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ltalyan kuvvetleri şimalde Adigrad ve 
cenupta Gerlogubi'yi de ele geçirdiler 

ıtaıva Habeşleri 
aleyhine isyana 
DaAıttıkları beyannamelerde: ''imparatorluk 
tacı şlndlkl imparatordan allnarak hakiki 

sahibine verllecektlr.,, dlyorıar. 

Italyan tayyarelerinin şiddetli. 
bombardımanı devam ediyor 
Habeş hükumeti Aduvanın ve Adiğrad'ın 

düşmesinden endişe etmiyor 
Londra, 8 (A.A)- Royter Ajansının Asmara'dan l#f'endljlne 

göre Aduva dOşmUştftr. 
Adlsababa, 8 (A. A.) - Habe• hQhQmetl, ıtaıyan uçak• 

larının Aduva'dan 160 kilometre güneyde (cenu.,.t. bu• 
ıunan 1500 nüfuslu Sakota•ya hlrcum ettlkl rını •Hdtr• 

ektedir. 

Roma, 6 (A.A) JL.. 5 teşrınıevveı tarihindeki dur.umu 
bl~~ıren resmT ıtaıyan ha .. p tebllQJ, ıtalyanıarın ad1gr.at 
mustahkem mevkllnl aıo1klarını, oradaki ahall ve pa
pasıar1n teslim olduklarını ve Somalı cephesıncre de 
Gerlogubi'yi ele geoırdlklerinl blldlrmektedlr . 

. Ac:llsababa, e (A. A.) - ıtaıyan uçakları &orahal mevki· 
lnı bombardıman etmı11ıerdlr. Bomoardıman neticesinde 
beş kl•I öımoe 15 kl•I yaraıanmıetır. 

Asmara, 6 (A.A) - Havas Ajansının özel ayları, ltalyanların 
Tlgre evaıetlnde başka bir Dluastl'yl (hanedanı) tahta geçir
mek niyetinde oldoklar111 .. blldlrmellteillr. 
ltaıyan uçaklarının atlı :ırı beyyannamelerde şunlar yazı

lıdır: "Bu yıl, ltalyan kraıhtının genlşlemeslnl gUrecektlr. 
Buna karşı koyan mahvolmuş demektir. Şoa eyaletinin haksız 
Yere gasbettlğl tac Tlgre eyaletine dinecektir.,, 

h HABER - Yukank.1 telgraflarda ismi ceçen ŞO.A arasuada bir taht milcadelest olm11t lletieede galebe Me. 
Rnedanı tarihteki hazreti Süleyman ile Saba ıpellke. nelik-le kalmiftı. o zaman Ras Mangqa, Tiıre e)'&letf. 

si 1 Belklaten 1ıefekkijl ettljt söylenen ailedir Jd, ltalyan-
Jan 'fakUJe Aduada bozguna uğratan bUyUk Menellk de ne bir nevi valil 11111uml suretinde sUrtllm'tiştü. Bunun 

imparator 
kışkırtıyor 

bu .Ullledea gelmedir. Ancak Haile SelAslye altanat hanedanına ~ haned&nı dediler. 

m~~~n~~~~~~hlrm~~~ ~~~~·~~~~~~~~--~--~----~--~------~-
tic~nde tahta geçmiştir. dan birinci Haile SelAsiye'nin Şoa haneünınm yerl.-e B •• k •• ' 

er· hanedanına gelince 19 uncu asırda (1840) Je· tahta geçirmek istiyorlar. BllhaMll Ukerl ha.nkttta bu- UgUD U fil8PI 
nelerinde) Teodor ismile Habq tahtına geçen kralın lunduklan Tigre'de bu propagandayı yapmaları yüzttn. Y 
oğlu Yoanls'in Ru Mıangap isminde bir gayrl meşru ev- den o taraftaki halkın Uzerinde mttWlr olaeaklanaı 
lAdı dtlnyaya ltlmlşti. Meşhur büyük Menelikle bunun ummaktadrrlar. 4-o ka za·ndık 

Habe•ter ikinci bir mOdafaa hattı mı hazırlıyorlar? 
(Paria radyoaunda dinlenmiı - ri, verdikleri bunca zayiata raj . dilrf&tta kaJhettiii kunetlerinin 

tir. - Buaün halyan Eritreainde- men enerjilerini kaybetmit ıö • yerine merkezi Gondar olan fpal t Tııl' 'lıı k 1 
ki Aamaradan , .. len haberlere IÔ· rünmüyorlar. kuvvetlerinden yor}un olmayan G a 1 a a s a r a y ur ve 
re Adua ve Adiırat müıtahkem Raı Seyumun bir emril~ Tiıre tayokvr.iye kıtaları beklediji sandı· kürek şampı•yonu Oldu 
mevkilerinde çok tiddetli ve kan- eyaletinde müdafaa vaziyetinden 
lı bir çar~ıtı_D&dan ıonra ltalyan bqka bir yol tulmamlf plan Ha • Bunlar :vaktinde yetiflllit buhı • 
kunetlen nıbayet hu iki mühim bet kunetleri Habeflerin munta . nurlana yoriun ·olan ltalyanların 
tehri ele ıeçirmit bulunmakdadır· zam hatlar halinde ıeri çekilme· kolaylıkla löliüp ıeçemiyecekle • 
lar. ye bqlamıılardır. Takkaza vadi- ri bir müdafaa lıattjyJe. kartıla • 

ltalyanların bu tehirleri ele ıe- ıinin timalinde bulunan Ak~ . tac.aklar demektir. 
çirmit bulunmalariyle önlerine çı Abi Addi ve Makaleyi cenupla- Adiaababadan alınan haberle • 
kacak enıellerden en ınühiminil rına almak ıartile bir müdafaa re pre de Ha~ hük6meti ~iki 
muvaff akiyetle batarmıt ıayıl •1

1 

hattı daha vücude getirecekleri 

1 

müatahkem tehrin düpntiı olma • 
maktadırlar. zannedilmektedir. ımdan katiyen endite pterme • 

Bunala beraber, Habeı askerle- Ras S6fU111'un, Aduada ve A- mektedir. 

Bu1ü1J Bulıarlarla - Fener · lardan biriıi penaltıdan oldu. N .. 
bahçe - Günet karıır•~ takım, ticede 4 - O m1tçı kazandık. 
Kad~ö .tadında kartılkflı. Bul-
ıat takımı, lıtanbuldaki Bulgar - Maçın lafıililını ve reıimlerf • 

ni yarmki sayımızda bulacakaı • ]ardan iki oyuncu almıştı. Biıim 

kanırk takım: Necdet, Y •tar, Fa,.. nız. 

ruk, Mehmet Reıat, LQtf\ (G.S.), -tf 
Cevat - Niyazi, Şaban, Rasim. Bugün yapılan TGrldye ki· 
Naci, Fikret şeklinde çkmıttı. rek birinciliii müsabakasında 

ilk devre 2 - O bizim galibi- Galatasaray, Kocaeli, Bandırma Italyanlar neden yavaş llerllyorlarmış? 
Roma, 6 - ltalyan kun·etlerinln 1 hep, ge~tlkleri mıntakalarda ayni za.j suretle arkadıtn 

Babı;atanda YBYaf ilerlemelerine ee- manda 701 yapmakta olmalarıdır. Bu seJebilecektiL 
~ 

o &l'J ı a var ım - r k 1 ı ki d yetimizle bitti. ikinci devcre ınf pı mıntakalarmı . geçerek TürkİJ• 

" . r&-kartı iki ıol daha yaptık. Bun· kürek f&IDpİyonu olmuttur• 



Ha:betbtanda muharebeler de· 
ftlll ededunun, Cenenede dn
let adamları ıoğuk kanlılıkla bu 
itin bir çıkar yolunu aramaktadır. 

Dün uluslar kurumu konıeyi 

toplanmııtır. Hazırlanmıı · olan i 
on üçler komitesi raporu konseye 

1 
verilmit ve rapor ıözden ıeçiril
meğe baılanmııtır. 

Fakat bir karar alınmazdan iSn
ce, bugünkü harpte kimin önce 
tecavüz ettiiini, tespit etmek li
zım ıelmektedir. Bunun tayini i
çin yeniden bir komisyon kuru\· 
muıtur. Bu komisyona lnriltere, 
So\}et Rusya, F·rama, Portekiz, 
Şili Ye Danimarb mura.bhuları 
girmiıtir. 

KoDHJ', on içler komiteai ra
ponmu esu tutarak mütecaYiz1 
taJin edecek ve kararmı heyeti u
mumlyeye arzedecektir. 

Konaey, kararmı yann verecek, 
heyeti umumiye iae çarpmbs ıü
nil toplanacaktır. 

Mütecavizin kim olduiu teıpit 
edildikten ıonra ulualar kurumu 
miaakmm "mütec:a'Yin kartı zec
ri tedbirlerin alınmumı ~mreden,; 
16 ncı maddesi tatbik edlleceli 
muhakkak ıörülüyor. 
Konaer topl•nm•81nd• lt81y• 

d•l .. eal na alJl•dl 7 
Dünkü konsey toplantısında on 

üçler komitesi raporu üzerine ilk 
defa söz alan İtalyan delegHi Ba
ron Aloizi olmuttur• 

Baro aloizi, komitenin çalq • 
masını takdir ettilini aöyledikten 
ıonra, Habetiıtan ahnlinin ltal -
yanın istediii ıibi ıözden ı~iril • 
mit olmadıfını taylemiıtir. Ital • 
yan deleıesine ıare, Habetiıta • 
nın dahili vaziyeti ve takmcbfl ta .. 
vur ltalya için daimi bir tehdit 
mahiyetindedir. ltalya Qmıa kar· 
tı tedbir almak zorundadır. Fakat 
ecnebi tahn"klb neteesinde YazİJe 
ti tam tenine olarak ltalyanm a
leyhine diSnmilf, ltalya '8\itecayiz 
olarak ılrillmiftiir. 

balyan deleıeıini iddiuı ıu· 
dur: 

l~lya ltüktmeM )cendl mesuli
yetlerini müdrik olarak Ha'betiı· 
tan tarafmdan sebebiyet Yerilen 
tedbirleri afmıttır ki 1'u tedbirler 
uluslar Jmnmnı miaakma ı&re, J• 
rindedir, muhiktir. 

Hab•f delegeelnln cevabı 
1 Konsey toplantıımds tabiatiy-
j le Habet deleıe•i de bulunuyor
'au. Ha);eıiıtamn Paris elçiıi Teı· 
le Havaryat, Habe9iıtan namma 
ıöz alarak, ltalyanlann ıon bet 

· alb ay içinde Habetiıtan sınırm
'da aldıklan tedbirlerdm balıtetı
mit, buna rağmen Habetiıtanm 
ıef erberlik ilin etmediğini aöyle
mlftir. Hattı ltalyanlar hücum 
ettikten sQnra bile, aeferberliie 
l)qwrmadan önce vaziyeti ulus· 
lar kurumuna hilclirdiklerini ~il.ve 
etmittir. 

