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Habeşler ıtalyan topraQınd 

Baş kumand· ın vv l rı 
it yan Erit e i işgale gi yor 

150 bin kişi.lik bir Habeş takviye , 
kuvveti · Baş kumandanın peşindedir 
Habeşler manevralarında muvaffak olurlarsa 

A<dllUlc§l ÖlfilD~rü <dl~k.a t O n 
©> r<dl lYI ~ ifil lYI rn rr n <e9at y c o lYI 

lk<® a ~c 
Adlsababadan gelen . haberlere göre Habeşlerin asıl ordusu 

şimdiye kadar ltalyanlarla karşılaşmamış ve ltalyanlar Aduaya 
Habeşler şhrl mahsus boşalttıkları için glrebllmlşlerdlr. 
Asıl Habeş mevzileri şeblrln dışındadır ve Italy;anlara el'An 
mukavemet etmektedirler. 

Lonm, 1, C.A:.A.> - "ll~•fi-YT1r.i~rniiiiiiiiiiififiiiftb;~ ..... ._.._.,. .... t*'il,_+,~ 
Ohronicle gazetesinin AdiMb..1- ofmuttur. rektllt • 
dan öğrendiğine göre. Habe, 1nı. Oiaden bllıelinde de çete Ant ..a.t. 6'1111 slılen 3 Jtal -
mandam Raı Seyyumun ku--eJ-- yan kola, aıüldelrl analardan öta • 
. d ... y ...- harbi dtlftlll etmektedir. lı.lyan rfi anı ayn yollardan yUriimek zo -

rın en bir kısmı Aduanın batı ku· uçakları keıif uç.utları yapmakltl runda kalmıf)ardır. 
zeyindeki Ctimaligarbiıinde) Ma· ve Lombalar atmaktadır. Habeı. Bütln Habet tllkMinde ancak bir 

re':>den İtalyan hatlanru geçerek ler iae ltalJ&D öncülerini puıula.,. kaç yol balundıttundan arazinln IÜ8-
Entreyi istila için ilerlemeğe bat- da bekliyörlar. tercllll R amalar )'hinden ayn •Y· ltalyanlar Habqiatanda ilnlerken böyle mnu ve 
lamııtır.150binkitilikbiryardım ltalyanların vazl• ~:n-=-~:~~~nsimi fnb. geçmek vazi;vetinJetlirler: Danakil çöllerinden 

çonık araz.icl e,. 
bir göiünüı 

kuvveti Adua bölgesine gitmek • yet:I mO•kOI ~bu anzalar, Habqlett 
tedir. Londra, 7 (A.A.) - Reuter ajan . koııa..-.hasmunda bUtün imklnla-
As li kuvet:ler daha 1'1nın ltalyan ordusu ne.ıttfndeld ay. n •eıwcatedir.,, 
karşıla•mamış tarı bildtrtror: 

Adiaabaha 7 (AA) "halyanlar,. kal'§llqtlklan mtif • , , . . - Rea. t kililere ralnten, eon bzııuHbklan m• 

ıt:atyanlar Aduay• 
•• buldular 

Au.rı.., 7, (A.A.) - Reuter 
ajamı a,tannclan: 

~. ~enlerde .kaydeclikliiine zafferfyetlerinden kan-et bal•akta. 
ıore, tımdiye kadar İtalyan ve dırlar. 
Hı>beıler arasında yapılan çar • nu mU(lkUllerin gerçekten ~ok bil • 

--._.... . ------- --- -- - --- Şehir eYftice tahliye edilmit bu 
ı...w-ıc-d•n, ltalyanlarm llhaka . 

Amerikaya 
Türk 

kaçırılan 
kızı 

vemet prmkaed~,. Aded~lm~_:ledd~ • Haht muharipleri cepheye luıı'Jfd -.tliYorlar. 
lan resmen uvı ı eıu ır. 

