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Italyanlar, Habeşlerin üç 
ateşi arasında kaldılar! 

Habeş harbi hadiseleri göster • 
miştf r kf diğer gazetelerin yaptıfl 
ikinci tabı nüshalarının havadle • 
leri 

HABER' in 
birinci tabında hem daha fazla • 

siyle, hem de ertesi günü tekzip e
dilen şekilde olmamak şartiyte· ya· 
zılmakt?~ır. Qnun içindir ki, gaze· 
temiz 

2 nci Ta.hı 
çıkaraCak olursa. ~kuyucular, pu· 

nan cidden akpm üzeri pek geç 
vakte kadar alınan bOttin mühim 
haberleri ihtift ettiğine eskisi ğİbi 
kani olmalı n son dnlerde ifl'ata 
varan j)Qnd tabı gUriiltüsU ·içinde 
HABER't tefrik ehnelicUr. 

Bir Italyan ordusu ortad:a yokt 
Habeşler Adigradı geri aldi 

Aduvanın Habeşlerce istirdad·ını ltalyanlar tekzip, ediyor : . 
· Mukaddes şehir Aksum düşmemiş 

Habeşler iki ltalyan tayyaresi 
dtişürdü. Bir Habeş tayyaresi 

de ltalyanlara bomba attı 
Adisababadaki ltalyan sefirine casusluk yapıyor 

diye pasapurt verildi 
Son dakika .. 

Roma, 9-H~ Roma 
ıefiri ltalyadan amlmak emrini 
almlfhr. 

HABF.R: - Adi,ababadaki 
ltalyan aefiri de Habet toprakla. 
nndan çıkanldıima söre. harp ar
bk tam bir safhaya sinnit bulu • 
nuyor. 

Şimdiye kadar bilfiil harp ol
muına rağmen İtalyanlar bunu 
müatemlekelerinf! kartı bir tehdit 
hareketine kartı tedbir diye ıö• 
teriyorlardr. 

) J •, 

Adleaba6a Ue Fra1U16 SonıaliWıl bir lqtlren demJrgolu IJzerlndeld Avcıt Uluslar Kurumu zecri tedbirler karannı 
· mevldlndc11 bir manzara bugün verecek 

r2öoo·zene11 :ı~·~~ü:~ Alman Italyan ticaretine 
'n..beş ırkdaşlanna 1 Asil dost Yugoslav • d d 
11'dım etmek • uıusunun bllkt\mdan ISVIPre mu·· saa e e eeek· 

'•tlyor geçen sene bugtln Y 
r1~':::e~1ayterajansıbildi· 1 nıdtırnımoşttı Dig., er bazı devletler de zecri tedbirlere toplanmışlar, UJ NC!-f • Brigtonda a •• .-:~ doat bir devletin hüküm 
lta1 Us'Jilr A"q'umunun -.u.u, k •• k•ı..., t k 1 yanın Babeıistana teeınuzo 1 dan, Yugoalavya kralı Birinci A· arcı muş I 8 ÇI arıyor • 
mlnf olacak tedbir almadığı U:.~il lebandr'in Manilyada feci bir ıe- 1 Y. 
dlrde kendnertne anı ırktan oıans kilde aldürü1me1inin yıldönümü. Bunlar arasında Romanya da var 1 
:-betlilere yardnn 1ç1n H&bet or ·I dür. Marıilyada, otomobil içinde E•kl lnglliz müstemlekat nazırına göre, . 
: 

11~ etmek miiaadesinil FraMU Dq Bakanı Bartu ile bir .. ' 
brar-:nı hük1lmetten ı.ıea.etei likte öldürülen kralm ölümü Yu • ..Japonya, Almanya ve Amerika ile tıca-

rmiıierdir. _ 1 ıoaluulmuıibiTürkulwuuuda ret yapması mümkün olan ıtalya•va 
• .. ... • çok müteeNir etmiflir. kar•• zecri tedbirler tatbiki feydasızdır. 

-:-_.._ ____ .;___ Dott dcwlet hükümdarının ölü- 1 •ıt d • f• t 1 h b k Daktilo su··zanı mününyıldönümünübüyükbirte- ngı ere e ın ıra çı ar ar e arışmamak 
eıasürlebatırlıyor, sirinciAlekaan- propagandası yapıyor .. Öld Ü ren dr'in çizdiii program içinde iter-
li:ren Ull YUSo1lav uluauna tazi. ___________ _.......__ ---------------~---ı~..__..a 

All Fedainin 

Cezası yedi 
seneye indi 

yetlerimizi bildiriyoruz. 
Busün Birinci Alekaandr için 

bütün Yuııoalavya kiliıelerinde I· 
Jİn yapılacalı ıibi Taksimde Or
toclolrı kililelinde de bir i7in J&· ... 
placaldlr. 

CbQrgürı HABER'.de .. 

Dört roman başlıyor! 
• r 
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lngiltere ve 
Fransa 

ıngiliz papasıarı 
ıt:aıyaya kısmen 

hak veriyor 
Meşhur bir söz, adeta b ir darbı 

meseldir: lngiliz efkarı umumiye
sini yaratanlar papaslarla ihtiyar 
kızlarmış. .• Aşağıki telgraf, lngi -
liz papaslarmm fikirlerini ortaya 
koyuyor. Bunda, biraz da Italyaya 
hak veren ta.raf vardır. Papaslar, 

aiinyadaki menbalarm yeniden tak 
sim olunmasını istiyorlar. 

Londra, 9 (A.A.) - İtalyan • 
Habeş anla§mazhğma k8.J1ı İngi
liz kiliselerinin dunmıu Bumumat .. 
4a görütülmüştür. 

Kiliseler kongreainde lngiliz 
hükUmetinin arkasında olduğunu 
ve Uluslar ıosyeteai pakbnm mü
(lafaası için diğer devletlerle bir -
leşmek kararın: tamamiyle tuvib 
eyledikle-rini ıöylemit ve Kelloğ 
misakma knr§ı gösterdiği bu dere
ce saygısızlığı takbih ederek de . 
mittir ki: 

lcabmda ltalyaya karıı Imvvet 
de kullandabilir. Fakat bu, yega -
ne ve müessir bir çare değildir. 

İtalyanın genişleme ihtiyacmı 
gözetmek lazımdır. Ekonomik kay 
naklann bunlardan mahrum olan 
memlekette adaletle tevzii için ar
sıulusal bir konferans toplamak 
zamanı gelmiıtir. 

Diğer taraftan Çiçiıter pesko . 
posu da demiıtir ki: : 

Bütün zorlu·klar kaynağı hak· 
aızlığa kartı muahedeleri ve bu mu 
ahedelerin değiıtirilmesi ve ıilah
sızlanma hakkındaki Uluslar soı· 
yetesi paktı maddelerinin yerine 
getirilmemeıidir. Harplerin men. 
§eİ müıtemlekelerin adaletsizce 
tak 'm edilmif olmaıını ve hakıız 
muahedeleri tetkik etmek Hıristi
yaruığın vazifesidir. 

Sovyet 
sporcuları 

Ayın 12 sinde geliyor 
Moıkova., 8-50 Futbolcu, gü

r~i, tenisçi ve eMa-imciden mü -
rekkep sporcular, bugün Türkiye -
ye doğru hareket etmiıtir. Yanla . 
nnda beden terbiyesi yükıek mec
lisi ba§kanı Mantzev bulunmakta· 
dır. Kendilerini oskovanın spot 
kurumlan er'kanı ve gazetedler 
'1ğurlamış ır. 

Sovyet eporcu an ayın 12 ıinde 
! tanbulda otacaklardır. 

Müsabakaların 
programı 

DOST' SOVYET SPORCULARlLE 
YAPACAGIMIZ MOSABAKALA -

RlN PROGRAMI ŞUDUR: 
12 llkteşrin 935 cumartesi lstanbu. 

la 10, da muvasalat, 13, ilkteşrin 935 
pazar lstanbulda gündüz futbol, ge
ce .~kı-im, 14 ilkteşrin 935 pazar~i 

lst:ıtıbulda gece ,güreş, 15 iJkteşrin 
395 salı lstanbulda gündüz futbol, 
16 llkteşrin 935 çarşamba lstanbulda 
gece güreş, 17 ilkteşrin 935 perşembe 
ls tatlbuldan Ankara.ya hareket(l4,50 
Hnrdarpaşaclan) 18 ilkteşrin 93.> Cu. 
ma Ankaraya muvasalnt (saat 8,10) 
19 hkteşıin 935 cumartesi gündüz fut 
bol, gece eskrlm, 20 llkteşrin 93a pa • 
zar Ankarada gece güreş, 21 ilkteş • 
rin '935 pazartesi gündüz futbol gece 
esli:tim, 22 ilkteşrin 935 sah Ankara • 
dan lımire hareket 19,45 de, 23 ilkte~. 
rin 935 çarşamba lzmire muvasalat 
saat 20,10 daı 24 ilkteşrin 935 perşem
be Izmirde: 25 ilkteşnn 935 cuma 
futbol, 26 ilkteşrin 935 cumartesi ge. 
ce güreş, 27 ikteşrin 935 pazar futbol, 
28 ilkteşıin 935 lzmirden hareket sa
at 7 de, 29 ilkteşrin 935 sah Ankara. 
ya muvasalat., 8,10 da Ankaradan ha· 
reket 19.45 de, 30 ilkteşrin 935 çar . 

. şamba Haydarpapya muvasalat 12,80 
akşam Rusra>:a hareket. 

f =zrrr HABER- '.Ak§8:m Postası 

Habeş harbi 
..ı.._:_: - ' tLIO'!Şlt!N - 19a5 ~ 

Hlndlstanda bir 
dava kazanılırsa 
Hava Kurumun• 

Dün Afrlkadan gelen haberler 
vaziyeti altüst edecek bir mahiyet 
aöıtermitlerdh·. Eğer geien haber
lerde bir mübalağa veya yanlış
lık yoksa ltalyciu ordusu çok kötü 
bir vaziyete dütmüı demektir. Bu· 
nu açıkça görmek için durumu cep 

büyük Habeı urdusu da her daki• Habeı hükUıneti ayni zamanda 
ka hududa ya1da§maktac!ır. Bu Romada bulunan i,gfüterine pa - 9 2 m İ 1 yon lif 8 
kuvvetle cephe arkaıında bulunan ıaportunu ala:-dk Habeıistana dön 
80.000 ki~ilik kuvvet araunda ka· mesini bildirmiıtir. verilecek 
lacak İtalyan ordusunur• vaziyeti Bu işgüderin karısı İtBi.yandır. ~ 
pek müşkül bir mevlı:ie cü~ebilir. ,,. ,,. 11- Hindiste.nda elli beı ıene e 

Bu vaziyete göre Habet ordu· ltaJya sefarethanesinin ,ehirden Kayserili Eriya isminde bir E~~ 
su ıöyle bir tabiye kutlcınmıı d~ ayrıldığmdan sonra artık hava bom· ninin bıraktığı 460 milyon li,.... 

h 
. mektir: 'l.Jardımanlarının başlıyacağı umul • bir servetin varialerinden olduif' 

he cephe mütalca edelim: 

Ce P eSI ilk önce Adua cephesinde ?tal- maktadır. nu iddia eden Mari iıminde bir lı' 
Adisababadaki Amerikan elçiliği · b' 

Teyit edilmiyen bir iıabere gö- yanlara karşı koyarak j8Vaf ya- şehirdeki tebaasına. evlerine büyük dm bu paranın yüzde yirmisinı 
Adua 
re İtalyanlar dün Akıum şehrini vq geri çekilmişler, İtalyan kuv- Amerikan bayrakları ~ekmelerini, n· va kurumuna bırakmıştır. Bu btl 
almıılardı. Bundan başka ltalyan vetlerini içeriye ,\oğru çektikten ya damlarını Amerikan bayrağına ıuata bir de mukavele imza1"' 
kuvvetlerinin bu cephede ilerle . sonra birdenbiı e mevzi:erin, ar- boyamalarını tavsiye etmiştir. ltal . mrttır. 
diklerine dair hiç bir yeni haber kadan gelecek 150.000 kiıilik or· yanların ecnebi malikanelerini bom • Yalnız bizim bildiıiimize ,_. 

bardıman etmekten imtina edecek • H' d' dak b ..:.. gelmemiştir. i{oma kaynakların· duya bırakarak sağdan ve soldan teri umulmaktadır. Amerikan hü • ın ıstan İ u paranın vaı ... 
dan gelen haberlere göre. İtalyan Eritreye girivermiılerdir kumeti bu husus için Eritredeki ltal. leri çoktur. lkide bir de meyd.ııf 
kuvvetlerini ilk h~defleri olan Ak• Şimdiki halde İtalyan. Habef yan başkumandanlığına müracaat et. çıkar. iddialarda bulunurlar. M• 
sum - Adua - Adigr~t cephele· harbinin netic.asi, Eritreye ~İren miştir. rinin yapbğı mukaveleye ga'ff 
rini tuttuğunu, ve simdilik ileri ha· Habeş ltuvvetleriyle, orada mev _ Adlsababada tedbirler kendiıinin hakiki varia olduğu '1 
rekatını durduran bu cephe<le ıaf cut ltalyan kuvvetierinin yapacak. Adisababada uçak hücumlarm.ı laıılıyor. Temenni ederiz ki, bıJ; 
lam bir vaziyetle yerleımek ve i• ları çarpıfmanm neticesine bsglrw kartı tedbirler alınmııtır. Bele- ra biran evvel hava kurumunıııt' 
kinci ileri har~kete hazırlanmak dır denebilir. diye geceleri tehirde katiyen ıııiı eline ıeçain. 
için çalışılacağını bildirmekteydi. Habe,ıer Adlgradı istirdat etti yasak etmiıtir. Otomobiller lS.m- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Bu haber, her ıeyd~n .önce 1- }3erlin, 10 (Europa Preas) -A· balarını kullanmıyacaklan ,ibi 
talyan kuvvetlerinin ne derece digratın ilerleyen Habe! kuvvet .. sokaklardaki oütün liuıbalar da 
mütküllerle karıtiaıtığmı göster- leri eline düştüğü bildirilmekte söndürüleeektir. Evlerde de ıtrk 
mektedir. dir. Ayni zamanda Adua civann • ancak perdelerden katiyen dıtar:ıo 

Modenr harp usulü, mütearrı • daki çetin harpte İtalyanlarm çok ya sızmamak ~aıtiyle yakıla bile· 
zın hiç durmadan ileri hareketine telefat verdikleri, ve bu §ehrin tek cektir. 
devam etmesi, ve kartıamdakini, rar Habeılerin eline düımekihti Zehlrll gaz kullanıyorlarmıf 
toplanma11na fo sat vermeden ga • malinin büyük olduğu söylenmek Londra, 9 - Verilou bir ma· 
fil avlıyarak mahvetmeıi eıasına. tedir lfunata göre, ltalyanlar Habetlere 
dayanır. Halbukf Hab~,iıtandaki Mollada casuslar karşı zehirli gaz kullann:aia bar 
arazi ve iklim güçlükleri, bu tab· Malta, 9 (A.A.) - Ü~ ltalyan lamışlardır. 
yeyi tamamiyle değiıtirmj§tir. ve babası ltalyan olan bir lngiliz, Zenci askerler 

B h d ~ l . "h" casusluk sucundan ötürü yakalan· Adisababa, 8 - HükGmetin 
h ud~~p ~ ~n g~ -~ er~b mu. ım mıılardır. - tebliğine göre, Eritrede yerli l-

ava ısı, ta ya rıtresıne gıren M ı · h • talyan aıkerleri arasında kütle ha
Ha~et. aıker~e:inin ilerlemeai'. ~e USaa 1 Cep esi linde firarlar başlamıştır. İtalyan· 
Adıkaıa tehrını zaptetınelerıdır. Bu cepheden hiç bir yeni haber larm zenci askerleri efradından 
Evvelki ak§am çıkardığ!mız ikin· gelmemiıtir. Şimdiki halde Ital· ellisi, yerli zab~tleri, mitralyönıı 
ci tabnmızla bu çeviı·me hareketi- yan kııvvetlerinin Danakil çölü~ leriyle beraber Ma.kaladc Habeı· 
ni ilk önce haber vermiıtik. Dün- de hiç bir maniaya tesı:ıdüf etme· lilere iltihak etmitlerdir. 
kü ikinci tabımı:ıda tafsilatı bil· den ilerlemekte olduk!arr tahmin Kopt kmaeal 
dirdik. Gene ge'\en bir telgrafa edilebilir. Bu k--uvvete kar~ı koy- Adisababa, 8 (A.A.) - Kopt 
bakılırsa İtalyan hududunu geçen mak için Habeşler lle haz-;;lannıak kilisesi, Habeşistanm JUTbeve; 
Habef kuvvetleri 80.000 kitidir. ta devam etmektedir ler. Verilen müdafaasına kuvvetli Dir ıekiJd., 
Eğer bu rakam doğru ise İtalyan bir malumata göre biz~ar impara- arka olmaktadır. 
kuvvetleri çok mi:şkül bir vaziyete torun kumandasında buıunan hin· Havas ayları ile görüıen Habeı 
dütebilirler. Biz dün, hududu re· Jerce kifilik Habe§ kuvvetleri Des- bafpapası demittir ki: 
çen kuvvetlerin ıayısını bilmediği- ıieye doğru yofa çıkmı§lardır. Bun "Bütün muharebe, dini hir mu· 
miz için bunla&"In İtalyanları oya• dan, bu cepheye c:Joğru ilerliyen İ• harebe değildiı ve olmıyacaktır.,, 
lamak, ve ileri harekatını gecik- talyan kuvvetlerine karşı biı:zat "Biz, bütün hıristiyanları kar
tirerek Adua'ya doğru ilerliyen imparatorun k:.ır~ı koyır..ıh istediği deı biliriz. İtalyanlar J<atoliktir