Habet deleıesi sözlerini f5yle 
hülasa etmiıtir: 

"Bu durum ka11111nda ltalyan 
hü~u, Habe'ıistanda an'anevt 
tekilde ve aleni ıurette ilin edilen 
ıef erberlikten daha önce yapıldı
lı için ulular kurumu miaakmm 
il 1111-tldeıinjn d•h:ıl tatbiki· 
ni iaterbn. Ayni zamanda harbin 
liemen durduralmuı için kome .. 
yhı ltalya hükemeti nezdinde te-

• 
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Musaali 
cephesi 

Mau•U cephe.ine aeltnce, t;d 
cepMde ltaJJ.Qlar caıub& Clotna 
Cibatiye rapted-, .,.. fhıtMti.ta· 
..... elemen •7.Jlan clemlryolcr 
nu elde etmek, 'ft bu tienllryofuDll 
~ Acn..liamya ytlrihnek ı.
tmıelitedirler. 

Baradald .......... ~ lamlı oı
m• ... dır. BUhuea AafaH c:ephr 
ılncle ltalyan •• Habet ukerlerl 
ı5P. satü- prp'f111Jtlar, Te düo 
de yazclıimm sib 1300 Habeıtl 
ile 700 ltalyan llmüttGr. Bu mlD" 
tabela Habet w:lialıtmm kum&Jto 
dumda l>ahman ordunım bir kır 
mı ltal,anlarla hançerlerle çarp1'f" 

llllfbr. İtalyanlar bunlarda tay· 
yare harekltma çok ehemmiyet 
Yemektedirler. Bu da buralarda 
yol olmadıima Ye arazinin çok 
sarp bulundufuna delildir. ltal'" 
yanlann bu cephede de ilerliye
memit olduktan anlqılmaktadır· 

Bu ubah AdiAbabadan geleli 
qaiıdalii telıraf Haf>etletin h1I 
cepheye çok elıeım.miyet Yerdikle
rini, ve ltalyan kuvvetlerini demit 

(Dttx:ımı 4 ncüde) - .. ~-



Bu kış odun fiyaUan 
yüksek olacak 

Mangal kömüründe daha 
Şehrin 

ihtiyacına göre 
çoğ~ltllacak şimdiden ihtikara başhyanlar var 

. . Havalann ıon bir kaç ründür Bu yıl tehre geçen yıla nazaran Fakat susuz semtle
ıyı gitmesine rağm~ geçen aym daha çok mangal kömUrü gelmi!- rln bu bahtiyarlığa 
son haftasında fena 11den havalar tir. Bu bakrmdan mant!a) kömürü· 
lıtnnbula kıt tesiri vennekt•n ge . .. t ta f' l .. . d h" b' ne zaman erlQecekleri .... rı nun op n ıyl\ ı uzerm e tç ır b Y' 

kalmamıftı. Bunun için bu ay ha- yülueJme yoktur. Kömürün top • eJll değil ! 
tı~da.nbe~i tehı"imizde odun, ka . tan kilosu 60 para iki kurut, pera- Belediye Sular idaresi, tehir 
ınur v.~ bılhAua kok körnürii fiyat- kende kilosu 41 kuruttur. Kömiir· ıulannın çoğaltılmuı yolunda ha. 
ları yulcselmeğe baılamııtır. cülerin bu ihtikannı belediyenin zırladıfı projeyi tatbik nıevkiine 

Oduncuların ıöyledifine ı6re koyduğu bir kaide takviye etmek- koyduktan aonra tehrin ıuıuz olan 
bu yıl esasen lıte.nbulda odun ıto- tedir. Belediye kömür arabalarını kııımlarmm ıuımluktan kurta · 
ku her yıla nauran az bulunmak- tehrin kale kapılanndan içeri sok- r~lmasr için Terkoı tcbekesini ge
tadrr. Bu da aynca, bilnasa bun- mamaktadrr. Bunun için ~ehrin i- ?ı~lctmete karar vemıittir. Bunun 
dan tonl"a.sı için, fiyatlarda daha çinde meydan tamamile kömürcü ıçın de takib edilecek.yol üzerin-
çok mü~uir olacaktır. etnafma kalmrştır. de tetkikler yapılmaktadır. 

HükUrnetim'ı • d • Kok kömürü fiyatları yaz ayla· Şehrin lıtanbul tarafında ıur 
zın o un yennc h · · k ıkö:nür ya kılın•., · 1 J rmda çok dütmüş iken şimdi bir arıcı ıımı hemen hemen ııuuz 

- iÇ n geçen YI - •• 'b'd' B k k·· • danberi tatbik .
1
. . yükselme hareketi göstermeğe bat ~r 1 ır. a rr oy yıllardanben ıu 

daha çok kendi:~• .~ aıst~ bu yıl! lamı§tır. Mamafih geçen yıl kok ıatemektedir. Günden güne büyü· 

b ı d 
roatenn11, bu ıe l k&mürü ibtikAnna karu Ekonomi yen Raminin he11eyi bütün mo • 

epe o un • · 'l. k t b ıate~ı anlmqttl'. Fa · Bakanlığı ta.rafmdl'\n yapılmH 0 • dem teaiaatı vardır fakat halle biT 
k~ 1 una mukabıl odun ketimi im- lan fiyat tahdidi devam ed~rse tek çeımenin yanm pamıak ka • 

; O.T'ı da azaldı~ından fiyatlar kokun ton\Ulun 18 lirayı geçmesi· l~ı~ında akan suyuna gözünü dik 
Y ıclmekten gerı kalmamııtır. ne imkan yoktur. mııtır. A~anıa.ray • Eyübün ıo · 

Gelecek Sovyet 
doktorları 

• Ankaradaki Tıp koqreelne it
tırak etmek üzere ıehrimiH gelip 
Ankaraya gitmeleri beklenen Sov.1 
yet doktorları yarm Berlin yoliy. 
le geleceklerdir. 

Amerlkada Til~klerln 
yardımı 

Çocuk Eairgeme Kurumu ge- l 
nel Merkezinden: 

Amerikada Pipodi fehrindc bu. 
lunan •atanc:laılar aralarında top-o 

Iadddan 1645 dolan Kurumumu· Doktorlarımız kendilerine mih· 
mandarlık edecek Ye birlikte An-1 za annağan etmişlerdir. Kurwnu-
karaya Rideceklerdir. muz ıenel merkezi; memleket dı- 1 

-o---- tında Y&fıyan kıymetli bu vatan·! 
Yumurta fhrae nt d.~ıanmızın hayır ıeverliklerini zam- tiikranla kartılar. 

kaklannda çetnıelcr -.ardır, fakat 
ıu yoktur. Buradaki Krrkçetzne 
ıuyu da gayri aıhhl vaziyettedir. 

Sular idareıi bu ıuıuz yerlere 
su vermek imkanına timdi malik 
bulunuyor. Yalnız bunun için .au
ıuz yerler halkının birleterek ya. 
pılacak teıiıatrn maarafmı koru -
yacak kadar abone bulmaları icap 
ebnektedir. Sular idaresinin ilk 
yapacağı it Bakrrköye su vermek 
olacaktır. 

-<>--

Çocuk tiyatrosu dUn 
temsJllerlne haşladı 

- ----- -------
Kendimize ait filmi başl{asına 

çevirtmek ne demek ? ! 
Sabah gazeielerinden biri11de 

bundan dört 'J.tJ sün evvel bir ya· 
zı İntiıar etti. Yazıda memleketi
mizi tamtmak iç;n bir propagd.nda 
filminin çevrilmesi tekltt ediliyor. 

İyi bir fikir L .. Fakat Bay mu
harrir, bundan ıonra ıayam hay
ret bir fikir ileri ıürüyo. Bu pro
paganda filminin Frans .ı. Alman 
veya Anıerjkan artiıtlerine çevril
mesi lazım geldiğini söylüyor. 
Hatta daha ileri bile gıderek bu 
artistlerin isimlerini tayir. ediyor. 

Hayır, hayır doıtlar ! Hayır o
kurlarım. Yazıcının iddiaları bu 
kadar değil. O, aanki her ;, o1-
mut bitmit, bu teklifi de kabul e
dilmit gibi dütünmüt taıınmıt. 
kaf aıınr yormuı, ve iki de film 
mev~u ibda etmit. Bunların yük
ıek kıymetini taildir etmeniz için 
hülua etmekten kendimi alamı-

ğildim. Falcnt İ'ı tniız g~ri olduğu• 

muz ve ilerlemen:iz laz.m gelea 
propaganda t4ınde ortaya atılan 
böyle gülünç •>it ı ikir karşısında 
daha fazla tah.ırnmül eJ~medim. 

Bizde propAganda işi enlafılan 
bu sayın ya7.ıcının eline bırakıla
cak oluraa çok hazin olacak! Me· 
ıela Moriı Şöval: e ile Gı eta Gar· 
boya { !} Türkiyeyi pfopagand.ı 
edecek bir film çevirte.:t.k! Tra' 
bıçakları, kokulu ınbun!c.rın .istü· 
ne "Türkler v~hıi değildir!,, diye 
yaftalar yapıfllracak, v J kim bilir 
daha neler de neler yapJacak? 

Bizim propagandaya ihtiyacı • 
mız var. Fakat böyleııne hiç bir 
vakit ... Avrupa, Amerikanm ~ar• 
latan ve dalivereci film kumpan • 
yalarına bat vurarak: 

- Size para verelim, bize valitl 
olmadıiımıaı aöaterecek bir filnt 

yorum: \ yapın! ,._ . ı 
l~te bfrlnclıl ı 4lfo " Demekten daha hazin bir feY o-
"Avrupcula taA.llde balıman bir Jabilir mi? 4 

delikanlı orada ıilrtlilfi' lnzlar - Bunu Afrikanm yamyam liabl • 
elan birine a1'ayı yakıp ~l~elı lelerinden biri teklif etH aklım l!f • 
teklif ediyor. Fakat ba f'manlr lrıs rer. Fakat iyi kötü, mütea'ddit si.' 
Türkiyeyl oe Türlrlm 11ahtl acın· nema ıtüdyohrı, iyi kötü, liirçoli 
dıiından bu teklifi redtletlerJı l:iaı artiıtleri olan ileri ve me'deni bir 
kaaiyle e11leniyor. Delikanlı Ja ,.Juıun böyle bir teklifte l:iulunma· 
Türkiyeye tl6niip buratla #Wleni. • ar, kendi medeniyetini inlilr eden 
yar. Der~ bu pmank katların ıeri Ye iptidai bir ulua oldufuntı İ• 
kocan ıefOTet memuru olaJ'aJi Tiir- lln ebnit demek olur. 
kiyeye geliyor. Tabii lran ile lie- Mademki biz, bize Den.zeriz, o 
rabn ..• Kadın Türlriyeyi. görüyor. lialde ken'dimizi Cle ken"diıniz ta~ 

E•ki •erxlaluı ile de kar,Jtqıyor oe nrtmalıyız. Amerikalı karılarla, 
birbirlerine bakıtırlarlr'!n film bi· ;y'ahudi erkeklerinin yapacaktan 
tiyor.,, propaganda filmlerine kapılan

Fakat yazıcı bilba11a ikinci meY ~ız kapalıdır. Böyle bir artiıte 
zuu üzerinde iarar etmektedir. O ;Türk karakterini, Türk yüreiial 
da 9u: temıil hakkı naııl verilebilir? 

