet Muhittin daha çorha t.abatına bl. 3 Of I U rinci ka§ıiı daldırmıştı ki bir şırıltı I 

O duyuldu. Ve bunu takib eden bir kah·, Gıda 
~~ kahadır koptu. lııet Mahlttfn at..t 

u ' ) ... ) 1 cibi yerinden 8JÇradı,mefer pehlh·anlar I< t 
I'. Muanın mutambUmı olak ıihl km-(>. ~ 

kendwfne hot bir \)'Ull oynamıtlar. uvve 

"c 

rarak ta öteki ucundari suyu dök . Kan 
mUtler. Ve 111 desnea bntitı kae&· 
tına bopnmıı. Bereket Apak vftcu- c 
dünden Wnalmt)'an bir çeTfklikl• ye. an 
rb\tfen fırlamrı n fazla ı~lanmaktan Hayat 
böyle kurtulmuıtu. 

Çorbadan ıonra sıra tavuta. ıeldl. Sıhhat 
Elimizde ~at.al kapk t.ı•aiu par~la-
maia ~lrıırken ilk açıkıiılUfti iri • . 
Zİlft pzettcl arkadqlardan Fethi 1 Neş' e 
gÖIUrdi, Çohandan rirdUtl aibt kol· 
ları ama71p çatal bıç.almı bir ya.ada N f t 
bo'alnp tanla bir yapıftt. Zaqlb e ase 
tanıtan ne hal• pldttlaf dlflab ı 

ırmik 

Türlü 

Pirinç 

Ç11vdat 

Pahtes 

,..,,... terlemek •• zayıf .1 
ı...ıs ihti7açlarımııı ,;~ermeie 
yeter •• artar ... 

11z!t':!'ı.ı: .. ı.:~.::f•Jf~::: = Çoaaldarama yeclirini•. latedilderini Ye tndiJderini ltıktınm,.a • 
mrı pehlivanlara mıy~n okuyordu. rak cletittln detittire yedirini•. Vitaaüni " koloriti çok olan ite 
ETVelA tartırdt. Tam 108 kilo pldL mükemmel lalü unlarla yanulannı• aeteli ..... tli. tomltal, kanlı, 
Kendlafne rakip aramaia bqladr. canlı olurlar. Çabuk büyiirler, ça&ak dit ~rkanrlar kemikleri "' .. çoı.n Mehmet 110 kilo oldalu • kunetlenir, . ithal olnı.Uar. HASAN OZLO UNLARILE ). APILAN 

Bahnumu ltan7oları . en çok dan bfttabl onunla lilrermete yanq. MAHALLEBJ ve ÇORBALARIN ye tatldann· ve pürelerin ,.e 
zayıflamak için yap:ınıaktadır. ~adı. Bir ara BUyUk Mutaf arı si • yeme1clerin l•••etine payan olmaz. Haaan Ecza depoeu. Taklitlerin • 
Bundan 1'afka ltalmumunun Jeri- züne kestirdi. Fakat bundan ela VU· aln J'H 
ye çolc faydaar ıiil·ühnektedir. U- Jreçtt. Döndü dotaıtr yeniden id•u· elen 1 nıaa. ·Hasan m.,.Jı..ına 1 at. 
ıulü de ıudur: lara batlıyan kırm•tll en ıaJlf nklıt 

~Urt~i Abbas tutup hu'.aya kaldır. 
Banyo yapmak iıtiyenin bü · tir. Fakat sırtını yere a;etireyim der · 

tün vücudu ıJCalc ltabnumundan ken .. Az kaldi .kendi gidiyordu. En 
bir tabaka ile ııY&Ddıktan ıonra sonra 56 kJlodan Hüseyin, Ömer. Ke
battaneyelere ıardarak muatye~ nanı ortada gtirmeyfnce: 

.................................. 
Kızktllesi Bahçesinde 

MUHTEL.iP' EtlLENCELEA 
MtTSimin son haftan •l ..... betl7le 6 teşrinievvel pazar günü saat bir zaman için &ylece btl"akıl - - 56 kiloya meydan okuyorum. 

maktadır. Ondan sonra balınu • Kendüıiae stf\"enen varsa ortaya çık. 1' d•n 2' e kadıu f e\·kaİlde prorrram hazırlan111ııtır .. Doktor PETROF 1 
.......... idar•indeki Balalayka orkestra n caz heyetini, Bayan 'MMARA ve Lili 

mu ~ılcanlaraic maaaj yapılır. 81" aea • • 
Gil · ,,._ f-' h' •· d llA tarafından zensin nrycte ve Rus oyunlarını g6rmeye ve dfnleml'ye • Balmumu ~anyoaunda yüz •· l'tf mıncııcr .-..n ır ı\enarın a .,., 

çıkta bırakıbraa da makJ&j ailin· kilolak bir halter kcllui ,-ardı. Bir ı•kıoş•u•n1uz1. • ••••••••••••••• ••••••• . . . . ara Hall4 GıaJtp buna yaklaftı. TutQp 2 1 1 

~dı~. ~~~~~~~~~~&M•b~:~~~=.~~~~~~~--~m~~~~~~-~~~~~~~~~ aamelcr ~d\ vi l • 1 fefiM"lt~V')'lf;ffti: "ftft' ll'1•fl • L.1.- L J 
releri buradan ~ ~'t"@f< ' her )eri kıpkırmızı o1du. Damuları ıtap arı... KTCP Kitap a:._,...,...,,.. 
deri ıürellik ve ıafhinun bozul· gerildi. Bö1·Jece bir iki dakika durduk 
ma11na aellç olur. tan ıonra her nedense birdenbire ıtil. · ilk, Orta, Lise kltapları 

Alaturka hamamlarda ltirclen- ıe,,t yerinden oynataaktan nır•~ti. ' A nkara caddesi 157 Numara 
bir• ııcata ıi·m•k iyi delildir Beni ~ruı sör~eı: . 1 lırıkılAp kitabevi 