1 

150.000 kitilik büyük H.ıbet ordu· manası çıkarılabilir. fakat Habe,lere saldırmakla, bü • 
suna zaman kazandırmak maksaı- s ı • h • yük bir haksızak yaptılar ve tan · 
dını takip etmekte old.ığıtnu tah oma 1 cep esı rıya knr~ı günahkar bir duruma 
min etmi~tik. F ak&t bu kuvvetin Dün, bir ak~am gazetesinin bn düttüler. Hiç ıüpheıi~ ki, tanrı 
80.000 ki ihk olması oı: h~rekeli cephede Vehip pa!a kuvvetleri- Habe§İstan ile beraberdit. Tanrı.• 
1t ly n kuvvetlcrmi çevirmek şek nin mağlup olduğuna dan vetdiği ya, sarsılmaz hir güvenimiz var· 
linde efJir cttirmeğe sebep olmak haberin teyit etmediği a1.&latılmak- dır. Onun yardımı ile muzaffer 
tadır. tadır. Şimdiki halde ltaıyan kuv· I ğ _ o aca ız.,, 

İtalyan cepheıjnin ıag tarafın· vetlerinin bütün çalışmaları tay· "Hangi dinden olursa olsun, 
dan yani Aksum ile Sudan araun• yarelerle, ilerliyecekler'ı yoiları bütün Habeşlerin bir tek dileği 
daki 200 kilometrelik bir sahadan bombardıman etmekten ibarettir. vardır: "Müstevliyi püski.irtmek.,, 
içeri giren bu kuvvetlerden baıka Yalnız Lonclradan v~rilen bir Bir kurfuna y:rml gUll• 
bir de İtalyan cephesin:n sol laTa- habere göre, Gerlogubi' den ileriye Eritrede lto.lyan ordusuyla bir-
fından yani Adigrat'm şarkuıdan doğru yola çıkan ve çöle elalan bir likte ilerliyen bir gazeteci, üazdı
da bir kısım Habe9 kuvvetlerinin ltalyan ordusundan hiç bir haber ğı mektuplarda ltalyan kuvvetleri· 
hududu geçmeğe uğraştıkları ha- ahnamamı§hr. Bu orduYl~ bulmak nin çok yavaı ve temkinli olarak 
her veriliyor. için havalanan iki ltal~ım tayyBI' ilerlediklerini, tayyarelerin, çok 

Eğer bu hab~r de tahakkuk e,,. resi de yere dütürülmü~tür. iş gördüğünü ve ltalyartların ço~ 
derse, ltalyan kuvvetl~rinin iki Yeni s&vklyat bol cephane aarfettiklerini bildir 

Napoli. 9 <A.A.) - Dün öğleden mektedir. Bun& bir miaai olarak 
yandan kuvvetli Habeı kollariyle 8 onra Musan ·aya gitmek üzere 5 va· 

ld k b 1 d·ı b'l' 1 l bir kaç kurşun atılan bir kayahğ<l 
sarı ığı a u G ı e ı n ·. ta yan- pur daha yola ~ıkmıştır. Bu vapurlar, 
ların, Eritrenin merkez~ olan A!I' 13S subay ve yarsub.'ly, 1961 as ker ,.e 20 gülle ile mukable edildiğini 

h ·ı · k "t·· kt d' söylemektedir. maraya 66 kilomt.-tre y-itdatan bu arp gerc~ı e yıyece go urrne · e ır. 
1er Habeflere kaçan Erıtrall 

büyük Habe§ kuvvetlerine karşı • askerler Ganj npuru da, :;o s ubay ve 600 
koyacak ne kadar askeri olduğu- askerle Mesinadan Musanayn yola Adin.baba, 9 (A.A.) - Resmi 
nu bilmiyoruz. Eğer bu kuvveti ~ıkmıştır. bir tebliğe göre mühim bir reisin 
laakal Adua .::ephesinde bulunan c h e • • kumandası altında 50 yerli ltalyan· 
kuvveti derecesinde olmaz, ve ge- ep e g riSBn• askeri Maka!e'de Habeılilere tea-

len Habeş kuvvetlerini tama- den haberler lim olmu§tur. Bunların yanında 
miyle mahvedemezse hiç tereddüt Adlsababadakl ltalyan elçlsl toplar ve mitralyözler vardır. A· 
etmeden İtalya h:.ikfunetinin parti• casusluk mu · yapıyormuf; gnme mıntakaıında da 200 Eritre· 
yi kaybettiğine hükmolunabilir. Londra, 9 - Habeş hükumeti, li Habe~ µıemurlarma te$1İm ol • 
Zira bu takdirde Habet kuvvetleri Adisababadaki ltalyan elçisine, muşlardır. Eritiedeki yerli ltalynn 
belki Aımarayı da ellerine geçire.. memleketinden çıkıp gitmesini bit askerleri kitle halinde Habetiıta· 
rek Adua cephesinde yatan 100 dirmittir. Se:,ep olara'K da elçi na kaçmaktadırlar. 
bin kifilik ordunun bütün muva· nin sefarethane binasında bulun· Fransızlar zecrf tedb!rler'n 
salasını kesebilirJer. durduğu bir teisizle casusluk yar..ıırıh am olmesmı:la rarar .ediyorlar 

Diğer taraftan 150.000 kitilik bğını ileri sürmüştür. . Cenevre, 9 (A.~.). - Uluılat 

aosyeteai Asamblesinde bugüO f 
pılacak aenel göriifmele:-, bir ' 
zen komitesinin tetkili ile- soısı'A 
lanacaktır. Fıanıız ve ingiliı dl 
leguyonları bu komiteye tekli~ 
dilecek ekonomik tazyik sist'eP" 
ni hazırlamak üzere dün fikir~ 
tiıinde bulunmu§lardır. Fr~." 
formülüne göre, zecri tedbil' 
aıgan derecede bir tahrik ile ~ 
bili telif olmak üzere azami el•· 
eede müesair olmalıdır. 

Fransa il• tnglltere tedbiri•' 
mesetesfnde anlafamıyor 

Laval'la Eden'in di\nkü koııtıf 
malarından ünlatıldığ1na ı"'! 
tedbirler meıe!esinde Frırnsl' ,1 

lnıiltere arasmda esa..ıi-. fikir~ 
til.ıl.fı elan bakidir. Fransızlar I 
birlerin tedrici olmun~cla Ut .. 
diyorlar, lngilizler ise derh~IJ~ 
sin ekonomik ve malt ~dbirl1P 
ahnmaıını ar~ulamaktaciırlar·J 

Yalnız finansal kredi ıne 
ıinde bir anlatma elde edilıııi~ 
Fransa ve lnıiltt:re Hr.beti•!:.J 
kartı ambugoyu derhal kalcP' 
caktır. 

Eden dün, M& kıimos ve rtt-' 
riatan murahhui} le de kcnut~ 
tur. Tedbirler tAtbiki n:eıel 
de ltalyaya yAiun korotu ol•~ 
devletlerin durumu gayet naı• 
Bilhaıaa ltalya ile büyük ticarf 
naıebatı olan Macaristamn d~ 
mu ... Bu huau•ta uluslar ku~; 
nun azalarınd'ln mürek~~P bi/ 
misyon kurulup muhteht de 
lerin durumunu ir.celeycceittit· 

Kurum bugün saat beşte lO~ 
nıp meseleyi bütün etraflvle J 
nu9acaktır. ·sJ toplanttlarıJI 
bet gün deva.n edeceği za!111 

liyor. , 

Romanyada ltalyan .,.rt1f 
1 

İngilizce "The ~ople,, g•/ 
ıinin Bükreıte• aldığı habereı/ 
Romanya ,..atbuatının bir. 
İtalya taraflısı görÜnmektedıt·,, 

Du, ltalyanm Romanya ~-
4ullerinin önemli bir müıterıfl 
maımdan aeliyor. "' ~ 

Zecri tedbirlerin alınacŞl'sJ ra 
vadisi üzerine son iki hafta w"' le 
İtalyanlar Romen piyaıaıı~ ,t 
yük miktarda petrol ve hubııb 
paritinde bulunmuştur. 

Mı•ır harp bUtçe•I ~ 
Kahire. 9 (A.A.) - Knbine,..,I 

levazımı ve cephane f'atın alı1' ~ 
çin iki yüz bin Mı@ır liralık bire;, 
nin acılmnsma izin nrmiştir ... t 
alma~ın (miibaYaatın) tngilil 
yapılacağı sarulmaktadır. "' 

Fransız aak•rlerl Clb111 sl 
Cibuti, 9 (A,A) - 4~ ~ 

ile 1,000 Fransız aıked diiJS 
ya varmıt lardır. 



• !LJl'rBŞ1dN - ltsl 

Dünyadaki silôh 
ticareti çok arttı 

Almanyamn ticari hareketler 
enstitldnün bir kat daha artmıf 
olduiunu ıöıteriyor. 

Tayyare ihracatı umumiyet iti- Bursa •. plı· k 
bariyle artrmf, bilha11a Fransada Bulgarlar, 

yumurtalarıınızın 
ihracını zorlaştırıyorlar 
Yumurtalarımız bu sebeple, 

artık köstence y<:,ıundan 
gönderilecek 

1933 senesinde harp levazımı 
ihracatı 214 milyon, 1934 aeneıil1f" 
de 240 milyon markı bulmuıtu. 

iki miıli çofalm19tır. fabrikası için 
Harp levazımı ibracabnın artr 

ma11 muhtelif mf'm~eketlerin mü- Usta yetiştirmek 
dafaa tesiaatı,un arttırılmasından Uzere Almanyaya 

Bu ıeneki ibrrcatın 300 milyon 
mark olacağı tahmin edihyor. Mik 
tar itibariyle harp levazımı ticare
ti yüzde 29 nisbetinde &rtmııtır. 
Halbuki bütün dünyanm umumi 
tirareti ancak yüzde iki niıbetin
cle artmıtbr. 

ileri ıelmektedir. talebe gönderiliyor 
Romanya bu sene Skoda f abri- Sunada kurulacaimı bir mücl-

kuına 600 mılyon laonluk si~ det evvel yazdığımız merinoa yü • • 
ri9 vermittir. nünden taranmıı iplik yapacak o-

Kıymet itibariyle harı: ticareti 
1929 aenesininkine nazaran yüzde 
86 niıbetinde artmııtır. Jngilt~ 
re ile Amerika daha ziyade silah 
yapmaktadır. Belçika :le Çekos
Joyakya da1ıa ziyade mühimmat 
Ye meYadf)ı infilikiye yapmakta
dır. 

Türkiye ve Ruıya dahi bu gibi lan Kamaan iplik fabrikuınm 29 
sipariılerde bulunmaktadırlar. Bu Birinci Teırinde temel atma töreni 
iki memleket daha ziyade Fransa- (meruimi) yapılacaktır. 
yı tercih ediyorlar. Sümer Bank bu yeni ve yGnlU 

mensucat sanayii için çok mühim Yumurta ihraç tacirleri IOD za
manlarda Bulaariatendan. geçen 
Türk 1U1Durtalarma kartı gerek 
Bulgar timendiferleri idaresinin 
gerek Bulsar memurlarmm ıöı • 
terdikleri miitkülAttan ötürü, bu 
miifkülat dnam ettiği takdirde, 
Bul,aristan yoılile A'nupaya yu • 
murta ihraç etmemele karar ver
mitlerdir. 

larmm dWQliin ofmamaımdan do• 
layı bu rekabete pek de aldırmı • 
yan Bulgarlar timdi vaziyet deiİ· 
tince Türk yumurtalarına mütkii
llt çdcarm&ia batl&DUJlardır. Ba 
mfitkGllt o kadar f azlal&flDlfbr ki 
nihayet Almanyaya taze yumurta 
göndermek imkim - Bulgar llDI • 

nnda yumartalamnız ıün)erce 

blmakta denm ettifind• 
kalmamqtır. Bu ıekilde timendl "' 
ferin ymnmtalan daha çabuk nU
letmesinden dolayı tercih aebeM 
de kalmanuıttır. Y mnmtacılar ye
ni vaziyette ;J1llllUl't&lan Ks. 
lence ,olile pnclaeceklerdir. 

ltalya harp levazımı ihracatını . olan bu fabrika faaliyete geçtili 
bu ıene azaltmıt ve bilikiı hariç- zaman ilk anlardan itibaren aza -
ten birçok tayyare, mühimmat ve mi randmanm elde edilebilmeai 
esleha ithal etmiıtir. ve fabrikanm mütebuaıa itçiler 

1935 aeneainin ilk altı ayında 
Franaa ile ltalya harp gemileri ih,. 
raç etmemiıtir. İngilt~renin bu 
miıli ihracatı iıe üç misli artmıf
br. 

ltalyaya tayyare ve yedek ilet- eline verilebilmesi için bu f abri -
ler ithali ıeçen aeneye nazaran iki kada çalqacak uatalarm Awupa -
buçuk misli artmıttrr. Vaktilt? ltal · ya gönderilerek yetqtirilmelerine 
ya harp levazımı yapan bir mem· karaT vermittir. 
leket iken, timdi ithalat )apan bir Bu ustalar timdi Sümer Bank 

TGrk J.Ullftll'bdarile Bafpr yu
murtaları her piyuada vebilba11& 
Almanyada birbirine rakip vazi . 
yette bulunınaktadn-. Şimdiye ka
dar Türk JUIDUl'lalarmm atandar
dize edilmemit olman ve amballj. 

memleket olmutlur. fabrikalannda yünlü mensucat ma 

stanbul-Parfs arasın- Yunanistanda 
dakl tayyare seferleri 

latanbul - P.ariı ajansında tay- Krallık dedikoduları 
yare i9leten Air Franc Fransız ha· Atina, 8- Proiya ıuetesinin 
va 10syete1i idare heyeti azaların· bildirildiiine ıöre eıki Yunan kra. 
dan general Duval dün şehrimize lı Jorj parlamentonun vereceii 
ıelmit ve doğruca Ankaraya git- kararla da Yunaniıtana dönecek-
111i9tir. General demi§tir ki: tir. 

- Türk hükômeti ile yaptığı • 
llUz hava imtiyaz mukavelesi bu 
111evaim sonunda bitiyor. Bu imti. 
Jazı yenilemek üzere geldim. 

---0-

lllr motUr battı 
lıtanbul limanına mensub Şük. 

Pi •e Ferhad kaptanlann idaresin 
.t.lıi Şahin Bahri motetG Ahhll'O
ul civarmda fırtına yüzilnden par· 
~qtır. Geminin mürettebatı 
denizde hayli mücadeleden sonra 
lcurtanJmıtlardır · 

Cumur Bqkanınm iatif a edece
ğine dair çıkan yeni rivayetlere 
karıı Kondiliı, bu takdirde kendi
sine perlimento bqkarınm, ya
hut da bizzat parlin\entonun ve
kiıet edecefini söylemittir. 

--0--

Kuru~eımedekl kU
mUr depolarına yer 

aranıyor 

Kuruçqmedeki depolarm ora
dan kaldırılması hakkında bakye
rinin bir karar verdiiini yazanı • 

••Hı ...... 
d .kk t: tık. Uray reisi m,uavinlerinden Ek

lr noktaya ' a __ rem dün bu huauata demittir ki: 

E k . bir anı... "- Depolar halkın ııhhatini 
S l ralannda Bo. bozduğu için timdiki bulunduklan 

1 Ktırtuluş sav~~ ~t. 
1 
Adı la • yerden bqka bir tarafa kaldınla-

ll. taraflarına gıtmış ın · . . .. • • 
ılln de.... evrede bir tlçebaylık- caklardır. Bunun ~çın munaıı~ bır 
~ bir gıl, 0 ~r kaldım. Güzel, se- yer arıyoruz. Nald masrafı bıne -
~ı· ha! ka d" Yanıbaşından du. rek kömürün pahalılanmamuı i -

ı ır yer ı. . b • k akt 1 
l'\t, Pırıl pırıl bir su akıyor, kıyıkla- çın diku kyerınedpe ~ a o mamuı 
' 8Ö ... "tler yıkanıyordu. A . - na at eceıız.,, 
~rı ~a\·ar dönüp de ortalık . --o-
ta.il eıa;ak çekilince, o su başına BUyUk ve sağlam 
~ıp doıaşmağı, ay ışığı ye so · çocuklar DarUlaceze 
e~ kıyılarda otunnagr huy ye gUnderllmlyecek 

~lh iştim. ld" I1 e· Çocuklan Kurtarma yurduna 
~~sabah jandanna ge.stı, d.~. gönderilmesi icap eden bazı ço • 
-'"ı:"ltıl L _ • le görii~mek 1 e ıgı· ki d"' k.. 1 • ·· d ·ı 1l RiW1~nım ., .. 1 cu arın uf un er evıne ıon en. 
r<ı....~'L .ı· Gı'ttim llçebav gu er • d' ... · ·· ·· ı ·· t ·· H lbuk. I'\::. \ ıq,;1.'i 11\!l.lı. • • • • d ıgı goru mut ur. a 1 ..,.u.t • n ıq tıı sözlii, mert bır ışyar ı. künler evine eli ayaiı tutmıyan 

dedi ki: . k ve çalıtamıyacak hald ehulunan 
Geç vakıtler ~entten U7Al • k" l · ·· d ·ı · 1" d ı - kıyıl d d 

1 
t ·ımse erın gon erı mesı azım ır . 

.. ~nızı, sıd1• 1 Bannl a :ı~ kaş 1 
• Bunun dııında kalan çocuklar Kur 

~ızı söyle ı er. ura a rua rnr · .. . . 
ıın.a. ·~.mn pek değeri yok tarma yurduna gonderılecektır. 
\4rıun ve 1 B "h d 0

' l"kal 1 b"ld ' ltu-. Çok çok bir kurşUn değeri ,·al' . ulm~ı :t un a a ı yer e~ ı ı· 
dr • U ~ r. -0.-

~ ~ı:~a dedinı ya c:o .. ıRJllll1Rtnınun~~ı111111111ıuııllflllllllll 
rat11. a:n

1

öıarse~. beni öı<lurlir . Genel nüfus 
lerse bunun aoravı kime düşer?. 

tıçebay gijt\irnsedi: 
- Oyle ise keyf'ınize bakın siz .. 