"Bir Türk ıelarıtt katibi Avrupa. Varsın ıtüJyolarımızdaki ma-
Ja bir cura kaılınla fantfı)'or.Son· kineler biraz küçük, projöktörlerl· 
rcı lstanbulcı •eliyor. Ccuu• kaJın miz biraz zayıf olsun; artistleri• 
Ja arluuından ... Ve ıeninki ccuıu miz taklabanhkta onla ... dan ıeri 
karıyı ihbar edeyim, etmey~yim olıunlar, ne zarar? 

na· es! değlşttrtllyor -o--

Yumurta ihraç nizam .. Lise ta1ebeslnln çoğu 
lalan Jer'lwn lilm bitiyor.,, Değilmi ki onlar bizim dilimiz. 

lıtanbul Şehir tiyatrosu bu yıl itte bay yazıcının filnı mevzula- le pürüzsüz olarak komııacaklar,, 
dan itibaren çocuklar için de o - rı .. Bunu müteakip bir 4urü f ran- değil mi ki bakıtları bizim bakııla 
yunlar vermeği kararlaıtmnıştı. sız, Alman, Amerikalı, Vahudi ar- rımızdan fa:klı olmıyacak, Ye on
tlk oyun dün öğleden ıonra ve . tiıt isimlerini ·uralıyarak böyle bir lar bize henıiyectkler .. Bu bü~ ' 
rilmiş, M. Kemal Küçük tarafın • filmi bunlara çevirtmei~ tavıiye e· haıletler te'mik r:oksanı kat kat 
dan yazılan "Tiyatro deni., iıimli diyor. fazlaıiyle kapatır. Yeter ki ken
çalgılı oyun oynanmııtrr. Ayni o- Bence Türkiyeyi propaıanda e. dimize inancımız olıun. !<endi kuv 
yun bugün aaat on.da gene çocuk decek bir film için ne bundan ba· velimiz, ve kenJi iktidarımıza İ· 

§İmdiye kadar alman n«~=e51 l OJgunluk lmtlfıanJa .. 
- e~ 
g~~ defittirilecektir. Bunun i.-i rında muvaffak 1 
hır k '")' n 

an et yapan TilTkofiae her ta- olamadı 
raftan cevaplar 1 . • 1 
fis b l w ıe mıftır. Türko- Liselerde olgunluk imtihanla-

un ara rore eski · ·· · b · · 1 d d . proJe ~ın- rı ıtmıt ve aonuçları ilııilere bjJ. 1 

nekeiıtiklikler yaparak Ekonomi dirilmittir. Tlllebenin yüzde yet .1 
a anlr"'ın k . . . l '" a Terecxntir. mıtının muvaffak olamadığı gö · ı 

h İıtanbul Tecim idaresi de b rülmü,tür. Bakanlık, genel ispek· 
ususta nıiltalca11nı bildirmittir. u terleri vaaıtaıile bunun ıebepleri.l 

G -o-- ni araıtrrmaktadırlar. 
eceJert yük arabala- o· ığer taraftan hu imtihanlarda 
rına fener takılacak bir dersten muvaffak olamıyan' 

Belediye l . . 110 talebe bir yıllannın kaybolma·I 
r ·ı§mda ' ıece erı .tehır içinde! muı için Üniversiteye kabulleri 

ıezen nakıl •asıtaJan. 
n:n önlerind b' huıuıunda Bakanlığa bir telgraf 
1 1- e ır ıtrk bulundurma- göndermi•lerdir. 
an aznn old iu h ld :r 

k d her u a e timdiye 
Bundan iki yıl eve!isinc kadar 

bir dersten muvaffak olamıyan ta. 

lebe Oniveraiteye kabul ediliyor· 
du. Bu usul aonra deiittirilmiı ve 

yalnız bir deraten kalan talebe din 

leyici talebe olarak Üniversiteye 

alınmaya batlanmıttır, 

.a ar llasdıa arabalann buna 
ruıyet etmedikler' . 1 

d h ı b mı ıöımiit ve 
er a unlann f e . l . . neuız ıezıne .1 

len meneddrniıtir. Şiınd' . ı 
b"t" bal ı wecelerı 

u un ara ar 6nlerine birer fe-
ner talanağa mecbur b 1 ak 
tad u umn -

ır. 1 

lara oynanacaktır. yağı bir ıena:yo bulunabilir, ne nanalım. 
lstanbul Şehir tiyatrosu, "Ço-- de bundan kötü bir fik:r ileri ıü- Bu kabiliyetimizi ink&.r etml• 

cuk tiyatrosu,, adı ile bir çocuk rülebilir. yelim! 
mecmua11 çıkannağa baılamıJtır. Bu derece ıaçaıa bir fikrin ka- Ba itin çıkar yolu l>udur. Bat& 
On bet kuruta satılan bu mecmua· bul edileceğine ihtimal vermeli yol yok t 
da faydalı yazılar bulacak olan katiyen aklımdan geçirmiyorum. Şimdilik bu iadarl 
çocuklar, tiyatroya da para yeri . Bu meseleden bahsedecek de d~ Maratl SERTOGLJ1' 
ne mecmuadankerecekleri ~P~ ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nu vererek gireceklerdir. Çocuk. Şikaqetler, dilekler Butday fiyatları 
1ar tiyatroda boy sıraıiyle oturtul· • .k h• yftksellyor 
maktaCill'. Bır f abrı a sa ı- Son tiafta içinde Polatlı bu) • 

----<>-- binin sözlerine dayı yedi kunıt otuz paraya, A • 
Halkevinde parasız d . na®lu serti de e kurut on p&l'aya 

il san kursları aır • • • çılmııttD'. 
Eminönü Halkevinden: Tütün iıçilerinden Mustafa Ra- Bu yüfiseliıin ltalya . Habet 

P ı . k l ııp matbaamıza gelerek ıu sözleri h b' ' b 1 arasız ıMln urı arrrnız ata· ar ının af amaıı üzerine bazı 
ğıdaki tarihlerde hatılıyacaktır. ıöylemiıtir: tecimerlerin fazla miktarda mal 
Devam etmek iıteyen!erin her gün - G~enlerde Kunın gazetesi, çekmelennden ileri geldiği aöylen
büroya bat vurarak kayıtlarını bir fabrika patronunun fikirlerini mektedir. 
yaptmnaları ilin olunur. neıretmişti. Bu zat İtçilerin az ça-

ŞEHRİN DERDLERİ 
lııtrklarını ve daha fazla çahıtı • ~~~~~~~~~~~~~ 
nlmalan lizrm ıeldijini söylüyor- ~llll""llllllW llllftt•-ııııırı1111Ndllllf111111mııılll 
du. 

Halbuki latanbul tütün itçileri at 
mamen patronların keyflerine ııö· 
re çah91yorlar. Sabah ıaat 7,30 da 
iıe batlıyonız. Öğle vakti 20 daki
kalık bir iıtirahatrmız var. Bu 
mj.iddet zarfmdasokak ortasında 
alelacele yemek yiyoruz. Sonra ye 

Diden it ba§ına giderek 5,30 a ka· 
dal" çalıfıyoruz. 

20 Ilkteşrlo Pazar 
Genel nUfus sayımı 

Nişa•t•şı~2.~yl bU~!salarda:ı~~ çöı)I~r 
bir olrnyucumuzdan ~u mektubu ~dk· caddede oturan Bu pulıge çoktanbcri talıam11Wl edip duruyoruz. 

"Belodiye, hlç olmaıaa bi""'-~ı 1 
• • Geçenlerde, b<!lediyenin bu gibi araalara çöp atılnuya • 

• ' 'lo#IC •ıml cadd<' leri tefTUr cağı ve bö l ı d 'atMa lyt olaı..-ak! H~ ınıe dü.n.ga katla .. Ye ıen(' erdenberl yığılı uran çöplerin temiz· 
m.sı :f7eriyonı llalb rJ r tanzifat., JJ<r leneceği ildmnı gazetelerde okuduk; sevindik. Aradan 

%. Unı 11amnuzdakl (.Ahnıetb k llı.J h i}mda bulun b .. ük 1 ey) 110 ·a. ·1 alta gerti- Hala bizim tcm:J.tcki çöplüklt'r temiz. 
.. an ug arşa ara unuı 1JlllD1'danberi dökil· lenmedi. 

len çoplerl, rü:gdr l'lJlermdzin - ... ··-!--'-/ t al ' _."-C.,.. "''""c atı11or ı·e 
u:r ar ı dayantlm.cu pl.a bir koktı tg/nde 'bırakıyor. 

"Acaba han9i caddelerde/;i arsalar röplcrden tenzf:
leniyor 1 • 

Sayım günü, sayım işinin blttiti t. 
lln edlHnceye kadar çocuklannızı so. 
kağa bırakmayınız. 

Küçük çocuklarm sokağa sıkmala· 
nndan ana ve babalan me~'d1 tutu· 
lacaktrr. 

Batvddlet 
Statiıtik Umum Müdifrlüğl 

Bunu yazmak ıuretile nazan 
Clikkatini celbetmenizi rica ede •• ~.-;-ıt..,.ll..,.111-llılıııJllllll--=ll-lllıı-aulllf"l-..,.~.,..--=,ı:-uı-a-=#;;; 
rız. 



1 HABER - ~ Postam 

sıvasa 

Iİaİy~nın yeni siyasal 
Ecnebi 

sosyeteler 
Kazançlarını UzUm 
ve hayvan olarak 
memleketimizden 

çıkaracak 

Habeşistan da 
muharebeler 

( Btq tarafı 2 ncicle) teşebbüsleri ve lngiltere yoluna yaklaıtırmak iıtemed ikle

ltelyanlar ınglllz gemllerf 
çeviriyor 

Londrada çıkan Star gazete&i A 
denizin doğu ta.raflarında seyaha 
den birçok lngiUz gemilerinin, l 
yan harp gemileri tarafından ha 
lelerini blldirmeğe mecbur edildi 
rinl yazmakta, ve 'bunun İngiliz 
hafilinf pek ziyade müteheyyiç et 

Paris ve bilhuaa Roma yeni si
yasal 6ereyanlara ıahit olmakta
dır. Şimdiye kadar mil:etler cemi
yeti ve İngiltere ile teması keımiı 
bir halde bulunan İtalyanın son 
bir iki gün zarfında iki gaye ta
kip ettiği görülmektedir. 

İtalya her ıeyden evvel az za.
manda kat'i neticeye tesir edebi· 
lecek muzafferiyetler elde etme
'ie bütün kuvvetiyle çalışmakta, 
sonra da Franaanın yardım ve i!
timasiyle İngiltere ile anlaşmak 
istemektedir. 