Adua nasıl allnmıe?/ ltalyan kuvvetleri dUn Adigratı al. 
Adisababadakl ec- Addiı .. Ababa, 7 (A.A.) - dıktan80nraAduayagirmfşlerdir. Ba 
nebi elçller şehrlre Aduanm ltalyanlar tarafından it· şehrin dışında bulunan kun·etıerimis 

.. • • • Bu kadmın adını •Hylesem, onu 
hepiniz tanıraın1z ı ... ,, 

YAZAN· bombardıman edil· 1. h kk d t f ·ı·t .1 ,_ mev:zllerint muhafaza. etmektedirler. . ga ı a ın a fU a ıı a verı mea,ı C:!•-df kadar memesini istediler d' ~u ye Tilkubulan ~.arpışma .. 
/ sha k ~ d • le ır: lara ancak smır muhafızlanmız ve 

er ı Londra, 7, (A.A.) - Adisa.ba • "Habeıler, ltalyanların tank· münferit küçük krtalarımız iştirak e~ 

Aşk, 

entrika 

badaki yabancı devletler mfunea • !ardan mürekkep kolbatları ıehre mfşlerdir. Asıl kuvvetlerimiz daha ha
l illerinin bir toplantı yaptıklan Te girdikten ıonra yan ve geriden rekete geçmemiştir. 
bu toplantıda ~ık birer !ehir o • ıaldırmıtlardır. Bundan sonra ~e- ~talyan tecavüz~ bu ~ur~tle sınırı• 
lan Adisababa ıle Direduanm, bu hir birkaç defa elden ele geçmitr ~~·~~:ak ta.hdıt edılmı§ olduğw 

ve POllS tehirlerde külliyetli yabancı halk tir. Ancak dün akpm ltalyanlar r e vukubulmaktadır.,, 
bulunmaımdan ötürü bombardı - tehri katt olarak i11ıal e<lebilmit .. 
man edilmemesi için ltalyadan te- lerdir. 

romanı 

* * * 
Çok 

minat alınmasını hükUmetlerin .. Bu ıabah harp tekrar batla . 
den iıtemeğe karar verdikleri ha- mııtır. Netice henüz beUi değil • 
beri teyid edilmektedir. dir. Her iki tarafın da :ıayiatı a . 

Adisababadaki İngiliz elçisinin ğırdır. Adigrat bölgesinde ltal -
bu husustaki tebliği, bugün öğle . yanlar birçok nücumlarda buiun • 

yakında den sonra Londraya gelmiıtir. muılarsa da henüz kati bir netice 

HABER Habeş imparatoru- alamamıılardff. 
nun emri ltalyanlar bu tehirden iki kilo-sütunla-

rında 

okuya • 

Adiıababa, 7, (A.A.) _ Jmpa. metre ilerideki mevzilerde tutun· 

t h ık ~- d" . I . • . muılardır. ra or a a :Ken ı emnıyet er.ı ıçın 't 
civar dağlarda sığınak yapmaları- lmpara orun notası 

· ı· B' h 1 Cenevre, 7 <A.A.) - Uluslar MS 
nı emretmıt ır. 1r ava taarruzu t • .. d d';:,ı • . 

1 

ye csıne gon er ıe;ı ) eni hlr notJlda 
karfmnda tehrı ıüratle bo~altmak Jlabc.> hükÇınıeti df'\·o k". ' 
· db0 1 1 .; r ı. ıçin te ır er a mmııtn-. "20 uçakla kııvyetlcndirilmi§ olan 

, 



HABER - Xkşam Postam 

Habeşistanda muharebeler 
Dün ak!jam yaptığmuz bir ikinci ta- ~ir rivayete göre İtalyanın buradaki! Raa M.angqa, Tigre eyaletine bfr 

bıda okurlarımıza ltalyanla.rin Adua, mevcudu 80, dJfer b.lr rivayete göre valil umumt auretlnde stlr11lın~ Bu 
Adigrat ve Gerlognblyl zaptettikleri • ise 50 bindir. Ayrıca. 70 tankı ve 100 nun hanedanına Tigre hanedanı dedi. 
nJ, tayyarelerle de Adaa.dan 160 kilo • tayyareat: 'f&!'dı.r. 100,000 Jd§flik bir ler. 
metre cenupta bulunan Sa.kotayı bom. Habeş ord~u Habeş başkuma.nda . Anlaşıldıfma göH ltalyanla.r Man-
bardıman ettik1erinl bildirmiştik. nmın kumandası a1tında bu fstfkamet gaşa.nm ahfadından blrıfncf Hane Se. 