Eğer ölüraeniz merak etmeyin, ben 
soravı yiikleniıim··· 

tşte gazeted-, taınir edilmemi~ 
bozuk otomobill,rin, ancak bir ka-, 
za çıkarıp, bir ve)'a bir 1-ç kişinin 
ı.yatına loydrktalt s0nramuayene 
ecUlecekJerini okuY.ınca-Etlrma bu 
ataıuP.Jdi ... 

sayımı 
Türk uluıunun dirim hareket

lerini hiç IÖz götürmez sayılarla 
gösterecek bir belge olan nüfuı aa
Ynnına her Türk'ün canla baıla 
ve tam bir doğrulukla )ardım et• 
meıi, kendi sağlığının izlerini gö
rüp anlaması demektir. 

Btıfvelıaleı 
Statidllı, L'mum MütliirlüXü 

aK. , ....................... -.. ...... ~ 1 
ti & • 

kinelerinde çallflDÜta olan ıenır 
elemanlar arumdan ıeçilmekte -
dir. Bunların ortamektep tamffini 
bitirmit olmalan pıt olarak konul 
muıtur. Bilhuaa Sümer Bankm 
leıhane fabrikaımda evvelce ku - ' 
nılanKamıanmakineterindeça- Eczacılar Pazar tatill 
htan ıençler tercih edileceklerdir. 
Sümer Bank bu gençleri Kampn için çalışıyorlar 
aanayiinin en çok ilerlemit 'bulu • 
nan Almanyaya pnderecek 'Ye Eaamar da her .omr. ıibi karan bir tiWü Y8HAllM""•ittir. Ce· 
bünlar bir buçuk aene orada kal _ pazar tatilinden iatifade,i öte - miyetin ha karan YenDUi uzaymr 
diktan IODl'a memlekete dönerek denheri ittemektedirler. Bunun i· har eczaaler, kanuni hiç bir meı. 
0 vakte kadar tamamlanacak olan çin de bir fomdll bulUM'•lllf ve naiyet obmuhimı öne eürerek is -
Buna fabrikuında uata ve uıta eczahanelerin pce nöbederi gibi tedikleri pazarlar eczahanelerini 
muavini olarak ça:lıpcaklardU'. pazar günleri de mmtakalanna bpamaia betleımtlardır. Bu yüz-

-o-- s6ıe ııra ile n6bet tutmaJan b- den bir brwafahia, ,ol açrlmıı ve 

R 
~ bur llllldablann eczahanesiz };al 

omanya yollle Sallık Belr.alrfmc& aa mahl - tehlilreN meydana çrkmıttır. 
gllnderllecek .araJen bu teldirm rwmiyet sa - Bu aebeple bir kamı eczahane t:a-
TUrk eıyası buma ıirebilme.t için Eczaciler hipteri eczaalarm pazar tatili i,i. 

Ankarada imzalanan Türkiye • cemiyetinin bir karar Verme9İ la • Din 8 an nel halli için tekrar mü 
Romanya anlqmanndan aonra iki znndır. Fakat nedense cemiyet bu racaatta ~D'. 

memleket araaında Türk ihraç et - llİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGş~Uca~~'l~e"i.tll.er:;-, :;dr;il/.eJk~le~r;---
yaamın Romanya yolile Awupaya Yeni polis roman11DJS 
ıönderilmeai için bir transit anlıat
muı imza eclilmiftir. 

Bu anlqmanm eaulan bundan 
evvel lıtanbulda iki devlet muralı
hulan arumda yapdan ko.....,.. 
larda tak&JTUr etmifti. 

Türkiye • Romanya transit an
lapnumm esulan haldanda aldı
lmuz malbıata ıöre bu anlqma 
ile Romanya hükUmeti Türk mah
aullerinin nakli için ayda lzmirden 
dört, lstanbuldan tekiz vapur bl-

Amerlkaya 
Kaçı rııan 
TQ rk Kızı 

yazan: ı.w FERDi 

Şimdiye kadar yazılan polis ve 
macera romanlarmm en süzeli, 

en merakluı, 
Ye en ııe,ecanlı11dır. 

Yakında hatlıyonu: •• 
Bekleyiniz J 

Sobacıların 

•lkSyet:I 

Sotiaa hir okuyucumuz dün 
matba•nwze ıelerek latanbulda 
soba borasu dinefi yapan üç faD
rikadan filc&yet etti. 

Bu okayacumuz diJS ki: 
H_ latanbu:lda aoba boruıu dir-

dmnaiı taabhüd etmektedir. Türk j~~~~~!!~~~~~~ 
ihraç e,yumm Köatence limanın-

te'ii yapan (iç fabrika vardır. Bun
lar 10n zamanlarda aralarında an
lapmtlar ye fiatlan yükseltmit -
terdir. Geçen sene bir dirseği 12,5 
kuruta alıyorduk. Şimdi iıe 25 ku-

da botaJtma, ve vaaonlara yükle -
me iti Romanya bükameti tarafın
dan yaeılacak ve ihraç efJ&IDız 
Romanya ıimendiferlerinde en 
ucuz tarife ile, tercihan Ye ıilratle 
tatmacaktır. 

Diğer memleketlerde de Türk 
etyasına anıulusal anlaımalar mu 
cebince tenzilitb tarife tatbik edi
lecektir. 

Sofra tuzu için 
fabrika 

inhisarlar genel direktörlüiü • 
nün timdi özel eller tarafından ya. 
pılarak ıatıp çıkarılan ince ıof -

ruftur. Sacın kilom ucuzlamasına 
rağmen fiyatm yiikaelmeai bu an· 
lqmanm teıiriledir. 25 kurut a a l
dığımız biT dineği kaça satalım ki 
kazanalım? 

ra tuzunu bundan böyle bizzat ya· .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
parak piyasaya çıkarmak için ter· tı tuzlasında bir tuz fabrikası in
tibat alacağını yazmııtık. inhisar-- tatına bqlanacaktır. Bu fabrika -
lar direktörlüğü bunun için önü • nm makineleri de tedarik edilmek. 
müzdeki ay batmcla lzmir Çama}. tedir. 

ŞEHRİN DERDLERİ 

"Ebussuud,, da bir h 8dise 
Ebü~üut ca ddesindt> oturan bir tanıdık bize ha~ 1 

,·urarak fC>yle dert yandı : 

- Cadde üzerinde henı dükkanı, hem de evi olan bi
rili var ki bundan bütün mahalle şikayctçiclir. Şildiye • 
te ıebep bu zatın gece rıakti yaptığı gürültülerle biitiin 
mahalleyi fena halde rahatsız f'im !.'sulir. <lectı ı;arı..:ı 

h'-rke.ı derin bir uykuda iken hirtlenbire çrğlıl.:lar f.(lr.· 
mala ba1lı11or, lı•rkeı t elU,la verlndcn fırlı11or. JJir de 

bal;ıııornz. meğer bu :at karısını ,J6:·mckle ,,~,gııll 
Her akJam tekerrür eden bu çirkin hadiaeden nur 

halle lıalkı ? deı ece bizar olmuştur ki blrk defa k6" 
r<'.kola, nal~ te miidürlüijüne şikayet etm:ıir. Faktıl 
ı walesef srmdiı;c kadar bunıırı ·· .. ·ı --'•tir. . . . . · . ommc yeçı c"ı&"~ • 
Barı ~erdwu::ı bır defa da ,'fiz ya=m. belki alakadar 
ı·ırlcrııı na-arı dikaktinl celp ederek bütün ınaJıalls 
halkını bu dertten kurtarıraınız. 



& HABER - ~dl Postul 

Habeş harbinin siyasal yüzü 

Bugün Asamble zecri 
tedbirlere karar verecek 
Tevfik Rüştü Aras dün Cenevreye giderken 

gene eski fikirleri tekrarladı : 

Türkiye muahedelere 
riayet istiyor 

Aaamble zecri kllrartara J zaswı11n t.ehclitlerine son verecek I ı bu siyasa, tahakkuk edene, ırlmnız 
bugUn karar verecek Masolini bunu söylerken ordolan, harap olacak. 

B111Uıı Uluslar Kurumunun en ta·j 6~ di~li istil! çatalını Habeşistana Mister Baldvin, ıeri dönülmiye • 
rlhlel gtbıll olacaktrr. sokuyor. Anzah yollar ilzerlnde tank cek bir devreye gelmeden evvel dön· 

llk defa olarak Ulular Kunnnu Jar sıçrıyarak cidiyor. Kül renkli pf. sün. lmparatorlufa dönsün...,, 
mlukJnın on altıncı maddeslniR tam yade kollan şarkılar söyliyere.k ileri Koyu muhafazak!r İngiliz Lorda, 
nrette tatblkine ~irişiliyor. atılıyor. T3yyare bulutlan vızJıyarak Amerikayı örnek göstererek Anglo 

BacUıı Uluslar Kurumu 181.JDl>lesi ilerde ..• tik bombalar dü,üyor, harp Sakson ll"kmın mUıterek yapmasın • 
Çekoslovak dJ§baka.nı Benesin bq · haşlıyor. dan hayır celebileceğini yazıyor ve 
kaııhfmda toplanacak ' 'e konseyin Bizim için yalnız blr mesele var: okuyucularına. şöyle bir davette bulu 
dttnldl puteınizde bahsettiğimiz ra · Brltanya lmparatorhıfuna btlnun te- nuyor: 
ponma gördükten sonra aJmacak zee. ıiri ne olacaktır.?,, "Yalnız durmaya ve Amerika ile 
rl teclblrlerin mahiyetini teablt etmek "Zecri tedbirler,. kararmdan arkadaşlık etmenin faydalanna ina -
bere bir komite seçecektir. fayda hasıl olmıyacak nıyorsal\ıı. bizimle çalışır mmınız? 

Bu komite, ,l-;usturya, İsviçre, Da· Londra: 9 (A.A.) - Eski müstem • Bizim teırlrimfzi btttUn memleket f~i-
Dimarka, Belçika ve Yugosla\y.l ıilıi leke bakanı B. Emery <muhafazakA.r) ne yaymafa yardım eder misiniz? 
ltalyaya civar olan memleketltrden Birminghamda verdifl bir söylevde Kapı kapı tevzi edilecek brötürler, 
MÇfleeektf. hıgiltereyi bir harbe sOrükUyecek o • basılı kağıtlar matbaamızda hazır • 

lnalllz hUkOmetlnfn tekllft lan herhan&i bir siyasanın aleyhinde dır. Talep üzerine verilir ... 
lnglliz htlktmetinln bu yolda Ulus bulunmuş ~·e den:iştir ~i: Franaızlar ve ~ecri tedblrler 

lar kurumuna §U tavsiyelerde bulu· Ekonomik zecri tedbırler alabil • Fransız gazetelerinden Eko dö Pa • 
nacalı Bfrenllmlştir: ~ek iç_in bütün dünya tarafından tat· rl Cer.evrede bugUn yapılmakta olan 

İngilfz hilkGmeti, diln de yazdığı · bık edıJmelidir. ~albuki Japonya, Al· 6 büyük toplantıyı, UIU8lar J{urumu 
mız gibi Habeşistana silah satışı ya • manya ,.e Amerıka Uluslar 5?~yetesi tarihinde "çok önemli bir dönüm nok 
sağını kaldırmafı lstiyecek, bununla dıpndadırlar. Ve İtalya kendısıne el- tası,, olarak gösteriyor. 
beraber, iptida! maddelerle bir çok te- ~~m olan m~.ddeleri bunlardan te~~ • Pöti Pariziyen ıaze«!si isi!, biraz 
dm mallanmn İtalyaya ihracım ya • -1 lk ederek futuhatma ~evam edebıhr: uzak görüşlük ederek, şunlan yaz • 
aak etmek tavsiye.sinde bulunacaktır. _HABER: - Bu iddıanın kuvvetinı maktadır.: 

İtalya mallannın, Uluslar Kuru • uosteren lld nol:tayı okuyuculannuz ''DUnya barışı adma, 16 mcı mad • 
mupa üye olan memleketlere ithali . ~atzrlar: Alm!Z.llya, ls.viçre . yoluyla denin çok bUyiik bir ihtimamla tatbiki 
ni yasak etmek ta.vslye1er ar.ısında • talgaga yardım edebilecektir. Ame • icap eder. Dit~Unlilmeden alınaeak faz
dır. Temin edildftfne göre, lngiltere rlka. da yalnız altı reı~t mamul ~üd • la~iddetli tedbirler ltalya etrafında 
ve Fransanm ltalyadan aldıfl mal. ~ihracım 11as"1! etmııtir.Amerikada ekonomik bir abloka teessüsünil intaç 
bütün ltalyan çıkıtmm (ihracatının) J:tldal,k" malt 1""el:~lınh Uıracıb yla.sak de~U- edebilir ve İtalya da ablokaya taham· 

··zd • · • • beti d d' r.ur ı, a ya vı assa un ardan ıs • .. . . yu . e yırmlSI nıs n e ır. . . ... • mul edemıyerek onu şıddetle yarmak 
Ulmlar Kurumu hep bir olarak tifade edıyor. Dıger taraftan, zecrı .. t' 1 besli bili UJ 1 J{ 

ı · · . ~ tedbirlere karıı """'akr:lığırı da alı nı~ e ın ... ye r. us ar 11rumu. 
ta~yan ihracatının yüzde yetmışını .. .... .. ~ . » P nun alacagı tedbirler belki onun pres· 

kendi memleketlerine almaktadırlar yı:rü11ecegı fUpuıizdır. Eıll3en ltalya ı· ·· · ··ks It k f k t i · d b··-' bild' ~· i · M z· . •Jını yu e ece • a a ayn zaman • 
İngiliz hUkOmeti, İtalyan kredileri ~ IMU.~Tı ıgı çın, 1180 ~''. ıon da da bu sosyeteyi tehlikeden ari ol • 

üzerine ambargo koYmak suretiyle dıyevlerı;u!en (beyanatından) bırınde, k b" d 1 k 1 
Italyayı yabancı dörlzden mahrum e: iktisaaı r:e mali mahiyetteki cezalar • mt ıyankstapruaşlı 1 ır Kuram ak arşd~ ~ş: 

da b• b • - diğ" i .1 ıraca ır. us ar urumu en ısını 
decek finansal zorluklar da ~ıkarmak ır eıa gornıe ın' ancak s: 6.h • bu tehlikeli yola fazla kaptırmamalı • 
istemektedir. lı zecrı tedbirlere ka.r~ı ıfldhla karfl d M d ki kt k 1 dura a ~ - 1 mi t' ır. a em pa urtan mıştır, e. 

rnglllz ı,çı gazetesi daha c gını ıoy e § ı. )indeki bütün vasıta1an kollanarak 
geni• zecri tedb:rıttr lnglllz lnflradcılar.mn herşeyden evvel banşı korumak er • 

teklif ediyor propagandası kesini konlamalıdır 
J...bfüz "aıetelerinden "De,·H He • tngiltcrenin Anupa işlerinden hiç lngl•lz e F ... d 1 r 1 

... 6 "" ~ b" · k fik . . h 1. v ransız e ege er 
rald,, ttalta ne her türtn ilgilerin ırıne ·arışmaması rını es ıycn • k t 
derhal kesilmesi Te lüzuma takdirin lerin baı;ıında olan Ye ba~1ıca "Sun • C d d~nut' uıı· F 

• day E "D ·ı E b. enevre e un ng 12: ve ransız 
de Eritre Te Somalinin abloka edil xpress,, aı Y xpress~ ' 'e ır d 1 1 • ba b -1• ıı t '·-• kar k t 1 · . b h • e ege en ' aıa vererçn; uç saa ACJ." 

m~inf, içilecek su n yiyecek üzerine :ı a şam g:ıze e erının aşmu arrı. dar zecri tedbirler hakkmdaki mü~te-
ambargo konulmasmı ve nihayet Sil • ri bulunan Lord Beaverbrook, İtalya k l!nl .. rü .. 1 dl 
•eY'Şfa kapatılmasını istemektedir. dolayısiyle Afrika ı,ıne de kanşma • re P arını go şmu~ er r. 

''Deyll Telgraf fse bir başka yön· mayı tavsiye ederek lngilterede yeni Mı9ır or~uau _ • 
ıen idd tll bi d·ı" k ıı- k bir propaganda seferberliğine giri"' halyanlarm Afrıkadakı aon ha• 
u ş e r ı u wnara fUDU • y• • .. • •• 
'demektedir: mlştır. reketlen uzerıne Mııır hukOmetı 

İngiliz Lordu kendi gazetesinde de ordusunu kuvvetlen3irmek ih· 
diyor ki: tiyacım duynu.ııtur. 

Anupa harbe hazırlanıyor. Bun· Bu arada lngilizlerin Mııır 
dan Brltanya nasıl kacınabilir'! Har. 

~ hudutların:r kvvvetlendirmek mak 
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Habeş - Italyan 
harbi karşısında 
Uluslar Kurumu 
Umumi harbin aonlanna doiru 

dünyaya yeni bir mesih gelmi§ti. Yüz 
nüJyonu geçen timali Amerikalı O• 

nun iıtediiini yapıyor, onun bir •Ö

zü ile harbe giriyor, AVl'\lparun ve 
dünyanın her tarafında çarpıf&Jl mil· 
yonlarca inaan ondan medet umuyor
du. 

Bu metilı Vilsondu. 

••• 
Harp bitmif, herkeı bu yeni pey· 

gamberin etrafmda toplanmif, bütün 
milletler ümitlerini onun on dört hadi
ıine bağlamıttı. 

Arbk dünyada yeni bir devir baı· 
hyacak, herkes hakkım alacak, her fey 
yerli yerini balacakb. Harp ebediyen 
haram olacaktı. 