. - Karar verdım dedı. Buntlan ffl\• 
ö~~k~k~~U~NP~P raW~h~~li~~~~unnb. ~~~~-~~~~~~~~§~~-~~-~~~--
l~~~·~~mm~~"~ kemi~~Ço~nM~m~eBb~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mumt havaıına 1&İrftırmek lbım· MuAtafayı koyaeatın'ı. Abbasla Ihsan karşılaştılar. Ye ekser- otelin sahibi Hacı Beyden, yemekler. 
dır. Sıcak ye\de uzun uzadıya Anlatılan Haltr Galip ıe~en sene iliz yapttlar. ?\uri büyük bil"vukufla den, intizam ve disiplinden son dere· 
ka.labiiineniz Jİ olur. hakemlik ,.e adalet ufruntfa ye. J antrenömıınlara neıaret etm~k sure. memnun olduklarını söylediler. Bu 

.., • • difl daralı u11utmamı~tr. tiel antrenürlük vazifesini de yapıyor. şekilde muntazam çalışan pehlivanla· 
Tam saat dörtte ıüreıçiler idma-

1 
Pehlivanlar biıi zorla ak~am yeme- rımız elbette Ruelarla "pacaklarr kar 

Alaturka hllmama ıirerken na ba~Jadrlar. Çoban Mehınet aıra ile ;ine alıkoy<Jul:u. Yine ayni neşe için- ~!ıılaşmada mu•affak o1acaklar ve iki 
yüzdeki nfakyaj adamakıllı te · Ankaradan yeni getirilen tarunmı~ 1 de yemekler yendi. 1\luhtellf ı:üre~çi. :rüı milyonluk bir kitle aruında ae • 
mizlendikten sonra sözlerin et • ağır siklet ıtirtMilerinıiıden Necmi, Jcre yakha~ralc' kamp hayatlarından çilen ea bi Sovyet güre§Çiltri f(arfl• 
rafına ve alna deriyi bcıleyic; otuzundan sonra yeniden ,Ure~ ba~. ) memnun olup o1madıklarınıı bir nok- j sın da Türk kuvvetini n Türk rüeünil 
loayon )"ahut krem ıürüimeli:lir. lıyan Cema1! <Stadyum ınttdürll) Bil· un ,.,,.. tika3etleri olup oJmadığını l i~bat edeceklerdir ... d6·e ak~m fstnn· 

Vücucla yumupk keH bezi vilk Muıtafa fle sıra ile ıürqti. Nuri Hrdum. Hepsi kllmptaki mükemmel i· hula döndük. 
İle Yusuf Ar~lan, A•l\&ftl& lbHhbn. darede,n, bmp direktörü !\ecmidcn. M. SertotJlıı 

ıürmek ıayet ;yidir. 'Sabunlan • -;;iiiiii·--ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•liiiiii~•iiiiiii•iiiiii~iiiim-~iiiii~miiia;;;~;;~----a;;;;;;;m;-~ 
111ak için ıert tifler yerinı yumu · '"" d 
,ak •ünıer kuaanııaaahd•r. inhisarlar U. Müdürlüğün en : 

Eğt!r ıenç ve aailalP iıeniıl'--... ~---...----... -.------------------------------~ bu baıtıolara !liç 1'ir ıar&rını ıör· 
meden alabilir1iriz, ye~er ki haa .. 
ycdan ıcnra Jaima bir aaat ka
dar iıtirahat etmeliıini". Eie!' 
banyoların ıiza en hafif clerececle 
bile olH zafiyet v•rdijini h111•· 
dtr1eniı, hemM bn•ak111J% ve bir 
doktordan öjüt almadıkça yeni .. 
den harn&Jft yapmaia k• lkıtana • 
rmız. 

Kalp haatılıir olan, tahut vii· 
cudu eıJaen ztek na~ik olan le•· 
dınlar aüzellik hanyolar.nı ancak 
doktqrlara ıorcluktan sonra alma
lıdır. Kıtiyen keneli bHclikleı ine 
ı5re hareket etmemeli dit. 

GüHtllilı Ooltforu 
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190000 
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25000 
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20000 

IJOO 

Kilo 

" . 
" 
" 
" 

" 
•• 
" 

., 

1 ., 
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No. 80 

" IO 
,, 70 

" 70 

" 90 

.. 110X azo 
,, 700Xtooo 
.. rooxıooo 

70 x 70 
7°'1Xl000 
700X1000 

100Xıooo 
700X1000 

" 

,. 
,, . 

Dublu• 
lriplckı 

" 
" 

kartoı ) 
,. ) 

" ) 
,, ) 

" ) 

Birinci hamur k4iı:t ) 
,, ,, ,, ) 

Cilllı beyaz kliıd ) 

llcinei hamur her-z kli1t) 
,, .. ,, " ) 

" " ,,) 

Pe•lM kUıd 
Jeyaz tite amNlaj lcllıdı) 
P .... ulc lcltıclı > 

· 14 X/ 1935 Pazartesi aa~t (14) 

ıs 1Xıt935 Sair ıa~t (14) 

16/Xı 1935 Çarıamba '4At(14) 

17/ X/ 1935 Pertembe ıaat (14) 

Hainiz. Mum banyoıundan ya . --.· f?\'" ____ ...,, .......... ~ .... ·--~ T - 1000 Dtlet lnee zamlclı boltin. ) 
hut terfeme daireıindeq i•tir•hat 
oda11na geçerken bu beıl,yici 
kroll\ de ıllindikten batlra yeni 
bir nıakyajdan evvel 'yUı ıoğuk 
1U it• •d.-.ıakrlh yıkanmatıtfır. l 