Son gelen telgraflara göre üç cep.. te bulunan Ankoberde toplandıtrnı lasfyen.in Şoa hanedannun yerine tııh. 
hedeki vaziyet şudur. dUn bfldlrmlşttk. ta ge~ek J.stfyorJar. Bilhassa aske • 

Adua Cephes"ı Somal C h · rt harekttta bulunduJdarı Tfgrede 1 ep esı bu propagandayı yapmaları yüzünden 
İtalyanların en çok bu cepheye e • 0 .. S lid d 1_ • o taraftaki halkın üzerinde müessir 

. . un oma e e çoA milılıim ha . 
hemmiyet verdiklennl, 100,000 as • dis 1 mi tir Arka ka olacaklarını ummaktadırlar. • 
kerden mürekkep en büyü~ orduları . iki ~~~~~anş Mrl ltal .:~ ya~~;: Bu suretle lta.lyanlarm ~be§Jer 
run en modern sfl!hlarla dort günden- . H be 1 . iki' 

1
.Yb' rillt arasında bir tefrika çıkarmak ıstedfk-

be • .. k ı hal' d b 1 . ıse a ş erın ga ı ıyet kazandık- . 
n uç o m e urayı e e geçır · 1 bildi ktedi leri, kendilenne karşı koyan şimdiki 
~ 1 tıkl b'Jd.1 1 tik n·· annı rme r. . nıege ça ış arını ı rm ş . un Biri cl t 1 raf ı...ı •• 1 _ 1 ımparator :mıne SelAsfyf düşüre • 

akşam gelen haberler nilıayet bu ga - 1 b nha eligd 11~_,~ba ek titalyan • rek yerine, kendilerine sadık ve dost 
l · d ffak ldul 1 ö ar u va e c.u. r e ne geç • . . . ye erın e muva o ı; arım g s • m.f 1 Gr 1 bl şe.hrlnt olacak başka bırJnı getirmek U1tedfk • 

termektedir. Adua. zaptediJ~tkten son- m~ı:;d;:. Ob~ ~J raf da Ha~te!- letf anlaşılmaktadır. 
ra buna pek yakın olan Adıgrat mev. . . g """il er n 
k .. · d d" . k tabifdl geçen bfrıncık!nunda ltalyanlar ta • ltalya harp llAn otmlyacak ıının e uşmesı pe r. 

Dün yazdıftmız yazıda esasen bu rafmdan zaptedilmi' olan Valval B. U. P. njan11 Romandan bil-
mevkiin harp ve sevkulceyş noktala. • m:~ını g~ri aldıklarmı bildir • diriyor: 
rından son ve kat't darbe olmadığını mG e 00•• d ı.- ta -.raı 

1 
-'-ı.- Salahiyetli mahafilden öğrenil• 

b'ld' . t'k B k ti b'lhas eryogu aUA garp ,. . va U4IUI. 1 ırmış ı · uranın ıyme ı .. · rkta old,.;;.una öre bu harek ~·ı diğine göre, ltalyanm Habefistan· 
sa manevidir. İtalyanlar 40 yıl once şa '"6 g eı. er, d k' ·ı ı · h 'l" 
b da ğ dıkl h • ti Ad Ha.beşlerin bu mrntakada İtalyan kuv- a ı ı er eme•ı •esmen arp ı an 
ura u ra arı ezıme uayı tl rt • i l ektikt bir d'l k • · d d kt' B 

zaptetmek t . 1 .. d • 1 la ve e nı çer ç · en sonra. çe • e 1 me sızın evam e ı.c~ ır. u sure ıy e o emış o uyor r. . . 
V: b l vf 1 tl .. yük vırıne hareketiyle lınha etmek istedik- takdirde Japonyanın Mançoryada-e unun a mane mvve ennı • 1 • f'k ·nı kt dl 
seUeceklerinl umuyorlar. erı 1 rı verme e r. ki _hareketinin ayni olacaktır. 

Sonra İtalyanların burada çarpış - c e P h e 
tıklan Habeş orduJO da kuvvetli dı • Hebef hareketleri 

ğildlr. Bu o~du !.alnız ltalya.nlan o • geri S İ n de ew!ı=::r~.~da t:~:::ı:ehrJ~e-
yalamak, miJmkun mertebe fazla za - - ~~ .... • ~ 

'l lLKTEŞlUN - 19.'35 

yiat verdirmek için çahşryordu. Haba, hanedanı ltalyanlar tara· dofru muntazaman çekilmektedirler. 
Musollnl Aduaya gidecek tından dejı,ıı .. nmek isteniyor Diğer taraftan havaların müsait ol • _ ·~ ·~ 
Londra, 7 <A.A.) _ n"eyli l\oliror İşte her üç cephede İtalyan ve Ha- masa Uzerlnı bir kaç yilz bin kişilik ltalyanlann yürüyecekleri Habeı ,ehri Hararuı beı kapısından biri.. Bu r <'.:.111 

gazetesinin Eritredekl nıuhabirinin i ~ bedlş ki uvvbetleri arasında diln geçen ldl- hHalbe§lorakrdultalrılcepeğhelebare 1doğrul dahad z nci aıırda Hararlı MilslUmanlar tarafından teali MUmlf olan ,eluin lıarap 
t' .. M r - . se er unlardan ibarettir rz ı o a er em e ş amış ar ır. . . 