İtalyanın Londra ıefiri Grandi 
tarafından İngiliz hariciye bakan
lıiına yapılan teıebbüıiln manası 

açıktır. Anlaşıldığına göre, ltal
ya, A.kdenizde iki tarafın aldığı 

tedbirlerden vazgeçmeğ:, muha
rebenin baıka 'abalara sirayet et -
memesine müıtereken çalıımağı 
teklif ediyor ve ayni zamanda in'· 
gjJteren.in ali menfaatlerinin ehem 
miyetle nazarı itihare alınacağını 
da vadediyor. 

• • • 
Habeı - ltalyan harbinde, ıe

raitin İtalya için müıait ıekildo 
üıkipf ebııediği hakikattir. Geci
kecek bir neticenin dahilde ve ha
riçte İtalya için fena akisler uyan
d'IJ'&bileceği akıliara gelmektedir. 

Bet altı ay devam edecek hir 
muharebe için Muıolini'nin bütün 
tedhjrlerini aldığında füphe edi • 
ıun finansal ve ekonomik (mali 
Iemez. Bununla beraber ltalya • 
ve iktisadi) menbaları ıonıuz de· 
iildir. Daha f imdiden, İtalya ma
li bankuınm dört ay evvel yedı 

milyar lirete varan altm mevcudu 
aart milyara düımilttür. 

Diğer taraftan birçok memle
ketlerde ve bilha11a lngilterede 
yapılan İtalyan mübayaabnm te~ 
Yiyesi de ıimdiden geçikmektedir. 

Milletler cemiyetinin alması 
~k muhtemel zecri okonomik ted 
birlerinden ıcmra ltalyanm duru
mu daha güçleıecelttir. Harbin 
Clevamına yanyacak iptidai mad
'delerin §İmdiden ıonra kolayca Ö· 

Clenememesi ve ithal ed\lememeıi 
ilitimali iıe dütündürücü bir key· 
fiyettir. 

Ankara, 5 - Memleketimizde
ki ecnebi banka ve 101yetelerden 
bijyük bir knm..ı kazanç biaaelerine 
mukabil harice lmru üzüm yolla. 
mak üzere ekonomi bılikanlıima 
müracaatte bulundular. 

So.,.eteler Jzmir üz6m kuru
m1Dldan alaaakJan Osümü Tiirki-

Londranm hoıuna ıidemezdi Ye 
gitmedi. Son aylarda ltalyanm 
lngiliz ıiyasuma aykırı teıebbü• 
leri, ltalyan gazetelerinin Akde
nizdeki İngiliz hakimiyetine kartı 
yaptıkları netriyat ve Akdenize 
bir kadim Romalı afzıyla {Mare 
Noıtrum) yani (Bizim denizi
miz!) demeleri lngiliz denizcileri. 

ye ile klernı anlqme•t yapm•mıt nin gözünden kaçamazdı ve nite-
kim kaçmadı. • olan memleketlere a&nclerecek-

Geçen son kinun ajfnda Ro- lerdr. Ekonomi babnlıfı bu m\1. 
mada yapılan Franıı~ ltaiyan racaatleri tetkike bqladı. 
anl&fmuı litin hemtehrilerin a- Diğer taraftan memleketimiz
deti birleımeıiydi ki, bu, İngiliz den bir buçuk milyon iirabk bay
dıt bakanlığını memnun edecek Tail çıkannaama izin Yerilen elek
mahiyette değildi t trik 909yete1i de cenup mmtaka-

amda aabn aldıiı hayvanlan Mer 
Akdenizden lnıiliz hakimiyeti. ıin limanına ıöndermefe bqla

ni ve İngiliz imparatorluiu yolla· 

rini göstermektedir. 
Adiaababa, 6 (A.A.) - Sü ba

kanı Raaaulo 100 bin kitilik bir 
ordunun kumandasnu deruhte et
mek üzere .Ankobere aitmiıtir. 

Bizzat imparator karargahını te
ais eClerek harekatı idare etmek 
istiyor. imparator ve imparato
riçe ~ri dolaıarak halla müda
faa tertibatı almaia davet etmek
tedirler. 

Seray, htuyon Ye diler bazı 

noktalar hava hUeumlarma karıı 
mDc:lafaa toplan ile muhafaza a·l
tma almmqlardrr. 

Diplomatlar, anıulmat dunı
mu c&-Gfmek üzere dün bir top
lantı y&pmlflardw. 

iki ••hlr dO•tO 

olduğunu illve etmektedir. 
AnJqrldıflna göre ltaJya, in 

gemlleri V&STtulyJe Habeşlstana si 
ve cephane nakledilmesine mlnf 
mak istemektedir. Bu hadise şU 
yok ki ltalya ile lngilterenfn ar 
bir kat daha açmıştır. 

imam Yehya ltalyan 
yarahlaMnı kabul etmiyor 

Haber verildiğine göre, im 
Y abya, ltalyan yaralılarmm i · 
finciye kadar Yemende kal 
rma muvafakat etmemit Ye I 
hOldbnetine reci cevabı Yermitf 

IDlfPr· 
rını tehdit eden anla~malara, e- -------------
mellere lngilterenin cevabı ıecik
medi. Geçen on ıekiz nisanda ya
pılan lngiliz - Alman deniz anlq
maıı bu cevabm birinci f aalmı lef
kil etti. Bununla lngiltere A TIU

pada bozulaı;ı müvazeneyi kıımen 
doirultabildi . 

Anadolu ajammm bu aabahki Bizim cephede : 
son telrraflarmdan anlqddıfma - - - --------

lnriltere bununla da iktifa et
medi. Habet meaele1i dolayııiyle 
Frama ve İtalyanın araımı açma
ğa çalqtı. 

Nllfus sayımı 
hazırlı klan ıare, ltalyanlar, Mma Ali eept;.. Sonpoata arkad .... 

•inde bir muvaffakiyet söatennit- J d 
Nüfus sayım bürosu dün villyet· ler, yolun üzerinde bulunan Danr 11mız yara BD 1 

te bir toplantı yapmlfbr. Saymı ıela ve Daıetta kuabalarmı itsal Şapa oturan husu 
te bir topalntı yapmqtır. Sayım ebnftlerdir. Fakat, ba iıb"kamete muhabiri kurt:a-
bilroeu halka hitap edilmek üzere Habet sn Bakanı JÜZ bin ukeriy· rılamıyor 
be,.annameler hazırlumftlr. Ana· le yUrilmektedir. . 
dolu ilbaylrklannda aayun hazır, • • . t7ıg .... m nel ~~, 
1rklanm sörmiye aiden iatatiıtik Soma 1 ı cep hesı laüf,pn,.,. !dnc[ ta& 19-~ ~ 
ıenel direldarii ayın cm betinde CenuptaJd Jtalyan hanıkAtma pMn_ ~ ~ber verdi~ 
tehrinıize ıelecelLtb-. Yalanda aa· ee; ltaınnıarm Dolo lst:lbmetlnüa u~I aUnll bati& 

Fransayı bntiiıı ıayretiyle uluı- ymı etrafmda konferamlar da Te- ilerleme hanütma &'eçmelerl ı. -.. bf olChJiu IDfl1Clana ~ 'ft 
lar cemiyeti paktım tamamen tat.- rilecektir. hadan J1lr1lrken •anzlak tıeblftreefne pldı 1d "Son Polta., 
bike yanqtırmala, yani ltalyaya ------------ ma.ru blmıma.k lçD.dtr. lta.IJ'u zm lmel aytan [{lıteaf. ... 
kartı aevke çalqtı. Buna da tim· Po 11 ste: Jnrnetlerl Vebbe ntiırfıalD JaiMk - HatietfMana gfihbu mm . 

rmclan claba kola1 '" nhaqa Adlla. , 
diye kadar az çok munffak ola- Hırsızlık b&baJa dofru ,..ırııpMfr. 
bildi. Fransız efkln amumiyeei- Cummiyet caddeainCle k&nOr- ltlyanlarm pdiye kadar 1nı cıep. 
nin mühim bir kısmı ltalyaya ka11- dl Mehmedin dükkAnma Şerafet· hedeki mmaffak:lyetlerl ;raJnna Do
fi yapılacak her hangi bir hareke- tin isminde birisi sirmit, üç çift Jo fe)ırlnl lfgale m11ftffak olmalarm. 
te itiraz etti. Son sünlerde ise kundura ile para ~I~, Jaaçarken dan llıuetUr. Fakat Dolo tebd - • 
Framada ltalya taraftarbfı, en YakalaımuttD". .... hudut bmtıncle olchlwdaa ba 

ı K u rta rı ı d ı hadfae ltalyanlarm ilerlemekte ol .. 
had halini buldu. Bu da, ngiliz - daklarma delllet etmez. Ha.bel -. 
Alman deniz anlll§lllaıma, Alman Galata kaprilsü attmdan ae- ba.la.rmclan relen hal>erler, toprakla. 

kara tealihatma lngilterenin g&z 9eD Rizeli llyum motöriinde dil- nn mJak ve çamurlu old11fun11 '" bıa
yummasmm, Fransızlar tarafm- menci Hasan kazaen denize düt- nun aı!lkerl hareklta mlnt teŞkn ettt. 
dan verilen cevabını tetkil etti. lll'Üf, kartanlmqtır. finf bflcllrmtktedfr. Yafmur mft'lll • 

Milletler cemiyeti, Adua birer minin yeni bittiği, ve buranm bir ne-
ıabneden ibarettir. lstanbulun htr yatatı olduğu göz3nttne alınacak 

oluna bu haberin dofra oJdllfuna f. 
Habet- ltalyan piyesini yazan kUrtUIUŞU nanmak ıtmngelmektedlr. 

ve oymyanlar Paris, Roma ve Lon. C h • • 
dradadır. Piyesin kaç perdelik Bugün, lstanbulun yabancı il- ep e gerlSI 
olduiunu zaman gösterecektir. lerden kurtulduğunun on ikinci ltelyanların zaylab az, 

Bununla beraber aııı aktörle- yıldönümüdür. Bu münasebetle bu tlrarllerl yokmuf 
re acımamak, facianm bir an ev· sabah Taksimde bir ıeçit reami Komadan bfldirildltlne gire ltal -
vel bitmesini temenni etmemek el- yapıldı. Saat dokuzda kıtalar Ye yan askerlerinin bfttUn eephelerdtld. 

Bunun içindir ki ltalya acele Rail N. Meto 
ediyor. Bunun içindir ki İngiltere ------------

mektepler Sultanahmet meyda· r.aylatı pek azdır. Ve hiçbir firar n -
den gelmiyor. '·-- kaydedilm•• d-JCondlr. nmda toplanarak Taksime gitti- ~· "9 q~ 

ler. Burada Abideye çelenk kon· Planlar llnce •llndl 
fazla düıünmek, derin dütünmek 
ilıtiyacmı duyuyor. 

Geçen gün de ıöylerliiimiz gi
bi, Habeıiıtanda baılıyan harbin 
manaıı daha geniıtir. 

Bu meselede İngilterenin her 
türlü tehlikeden uzak bulundur -
mak istediği Hindistan yolunun 
bir rol oynadığı şüphesi7.dir. Li · 
kin büyük Britanyanın uyanık bu -
lonmasında bqka ıeMpler de 
vardır. 