BlsiJll memleketh~aizde hi1Je 
hahn1111nı ıibl hanyeJauı hiç IU -1 

zum yoktur. Çünkü alaturka ha · j 

5000 Kılo No. 60 K.h•• renıi tc6aele mukavva ) 18/X/ 1935 Cuma saat {14) 
10000 ., · 82XJl4 Kallvt renıi aınb&laj ltitıdı. ) 

lci•r• ... iı ihtiyac ı içi" 1titn~e v• nümuneteri veçhile yuk•nda ısım ve mi1ctarla1r ya~lı malzeme 
pazarlıkla aatın alnı~. Venıa ~k \•lİy•mlerin paz•rhia •ttirak etme!~ i!zere hiıalarında yazdı pll 
ve ••atlerde O'o '1,S ,Uv•flm• .,ar' lar!Je birlikte 1Cahata9ta Levazım v:e Mübayaat ıubeaindeki Abtll 

. Komiıyonuna qıilraeaatlan. (5898). 
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E K T E v z E: N r-N M 1 R 1 ~ s 1 ~ ---- J 

.:.::,. __ ,__ 
•• 
Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ı~--. ______ ..._._..,.. 

Dıkkat! 

ı; 
Mi N ORA 1· 

Traş bıçağı herkesin bıçağıdır. 1011 
T adedi 35 kuru!=!. Her yerde şıatrl1r. = 

COLUMBiA 
Plaklarında 

Bayan Safly~ 
Mustafa Nafiz 

lrma{lın 

Bayan Denizkızı 
Eftaıya Sadi 

No. 17262 Unuttum seni yilzüm 
rüJme 

Bestelediği 22152 No. (Btste Nasip Mehmet) 

5 ilk Tetrin Cumarteıi ıünü TOKATLIYAN OTELiNiN 
yeni CAZINI dinlemek fırıatını kaçrrmaymız. 

Bundan böyle mutat mevsimin Dans1ı Çay ve Yemeklerinin 
ba.tladıiından sayın mütterilerimizi haberdar ederiz. ·-----........... , ........ -........... . 
·~~:::ı~:::,. ç a ğ ı a y a n eaı:;c;:a 

Eski MULEN RUJ 
Bu ak.,am açılıyor 

Kirahk 
Sonsuz bu sabah bir acı Kapı ç~ldıkça oynaClı yürejlm. 

rüyayla uyandım. (Beste Faiz Kapancı) daire 
Kabata.ıta, Sedüıtünde Cürulc 

ıulu Mahmud Paıa apartlmo.nında 1 

l•Yet güzel manzaralı büyül< / 
beı oda ve bir ıofalı, mükellef ha· 
IDamh bir daire kirahktır. 

ümitsiz bir sevişle zülfüne dil Bay an Bed ra 
bağhyanlar var. - No.17263 Yandım sapa yandım 
Bay H. •urhanın sana sen ile rönUl ıet yan bana. 

. Akhm peritan olsun mu 
~o. 17261 Son ninni. Fikrim dafılsın dursun mu 

Beste Bay UdT Neşetkar Neşat. 
Bu pJlJdar ıatışa çrkarrlmı§tır. Tramvay iıtuyonunun hem~n 

Y~nındadır. Takıime de y;ıı.1ndır 

... ,~S~e·ı~a~rn~ı•ı•z•z•a•t .. ••
1
----... lml!ll--------------------------------

TI. t -s t 1 SlNtR Ti AKIL D Et v f 
Eftaıva Sadi Bestekar Blmen 

Bayan EFTALYA tarafından DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERİ 

ya ro ana 1 . Hastalddarr mfit.lu11mı r. em assa San'atkAr: Haıtde 
B O Ytl K GALA 

Her kitapçıda bulunur Cata:ottu Orhan B. apartnum Tel: 22033 - Ev. Kadiköyü Bahan,. 11ert d&k Tel: 60191 •••tekir Blm•n tarahndan kendi •••rlerl. 
ialı: 16 liuruı 

--
iz herşeyi sana söyliyebilecek kadar 
büyümüş olacaktrr. 

Baban da ölmü" olacaiından senin 
için artık hiç bir korkum kalmryacak· 
tır. · 

Pakat o zaman da ya ben ölümdö
şeğinde bulunacaiım yahut Luiz lKr 
felakete uğramıı. bir tehlikeyle karşr. 
Iaşmış olacaktır. 

Her iki halde de Fransun, Mvgili . 
nin. karının son isteği Luiıe lbımre· 

len ~efkati göstermel\liğin. OflU yanına 
almakhğın. senin karrn bulundufutn 
bir sırada doğduğu f çln hak e1mi§ ol
duğu İ!mini kendi!IJine nrmekliğin 
dir. 

Şimdi ise sana uğursuz &ırrr söyle. 
ft\ek sırast geldi: 

l\ardeşin Hanri herıi 8e\iyordu. f~· 
ft, hütijn felaketimiz bu diml~d~ to~ • 
ludur. 

Hanri (Mni! aşkım f!Öylemekten çe· 
kinmedi. Fakat pek genç olan bu Ço . 

cukt.a sadakat duytusunun :t§ka Ja· 
Jip geleceğini umuyordum. Sana oll1n 
ıııngiınin onda11 gelecek hakaret.e kar
~ı beni koruyacağını Mnryordum. Ai· 
lel"in fertleri ara~mda bir ka'"g~yıı 
tı(l>hep olmamak i~in ıııust1ynrdum. 

;\fuharehey~ gittiı{in gece dudakla. 
nnun ucuna bir sır gelmitti. Na~rl 
hAdiAelt-rfn geçtiğini n evleni~imizfn 
na!!ııl olduğunu hilir~in. Ertesi gilnü 
seni bo§ yere bekledim. Halbuki tıen 
ıeceifen. titmişsin . 

Dudak1arımrn ucuna gelen sırrı 
'llmdi !!Öylliy<U"Um: 0 va.Jcit cebe f~im. 
Sınıa bir evlat d~furmak Uure bu -
1unuyordu11t. 