şare ıne gore ı uso ını yakında çok se- G . · vaziyetin! gösteriyor 800 ıeM kadar Harar m1lstakll bir idareye malikti fer 
ri bfr uçakla Eritreye gidecek ve 1896 , biedne dün gelen ik1 telgraf vaziye. Habeflerln pusuları paktehllkell kat 1890 ıeneıllUU B:ıue Seldti enin; ban ~01 Makonne t afuıdan la al 
yılında Aduada ölmüş olan tta.lyan ti r en.bire de!iştirecek mahiyette • .. . Y a n ar '"'ig 

sk tı · · 1 dik'J k 1 dir Bunlardan birinden ttal-c...ftların Son gunlerde İtalya • Habeı edUıp Baheı idare.ine geçU. Şehrin Ukeıerlerl eldn balddlr. 
a e en ıç n ı ece anıtın açıma • ,,._. . . • . h .. I.. 1 d O h bed 
töreıdnl yapacaktır. Bu anıt dün A . Afrika politikalarında bir değişiklik harbıne aıt çıkan bır kıtapta Ha. a a an ıyama un. mu a~e el 
duaya gönderilmiştir. yaptıklarmı göstermektedir. l§te tel. betlerin tabyası hakkında aynen Habet kuvvetleri her hangi muk-

Jt. • • grafı ıucümleler kuflanılmaktadır: tedir bir Avrupalı generalin diiıü-
Roma, 7 (A.A.) - Dün al.·am ~mara, 8 (A.A.t ) - Havas ajansı - Habeılerin taarruzlan, çabuk- neceii kadar mükemmel bir yol-. °" nın ozel aytan, talyanlarm Tigre e. • • d h · · • M d t 1 

Adua.'nın alındığı duyulur duyul,. yaletinde bqka bir DinastJyf (hane. luk ve tıddetle mümtazdır. Pıya- a ta ııt etmıştı. e en o mır 
uaz, bütün ltalyan tehirleri tarif nadı) tahta geçirmek nJyetfnde ol. deler çok güzel nitancıdırlar. Bu- yan milletler dütmanı abloka et
edilmez bir co,kunluia kapılmıt· dnklarını bildirmektedir. na rağmen cephane tedariki zor- mekte büyük kabiliyet aahibidir
lardır. Her taraf donanmıf, her ltalyan uçaklannm attıkları be • luğundan dolayı uzak mesafeler- ler. Verdikleri iptidai itaretler t~ 
yerde alaylar tertip edilmiı, bay- ya~~elerde şunlar yazılıdır: den atet açmad11r. Düt~ana hü· lefon kadar mükt"mmeldir. Valval 
raklar asılmıf, kralı düç.e ve ordu 

1 
B~ !11

:. lta.lkyatin kBunra11ığkaımn gkeniş · cum yürüyüfüyle ve ha.ykuarak muhıırebesinde lfabeımer Iank· 
emesını gorece r. a IJI oyan ld l ·ı"'h ı h "' 1 · l k l h'. alkıılanmııtır. mahvolmuş demeıktlr. Şoa eyaletinin aa .ırır ar ve ıı a. ı~, usua~y e larm üzerın~ ya m. ı ıç. ucum et· 

Süel müzika.lar, meydanlarda ha.bız yere gasbettiği taç, TJgre eya. genıı kılıcını pek ıyı kullandıgm- mekten çekınmemıılerd1.,, 
vatani havalar çalıyorlar.. Jetine dönecektir. dan boğaz boğaza gelmeye çalıırr- I t • 

tfa ·ratl Habe,ıerln bo,alttıkları HABER-Yukarik.i telgrafda ismi lar. 300 metre uzaktan nadiren a- ita yan ayyaresı 
Aduayo ltalyanlar hlll geçen Şoa hanedanı tarihteki hazreti teı açarlar. Si il h lk bombardıman 

giremedi mi? Süleyman ile Saba melikesi Belkisten • . l v 8 1 

Adisababa (A.A.) - Röyter ajan • t.eşekkül ettiği söylenen ailedir ld, l. Memleketlerı dağim~ maama etmemlf 
sındn • Bu dakikada Aduanın ne ttal talyanlan vaktiyle Aduada bozguna rafmen her Hahet askerı hayvar Londradaki ltalyan elçiliğin-
yan ne de Habeşlerin elinde olmadığı uğratan büyük Menelik de bu sülale - na binmeırini bilir. Ellerine at ve- den bir lngiliz gazetecisine denil• 
burada ifade edilmektedir. den gelmedir. Ancak Haile SelAsiye ya katır geçti mi piyadeler bir an- mittir ki: 