Vi.IMa, hakikatlerle. ihtirularla, 
iııaularla çarprfAt çarpııa bir eser 
kunnafa çahıtı. Fakat aıırlann tec· 
rübelerini Te tarihi biçe aaydıfı için bu 
eser yanın kaldı. Nihayet yahm A ..,. 
rupa delil, Amerikalıkardır, onu ve ese 
rini tanımu oldu. Ortada Jalmz mil· 
Jetler kurumu kaldL 

• • • 
Yer yiizündeki milletlerin Mnede 

bir iki defa JcarıılqtıkJan uluılar ku· 
rumu 111 anda bayabnm artık bir dö
nüm noktumdacbr. Japonya ve Al· 
manyanm uluılar kurumunu terkedi· 

tinden, Amerikanın buraya iştirak et
memesinden dolayı da zaten zayıfla. 

yan bu tefekkül artık atiaini dii§ünmek 
mecburiyetindedir. 

Japon - Çin, Parqovay - Boliviya 
.' ,. harbinden ıonra berkesin gözü ö
nünde cereyan eden Habeıistar.daJü 

vakayi artık timdiden sonra tekrar et
~idir. 

.y. .y. • 

Konsey aon karariyle tarihi bir a· 
dnn atmı!tır, Ne olU1'sa olsun uluılnr 
lcun.ımu bugün bir nrhkhr. Dünyada 

yeni vücut bula." uluılar arası bir an1-
m:? ıricdanının tiıma1idir. Artık küçük 
ve büyük yoktur ve olmamalıdır. Her-

kesin tanxdıs1 ve bütün dünya vicdan· 
lannda za:ınedildiğinde:ı çok fazla yer 
tutan y~ni bir nizam vardır ki, bu, 
istihfaf edilme."Tleli, buna koloyca kartı 
1relinmemelidir. Bunun için de bir cl
birliifi, samimiyet lazımdır. 

~ "' . 
itiraf etmek gerektir ki uluslar ku· 

run1u ilk d!!f a olarak Habeı - J tal yan 
itinde ciddiyetle nkarla hareket etmit· 

tir. Birçol: dereceli müaakaıa)ardan 
aonra bir n~ticeye vasıl olmuıtur. 

Buıün ortada uluılar kurumu pak
tına muhalif bir banket vardır. Kon· 

Myİ.q bir çok bant teıebbü8*ini bir 
taraf reddetmittir. Ve ıonra fili bir 
tecavüz olmalmzm uluılal' kurumu a· 

zaımdan birinin topraklan harbell 
gal edilmi§tir. Buna kartı .-il 
bir ka.....,. vardı: Pakbn 16 mcı 
si yani ı:ocri ikb .. di tedbiTleri 
m~k için miltecavizi tayüa Atrıll8K.-ı 

lıte uluılar kurulu kon..,.i 
tayin ebnif. Ve mütecavizin 1 
olduğuna müttefikan karar 

• • • 

uyandıracak, ıarsı1an temelleri 
vetJenecek, timdiden aonn olaun 
kes kolayca iatedijini ,.Dlll!ımn_. 
mıyacaktır. 

Bu karar yukanda bahte • 
yeni bir vicdan amrnenm ilk m 
yetidir n onun eseridir. 

Otomobil 
Bu sabah Akıaraydan 

toför Alinin idaresindeki 17 
maralı otomobil 14 Yatmda 
za çarpmıf, muhtelif yerleri 
yaralamqbr. Yaralı kız hat 
neye kaldmlmıttır. 

Bundan bqka Akaarayd 
kabir kaza daha olmu§tur. 
Haydann idareaindeki 2143 
maralı otomobil T opkapı tra 

ile çarprşmı§1 otom:>bilin ~ 
lukları kırılmı§trr. 

;:=az:::::1::::m:=:n:::ımn:::ar.::: 

:! KadıkUy 1985--19 
~i Stlreyya 
i!slneması ea,ıad• 
is ÇUf4111ba, pe,.e Sbe ve 

~~ Fırtınadan .. 
il Son 
g Fransızca Matineler 14.30 • 
g sözlü Suvare 9 b 
ii Hueuıt yerler nwnerolu 
!s Telefon 60682 
::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::S 

Naşit-Ertuğrul 
1935 ıezonu b:rleıik t 

Şehzadebaıı Turan tiV& 
her gece aaat ~\>.30 da ( 
Cumarteai, matine; ıaat 14 
ta (talebeye). Pazar gim)e 
ne; ıaat 15 de umuma. Sd 

BEŞTE GELEN 
Vodvil 3 perd~ ... Her tar 

"'BUtUn dünya biliyor ki. Habeşis • 
tan - bu barbar devlet - sözünü tut· 
muştar ve ltalya - bu medeniyet 
bayraktan - !Özlerini yerine getir • 
mem~tfr,,. 

Bu gazete de zecri tedbirlerin ma • 
hakkak lhtm olduğuna tJeri stirUyor. 
lskenderlyede lnglllz askeri 

nUmeyi•I 

be kanımamayı temin edebilir miyiz, 
yol-.s:ı bir kere daha ~arpışmah mı • 
yız'! Hem gayesiz olarak, miikafat • 

ıadiyle Mıura. ıon siıtrm mitral · jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİil 
yöz)er taşıyan otomobillcı gönde~ 

vay. 

lskenderiyeden lhe People gazete. 
sine blldirildiiine göre, bu ayın on 
dördüncü pazartesi günü, Iskenderi • 
ye limanındaki bütün İngiliz harp ge. 
mil""rinden asker b~ltılacak ve bun
Jaf karaya çıktıktan zaman lskende . 
riyede İngiliz askerleriyle birleşecek· 
Jerdtr. 

Ba suretle on bir bin kara ,.e deniz 
ukerl tskenderiyenin başlıca sokak • 
Jaı·tsada büyük bir geçit r~ml yapa . 
cakl~dır. 

Beşinci Destroyer filotillası da ts. 
kcnderiyeye gelmiştir. 
ingmzıerl dUfUndUren ••Y 
''Su~day Expres,, gazete!i başma • 

kalesinde: 
''Çanlar çalınıyor, trenler haykırı. 

yor, yirmi milyon siyah gömlekli !tal· 
yan phir sokaklannda yağmurdan 

•emiklerine kadar ıslanmış olduktan 
llaJM, meftflerhıe koıuıuyorlar. 

Sar&Ymm balkonuna Musollnl fır. 
Jıyoıt. BUttln kulak kesilmiş dOnyaya 
ıUmliyen Be8iyle §Unu diyor: 

- ltab_an aslam artık Babef ku • 

sız olarak .• 
Benimle beraber çalışanlar bir in

firat siyasası takip edebilirler. lm . 
maparatorlufumuzun kapılarını har· 
be l<arşı kapayabiliriz. Hüc:ıma karşı 
kff ayet derecesinde bir müdafaaya 
derhal hazır bul11nabi1irıı. Biz, 
kendi vesaitimlıi tekemmül ettlrebi • 
biliriz. Biz, kendi istih.cıalfltımıza da· 
y:ınarak yaşıyabiliriz. 

A\'rupanın ilgilerinden biz ayrıl • 
mı~ vazlyetteyi:r:. Bizim "hudutları • 
mız,, yok ve hudut ihtilaflarımız da 
yok. Ulkemiz içinde yabancılar otur. 
muyor. Mes•ut Britanya ! Talili im • 
para torluk! 

Ancak bu saadetin fadını çıkara • 
bilecek bir aklı selimimi~ ve taliimiz 
en başından gidecek c~aretimiz ol • 
sa! ... 

Baş\·ekilirniz Br.ld"in. Britan.} a . 
nın yabancı mticadclelerine karı~ma
sı kanaatindedir. Bizim Fransanın, 
Almanyanın, İtalyanın ,.e Habe,is • 
tanın anlaşmazlıklarına karışma • 
mm uygun görüyor. Bu derfn euret. 
te hatalı bir siyasadır. Bu, impara -
torlutu tehdit eden bir slyaaadır.Eier 

mi!lerdir. 

Mıaır gazeteleri: 
"lta!yanlar iıç dört hr.fta ance 

birdenbire Mısıra ıalc?trsalardı 1 

bir kaç gün içinde bütün Mısırı 
zaptederlerdi,. demekte ve lngilte.1 
renin Mıısrrda bir ıüel ittifak yap
ması lazım geldiğini ileri ıürmekr 
tedirler. 
Tevfi" Rll•tU Cenevreye gitti 

1 DJn Ankarad '1 gelerek Cenevre. 
y~ giden Dı§bakanımız, kendisiyle g:ı.r· ı 
da görüşen gazetecilere demiştir ki: 

1 

"DQrum hakkında partinin tebll • 
ğine ek!enecek hiç bir sözüm yoktur. 
Ceneneye giderken uğradığım yer • 
terde dost de\'let adamlarirle de gö • 
şccek n se~iz on gün sonra Anka raya ! 
döneceğim . ., ı 

Dışbakam, dün Perapalas otelinc!e 
Fransız el~i!ini kabul etmiıttir, 1 

Diyevinde bahsettiği parti tebliğini 
iki gün önce neşretmi§tik. Burada Tev 
fik RUştU Araı parti arkad:ı.şlann:ı. 
diinya siyasal durumu iJ.e imıa koy • 
datumuz muahedelere olan riayetiml· 

MARTHA 
EGGERTH 

Yann Aktam 

MELEK 

tara.hndan yaratılan 
beynelmilel VenecJ~ 
müsabakaıında DIJ'lll 

kupaıtn• ıtazanal1 

KAST 
D 1 V .A 

• 
1 

Sinemaamda iT lYA~CA Sinemasında ALM 
KASTA DIVA tllm nln hem ALMANCA heım de ITAL 

CA nUshal~rında r.ıt.AGDALENA rclUdU MAR'tHA E---..-
oynl'lmaktadır. Diğer artlstlor tter iki nUs"ıda tent 
ayrı ayrıdır. 

Bu iki sinema mü!amereat için biletlerilli•I ıimdidell 
ır.alar gfıesinden ald.ırabllıniniz. Telefon i ipek: 442f.9 • 
40039 

zi an la tnuştı. 
Jsponya bitaraf 

"Sunday Expre.ss,, de okunmuıtur: 
lngiltcrenin Tokyodaki elçisine bil 

dirdiklerlnc g~r<', Japonya, ltalya . 
Habe~ harlıinde hiç bir tar~ı tutcu· 
7acaktır. 

Hol.enC:• kı~ıl haoın , 
Amıterdanı, 9 (A.J..) 

ıeı JuUnına Holanda 
başkaıı ıııfativle !-labeıi, 
Ho!arıta ha.~tanesi teılcl 
isin lJOO flöra ,.-il . .u.111 
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Jefrlka numaraso: 29 Yazan: (va - NO > 
tskin çelik, nöbetçinin başını hiç zorlamadan!? 

seden gırtlağa kadar katetti muvazenesi 
ozulmıyan kesik kafa, gövdenin üzerinden 

yere düşmedi 1 
~en lue1ml•Mn hUll•••ı "- Oh hele ç~k tükür ... Nö -

Hızır R&. on iki ıandalla, 11e- betçi değittirme %amanı o im!\ dan 1 
celevin Ud kadırgadan ayrılı - ı· I ge ıyor ar ... ,,. 
uor. Kendlne Köıe Yorgi körle- Bir çakmak daha çaktı. 
zinde baskın vermek iltiyen Hl ' · • 
rlatiyan donanmasıruı baakr~ llkönce, Hurr ın bot ve hafıf 
verrM'k utemektecllr. Recep u· ıandalı kayanın dibine yanqb. 
mlndeld emrılyetli bir adamını Recep ona, V'aziyeti, klıaca ar. 
Sarıkungal cfoarında karaya lattı. 
çıkarıyor. Recep, Uk Ud nöbetçi- - Aferin oilum... Hele paro .. 
yl hakladıktan ve parulagı fa - .. 1 d'"' .. O 
lan öğrendikten ıonr .n rl ~ layı o ren ıgııı mukemmel... y 1111 

a .. ze nue l . d' 1. • d h • • 
ki Biriatiyan aakerı elbiseleri • eyae flm ı e ımız e üç ır11tıyan 
ne rağmen ü~ndl nöbetçi ta. üniformuı var ... Biri ıırtındaki, 
rafından tanılıyor. biri bu nöbetçin;nki, biri de or • 

ecep bunu beklemiyordu. Söz 
madığı için, ökıürmeie bat • 

öbetçi büıbütün füphelendi: 
Hem demin oralarda ıılklar 

dı, söndü ... Bir ıayntabillik 
u .. Neydi bakayım?. Ellerini 
arı kaldır. 

manda bailı rade.ınınki ..• Sen, h .. 
zimle beraber ıelecefin için hı • 
riatiyan elbiselerini çıkar, Re • 
cep!. •• Oç arkndq hıriıti'yan kılı
ğında Kocaçamı bumağa side • 
cek .•• 

- "Yani!,, - tfiye panıla verıCli. 
- ''Yılanlar manutır!,, 

5 

Yeni bir tiyatro 
Ertuğrul Sadi ve Naşid birleşti 

Aga, uıtalıkla hançerini aıyı • 
kolunun yenine soktuktan ıon 
ellerini havaya kaldırdL Nö • 

tçi, onun beı pannafmı, alaca 
ranlıkta açık g<Srdüfü için azı· 

emniyet getirdi. 

Reis, bu Uç kif iyi tayin etti. Re
cep de, elbiseaini onlardan birine 
verirken, diğerine, bağladıiı ada· 
mm yerini anlatb. Bu sırada, kor
sanlar, paçalan ııvamıılar, kaydi. 
larmı karaya çeki~Jar ve ince di
lin karlez tarafına geçiriyorlardı. 

- Ne haber? ••• GeliJ.orlar mı? I 
- Geliyor1ar ama, dunm! .. aB-

lön ne anlataealmrt- .. Cliyerek, 
Türkler, zincir bqmda Cluranlara 
yaklqtı. 

Beyoflu UçUncli sulh hukuk hlkim 
lifinden: 

.Mahkememizin 935 / 5(1J sayılı dos· 
yusfyle Yueıf Kazancı tarafından U· 
smlköprtide mukim iken halen ika • 
mtıtgAht meçhQl bulunan Ali bey oğlu 
Abdülrezel aleyhine a(tığı JkJ y.Uz e\ .. 
lf lira alacak davasınra:;duruşmaaın • 
dan d:ıvacı tarafından ibraz olunan 

'Recep, kısık, bozuk bir aesle: 
- Bu tal.lan bırak kardeılm 

ti ... -Dı dı dı... Haatalandrm 
, nıtmam tuttu... Dl dı dı ... 

ndum, ate§ Yakmak istedim ... 
dı dı ... Arkadaıım: "Sen git, 
rine ba§kaıım yollaaınlar !,, deo 
de onun için geldim .. Dı dı dı ... 
Nöbetfi, artık büsbütün itimat 
•: Kend aıkerlerinin elbiıeıi
bu gelen adamda görütü ve İı· 
~ biliniti de bu emniyetin 
1111as1na ıeoep olmuıtu. 
- Öyleyıe ıel bakalım ..• 
- Ellerimi de indireyim mi? ... 

1 dı dı ..• 

- indir bakalım ..• 
Tam Yiiz yüze ıelmitlerdi. 
Nö~i, keıkin sözleriyle kaP, 
ındakıni teıhiı etti: 

- Arr ! Sen. Hriataki deiilıin .•. 
er '1Ukan ..• 

- yok, hak, ıözünden boyq • 
U;,ıunek olmaz s· k "' . d ·•· ır ere ın· u,, eıın' 1 d .. 

k, Rec · n ınyorum •.• 1111 diye-

d ğ h
e,., kolunun Yelinden .. ı. 

r ı ı anç · L ~ 

l 
.. \ qız)a, aöbetçinin 

rt agma aapladı ..... 1 ı·kı h k Q()Y c ı e, o • 
, ay ırtmadan Jer d. 
Ş. d' rt k t. aer ı. un ı a ı , vezifeai b' . • 

. ·~ gı• ı. 

Baskın baskın 
üstüne 

Y ıfnında bulunduklan le 
•----1 d . . aya, ı ııuuıua m enızıyle köee y 

k .. f • d Ol"or ezı araım a epeyce bciyijıc 
mini tetkil ediyordu. 

ecep, bmıun lamıaaı tarafına 
ti. Ti dibe çömeldi. ÇaJana • 
çıkardı. Ozerine efildi. lıılm 
.. tarafmdan aarülmesine 

çift. ihtiyatla mini olduktan 
ilç kere çaktı. 

u, byıldann bekledifi paro
dr. 

dan bir çeJrek l4Jmit ıeçı
mittl iri, Aıa, deniziW iizermde 
ild karaltı eadlı 

Hmr, bir çıok emirleri birden 
ııraladı: 

- KayıkJamnrzdan bet tanesi, 
bet pliye kilidir. Fakat, dart bor
to mühimdir ha. •• Bunlarm uzakta 
ohqlan, ehemmiyetleri bü•biitün 
arttırıyor! Onun için, teri kalan 
yedi sandalı da üıtlerine yolhya • 
cağız! Onlar da ate, ,anneden 
Gatlere ıaldmnamalı .. Sonra, ka • 
çanlan toplamak için, Kaıe Y orgi 
ıaraymm arkaımda olan Türk ka
lelerine de haber vermeli ki, a.Jcer 
çıkanmlar •.• 

Bu habercileri de tayin ederek 
timdiden yola saldı. Bütün terti • 
bab bat dödürücll bir ıiiratle ya• 
pıyordu. Çabukluiun bir nümune
ıi de, deminki hçılarm denizde ı~ 
lirken boıaltılıp auya atılmaıı ve 
içlerindeki maddelerin münuip 
miktarlarda kanttmlarak kayık . 
lar yayılmıt olmuıydı. 

Bundan bafka, on iki ıandalm 
bat taraf mda, kılıç balığmm title
ri gibi, parlak, ıivri demir mab • 
muzlar çakılmq bulunuyordu. 

On iki filika, gözle kaı an.tın
da lncedil denilen ve ortaıı ideta 
su aeviyeıile et olan toprak parça
ımdan körfeze aktarıldıktan ton • 
ra, Hızır, arkadaşlarına: 

- Haydi, çocuklar .. Şimdi, he
pimiz ıoyunacağız .... dedi ... El -
b'l .. 1erimizi, ve ıilahlarmıızı ıon
radan lMı}ahileceğimiz itaretli yer. 
lere ıaklıyaıuu ••• 

Bu emirde, böyijk bir ıüratle 
yerine getirildi. O derecede ki, ıa· 
hile ayak baaıldıktan belki yarım 
aut tonra herıey ale.te hazır bulu 
nuyordu. 