İngiltere yüz küsür aenedenberi 
Akdenize hakimdi. Uzun zaman. 
danberi İngilterenin bir peyki o-

_________ , 
BUGÜN 

MELEK 
ıinemasmda 

FERNAND GRAVEY 
MARCELLE CHANTAL 

ve meşhur Zigan orkes'truı 

ROD SANDOR 

MACAR 
ROMANSI 

lan ltalya, Muıolini'nin idaresi Büyük Framrz filmi 

albnda inkitaf etti. Bilha11a bava ------------• 
ve deniz kuvvetlerini arttırması 1 

r~~=ti ~i~e Birası 1 
Müşterilerinin kazandıklan mükafatlar il 
56534 No. 100 Lira U 
69241 .. 60 .. ~ 
65246 .. 30 .. 
MUklfatlarını almak Uzere bu numara hamlllePlnln en 

geç 20 llkte,rlne kadar firkete mUracaatları rica olunur. 

Dffer taraftan Taymts rar.etMI. t • 
'du. HaZD"lanan direğe bayrak çe- talyan kunetJerlnfn Ha~taıaa htl-
kfldi. e3ylevler a3ylendi. Sonra cum plAnlarmm evvelce HabeflUer 
da geçit re1mi yapıldı. tarafmdan bfllndfğinf, " buna gire 

latanbuUular bugün Ye 1nı ıe- tedbirler almmIJ olduğunu iddia eıt -
ce l.urtulut günlerini büyük bir le· mektedir. Hattt da.ha ileriye nnnk 
vinç içinde kotlulayacaldardır. Italyan hftcumlannm ne gitntl başlı • 

t yacağmm bile ma14m oldufunu, Te 
Ankarada sefaretler daf1dc mmtaka1arda lmvTet11 bir Ha -
konferans verecek bet milda.faa hattının hanrlandıfmı 

Ankara, 5 _ Son tetrinden it~ fllve etmektedir. 
haren Ankarada aiyual "" ıecD ltalyanların yeni HYkıyab 
ıel konferanslar tertip edilecek- ltalyanJar harp devam ettiği mfl4'-

detçe de dotu Afrfkasma asker gln • 
tir. Konferanslar ekonomi biLk:an- dermekte devam etmektedirler. Ata· 
lıfı konferanıa alonunda Terile- fldakf teJgrafiar bu vaziyet açık ola
cektr. &:nebi eefirlerinden ft ae- rak g&termektecHr. 
faret qıümeaillerinden bqlra dq Roma, 8 (A. A.) - Erftredm raze. 
itleri bakanlıjı mensuplan da kon telere gelen haberlere gire, Siln11 
feranslar yerecıeklıenlir. kanalı ile Şap denizinden mflstemle

kelere dofru yolda olan vapurlarda 
Gardenbar 

Kqlık aalonu açıldı. Her akpm 
müzik, dana, TUY,ete numaralan. 
Kawe: Nefis alakart Te tabldot 
yemekler, ehven fiyatfar. Pazar 
sGnferi saat 17,30 da çaylı denı 
~e çay komple 75 km.ıı. 

ZA Yl -Tatbik mühı..iriimü kay. 
bettim. Y eniıini çıkaracağnndan 
etkisinin hükmü yoktur. 

Düzce, Yemenici Mehmet Zeki.} 

35 bin asker bulunmaktadır. 
Amerlkad•n glnUllU gitmek 

latlyen ltalyanlar 
Roma, 6 (A. A.) - Nevyorktan ıa· 

zetelere bfldlrildfftne göre, Italyan . 
Habef harbı Jçin İtalyanlar ve eski 
tta.lyan mUhacirlerinfn çoklan tara -
fından eefarete yapılan gönüllü kay
dı talepleri bir mflyon yedi yüz gibi 
mühim bfr yektlna balfğ olmuştur. 

Bunlam yalnızın: bir kı~mı kabul e . 
diJebflecek ,.e bunlar yakında ltalya
ya hareket edeceklerdir, 

~rsun. .• 
Sevgili artm'dq. 

radyo tesisatı 'Vai-mr "HAB 
olrurla.rma <lofm havadis 
melt i~ biraz 'değil çolC mıuaM.l 
çeKinmez. "HABER,, ttıe 
"07'el,, bydmı ICoyacak tel 
alır --· ao~ 'Verir. Sizbı 
air! ve mitkemmel tesisatla 
ne "Özel,, kaydını bs8tırtb:tı 
graflan üç gün"dür ttal 
hilcumlarma göğüs gererek · 
makta olan 1Aduvayı ''ftalyan 
eline "dtiştü,, şeklinde olrur~ 
yanlış vermr~ !. .• 

Ar1Cidaşonıza tavsiye ed 
bize cevap vereceğine Krzrl d 
de şapa oturan Özel aytamıı. 
tamın ve t&~ye etsin: HabeŞ 
hataklrktrr, ~ptan h'11rtulot1 
sonra A rluva bataklıklanna 
}anmasın. 
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Zübeydenin ince belli vücudu, kim bilir nice 
ytldır kadın görmemiş olan forsaların üzerine 
doğru düştü ... iri nasırh ellerin ihtirasla titriyen 

parmakları .ona doğru uzandı ... 
Geçen kısımların hUllaaaı 

Bızır, esir kardcıl Orueu kurtar 
mak üzere lki kadırgasına bine. 
rek gidiyor. Kont ona yardım 
v<UJ_inde bulunduğu iç_ln beraber 
gelıyor. Zübeyd•, Bızınn kur • 
tardığı ııe Bızırı aeı·en bir ca
riyedir. A ~ğıda iaml geçen Ali 
ise, caaua }'aninin yanında ne. 
vezcllk etmiıtir. Küçük Basan, 
Hızmn cl'latlığıdır. Bu aynldı
ğı sarayda, Bızınn acviftlği la. 
kat ancak yedi sene 30nra bu • 
luşabilcccği bir kadın vardır. 

Etikte Kont göründü: 
- Emriniz, efendim ... 
- Yol için ne alacakıın ha· 

zırhn, l1emen gideceğiz! 
diye çağrrttımdı. 

- Herşeyim hazrr, efendimiz .•. 
Şunu arzetmek istiyorum ki, Oruc 
reisin esaretten kurtarılması için .. 

Dalkavu'b;a bir gülümsemeyle, 
ellerini oğuşturarak, bir takım ko
laylıklar tarif ediyordu. Hrz1T, 

0 
• 

nun !Öylcdi1derini ıonuna kadar 
din!emedi hile ... 

- .Ş ir ' li bunları konutmanın 
•ıraıı deiiJ.. Hele yola cıkalım gi 
Clerkeıı anlqınz ! • dedi. ' 

Olrumneaı hitmemit mektubu 
Çelebinin elinden çekip aldı. Dı
ıarı ~ıktılar. Arkalarrndan gelen 
Türkler, uaul usul aralarında fısıl
daıryorlardı: 

.. - ~ a&attede yola çrlanak gö
rulmem ı~ şey ... Bizim bildiğimiz, 
&~bah namazını kılar, öyle ye1ke
nı açarsın ... Herhalde bir esintisi 
var amma, dur bakalım ... 

Kıç taraf, bat taraf mel an daha 
••1---k • yu~ ..• 

Ali, genç kızı ve Kontu göste
rerek: 

- Bunlan an kaaaraya mı, ar
ka :kasaraya mı yerleıtireceğiz? 
f diye sordu. 

Çelebi, ihtiyan t~ledi ! 
- Sen vallahi sahiden bunu -

yoraun galiba ... Artık pek koca -
dın ... Aklın hiçbir §eye errrt:meğe 
batladı ... Kadınla misafir yolcu · 
nun ön kasarada iti ne? .. Elbette 
arkaya ... Orada tente filin mah • 
fuz ... Rüzgir artarsa da qağı i • 
nerler, çocukla beraber. bannrr -
lar ... 

İhtiyar Ali, anladı: Çelebi, o
nunla bu çetid konufJDanın ceaa • 
retini deminki mektuptan almıf • 
h ... içi cız etti ... 

"- Heygidi hey ... Ben, böyle 
olacak adammıydrm.. Fakat, dur 
hele gösteririm ... Gösteririm ... ,, 

Demin de "Yaniye göstere · 
ceğini,, söyleyip alemi kendiıile 
alay ettirmitti. 

"- Maskara oluyorum ! .. 
11 

di
ye üzüldü. 

Fakat, altta kalmamak için: 
- Havadan amma da anlıyor· 

ıun ... Bu rüzgarın ıabaha kadar 
artacağı var mı ki &§ığı inip ba • 
rmsınlar? Sen söyle bakayım Ha
san? 

Çocuk: 
- Lodos kerte kıble esiyor, A

li amca ... • dedi: . Akşam üstü bu
lutlara baktıktı ya ... Bu rüzgar sa
baha kadar böyle eser, artmaz ... 

Ali: 
- Hmh .... diye giilerek, Çele

biye niıbet verdi. • Bunla.r çocuk· 
lann bildiği ,ey ... Anlatin ya §Un· 
di ... 

Çelebi, r:ıünakqaya devam et· 
mek istemedi. Hasanı okfayarak: 

kürek bir" yanda, yirmi bet ate 
yanda nu? 

- Hayır, öte yanda yirmi 
dört... Çünkü, bir küreğin oturak 
yerinde ~tfak bulunur. 

- Oturak da ne deme 1 
- Hani, küreli çekenlerin o -

turdukları yer, canım ... Kadırga • 
larda her küreğin oturağında dört 
payzen (1) çakrhdD". 

Artık yanaıml§lardı. Zübeyde. 
kadırgaya ayak baımca, Çelebi ve 
Alinin arkaımdan yürümefe batla 
dı. iki ııra kürekçinin ortumda 
ve onlann bqlan hizaamdan da
ha yüksek, dar, uzunlamamıa ve 
kadn-gayı, bel kemifi gı"hi, an ka
ıaradan arka kuaraya kadar kat
eden müatatil bir çıkıntı üzerinden 
gidiyorlardı. Bu, koridor biçimli 
bir ıalonun damıydı. Kırbaçlı n&
betçiler, ekseriya burada durur, 
kürekçileri kontTOI ederdi. Burun
la kıç ara11nda, buruı, korsanla • 
nn erİfeDleyecefi bir geçit güver
tesi vazifesini de görürdü. Zübey
denin kafilesi birkaç adımlık iı • 
kele. merdiveni çıkınca kıç kaıa
rade.ki yerine varacaktı. 

Fakat Tunmlu kız, Huanm 
"payzen,, dedifi kürekçilerin na
sıl "çakılı,, olduklannı, iyice gör
mek için, tepeıindeki iplerde aıı
lr duran fenerlerden birinin altı
na vardığı vakit. azıcık duraladı 
ve kürekçilere meyletti. 

itte o zaD]jlln, hayatınm ıonuna 
kadar unutamıyacağr korkunç bir 
fey oldu. iki yanda bir rüzgar ıı • 
lığı gibi sinsi, ihtiraslı bir fısılda-
Yif duyuldu: · 

- Kadm ... 

Evet, kadırgaya bir kadın ayak 
basml§tı ! ! 