NOT: Bu haberi, Röyter ajansından saltanğat mrası kendisidnde olm~d- da ıüvari oluverirler. icap ettiği "Sizi temin ederim ki, Senyör 
naklen Havas ajansı da aynen ver. na ra men bir miiea ele netfcann e aman da yere atlıyarak piyade 0 • • • .. •• 

1 
b lk 

mektedir. tahta geçmiştir. z .. .. .. • • Musolım ve huktllnet, sıvı a m 

Musaali cephesi 
Musa.ali cephesinin vaziyeti dünden 

beri değişmiş değildir. Son 24 saatte 
burada hiç bir yeni hareket olmamış. 
tır. Bu cepheden gelen maIQmat şiın • 
dilik yalnız bu taraftaki ltalyan kuv
Tctic rinin miktarını göstermektedir. 

. lur Esasen yuruyu§lerı de tlz ol- . b b d Tıgre hanedanına gelince 19 ncu a- • •. bulunduğu merkezlerın om ar ı• 
sırda Cl840) senelerinde) Teodor ismi- doğundan Habeı ordusuna tez yu- d'l • · · I---etle · .. .. • man e ı memesı ıçın ıuı... ... rı~ 
le Habeş tahtına ge~en kralın oğJu rüyuılu pıyade demek muvafık- • kı 

1
. t . l d. l 

Y isi n __ M ı--lnd b" mıze ıı ta 1ma vermıt er ır. • 
onan n ~ angaşa mm e ır tır. 1 • • k d ı 

gayri meşru evl!dı dünyaya gelmişti. Muharel:>ede cenahlarda daima talyan tayyare erının a m abçor 
Meşhur büyük Menellk bunun arasın- cukların bulunduğu muhitleri om 
da bir taht mücadelesi olmu§ neticede yetmit asker bulundurulur. Bun- bardnnan ettiği havadisi asılsız
galebe Menelikte kalmıştı. O zaman lar aütmanı çabuk sarmakta kul· dır.,, 

landır. ============= 
Takip daima çok şiddetli ve i-

natla olur, bunun iç.in muzafferi· 
yetlerini katliam takip eder. 

Bir domuzun 
marifetleri 

Müdafaada isf' Habeı askerİ Balrkeıir, 6 (Özel) _Bir do. 
gene korkunçtur. Ara:"Eiden mü- muz iki kitiyi ağır surette yarala
kemmel istif ad eyi bilirler ve pusu 
kurmak, baskın yapmak . için de dı. Çaypınarlı bir köylü çoban 
pek mahirdirler. . kırda karıılaıtığı bir domuzu ya • 

,_ "' • ralamıt, yaralı domuz can acrsiy-

Habet imparatorunun aikrf mü- le koımağa başlamıttır. Domuz o· 
ıaviri olan ve haıtahğından dola- vaya kadar inmiş, birçok kimsele· 
yı Stokholma dönen İsveçli Gene- re ıaldmnıı, bu arada Mustafa is
ral Virgin, bir gazeteciye Habe! minde bir genci altına alarak dit· 
ordusu hakkında şu sözleri söyle• lemeğe baılamıftır. Domuz, Mua· 
mittir: taıfanın kalçasını delik deıik et • 

"Habeıler yılmak nedir? bil- mit, bqka birisini de yMalamıt .. 
mez. Makineli tüfeğin ve topçu a- tır. Yaralı domuz Yalaipköyüne 
teıinin himayesi altında ilerliyen kadar gitmiı, orada güçlükle öl • 
tanklara bile hücum etmekten çe · dürülmüttür. 
kinmez. Habe§ askerinin en bü • -------------
yük meziyet ve kuvveti hiç bir su. Sovyet bllglnlerl 

Hakiki 
Tarzanlar 

Orta Amerikada Saloador ünt.f 
sinin !balta görmem.if orm.anlann • 
da urt bir Tarzan yab)aımnıttrr• 
B1tifarzan beyaz derili bir adamı 
hiç görmemif oldufu pn, hiç bir 
dJI ae kODUf8mamuaatıar. lU&.&fl 

Alıajala civarmdalti oımamD" 
da ibtüne gidildiği zaman bu do • 
kUz Y.&!mdaki çocuk elindeki koca 
man ok ve ya111la miithit bir au • 
rette sav&fllll!br. '.AJıcak on güçlö 
kuvvetli adam~ J.8kalıyabil-o 
miflerdir. 