- ilk önce, hortolarm yedi ..._ 
dair yola çıkım ... 

Herkea fıııltı halinde: 
- Hayhay ••• • diyerek yerlerine 

atladı ve körfeain içinde " F eniz 
kiireii,, denilen tanda ldlrek çe • 
kerek, Hıriıtiyan Galilerini müm • 
idin mertebe maimdan ıeçtiler, 
Yolluma d .... ettiler. 

CilmJea•ı· w.. )Wa
Oçii birclaı "_.,, irile demeli -

ılzin yere yuvarlandı. ilk İf; • ne 
olar ne olmaz! • aizzlanm tı& • 
ılll8.li... .. 

l!Walilmı ' . " 1 J 
- OldOnneli a& hla,aD' a· 

ma, lüzumeas yere adamhuama,. 
mab •.• Bunlarm Mır biri eair paz. 
rmda yirmi otm dalia eae t • Cliye 
ala1 etti. 

Cafer, altmCIUI •ilum, lienai 
];elinden çıkan kupkJa ballar -
!&:en: 

- Benhnki CI& fazla eaer! 
• eledi. - pualan mütlıif •.. Kad~ 
gaya çakaraak al& pay:zenlik eder .. 

Bu bailama iti pek k11a .mdü. 
Oç arkada,, koca çama bailr mı.. 
cbin baklalanm W3zden geçirip 
aa'ilam olduJuna kanaat getird&, 
ten .onra sahile indiler. Orada, 
nöbetçinin .öylediii gibi, hakika
ten bir aanclalm batlı olduiUua 
g3rdüler. 

ipi çözüp içine atla~ıkJan al -
bi, bir tolukta tat merdivenin ya
nma ıitmek iften bile olmadı! 

Bu tq merdiven, kulenin arka 
tarafına çıkıyordu. Burası, tama _ 
mile ağaç kaplıydı ... Yahırz kule -
nin avlusu mesabesinde olan otuz 
metro en, otuz metro boy kadar 
murabba bir yer, "Malta,, denilen 
dört köte tqlarla kaplıydı 

Oç Türk, ba Maltanm kenarın
daki parmakbia kadar gelerek 
vaz.iyeti kertiriz etmeğe batladı • 
iv. 

Recebin yaraladığı nöbetçi doğ. 
nı aöylemiıti. Kulenin dJJında yal·! 
nız bir adam nöbet beklhror~". 
Yerli b.f hir kanepeye oturmuı, 
iri bir kılıcı dizleri araıma ııkıı . 
tnmq, çapraıladıir iki lcolunu kı· 1 
bem kabzesine dayamıttı. GCSzle. 
rint b11dd çambfa dikmitti. 

Kulenin yukarmmcla:kilerle, ba· 

ğıra bafıra. bir muha•ereye airit- 250 Jlrabk senetteki fmzuını inkarı 
mitti: halJnde lstiktap icra edileceğinden 

_ Kocaç•mm altmaa elemin bahisle muameleli gıyap kararının 

bir lmmldama o1du, geliyorlr san- yirmi gtin fasıla ne lllnea tebliğine 
karar verl1mlş ve muhakemesi 1 -11 

dnn, rkaaı çıkmadı be :VaaiL.. - 935 gUnü saat ona talik edilmiş ol-
Yukardan bir aea: dufundan Abdlllrezel bet sün zar • 
- Rüya aörmütıündür, rüya... lında tayin olunan günde mahkemeye 

"' - Neye rüya ıörecekmitim, plmediği takdirde Jstiktapdan kaçın· 
.açmalama, Niko ! mıt Te vakıaları kabul ctmi§ sayıla • 

O"" T~..L birbbine ipreti çak- eatr muameleli gıyap karan tebllj 
~ ,....., makamına kaim olmak Uzere flln ola· 

tı. Pabuçlannı maltanm d-.mda nar. 
bırakarak, yalm a,.k tatlar üze·•---------
rinde yUriimeğe bafladrlar. yer ta- Jstanbulsporun kongreıi 
mamile dib ye pOriizMb oldufu lıtanbulapor kulilbll ont!l Nlm*r,. 
için çit bile çlkanmyorlardı. Riiz. llğinden: 

h ırd Kulübumuüztin liyelerfnla fevk&J&. 
Pr yapraklan il •ttılmdan, de kongremiz tarihi olan 12 llktefrln 
nöbetçi, ufak tefek sıtlan da iti • cumartesi saat 17,30 da Iatanbal hal
tecıek halde detildL.. kevi konferans salonunda balunmala. 

Kıl~ar eDerinde pk1qtık1an n rica olunur. 

vakit, herif, aacaJ'Biı ftZiyetinde- ~=========-~ 
ki illtifini bcJıl!llıwdan yakan wlen-
di: 

- MaT.rO t •• Maft'O !.,. 
Yukardan cnapı 
-Ne var? 
- Ataiı in Alı.hım HTenen ... 

Gel, bak ne ıöete.receğim •• 
- Hiç bir tef ,a.tereceiin 

yc>k ••• Yine alay ediyonun! 
- Gözüm çıbm ki bu ıefer a

lay değil ..• 
- Daha büyük yemin edersen 

gelirim.. Yoksa inanmam •• 
lbrahim Cafere itaret çaktı. 

HABER 
AK.AM POSTASI 

IOARE EVt 

Jstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı btanbul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABE R 
Vazı ısıerı teıofonu : ııt872 
idare ve ııan .. : H870 

ABONE ŞARTLARI 
TllrJri•• Ernrbı 

••n•llk t400 Kr. 2700 Kr. 
e eylık 730 .. 1450 
a •Vl•k coo .. eoo :: 
' •vtık 150 .. 300 

iLAN TARiFESi .. 
Tıcaret Hanıerının ••tırı 12 50 
Aeemı ııanıarın 10 kuruet~r. 

Saf.ibi •• Neırigat Müdürü: 
Hasan Rasim us 
Bo11ltlıjı qer (V AKIT) malbHll 

Cafer, kılıcını salladı... Bu, öyle 
bir aallayqtı ki, keıkin ~elik, nö -: 
betçinin boynunu eneeden gırtla- 1 
fa kadar hiç zedelemeden (? !) 
katetti. Sacıyak ıibi vaziyetini ha. ~!::::=:=:==::=:::==:::=:==~~ 
li muhafaza eden göğde Ü7.erinde.

1 keıik batı, müvazene bozulmadı . 
ğından yerli yerinde kaldı. 1 

lhrahim, öldürdüğü n(;betçinirJ 
&o:i•İni taklid ederek: 1 

- Kafam kopsun ki doğru ı(;y. 

KU PtJN 

269 
8·10-938 

lüyorum .• in qağı Mavro! • diye._ ___________ _ 

ıealendi. .(Deuo.mı ocıı} 1 
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TETKİKLER 

Genel nüfus sayımı 
ni~in ~nemlidir? 

R. Necdet Erdemir 1 .-gün j 
Sosyal işlerde denemeler; bizi, ü -

zerinde çok düşündürücü rakamlar -ı 
Ja karşılaştırır. Sosyal olgunların an. 
Jaşmasında rakamın oynadığı rol, he
men baş roldür. Bu; bir ulusun her a
landaki durumunu ilk bakışta anlata
cak kadar kunetli ve uzdildir. Ve o· 
nun içindir ki sosyal hareketleri ra -
kamlarla anlatmağa çalışan statistik 
ilmi, eski bir tarih taşımamakla bera . 
ber, soysal yaşayışta ileri gitmiş olan 
uluslarda kendisine çok önem ve çok 
defer verdirmiştir. 

Statistik ilmi, diğer ilimlere za -
man zaman bir ışık ödevini görür. 
Soysal müesseseler, biribirlerine kar
şılıkh tesir yaptıklarım\ göre, her mü
essesenin morfolojik durumunu bize 
statistikten daha iyi anlatan ne ,·ar? 

Ktiltür ve ekonomi alanında; soy· 
sal; siya.om) n ulusal ala.nlarda yapı -
lan harelCetle.dn geçmiş ile hali karşı 
kar!'ıya veya y~n yana bulundurmak 
n deneştirme ypmak suretiyle iç JlÜ. 
zünü en iyi anlatan bu değil mi? Sta -
tutu. bize realiteyi gösterir. statistik 
bize bu realite karşısında alınması ge
rek olan düzen ve tedbirleri, yönetleri 
d~"1ıilüiı7r. Ve nihayet .Statistik: ile
ri gidiş ve yük&eliş için yaratıcılığı · 

. mızı. enerjimizi daha geniş ölçette ha· 
rekete getirir. 
· Bize bu yazıyı yazdıran; sistemli 
~alı masını derin bir ~evgi ve saygı ile 
karşıladığımrz Ye her müessesenin 
böyle çalışmasını özden dilediğimiz 
statistik gene) direktörlüğünün önü . 
müzdeki ilkteşrin ayrnda yapacağı ge
nel nüfus sayımıdır. 

Nüfus siyasası; her devletin derin 
duyguluk gösterdiği bir siyasadır. Na
sıl öyle olmasın ki ulusal topluluğa 

yeniden katılan bir kişi gerçek bir ka
zançtır ve bir kuvvet kaynağıdır .. 

Devletin bugünkü siyasasında bir 
kişinin önemi, değerli hiç bir yoldan 
azlanamaz. Çünkii o bir kişi, devlet 
ynpısının beton arme bir temel direği· 
dir ,.e sağlam de,·let yapısı ona deni -

At üstünde 
evlenenler 

lebilir ki milyonlarca beton arme di. 
reklere dayanmıştır. 

Nüfus durumunu bize anlatacak o
lan genel nüfus sayımıdır. Kişimizi. 

kun·etimizi gerçek rakamlara daya -
narak tanımaklığımız, ilerimiz için ge. 
reklidir, şarttır. 

Bu sayım sonuçlan bize yeni milli 
ödevler karşısında bulunduracaktır. 

Kuvvetimizi yakından tanıyacağız. Ye 
bu sonuç; genel statistik direktörlü -
ğünün de yasasında çok güzel dediği 
gibi, soysal ve ekonomik yükseliş n 
olgunlaşma bakımından bize ne yapa· 
cağımızı düşündürücektir. Genel nü • 
!us sayınu işi; nailli öd.eıılerin, borçla
rın başında gelen işlerden biri(lir. 
Ulusun her kişisi değerine son bula -
madrğrmız \'e çok iyi sonucunu sa -
hırsızlıkla karşıhyacağımrz n bu işi 

özden benimsenmelidir. Ve 
0

bilmeli · 
dir ki genel nüfus sayımında sayım iş 
yarlarına söyliyeceği · dofru söz, vere· 
ceği doğru bilgi ile devlet yapımızın 
kaç milyon beton arme direğe d~yan. 
dığınrn anla\:ıılmasına talışmış olacak 
tır. 

Ulusumuzun hu işi de başaracağı 
gün gibi aydındır. Her sınaçtan böyle 
çıkan '!'ürk, bu soysal ödevi de parlak 
olarak yapacaktır. 

Kuvvetle inanıyoruz ki bu sorwç, 
nü/usumuzun geçen yıllardan çok faz
la olduğunu bize gösterecektir. 

20 ilkteşrin 193:> ••• O güne hazırla
nan aı-kadaş. Seni o gün için bu ulu -
sal ödev baışrna çağırıyoruz. Seni 
süel alanda gördük. kazandık .. Diğer 
alanlarda gördük, görüyoruz, kazan · 
dın. kazanıyorsun .. 

O gün bu ülke işlerinden de par -
lak bir verimle çıkacaksın. 

Değil miki Türkün çocuğusun; 

bu milli ödevin başına biz ~ağırma . 
sak da koşacaksın. Çünkü Türksün 
ve biliyorsun ki Türk dem~k. ''en bü
Yük,, e<lemektir ... 

<iiresun küllür direktörü 
Rıfat Necdet Erdtmir, 

. 
at sevgisini bir türlü bırakama-

mıtlardır. 

HABER - Akşam l'osta!T 

DlÜllfily©ıyn IP©ılr©l~D 

D©D~~tn lfifi1 
~-------------. No.10 ..-----·-------~ 

Yazan: Seppl Popfings 

Kaçak olduqumu kapt~na söql 
mekten başka çare qöremiqordu 

Artık kaybedilecek daha fazla I 
vakti olmadığını göstermek için 
ayağa kalkarak: 

- Günün birinde ııkıtık bir 
yerden atabilmeniz için bu da be
nim size bir armağanım olsun! 
Ümit ederim ki İtalyayı iyi bir 
ülke bulacaksınız •• Size de uğur
lar dilerim .. 

Dedi. 
Ona lefekkürhrimi kekelemek 

isterken elimi gene demirden bir 
avuç ırktı ve 101 göstermek için ı 
ki.tip göründü. Ancak düçenin 
hayır duasına rAğmen Romada 
değiİ, fakat Vene dikte bir çok 

zorluklarla karfılattım .. 
Orada çok becerikli ve açık 

göz polisler kart!arımı ı atmama 
mani oldular ve. beni h2lpsa ata
rak nereli olduğuma, h~ngi •İya. 
sal partiye mensup bulunduğuma, 
falan zamanda niçin falan nokta
da dolattığıma dair sordukları 

binbir sorguya karşılık verinciye 
kadar beni tam bir hafta def;kte 
tuttular. 

Kart satmak işi ıadece bir ba
hane idi; asıl maksatlatı benim 
yabancı de.vlete, ıJ.enıup bir aian 

olup,olmadıinm ve k~r" göınlek
lilere ne dereceye zarar verebile
ceğimi anlacaktı. 

T dcrar Özgür bir adam olunca 
artık ltalyada fazla durmağa var 
kuvvetimle çalışarak, kiıh yürü • 
düm, kah otomobillerde bedava 
rib yer bülarak Viyanaya, o güzel 
kadmlar ve Romantiık vals havala. 
n tehrine vardım. 

Viyanalılar. Kanarya adalıla -
rı kadar misafirsever kişilerdi. A
vuall'ırya polisi de kartlarımı nere-

de sattığıma aldırıt bile etmedi. 
Hatta bir'gün yol sorduğum bir po 
lise bile kartlarımdan birini sat -
tmı. 

İtle bu ıehirde dolaşırken kah
velerden birisinde tesadüf en bir 
gazeteci ile karşılaştım. Bu yazıcı 

bana dair bir iki makale yazınca 
birdenbire ıan ve §Öhret ıaıhilii ol
dum; dalia 'doğrusu bütün Avrupa 
da· "Bedavacılar kralı,, lakabını 
kazandım. 

· Buradan bir iki günde, yurdu
ma ve akrabalarıma kavuşabilir -
dim fakat ba!bamın karşısına diki
lip de suçumu bağı,lamasını dili
yebilmek için anlatacağım sergü
zeştlerimin biraz daha uzun olma
sını istiyo!"dum. Kaç yıllık tecrübe 

ve seyahatlerime rağmen dünya -
nm ancak azıcık bir yerini görebil. 
miıtim. 

l,te bunun içi adımlarımı tek -
rar Cenuıbe. çevirdim. Yu,goslavya-

Seppl ve Mısırlı bir klaruz 

yı baıtan aşağıya dola§tmı. Dub • 
rovnik limanında gayet ucuz bir 
bilet ala~ak dünya üstünde bir çiz
meye benzeyen ltalyadaki Bren -
diziye denizden yollandım. 

:.~ il· ~ 

Brendizide ü~ dört gün kadar 
kalmıştım. Uzak doğu seferleri 

yapan İtalyanın en lüks, vapurla -
rından Konle Rotso seyyah gemi· 
si olarak limana girdi. Geminin 
Port Saide kalkacağını öğrenince 
Mısıra gitmeği kararlaştırdım. Ge
mideki seyyahlar arkadatlarını 

vapura davet edebiliyorlardı. Beni 
arkadaş imiş gibi davet etmesi i -
çin bir 1ngil~::?ikand1rclım. Vapura 
çıl.<ınca bu lr~ilizin gözünden kay
boldum, düdük çalıp da merdiven
ler çekHil'ken ben de sanki hir yol
cu iın'~im gibi g.üverteye yaslan -
dım. hi: tasasız ve üzüntüsüz, or -
talığı gözetlemeğe koyuldum. Rıh. 

tımdan mendil :;allıyan!ara J>en de 
yolcularla birlikte mendilimi sal
ladım ve ç.ok geçmeden limandan 
çrkl\rak Firanr.ılar,iHkesine doğ • 
ru Akdenizde açıldık.Yemek kam
panası c:alınca ben de.bu Wks va -
purun iştah a,-:an yemek .sofroama 
kendjmi nasıl davet edebileceğimi 
derin derin düşünmeRe başladım. 
Deniz bir çarsaf kadar dümdüz 
ve pürüz:;ü2 olduğundan bütün yo) 

J Yanımda parasız kalmd 
mak için sakladığım 250 k 
dı. Hani bir tarafında rei 
öbür yüzünde de dünya 
yaptığımı yazan kartlar y 
itte onlar .. Bir gün vazif 
kınca gizlice birinci smrf 
rının cigara salonuna gittİlll' 
da kimsenin müdahalesine 

bırakmadan yolcuların ö " 
muaların hepsine birer katl 
tnn. 

Bu sırada bir Subay o 
karak yakama sarıldığı gibİ 
rıya sürüklemek isteyince 
lar iŞe karııtı ve bir lüks 
kaçak olarak girebilecek k• 
ki gösteren çocuğa iliıilm 
istediler. 

isteklerine kimse kartı 
di ben de orada bulunanl 
birisine birer kart sattım. 
mutbağa, if batına döndü" 
man cebimde 80 lira kadar 
ra vardı. 

Akiam üstü tekrar k 
kartwma çıkarıldım. Kızg 
terter tepiniyordu. Bana tÖ 

diiini bırakmadı ve iki 

Port Saide varır va"faz 
lislere teslime memur. etti. 