Küreklerin batında, a::P.aklan 
mapalara (2) zincirlennıit oturan 
(3) forsalarda, vahtice bir kmul

-··· ~ 

ORMANIN KIZI 
VeAtf ltayrx.nlar armında ue Alriltonın balta •irmcmİf ormanl• 
raul. ~ ar• O• luıhranıanlık. lteyccan. enor ue tetkilt roman• 

Yazan: Rıza Şekib 

Karşa, EbUulAnın ısrarlarına nihayet 
dayanamamış onunlar beraber bartuma 
· gltmeğe karar vermişti 
Karp., bu '·olabilir,, i çok yu- Karar vermiılerdi. Hayvanla 

mutak taylemi§lİ. rına ıörünmeden yola çıkacaklar 
Hele Ebululinın kendisine kı- en kıaa yoldan Hartuma ulatm•Y 

nlmıı bir tavur takın!Dllıı daha çalııac•ldardı. 
ciddt dunnasnaa imkan bırakma - 15 -
mııtı: 1 / 

HARTIJMA DOCRU 
- Danldm mı gene Ebulula? .• Karta ve EbUlull yola çıkmaz 

Senin de bu datrlmalann... dan önce hayvanlanna hareketi 
- Naııl danlmıyaynn Karıa.. rini hissettirmemek için bütün ted 

Aylardanberi, seni buradan uzak- birleri almıılardı. 
la~tırmaya çalıfl)'orum. Fakat bir Yola çıkblar. 
türlü hatır, gönül tanımıyorsun. Ormanm eıi az bulumlt' ,Onl 

- Çok iyi •Öylüyonun amma, rinden biriydi. Günet daha yen 
Ebululi.. Sen de hiç di;tünmüyor- dofmuf, buna rafmen aydınlı~ 
ıun ! Ben ormandan başka bir yer- la ormanı adeti boğnıuı gibiydi. 
de Yaııyabilir miyim .. Sonra ora· 
da ne yapanm? Babam aağken 
söylerdi; amc'm yatarken anlat • 
mııtı. Şehirlerde y&Jamak, or • 
manda yqamak gibi d1'ğilmiı .. 

- Bunu aen neye dütünüyor • 
ıun .. Bırak da ben dütüneyim f 

- Ne yapacağız? Söyle de ak· 
lım enin .. 

- Korkacak Te çekinecek hiç 
bir teY yok. Bütün giiçliik Hortu
ma ulqmcıya kadar .. Ondan ıon
ruı kolay. 

- Sonrumı .ayle 7. 
· - Orada benim malım var, mili 
küm var .. Seneierden ıonra karıı· 
larına çıkacağım kızkardeılerim, 
elbette ağabeylerini tanıyacaklar 
ve hiç çalrımaıam bile bize yete
cek bir varidat temin edecekler· 
dir. 

- Mademki iarar ediyorıun E
bulull, gidelim .. 
Karıanm bu beklenmiyen mu -

vafakati Ebululayı adeta 4aıırt • 
mııtı. Kulaklarına inanamadı. 

- Doğru mu ıöylüyonun Kar· 
f& 7 Tekrar et .. Gidecek miyiz 1 

- Evet, gideceğiz. Fakat bir 
ıartla; orada ııkıhnak sen dön • 
mesen bile, ben dönerim. 

- Kabul.. Kabul.. Sen na11l iı-
tersen. 

Ebulull bunu ıaylerken Karta -
nm boynuna ıanlmıı ve onu olan . 
ca tiddetiyle sarıarak kendi etra -
fında çevirmeye bqlamı§h. Bu • 
nunla sevincinin ne kadar tatkm 
olduğunu gösteriyor ve renit bir 

Yarım aaatten fazla yol yOrtl 
mUılerdi. Karıa, orman huda 
dundan tamamiyle ayrılma 

geni§ yapraklı, kalın g6vdeli 

ağacın altına azıcık oturarak 
mamn temiz ha""Vaıiyle ıenit el 
ğerlerini doya dcya doldurmak iı• 
ti yordu. 

Karıanm iıaret ettiği bu afa • 
cın bulwıduju y_er cidden çok ,U • 
zeldi. Yüksekti. Ormanın için • 
de bulunmasına nğmen her tarafı 
uzakta imiı gibi ıru, bakıtı röril. 
yordu. Tepenin eteğir.de Afri • 
kanın içlerine doğru uzanıp giden 
timsahlı ıu, güneı ıfığı altında a • 
deta yanıyor, µırıldıyor ve uzak • 
lara doğru hatif bir mavi buğu a • 
raıına gömülüp gidiyordu. 

Karp., uzun uıun bu ıü2'e1 man 
zaraya baktı .. Bunu, böyle bir maa 
zarayı baıka bir yerde bulabile • 
cek miydi? 

Koca afaçların, onlarm yanın• 
da pek zavallı kalan ufak çalıla· 
rm ıilılediği ıırtları birbirini ta• 
kip ederek nihayet siliniyordu. 

Timsahlı suyun tınltııı tepelere 
kadartll'ID.aJlJYordu. 

Karıa, onun en ıOzel, en tetir
li p.rlalannda.n daha dokunaklı 
ıeıinl dlnledL 

Dalmıttı.. Ba ormanC:la ıeçea 
çocuklufunu ve babumm ve ken
disinin hakimiyetini d6'Qndü. 

:coeoana Otl/I'). 
yürekle içten gülüyordu. --------------

Fakat, böyle söylenmekle be
raber, bir yandan da hazrTlanıyor
lardı. Yat.arya kadar herıey ta . 
rnarnlandr. Namazı cemaaatle ka • 
rada kıldılar. Çelebi imamlık etti. 
Küçük Hüaeyin de babalığmm ya
nında ve onu taklid ederek, yattı 
kalktı. Sonra, hürmetle te§yie ge: 
len saray müntesipleri arasında 
ıahile doğru ilerlediler. 

- Bu maymun, çocuk değil; 
•üyümü, de küçülmüt sanki ... Be
nim öğTettiğim dersleri de ıu gibi 
bilir; yalnız seninkileri değil ... 

danıı, hayır, bir atılıt görüldü. Zü- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
beydeye en yakın, üçü, beti, belki 

. Hızır, pencerelerinde ıtık ve 
bır kadın go··ı • .... 1 . . geıı gonı en prense· 
sın daıresine baıınr cevirmedi bi
le ... _ yalnız, oraya ZUbeyde baktı 
ve adeti ·· 

. uz ere • fakat bu ıefer 
kımseye göstenned d"J" . 
k d -7 en · ı ını çı . ar ı. 

Korsanıar arasın
da bir kadın ... 

Onu Kontla H· •ani I . ' -. a ve ara a· 
nnda Ah ve Celebi de lnı k .. . .. - o a uze-
re bırkaç Turkle birlikte b·· .. k 
b. k w b" uyu çe 1r ı ayrga ındirdiJer- k 

1 
k. 

t h k"J k" , aran ı . a, a ı catte ınden dah .. 
.. 1. d a ırı ve 

ckusaekuı uı:maaına rağmen, hiç de 
or nç bır harb aletine b 
. "k" T k enze -mıyen ı ı ür kadrrgaarndan e 

ba§takine götürdüler. n 

Zübeyde uzun zaman ayni yer. 
de kalrp da nihayet çok arzula. 
dığı saadet getirici bir ıeyahate 
çıkan baait bir insanın "ac,, diye 

ıif edilebilecek dikkatile gittik
çe yaklattıiı bu gemiye bakıyor . 
du: 

lnce, uzun, zarif bir tekne •. 

Bir müddet. kürelcJerin fıtıltı . 
ımdan baıka ıeı duyulmadı. 

Zübeyde: 

"- Demek ki, biz, geminin ar· 
kasmda:ki ıu köşk gibi yere yeri~ 
teceğiz ... ,, diye dütündü ve bak . 
makta devam etti: 

Kadırga, iki direkliydi. Bunla
rın aabit kısınllan kııa ... Mütehar
rik direk kısmı, ıabitlerin üzerin
de, iki yana açılmll koUar gibi du· 
ruyor ... Üzerlerinde yelkenler sa -
rıh ... 

"- Albertinonun mallarını ta
fıyan gemilerin daha çok yelken· 
leri var .. Amma, bu Türklerinki
ler, bir kere kalktılar mı, denizin 
ufkunda çabucak görünmez olur • 
lar ... ,, 

ince ve alçak güvertenin ke -
narlarından kırk ayak bacakları 
gibi denize uzanan kürekleri ka • 
ranlıkta farketmeğe baı1amıttı: 

Çocuğa usulla sordu: 
- Kaç kürek var Yirmi bet 

daha fazlaır, yalnız gırtlaktan de
ğil, kim hilir nice zamandır kadın 
haıreti çelrinit ve denizin aaf ha
vasında idmanlamnlf, tavlanlDJ.f 
vücudlarmın her adalesinden, her 
sinirinden, her damarmdan gelen 
bir haykmna, bir hommdanma, 
bir uluma ile yerlerinden fırladı • 
)ar ... 

Heyhat! ... 
Şakrrdayan zincirleri onlan yer 

)erinde çivili bıl"aktı... Ölümleri 
pahasına bile olsa bir kerecik el 
değdirmek istedikleri bu kadına 
ulatamad ılar ··• 

Türklerin bir baykmtı: 

~ Heyt bire kifirler ••. 
Çelebi bağırdı: 

- Mukaddesatı iılimiyeye te
cavüz ha? .. 

Vardiyada (4) duranların uzun 
sırımlı kaır..çdarı takladı ve bunlar 
dan biri, Zübeydenin ta yüzü ö -
nünden ıimıek gibi geçtiği için, 
genç Arap kızının kürekçilerden 
kaçınmak üzere arkaya doğru atı-

htı daha wratli oldu. 
Fakat, bu yüzden, birincialne 

niabetle son derece büyük bir teh· 
likeye düttü ... Çünkü, o tarafta da 
alevli, kanlı gözlerile aç kurt gibi 
bakan bir sürü f orn vardı. 

ihtiras fırtınası orada da esti: 
- Kadm!!! • 
- Bize geliyor! ! 1 
Hakikaten de, aendeleyen Zü

beyde, geminin güvertesindeki ko
ridor damı üzerinde bir rakkase 
kıvranı§ile, ince beli ve arkaya 
doğru uzanan kolları bir hilal bir 
gerilmit yay yarım dairesi resme
derek, botluğa, boflulita kendisi
ne uzanan naaırlı iri ellerin ıehvet 
ten titreyen parmaklarma doğru 
yuvarlandı ... 

'(Devamı VM') 

(1) Kürek çeken forsa, mahkOm ya. 
hut bu Yazif eyi gören Türk. Fakat 
bahsettiğimiz denin kadırgalannda 
hemen bütün payzenler for.:;aladandı. 