Senin harbettifin Şll'ada çocuk dOn 
yaya reldi. 

Adını Luiz kodum. 

Öldüğünü sandıiım o müthiş aylar 
içinde ölümle pençeleşirken kardetin 
de ortadan kaybolmu,tu. Onun bir da. 
f1a. b3na. görünmiyecefini umuyor.ti um. 

Bir gün kızım çahndı. Onu deli gi
bi ararken Hanri önüme çıktı. Senin 
ged dönmekte olduiunu haber H!rdi. 
Ayni zamanda Luiz.i çalan adamı da 
tanıdığını :ııöyledi. Sai' olduiunu du • 
yal'&.k sevinçle yüreğim çarpmakta f • 
ktn Fransuva, gözlerimin önünde hu. 
gün içinde ı;rrp1ndrğım gir da btn C:ihıe 
döne 11:enişlediğini rördüm. 

Senin koştuğun ve tatlı ~sini du:r
d~ğ~m a.nda müthiş bir şey daha i§it. 
mı tnn kı onu da burada söyJiyeceğlm. 

Luiz, kardeşin tarafından para ile 
tutulmuş bir adamın elinde bulurıu • 

yordu. Bu sefil herifin iısmi ~ü, a he 
dö Pardarandrr. 'Bu cana, ar Jı~rif k~ı: 
de~inin bir iş:ırfti üzerin«? r.a.YaJlı L1ıi-
7.t bofazlı)'acaktr. H.anri iıı:e tıPnin "a
nındı.ı it.ham edildiğim sırada ifiı:ıv: 
ed•c~k olursam bu işareti '·ermrk ii • 
7.en! hazır bulunuyordu. 

Bunu takip eden korkunç Mhneyi 
bilir11in \'t şimdi İ)t~ encla karde~in 
tarafından iC1am edildiğim ~ıı·"d:'I nr · 
den ı:;ustuğıımu anladın. 

Btn gerçi 5U~tum Frantrnrn, fahqt 
ruhu l1l yeisin den haykmyor, k~ lbim 
arı!llından kn-ramyordu. 

Şiipheeiz Tann bana o anda arıdı 
ki bayıldım. Aklım başıma g~ldifi ra 
man sen :ranrmda yoktun. 

Ben mahkl\m· olınuştuın fakat I!uir, 
kurtqlmuştu. · 

l"ransuva ikimlıi de mahveden Ye 
şUJ!Jenfn ismini taşıyan karde~in Han 
riye IAnet olsun. 

Caz: ••hrlmlzln en maruf ve sevimli art •t ve •nn~' tklrları. , 
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ucuyla. U!t.a Llnd.rinin ayağına baktı. 
İ§te bu suretle sulh olunmuştu. 
Pardayan yemekten sonra ahıra 

giderek atının orada bulunduğunu ve 
kendisi yokken iyi bakılmış olduğunu 
gördü. Sonra odasına çıktT. 

lçeı-iye girince ilk işi duvarda asılı 
duran kılıcını ku~nmak oldu. Sonra 
siy~ elbiseli kadınm kendisine yazdı
ğı pusufayı üç dört kere okudu ve: 

- Şimdi ilk i~im bu mektubu bu· 
larak Marşal dö Monmoransiye ver • 
mek olmalı! dedi. 

Tıpkr Dam Maa;elon gibi o da fakir 
bir i~i kadınla Mar§alm arasında ne 
gibi bir münasebet olabileceğini dii • 
şündil. • 

Mektup oradaı masanın üzerindf' 
duruyordu. Pardayan ise düşünce i · 
~indf! enine boyuna dolaşıyor ve h<'r 
dönii~te gözii mektuba. ilişiyordu. 

Mektup açıktı. Jı'akat onu okumağa 
hakkı yoktu .• Lakin okur~ ft(' çrkar • 
dı .. Bunda.n Ltıiz)c anne:;ini tevkif e • 
denlere dair hir malumat elde etmiyr.. 

ceği ne malUmdu. Şüphe.siz siyah elbi
~~li kadın 1\ta.rıp.1 dö l\fonn1oransiden 
yardım istiyordu. Eier öyle iıı.e ken • 
di~i J\larşa hn )'erini tut.a bilirdi. l\f:t r . 
ş;ı l dö J\fonmoran~i gihi büyük bir ~tn 
)·öriin hima) e<ıi pek miihim~e de h<'n · 
diıı;inin hu husustaki fedaU.rhğJ hcJ. 
ki daha çok ol.ahilirdi. 

PRrdayan düşünüyordu: 

- Bu kadın 1\farş<ıla neden muh • 
bç olmu~ oJıı;un? Luiıle annc.-.ini km. 
tarmak hakkını taş1ra1' hir adam v11r
~ o da btnim. Bir başka!ının araya 
rirme8ini fştemtm. Ne ise ~u mektubu 
bf r okuyayrm. 

Pardayan Dam Magelon t<\r:ıfm • 
dan miihüril koparılan me.ktubu aldı. 

Bir kere daha tereddüt etti. Fakat Lu. 
iıin imdadına ko§lllak llzunpldtli .a. 
bf mektupta da bazı maltlnıU l>ulun• 
ması ihtimali tereddtidtlnU sil& Bun .. 
dan maada, Luize ann.etdni kurtU • 
mak için araya bir bqılmsmm girme• 
sini istememesi bu duygulanna hfraz 
da kıskançlık karışbğını meydana ko. 
yuyordu. ~ 

Delikanlı kağıdr açarak cııkumafa; 
ba~ladr. Son derece bir dikkatte oku "' 
doğu için bu epeyce bir zaman l!ltirdü. 

Şövalye mektubu bitirdiği zaman pek 
fazla sararmı§tT. Onu masanın üzerine 
koyarak, acı bir gülümseme ile dü • 
şünüyordu. Masaya dayanmış olduğu 
halde ömründe ilk defa olarak Şöval. 
ye derin bir l1ayale dalmıştı .. 

