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20 ilk teşrin Pazar 
Genel o Uf us sayı mı 

Sayım ve kontrol memurluğu uta • 
yJ bir ödevdir. Bu öde,; sen seve ve 
önemle yapınız. 

BQfvekôlet 
Statlltl1' Umum Mütlürliill 

Sene: 4 • Sayı: 1344 

çekti 
• ltına ç ğır 

Şimdiki halde 400,000 Habeş askeri 
iki Senelik erzakile huduttadır 

Adoa bombardımanında birçok kadın ve çocuk lldll, fakat ltalyanlar bunu Habeşlerin tevlll aajifMlar 

Habeş imparatorunun genel seferberlik 
emrinin metnini ve Italya hükômetioin 

tebliğini neşrediyoruz 
,.. Bu alctam selen teı.t-atıardan Ha· çocuk ölmüftür. 1anna ppı1u .,.. tec:ariz. ünpuator- da HMet impuaton tara1m• • ttarvan kc::fflr'•OIO•ll 
~IJtan - ltaJya harbinin artık iL ltalyan hücumu haber almır a· lak mmriann1ft ._ alaalar .oqetesi e;rlCil tarihli -.. t.1anf1a ........_ tevkif edlldl 
leb bqlamıı olclufu snlqıbyor. lw.1- lmmu D-- (L-.. 1..--- paktmm ~ demektir· ı•el aeferberlik emri~le ltir ._. a. 
1U tanareı~ lmk ._. kadar la • ' n-. eeyum ._,..~ • il ha teenrüt etmiıtir. Bu emir, ıtaı,_ 
ee yapılan ilk f taJya - Hablf harbin- dan) Ulutlar Sosyetesine bir tel • 3 A kanetıerine brp doinaclan doirQa 
de ttal)'all ordunnun yenlldlii Jel' araf çekerek yardan ittemittir. Adlsababa, ( • bir tehdit danektir. Biwaf __ ..,. 
olanAduayı bombardıman etml§Ier • 0..aden eyaletinde de çarpq • A) - 1talyan elçlsl kanm aynlmıı bulunman, dm-ama 

dir. Jtalyanm Habeş Be.tiri pasaportu· malu batlamJtbr. &tada ıavqm bugün pasaport- clUa :aiyacle Psl .. tirmeldedir. Habet 
nu almııttr ki bu harbba ... ~ --Jıai .Aaamen'dir. parını aımı.tır. va- hüldimeti. bu mmtalra itini Yalıt bir 

r:en b illnı demektir. - Hab•• hQkQma- rın trenle clbutl' aarette tefair •tmittir· Halhuki haki-
• e• askerleri tinin protestosu ye hareket etme- katte 30 kilometrelik ıerire sidi1t •· 

•nnıandı si muhtemeldir. 

A._.. ... 1 (A1) - a.. S.,., ' 
Admdald Jta17m lıı •1ah ıua bıbttı ıı 
ft ......... p lsla ..... il ........ . 

Adiı ...... S (AA.) - :A .... .. 
ltalyaa kmnhnrnmt ...,_ ı,ı. 

tnldf ...... ..... ... ·~ 
AB ., .. , a (A.A.ı)- lt:abaa elsli-

ii ........ ~ _.... Cl.al(yw 

hareket edıaılllm• •• Jıiba; 1 (~) _ W ~ 9 t A :A ~S Pa1Mi4 &il• iı· - il•~ lcuvv~tlermin loJllaftrnuma 
f berın.. 'bir lls'5ıı W. .......... Cliia-A9 ia;3( nH.aıı .... ....,.....,.,.-..SWii-. y n 
er ~ 11111,_ 78 wa 1dflllk ....W.. .,.,....,. WWirilmels ibare, a· man haYadls hGroea 1'BdiriJor: una ti 

bir kuneU 8IWı altma ~. .. .. dald ta1....ı. ==-tir: huırhklumı kolaJlatbnmJa ,......... • •Ovey-en 
Şimal ordusuaan komutanı, Bu ~-- -,. ....... ~ Genel seferberlik emrinin met· tadır. lta17an hülaneti, 4 eylUI .....a.n s~mıyec•k 

'd k llu Go ._. ~ • bat kamandan • tara· ni tudur: muhtırum~- ltal•anm on senedmhe- -~ Kama ır ve ararı nclaT'da bu· fmd.n ba ..W imparatorluk hülr6me- - ' Am., S (A.A.) - ~ ~ • 
lunmaktadır. 250 hin uker ve W eene tine plıilen Wr telsnıfta ltalyan aüel "ltalya ikinci defa olarak top- ri devamlı surette maruz bldıiı kan- ........_, 
lllrecek bir harbe yetifecek enıala ve aça}dannm Adaa ._ Adıjrab bômbu- raklarımıza tecavüz etmiıtir. Ya· b tecavüz vablannm delillerini s&- v ...... pmi -hlfl.ı, lmıptalanna 
.. ~ n.rdır. cLn.n ettiklerini " bu bomhardıma- ıadıimnz saatler, önemli ve va - termitti. Genel seferberlik emri üze. Jtaı,an Hmenlanacllldl ..,_ ba Hmanler 

Tatüs ınnaimm fal'k kwnmda ile nm aralanncla L.:--L b..ıı- --L himdir. Bütün ffaL-ler blkmız, rine bu tecavüz büyümüı Ye senit bir i..;.. __ alnwmehırmı _.,. etmi .. 
•-- Seyum ku-··.a..-..ıı- - bin ••~ ' ~ UUI ve '.!I""- ~ •• -'-- B • --L ~ _,_ 11 

~ -rdır. Ba-o~un"u-n ::= __ :7°
1 

bulunan IİYil halim ölümüne sebep ıiiihlarınızı ahınız ve vatanı mü . oaeın IUllllfbı'. u emır~ a\'U'" •e ;ra- lerdir. 
MJr •• "' -. .._., old s.- bild. • · lan tehlike ihtimalleri saklan•lctadır 
150 bin ld§lliktlr. Ve komutanı Makale u ..... u mmıtir. Aynca bi~ d~faa için ha'llr bulununuz. Şef- ki bunlara kart• emniyet sebepleri do- Uzak prkta balamm Yanan pmİI• 
J1fn rie) flbayrdır. eY ele 7Jkıhmttır. Halen ~ le:-İnİzin etrafında toplar.ınız, OD• Jayıaiyle ibir karpt Taziyet 1izım sel· rine de Mhİplerİ tarafından SiiYen b-

Adaa - Makale eepheahıln genel TI'layetincle de 1Nr muharebe hatlamıt- lann emirlerine fe'Vkle itaat edi- mektedir. nalmdan seçmeJip Omit Bumanclaa 
•omutanı Bu Seyum'dur. br. ltalya tanfmclan Habeı toprak· niz ve mütecavizi kovunuz. Bu Bütün bunlan uzan dikkate alan dolaınwlen için emir •eriJmittir. Pin 

88 bakam Bas Mtllupta, K11&lo e- -- ku 1 ta ı- ·1~L ta" ._....ıı_ı_! .:-... '------•- Ja-'-_,_tlnln -"el nuux.t-ı -paaltta o._..._ ba aavaı e ı 111U1 tu mıya - ltalya hikmeti, Eri~ kunetle- --- -~,,.~ ... ,,,_ n ~ 
~-- •- uauu "-: ... cak olanlar yaralılara bakmak i . rin bqlnunanclanbfına limn sel• ko- hat Mı ... •~ ,Um bul mmta-
Jan nllahthı yanma dan .... ola - H A e -E R rin Kızılh-- kurulunun emrine ~tedbirlerini almak için smit... kalar ~ aiprta ..-......u ,..,. .. rak slnderilmtftÜ'· ltalyulann .,. ~ ~ 
tee&rizlerl ha mmtab flartndedlr. 11 D'kt rl d kopcaklardır. lilıiyet •ermiftir. llnmtlardJr. 
YeDI bir emirle, Gocljam "Brlfrata eı n e Bütün dünya ıeneloyu bizim K d . d . 
e,aletJerl .ıw Bu Menekfa, nUah· 4 romana tarafnnızı tutmakta ve müteca . ara enız e yenı 
tha fclaremcleld ordulara yardım ede- birden başlıyor vizi itham etmektedir. Allah yar· 
eektlr. Bu Menekşa'n.m fdareainde ı - SiM/dl Bakkal dımcmuz olsun, Her ıey impara-
111• bin uker ftrdır. Veliaht, stl ba· b e f t ld bnma Damakll eyaletleri ve A...a Halide Edibin HABER pze. tor için, her teY vatan İçin.,, ır ır ına o u 
toprü1annı mitdafaa için emir nr • i teaincle ~ Uzere ver- n~lllılUJll1111111ttnnıııııınınııınnunıııınıııınıı 
••· ~ ;;' so:_:, ':°:' :man• italyaya göre bom-

Hablf tmpaııatoru ise ihtimal Har. m ye ye r ro- bardıman haberle- G. d 12 k. . b v ld 
rar ,., 0pc1en mmtakalan kararıl. . man okamadıtmızı temine- ri Habeeıerln bir lreSUn 8 iŞi OgU U, 
lama Kldecektir. debiliriz. tevllldir k k 1 b lt 
Genel seferbarllk ! - Mak«lonl/a KomUeCU.ri Roma, 3 (A.A.) - Basm ve pro- ayı ve mavuna ar a 1 

emri nasıl okundu? VMRO komitesi azasından bf. pqancla bakanhimdan: Gresun, 3 (A.A.) - Kandenizcle salar aldı, bunlann da kurtanlınum
rinin yazdıiı hatıralar. KraJ 

Adiaahaha, 3 (A. A.) - lmıpa • Ale:ıandre'a yapılan suikast· ltalyan uçaldamun kalabalık mer- uzun yıllar benzeri söriilmemit. i- da wlak çekileli. 
---- Lı~n- ff-L- • • kezleri bombardıman ~tmeleri netice- •itilmenııi• büyük bir fırtına çıktı. fır- Büt- '--- t-'1 af teli • lanbm ~-nan..,..._ ~İltan IÇtD ıe- tan tutun bu komitenin şimdi. "' ~ un _,.. ııı:ıasr en f. 
Dlıl eeferberlik emri, buıün saat ye kadar yaptrfl korkunç el • ainde birçok insan telef olduğuna da· tmanm limanda ve denizde yapmıf ol· ilimizin her trafmcla tel konuıması dur• 

__ ,..! b İl' ff-L-.. imparatoru tarafından veri· du.:ır... --- imdi·- kadar teslait ecli ela ~- L-1.ın-..ıı:ı_. il -de a.ai arayın kabul •• t-M- uyetlerl u hatıralarda gö. ~ı moda . - .. • .. ---n' ,_ - muısa uruna llU _..,eg aonra 
tla ı.o..:ıL tı&en'- --, reeeksiniz. len t-.~-, sı Seçmtf ve kötü len bilinçocuaa söre tecim eıyuı ile teller tamir edilmit ve muhabere 

1 
... 

1 
.Jua • aaray protokOl 3 - A~rikaga kaçınlan Tllrk kızı niyetle yudnaı bir tnil telgrahdır. limaıumızcla demirliyebilen bet motör niden açılabilmiftir. 