<2) Halka. 
(3) Harp iri, )·ahut cani kürek 

mahktlmlarr. 
(4) Nöbette. 
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Bütün Amerikalıları tiksindiren cir dava 

Amerikanın en 
mükemmel güzeli 
Asansöre atla giren 

kocasından 
ayrılmak istiyor! 
Nevyork'tan ya· 

sılıyor: 

Amerikanın 
'lllqhur güzellik 
Jnatehauııt Flo 
Ziegfield, varye • 
tlerin Mi• Mil • 
dı·ed Riçardson'u 
iç1n: "Amerika · 
nın en mtikemmel 
gfö ellik nümune . 
ıi, . demiıti. Koca 
Amerikanın bu 
güzeHik örneğin; 

acaba hangi hah • 
tiyllr erkek l<apa · 
caktı? 

Broodmoor'de /,il.ster Hill'in çiftlik eui •. Bıı evt.e 
Aladanı Hill'in koca8ından bir çok dayakltrr 11emi1 

olduğu aöylenm~ktedir. Bir 
Böyle bir kadmı ancak h~m ke

ae.i dolgun, ht!m de kendisi güzel 
Ye yakıtıklı bir delikanl: bağ al 1 

tınıı alabilirdt Nitekim dahs. ge· 
çenlerde ölen Amerikanın demir 

men olduğunu ıöyleyip durmuf, V«kitler 
fakat evlendikten sonra Montana· Anwrika

nın "en nın yabani manzaraları kadar 

1 

kralı James J. Hill'in oğlu V .ılter ı 
J, Hill bütün bu ıartlan kendinde 

1 
toplamıı bir adamdı. Yirmi mil 
yon lira mirasa konmuı olduğu gi- j 
bi Amerikanın en yakr,ıklı ddi· 
kanlılarından biri sayılıyordu . 

Amerikanın en güzel kadıniyle, 
tilkenin çok zengin ve yakışıklı 
aelikanhıı evlendiler; fakat evle
nir evlenmez de birbirini betbaht 
yapmak için bütün aüçleriyle ça 
lı9mağa koyuldular!. 

·; Sabık varyde kraliçe1i mahke
meye dayadığı botanma istidasın
da bir bir saydığı ıebepler arasın
da !U tuhaf hadiseyi unutmamış- 1 
tır: 

Zengin kocu kendisinin atlar· 1 

'dan nefret ettiğini bildiği için bir 
'sün oturmakta oldukları Seattle 
·oıelinln kapıımdan içeriye at ıır. 
tında girmit ve oturma odalarına 
kadar böylece gitmek için atiyle 
birlikte aıanaöre girmeğe uğra, · 
mı9tır. Bereket versin ki, at a -
ıansöre girmiyecek kadar büyük, 
yaht!l aıanıör ah alamıyacak ka • 
dar küçük olduğundan, bu iti ba -
faramamı§lır. 

* ~ ~ 
lkisi 18 may11 927 de Monta. 

nanın Bivingoton tehrinde evlen 
mitlerdi. Beı ay ıonra Madam 
Hill mahkemeye ayrı yqama ve 
aafaka için verdiği iıtidada ıebep 
91arak 9unlan yazmıtt1T: 
' t - Mutat huysuzluk. 

2 - Henüz niıanh iken kendi
~ kolaY, idare edilir bir centil-

mükemnıel gü 
huyıuzla~mı ,ttr. zellik örneği,, 

3 - Muameleı; daima zaHma- olan Jladam Bill 

ne ol~u~tur. H~r yerde. v~ her-Mlldred Rlçardaon kocaaımn Jikdyetlerine verdiği kanıılıklarla A 
keaın onunde kutlandığı dıl ıle kaı mertkalıları hayretler~ düşürm.üflür. 
dının heysiyetini kırmıttır. Dai-
ma çılgıncasına kiıkançlik göıter

mittir. Bir defa11nda karııını ha· 
yıllacak kadar dövmüttür. 

Bir varyete güzeli, milyonerle 
evlenince Nevyorkta, Palin pli.j. 
larında, Paris ve Rivyerada baş 
döndürecek kadar lüka bir hayat 
ister; pırıl pırıl parlıyan elmaılar 
içinde bütün kadınlarm kıskanç· 
lıklarmı uyandırmak ister; halbuki 
bu milyoner evlenir evlenmez kzı. · 
rısını Montanada hayvan çiftliji
ne götürmüt ve orada en yabani 
ıığırtmaçlarJa düt üp kalkmaia 
mecbur etmittir. Avrupa asilza -

deleri yerine hu çiftlikte en bıç -
kın külhanbeylerini bile IUJta dur 
duracak Amerika kovboyları ile 
bir ıofrada yemek yedirmiıtir. 

Kızcağız öjleye doğru terbiye
li bir oda hizm~tçiıinin yavaı y&
vat kapısını vurmaıiyle uyandırı
lacağına, kokulu banyoda ıhk ıu-

larında uyku ıeraemliiini ıeçir • 
dikten ıonra, aynanın karı11ında 
saatlerce, ıüzellik tuvaletini yapa
cağına, ıabahın saat altııında kal 
karak kovboylara kahvaltı ha • 
zırlar ve bunlar gittikten sonra ıa. · 
at ıekize kadar bunlann piılikle· 
rini temizlemekle uğratır, anuın
dan emdiği aüt bumunda ıelir· 
mi,! 

Böyle çahtacak olduktan sonra 
ne diye bir milyonere varmalı? 
No diye evlenmeli? .• 

Bu bet ay ıçinde kocaıı onu j A11U!rlkada d~mlryolu kralı • 
yalnız bir defacık sinemaya gö • I run oğlu Valter J. Bil.l evli -
türmüt ! Zavallıcık bütüra gününü ilkten yana hirte talıhll blr 
gazetelerin bilmecelerini bulmak- adam defUml.f l 

la öldürürmüJ. lıte bütün bunlar Bu ikinci i•tida dofrundan doi
için kocaıından ayrılma ve nafa- ruya boıanma iıtemekte olmaama 
ka davasına mecbur olmuf. Mon- rağmen gene ar.ya girilmiı Te a · 
tana kanunlarına göre, botanma ıağıdaki ıartlarla karı koca barıt· 
davaları çok uzun ıürdüfünden tırılmrttır: 
kadın buna batvurmamıttır. 1 - Karııına ayda 1500 lira 

Miıter Hill ise karısının bütün cer- harçlıiı verecek. 
iddialarını reddf'tmekle beraber, 2 - Seattle' de kadm namma 
onu tenkit etmemek kurnazlığın- yaptınlan yeni konaim. bütün 
da bulunmu~ ve bir hayli para f q vergilerini, sigortaıınr, au ve ten. 
daklrlığından sonra muhakemede virat manafını, mahrukatı, ve 
barııarak it örtbaı edilmiştir. Bu tamiratı, hizmetçi ve upk aylıkla
birinci ~arıtmadan sonra ka.rı ko · rmı ödiyecek. 

ca 1929 yılının ilkbaharına kadar, 3 - kadının ıeçeceii bütün mo. 
dıtarıya hiç bir aızıltı vermeden bilya ve dütemcnin bedellerini ö
birbirini yemeğe devam etmit, fa- diyecek. 
kal o tarihte Madam Hilt mahke· 
meye ikinci dfJfa batvurarak ıu 
tiklyetlerde bulunmuftur: 

1 - Kocasının içkiye dütkünlü· 
ğü, hayatı dayanılmaz bir hale 
koymaktadır. 

2 - Karı11n1 her gün, eıek ıu
dan gelinciye kadar dövmekte
dir ! 

3 - Montananın Avcılar ılıca-
11nda karııını dört ıün yataktıı 

bitkin 'bir haf cie yatmıc.:tk k~dar 
pa taklamııtır. 

4 - Fınat buldukça evde karı
ımt merdivenlerden apğ1ya yu 

var lamıttır. 

4 - Diğer ev maıraflarma mu· 
kabil her ay illveten 400 lira ve· 
recek. 

5 - Kadınnı 9000 liraya va· 
rar: borçlarını ödiyecek. 

6 - Kadma /0.000 lin.lık bir i· 
rat temin edecek. 

Milyoner delikanlı bütün lkın · 
ları yapmıt ve karı koca ıon ay · 

lara kadar görünürde barııık gi · 
bi yqamıılardır. Madam Hill 
artık hayatından memnun ıibi 

görünürken bu ıef er Möıyö Hill 
mahkemeye b4tvurarak botaum;ı I 
da.aaı açmtfbr. 

Madam Bil, kocruının fikdgetlerln• 
karıı "rdlği cevapta "bu adam benim 
at ko1.-uaundan lıoılcuunadıbınu bildi~ 
trin, oteldeki odama at aırtında çık "' 
,. ık azen a.saruöre girmcğe uğraı .. 
11Uflır .. dlyor. 

Kadm bu iıtidanm bütün ıikl• 
yederine birer karıılık verdikteıı 

M)rua kocasının otel oduma atla 
çıkmak iıtedifini, yediği dayak· 

lan, gcrdillü hakaretleri yeni bat

tar. birer birer döltüp aaymrftır. 

* * * Bu bOf&JlDla 
MTuı biltün A• 
merikablan tik· 
•İndirmekte v• 
ilrendinııekte -
dir. Şmıank mil 
yoner bir ıüıl 

Monta.nadan 
Spokana tren • 
le ıiderken ka• 
ıwrm vagonda 
de~i dövdü• 
fil halde kıı: 4

1 

amlıimı yene • 
memit •• ond 
vagondan dtıa • 
nya atarak ça " 
lOn ortaamda bı• 
nlcmak ~n inı-' 
dat itantini çe; 
kip treni dur • 
chınnuttuı'. 

Kondnktar ve 
teftren ancak 
_birçok yalva .. 
np yabrmalar
da.n aonra bay • 
le bir rezaletio 
6n0ne ı~ebil · 
mitlerdir. 

Kadmın aaclakataizlifine kart' 
olan tiklyetlere de Madam Hill 

birer birer kartıhk vermiıtir. K<r 

cumm Rene Saylor adlı bir kn• 
yüz binlere. lira bareadrimı Ye o-
nc metres olarak bllandıtı içiO 

kendi•inin de 3ç almak llı:ere bit 

ik: defa aadakataizlik yapbinı• 
m:ıhkemeye açıktan açıla ı6yle
mittir. 

Genç milyoner ~dan e'V'7el 
de iki defa evlenmit ve ht"r iki ka.' 

rrıından da boıanmak ıuretiyl~ 

ayrılmıtlJT. 

Kadından yana talii olmryafl 
bu miraıyedi, mahkemeye Yerdi~ 
en ıon istidada, baba•mdan ka• 
lan mirasın büyük bir kıamının bıJ 
kadmlar yüzünden uçup gittiğirıi 
yaznntbr. 

* * 



DiUıkiJ ma~ J - o kaıı~~n Bulgar J,evüıalci takımı Dünklı ~ mulıtelU takim bu kadro Ue ~ltı11Ufü. 