Brindiziden kalktığımı 
çüncü ıünü geç vakit uf 
Saidin ıtıkları göründü. 
bir kayığ3 konulacağnnı di.i 
ğüm halde, limana ıirince 
dar mutbakta bırakıldım. 
gözetliyordum. Atçıbaıı 
döner dönmez, hemen kapı 

vııtım ve soluğu anagüvert 
dım. 

Güverteden deni:ıe olaıs 
fe yedi metre kadar·varch· 
rağmen benim için düı . .m·· ... .,,, 

kaybedilecek vakit yoktU· 

göğsüme uzattım. Burada 
tallanmı bastırdığnn kli 
çücük fotoğraf makinemi 
tefeğimi yağlı mu9amba 
sarılı olduPıı halde gizled

0 

§eyin yerli yerinde durdu 

laymca, buradaki korkulu 
tüne çıktığım gibi denize 

Suya karın üstü J~1t ·· 
kalsın soluğum ı,. .. ııliyorCIO 

Elbise ve 31 &kkablarıt11ll 
mek çok z•r bir itti. Meğe 
benim ıasarlamış olduğu 
dalıa uzakta imiı, oraya ka 

....zemiyeceğimi aanıyordUID· 
la beraber yiğitliği elden b 
dım bir saat kadar caıbal 
sonra el:m katı ve k~ru 
yapıftı. Şimdilik kurtulm.ıl 
ğumu anladım. 

Karaya adım atınca 
Şu gördüğünüz süvarileri bir 

filr.ı için sinema makinesinin ö
nünde rol yapıyorlar sanmayın, 

yanlarında kendilerine ~aıkın §&§

kın bakmakta olı;.n adam bir pa
pastır ve nikahlarını kıymıttır. 

Bu iki genç günün birinde ev- ============================

c'.lların yemek salonuuct"'ki iskem
lelerine kotacaklarını biliyordum. 
Salona P.limi kolumu sallıyarak 

gitmek Eçimaiz olacaktı çii.r!!cü be 
ni hemen lanrvacakl..-dı. Ancak 
Port Saide kadar da aç gidemez • 
dinıya ! Kaçak olduğumu vapur su 
baylarmdan birine haber vermek· 
ten başka çare yoktu. Herhalde 
kaplan henni denize attırmazdı. 

Yapacağı en kötü iş beni Port Sa

eğri büğrü sokaklardan ·· 
rüye kapağı bir otele a 
yazıcısı bana pek de iy,i bit 
bakmadı. Ancak rıhtımda 

COl'ç van Horu ile Matmazel 
~oz Vallas Amerikann 'f ekaas ül
kesinde doğup büyümiif olduklt. 
ımdan ömürleri at üzerinde geç· 
mittir. Simdi ikisi Birlefmit A
merika cümhuriyetlerinin merke" 
zi Vajingtonda yerleıtkleri halde 

lenmeğe karar Yermitler1 fakat 
öyle herkes gabi frak ve beyaz 
gelin entarileri g:yerek evlenmek 
kendilerine pek yabancı gelmit ol
duğundan at üstünde nilihlarını 
kıydırmağa karar vererek bütürı 

arkadaılarını at :.istünde gelmeğe 
davet et.mitlerdir. 

Papas Pierce S. Ellis gençlerin 
bu isteklerini reddebdemif, fakatj 

kendisi nikahı kıyarken ve dua
yı okurken ata binmeğe yanaıma

mııtır • . 
En önde iki niıanh arkasından 

yüz kadar davetli hep at sırtında 
kiliseye doğru gi~erken 'bütün şe
hir halkı bu acaip kafileyi merak. 
la seyretmiılerdir. Dua edildikten 
ıonra i~k öpücük de at üstünde ol 
MUftur. 

idde polise teslim etmekti. 
ları seyrederken kazar• 
dütmüş olduğumu ve yatak 

lı dediğim gibi oldu, Beni gö
rür gÔrmez kızgınlıktan köpürdü. 
Ve limana girince polise vereceği· verecek kadar param. bul 
ni söyledi. Fakat Perl Saide kadar nu anlatınca, zili çalarak 
dn bedava götüremiyeceğinden be 1

1 

lardan birisine bana kunJ • 
ni dosdoğru mutbağa gönderdi. O- "ve iğreti bir elbise verınef 
rada önüme hir yığın patates dök-ı retti. _ .. .-.a.; 
tüler. itin r.oksa ayıkla ve aoy ! .. .1P•v-w 



Sovyet Rusyada spor 
Btı lıafta Türkiye.ye g·elece/( dost memleket 

sporculari nasıl çalışir, nasil yetişirlrr ? 
Rusyada güreş nıerakı, Türk 
güreşçilerinin ziyaretinden 

sonra başlanııştır 
sovyetler, esas itibarile ecnebi antr·enör getirme{Je 
taraftar değillerdir. Spor inkılabının gayesini, kendi 

içi erinde yetişenlerden beklerler ı 
Soııyet .~w;ya ır!!o:_c~~arı, ayın 12 • \ yüzme müsabakasına beş bin kişil rını vücudü sağlam her normal 

sin~ tesaduf <·.den. onumuz~eki Cumar. girmiştir. insan verebilir. Mesela yüz metre· 
te$ı sabahı, Çıçerm vapurıle lstanbula S ti d h d · 14 sa · d k - - '- t 20 yük" • I' ovye er .spor a er§ey en ev- yı mye e OfmAA, , 

ge ~';;~ ulus sporcularile lstanbul, vel yayma işine dikkat etmişler - aek atlamak 4 metre uzun atlamak 
Ankara, lzmirde yapacaiiumz temas. dir. Sporu kitleleştirmek mümkün ilahi .. 
lardan .. balısctmeden evı·el, şimdiye ka olduğu kadar daha çok kimseyi bu Bu usul hem ıporcuyu tam bir 
dar muteaddid defalar bahsettiğimiz en faydalı ve en tatlı me•galeden ti t ·b· ti· .. +· v '- --~e spor 

dal( b.. ·· k '3' a e gı ı ye Y""ırmege oeınu 
Rusya ' uyu spor hare!ı:etleri ııc istifade ettirm .. k ülküsünü güt • 1 ketm ğe ya· 
ortula spora ne büyük bir ehenwıiyet .. ) ::J' w cu o mıyanı apora ıev e • 
verildiği lıakkında aşağıdaki yazı biz- muş er ır. rar. Hem de bünyesi spora elverıı· 
lcre çok güzel bir fikir verecektir. Sovyet Ruıyada spor inkda - li olmıyanları spor yapmaktan me· 

hında ve sporun yayılmasında en neder. Çünkü bugün Ruıyada her 
büyük rolü kiiçük bir rozet oyna· sporcu evvela bu rozeti hamil ol • Sovyet Rusyada her alanda oldu 

ğu gibi sporda da herşeyden evvel 
kitleye ehemmiyet verilmektedir. 

Çar Rusyaaında bütün sporcu -
)arın adedi otuz bini güç dolduru· 
du. Bugünse Sovyetlerin altı mil -
yon sporcusu vardır. Meaela yal -
nız geçen ilk baharda yapılan bir 
Krot kotusuna yarım milyon atlet 
ittirak etmiştir. Yine ilkbaharda 
bir biıiklet yar1~ına 25 bin kiti, bir 

mıştır. Bu rozetin ismi "Çalışma- mak mecburiyetindedir. 
ya ve mfülafaaya l:azır,, dır. R t• k _,_ . . :_.!L'-n 

• . oze ı · azanmGıK. ıçm •unına • 
Evvela gençlık ve halk arasın- 1 h · · b' d rm.ek •art arm epsını ır en ve ~ 

da propaganda ile bu rozet moda d v ·ıd· B • t•h l muayyen h · . egı ır. u ım ı an ar 
~lme getinlmiş.tir. Öyleki bu· bir müddet zarfında meseli ikinci 

gun"bu rozeti yakasında taşımıya spor mevıimi içinde birer ikişer 
nad genç,, nazarile bakılmamak- verilir. Bu da büyük bir kolaylık . 
ta ır. t · 

ır. 

Bunu elde etmek içinae on beş A h Ik 
. "b ·ı· B . 'h 1 yrıca a a ımtı an verı ır. u spor ımb' an a- . .. .., .

1 
kt 

ogretı me e ve 
.,,..---, verilmektedir. 

spor nazariyatı 
bir 1por kültürü 

Bir tarafta /spanyol bobörü Paulinoyu, bir tarafta da Joe Loufsin 
tanışırken alınmış birer resimlerini görüyorsunuz. 

lspanyol boksörü PAULiNOya 

J©<e lb©lUIÖS 
ile çarpışması teklif edildi. 

Jspanyollarm oduncu boksör na- nonun bir maç yapması teklif edilml~-
mile tanılan bir Paulinosu rnrdır. 

Dirkaç ay cn•l Avrupa ağır siklet 
boks şampiyonu Max Şimeling'e yeni
len PauUno,~un menajeri Polin'e, ya
bancı gazetelerde okuduğuınu-ıa na1.a
.·a n; Amerilrndnn hir telgraf yoll:ın. 
mrş Ye zenci bokscir Joro. Louis'le Pauli-

tir. 
İspanyol boksöre bu müsabaka 

için ::?::?S.000 peçeta ile berabar hasılat 
:;~erinden de aynca bir hisse te~l; .. •• 

dilmektedir. 
Paulinonun bu parJak teklife ne ce 

1'ap vereceği henüz be1Ji değildir. 

Bu sır:ıCJa teknik neticeler me • 
s~teai de 8üfiinüldü. Bunun için de 
hmuai kurlar açıldı. Usta •porcu· 
lar~radaanh~rvazifea~i gB· ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rürler. Bu kurları bitirerek iyi ne· s P© ~ ~ a em Ü ü'il dl e ü'il ad n r 
•ıwwwsi,,_, zwwwa,,,_. ,_..-.:~zw:s~ - __.www.=---.-ı •-.. 

tice alanlara devlet tarafından (us ~@ırltlı om üş_ ~n ır iş 
ta sporcu) ünvanı verilir. Onlar - - -- -
da ileride spor kü.Jtürlerini artıra- Braddock'a, Amerika federasyonu 
rak spor mütehassısı veya muallim tarafından verilen şampiyonıuAu 
sporcu olurlar. tanımayan arsıulusal boks ittihadı 

Kurlar iki ıenedir. Ve bu sene V • b • J • • 
!;:.neticeler alınmağa baılanılmıı· 1 enı ır uunya şam-

Sovyet Rusya hariçle pek u te- • •ı • 
masta bulunmuş-tur. En çok Türk- pıyonu l a..A..n ellı 
lerle mü.&abakal~r ya.pmı§lar .. ve 
Türklerden teknık faydalar gor • 

müşlerdir. Veni şampiyon Amerl· 
FutboHageçcnaeneilkdefao- k 1 • GODFREV 

larak Moıkova takımı Çeklerle oy· a 1 Z e n C 1 d lr 
myarak 2-3 galip geldiler. Bu sene Biribirlerini ta - . 

Ukranya takmu Pariıli bir profea- nımayan. beynel 
yonel Retistarı yendi. Şimdide Rus milel boks ittihadı 

• ile boks federas -yaya giden Prağ fampıyonu, Le • 
ningrad ve Moskova muhteliti ile 
karşılaşarak 2 • 2 berabere kaldı. 

Sory< ~ Rus yada, kız ı·e erkek atletler, lıergün ordular lıalinde çoğalmaktadır. (Devamı 11 ncide) 

yonu anlaşmaz -
hklan yüzünden 
spor sahasında 

~ok nadir görülen 
arsıulusal bir ga • 
ribe olmuştur. Ev
velden beri hu iki 
teşekkülden biri • 
nin resmen ilan et 
tiği şampiyonu 

öteki, ötekinin or. 
taya <:•kardığı şam 
piyonu da beriki 
tanımaz. 

lst. Sporun Eskişehi~·deki maçları 
E k ·sehirde 'tt·~· ~s 1

:1 gı ıgıni yazdığımız lstanbulspor bi -
rlnd takım_ı ~ra~a 5, 6 Birinci Teşrin tarihlerin~e De
minıJ)orla ıkı musabaka yapmıştır. Birinci müsabaka 
5 Tt'.şri~ienel Cu~artesi günü Demirspor ile oynan -
mış Jıetıcede Demırsporlular 5 _ 3 galip gelmişlerdir. 

Takımlar: Demirspor· Ha'-·aı· ıu· ş .ı - t tb-
!tııı... ..... T d" t . • J ı, m.enan, e\~e , 

rahım, .. ,.ec ı, sma1l, İsmail Tevf"k A ·r s bahattin 
S 

. • ı , rı . a 
811!1· 

Ista~buls~or: O~man, Samih. Sabih, Orhan, Enver, 
Aziı,.Sal~h, Sınası, Ne\~~ lsman, Cahit. 

~emırsporlular Tii.rkıye birinciliklerinde gördü _ 
fildr'uz ~mların.a l~mır.den Tevfik ve Şevketi Beşik -
taştaıt Saımi, ve Eskışehır İdman Yurdundan Ismaille 
takviye etmişlerdi. Buna nıukabil 1stanbu1sporlular en 
kuvvetli oyunculan Reşat, Hasan Sanıiden mahrum 
ld

. , 
ı. 

Oyunun başlangıcında Demirsporlu1ar hakim n -
sfyette fdller. Bundan istifade ederek sağ a~ıkları va -
aıtasile ilk sayılannı yaptılar. Devre bu suretle ;J - 1 
bitti. 

tldncf durede emirsporhılar takım oyunlarını de. 

mm ettirdiler ,.e iki sa)'ı daha yaparak maçı :; - :l ka -
1..andılar. l~tanbulsporlular saha yabancılığı dolayısile 
hiç oynryamadrlar. 

lkinci oyun yine Demirsporla lstanbulspor arasın • 
da yapıldı. Demirsporlular ayni takımla oynıyorlar. 
Buna mukabil lstanbulspor şöyle teşkil edilmişti. 

Osman, Sabih, Ragıp. N"·zat, Samih, Enver, Salih, 
Orhan, Şinası, Az~z. İsmail. 

lstanbulsporlular bugün oyuncu kazanmak için 
canlı oynryor m'!lnt~u.am hücumlarla Eskişehir kale -
~ini sıkışhrıyordu. Fakat miihacimlt'rin beceriksizliği 
gol olmasına imkan bııakmıyordu. Devre böylece de -
,·am ederken 40 ncr dakikada Azizin lstanbul~porun ilk 
sayrsını yaptı Ye devre ı,o lstanhulsponın galibiyeti ile 
bitti. 

İkinci clenede D.emirsporlular ma~lübiyetten lrnr
tlmak için ~ert bir tabi~e kullandılar Ye 3:; nci dakika. 
da bir firikikten gelin topu k~m şıkhk arasmda kaley<> 
sokarak beraberliği temin ettiler. Eski~<>hir halkının 

spora karsı alakasızlığını da yazmadan geçemiyece • 
ğiz. F. POROl' 

işte bu sebeple -
dir ki Braddock 
un dünya hokı:J 

:-;arnpiyonl uğunu 
ta~rmıyan (İnter -

1. //. U, tarafından yt•ni dünya bo ,·ı; ... cı. l , "'~rıı o.arat' 
ilan edilen Amerikalı ;;enci (ı'oer9c (;odfrc:ı 

national Iloxcing Union) arsıuluıo;al 

boks ittihadı nrükselde bir dünya 

~ampiyonası tertip etmi~ Ye hu ma~ta 

Amerikalı zenci George Gadfre>y Tkl -

~ikalı Pierre Ch~rle::.' i <lörerl!k (1.B. 

U.) ca diinya şampi)onu ilfm Nlilmiş
tfr. 

Bir AmerH.alıya Ar.wrfüad.ı tr.. 
nınmıyan bir federasyon tanı -

fından ~ımpiyonluk ,·eri!me!'i 
oJduk~ garip bir kl'yfiyettir. Bu 
ırnnla beraber ma; ze,·ldi olmamı~ her 
iki bok~öriiıı de takip ettiği ,·iicut vü· 
cude clö' üşmek .!'İ:o;t~ml halkı slnirlet. 
mi.-. hakemi de miit('madiyen ntiidaha
l<>ye rt'\ ketmir.:tir. J\ıül'lahal\anrn sayı 
h~·ahile Amerikah tarafından' mı:anrl 
clr•!'mt hildir<'n karar protesto ve gü • 
rül\ü ile kal'şıla'nmı~tır. 
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Gazetelerde gördOQOnaz yukardakl il 

HALİDE EDIB'in 
11 llkteş ....... 

HABER 
azeteslnde neşredllmeğe 

olan son romanının 

lyatının en kıymetli bir eseri ofduOu 
romanı takip etmek isteyenler şlmdld n 
1 rı satıe1lara sipari$te bulunmaJıdırlar! 

Ah ~1 .. n•llkı ~400 one şarlıan: Tllrkt7e lçlna ı ·v.~•k : = 
1 •• ; 150 
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işte Bir Türk Dehası 1 
i! Elbise m~Qazasında büyük tenzilat 
·Toptan Fıyatına Perakende Satış 

Çacuk Mutambaları 5,5 liradan itibaren Empenneabilize Gabard~n 16 1/2 liraclan 

Çocuk Pardeaüleri 8,5 ,, ,, Pardesüler itibaren 

Erkek Elbiıeleri 1 5 ,, ,, Erkek ve kadın mu9amb~lan 11 ,, 

Kadın pardesüleri 12 1/2 ,, 

Uzun zamandan beri beklediğiniz 
ısmarlama kostümler 251 

/ 2 liradan itibaren 
B!lftf..fflif:~ Tediyatta büyük teshilAt niilBfi! ---- .. .. . ....... . . ' .. .. . ······· ······ ..... .. - ........... ' .. ' ,._. ~·· .. 