'-hnı tarafından ok'lnmtlfbır'· bhak Fenllnfn HABER için ltalya hOkQmetlnln batnuı ve parçalanmı9tır. Bu motörle- Fırtına. deniz luynmclaki ikim 
~dMa._.bulmen'hGtiin...-. • hazırladlfıemsalsizzabrtaro- Uluslar kurumuna rin reis ve tayfalannclan 12 si herke- harap etmiı •e sahilde aerili fmcbldar-
tec:iler 8U'&y 1mridarlanncla top• manr. tebllQi ain sözü önünde çok feci surette botul elan bir kıımmı ve b~k bot teat• 
Jammt haluuu,orda. 1 _ Kaga Ollu c-evre, 3 (A.A.) _ ltalyan hü- dular. Diier albsı kıyılardan halat '" çuvalı deniz alıp sötünnüıtür. &aı.. 
. Bombardımanın ilk zamanlarda nlıtt ha7VU1- kameti bqünlrii tarihle ve B. Sa· ablarak ve çok zorlukla baysın bir çelerdeki bil'ÇOlc meyYa aiaçlan dev· 

zararları larla, talıiatJe, blrihlrlerlle bo. açia imzuiyle uluslar kurumu seael halde kurtanldılar. Ve tedavileri için rilmiıtir. 
Taammm bqladıfını bildiren tazla§maya mahktlm hulanJa • Mknterine afaiıclaki telırafı gönder- hemen hastahane;re yabnlddar. Bo- Bu Wiyük clenis fntm•unm UinWıe 

Iİaberl .. ltal nn romanı. Bu Fransız .Aka- mittir:. falanlardan birisinin cesedi çıkantım1, nnliii zannn swçii A7UJ ı..üs g. 
ere ıore, J'&ll aç•klan • dendsi azuından Ro.ny Aine' *Uzun zamandanberi ltalya ile ... diferleri büyük dalgalar araımda kay. mamaile teabit edilanemiftir. fll'blla, 

lanı A.clua ft Adi,rat iizeıine yap. · ,nfn en gilr.e1 eserlerinden biri· Yapnalc istiy• •• nihayet ha Aftfl holDnlflarclır. Tirebolu, Görele, Bulancak, Pinsis 

tıldvı ~dnnaDda birçok ey. dfr. . bqlatmıya muTaffak olan lfahet tef· Bundan bqka dört mavna batb. ._ Kesa 11 :,e lcomanlanna da zanr 

Hı.. ,..1ş ve h ri>i~j~" bJilhr'tafsfia ,,;; ~ Üst ü; ~Üd ~b~ d~; ~;el~li;di eler 
old ğ gi~i, gene H A B erece tir. 



1 RAHER - Akı,~.n Po!!bcrı ~ lLKTEŞRlN -1933 
--==========-991=-=----=---~!!!B=-=~~~:=:::==~==~:ım::--=~!:!::l===========~======~--====-=--:.==-=--~:-~-~~~~~~~~~~======s::::ı::c:::::==ııc::::ııee:::=-:::=s:= 

Hududu çizilmemiş olan Siyasa 
~... aıwwws 1-2~--- .. 

topraKlar üzerinde Habeş hareketi 
ltalyanlar ilerledi k a r ş ısın da 

Hllrtl• dOIPU ilk abım 1 bir teltrraf, Romanm huchat badiseaiai 
İtalya H~ harbialn patlmm•ı ni- artık yalanlamadıimı bildirmektedir. ı 

hayet bir irÜD me..a..i ı..Hne plmlt- 11Hudut hadlH•tn hududu çlzll-

ulusunun bu zeni tedbirlere iştirak 
edecetf,ne kat'iyyen inamnamk istemi
yorum. Plignlde düşman kumandanı 
nın bile takdir etmekten kendini ala tir. Aylanlanberi devam eden, ve her memlf bir aahada olmuf 

tlrlil ukeri hareklta mani 0~ ~al· Adüabab 2 - Adüababadaki 
marlar oa ben bet fiB eYeJ dmmııt1. / a, •• 
BUD11 taJüen bir hutalak detti batı.. ~alyan '""!'ol°'.kın bugun nut~~eke· 

tı terketmışlerdır. lıalyan elçuı ton IDlf, ayni zamanda çamur ve balçık o
lan yerlar yaTaf yavq kurumaia 7Ü& 
tutınuıtu. 

Diier taraftan uluılar kurumunun 
da hiç bir bal ÇU"Mİ butamamau, har
bi mub•kkak br bale setirmlttir. 

Denel»ilir ki tarilate laiç bir harp lna 
kadar yavq ft mantuam ollınk inJd. 
pi etmiı delildir. Af&iı yukarı dokuz 
on ay önce İtalya aahillerinden Dolu 
~ clofru yola çıkan Dk asker 
)'iildü qpurlar harbin ilk ifaretleri 
idi. Haclut ilıtiW1arile çıkan ilk ufak 
tefek laacU .... aibayet din plen bir 
telsnfa sön 20.000 ltalyan aıbrinin 
Ma• Ali Mimdaa amm ıeçmell ıa· 
retile baldld ...... dolm'.acalı Dk ....... 
keti• batlaınıfbr. Bu ha),oi veren tel
paf tudur: 
Paria, 7.f A.:A..) - ParİI Sair ıaseıai· 
nin. Adiıababa ö.el ajlannJan aldığa 
bir ıelıra/a göre tahmin.en 20 bin kip 
lilc bir /talyan kuvveti üç koldan Mu· 
S04Ü mıtokaıına girmiılerdir. Bu 
kuvvetlerle Daalcl Habq kabileleri 
aroşında müsademeler olmU§, karşı· 
lıldı olarak birçOlı iruan ölmiqtür. 

Fakaı lıalyanlar finuliy• kadar 
aııl munta.ıam Habq tUkerleriyle çar 
J1'1nıa11Jlflanlu-. 

Bu ille telsrafı biribirine uypn ol· 
mıyuı n hlr laamı t.,.ff. bir lnımı da 
tebfp eden qafrdalci telcraflar takip 
etlllit*-

Londra, Z - Habq imparatoru 
'°" luulu. üarine ulwlar. lcurumuna 
~fla bap~ lıalyan lcuvvet
~H~luulı.ulunu aeeavü.ı eı. 
tik~~~ir ıaarrus için Habef ıop· 
~afc~ ;;;;~hareke kurmakta ol

. duklarını bUdirmiıtir. J' e bir an 
evel bir ısküc heyetinitı 8önderil· 
meıW ~miftir. 

Bu lıadile üzerine ulwlat kuru· 
mwıun /eohtdô.de bir toplantı yapa· 
cağı aöylenmelcıedir. 

A.düabeba, ( A..4.) - Des.yedeki 
Habq kuvveılerinin bcqkomutanlığı· 
m yamı H abeı veliahtı, H abqistana 
pnm ltalyan kuvvetlerini hırpala
malc için bütün ıedbirleri almakta· 
dır. 

Adi,,ababa, 2 (A.A·) - Genel _,.,.,_,.U/c rann ıaNytla büyüla me· 
raliml.e iln edilecektir. Merasim 1aaıi 
7l olarak Udn eclüm.ilıir. 

Roma y.tenhyor 

~ 2 (A.A.) - Propasarıda 
~ lıalya ltıu;vetlerinin Ha· 
beıüıan 6UIU'lantıı geçtilclerinl ya
lanlamaktodu-- Moama/ih Af rikada 
ıüel laarelceılerin pek yakında baılı
yacağa mulıalchalar. 

• • • 
~clohı a,İanPIUll Yerdiği difer 

~----·ıııııllllllllllmJllllll 
Alman • Avusturya 

anlaşması 
Vi,fua, 2 (A.A.) - Reuter ajan -

smm ltreJıdlğine göre Almanya.nm 
Vb'ana elçisi Voıt Papen Avusturya 
htlkftmetfne bet senelik bir ademi te • 
cavh paktı yapılmasını teklife me -
mur edibnf~ttr. Şartlar §onlardır: 

:Almanya, Anstmya hUkOmett a
~yhlnde ne Almanyada ne de ATIJS. 
turyada NarJ propapnduı yapnuya· 
eü, Almanyadald A nısturya lejlyon 
tefkil!tan ıu.ldıracak Te An.wturya. 
ya ıf tmekte olan Alınan turistlerden 
alnaan makta bin marklık resmi &lmı· 
yacaJttır. 

Baaa kup A'f11ıtarya hlik6meti, 
dit alyuaamcla Alman aleyhtan hat
tı hareketini bırakarak Almanya • 
Macaristan I~ katılacak, AYUS 
tarJadakJ almal 809)'&list halka karşı 
polJa tedbirlerinden Tazreçıerlk .,.. top 
ı..a bmıPlamtda Jnl111D&Jl nasllerl 
JDlll J"&ftf aerlıelt brrüaakhr. 

.Ba aber Almanlar tarafından ya • 
l&nlamn'fbr. . 

hadise etrafında ıaeıecilere ıu sözle
ri .ayl•miııir ~ 

- /ıalyan a11c.rinln Hobeı h.udu· 
dunu tecavÜz: ellihleri hakkuula ~ 
bir haberimiz yolaur. EsaMm mevzuu 
habis nııntakada tahdit edilmif bir 
huduı mevcut değildir. 

H•b•f elçtnll muhefaza aSbnda 

Roma, Z ( A·.4.) - Hobq .J9liği· 
ni yiUlerce mu1aa/uı /cuıatmaldadır. 

Ba telanflardan harbin t.atJayıp 
bqlamacbima dair kati bir fikir alma· 
lllD lmlrhı yoktur. Şimdilik - -. 
vetli tahmin, 1 talyan ulrerlerinin hu· 
dudun ilıtilüh lnmnlannda Ukwi ha· 
rekat için senit mikyuta toplandıklan
dır. Aııl taarruzun ve harbin batlama11 
nihayet bir sün, ve kimbilir, belki de 
bir 1Ut m•el•iclir. 
Japon aubaylaM ve Habefl•r 

Dün selen ajanı telsraflan anamda 
Japonlar tarafından tekzip eclilmit ol
makla beraber 100 kadar Japon tuba· 
ymm AdiHbe.,_,.a sitmek üzen yola 
çılnnıt olduklan haberi de çok önemli· 
dir. Bu haMi' doinı oldaiu takdirde 
Japonların Hüetlen kati auntte yar

dnn etmeie kanr verdiklerini rö•teri· 
yor. 

lnılllzler ambargoyu kaldırdı 
Diler taraftan Anaclola ajananm 

Londradan almfı Wr telsnfta Hüe
ıiatana yapılacak ıilib naldiyab izıeri. 
ne konulan ambarıonun kaldmhnuı· 
nm menua bahaolduiunu bildirmekte
dir. 

Nihayet Muııaoliniıtin dün bitün 1-
itJı~cMc-X•J>tınlil! .mı aeferberlik ta• 

limi, on iki ada ile ıimal hudutlarmı 
ihtiyaten kuvvetlendirmeıi, ve bil
huaa bütün 1 talyanlara hitaben aöy
lediii aöz1er harbin çok kati ve yalım 
olduiunu söıteren ituetlerclir. 

1 talyada dün yapılan sivil Mlerber
lik talimi ve Muısolinin aöylediti IÖZ• 
ler etrafındaki telgraflar qağıdadır. 

Musollnlnin dünkü 
söyıevının t:amamı 

MU80llnlmn dün ltalrada. bUyilk 
bir heyecan uyandıran. 'fe b6ttln dön· 
yaca bUyUk bir ilgi ile dinlenen nat • 
ka 9Öyledi: 

- Ey, Italyan erkek n kadmlarl 
Ey bUtUn İtalyan halkı, ey Okyanoe • 
lann ve dalların öte tarafında bu· 
lunan İtalyanlar! 

Vatan haricinde en önemıt bir an 
yqıyorsunm. ltalyanın her tarafında 
yfnnl milyon kişi ayakta bekliyorlar. 
Bu 'flmcllye kadar dünya tarihinde 
misli görülmemit bir gösteridir: Yirmi 
mil1on kişi bir tek insan, bir tek irade 
oldaklarnu ispat ediyorlar. Bu rtiste
rt Faşizm •e İtalyanın blrlbirlnden 
aynlmaz bir ktil olduğunu şüphe gö· 
ttirmez bir onaylamasıdır. Bir kaç ay 
danberi irademizin sevkfle tali ~m -
berimiz pyeye dofru dlniip gltmek . 
tedir. Bir kaç saatten beri bu dönüı 
daha bilgllk bir hız aldı. Bunu durdur. 
nıak fmklnı kalmadı. Yalnız gayesine 
doğru yürüyen bir ordu değjl,bu gaye 
ile beraber giden kırk dört mllyon 
Italyandır? Çünkü onlar tarihin en 
bUyük haksızlıklarından birine ma • 
ruz kalmak üzeredirler. 1915 aenesiıı· 
de ltalyan mukadderatını ittifak dev· 
Jetleri ile birleştirince ne vaitler, ne 
şakfaklıklar itittik. Fakat ltalyanın 
690000 şehidi, 400,000 maltUU nıilyon • 
larca yaralısı ile kazanılmasında bil • 
yük bir rol oynadığı galibiyetten son 
ra heyhat! Menfur sulh maauındald 
muhtetem aömUrıe ziyafetinde ltal
yaya ancak kınntılar verildL O za • 
mandanberi önüne geçilmez ersfnli • 
ğim.izi boğduğu için gittikçe daralaıı 
daire iç.inde sabrettik. Habe§fstana 
karşı tam kırk sene sabrettik. Artık 
7etıer. Ulaslar klll'llln Jtalyanın hak· 
lanm tanımamaktana zeert tedbir • 
]erden baUe eeuret ediyor. Abl ld • 
(lia eclllhleeye kadar luddld Fransız 

madıtı m11Uıam bir hücmn neticesi 
ölen 6000 İtalyan ve Fransız mezarla 
nada titrerler. BUyük harı»te müttefi 
kimiz olan lngilterenfn Avrupayı dün 
yaca barbar tanınıp, medent ülkeler 
arasında yeri olmıyan bir ulus için fe
laket yoluna smedileceffne inanmak 
istemiyorum. Fakat ayni mmanda ya. 
rının hadiselerine ;öıümllsii kapat
mafa yeltenmfyelim. Ekonomlk tedbir 
ln-e dlalplln, fedakdrlıkla talıam • 
mi1l etmlye hazım. Fakat ıüel tedbir 
lere dalma ıildhla nwka~le Mece • 
ği .. Batan varl&lı11la harlletmlf olan 
ltall/fllll 11t111Hlnden dlSndlJrebllece6inl 
kinıM boı yere u111111a1ınl Sömürge 
harbinin bir Aorupa ıa11Gf1 haline gel 
1Mmeli için elimizden her geleni ya • 
pacağız. 