Orman'1.a.Ma yapyan yaıbant ço
cuklar hadiseleri nadir olmakla bie 
raber billıbnttin de yo'li defildi:rır 
Bundan bir kaç yıl evvel Hhıdist...,. 
nrn Allaıha!liadmda ark ormanlanO 
içinde diti kurtlar tarafmdan eıır 
zirilerek büyütülm.uş hir çocuk bıJ# 
IUJmlU!~ iHindistanda, Afrika.da 
Rusyanın ııHrz krsımlarm.da ve M• 
caristanda böyle hadiseler olmur 
tu. Faliat böyle bir ç.oOuğu hiç bit 
vakit medenileıtiımefe muvaf fali 
olunamaııuttır. 

.. ... ,_, ....... .__.., ___________ . 
Bizim namımıza 

hareket eden 

Bu adam kim? 
Ankara, 7 .(A. A.)~ - Figa• 

1 
rola isminde bir adamm Anıt
rikada Milli Müdafaa Bakan " 
Iığmm salahiyetini haiz olduğu" 
nu iddia ederek askeri aiparit 

edilmittir. 
Bu adama Türkiye hükUnıetİ 

ı namına bir aiparif İçin hiçbit 

1 
salahiyet verilmemiş olduğunıl 
beyana Anadolu Ajanıı mezu1" 

l.!!r.; __ ... _ .......................... , 
retle yılmaz olan cesaretidir. Bugün Ankarada. toplanmakta :...:=~:...:.,:::.~------~ 

Habeşler otuz doklız ıene ev - olan altıncı tıp kongresine Sovyet 
vel Adua muharebesini fevkalade hükfuneti adma iıtirik edecek o. 
manevra kabiliyetlerine istinaden lan üç Sovyet bilgini bu ıabab, 
kazanmıtlardır. Adua muhare .. ekspresle Berlinden şehrimize gel 
besinde Habeılilerin gösterdikleri mitlerdir. Bilginler, bu ak§am An
manevra kabiliyetinin mahiyetini karaya hareJ<et edecekl~rdir. 

1.1/uhareberıirı cereyan edeceği .Ugadenin mıılıteıem 

'\ 11.örllniif. 
ormanlarından bir 

. 

HABER 
ıstanbu•un en çok satııa~ 
haklkl aksam gazeteı:Jlc'ı 

it:t.ntarını :-tABER'e 
verenler· kar edorıer• 

· ~~~~-

i . . . 
i 
1 

••• 
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1 n san kuvveti ve 
modern sil8hlar Haliçteki 

"'Paradoks,. diye arııulu 
(beynelmilel) bir tabir vard11 
Söylenir söylenmez par~ak bir ha·' 
kikat gibi görünen, f akaı altını e

§eleyince kof bir mantria dayan. 
drğc anlatılan sözlere böyle derler. 

Niçin iç~mi.ce,~od~m.ıil~ de-- mavunayıgv ınlarl 
• en nesnenın katı haknnıyetinden 

Belki bu fıkıamın el altında 
aöyliyeceklerim de bunlardan bi
ridir. Fakat, ne de olsa, dayana 
mıyorum. Yazacağım! 

Düıtüğü hab~r verilen Adua
nm resmini ıJueün ıozetelerde 
gördüm. Şehir olmak töyle dur· 
aun, kasaba bile dtiil. .. !>erme çat. 
mn kulübeler ... Habet askerleri i· 
ee, gene diğer bir resimde görUJ. 
düğü gibi, silih e.zlığı yüzünden 
tahta tüf eklerle lalim yapan biça 
reler ... 

ıüpheJenmek ıcliror? Niçin m- kaldırllacalc 
sanların maddi ve manevt kurt• 
tini her ıeyden ustün ıörmilfdo Ltman genel 
ruz? ... .. 