IK<§lroşok takornomo~ 
Dün Levinskiyi 3- O mağlôp etti 

ll1aç heyecansız oldu. BLılgarlar ek.çık bir kadro ile gelmışlPıdi 
Bugün de Bulgarlarla Fenerbahçe karşılaşacak 

Balıaıistanın Lninaki takımı ilk başkanı ipn yapılan tören de bayleee dataanın ,.uzeı oyunuyla atlatıldı. Ve iatiyen Blllpr mUdafllerlnden birili Ve ba aıkı fit de böyle karta14a. 0-
maçuıı 4'ün, Rus aporcuJariyle yapı-! seftf. bbılm takım tıekrar hakimiyeti aldı. topa ceza ıahuı lçlade eHyle tuttu. yanan 10Dlan yak)aftıkça, mq 'dalla 
lacak maça hllZJirlanmakta olan aıuh·I Dakikalar ıeçlyor, Dd tarafm oyu· Saldan ,.. aolclan tnkipf edea bil • Ve takımımız, tik solü, böylece pena]- çabuk ye llıyeeanlı olayorda. Baıpr
telit takımla yaptı Te 3 • O mafh\p ol- na da bir tUrlU açılamıyor Te maç ay- camlarla Bulpr kal.UU 8*ıftam•- tıdan attı. ıar ela bir terel aym ,..,.- tpıı 
da. nı sevksiz han IPııde deTam ecllyor • ta bqtadık. Banclu 801U'8, B•laar kale.ine yap 

BLr nıtiddettenberi Modada kampta du. tıfmus tu,ikler daha fazlalqtı. Bf r çok çah111orlardı. Tam ba --~ Nf 
bala.nan muhtelit takım elemaıılan • H llncU dalrikada da, Jrluhtıefem topul ara Levlnald mUhadmleri bizim kale. yall topu aldı. Mükemmel lllr mJ.Dbl· 
nın b&§hcalan, böylece - haata ola.n kaptı. Ka.rpamdald müclaftl ıeçtl. Fa- 1• beklemntyen bir ini§ yaptılar. Az la rakip kaleye indi. Ye b*letmedtn 
Münevver mfistesna - dlln ilk tecril- kat ba •rada bhu ayağından açılnuf kaldı gol yiyorduk. Fakat Aml, aa - çektltt bir ftltlt gllnUn en ıbe1 plU-
beyl Ceçıirmf§ oldulu, olan topu kaled kaparak kurtardı. katlanma.k pahuına, bana kurtardı. nl yaptı. 

Pakat ne yazık kl, bu ilk tecrilbe, Bunun Uıerlne Bulgrlar mukabil hti Ve sakatlanarak oyundan çıktı. Yeri. Bu.adan 90Drakl blrbf dtldb da 
çok l!kalk hfr kadro ile kat'§lmıza çı- ı cuma geçtiler. Ye bizim kale ilk teh- nt de lhtJyat kaleciye bıraktı. bldm bl•ln 1IS1lll 'YOi• llM1arla • -
kan Bulgar takrmı kart181nda btd ta. Ukeyt, topun avuta gitmesiyle, atlat . nk dnredekt zevk!riz oyun rene klflllui1le ~ Ve O)'llll b11lecıe 
nwnen tatmin eden bir netice nre - tt. dnam etmefe bqlamıftı. 3 _ o MU -tebemlde Mtat. 
tnecli. · Bundan sonra oyun, hemen de hep 20 na dakikada Fikret gilzel bir hll- -

Balpr takımından hirialD.ia bize Bulgar yan aahasmda oynanmata camla herkesi geçti. Kaleye köşeden Bak .. Şut Tseaa, ~ p IJI L 
söyledllfne nazaran, Bulpr takımı, bqladı. Top ve oyun hakimiyetini ıaJa bir ,Ut çekti. Fakat çok iyi OYJU. dare •ttı. • • • 
kaleci, sol mUdaff. merkez '" •I haf bfz almıştık. Fakat kale ~nUnde ça • yan Balpr kaleclal ıaTlyeyl k.apallUI" 
müstesna tamamen ihtiyat ,.e O)"Ull • bak Te becerikli hareketler yapama - tı. Topa An bir plonjonla kurtardı. Dflakil ~ta, ,.u, r•'m 1 

e raf· 
r ulardan müte~ekkildlr. Çünkil takrm, drğımızda'.'I fmıatlardan istifade ede . Şfmdf Bulprlar da H)'ftk fakat teh- men, n~tlceclen memnu olama~ 

lluloar kalttiai bir kor ncri böyle J..-urtardı. 
0
11Ulculal'1llln en iyilerin~ Çekoslo - ( mlyor, topları, çok seri ve canlı o~ nı

nkya uJ1111aı talnmlyle karşılap.cal. !o an LeTinskl mildafaruunm uzaklaş • 
olan, 8'ılrar ulusal takımına bJt"ak . tırmasına meydan htrakıyorduk. 
mq ve dlfer bir kısmına da asker ol - Çok güzel oynıyan Necdetin yerin. 
duklarnutan izin alamamış olan Le • de ortalayışlan sayesinde hlicumlan
vinald tüııaı, dün bUtUn bunlara rağ- 1 mız gittikçe ink.i~f ediyordu. Muhte-
men ı>ekllt bir oyun ~ıkarahlldf. şenün , .e Fikrctin birer şütU kale di. 

• 4 • reğinin üstünden dışarı gitti. 

Mapa Baaıl oynandığına gelince· Bir aralık Bulgar sağ içi beş daki-
çok heYffansıı ge~en bu bir buçuk ~- kalık blr sakatlık devresi geçirdt. 2S 
ait '8Yle hllba etınek kabildir: inti dakikada Bulgarlar üstüste bize 

Saat tam 16 da, hakem Şaıl Tezca . birkaç hücum yaptılar ki. hunlar. mü
nm fttar.bade takımlar sahaya çık -
tıklan zaman bizim takım şöyle dizil
di: 

Aonl- IAtfl, Yatar - ,ffehmet Re. 
ıat, Hlla.gln, lbrahirn -Necdet, Muh
teıem., Rufh. Şeref, Flkret. 

ilk göze tarpan, Bulgar takımının 
vücut itibariyle bize rakrn olduğu, ve 
genç oyunculann ekseriyeti teşkil et
tiğiydi • 1 

llk hücumu, güneş altına diişınttş 
0

• 

lan bizim muhtelit yaptı. Fakat daki. 
kalar geçtiji hnlde iki taraf da a~ıla. 
mryor, maç rastgele vurutılarla devam 
eC!iyordu. i 

7 ncl dakikada Rasih topu kaptı. ıs 
pas içinde bir şüt çekti. Fakat top dı 
pn gitti. 

10 une11 dakikada, hakem uıun bi. 
ftdftl1e 9)'1lnt1 thn-durdaktan sonra , 
~rk~ C?ldufu yerde bir dakika hazır ı 

Dünkü ~ta lıakem Şul T~zcan ve 
Ud tal-un kaptanları 

Takımdan Haan çıkmlf, Utft mer
keze ceçmlf, Faruk da L6tfinfn yeri. 
ne ainnift:L 

Artık, deue, sonuna yaklapuıtı. 

Kanftkhk aruında Faruk topu mı 
bir TUruşla LevfMkl kaltııllne 10ktu. I 
Fakat Rasim ofsayt nzlyettnde oldu
ı:undan gol sayılamadı. 

Ve biraz sonra da lllc dene O - O 
berabe-rlikle bf ttt. 

ikinci devre 
lldnd devrede, Necdettn yerinde :Nt 

ynzi tecrllbe ediliyordu. 
Oyun başfar ba~lamaz, mta bir htL 

enma reftik. Ve bu akmı durdunnü 
·································-········-····· ....... 

Yarınki •ayımızd• 

SERTO~LU•nun 
at:ıet:izm federas
yonuna hücum . 

ı eden bir yazısını i 
1 bulacaksınız ı f '·············-··· ................................ --.: 

1 

ilkeli h8cumlar yapmata hlfl••ıı • l 
lanh. 

Oyun ilk devreye nuaran Mraı da
ha iyi oluyordu. 

Fakat ne pn ld aynı cuun tempo 
~ bozulmamııtı. 1 

23 ilncU dakikada güzel btr hücum 
yaptık. Top Rulhe reçtl. Rulh eıkı 
bir ıtltle lklnd golü yaptı. 35 inci da

kikada Bulgarlar bizim kaleye bir fri.I 
kik attılar. Top ka1eclnln eUne geldi. 

()J ft.Zlyette bekledf. Ve geçenlerde! 
Hrdenblre Ulen Bulgar spor teşkilltJ /Julgar kalecili Jlııhtef!!min ayağından bir top kaptı w 'Pir. gol kurtardı. 

Çeklere, Fransızlara meydan oku • 
yan Rus futbolcuları kal'flBlllda iyi 
bir varlık gösterebilmek lçla, takımı. 
mız, birinci takımdan ancak <3) oyun
ca bula•n bir Levinskf talmnı kar
psmda dttn gösterdiği varbiın çok 
üstüne çakmak için geceli ailndtizlU 
çalışmalıdır. 

ÇünkU, hiç şüphe yoktur ki, gele • 
eek Rus takımı, dünkü Levinskiden 
en az 10 kere daha kuvvetlidir. 
Yazrmııı bitirmeden ıunlan ilave 

edelim ki, futbol kampına bazı ele • 
mantar daha çağırmak ve kllsik ta • 
kım şeklinden kurtulmak için, geçen 
seneki ilk maçlarında sivrilmiş genç. 
teri de tecrübe etmek ll\zımdır. 

l\fesell bunların içinde, Vefa takı • 
mrndan Latif i~minde bir renç vardır 
ki, f ormanda olmak şartiyl#. bu genç. 
mol haf mevkiinde ton iyi isUfade ede· 
eetfmlz bir eleman olabilecek kabili· 
yettedir. 

il. s. 
Bugünkü mac 

Fenerbahçe Levlskl 
Bugün Kadıköy stadında, Levinskl 

takımı, llrinri maçını Feqerbahçeyle 

yapacaktır. Bulgarların, dünkü oyu • 
au oynamak prtiylr. Türkiye ş:ımpl· 
yonu Fenerhah(eye daha bUyük bir 

farkla yeniletekleı·i tahmin edllebi • 
Ur, 

• 
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Kuponlarımızı 
saklayınız 

N.f! B!B EKSiK NE BlR FAZLA .. · 
Devlet n ulus yurtdaşlarm sayısını 

bilmek lstiyor-
20 ILKTEŞRIN - PAZAR 

GENEL NÜFUS SAYIMI 
Başvek61et 

Statistik Umnm JJfüdürlill/J 

~ar ıize hiç ummadığınız 

menfııatler temin eder. 

' -

- ·- . 

Habeşistandaki vaz~yeti gösteren harita 

:· snlfilceknn. Bakkan 
· ·· Gazetelerde gördüğünüz yukardaki ilan 

• • 
HALiDE EDIB'in 
11 ilkteşrin Cuma günü 

HABER 
Gazetesinde neşredilmeğe başlıyacak 

olan son romanının adıdır 
Halide Edib'ifi, asllnı HABER gazete sine verdiği bu eserin lngilizcey e 

tercümesi. bu günlerde Londrada neşredilecektir. 

/ Türk edebiyatının en kıymetli bir eseri olduğu şüphesiz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden gaze
te~erin:i aldıkları satıcll.~ra siparişte b~lunmahdırlar. 

• 