Şimdiye kadar hl~ bir 1amaıı ltal
yan halkı iman kudretini n karakter. 
kunetini bu kadar iyi göstermemişti: 
Ba halk ki beferiyet ona btittin artist 
leri, f9frleri, kişiflert fle en büyük 
eBerlerlni bor~ludur. Bu ulusa karşı 
zecri tedbirlerden bahse cesaret edi· 
yorlar. Vittorio Veneto ve lhUIAI 
ttalyuı a78kta bekliyor. Denizler 
afln İtalya ıalibiyeti onun haktan 
doian bir mflkAfatıdır. 

-~~::i;::,~~~~~-·ı 
ltalya, dün bir aMI aeferberlik 1 

ilin etmiıtir. Bütün halle, yollara çsk- ı1 
mq, Mferber addeclilmiıtir. Fakat 
alqam üzeri evlerine döıunüılerdir. 
Bu hallnn adedi yirmi milyon ıanıl· 1 
ehil çin, ltalya 20 milyon kiıiyi ıefer- İ 
ber etti aa:rıbmıbr. Telsraf ıudur: ı 

Roma. 3 (A.A.) ,.... Dünı.....-. 1 
berlije ifbraJC ecsenıenn aa11ıı :ıo • 
milyon olarak keatiriliyor. Romada İ 
saat 19 dan sonra, halk ıükUnla da· i 
iılmııhr. Gec:eı bütün binalar do- i 
nannuıtı. Şehir her zamanki görünü- ! 
tünü alımıtır. 1 

-soN'"iSAK1KA ..... 
'-labeşlilerin 

tekzibi 
Adiaababa, 3 (A.A.) - Habet 

hUkdmeti, Muaaali dalı yakınla
ı ında çarpıfDlalar olduiuna dair 
dönen dedikoduları yalanlamak
tadır. 

Ha beş seferberliği 
Adiaababa, 3 (A.A.) - Reu 1 

ter aytarmdan: 
Genel aeferberlijin bueün ıaat 

11 de ilin edileceği, resmen ha
ber veriliyor. ····-······-· ... -···· .. ------·--··-······· 

lnglllz 8Ubakanhlına tem 
Nllhlr•t verlldl 

Londra, 2 - Kral Bqbakan, 
la Dıt ve Sü Bakanlal')nı aara·: 
ya davet ederek ke'ldileriylej 
ıöriifmüttür. 1 
Baıbakan aaraydan döneri 

dönmez derhal kabineyi top-ı 
lantıya davet ebnittir. Kabine-İ 
de ilk önce Eden'in Jtalyan -1 
Habeı ihtilif ı etrafındaki reı·i 
poru okunarak vaziyet incelen·İ 
mit, fakat yeni bir karar veril-1 
memittir. i 

Bundan ıonra 13 ler komite-i 
ıindeki lnıiliz delegesinin tu-ı 
tacağı yol kararlaıtmlmıtbr. 

Ve nibay'!t bütün hakanla- ı 
rın her ihtimale kartı hazır bu ! 
lunmaları oiidırilmif, uluaalj 
müdafaa tetkilitına da Bald-ı 
Tinle danıtarak durumun icap 
ettirdiii bUtün tedbirleori alma-İ 
11 itin tam salahiyet verilmit·: 

tir. 1 
._. ..... _... ....... "-•••••••••••••n-•-•-•-• 

dünyadaki .durum 
Hazırlıkla:ının önemli (mü· 

him) k11mı tamamlanau İtalya, 
yağmur menimi biter .bitmez ha
rekete geçmek üzeredir ve belki 
bu dakikada geçmiıtir. ltalya bu 
ıün yalnız Hab~istanla değil, u 
luılar kurumu, ve aııl lngiltere 
İmparatorluğu ile kartı karııya
dır. 

••• 
Aylardanberi. hazan açık, ha

zan gizli devam eden ~e bugün 
kat'I bir tekil aian mücadele, za. 
ten bir Habet • ltalya anlapma
mazhğından ziyade bir 1ngiltere · 
ltalya çarpqmaıı idi. 

Tehlikede olan yalnız Ha be • 
fİltanın iıtiklali, tamamiyeti ol • 
saydı it çoktan halledilirdi. Dün • 
ya ıar11lmaz, huzur ve rabab kaç 
mazdı. ltalya ln.ilterenin haya
tı addettiği menfaatlere, k&J'fı 
geldiği içindir ki §İmdiye kadar 
birçok güçlüklerle karıılaımııtır 
ve karıılap.caktır. 

Metele HinJiatan yolunun m1'· 
daf aaıı, Sudanın, Mııırın alisiy
le ali.kadardır. Uzak ve yakın 
tarih ise lnıiherenin yukarda ıay. 
dığımız menfaatleri için biç bir 
f edakirhktan çekinmediiini ıöı· 
tennektedir. 

• • • 
Fransızlar 1898 de Fochoda

da Mııırdaki lnıiliz menfaatle
rini tehdit etthderi zaman da böy,· 
ı, olmuatu. Glm•r.a.l MoTAan'ın i. 
dare ettiği r .tanıız heyeti aeferi-
yeıini geri aldırmak için lngil
tere Fransayı harple tehdit et
mekten çekinmemitti. 

Durum bugün da.ha naziktir. 
Çarpıtan milletler daha derindir. 
Yalnız Afrikada değil , dünya· 
nın her k&feıinde ve bilhassa Av 
nıpada böyle bir savatın yapaca
iı teeirler daha önemli olacak-
tır. . 

• • • 

aykırı değildir. lngilteı ~ bugün 
uluılar kurumu nizamının tatbt. 
kinl iıtemektedir. lngiltereye gö
re, ltalya Habeıiıtanda kat'i ıüel 
harekata ririııiği takdirde müta
arrız Yaziyettedir. Ve !>u takdir
de uluılar kurumunun esas nizam 
nameıi ve bilhuıa zecri tedbirle· 
ri ihtiva eden 16 ncı maddesinin 
tatbiki lbmıdll'. 

lnıiltere daha ileriye giderek 
uluılar kurumuna dahil bulunan 
devletlerin ne yapacaiını ıor· 
makta dil'. 

••• 
Durumun ne tekil alacatmı 

timdiden tahmin etmek biraz güç 
olmakla beraber lngilterenin u • 
lualar kuruma ninmnameainin 
tamamen tatbikini tiddetle iati.
yeceii muhakkaktır. 

lnıiliz efklrı umumiye,inin 
büyük bir elueriyeti de. lngiliz 
hükametinin arkasındadır. Libe
ral, mu haf azaki.r ve amele fır
kalannın arasında tamam bir fi. 
kir ittifakı vardır ve bunun ehem
miyeti qiklrdır. Diler devle~ 
ler ve bilhaua Franaa İngiliz ıl· 
yuaıma müzahir olmadıtı tak· 
dirde lnıilterenin uluılar kuru· 
munu terketmeai ve menfaatlerini 
kendi batına mGdafaa etmek i .. 
teme.ide muhtemeldir. 

• • • 
Durumun inkipfmda Fra~ 

LID~P Ucliİ ıi:nea JMlY.ilk hir 
roı oynıyaCi.Ktır. rMhtız·:t!/aH 

umumiyeei bu huauıta iki k11ma 
ayrı1mııtır. Sal cenah fırkalan 
ltalyaya, ıol cenah ise Jngiltereye 
müteveccihtıir. Lavalin ltalyayı 
korumak iatemesine mukabil Her. 
y6 ulular kurumu nizammm ta
mamen tatbikine taraftardır ve 
Frantanrn lngiltereden ayrılmı • 
yıu:aiı fikrindedir. Sol cenah fır• 
kaları Fransız parlimentoıunda 
ekaeriyeti haiz olduiuna ıöre, 
Lavalin mevkiini muhafaza ed~ Habeı - halya ıavafı yalnrz 

Habefiıtanın değil, uluıiar kuru- memesi ve yerini Heryö'ya ter· 
munun, ltalya. Fransız anlatmaı . ketmeai çok muhtemeldir. 

• • • "sının, a~isini de tayin edecektir. 
Avrupada yeni ıiyaaal cereyanla- ltalyanın birçok mütküllerle 
ra, yeni anlatmalara meydan ve- karıdqacaiım aaylemiftik. ltal· 
recektir. ya Habefiıtanda müıtakil ve fÜP-

Şimdiye kadar uzaktan duru • heli menfaatlere mukabil daha 
mu takip eden Almanya belki de buıünden lnıilterenin e7eli doıt
Avrupa ıiyuasma hi.kim olacak. luiunu kaybetmiı, b~tün dünya 

t S .. l d B ı· Buda il• karıılatmıı bir vazıyettedir. 
ır. on ıun er e er ın • • R.ail N M 
peıte hatta Viyana araıındaki ko- ___ ..... 1 ·--··ı·-:.....!!.'?. .... 
nuımalar çok• m':i~ardır... İl Fransanm zecri 1 

En çetin imtihanı hiç 1Dpheaiz 
1 

tedbirleri pek 1 
ulwalar kurumu ııeçirecektir. Kol- i hafif olacağa 1 
lektif emniyet fikri belki tama- I benziyor ı1 men akamete uğruyacaktır. 1 

itiraf temek lazımdır ki lngil- Pariı, 3 (A.A.) - · Cenenedeki 1 
Franıa ve lnsiliz delesuyonlan· 1 

terenin esaslı menfaatleriai koru· nın zecri tecll>irler meıeleai bakkm· 
mak iıtediği aç.k olmskla bera. da fikir danııddığmda bulunduldan 
ber, İngiliz ıiyaaaıı uluılar ku- haber alınmaktadır. Bu delepa-
rumunun ana hatlarına katiyen yonlar, tedbirleria tedrici bir teldlcle 

Yeni aevklyat 
Napol, 3 (A. A.) - Bucün de 4000 

aıkerle 300 ıubay, Eritreye sibnek üze
re yola çdamılardır. 
Mek•!ka, bUtUn lfçllerl ltalya 

aıe1hln• luflurttyor 
Mekıido, 3 (A.A.) - ltalyan trup· 

lannm Habeıiıtana girmiı olduklan 
haberi üzerine, parlamento: -ıc.pita· 

tatbik edilmeleri film iiarinde an· 
latnuı bulunmaktadırlar. Genel ola· 
rak aanıldıima ıöre bu tecll>irler, 
kredi açmamak Ye ltalyaya iptidai 
maddeler söndermemek gibi ancak 
finanaal mehiyette olaCakhr. 

Franaanm ancak kollektif bir te
kilde tatbik ectildili takdirde, bu 
mulatemel tedbirlere iıtirak edebile
ceii söylenmektedir. 

lizmin mutlaka harple sonuçlanan ca· Zecri tedbirlerin ıiddetli olmıya-
niyane barekıetlerine karıı, dünya • cajııu tahmin ede:ı reımi çcvenler, 

: mekçileri hep birden ayaklanmağa Ç&· busün daha nikbin göriinmcltt::dir- : 
fıran bir karan aeu birlijiyle onay· ·ı J ; er. i 
lanuıbr. -----------··-····--.............. _ ..... 
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Ce nem tutulsun! 
susamam ki ••• 

Kadm lmkançhiı aamnay.ııuz I j 
Hem§irem Suad Dervifin roma.nla
rınm halkça pek aevildiğini bili -1 
rim. Hatta bu satırları Yazm.aklı • 
ğmı, benim de onun eserlerini ta • 
kib ettiğime açrk bir -t değil 
midir?.. İ 

Fakat, kadmlar arkadqlannm 
tuvalet ve ~zellik kabahatlerini 
naııl görürlerse, kadın imzalarda. 
biribirlerinin en ufak potlarını ka
çırmazlar. 