Düşündükçe yiiıündeki yeis ,.e ke
der iıleıi çoğalıyordu. 

Göı?8il ufak bir hrtkmkla ı-arıı;1ldı. 

Mektubu alarak bir daha baştan 
son:t kadar okuyup birkaç miihim yeri 
gözlerine inanmıyormuş ~bi hafif 
titrek bir sr:;ıle dişinden tekrı:ırla dr. 

nu ikinci okuma da [C;()na erinre 
mektup elinden düştü . 

Şih·alye clö Parda)·:ın iı;;e haşım t'Y· 
rı1iş oln11iu hı:ılcfo n~Jtyo-rrhı. 

il- "' il-

.Tan dö PiyPnin mektuhıJ l:l'.18 :ı:eıı<'· 
l'i ağu:ı;tosunun 20 nci günli. yani 

• Fransm·a dö Monmotansinin kral ikin 
d llanrin in piç kT7ıT Diyan dö Fı-an !li . 
la eylen<lit!i Eene yazrlmı .jh. 

Şu halde aradan on dört 11rnr g eç• 
miş hulun11:·ordu. 

J ştı:! on dört sen~d~nlıtri m k• u;> 
ıa..-allı kadının sandığln da. sag oiaı1 • 

lara giıli kalan bir hııkika ti ö[!re' rı1 "'' 
için meı:arından ~ıkatıti bir hay~l gi • 



'1'auç.uk adamlar 
~omanın mevzu unu hazırlayan: Edgar Valas 21 -

...... -.. ------·············· ...................... . ...... ". -..---........ •• •• .......... ......... . • ••••• J 1 KIMXAGER a 

B Hu~!.~}!?ı~L~k~u!ı~lı 
H Bilumum tahlilat Emlnöntl. Emlakll 
H ve Eytam bankası karşısında izzet- ı 
~ bey hanı. 
:t • 
:: ::::::::ı:u::=ır.:::::m:11111111:uum:s:::::m:: 

Satllık otomobil 
Kullanılmıt fakat iyi b;:. t.alde 

B"tYbi F ord otomobili satıllktır F e. 

ne.-yolunda Muhtarpaıa çıkma • 
~unda (6) numaralı eve müracaat. 

-

a "iZ .' S'Z t/I • o,,,, Y~•~""-
3ın,z ~ 

\ • 

• 

T .................. ......_,_ . 

Dle h•klml, 
Ratıp TOrkoOlu ... .... _ ........... .. 

otelbl'fl• ... _.8h(98) 
---- ------------ ----· ----- - --------- - -- - ---- - - -- - --~ -- ~ -- - ·- _.._._ - -~ - - --- - ------ - - -------- ------ - - - -- -

r \~n \Y.\~T. 'n 
._.. .. . . .------- . ---------

l ı i, n· •. ..:ana çıln.1~k l:izır.ı•,c:e"' \'al• . ' 
ti 1ıe~ll~·ordu. 

Mektup şl>yJe )na:ılmıştı. 
"Ilugiin Qev~n bir kadının en ~ok a-. 

cı c:ekel>ilcceğıi halde bulunuyorum. : 
BÜ acı, ruhumu e7.di, kalhimi parçala-J 
dı ... 

Fnkat ölmedim .• \ e ölmüyorum. 
IMid daha ecelim ge!mrdi, t;e;,i bu 

grfil hayata mahkt"ım erlea hi r şey ' 'ar j 
11a o d:ı küçiik kıııfnın .r.-tağmıt e~il -
mck mecburiyetidir. 

Ben ölürsem ona kim bakacak .• O. 
nun i~in ya~:ımaklıiım lazınt. 

lfıçkırıklarla a!l:ımaktan hoğul -
m"\k derecelerine geldiğim, za\·~ıllı kalı 

himin durmak üzere olduğunu anladı-
- • • . d 1 d'" ,,. 1 
J.;\m, acı ve ısıırap ıc;ın ~ ece o~~~· -

ne düşeceğimi hissettiğim anlar ranu il 
clı~umun yatağı yanına oturara•< ,.u . 
r.;;nü ~eyrediyorum. · ·I 

• 1 
nu bana ye,nıden cesaret '"' kunet 

Te:·iror. 

Kızım şimdi beş yaşına bastı .. Ah 
ırevgili Fransunm. onu bir kere göre. 
bilsen: işte bu anda rahat rahat uy -
ku.rn daldı. Çünkü annesinin başı u -

<"~nda beklediğini hiliyor. Cözülmüş 

~aclnrı ,·astıiının Ü7.e.rin«.> ıfatllı-rak 

Mini mini haşrnın etrarında ipekten 

.•ladam n;. anut ~nln gibi meŞhur u 
kahra~an bir senyöre !Ayık bir karı 
olduğu .!"ÖyleniJor. 

lleJ hat, hen de senin" faadetini te
min edtm"~ mi~ dim 'Franırnrn .. 

Buıiin. h'er ~er bttti. Ruhumda 
tiİriyer'k parlryan $On limit ışığı da 
~ndü. l'.ahanın beni koğduğn. kalbi • 
mi PQr~aladıfı, sen.i bütün ömrünre 
Baqtifdc. hapsolu'!makta kurtarmak 
itin e\·leni,imizi bozan muka,·eleyi im
z.ihyarak sendeliye Rendeliye konağı • 

nızdan ~ıktıi'Jm.zaman ölmüş gibi bir 
halde, kendimi bilmiyuek Paritdn ka
ranlıkları arasına daldıiım gün kn~ım 
kutağlmda olarak bir iN:anın duyabile 
ceği acının son derecttıine ,·ardıAımı 
hi~r:ettim. 

Heyhat!" H~la o günii, o acıklı 
\f' matemli s:ünü hatrrlamak istemiyo
rlım. 