BOZKURT TIRAŞ 

BIÇA~I ğnmm::ıoi';==h:kımı 
1111 

'"" Ü Ade.mı· ı·ktiif™ıda·'™r 1ı Şekerciler Cemiyetinden 
Bir çok yeniliklerle piyasaya çıkmı ıtır. Her yerde arayınız. 

Artık BOZ KURT' dan ba§ka tırat bıçağı kullanmazımız. 

il R Jlt 1 Şekerci Ye helvacı ve şekerlemeci 
ii a ti p Tü rko~ u H v E i ve şekerli maddeleri yapan ve satan· 
H Ank•r • . C•ddeal Meserret fi Be 1 gevşek li Q i ne g lann Te mfistahdemlerln!n nazari dik· 

Tanesi her yerde Umumi ıa.bt yerleri: latanbul 
Marpuççular. Y armı tite ci · Han. 

::n:.u:unn .. un:mawciri:== .... u.::..,::: :: o r nı o 1 n U o tell Ker,ıaı numr•r• (88) :i H b • 1 katlerlne: 

ttanbul Dördüncü cra M€mur- is Şekerciler cemiyetinin idare heye. 

S Ardalı Fehmi ve Mebmed Trirratlı 
lzmirde Kilimciler 6 No. da ıub~ai. 
Ankarada Yeni Han Mahmud Ne-

1 .. d . H Tafslllt: Galata posta tinin değişme zamanı gelmiştir. Yenı ugun an. :ı kutuau t255 . . .... 
Bir~-- dola mahcuz Ye ::::::::m:www:ı: 11 ·===--* ı •• • ıdare heyeti seçiml ll·lo-935 cuma gunu 

"""·!&'~ JI . .. · · ekl·t • sabah saat 10 dan 16 ya kadar BahçE>· 
paraya çeTI'tlmei mukarrer muh · ma ıle aablacagıdan ııt 1 enn kapıda dördttnetl Vakıf hanın ikinci 

kuru~lur. dim. Aydında Ömer Kazım Ay 
dınel. 

telif ev eff'ası 17 • 10. 935 Perıem- mahallinde bulunacak memuruna katında 31 No. da yapılacaktır. Cemi
be günü saat ondörtte lıtanbul me. 935/ 848 No. ile müracaattan ilin yet mensuplannm hüviyet cüzdanla -

zad idaresinde birinci açık attır. olunur. :(15301) rlJ:le birlikte gelmeleri. 

___ ı_ss~------------~p~~A~R.;_:D~A~Y_A_N __ L_A_R ________________ _ 

~inen \"e ölümümle hü;> iik bir se\"inç 
duyacak olan kimselere gelince bun
J:ırdan her ) erde hatta sarnyda bile 
Tardır. 

- Hügnolardan bahsetmek istiyor! 
ıunuz değil mi? Pckaltl, ben de sizinle 
bunlara dair konu~mak istiyordum. 
Eter düşünc~nize uygun gelirse, ha . 
her \'trc)im J,i yanum artık vakit 
ıeldr. 

Bu 8Özleri söyliyerek kraliçe, oda
n girdiği zanıan hürmetle eğilip 
bir köşeye çekilen kralın maiyetinden 
bir kaç kişiye manalı bf r bakış fırlattı. 

1\raı sabırsızlıkla omuzlarını sil • 
kerek bunlara döndU: 

• -.~YÖler, kraliçe bana bazı şey. 
ıer so .. ·ıe- k . . .; ... e ıstıyor. Pompcos usta • 
111 s ilah tar . i . . . 
J' . •nıı çın bır saat sonra ge-
ımz .• Ha bana .. 1 d· -· . • soy e ıgınız Arap 

hançerJerinde d b" . . 
ıti K n e ır kaç tane getırı. 

z. nıse, sizinle demirhaneden ya • 
rın bahsederiz ı t tt'ğ' Jld' ·· • ca e ı ıniz yeni ki -
hl~ ~=~mek is terim .. Haydi, şimdilik 

nız bırakınız, emrini nrdt. 

)Bbnhlli~nn he1>9i krali~eye de lazım . 
ge en rnıeti ·· t 

gos ererek çıktılar. 
Kruse Katertni seJAmJ k 
da lnsa "e hızh b _ar en araların. 
oldu. ir goz fşnretıeşmtsi 

O vakit dokuzuncu Şarl b. k 1 tuğa oturarak: ır 0 • 

- Sizi dinliyorum l\fadanı, , . 
Ayolos buraya geliniz. .. dedi. · Nızos, 

K~~çebooğdaya girdiği zamandan be. 
rf bo5 un uk hırlanıakta oİan iki 
sftıel tazı kralın yanına gelerek .._ Yere 
Jathlar Ve "n1J koltuktan ~arka 
"11e hnlan elt~ctr. n e-1 

- Şarl, hükumetin şu karışık ha.1 
11 sizi UımJyor mu? O uzun harpler 1 

her iki ta~ftan bir çok yeri doldu :i 

nılmaz Jantiyomlann, kaybedilmesi
ne sebep veren bu meş'um dövüşler 
babanızdan size geçen ve sizden halef. 
lerinize kalacak olan hilkftmetl sayıt. 
]atmaz mı? 

- Şüphesiz öyle? Hizmetimizde 
bulunarak asalet n kahramanhk de. 
recelerine göre pek güzel memuriyet
ler elde edecek bir çok cesur adamla • 
nn öJJdüğünü görmek beni pek UzU -
yor. Bunların yanımda bul1U1malan 
bence dini bir :iyin hazırlamak için 1!
zımgelen paradan daha ucuza çıkar. 

- Bravo .. Sizin böyle dUşUndüğU • 
nüzü görmekle Iİtihar ederim yavrum, 

- l\fadam bana hayret veren bir 
nokta varsa o da bu düşüncemin siz. 
de bir hayret uyandırmasıdır. Her ikf 
mezhep taraftarlarının arasında bir 
daimi barış kurmaia çalışmadım mı? 
Bu hususta lbımgelen sözleri her za. 
man tekrar etmiyor moyunı? Harp is-

tiyen halka karşı Parls sokaklanna 
bir çok beyannameler yapıştırarak 
kan dökmekten nefret ettiğimi anlat. 
mak istemedim mi? Sen Jermen sol • 
hUnün yaptlması benim ısrarım üzeri. 
ne olmadı mı? Onun için şunu 8Öylc • 
mek is tiyorum kf, asıl Şaşılacak şey, 

benim değil sizin hareketlerinizdlr. 
Çünkü kan dökmek, harp etmek yo -
lundaki şiddetli ihtiraslarmım daima 
karşı ve engel bulunduğum halde ge -
lip bana barış ta'·~iyeseinde bulunma • 
nrz tuhaf değil mi? 

- Oğlum, heni ne kadar neCa ta -
mışsını:ı ! 

- Eh, Madam, enneml her zaman 
iyi gör tip fonmıakt3n ba~ka bir eme • 
lim yok! Fakat şunu da itiraf ediniz 
ki ben Flzi ne kadar fena görüyoı~ııa 
öbür çocuklarınız da o kadar ltima . 
dmızı kaıanmıılardır. 

'* . . . ------.. ·--- ---· 

PXRDXTX!ftX~ -hlm rthinden sillnmfyecek btiyilk te
tebbüslere girjşmiştf. DünşUcesl, yal -
nı:ı: sağ iken dünyaya hMdm olmak de. 
fil, kendi öldükten sonra da ba hA • 
klmiyetl devam ettirmekti. 

Ba adamın ismi lgnu da Loyola' 
dır. 

Kraliçe bir An kadar susta. Belki 
kendisinin bu büyük ustanın bir çıra. 
ğı olduğunu düşünüyordu. 

- Mi>Ryö dö Loyola beni her şey -
den mahnım edilmiş, herkes tarafın
dan bir köşede bırakılmı~ olarak bul • 
du. B:ına acıdı mı, yoksa düşüncemin 
telkinlerine uygun bulduğunu mu an
ladı, bilmiyorum. Fakat bana kabaca 
söyledi. Yeisiml harekete getiı'di , -e 
kral lıirinci l<~rnnsumnm sarayını terk 
etmeden enci hem taar ru1.a hem de 
miidafaaya eh-erişli bir silfllı hediye 
etti. 

- Bu silah neydi? 
- Yalan! 
- Yalan mı? 
- E,·et! 
-?!! .. 
- nu. iktidar sal1iplerfnln '"' hı\ • 

~·atla karşılasarak ha~ ntn : Sen bir 
hirsin ! rliyenlerin, keneli ,;cclanları . 

na boş bir haya J-.in ! diye hn) kıranların 
bir silahı dır. Aha li,, hiz;m hül,mümüz 
altında bulunan hu i ra<lec:ıiz siirii ya • 
lan dan m•fret etmelirlirler. Clinkii hir 
kere ynlanm ku' '' etini an lnr lnrsa onu 
hize J,nrc;r kullı~ııar:ı' . maln·imi7e yü · 
r ürlcr. Lakin Rene, biz ) .ılan öyle . 
meğe mec:bururz. Çün\ii )n!ıın lıi;ıı;im 

hı'Jdmiyetimiıin e u ... ını t esldl eder. 
- Pekal'i fakd. o. kenrli i•ule'ı is

tif2 r\e e lm "~İ hi C'nlcr irin 1 ' lr roll 
fehJil,eli bir silrhtı r. ('m•n i ·n k n -
dlnizl lrnJla ymız kr-ı l irC>m. 

- nen <le ayni ŞC'.} 11\Iö~) ö l.Aı) olny:ı 

söylemlşt~m. Bu bil> ük adam : E ' et 

-doğru. Yalan tıelıllkell bir 8lllıtır. l'C. 
kat becerlksJz ellerde olmAI K11dlll'o 
mu~ bir köpefe rutladıtnuz umu • 
llnlzdekl bıçak titreme k8pek Ja]nll 
yaralanır ve ölmeden enel .tzl mır • 
mafa vakit bular, Fakat bıpfı OD1111 
kalbine kadar saplananız kurtula • 
sunuz, eeftbmı verdL 

Bu son ah üzerine Katerhı ~ 
siyerek devam etti: 

- M"dsyö dö Loyola bu eevahr ""• 
dikten sonra yalan hakkndakl dftttbl
cesini ~yle anlattı: 

- Çekinerek yalan söylersiniz herk• 
sizden nefret eder veya böyle görUn .. 
meğe çalışır. Eğer yalanı ciddi olarak 
söylerseniz onu ayni suretle birkaç ke.. 
re tekrnrlarsanız herkes, sizin bir ha
kikat söylediğinize kanaat getirir. E • 
ğer yalan söylediğinizi anlarsa da J • 
nnnmış gibi görünür ki lrmm olan da 
budur. Yalanın doğruluğundan endişe 
etmek doğru değildir. Yalancı ya çe
kingen yahut ciddi bulunur. Yalan, 
bunu söyHyenin ciddiliğe veya çekin
genli,.'ine göre doğru Ycya yanlıştır, 

Mesela Dü~es Detnmp kral birinci 
Fransuvnyı zehr ledi, diye bi r dediko. 
du rıkardığımı förzediniz. Enclfı bir 
sürü nhmnklarm, nteşfilz duman ol • 
maz ! diyeceklerini düqüniinüz. Bunla. 
ra: hn gerd inanmam. l•'nkat Mn<lnm 
Dctampın kral birinci I•'ransuvayı 
7.e'ıirl di·;in i ~~Jlü)orl nr, ~Özlerini 
tekrar eden Madam Detarnpın hu 
s u i dü~mr.nln.ı·ını iliıve ediniz. Sonra 
hem kendi menfaatleri hem de r e1.ale
te olan he,·eslcri dola),siyl e böyle bir 
iftir:ı) ı istiyen llir takım fena kimse • 
lrrj rl l' ! r ~ lı" ı-.. •, . t .,. e sim ıl i D i:"l'" 
Defan·~ 11ir itham altın da knlmış bu. 
lun uyor. O ,·akit iki ihtima l ,11rdır. 
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------------------~~r~~ Yn Dü~e.3 bu yahınn cevap ,.cı :::ı.!..,c 
tene:zzUJ etmez, yahut kendl.!ıini mil • 
dafa eder. Cc\·ap •·ermezse bunu. b:ıh· 
eettiğim adnmlnr sahte bir hiddetle 
her yerde: Mademki bir şey söylemi • I 
yor o halde muhakkak bu kadın fiU~}u. 
dur, diye bağrrmağa kadar t krar et • 
tiririz! Kendini müdafaa ederse o va. 
kit birinciyi kuvvetlendiren yeni l1ir 
: "ll:ın uydurunuz meseH't: Kullandığı 

zehir yeşil bir toıdu deyiniz. DU~es 
izin :rnlan söylediğfniıi Ye kendisinde 

yesil bir toz h~?lunmndrğtnr ısöyleı·. .. 
t te bu anda mahvoldu damcktlr. Ar· 
tık ilk yalan değil ikinci yalam reel • 
dctmeğe uğraşır. S:t ray halkı. orta 
Jmlli olyAnlar, halk 3 eşil toıun Jebir.. 
den-ya aleyhinde konu~ur1ar. Bir hid 
det., :ıl'l bir tabii hadise ol~rnk, kralı 
z~birliyen bu kadında yeşil veya ma,·i 
bir toı: varclı <lise bir mücndeye ha~ 
cöqtcrir. Fakat Dü~in krııh ı:ehirJc. 
c1Pinrle\1 artı~ kimsenin şüphesi l<.nl • 
mıızl 

Ifatcrin cfö ,,fodiçi bir saniye kadar 
giiJJrn-:;j·;erck sustu. Sonra: 

- lşte, pek bih•ük bir adanı olaıt 
J',fö-.y<S clö J.ı0yolanın bana ıı;ö~·Jedi • 
sö:ı:ler ht:nfordır, b"n de o::ı!ı:t ııasi . 
hn'iarnu tutu)onır.ı, söıle:!ni ilfrrn 
et!. 

Rcnr: 
- nunu hfç bir yere tatbik ~ttir.iı 

r.ıi? el iye scrd u. 
- Ç-0ook. 

- Bunun ne kadar müthiş olduğu. 
· nu biliyor musunuz? Eğf!r hirisi OOl' le 
bir sil:lhı lH:llnmrsa ... 

- Düny:ıya hakim olur. Böyle bir 
adam bultuı:naısn aklı ba.,ında kim • 
selerdcn bir birlik te bu vasıta ifo a. 
Jeı:ıl idareye mu,·affak olabilirler. 
*5syô dö Loyolamn cfa istediği bn • 
·dur. SözUme inanınız, bir gün gelecek 

t 

ki clf 11?0~.,:ı t.ar yalnnrn biitün kuweti· 
ni nniıyaC.'\kJar Ye bUOU bü;ı. {ift hir Ce • 
aı-ctJe tatbik edcceklerclir. Çünkü bu 

adamlar cahil ve ahmak olnn b\ifün 
hnUan hir kaç ki,;~fn snadetinf temin 
etmek için ~alı~rm:ı.f,a nıechur oldukla. 
mu anhyacaklardır. 

Bütün lılcmin, kendilerine hükrne .. 
den kralın ihtiyaç1arını temin etmcle· 
ri için sarfedilen ve aklın füıtünde bir 
ye-kfıne \;ıran yaJanlanmı biı' kere 
düşün. Benimle berab•r, yalanın ır.ıı. 
kııddcs oJduğ unu, mazimiz ve fstlk • 
halimizin onunla kaim bulunduğunu, 

in.sanlık Aleminin hasretle özlediği 
ihtişamı, deb!!~heyi, servet ,.o hakimi • 
yeti bunun sayesinde elde tttfğim;zt 

hatırla! Ah Rene, riddiyetle, ccsaı~tle 
ynlan söyliy~lim ! Bu \'a•ıta ile k~ina. 
tr elimizde tuta biliriz!. 

- Demek ki, ben de ya!an 5Öy1iJ e· 
cei:im .. Öy!e mi krali~em? 

- Evet, NaYnr I\raU~e:si Parise r;c· 
Iecek ... Sana gene tekrarlıyorum. O -
ınııı buraya Yarışından e'"'·eJ h:ıir.la 

olduğu etrafa yayılmah. Anlıyor mı.:· 
sun? Sonra da bir çocuğu olduğunu .. 
Niçin öyle kedtrli duruyorsun? T:!u 
çocuğa pek yük~ck bir yer hazırln.<lı • 
ğrmı neden anlamıyorsun? Onun Han• 
rinin yerine Na\·ar kra 1ı ol mı~ acağmı 
nereden kestiriyor-tun? 

Rüjjiycri dudaklarınm ucuna ka • 
dar gelen bir ~ıinç ~rğht;mı zorla 
tuttu. 

Katerin: 

- Sns? diye homurdandı. 
Müneccim dudaklarını onun elleri. 

ne dokundurarak: 
- Ah Katerin ! Ne kadar yiik6ek • 

siniz! N" yiiltsek dtişilncelerinlz ar! 
Sizi ~u .tıezlmtc ~n derece tc.kd!r edl· 
yorum? sinledni mmldandı. 
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Krn ll~e gUJümsiyerek: 
- Haydi git! Falmt sözlerime ita. 

at etmc[:I unutma ı dedi. 
Mlineteim odadan dışarıya çıkar • 

ken: 
- Körii körüne itaat edeceğim? di

ye bağırdr. 
O gittikten sonra Katerin de da • 

lrtsinden çıkıp nedime!~rinin bulun • 
dağu !llalondan s-eçmeden, gizli aralık
lardan kralın dnfr~ne yollandı. 

Bu daireye yaklaştrk~.ı bir av ho • 
rn unun ~ııltndığınt duyuyordu. 
Me~ur bir ıı\'eı olan kral dokuzun· 

cu Şarl Avcılığa bal;h her şeye çok 
merak1ıydr. 

Nefe,l tutuluncaya, ha!llta olunca. • 
ya kadar av boru!unu çalardı. 

flu.su"t doktoru elan Ambruvaı Pore 
>o' yere bu hydan Ya:ı:geçmesini, hiç ol 
mnzsa ihtiyatla hareltet etmesini tav
~iy~ ederdi. Fn.kat hcrgün tetkik ettiği 
kralın nv programının bir terlye yeni 
ftıyJcrle ÇO altı}dTğJnl gÖrÜyordtl. 