Onun için, 'bakmrz,. Suad Der. 
vitin na.ad bir dalgmhğmı yakala· 
dnn: 

Bir insanın kaç eli olur? 
iki! l 

. Fakat &faiıki ıatırla.n, mu1ıar-ı 
nr arkadaınnın yeni romanmdan 
okuyunuz: 

"Elinde saplı bir petrol lamba
sı tutan otuz beşlik bir kadın kısa 
sa~Iarnu karıştıra karıştıra onlara 
dogru geliyor. 

Birinci şube 
direktör 

"- Buyurunuz efendim, huyu· 
ııınuz! 

"Eliyle lambanın ışrğrnı rii7ıgir 
dan muhafazaya uğraşıyor. 

Bu hareketleri yapabilmek için 
kadmm en atağı üç eli olmalı ... 

Bakınız, itte, yepyeni bir tip! .• 
Bir de bizim l'Omancılar yeni tip
ler yaratamıyor derler ... Haltet . 
miıler ... 

Bu münuebetle, diğer bir mu • 
harririmizin romanını hatırladım: 

"- Dan 1 Dan? Dan 1 
"Saat biri vurdur,, 
Demifti. 
Tabif, o muharrir nurl ıaa.tm, 

biri üç kere vurmadığmı biliyona, 
hemtirem Suad Dervit de bir in • 
aanın üç eli olmadığını biliT. 

Onlarınki dalgmlık, benimki 
de ... dedikodu belası ... Çenem dm
maz ki ..• 

Halice Süreyya 

Yün ipliği 
fabrikası 

muavini Bir yıl sonra Borsada 
VekAlet emrine alındı işlemiş bulunacak 

Emniyet birinci ıube direktör mu. 
nvini Sadullah diln ak~m .Ankaradan 
gelen bir telgraf üzerine vek!let em • 
rine ahnmı~trr. Bu husustaki tahki • 
kata mülkiye müfettişleri el koymuş -
!ardır. 

Bet yıllık en<iüıtri programiy)e 
kurulma11 iti Sumer Bank' a veril
mit fabrikaların en büyüklerin · 
den birini tet!<U ~decek olan Bur • 
ıa Kamgarn ipliği f abrikuının 
irııaatına gelecelr. ay baılanabile
cektir. Bu fabrikanm yalnız in.· 

Bir noktaya dikkat ıaatiyle itçi ve direktörlük bina· 

ları ve yolları 1.357.320 liraya çı· ı~a;iJo.lo.,. r:.n.J n; .... -,,_ 
.. l k ho."'nluu. ralJnh.. 000 ;pi& .. u--

Ramise su ve ·Maden mühendisliği 
uaık,a:!~~ttştıre- için tale'l,e qönderilece 
cek, fakat ştmdlllk ilk kafile talebenin imtihanları 

su yok I 
Ram• halkından w.ıarı köy- haftaya yapı ıyor 

deki Talimhane meydanmm ya · Yeni kurulan maden arama/ lan arasından iyi derece alını; 
nında bü~na.n ayn ve geniş bir enstitüsünün te§kili.tı tamamlan- maden i~lerinde çahşabi:ecek 
meydanlığa bir bahçe yapmaya mıı, timdiye kadar madenler ae· dar ıağlam olanlar arasından 
ve bunun adını (Cumuriyet Bab- nel direktörlüğünce görülen tek- çilecektir. Şimdilik ilk kafile 
çeıai) koymaya karar vermişlerdir. nik itler bu enstitü tarafından ]arak sekiz genç gönderHecek 
Bu bahçenin tertip ve tanzimine denalmmıtbr. Bu arada petrol · Gelecek çarıamba günü An 
yakında baılanacaktır. Bahçe ola.- ve altın arama mütehauıa heyet· rada imtihanları yapılacak ol 
caık yere bu kq sonlarına doiru leri de en.atitüye bailannııttır. bu gençler kt.Jmcn Almanyaya 
bir çok ağaçlar dikilecek, çiçekli Maden tetkik ve arama ensti- kıımen de Fransa ve lngilter 
tarhlar ve çakıllı yollar yaıpı:lacak. tüıil, burada. \Da.den itlerinin kt- gönderileceklerdir. 
trr. fi deTecede teknisyen buiunmadı- Gençlerin Avrupada taliıil 

Bundan bqka yine Ramiı aıha· ğmdan ilk it olarak maden mil- stajda bulundukları mfütdet · 
Hainden birkaç ağaç ıever Rami~ hendisi yetiıtirmek üzere Avru- dar devletin göstereceği lier · 
sin deniz tarafına bakan Uluklu- paya gençler gönderilmeğe karar gi bir yerde ~lıtmağı taahhüt 
bayır ıırtlarını da ağaçlandırmayı vermiıtir. Bu gençler liae mezunı· mesi icap etm,ktedir • 
düşünmektedirler. Bunun için vak 

tue 'bu güzel ·~~--~gi ~t~- Doktorlar yarın toplanarak ye 
lan ça.ibuk yetiştıreıcegıne daır lbır • • k 

1 ecnebiafaçmütehassrsmmbe1e~~ idare heyetını seçece er 
yeye vermit olduğu ra~ ~etmı M~rkezi tellr.imizde bulunan Etibba odaları idare he-,; 
vqbreca/k]ar ve ona rore ıte ıı>q. "Üçüncü mmtaka etil>ba oda.,,., eczacr ve dit tabibleri giremem 
lryacaikılardrr. yeni idare heyeti ve hayıiyet dl- tedir. Bu zümrelerin yalnız li 

Ramiıs1ilerin hem kendi köyleri, vaiu üyeleri ıeçimi yarın yapıla- ılyet divanına girmek hakkı 
hem Topçular, hem de Maltepe caktır. Seçim saat on ilçte l>at-J CID'. Bunun için buıidan iki 
sayfiyesi İ:Çin Sudıar idaresmden i&- hyac~~ saat on be,te bitecekti_r.. anc:e yapılan ıeçime dif tabibi 
Umrit olduktan suya kartı id~ Bu munaaıebetle odaya yazılı bü eczacılardan mühim bir kısmı P 
bura:lara su vermek için Edirneka- tün İstanbul ve civarı doktor, ec· 
pıya ç:ok kuvvetli Te çdc pahalı bir zacı, dit tabibi ve kimyagerleri 
--u,.. .... 11.!--~~ u_ -ldidi"i, 
lllllllU...,.. AV,YUJılljK üLRID a- ~-a toplanacaklardır, 
bu aeıbeple fimdilik buna imkan ol Oda mıntakası içindeki diğer 
mMlığmı aıöylemiş; ancak ileride tehirlerde bulunan trb erbabı ise 
Flurya ciıvanna terkO. suyu sevıJre. reylerini kapalı bir arfıla intihap 
dilirken Ramiı civamıa da ayni heyetine gönderebileceklerdir 

tetto makamında ittirak etmem 
)er ve bu tekli değiştirmek iç 

letebbüsler yapmıılardı. Yapıl 
liareketlerden bu yıl da ayni te 
Un devam edeceği anlaıılmakt 
dır. 

tor Ü İşyar/arıdır nunda faaliyete geçmiı olacak-

'' Müdüriyeti Umumiye,, tır. ================ 
serkerd~leri değil • . Yeni Kamga.nı Ea.brika11 Türk 

ICovvetl' nıakine ile ., .,,..,;ırın~ _::._:_ _ _:__..:-.;~-2-:-....!.'.!""""".::~-::-::--:::-::----:-7~~------:;:ı 
ilitimali oJ:dufmıdan ball.etmiıtir. Bazı hastahaneler Dolma bahçe saray 

hakkında bir iddia tamir edilecek 
yünlü mensucat endüstrisinin gı-

Geçen gün "Vi • Nu,, me1lek dur demek olan ipliği temin ede. 
liayatunızm can a.lacaık bir Il'()lk • rek en büyük bir ihtiyaca cevap 
tasına ba.ltı. Dedi ki: Türkler ter· verecektir. 

biyeli inaanlardrr. Biz, ferd ferd Yünlü mensucata lazım olan 
nazikiz, fakat İ1 bqma geçip üze- Kamgarn ipliği timdiyıe kada.
rimize bir memmiyet aldık mıydı, memleketimizde yapılamadığı i · 
kabalığı da üniforma. ci'bi ıberalber çin kimilen hariçten gelmektey • 
taıkmıyoruz. Hakikaten öyledir, di. Yalnız bundan be, ay evvel 
ıherhaı.nıgi bir dairenin oduma giri- Sumer Bank'ın Feshane fabrika
niz, ·koltu~a ohn'an direkt.ör, unda ilk defa Kamgarn ipliği ya
mua.vini, k8.tiıbi, hatta kapıcuile pacalc tezgahlar kurulmut ve bu 
odacr11 ıizi adam yerine bile koy- fabrikanın bir kısım ihtiyacını 

ınazlar. Yan bakarlar, duda:k büker karıılıyacak kadar Kamgarn ipli
ler, kat çatıp terslenirler, angarya. ii yapılmağa baılanmııtu. Buna
da.n, yarnn ağızla cevap verirler. daki yeni fabrika çalrımağa baş
Bunun bir misaline dün ben de ladıktan ıonra yünlü mensucat 
ruladım. Telefonda bir numarayı endüstrimiz ihtiyacı olan ipliği 
sormaık için istihbaratı aradım, ce- dıtardan almaktan kurtulacak
vap vermedi, bunun üzerine "03,,· tır. 
ü çevirdim. Kalın bir ıea: "Ne 
var?., Ben ıordum: Orası neresi? 
-Gene ayni ses hiddetle: Sen ne. 
resini &nyorıun? - 03 ü • Burası· 

Ponnste: 
Sa§ eli keslldl 

Defterdarda Sirkeci sokağında otu. 
ran ve Gazhanede çalrşan Resul oğlu 
Mehmet sağ ellnf yUn makinesine kap 
tırmı§, hastaneye kaldınlnuştu. Mem· 
medfn hastanede sağ eli blleğinden ke
silmiştir. 

Bıçakla hücum 
Eminönünde seyyar balıkçı Muhar

rem Mrhoş olarak balıkhane memur -
lanndan Cemal ile balıkçı Manola on 
beş santim uzunlufunda bir bıçalda 
bilcum etmf~, yakalanmıştır. 

Zehirlendi 
Fındıklıda Dere içinde havagazt bo

rularını yapan amele Yusuf havaga • 
zinden zehirlenmiş, Beyoğlu hastane • 
sine kaldmJmıştrr. 