. Felae"timin büyüklüğüyle l::eraber 
e~rarımı alan karanlık ufukların ö • 
hür tnrarında ha:r.ı Umit ı~ıkJarı görür 
Ribi ohı,·ordu111. , 

Pakat bugün her şey benim için e-
bedi.nen karanlığına daldı. 

Fransu,·a. herşey mahrnlduğu hal 
de hala f'heıti bir hai hf'ni 11ana bağ • 
lıyor. 

hir hale ~iziyor. Dudaklarına bir a-ü · - Çünkü çocuğun yaşıyor n! yaşıy:ı-
1.. c··- .. k cak" um<11eme ,·ar. ottsu yavaıı, ~·a,.aş a • • 
harıror. çiinkü bahtiyardır. l§te söylemek t.tiyen dudaklanmı 

Görı;ıen kızım ne kadar ır:üzel Pran-ı onun için susturdum" Onun i~in bir 

\ b 1 k t:ok felaket uçurumlarını aştım. Onun ııım·n .. . deta ir me ek_ Nurdan, ışı · -
tan. güzeJlikten yoğrulmuş bir me • için kendimi feda ettim" \"e itte onun 
lek '1füdin. iQte hu senin kmndır Fran. için kızın yaşayacaktır Fransuva ! 
Mml-s~ lroeam.. Şf mcliye kadar kızım i~in suayor-

lhl«ün ~n e\·leniyorsun, oturmakta dum. Şimdi onan l~ln söyleınete mec 
otdatuın bu MfU, pis eokakta bile eti- bunnn. 
ftinUnün debdebesinden bahaolunarak Sana Yaktiyle, isminin L1IİI olcla • 

r 

'' .4 R O ... 'y A N J, A 'K 11'1 

i~nu söylemiştim delil mi1 işte fie,.. j 
gili yavrumuz bu ismi tapyor. "Eier 1 
kızını gözünün önünde canlandırmak 
istel'Ml\ dünyada bir eşi daha olmıyan 1 
80n derece güzel bir l.uiı dü ön. O Ta· 

kit onu görmüş olacaksın .. 

Bana gelecek htr f enalıfa razıyım. 
Harabm mahvolsun, tahkiri hak ft -
mi' olmadığım halde tahkir edileyim. 

Bunlara dayanırım~ Fakat yalnız Lai 
zin mes'ut olmasını i"terim. Hayat, 1 
kunet, İ.4itek, düşünce naauna bende 
kalan her~~· Lulıclir. Laizbt ele benim 
stihi haksız yere fellkete uiramunu 
isttmem" 

Bunun irin kalbini ~ocutuna af -
man Ji.zrmdır. Onan da alnı açık o . 
Jarak konafına girm!ye hakkı olm:ıh -
dır. 

J.uizin de senin yanında ta11mle· 
ter ,·eri almıuıı irap eder. 

Bunnn ir'İn de ıtn~ili kor.am, müt -
iti' hakil.-atl öfrenmeklifin heTftyden 
en'efgelir. 

~a~a h:\li kocam diyorum. ÇtinkU 

ömrümün ~nuna kadar kocam olarak 
ka 1~ ".ako;1n .• 

Marjan._inin ~--ki kiliHSinde be • 
nimle nlenmiştin. O unutulmaz ge • 

ceyi akhna getir. Evleni~mize ~hit 
nlan ölüm dö~ndeki babamm karşı

sında beni her zaman seveceğine dair 
yemin efmiştin. 

Seni o rece nasıl gördiimse §İmdi 
de öyle görilyorwn. 

· 'Konnetablin, kralın, papanın emir • 
teri neye yarar? Onların kararlan, 

istekleri ne iş ıörUr'!. Her ne olursa 
olsun een henim koeamsm Pransan .• 

Onaa için bizi ayıran mq' ... ei • 
ı 

nayett ötrenmellafn. Ştmdi her '871 
anhyaeabın .. Bahanıa saidarliinu, 

karde!lnin taailllhü, lffSilla'ln -... 
nt iftiharla ÜflJUta ll;ık ol~wi'Ua 
kızının Monmora•ll•rhl koatnula e;,. 

tarniak halı:lmn Mis bahnul-taa. 
laer ,tefi, her fe1' lift•er*81n. 

Fakat bu Rntt. Wttar ita,.._ 
karıtmak latedili•i aa .. t 

Fnıftuan, ba •tkth'la• •ili• de 
hakikati öiren111eldlthl içia nayo •• 
ram. 

'vaüt baaa .... .-;a•ermek t~ 
üç ıeJi beklirorum. · 

Bfrind81 bahaam il•u6dir (l) 

Çünkü bu uianuı mm iir•••ii•• 
haber alırsa bütün hJideti:rle ..._ 
ylHtleMCntir. 

lkillcW kıma L'Udn lllillet~ H 

kendi hak!unı korarabllffekl •~ ta• 
Monmorantriye Plyen ait.biden liıir 

kıu ve MonmoraUi ailfllinin ••a 
nrief olan bir kahranum JHT1191lna 

yakı,aeak ımette 861 81'1t1eMleeek 
bir ya,,a nrmuuftr. 

O~lineii.U de çocaiampznn •ithif 
bir ttialikeye atramuı nya beni• öl
mek iiıere bulunmamdır. 

Bu üç tart reriai buluncaya kadar, 
su8arak dünyada en fok HTcitim bir 

adamrn uadetinf Te hif •lmama isti:. 
rahatini temin ettitn&den dolan bir 
sevi11ç •içinde kalaeafun, 

Çtinkiiı hayatın heaee kıymeti yok. 
tur. Dütiindüftim 1Jf1 yalını çoeatu • 
munn hayatıdır. 