"Paradoka., dediii~ bundan 
sonra baılıyor~ 

Bizim Niyazi Ahmet eski kitap
ları, ıazete kollaksiyonlarmı ka· 
rııtırmakta üstattır. Bundan elli. 
albnış sene evvelki bir kolleksi· 
yonda 9öyle bir havadiı ketfet· 
mit; bana gösterdi. Mealen nakle· 
diyorum: 

dlrektUrlUğll 
buna çalışıyor 

Liman ırenel d.lrektörllltB btaııbul 
liına.nmda f dhallt 91yumm 111&'1111&· 

tara alınarak Halicin ortasında dur -

mumdan doğan Uman karıııkiıfınm 
katı olarak önüne geçmefe karar ver
miJ n bunun için btr yandan eko•o -
bl bakanhtyyJa, öte yandan muhafaza 
idaresiyle anlaşılarak tedb1rter alın -
mata bqlanDUJtır. 

t.ta.nbuldald Uman a.nbar ve ant · 
repolannda bekUyen, et1anın birkaç 
mJslfnJ ferah ferah alabilecek kadar 
yer nrken lima.n ldartsl bir mavuna. 
buhranı karşısmd:ı bulunmaktadır. 

Kış y 1ece leri bu 
yıl biraz pahalı 

Bazı maddelerde bu pahahhk 
geçen ylla nisbetle yüz e elli 

· derecesindedir, 
Memleketimizde kı' ylyeteklerlni 

teşkil edeır fasulye, bakla, nohut n 
mercimek bu yıl ıe~en yıla nazaran 
daha pahalrdtt. İstanbul borsasında 
daha şimdiden yüksek liyatlarl& satı
lan bu yiyecek maddelerinin eelecek 
aylar içinde da.ha yüksek fiyat ala · 
catuu al!kadarlar a3y1Uyorlar. Bil -
hassa fasulye fiyatlannın yüksekliği 
daha şimdiden her cins üzerinde geçen 
yılki flyatlann yUıde ellisi ntsbetinde 
olmqtur. Borea fiyat cetvellerinde ge 
çen yıl fJyatJ 10 • 11 lnır'Df olan fasul-

yeler hu yılın ayni a),nda 15 - 16 kll .. 
ruştur. 

Piyasada altıkadnrlarla yaptıtımm 
temaslara göre bu fiyat yliksi!-kltfi b11 
yıl bir çok bölgelerde havalanıı Y8i· 
mursuz geçmesinden ve mahsulfin har 
mana alındıtı sırada yağan yağmurla. 
rın mahsule znrnr verme8fnden Deri 
gelmiştir. Iktncl bir sebep de dofu Af. 
r:fkasında harbe giri§!Di§ olan ltaJJa. 
nlll son aylarda bu mahsullerimtzdeıı 
sllel yfyeeek olarak normalcfen ti.zlı; 
a1mı§ olmuıdır. ltalyanlaTın bütün kol kunç aı

ri teçhizatı var: 

"Avrupada yuvarlak bir mad· 
de ketf edilmi1. Dütm•n üzerine 
atınca patlıyomıu9. Bir ablıtta 
üç bet kitiJi birden öldGrerek et· 
rafa dehıet aaldıfına göre, artık 
bundan ıonra muhuebe etmek 
pek güç, belki de :mkinaı% olacak· 
tır !,, 

İstanbul liman fdhalltmm (Ok yQt -1-------------------------
Tayyaresindcn tankına zırhlı 

otomobiline kadar!... , 

Hayalimizde hepsi de öyle deh. 
şetli aletlerdir ki, bunlara sahip ~ 
lan bir ordu, sahip olmıyanı mut· 
lnl:a yener ... 

Onun içindir ki, Habeıterin 
Adua önünde dört ıün dayanmış 
olmalarına. t•ftyoruz ı ... 

Halbuki f&tılaca.k ıey, aııl bu 
hayretimizdir: Biz ki, ç'>k nokaan 
vesaitle, asri vea:ı:te karJı nice de
falar kar§ı durmatuz: itte Çanak
kale ... l~te Anadolu aav&fı .• 

Yalan söyliyen 

Tabit, buna biz timdi ıtlltıp , ... 
çiyonız. Asri muharebderde, el 
bombalarının her nevi, diler ıi· 
llhlar yanında inıaan lehlebi ıibi 
ıi>rünüyor 1 

Y okıa ileriki nesiller, modern 
aili.hların tankıncfan tayyareaine, 
zehirli ıazmdan Z !U&ına kadar 
hepıine ayni gözle mi bakacak Te 

bunlarla alay mı edecek 7 .• 

(Vl·"G) 

Pollste: 

aek oldufu yıllar<lan kalma bu ltfya • 
dm ıebebf mavuna ttcretlerfnJn antr• 
po Ucretlerlne nazaron Jtaha ucuz ol • 
lltllllı d rr. 