A§açtan düştü 
Beykozda cami sokağında oturan 

14 yaşında Ali incir afacından düş • 
milş, yaraJanmr§tır. · 

Polidinilc umliınün huau.t hu- Dolmabahçesararmm tami 
taıhanelerin tatıbiki kanunen yasak mub~ olan bazı kısrmlarmın t 
olduğu halde bazı hu.us! ha&taha- mirine Y.akmda batlanacaktJr. 
nelerin küçük bir ücret mukaıbilin- tamir iti için ulusal saraylar i 
de bu işi yapttklan nazarı dikkati ıi büdçe~inden onbin liralık 
celbetmiıtir. Etıbba odau bunun .j tdiaitat ayrı1mıttır. Tamirin ö 
çin Sağlık Bakanlığına bq vur • li bir k1$1UJ 9araytn damında yap 
JDUttur. cakbr. 1 ; 1 

istihbaratla konttfUDIJOl'UDl· Se1 Dost Yuaoslavya.run Ankara elçisi Altrnbakkalda oturan Italya.n te . Divanyolundaki Türk kadınla 11 biçki yurdunun senelik •ergui 
bütün bütün a:kaileıti: KonU§&ml· doktor Mfr«Jslav Bankovlç hiiktlmetin baasrndan 70 yaşmda Jan Arikirin dün açdmııtır. Bu •ene yurttan 73 bayan mezun olmuştur. Sergid• 
yorsan 05 i ara !İkiyet et. Ve tı • ce başka bir vazifeye tayin edilmiştir kahvesinde otururken birdenbire fe. bu •ene yurttan mezun olan hanımların eıerleri teıhir eclümektedir. 
rak! .. Telefon '---na ... dı. Memleketim~de bulunduğu mUd - • J l • J• k d 

3647 
• 

a.a...- f'"' d TU k y nala.şmış. Fransız hastanesine kaldı- 1913 ıeneıınııe açı an yurttan ıımıııye a ar terzı mezu 

Yugoslav elçisi 
değişiyor 

CldO 

1- Telefon ıne-'-ezı"nd- ,un• ra· det !r'n e r . ugoslav dostluğu. J b. k' l k . h ı·ı 
TK ""'" 

171 ~ nun artmasına çalışmış ve muvaffak nlmıştrr. Orada kalb sektesinden öJ. olmu§lur ve bunlar arasınuan ır ço ıarı mem e etın mu te ı yer hndmırydı, telefonu açan derhal o olmuş bulunan milletin elçhıi yakm • müştUr. lerinde terzihaneler açmıılardır. 
raımm neresi oldt~iunu aöyler, kar da memleketimir:den aynlacaktır. _____________ ..:_ ________________________ _ 

ırsrndakine ne aradıirnr, kim oldu- ---o- r ; k • i J 
:.~:~~~~: ~::.,~~~ ıu~!v~ak0~;~~~!~6~~~! ~"~ H R .~. . D ER D ;l- E .. !l ! 
yandır. Kim oluraa olaun kendi•i· geri bır ı an ıt aıyenın on uçun. p b h f b • k d • k k t' 
ne da:ha tatlı bir sesle, daha nlzi- CÜ ~ıldö~U~ü yar~n ıa~t ~n.~~~e aşa a Pe a rı asına 1 a • 
kine hitaıb ebnek elzerndir. Fatıhte ıtfaıye dırektorluğü bı- y 

naunda kutlulanacakbr. Biz görmedik. Fakat kendisine lnandrğrmrz bir ta. ulak kıvılcım, bir sigara, pek büyük ziyan/ara ı·e fa • 
Telefon idaresi devlete ıeçti, -o--- nıdrğımız anlattı; dedi ki: cialara eebep olabilir ve binlerce lira aarfile ı·ücuda Dl 

Genel direktörlük oldu, halkla -a- tirilen fabrika f)lrkaç saat için.de yanıp kül olabilir. k. "M ·..ı·· · t E ""'llye kar ya""'dı - Pa•abalıre Şişe fabrikasının yanında fabrikada 1 

zaman i!ıaurıye uınumiye,,· ret§ il§ ~ Alakadar yerlerin şiddt>tlc naz.an dikkatini celp t-leriııden hitab edildifi rıöi · konu- EreğH 2 - lki gilndenberl yağmur kullanılmak için yığılmı1 •amanlar oar. Bunlar kat' d@riz.. fier hakikaten MmAnlar bu Ş('Jı:ilrle a~:lıta du· 
JUlın.ına.aı gerektir. yafıyor. Hararet 11 dereceye düş • iyyen kapalı <7

t' mahfur bir raziyette de değildir. Ü• • ruyorsa bu, fab.rik" için h!iyük hir tehJikt'dir. Ya sa • 
S. K. mtl§ti.tr. Civar dağlara mebzül kar yağ tü, ve etrafı tanıami11le açıktır. mani ar om.dan kaldırıJmalı, 3 ahut m:ı:tfuz bir ) er~ ko-

... ••Rııı ı pp MC .ın""'"', Allah gösterm(:ain ama bura.ua k!Uara dü§ecck bir nulmabdır. - ~ ~- LtS 12 •"- .,.-



RABElt - '.Aqam Postur 

Kondilis 7 ilkteşrinde 
• 

kral nai~i oluyor 
Vunanistanda 

Bir ada halkı 
etti • 

ıs yan 
Krah geneloysuz getirmek 

getirmemek meselesi 
A.tina. 2- Lefkada adasının şarap 

mt.tahsfllerl htikftmete kal'JI olan ha
reketlerini cösterme:k için sllihlı bir 
ltisterl yapmışlar, neticede hükOmet 
daireJerinJ fKal ederek adayı eJe ge -
prml§lerdlr. Bu esnada atılan kur -
pnJardan bir kişi ölmüş, dört kişi de 
yaralanmı§tır. 

HUktmet bunu haber alır almaz, 
derhaJ bakanlar grupunu bir toplantı. 
ya çağırmı§, göstericilerin istedikleri 
pbl mahsullerini satın almağa karar 
nrmlttir. Bunun üzerine adada sükG 
net temin edilmiştir. 

Kral getlrllecek 

llattl, bazı dMtlan, B. Çaldarise 
istifa etmesini ve yerini, kralı genel
oysuz getirecek olan general Kondlll
se bırakmasını teklif eylemişlerdir. 

Tuhafı şu ki, general Kondifüı, şim. 

diye kadar kralı geneloya baş vurul -
maksrzrn getirmek istediği halde şlm· 
di geneloyun yaprlma.<Jında ayak dire. 
yor. 

Atfn.a, 2 - Havas ajansının özel 
aytarının bildirditlne göre muhtemel 
bir kabine buhranı hakkında şayıalar 
dola§makta Te eğer Çaldaris 10 bi -
rinclteşrinden evvel ulu."81 kurluıt 
krallığa dönme karannı vermesine 
muhalefet ederse Teotokisln başkan • 
lığında bir hükOmet kurulacağı söy • 
Jenmektedin Eğer eski kral Yorgf, 
gene1oydan evvel Yunanfstana dön -
mele istemezse bir kral naibi seçilecek 
ve bu yere ihtimal general Kondflis 
getirilecektir. 

7 llktefrlnde Kandlll• kral 
naibi oluyor 

Hin~enburg 
Tanenberg. anıtına 

gUmilldll 
Hohenstein <Dofu Prusya), 2 (A. 

A.) - Feld Marepl von IUndmbu.rı' 
un cesedi, ebediyyen muhafaza edile • 
ceğl Tannenberg anıtına götürülmtiı • 
tUr. 

TUrJU sUel kıtalar, B. Hltler, Stl 
Bakanı von Blombeıır, ordu başku • 
mandam Ckneral Baron von Frlsch, 
harp filosu komutanı Amiral Baeder, 
B. Georlng törende bulunuyorlardı. 

Ordu papazı tarafından verl1en 
bir söylevden sonra subaylar, tabutu 
kaldrrarak yavaş yavaş mezara götür 
müşler ve "İyi arkadaş şarkısı,. söyle
nirken. Feld Mareşalın ceeedlnf ededl 
ikametiihına koymuşlardır. Bundan 
sonra beraberinde ordu şefleri bula -
nan B. Hitler llhidin içine girmiş ve 
tabutun karşısında birkaç dakika sus 
muştur. 

Törenden sonra B. Hltler, şu bildi. 
ritl yaymıştır.: 

"'Feld Mareşal von Hindenburı(un 
cesedi bugOn Tannenberg anıtı içinde 
bllh&Ma yapılan llhide konulmuştur. 
Tannenberg anrtınm önemine kesin o
larak uygun bir ifade verebilmek için 
bu anıta bugün "Alman htikQmetinfn 
şeref anıtı,, adını veriyorum. Alman 
ho.kQmetl, Alman ulUS'Ul\un arkadaş -
Jrk ve fedakArlık Olkilsilne olan sada· 
btfnt temsil eden bu anıtı dalma ko -
ruyaeakttr.,, 

Atina, 3 - Meclis bu ayın yedishı· ============~==! 
de toplanarak Kondillsf kral naibi se-
çecektir. 

Bir komite tefkll edlllyor 

Atina, 3 (A.A.) - s:r toplan· 

S JLKTEŞRtN - tİii 

Rüşvet 
memur 

alan bir 
yakalandı 

Polisler muhavereyi mikrofonla dlnl8dtler. 
Adamın Uzerl aranınca numaraları ifaretll 

paralar bulundu 

Otomobilden de kadın çorapları, 
ipekli mendiller çıktı 

Galat.ada Voyvoda caddesinde 
Danüb ıiıort.a tirketinde maliye 
bakanlığı hesap mütehaaıılarm
dan biri rütvet alırken yakalan
m.qtır. lımi Selinikli Mecdi olan 
bu memur bir ıene evvel bakanlı
ğa hesap mütehuıı11 olarak t.ayin 
edilmittir. Kendisine hesapları 

tetkik edilmek üzere verilen ıos
yeteler arasında Danüb ıiıorta 
sosyeteai de vardır. Mecdi, altı 

ay evvel bu ıoıyeteye ıele.rek ince
lemelerine bqlamıtbr. Hesap 
mütebasıııı çalıımaıını bitirerek 
ıa.yeteden aynlmqtr. 

Bir gün aiıorta ıosyetesi mll· 
dürlütüne Mecdi imzuiyle bir 
tezke~ ıelmittir. Bunda ıoıy~ 
tenin heu.plan hakkında bazı teY 

ler sonıluyordu. lı bununla bit
memif, soraular devam etmittir. 
Sosyete bunun iberine keyfiyet
ten bakanlıiı hal;erdar etmiı, 
tetkikat yapılınca te*erelerdeki 
'bqlıklann aahte olduiu anlqd· 
'Dufbr. 

İtte bU sıralarda balrkmda a
rqtırmalar yapılmaya batlandı· 
'ğmdan haberi olmıyan Mecdi bir 
gün 9İgorta ıoıyetesi direktarGnU 
ziyaret ebnİf, ıosyete muamell-

tında bazı yolsuzluklar ol-
it resmiyete girdiği taWWe .... 
zineye ·15. 20 bin lira ld--1911 
li.zım ıeldifini söylemltdr. N-'
cede it pazarlıia binmit, Vecdi 
dört bin lira iılemiıtir. $oQ'ete dl· 
rektörü bu parayı f ... """"' 
fakat bir sün sonra c_..., ..._.. 
ğinıi ıöylemiı, Mecdi odadan p
kınca da it polise ha._ YWll
miftir. 

curmn ~but,........,. .... 
nün ıabahı bazı hazıd'ıklar ,apd. 
mıf, direktörün od&SIDlla lrallrl
ferin ark.uma mikrof• ._, Dt" 
tur. Mecdi aaat ikide aWbalt ,.. 
'Diden direktarle paZ&l'bia ......... 
mit, iki bin lirada mutıal;& blm
mlfbr. ilk olarak evv.ı. ..... 
lan tespit edilmit 500 lha71 di
rektör, Mecdiye 'f'et'llilttb'· M~ 
·di odadan çıkarken ndlaıOfon ft• 

ııtuiyle puarlıtı dbllb'm a. 
'IDUl'lar hemen kendi.im ,. ..... 
'mqlardır. 

Mecdiiiln lbel'bMl9 ..-.11ra, 
t.tlkru dalıilt aenetlerl, ......... 
CSnllnde duran otomoWHaba IP.a
de de kadm çorapl.,r, ip.İdi 
diller balUDlllUf\m. il•• ,_. 
kif eclilmfttir~ 

A.tlna, 2, - Eski kral Jorjun genel 
ora hqvurulmaksmn meclis kararile 
Y11Dı&Distana çafrılması için koyu 
kralcılar tarafından hazırlanan takrir 
185 uylav tarafından imzalanmıştır. 

Hentız mtltereddlt bulunan bazı say. 
lavların da bu takriri f mzalıyacak • 
lan umalmi:ktadır. Bununla beraber, 
bu takrir olSa bile, birlncite§rlnde 
toplantılanna başhyacak olan Ya -
nan meclisinin krallığı ilin edeceği ve 
kral Jorju tahta çıkaracağı mu -
hakkak görOJmektedir. Fakat bu kara. 
n ne gibi hldlselerin takf p edecrii 
belU değildir. 