B• mektap eJJne,.eçttii IAlaa l1İ-

(l) Kon11nabl IHı ırMlctubun tarllt.ül 
tffll do/ta:ı Hile HllNI,.., 1.$11 U öl. 
ldftir. 



fi•, RER - Al<ş:ım rac-::!"' - --------;~~5~t~L~K~T~E~Ş~R~~tN~·~-~1~~:~~==~==~;===~~=~~~~~~ ------··---

' Uıııe. llmırY1llnrı ue ıı•ntıı ııı~me Lmnı1ı ıdaft&f ıı~nıarı 
12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem matbaa kağıtları 

ve kartonları ·fl'Limrüklenmit olarak teslimi şartiyle 4 - lkinciteş · 11 

rin - 935 Pazart~si gün:i saat 15 te Ankarada ıdare binıuında k~· 
palı ~arf usuliy:e ı,atın an nacaktır. 

'Bu ite girmek istiyenlerjn ' 94 7 lira 50 ' kuru~luk muvakkat temi· 
nat ile kanunun lılyin ettiği .vesika larıJ kanunun 4 ün.:ü maddesi mu 
cibince işe girmeğe kanuni manile- ri bulunmadığına dair beJi anname 
ve te~Hflerini .ıyni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine ver· 
mc!eri lizımdn. , 

Bu İf~ait f&rtnameler parası z olarak Ankal'ada Malzeme Dai , 
reıinde, Haidarpatada Tuellüm ve Sevk Müdü'r)Uğünde dağıbl 1 • I 
maktadır. Nümuneler Malzeme Da ireainde ve Haydarpafada Teıe • . 
lüm Müdürlüğitnd ; görülebilir. ( 6117) . ' 

Muhamm~o be.deli 2000 lira o fa·n dinamo ve otomat kömütleri 
4 - 11 - 193~ Pazarte~i günü sa at ~5,;JO -da kapalı zarf usulü 

1 
ile 

Ankuada idaİa .bi~aam:la se);ın a Iİnacaktır. Bu i,e· girmel~ istiy~nle · 
rin 160 .Uralık' n11,lvakkat le~i~t ·'...Verm~l~ri .ve kanunun tayin ettiği 
veıika~ar ve it~ girmeğe manii kanuni bulunmadtğma dair beyanna. 
me ve tekliflerle ayni gün saat 14 30 a kadar Konı;ryon ~t-isliğine 
vern:.eleri la~dtr. Bu lft': ait ıartnameler Haydı:t.•paşada Tesel!üm 
ve Sevk :M.ü~~rİüğünde, Ankarada Malzeme Dair~ainde parasız ola-
rak d~gin1maktadır. (6118) 

Muhammen beaeii 14878 lira olan muhtelif alat ve edevat 7/11/ 
935 Pertembe gü~ü s~t 15~30 -da kapalı zarf usulü ile Ankarada İ· 1 

dal'~ binaımda satın almacaktw. 
Bq İJ~. g~ek iıteyenlerin 1115,85 liralık muvakkat teminat ile 

kanuı\µ~yln-.ettiii vesikaları, keza kanunun 4 ·üncü maddeıi mu· 
cihince ite girmey:e kanuni manileri bu1unmadığına dair heyanna • 
me ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30· a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeJ~'i li.znndır. 

Bun ıait;iartnameler pa•·asız olarak Ankarada Malzeme daire • 

Asrımızın En Büyi:ik Dehası Olan 
·"" 

.t 1936 model, 16 - 2000 metreli 

~at,eser 
• 1 

Ra yo a 
Yakında Türkiyeye ge1mektedir 

Satış Yeri: 

iS 

ıinden ve Haydarpa1ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alına· , Sahi.binin Sesi, BeYO~lu Galatasaray .,mer!.c;.ezi karşasında 
bilir, · -:'" ., . , '"' (6194) j , . 

' Irmak: Fily~a hattının Çankırıdan sonrn Asparı lldızım Gölli.icc. lfj~ B akşam: Taksimde Abıde karşı5H"!da • 
'' ~ \' ~1,r) ..., ... '"- ••• ~. ~ • •f:, • ,''.•/ '\:\' .'. • • 

Sıımucak Kurıunlu Atkaracalar veÇerket istasyonJarmı havi 104 ı U E (1•\11 SALONU A"ll Y()R 
ki~ometrel,ik kıa~ı 10(~0/935 .tari~inden itibaren işletmeye açtlmı:ı· ı KIŞL.IK 118 - '-"il V 
tll'~ Bu lmınnda 'ımdılık haftada üç defa Pazar Çar§amba Cuma -
ııün!eri birer muhtelit katarın aşağıdaki tarifeye göre i~leyeceği ilan 
olunur. · ' Q ~ "· ' (2852) (6122) 1 

•• .., ·., Qanlnrtdanı·kalkıf v 
\ ~ ........... "'çerkeıe varıı ,.. · · · ,. · 

Çerketden ·kalkı§ 
-~ankırıya vanş~ . 

- ~ ~ • ~ 1 · • 

h"i.-.~~'la. .......... -.·~e..ı:: 'nln gecesllfır:•ıoJô h'Jo i ı 

~---~-~=r~~~~~~~w.vw~nF-._~: ŞEFiK - CECAL ~ 
••mıtıJ. ! En çok sevilen FARUK _ SOTiRi - MARKO - RAMA· 

1 artist:ıer. bir:' arada ZAN - ·YAŞAR - HASAN TAHSiN ilk okuma çıktı 
Devlet Basrmevi tarafından,· yeni dil dewimine göre ha.at· 

la.n ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ikinci sınıfında okutulan okuma kitabı çıkmqtır. Değ<'rİ on ye
di buçuk Kuruttur. 

~- Bestekar SALAHADDiN Telefon: 49091 1-·--------------

Dağu:ma merkezi - VAKiT YURDU - Ankar-ı caddesi. 
lıtanbuJ. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafmcia buJunan satıcıla · 
ruıdan te<lıırik ediıebilir. 