Katuin. kraJın yanma girmeden 
ev,·eJ ~1iıünli deği~tirerek ~ok mahzun 
hir hal al<lı.Odaya girdiğ-1 z:aman Şarl 
çaldığı boruyu hmıkıtr<:k annesir.e 
doğru ilcrlc~ip elini tuı'.arak öptii. Son 
ra bir koltuğun yanına götürerek o. 
tıırıta. 

O ıaml\n KaterJn: 
- O~Juın, htr Hbahki gibi sihhatin· 

den hzher almak için ı;eldim .• Nas.ı1 p 

fllnız baka)ım'.:' Hele pencereye qoğru 
dönünüz d~ .siti iy!c::e göreyim .. Rak, 
('o!i şilki~r sizi pek i); göriiyorum. Şim 
di rahat bir nefes aldım. Emin ol. o 
kötU nl:ibt'tin sizi yakalarlığı giinc]en 
l>eri gözUıne uyku zirmiycr •. Bilha~ • 
'..a Amhruvaz Parenin ~öz erinc?en son. 
n .. slS:Ie.rfni c?:iy1cclf. 

Kral endi~e.sini beHi e!memc!e ça • 
lıprak: 

- Sözünüzü tamamlayınız anne! 
dedi. 

- Bu usta doktor bu nöbetJerdes 
birinin en sonra ölümünüze sebep o • 
Jııcağmı ıısöyledi. Fakat ŞarJ, ben bun. 
larclan hiç birine inanmıyorum. Bun
dan maada. üç kilbıede n bilhallM 
Notrdnmda sizin için gizli dualar • • 
dilmesini emrettim. 

- Anr.e, eğer emin olmsk Jüzumu. 
nu his.-ıets~ydim sözleriniz bunun için 
fazlıısiylc kAfi gelirdi. Fakat ben cif 
tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Ve btl 

hertfin uğ11rsuı sözlerine bir türJI 
inanamıyorum .. Bakınız, kuvvetim he
nüz yerinde .. Ölümümden lcıtif:ıde e .. 
decek olan kimseler ne yıtzık ki dahA 
ı•ck çok lıekliycccklerdir. 

- Amin! Fakat yavrum, kralın il -
meslndcn istifade edecek baZI ki~ 
ler bulunduğuna sen de emlnıla ,af 
D:ı.ha ne kadar yaşıyacağ;mız; da beJ .. 
Ji defildir, heyhat! •• Babanız o ufal" 
.suz dlcncc esnasında muhafız askeri 
kumandanının hançeriyle öldUrUtdtısl 
zarnnn hiitün PArls aAJadt. Fran

matem tuttu. İnsanlık Alemi ki' 
der içinde kaldı. Allah ~nl de efet 
hahamı. kavuşturursa neden genftl t ' 
çin de ayni matem tutulmasın. 

Dokuzuncu Şarl şarardz. Anneeid 
dikkatle bakarak bağırdı: 

- Bu ıığursz ~eyleri nereden çık9: • 
Iıyorsnz. Slzfnlç 61\hulimden hah.et' 
merfon iki t!f ltonşnmıyac.ak mı11m! 

- Sari. bir annenin her zaıuıı fr 
çin enclfşe!eri bulunması t.a.bil cttlO 
midir? 

- Ben ı;iu sfhhatimin p~ mtl .. 
kcmmel o'au~ul)u söylüyorum. At.,. 
lllr daha bunc1an bahsctmiyelim., 
~ncıya tutuldufum zaıua.n. lf.zll 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz 
( Baf#.arolı 7 nclb) 

~,... R..,... fullbolda da ilk 
Tadderle tfllll8aa batl&mlf ye 
a Türk telmiiinden istifade 

Far Hasan::~~. 
. Fare zahiri macunu • Fare zahiri buQdayları 

&Ta tıp0rlanna da eon derece 
·yet verilmektedir. Me.eli 

rozetini alan biT kimse 
yBluft olan mta 8POl'al &. 
lamu vermek için J>V&tütle 

Bir parça ekmek veya pastırma veya 
yatlı gıdalara sürerek farelerin bu -
lunduklan yere bırakınız. Bllhuaa sı
çanlar derhal ölOr. 

Farelerin bulundukları yerlere serpi

niz. Bilhassa küçük farelerle fındık 

fareleri derhal ölürler. 

2~ kuruştur. 25 k ruştur. 
a. tayyare ile akrobat 

ları yapmaja mec:iburdur. Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Gürete 90ll zamanlara kadar az 

İyd verilirdi. Fakat Türk. 
Sovyet Rusyaya gidip gelince 

ela Prete kartı büyük bira
uyandı. Bilhassa 80n ıeneler

bu N:hada çok çalııılmaktadır 
diki halde Kafkasya ve Ukran: 

Bazı fareler buğday zehir.laden hoşlanır ve bazdan macun yemek 19ter. Ba11fareler sabah 
yeclik1erlnl akşam yemezler. Baaun için farelere htor iki çeşidi vernaek hmm d r. Bunun 
t~ndlr Jd her ikisini iaUmal eylemelı çok muvafıktır ve bu •uretle f'arrlerfn ua, baba ve 

11wı..ı muhakkak ve katı surette IJürler ve kokmazlar. Jkltıl bir arada 40 kunaftur. 

HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, Beyo(}lu 

~;t:::
1

:::i::: 1111111 cı~irnıım 1111a11rı • Hı• ını 111111rı 
kotularına ve hava ıporları l2633 hra muhammen kıymetli OD diirt kalem matbaa kijı\ları 

ehemmiyet verilmektedir. On- v_e kartonları ıümrükleamiı olarak tellimi p.rtiyle 4 - llslncitq · 
sonra da nitancdrk gelir. Bu rın - 935 P~zarteıi aün!J aaat 15 te Anbrada idare binumda ka· 

aalıada bir cok d" ko 1 pah zarf uıulıyse .. bn aunacaktır • unya re r an- • 
Eaale etmitler ve bazılannı da Bu ite girmek iıtiyenleria 94 7 lira 50 brutlak maTakbt e.mi· 

• ıonunda 

Yarın ak a 
Sanatkar HALiDE Gecesi 

llef•n S.llJ• - BelvU aaz heyeti - Ertulrul Sadi 
un arlmdefl•n lftlr•k edecektlr·.S:SBJll:mcl 

1tl&1'drr. nat ile kanunuıa taJin eltili yfJlikaları, kanunun 4 IDCI macld•l ..-
Kaclmların bu arada büyük e • cibince_ ite ıirmeje bnunf maaiJeri bulunmadıiıu 4-lr hefaa•••• l•••• l IE 1 D C 1 
IDİyetleri Tardır. Mesela dün· ve te~h~lerini •Jni sün aaat 14 do kadar Komisyon llelelilin• •w il 

paratüt relronı bir S09Yet b.dı· melen lazımdır. 
aclır. Bu ite ait tartnameker paruıs olarak Ankarda MalAID• Dai· 

So.yetıer anıulueal apcw fede- reeinde, Ha:rdarpqada TrHlllim ••Sevk Müdürlülflllcle daiıbl 
onana d•il defildirler. la • maktadır. Niimuneler M.a .. e Daireaiade •• Haydar...-• TeHI· 

beraber temaalar için keneli. lüm Müdürlüiünde rlrlleWlir. (1117) 
milaade Terilmiftir. Anu. 

m en yübek atletleri R..,.ya Muhammen bedelleri il• mlk tarlan, eksiltme tarihi, JÜDÜ, saati 
w kendilerinden tek. ve muvakkat teminat miktarları q atıda yazılı malseme upalı aarf 

~ilmektedir. uaulü ile Ankarada idare binU&acla aabn alın~t1t. Bu itlere ıir-
Bi&aç tehirde yüimelE 8POr ena. mek iıtiyenlerin hiulannda yasılı olan muvakkat teminab yermele • 

illeri nnill'. En büyükleri M01• ri ve kanunun tayin etti;i ••ilsala r ve i .. 1in1Mye muaii S.nUDI bu· 
a ve Leningrad'dadır. Burada lunmadığına dair beyanmme" tekliflerle ekailtme ıUnU '8&t 14,30 
r müteha11ııları yetitir. Buraya a kadar Komisyon Reiıliiine vermeleri lazımdır. Bu itlere slt ıartna
ıpor rozetini almı! ve teknik meler Haydarpct.§ada teıeiiüm ve sevk müdürlütünde, Ankarada 
lan. bitirerek uata sporcu ünva- malzeme dairesinde paruı;ı: ol•ra)f dajıblmaktadır. (6195) 

0=-~lanlar talebe olarak ka lami Muhammen Eblltme tarihi M~t 
Scw,et R Bedeli riaii " aati temınat 

bl antre.na._.,.~ itibarile ec. 77 lalem elektriic lelleri 15280 Lira 8/11/935 Cuma 1144,50 
. r ıetırmez. Ve hu.rıa Ye kabloları. 1130 da Lira 

tiyen aleYhtardır. K~i müte • ' 
ralan ile bir ilmi eaaı ii&erinde 10 kalem muhtelif Kriko 780..1,98 Lira 11/11,'935 'Pazar. 185.30 

qır. Sporda ımrraffak olan kim ve veren teıi 15,30 da Lira 
ere 8POr teıkilltı rd • iri 
imklnJ 'PO a ın • Mubammea bedeli lOOO lira olan dinamo ve otomat kiimiltleri 

ilk okuma kitabı çıktı 
Devlet Baıımm tarafından, yen· dil d~vrimine ıöre baıı· 

lan ve Kültür Babnlıimca tek kitap halinde ilk m kteplerin 
ikinci ıınıf1nda o.kutula'n okuma kitabı cıkmı tır. efrri on ye· 
di baçak kuruıtur. 

Daiıana mark•si - VA KIT YURDU - An tan caddesi. 
Jıtanba.1. VAKIT'm Türkiyenin her tarafında bulunan ıatıcıla 
nndan teurik ecliıebilir. 

V AKIT'ın lstanbul vilaye · sahcıları 
Büyllkada: Bayan Anna - 23 Niaan caddeıi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün ıiıara Y• kitap ıatıcı11. 
Beyojlu: Eıat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak ıo 

kak nwnua 226 
lleykozı Muhittin - Fenip&f& caddeal numara 78 
Boıilctatı Ali Yuauf-Tramn1 cadd..ı numara 29. 
Çatalca: Şabaa - Guete T• kitap aabcuı. 
Fatih: Hlanü - Büyük ICaramaa cacldeai numsra 2. 
Fındıkln Rema - KmulJKL 
KadııdSy: Sabn Faik-Anadolu Jdtapni-Altıyolatza. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Bii,ukcl .... cacldeainde nWD&ra 250 
OıkOdar - Saim Cemal - KitapçL 

DIKKATı 
ibnu a.rını.v~rir. Ve IPOr in· 4 - 11 - 1935 Pazart.-i ıünü Hat 15,30 da kapalı zarf tıaıulü ile 

n ••Yettnı onlarden bek • Ankarada idar~ binaıın~• ıatın a hnacaktır. Bu it• girme~ iatiyenle· 
.Şhnd· lcad riD lSO liralık muvakkat temhıat vermeleri ve kanunun tayin ettifi - VAKiT YURDU, DeY)et Buımevl •• JCültilr Bakanlığı 

ıye •r elde edilen yük- ·L-•-- . . d i d • be • ı t d · 
ınuvaffala eti L__ • • vea1~aar ve ''' ı•rm•I• manti kanuni bulunma ı ına au yanna netrıyatının ı•ne u ıcııı ır -

· 
1 

er uu •ilteaam t kfffl 1 · · ..,. · ~ • ı·:r.· ,, .. ••••••••••••••••••••"' idir ~-1.o.-.ı. u... me ve e ere )'Dı ıu:t ıaal 14 30 a kadar ~om1ryon l'eıı ı5ıne 
' --r ._. -.•-.&ak 1 • 1 .1 d T 1 telcııik eler.cet Yerme erı kım-.TP. Bu if4' ait tartııameler Haydarpaıa a ••• :üm 

aa amnetımit 0 .._.:.-~ •• S.vk Müdilriillilado, "nbracla Malzeme Dair~inde parua ola· Istanbul 3 üncü icra •emurluğunclan: 
de ... zmu için ..,... .. _... ralc dafıtılmakt•dır. <•ı ı•> E . S d "' 
:eı.~e. ''.'°"' ~~1•ho!1 • M""- lıecleli 14871 Uı. alon muhtelif alll..., edmt 7/11/ mnıyet 80 tgJD8 
lfma1ctadrrl:.ifadet1D1 t..._ :35 'ı::.-=a ıünü aat ll,30 -da kapalı zarf usulü ile Ankaracla i· 900 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çeml· 
~ünlrii "epo, p)ip ıelmek de- are • • -~ aJm.akt... m•ine karar veriJen ve l••••ma 1735 lira kıymei: takdit edilen 

dir.,, Pr•n.iblai kabul etmiıler- Bu ıte ırırmek ~·~•yenlerin UJS,85 lirabk mu•~~~ tm1~t ile Botiktaıta ŞonUkt'ede mahallesinde eıki lhlamur yeni Merdivenli 
r. kanunun tayin eUılı • .. Ulaları, keaa kanunun 4 • üncu ınaddeaı mu- caddesi eıki 91 JC'lli 25 numaralarla murakkam mabahçe ~a.ne t.un• 

cibincı ite ıirmeye kammt muil..t bulunmadıim& dair beyanna • mı açık arttırmaJa RMclilmittir. 
... me ve tekliflerlıal ayAı ıün aaat 14,3(). e. kadar Komisyon Reiılijine Arttırm• peıindir. Arttırmaya ittirak edecek miltteriierin kıy-

vermeleri llmndar, meti muhanunenenin yüzde 7,5 niı betinde pey akçeai vey~ milli bir 
Buna•• ıartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme daire - ba~n temiııat mektubunu hamil olmaları icap t>der. MUterakirn 

l ıinden ve Haydarpqada Tetellüm ve Sevk Müdürlütünd• alma. verıi, tanzifat, tenviriye Te Takıf borçlan borçluya aittir. Arttırma 
bilir. (6194) tartn&meıi 26 - 10 - 931 tarihine müaadif Cumarteıi güı.i.i daned" 

~ 
mahalli mahıuıur.a talik edilecektir. Birinci arUırmaıı 11 11 935 
tarihine müsadif Paartet& günü dairemizde saat 14 den 16 ya k-sdar Petro 1 N 1 zam icra edilecek, birinci arttırmada hed.ı, lctymeti muhammen .. nin vüzd• 
75 ini bulduğu takdirde üıtte i:rrakılır. Akıi takdhde ıon ar\t·rma· 
nın teahhüdü ba9'i kalmak üzere arttırma on bet aün daha temdit c.
dllerek 28 - 1t - 939 tArihlne mllıadlf Salı ıUnU :.aat 14 ten 16 ye 
kadar dairede ıapılacak ikinci arttırma neticeıin ~e en çok arttıranırı 
üstünde bırakılacaktır. ~numaralı icra ve lfliı kanun:u.un t2G 
ıncı maddesine tevfikan hakları tapu ıicillerlyle ıaLit olmn •D po·• 
tekli alacaklarl" dijer alikadaranın \'e irtifak hatLkı ıah~ptt'rinin bu 
haklarını ve huıuıiyle faiz ve masarife dair olan uJdialarr.ı• ili'I ta
rihinden itiharen 20 ıün zarfında evrakı müıbiteleriyle birlikle dai • 

Saçları 
Bealer • KuYvetlendirir -

D6!ıDlmesini keser uıahr. 

PETROL NiZAM 
T ccrDbe edilmiı en iyi HÇ illcıdır. 

'remize bildirmeleri liz1111dır. Aksi takdirde hakları tapu ıielller"yie 
aabit olmıyanlar ıatıı bedelinin paylqma11ndan hariç kahrıar. Mü· 
terakim verıi, tenviriye "" tanzifiyeden ibaret ol~n Belecli•t rüs.amu 

ZA l l - ım plikalı otomobilimta ve Vakıf icare~i ~e-deli . müzayededen tenzil elunur. Daha fasla nıa-
plakumı kaybettim. Yenisini ala. SiNiR,.. AKIL D Et V f 16mat almak. ıılt~enlerın 35 SSS numaralı doıyaJa me.cut •vr•~ ~· 
nadaa tsldaiaia lılkmU olmadıfı Huta1ddan mUtehamnn r. em assa mahallen bacız ve takdırı kı,tmetraporunu görüp aııhyacakhuı alan 

lln olunur. Alım.et caıa:ottu 0r1ıan B. apartmıam Tel: 22083 -Ev. Kadıkö,O B&harl1• llert 80kak Tel: 60791 olunur. (6277) 
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ll«lyan - Habeş harl1lnin bu gUnkU urumu lta1ya 1e lılnde inkişaf etmektedir. Şlmald 1 
:t.1vvetlerl d ·o e de elmiş oldukları Ad grat - Adua - ksum ha tını geçmiş değillerdir. Buna mu 

<'-0000 klşillk bir Habeş ordu u ltalyan ordusunu sağ ve sol cephelerlnden sarmıştır. Son gelen bab 
ıtaı rat'ın tekrar llabeşlerin el ne ge~tiğlni 'Te Aduvanın da düşmek üzere olduğunu blldlrmekt 
Bu .takdirde yakın bir istikbalde llalyanların cephede geri çeklleceklerl bekleneblli • Bir Habeş tay 

"" de ltalyan cephelerine bombalar atmıştır. 
Şark cephesindeki faaliyet, . imparatorun blnleree a, kerln başında Adi ababadan bu cepheye d 
reket etmiş olmas ndan lhRrettl • 
e- up cephes ne gelinee burada lr llal an or u~u ölde a~ bol mu ur. t\) rıca iki ltalyan tayy 

vere dii UrillmUştUr. ltalvanlar hurtulo muvAff1tlo~ et ~ffHterf>m~ •~•f> dh·. 