HUkOmet, bugün, meclisteki bu te
mayt\llere r~n geaeloyan yapıl -
muı ~ prar etmekteyse de en 
sonunda bundan vazgeçecek ve genel 
0111 kralın dtintlşUnden sonra~ bıra
kacaktır. Ekseriyetin düşüncesi bu -
dur. Muhalif cumhuriyetçiler, hükQ. 
metin gQya geneloyun yapılmMlll -
a mrar eder gibi giirftnmest. ve koyu 
balcı saylavlann kralm geneloysaz 
Dlarak geri getirilmesi hakkmda tak -
drlerlnin mürettep birer oyun oldu· 
la fikrinde bulunuyorlar. 

tı yapan halkçı parti üyeleri B. z 1 1 b 
T~ldariı'i dinlemitler ve rejim 8 V a l ......... .,:.::....._o. 

meseleleıımn gttney yolu ıle ko-

tarılması hıuuaundaki hükômeı Almanca bOC--88 1 
ıiyaıaıını onaylamıılardır. Bat - ===========! 
kan B. Taaldariı, taçlı demokrasi ı k 
rejimininuıuaundileğineı.uruıa- lstanbul-Roma vuran serser ÇOCU 
::i.~-•tini yeniden izhar el· hava hattı Babası tarafmdan reddedl 

Krallıiın yeniden kurulması i- BOtOn kış muntaza
çin ıavaıa giripnek üzere bir kQ· mao devam edecek 

Neos Kozmos gazetesine göre, kral 
atar, geneloyun krallık lehine çık . -
mıyacağınclan korktukları için başba 
bn B. Çaldarid kralı derhal geril 
~tirmek hmasunda sıkışhnyorlar. 

mite te§kil edilmiftir. Baki bakan
lardan Theotokiı, Mavronihalis 
V-' Conıtantin Tıaldariı bu komi
tenin üyeleri araıında bulunmak
tadD"lar. 

"Verini bilsem elimle teallm ec:ter.lml .. 
Eaki hocaıı Lütneri vuran Bur- nan anwlnln ,.n._ ..... Ble 

han henüz yakalanamamıttır. müddet lsmlr w hawl:lls lı Mr 
Burhanın babaıı oğlu hakkında lqtı. y .tnl bilwn Ju" • •ı fa 
demittir ki: tutup polise teelim •' 1 g r• ... 
"- Kendiıini Kabatqta ıilç ~ 

halle okutuyordum. iki aene e't'• ham reddetmitd•· aı ..... 
vel aınıfta kalınca Uf&kta bulu· dellldtr l,, ~ ~ ·~ ~ Bulgaristan da 

Suikast ve hükômet 
düşürme teşkilAtı 

ltalyan Alalitorya iıa.kliyat ha· 
vaiye tirketi (lıtanıbul • Atina • 
Brendizi • Roma) muntazaman 
haftamn iki günü gidit ve gelit 
posta ve yolcu almaktadır. Bu aey· 
riiseferler her sene olduğu vibi bü
tün lat devam edecektir. Halle 
mektuplarını poıtaya verebiliT. ----------~-----------...----

Tayyyare 10 - tS yolcu almak· 
tadır. 

Dünkü nu.bamızda çıkan bir 
yazmm tavzihi olarak yukarıki 
doğru malamatı veriyonn. 

Ortaya çıkarıldı Btrçoeu~ereden 
JWsrad, 2 (A.A.) - Oirenil·j Sofyada aiik6n varca da büyük dUştU 

diline pe, Bulıar bafbab.nı B. bir heyecan hüküm IÜl'mektedir. 
T otefe kartı tertib olunan bir ıu- Kabine toplanmlftır. Georgiyef 
ikut neticesinde bütün Bulgarlı - kabineıinde finam bakanı olan 
tanda örfi idare ilin edilmittir. B. Todorof da tevkif olunmUflul'. 

Suikuti tertip edenlerin bütün SiLAHLI BiR ÇETE BULGA-
ele bqıları yakalanmııtır. 

Sofya, 2 (A.A.) _ Reuter bil- RISTANA GiRDi 

Süleymaniyede otuz numarada 
oturan altı yqmda lamail isminde 
bir çocuk bu aabaılı evinin üçüncü 
kat penceresinden sokağa düımÜJ, 
yaralanıİuftır. İsmail baygın bir 
halde Cerrahpap hadalıanesine 
kaldırılmıtbr. 

diriyor: Viyana, 2 (A.A.) - Avustur· 
Bir ıuikut tetkiJltmm meyda- ya haber alma büroeunun öğren • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

na rrkanlmuı üzerine bütün Bul- diğine göre, Bulgaristaiı.daki ha • lundufu meydana çıkmı,tır. Şimdi 
~ Sofyada bulunan Uzunofun kral ve 

.an·ıtanda ;.11• -·t ı"dare ilan edil- reketin amacı, hükUmet ıiıtemini _. ..... bakanlara karşı bir yağınç (suikast) 
IDİ!tir. Siyasal lzv~ gnıpu bq • değiıtirmekti. tertibine memur edilmiş olduğu sanı-
kaııı Albay Velçôf ile taraftarla · Hariçte mülteci bulunan çete hyoı;, 
nnc:lan bir kaçı ve çiftçi pladne şefi Uzunof, ıili.hlı bir gru.pun da Dün öğledu sonra sorguya çekilen 
ıurupu üyelerinden bazılan tev - tında olarak Bulgariıtana girmit· Velçef, polise verdiği ifadede, yaban -

B 1 b
• h~•l-1!. cı Ulkelerde yaşamağa gücü yetmedi -

kif olunmuftul'. un ar ır Ü.Ku - tir. Poliı, Uzunof'u takib etmek - ğinden Bulgaristana döndüğünü söy. 
met darbesi hazırlamakla ittiham tedir. !emiştir. 
edilmektedirler. Yelçef ne diyor ? Onun neler hazırlamakta olduğu -

Bqlarmda Uzunofun bulundu- Sofya, 3 (A.A.) _ Emniyet direk • nu haber alan hUldbnet 'Z'l ,Uphell BU· 

.. 1"" çetenin sulkastçdara yar • törünUn söyledfffne göre, Velçeffn ya- bay tat.samıştrr (tevkff etmfştfr) 
dnn ~11 Yugoelav • Bulgar ımm· bann bir Dikeye sığınmış olan çete İllerde daha çok kimselerin tutsan 
m ıeçtiii söylenmektedir. başkanı Dovço Uzunof ile temasta bu- mi§ oldukları kestiriliyor. 

Amerikaya 
Türk 

kaçırıl 
kızı 

• 

YAZAllı 

l alıd F.rtll 

A•k• 
entırllca 

v• po••· 
r mani 

* * * 
ço 

ya ında 
HA•Ell 
sQt:unra. 
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caksınız 



l lLKTESRtN - ıt.ı- RAllER - llpm P~ · s - ŞUNDAN BUNDAN 

BARBAR-OSTA -- ~ 
Avrupanın altınları 

Amerikaya götürülüyor • • 
INTIK 

Tefrika numarası: 28 Yazan: (V6. NQ) 

Avrupadaki ıon durum ve dil- Kolal} hesap yapanlar 
lerde dolatan harp, dünya harbi İngiliz Hindiıtanınm güneyi• 
ı~~i korkunç .'ö.zler~ A ~pa bü- deki Madura tehrinde doğmuş cto 

yuk devl~tlennın ıtl~rını allak lan bir Hintli, altı yaıındayken 
bullak ettı. Londra pıyaıası, al- çiçek hastalığı yüzünden gözleri 
tmlarmı Amerikaya kaçırıyor. kör olalıdanberi her türlü hesap 
Birkaç gün önce kalkan Avrupa meselelerini zih~inden halletmek 
alındaki vapurJa Nevyorka bir bu- t d' 

ilkönce bir zehir verirsin yüzü şişer ... Sonra 
bir panzehir verirsin iyileşir .. ~ işte yllanh 

manastırın mucizelerinden biri ... ı 
e ır. 

çuk milyon ngiliğ liralık albn gön Bugün kırk bet yatında, evH 
deril.~itti~. Birik~ ~ü~ sonra da- ve bet çocuk babası olan bu a· 
h~ dor~ mı iyon. lngıhz lıralık albn dam, hesaplarında, insanı ıaıırta · 
gondenlecekmıt. cak kadar çabuktur. Yalnız bir 

Geçen la81mlaMn hUll.... ı 
BamllTtJllllJ lanılnlWd lculanı 

ı-. '""""""' mk«llp o a . 
ft1111 Buır Relaln katlırg_,,,,. 
,w.c.k olan u,,,,Ulll ~ 
.. intikam almak 11111" 

ldalUll bulmak IJurw ,,.Z.W 
ıntınatıra gelmlf N IR.ı"'l/G bir 
de nwlctap o«fnnlftlr. Mektup. 
ta ~ IPn 460 aUın ..,.,., • 
1JOr. Ldkln kularalaı, 1/tllllıf • 
lıkla, ifkenc. dalrnlıw atılmıt
tır. Şbndl ortlllan çıkanlıp baf. 
JHJPO.nll ltıuuruna 11etlrilmal ı-
~ emlr .,.nlmlftir. Bumre, 
Ramaraınadan eonra aogrolt» 
aduula yiJzlJ gizil fff zengin 
bir haıta girecek. 

Ramarama, derhı bir !;ayımlık 
aykuR1Ddan uyandı; fakat, .,azle
rini açamadı. Baımda bir ain hia
sediyordu. 

Kaim bir aeJ: 
- Bu fellah oa ne ıüç aJJlıT 

imanlardanmıt, muhterem peder! 
·· dedi - O kadar il&ç koklattım, 
bili kendine gelmedi. 

Artaki'nin aeıi: 
- Zagrafoı da dıtarda dokuz 

doğuruyor. 

Sinosun ıeıi: 
- Mademki acele ediyor, haydı 

dolabı aç, "engerek zehrini,, ha-
1:rrla, Dimitri ... Bak heleı bak he
le ... Ne çıkarıyorsun! O ıöztqı ıi
bi mavi ıeyleri mi tekrar bu Zoı· 
rafosa içireceğiz 7 Onları maaanm 
üstüne bırak bakayım... Bu J&f& 
geldin bili ıu manubrdaki ~!'s1· 
ların en meıhurlarım bile öğrene-

medin, birader .•. Sakalmı deflı
mende mi ağ arttın 7 Bu göztatına 
benziyenlerin hanuı nedir, aen 
ıöyle bakalım, Artaki ... 

- Efendim, bundan nohut ka
darını bir bardak ıuda, yahut her 
hangi bir ıurup, terbet içinde eri
tecek olursak, inıanın yüzü, ıözü 
somun gibi ıişer, &naıı babası tar 
rafından bile tatunmıyacak ıakil 
bir hale gelir. Zengin bir delikan
lı olan Zogratosun kontese &§ık 
o!duğunu bildığimiz için, ona, ge
çen ay bu ilaçlı ~erbetten içirdik. 
Yüzü gözü tiıti. Bunun panzehiri 
de bizdedir. İ•le ,u titedeki enge· 
rek macunudur. Bundan bir mer
cimek büyüklüğünde yutmak, sa
pasağlam bir in&anı yıldırımla 
vurulmut gibi yere yıkar, dört bet 
ıaat azap çektirerek, kıvrandara, 

kıvrandıra öldürür. Li.kin, ejer 
evvelce göztatı dediğimiz zehir· 
den içip yüzü titmitıe, o adam, ze
hirlenip ölmez, bili.kiı derhal ta
bii haline avdet ~der; ti§leri iner. 
B ·ı· H• • u 1 aç, ate~ı rumi,, ile yanan 
gözlere de iyidir ... Şimdi, engerek 
macunundan bir habbeciği bi.ı al 
tın karıılığında Zoırafosa yuttu
racağız ... Üstelik "hiç kinıaenin i
yileıtiremediğı i:Jetimi Allah razı 
tılsun Yılanlı ınanasbrda geçir
diler!,, diye dua edecek ... ilk ön
te tedavi için ... /-\ltını fa7Ja buldu 
amma, itteı gene 3yağiylt' düştü. 

Sinos: 
- Şimdi öğrendin mi, mübarek 

adam? 
Dimitriı 

- Oirendim, muhterem peder.l 
- Lakin, omhıim ... Gene un11ı· 

tac•bm. Peki •mma, fU Ramara-ı 
ma hlll kend\ne gelmiyor. Biraz 
daha ruh koklabn. 

Kızlar aiuı, hiltün bunları iıit
miıti. 

EYYellı 

"- Nered.,.tm? Bura1a nasıl 
geldim? ••. ,, diye dütündü. 

Bulanık ıöateren bir dürbünü 
ayar ederken, manzaralar yaftf 
yaftt nuıl vazıhlqına, hatıratı 
da, aylece .-rlne ıeliyor I beynin
de tebellür ediyordu: 

Beyaz etek, aahte köylü, · dört 
papu, boetan dolabı, bq parmak
larmdan ipe uılı Türkler, nakler 
dildili itkence dairesi, Gatünün • 
ranmuı, birer birer aklına gelerek 
tüyleri ürperdi. Soma, bumuna 
amısm 'bir bez bluyarak onu ba
yıltmıılardı. Ve itte burada ken
dine ıeliyordu. 