VAKil'ın İstanbul · vilciyeti satıcıları 
Büyijkada: Bayan Anna - . 23 Nisan caddesi - numara 4 
Bakırkov: Vehbi - Tütün,. sigara ve kitap satıcısı. 
Beyoğlu: Eıat Barutçu - Kalyoncuku!Juk - Çakmak so- 8 

kak numai'a·226 

Beyko~: Muhitfin .:... Fevzipafa' caddesi numara 76 
BetiktaŞ t A:Ji Yuılıf ~Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca! Şaba~ - Gazete ve kitap satıc~s,. 
Fatih:. Hüsnü - .,.Büyük Karaman caddesi num:ıra 2. 
F ındıkh: Rem.ti - Kırtasiyeci. 
Kad(köy: Sabrı Faik - Anadolu kilapevi - Altjyolağzı. 
Karta,l: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali K~mal - B üyakdere cadde•inde numara 250 
Üsküdar - Sabri Cemal - Kitapçı;' · 

DiKKAT: 
· - VAKiT YURDU Devlet .Basımevi ve Kültür ~akanlığr 

• - t 
neşnyatını~ genel satıcısrd1r - • . . 

Edirne· Jandarma. Efrad Okulu 
Kom~tanhğından: · 

Un §artnamesindeki evıaf değitmesinden ötürü (2490) sayılı ka
nunun (12) inci maddesine göre evvelce yapılan kapalı zarf ehilt
D1Hİ hükümsüz 

1

kalmı!dır. Bu unun tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 
14/10/ 935 Pazartesi günü saat (9) da Edirne Merkez Malmüi:lür -
lüiünde ya~ılacakd~r. Teminat tutarı ve 1.lllUD mikdarı aşağıda yazı· 
hdır. istekliler teminat mektubla.rı ile bir1ikde Komisyona gelmeli · 
dirJer. Zarflar saat (9) dan (10) na kadar kabul olunur. Hususi 
tartları öğreı:mek isteyenler Okul Komutanlığına müracaat edebi • 
lirler. · · (5885) 

Yuca ülkü 
! Liseleti direktörlüğünden: 
j 1 - Engel sına~larına 8-10-933 

de başlanacaktır. Engele kalmı~ öğ . 
rencileriıt okulda bulunmaları gerek • 
tir. 

2 - Bugüne kadar kayıtlarını ye • 
nilememiş olan öğrenciler okulumuz
dan ayrrlmış sayılacak, yerlerine baş
kaları ahnacakhr. 

ŞIK 
glylnenlerln 

TERZiSi 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllrs!nlz ... 

ISTANBUL 

Yeni postahane 
kar9mnda • ıf 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

11111 

*& •• &&•-111 

1 
DOKTOR 1 

Kemal Özsan 1 
Urolog - Operatör 

Kraköy - Ekselsiyor mağa::.ası '· 

Cinıi 
Un 

Kilo 
200000 

· · teminat 
Tut~rı.. % 7,5 
23000. 1_7?5 

Şekli 

Kapalı zarf 

1 Bevliye Mlitehassısı 

1 .. lyanında. Her pün öğlPden sonra : 
Gun . _ 2 .. den 'I · r k<ldm. TPI: 11235 1· 

14/.10/ 935 . ;• ...._ .... Ht!!!D* + 
Paıarteai. 

Doğduğ·unuz tarih ne olursa 
olsun, bu sene kazandığınız 

ve müteakip senelerde ka -
zanacağınrz parlak muvaf . 
fakıyetler :rıldızlara cleğil, 
bizzat l•endinize medyun • 
dur. Şimdi her kadm hatta 
olmuş veya buruşmuş bir 

yüze malik olsa biJe cildi
ne gençliği iade edebilir. Vi. 
yana ünivcritc-.i profesörü 

doktor Stejakalm husuf..lf u -
. sulti dairc~inde gen~ hny • 

,·anlardan istihsa 1 edill'n , ·c. 
Jliocel tabir edilen gençleş • 

tirici cevher ~imdi, ı>embe 
rengindeki Tokalon kremi 

terkibinde .mevcuttur. Yal -
nız geceleri yatJ:1a.zdan <'Y. 

Tel tatbik ed~c<"~iniz hu 
krem, uykunuz esnasında 

cildini:ıi besler ve gençleş

tirir. Yiizün zarrflıı mış ada • 
lelerini t.uvvetıendirir. Sa • 
hahları, hcyaz rengindeki 
( yağsız ) 'fo'rn. loıı kre -
mi kullanı. 
nız. Mün-
besit 
ı-ıamatı 

mc. 
sıl.. 

la§trrır Yt 

siyah ben 
!eri giderir. 
Bu kr«'r.ı 

beyazlatıcı 

besleyici ve 
nrnkav-vim -
dir. Uu yeni f"' :"le 1d"i · · 
riibeyi yapınız. Yüziinüzdc 
h:!"'I) n'''C'.lK :~. trır hıı:rret 
tcbcclcliiJ, ~İZ!) me ·,.t ,.e 
murnff~la;1ct:i IJ!r i .. : · :-1 
temin edecektir, 

• 



r 

• 

.. . 

Gazetelerde gördOQOnQz yw ardaki ııan 
. . 

- HALİDE EDİB'l·n 
11 ilkt~- .. ~~ 

. . . . . HABER·· 

. 
- . 

• 

Gazetesinde neşredDm~te başhyaeak 
olan son :romanının adıılır 

. . - .... 

Hal~de Edib 'in; as/mı . ~R gazeti!sine 
verdiği hu eserin lngi izcege tercümesi, 
hu günlerde Londrada neşr~dilecektir. 

" 

Türk 'debiyabnın · en kıymetli .bir ' 
bulunan bu romanı takip etmek . Jsteıv.... 
telerini aldıkları sattCılara s· · bUI dtdar. 

- t -- - -~,__ -. . 

• 