Yeniden ruh koklatıhnca: 
- Oh .•. - diyerek bir nefes al

dı. 
-Tamam, •• 

Rahiplerin miltfikleıen ıeıleri
ni duyuyordu: 

- Ramarama !... Haydi açrl 
artık. •. Korkma ... Burada ıeni •~ 
ven doetların arumdum ! 

Kurnaz fellih, ayılıyormut gibi 
tekrar "Ah, of!,, etti; nihayet kir
piklerini araladı. 

Sinoı da içlerinde olmak üzere 
bet papu, ıü}ümıiyerek, bqucu· 
nu ıarmıtlarda , 

- Geçmit olsun! Geçmit olsun! 
- dediler - Epeyce rahatsızlık ve 
büyük bir tehlike atlattınız ... 

Artaki: 
- Biz yoldayken; eıekli bir 

köylü geçiyordu; ıiz de arkuın;
dan geldiniz. Fakat bizim yanı

mıza varınca ansızın dütüP bayıl
dınız ! • dedi. 

Ramarama, yciuek ıeıle: 
- Ah, of... Garip teY ! - diye 

inlediyae de, içinden: 
"- Renıimi ıiyah görüp beni 

aptal yerine koyı~yorlar... Fakat 
çok tükür, o ifkerııce yuvasından 
kurtuldum ya ... Ne olursa olsun .•• 
Ben işime bakarım; menfaatimi 
bilirim ... Söylediklerine inanmıı 
görüneyim ... ,, diye dütündü. 

Bat papaı, zencinin ıaçlarmı 

olqadı: 

- Neler hissettiniz bakayım? .• 
- Ah, of ... Çok iatırap çektim. 

Çok ... 
- Korktunuz mu? Ayni zaman

da kibuı da ıeçirdinit galiba ..• 
Neler gördünüz, anlatın bakayım. 
Adamlarım, bayıldıimız1 farke · 
dince, tahıınıza kar~ı olan muhab 
betimi bildikhri için hemen ıi7.i 
kucaklayıp benim yanıma getir.· 
diler. Baygınlıjınız esnaaında bp
kı sizin prem cenapl'tıfı f t\i f aıih 
f aıih aayıldadı~ınız için pek mül
hit rüyalar ıördüjünüzü anladım. 
Yer altı mabzıenlerine girdiniz, it
kenteler yapıldığını gördünüz ... 
Değil mi, oilum? ... 

Kı•lar alası, kendi kendine: 
"-Ben, bir saray dolusu ıa.-1 

lan parmağımın u.cunda oynab
yorum... (Çevir kaz yanmaım !) 
Y apbfınızı anladmı. Mademki rü
ya gördüm ıanmamı istiyorsunuz, 
pek ili ... ,, diye dütündü. 

- Evet, efendimiz... Pek kor
kunç bir ki.buı iç.inde kıvrandmı. 
• diyerek, gördüklerini hiiliaatan 
anlattı. 

Londra piyaıaıında en büyük dakika içinde on rakamlı bir a· 
albn stoku, Amerikahiarm heıa- dedin cezir murabbamı bulmak· 
bma satın alınını§ olan 200 mil- ta, en çaprqtk meselelf!ri de üç 
yon İngiliz liralık altın litokudur. dakikada halletmektedir. 

Birpapu: 
- Aman, ıuı ! Suı ! - dedi. 
öteki: 
- Bu gördaklerin hiç de tekin 

rilya değil. .• Ben, bir tabirnamede 
okumuttum, eler ıevezelik eder;· 
ıen batına feliketler gelebilir .•• 

Fakat, Sinoa, hepsini teskit et· 
ti. iyilik ıaçan meıhur tebeaaümiJ· 
le ıülümaiyerek~· . 

- Şerre yormayın t - dedi • Doa. 
tumuz Ramarama, cidden pek h~· 
yırb bir rüya görmüt. Kendisine 
saadetler ıeleceğini tebf ir ede • 
rim. Llkin, bir prtla ... Bu rüyayı 
kimseye anlatmıyacak olursa .•. 
Yoksa, tabirnamede okuduiunm 
bütün f ellketlere uğrar ha. .• 

Zenci, ıözl.,rinde 8yle mUkem
mel bir ıun'I korku ifadesi yaratb 
ve öyle tabii bir sesle: 

_.. Allah esirgesin .•. Apmu bi
le açmw ...... dedi ki. Sinoe ve di
ler papular onun ebediyen ıır 

küpü ıibi aizı kapalı kalacağrna 
kani oldular. 

"Muhterem pıeder,, : 
- Oh, hele tükiir ... lyileıtin ya. 

. dedi • Bize de lazım olan o. Şim
di neye ıeldiiini anlat bakalım .•• 

Kamarama. elini s6iıüne atıp 
melctubu çıkarmak istedi. Fakat, 
bu hareketi yapmıtken: "Eyvah! 
pot krrmıt olmıyayım ... Mektubu 
aldılardı ... ,, diye tlü§ilndü. Endite
ıi, boıa çıktı. Zira, papaalar, mek 
tubu gene kapatıp yerine koymUf· 
lardr. 

Kızlar atası ı 
- Hızır 'burJn gldecefi için, 

ıizden 450 altın istiyorlar, efendi
miz .... diyerek nılo şeklindeki na
meyi uzattı. 

Sinoı, satırlara göz attıktan 

Eğer buhranın arkası kesilmiye
cek olursa bu altmların hepsi A
merikaya taımacakmıt. 

Mahpuslar yediklerinin 
parasını vercekler 
Birleıik Amerika cümhuriyet 

Ierinin Mitigan Yiliyeti hapiıba.· 
nelerinde yatmakta olan mahpus
ların her birisi günde gıda para
sı olaı:ak hapishane idaresine 70 
kurut para verKeklerdir. 

Vilayetin hapishanelerinde 
mevcut olan 10.000 mahpusun i· 
aıe masraflarını, vergi mükeJlef· 
leri protesto etmitlerdir. ÇünkU 
mahktimlar arumda hali vakti 
yerinde, hatta zenıin olanlar bile 
vardır. 

Mitigan parllmentosuna ma~· 
pusların iaıelerine mukabil para 
vermeleri için bir kanun liyibaaı 
teklif edilınittir. 

' 
Söz söyleyen basküller 

Belçika'nın 

Brüksel ıehrinde 
açılmış olan ar
ııulmal panayırı 

ziyaret edenler, 
orada yepyeni 
bir ba!kül tipi 
görerek hayran 
olmutlardır. Sa
bahtan akıama 
kadar µanayırm 
açık olduğu her 
gün ziyaretçiler. 
ağzına ı:.tılan pa
rayı yuttuktan 
ıonra her birisi
nin kaç kilo gel
diğini aöyliyen 
Roboto baskülü 
hiç durmakıı· 

zm çab§tırmı14 

!ardır. 
sonra: Bu mükemmel makineyi icat 

- Ha ... Peki, anlatıldı ... ,. dedi - etmiı olan mühendiı de panayır· 
Şimdi, ıen istenilen paraları alıp da bulunmak'• beraber, makine
gitmekte acele edenin, değil mi ıinin nasıl iılediğini ıöylemek.· 
oğlum, Ramarama ?... Fakat bu ten ç.ekinmiıtıir. Söylediii yal
manaıtıra ait bir parayı haraç di- nız fU kadardır: Makinenin için
ye müılümanlara vermek caiz de· de bir elektrik motörü vardır ve 
ğildir ... Onun için, bekle, f imdi bu motör baı1'ülün üstüne çıkan 
birinin illetini iyi edeceğim ... 450 adamın ağırlığıyla harekete gele
altını onun hesabmdan alır, gider- rek teraziyi iıletmekte, ve uka
sin ... Zografotu çağınn İçeri... sında bir hoparlör bulunan koca· 

Bir dakika sonra, yüzü gözü man ağzı açıp kapamaktadır. 
pancar gibi kımuzı, ıomun gibi Söz söyliyen bu baskül gayet 
tit bir adam içeriye girdi. doğnı it~'!mekte ve bir adam üs-. 

Ramarama tiksinerek l.atını çe- tüne ayrı ayrı vakitlerde on defa 
virdi. Masanın kenarında, ki.se i- çıba, on defasında, gram tat· 
çinde duran mavi mavi, irili ufak maksızoı ilk söylediği ağırlıiı eli
lı bir takım taşlar gözüne ilitti. fi elifine tekr'1r etmektedir. 
Lihzede kininin kabardığını hiı- ~!!!!..!!....!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
setti: nundan panzehiri hiç bir yerde 

"- Zübeyde! Zübeyde! ... - di- bulamıyacaksın ... Artık müsterih 
Y~ için için homurdandı - lıte ıe- olacağım; müjlüman ordusu için
nm de suratın yarın günet doa· de yıllansan bile ıeni benimaiye
madan evvel bu adamınkine ben· cek bir tek erkek çıkmıyacak. .. ,. 
ziyecek. .. Fakatı engerek maca- 1(Devama oar). 

Çocuk yetiştirme . 
şampıgona 

Birletik Amerika cümburı,.. 
, lerinin Oklahoma §ehrinden Mi .. 
ter J. J. Ailen timdiye kadar ken· 
di tekiz çocuiundan batka kırk 
üç yetim yetİftirmekle Amerika· 
da "Çocuk yetitlirme ıampiyonu,, 
ilin edilmiştir. Kendisi geçen haf· 
ta 111 inci doğum yılını kutlula
mıtbr. 
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Güreş yıldızlarımız hayatıannı 
... -- ,_,_ ~ - .... - ~ # ~~-

anlatıyorlar 

TiirkiyeniÖ en eSki 
Güreşçisi Nuri 

T~m 14 senedir bilfiil yaptığı 
gureş sporunun daha fazla 
ilerl~mesi için "rakiplerin 
çogalması lazımdır,, diyor. 

Sp0r varhtımıı içinde güre,, IOn 
Mnelerde büyük bir hııla llerJiyenk, 
dlter sporlanmııın kat kat üsttlnde 
7Uksek ve önemli bir mevki aldı. O • 
bar SJ>Or sahalanncla daha Balkan. 
lara bile geri oldulamuı halde, bu • 
illa. güreşte dllnyaaıa u ylkMk, ka· 
blll)'etlerlne meydan okayaeak bfr ,... _.,.tte bulunuyoruz. 

Ve bir kaç düzüne ulan Tüı-k yav 
.-.Unun, yılmadan yorulmadan, yok· 
ftS)uk içinde, yalnıı ulusumuza terd 
kuandırmak, bir zamanlar bütün dün 
nda afızlardan dU§mlyen (T'ORK 
0181 KUVVELI) darbı meeellld tek. 
rarlatltUl :rotunda ~lı§malan sayesin 
de. &1ireştekl bugUnkü varlrflmız, da
ha da ilerliyor. 

Kendilerine, yaptıkları sporun ilk 
farlı olan bir kapalı salon bile hediye 
etmediğimiz halde, futbol ıtadJannın 
toılu, ~:ımurlu sahalarında, barlann 
liyatrol:ınn dar sahnelerinde TOrk 

re luğunun. nanirnı oerefun, ~n· 
f e uıa,tıran bu çocaklarm hantr, "9iç 
§Uphe yok ki spor rlportajlann &r&81n 
da, en meraklısı, en 1ilıumluau idi. 

Gilret minderinde zaferlerini a . 
Hflanmız patlarcasına alkıJladıtı _ 
mıı. bu Türk ya vrulannın, güreşe na. 
aıl haJladıklannı, bu •hada en büyük 

ı...11r ve eerind ne vakit duydukla
mu, gOret aoporumazda ne gibi ele • 
llkllkler hfMettiklerinl de bu anket -
lerde okuyacaksınız. Bu zavallı çocuk 
lann, hemen hepsinin hayatta ne ka· 
dar az para kazandıklarını, tek bir in
l&llm bl1e doyuncaya kadar Abah ak. 

1lngilterede 
bir Zenci 
futbolcu 

Jn~ilterenin tanınmıt futbol takım
lanndan Boscombe taknnı.bu sene çok 
111 varlıklar göstermektedir. 

Bu takımda bilhaaa göze çarpan 
111karda resmini gördüiiintlz zenci o,_n Parrla dfr ld, bu genç siyahinin 
lngfllz gazetelerine göre yakında in • 
&iltereaın tn 111 faıbolealan •ruma 
rll'tCtfl ..ukküllr. 

pm ,. ... ytyeinJyecetl rek6nlarla, 
aile reçindirmek mecburiyetinde ol -
d'*lannı, ve sporculuğamuzun ea bü· 
ylk nrlıtı olan bu ~ocuklann, spor
cular içinde maalesef en az himaye 
gören zümreyi teşki ettiklerini de 
bu anketlerle anlamı§ olaeabınız. 

* * * Bu pnden sonra bir seri halinde 
okuyacağınızın anketimizin ilk ko . 
nupıasını Nuri ile yaptık. 

Güreş takımımızın en eski a1.ası ve 
bir çok güreşçilerimizin hocası olan 
~urf,, on bet eeneye 7akın bir ıaman. 
danberf 8stflnde dfdfttltf minderde, 
79 kilodakJ yerini, u~ yaşında bir de 
çocuk babası olduğu halde, daha çok 
zaman muhafaza edeceğine fUphe bı
rakmıJ'an bir dlntllt vt heftlllle pir~ 
maktadır. Şimdi onn tn bUTfik pye-
81 gOreş takrmrmıra ytnl elemanlar 
yetiştinnektedir. 

Antrenör Peter Anadoludaki genç
leri ~bıtırmaaa memur edildiğinden 
bert &'ftek ulual takımı, serekse ye . 
nl yetişen 50 - 60 gUreK{yf Nuri ~ • 
lrştrrmaktadır. 

GUreş kaptanı bulunduğu Galata· 
sarayda, dört beş ay içinde öyle ele· 
manlar yetiştirmişti ki, bu birkaç a11ık 
gUreşçiler, tecrübeli l\lacar gilretfl -
terini, daha sonra da Avusturylhları, 
herkesi şaşırtan bir mağl(ibfyete uf . 
ratmak muvarfa1uyetini kazanmtşlar 
dır. 

Çok düzgün ahJlkı, terbiye.qi, bU • 
tiln gUrefÇIJere karp ıösterdiğl saml· 
mt afabeyllfl ile, gUretc;11er içinde Nu 
riyf Se\'miyen ''C bütün ka1hi1e hağh 
olmıyan yok gibidir. 

işte bu kıymetli gfll'Clf 71ld111mrz • 
Ja ~yJe konı,~tuk: 

* {t {t 
1 - Kaç senedir güreşiyorsunuz? 
- 922 seaMfndenberl. 

2 - Kac 7BFJtda.4'ınıa? 
- 28 Y&§nıda)'lln. 

3 - Ne iş yapıyorsunuz, ayda kaç 
para kazaıuyonunuz. kimlere bakı • 
yoraunuz? 

- Tayyare mektf'binde mualJimim. 
Si Ura maaşım var. 7 kişiye bakryo • 
rum. (3) yapnda bir de oflum var ki 
intallıh onu da 14, 15 >'Bt•na ıelinc; 
güreşçi yapacağım! 

.ı - Spor hayatına nasıl başladı • 
nız? 

- 15 sene oldu. Usküdarda Ana _ 
dolu kuJübUnd'! bir mtleamere vtr • 
mişlerdi. ilk defa orada güreş mil..a· 
bakalar• 11yrettlm. Ve ~nde o zaman 
bUyUk bir heves uyandı ve o zamanki 
Türk gUcU kulübüne yazılarak çahı
mafa batladrm. 

928 senesine kadar güreşi elerlet. 
miştim. Fakat o zaman gideceğim diye 
beni kuUlblim açmelere eokmadı ve o
limpiyadı kaçırdım. Yalnız ıunu ela 
söylfyeyim: O anı benim kflomda o
limpiyada giden Fuatlll, btanbula 
döndükten binılZ !Olll'A karşılaştım .. 

Ringe çıkınca herkes Faadi alkışlı· 
yor, bana ehemmiyet ''eren bile olmı • 
yordu. 

- Haydi Fuat bir dakikada temiz
le .. diyenler bile oluyordu. 

Ba beni• çele ftletlme gitti n <H) 
••aıa 19tln bir ıUrtt yaptıktan-. 

Blır rekor daha kırıldı. 
TtlllUUIUf otomobil rckortmenltrln d•n Geor11e• E11ıton, BonnevUl• U ıa atlUr dlln11a rekor""" kırmııtır. 
Yukarikl resimde, baıardığı bu zor işten ıonra, etrafı arkadaıları ve maki rıi•lltrlt revrUmlı olan rekortmen Ge

orgn Eglton'u ve cehennemi ıüratli o torr~bili görüyorıunu:. 

Meşhur .koşucu 

Nurml 
Son defa koştu 

5, 8, 10, 15, 20 ki}ometre kotu· 
larda dtinya rekormeni mefhur 
Finlandiyalı Nuımi, buvün 38 ya· 
tında bulunmaktadır. 

Bu ratlı ıa.mpiyon arbk bir da. 
ha kotmameta karar verdilini i • 
iln etmit ve ..,ar bayatmm ıömiiJ- 1 
diliü eon ıünde kendisine büyiik 
bir meruim yapılmıttIT. 

Şampiyon son defa üç bin met. 
ro kOflllUf, Finbndiyanın en yük
aek tahra·larmdan on beı kiti de 
her ikiyüzer metrede kendisine re· 
fa.kat ebnitler<lir. Bu 1Uretle Hel· 
ıingfors'ı•:t belediye reisi, polis mü 
dürü, Artoveki, en büyük hakimi 
cemile olarak ont"lnla lroftuğu gihi 
Generaller, tairleT, artittler ve hat 
ta bir nazır bile ona ref a.kat etmi! 
tir. 

Bu mera.simde stadm hıncahınç 
dolan hasılatını Nurmi Finlandiya 
nın olimpiyad ikomitesine terlr ve 
teberrii ebnck IUJ'etile spordan çe
kilmekle beraber onunla alakasını 
keımiyeceğini bir kere daha göl -
tennittir. 

ra gilrtf yıldızım parlamağa bq1adı. 1 
8 - Ollreş hayaünrzda en btty11k ı 

teessürü ne r.ııman duydunu? 1 
- Avusturya güreşlerinden sonra bu 
işlerden anlamıyan bir spor yazıcısı • 
nın yasdıtı tamamen hakaız yazı çok 
gUcUme Jitti. Birkaç ıün uykuya uyu
yamadım. 

6 - En büyük sevindnb ne oldu:' 
- En bilyilk •Yindm takınun u· 

teri bir de yeti.5tirdtğim gençleria1, 
muvaffakıyetidir. Bir de Rasyadan 
neticeyi kazandığımız akşam çok se • 
'indik, odalara çekilerek biriblrimizle 
lpUtU1orduk. Jluna (öpUıme meraal -
mi) derdik. 

7 - Spor hayatınızın gay~i ne . 
dlr? 

- &rlinoJlmptyadrna kadar en 1 • 
yi bir hzlyette hazırlanarak. orada 
yurdumu en şerem bir şekilde temsil 
etmektir. Bundan sonra en bUyUk ga
yem de, memleketime yeni güreş ele· 
mantarı yetiştirmekti. 

. 8 - tık ecnebi güreşi ne nkit yap 
tınız. Ne hissettiniz? 

- llk ecnebi gUrc~ 1927 de, bura· 
ya gelen Macar takımındaki ulasaJ 
~tireşçl Frenni ile yaptım. Bu kar -

fllaımada o kadar emosyone olmuş 
tum ki: karşımdaki rakipten ve ha • 
kemden başka, ne etrafımı ~rebill . 
yor, ne de bir şey utlyebiliyordum. 
9 - Güreşçilerimiz içinde en çok be

ğendiğiniz kimdir? 

- Çoban Mehmet. 

10 - Türk güreşinin daha fazla f • 
terlemesi için ne yapmak lazımdır.? 

- Rakiplerin çofaltdması lizım • 
dır .. Çilnkü rakip olmar.sa gilr~I 
yetişmez. 

11 - Gftreş sporumuzun bugtinkil 
noksanları nelerdir? 

- Başta salon gelir. Sonra diğer 
mıntakalarda faaliyetin <:oğaltılması 
.,., ~ok ciddi n 111untazam bir evette 
NJlmMI Jlamchr. 

lstanbul kliipleri iki 
kümeye ayrıldı 

lstanbul futbol heyeti 
yenilikler yaptı 

Birinci küme 12, Jklncı küme 10, klOp 
oldu. CçüncO küme kalktı 

Dün akıam toplanan lıtanbulı 
futbol heyeti birçok mühim karar. 
lar vermiıtir. 

Şimdiye kadar 3 küme halinde 
maçlar yapan İstanbul klÜ,,leri, iki 
kümeye taktim edilmiılerdir •. 

Bun!ardn birinci küme etki 1e· 
di küba S klüp ilivesile 12 klüp 
olmuıtur. Bunlar Galatasaray, F e
ner, Betiktat, htanbulapor, Vefa, 
Beykoz, Süleymaniye ve ikinci kü. 
menin ilk dört klübG olanlar, Ana
dolu, Eyüb, Hilil, T opkapı ile. tim 
diye kadar yaptığı ma.Çlarda aldı· 
ğı neticeler nazarı dikkate almmıı 
olan Gtin99 klüıbüclür. 

Diğer bütün federe klüpler de 
il.inci kümeyi teıkil edecekler • 
c•r. 

Bu hafta yapılmuı lazım ıelen 
tild maçları, Taksim stadı ihtillfı 
henüz hall•dilmemit oldujundan, 
.Fener stadında Leviıki maçı oy. 

nanacaimdan, tehir edilmittir. 
Diğer taraftan verilen bir kara· 

ra nazaran, htıT ıalıada birinci kü· 
me iki maç, yani 3 sahada her 
haf ta birinci kümenin bütün 12 

talamı kartılqacaktır. 
lkinci kiline t.akımlan cri;nl 

süncle Mrer maç yeıpacaldardır. 

Llk maçlan ortaamda bir, bir 
buçu)C ayhk bir iıtlraliat devreal 
Yerilecektlr ki, bu arada ~(Kq Jm. 
pur namiyle) lıtanbul kliiplerl 
arumda da bir turnua yapıla• 

caktır. 

Bütiin J;unlar, 1Mı teneki futbol 
mevai'Dinin büyük bir faaliyet i· 
çinde geçecetini ve meraklı mata 
lar ıeyredileceğini ıöstemıekt .. 
dir. .......... ...... '4i. .... 

--~~---.......;.~__;t~Jd.ı....a,~ı~il~6~Cwh~ı M~M~ff,__ 

Dünya boks 
şampiyonası 

Bir Amerikalı Zenci, 
Belçikalı boksörtl 

yendi 
Brübel, 3 (A.A.) - Diin1'1 

boka fampİyonıuı maçlannda, Jt,. 

merikalı zenei Charlea Goafte1. 
Belçikalı Pierre Charle.'i puaa 
bHabiyle yenmittir. 

lspanyol boksörü 
yenildi 

lspanyollarJn tanınmıt bo)tıörü 
Panço Villar'ın, İngiliz bokıörü 
Ben F oord'la karıdaıacafını ve 
bütün İspanyanın, boksörlerinin 
galebeıini tam bir heyecanla bek· 
lediiini yazmııtık. 

Geçen gün Londranın Royal 
Albert Hall'incie, nihayet bu mü
him maç yapıldı. Ve lıpanyol 
bokıörü Panço Villar ~ördüncü 
rauntta lnıili~ boksörü Hen F oor· 
da 7enildi. 

Döğüı te ViHarın ıağ biteğinla 
kemiği kırıldığı için yeniJdijlm 
söylenmektedir. 

Yukarki reıim, bütün lspa.n,.ı 
efkarı umumiyeıini ıukutu hayale 

uğratan maçtan bir dakika e~el, 
doktorlar tarafından sıhhi mua • 

yene yapılırken alınmııtır. Ayak• 
ta duran Ben Foord'dur Oturt• 
ve tansiyonu mu~yene ~dilen • 
••alh Panço Vtllar'd.r. 



• 

Gazetelerde gördüQOnOz yukarda ı ııan 

HABER 
·oazeteslnde neşredllmeğe başlıyacak 

olan son romauıuın adırlır 

Halide Edib 'in, aslını HABER gazetesine 
verdiği bu e erin lngilizceye tercüm 
hu ~ferde . Londrada neşredi.leceklir. c'~~ 

TUrk edebiyabmn en kıymetli bir eseri olduOu şD ...... 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler Şimdiden 
telerini aldıkları satıcılara siparişje bulunmalıdırlar. 

Ah ~1 , senellk : 1400 one şarlıarı:TlrJdyelflnı g·~·k ; = 
1 1 .. : 150 
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