Bu halin anane ppiıek .,. as •• 
manda Dd klprll arumda duran ma"fll 
nalan bU.bUtfln kaldırmak için Uman 
tdartst ilk adımı atnuf n "supelb,, 
Ocrttinl, eneloe herg{ln fçin ton başı
na 12,5 kunıı fken,, ~dJ on günden 
son.ruı için 20 kuru~ çıkarmıştır. &
konomf bakanlıftnın da tasdik ettfti 
bu tlcret Y11kHH§l muunalara ratbe.. 
tt azaltacak:trr. 

)fa.amafUı ltnan idaresi bu tedbfrt 
dt klfl SÖ11Mmeilte .,, bUtUıı ldhallt 

tıf1&11Dm antnpolara rfrmeıd fçfn 
m.aTUna ttcretlerhıJn da.ha fazla ytlk -
ıtlme!Jl.nj iltizam etmektedir. 

Yaralılar Yangın Muhafaza t~killtı da llman-
K Tavukpar.annda, Kürk~er IOka • d •--'ba ı d ek k -'· a ımpaıada Kulak~ızda otu- .~ ğmda 33 sayılı biakbı Ahıntde ..at Ha- a uu.ı t tem n e ller a~~ -

nn AbdurrahmRn ile Zindan ar· Ul bey hanının U.t kat odalanndan Çrlt61n """lnttne germek f~ln mııvuna 11. 

kasında oturan kazancı Salih is- birinden yangın çıkmı~ odada bala - 8U1Untln kalkmasını istemektedir. 

ıninde iki ki~i d:ir ktama dof'ru nan bakkal e3yaaı kısmen yanınıF. --o-
Zincirlikuyu caddesinde Vaaıi ec· ~antadohk·rt.kbin liraya stgortah oldufun. Hamdullah Sophf 
zahanesine gitm· l l 1 n ' at yapılıyor. geldi 

•. • 11 er, t"ara 1 0 • Kumarbazlar 
duklarrnı soylıyerek "aralarını Bükret elçimiz Hamdullah Sup-d J 1.Şarap lskele.~nde mavunalar ara . d 
ar ırmak istcmiılerdir. Bunlar- sında Rasih, Mahmut. Mustafa, Sadi, hi dUn öjle en ıonra Romanya-

dan Abdurrahman sol kolunun al- thaan, Hilmi, Şab.'tn, Omer bminde dan ıehrimize ıelmiıtir. Bu ak
tınd ·.1, Salih ~ağ bacağından ya- se-klz kiı.-i kumar oynarlarken yakalan f&D1 Ankaraya gidecektir. H&JJVo 
ralıdır. mışlardır. dullah Suphi de mittir ki: · 

Eczahanede bunların yaraları Baldırından - Yarın aktam Ankaraya ıide-
aarrlırken bu müracaattan zabıta yaraland~ ceğim ve Romanyadaki ıöçmen 
haberdar edilmi~, hemen tahki Kl Kurbalıderede seyyar utıcı Ali, itleri etrafında ıeflerime malOmat 
kata geçilm' f lk' k d U mil, Mahmu4 Hayri sarho1lukla vereeeiim. Romanyadan yurdu-
k lf ır. ı ar a aı n kavga etmf~ler dövtişnı6ş1erdfr Bun • 
apanı üzerinden ıeçerıerken ta ]ardan Ali ~t' baldınnm lkl ~erin - muza. ıelecek daha birçok l'ÖÇDlen 

nımadıkları iki a.rabacının taarru· den ynralanmrttır• vardır. 
zuna uyruyarak )aralanJıklarını, çarpt:ı --o--
a.rabacıların kaçtıklarıuı ıöylemiı Kısıklıdan ceçen mütekait Mu. Yugoslav uçak filosu 
lerdir. Zabıta tahkikat11. bu ifade tafaya Nuhkuyuaunda eoför Tmf • elecek 
üzerinde dev d k .k. ğin idaresindeki otomobll çarpmıtt g 

Ab am e er en 1 1 ıaat yaralamıştır Y-'-mda ıehrimize bir Yugoı-
so.nr~ durra.hman me!'keze ıel· Kalbl durdu aa 
mış: . Tahtakalede Kanaat hanında otu. lav uçak filosunun ıelecefi habeT 

-d. Bı:ı demincek dofru ıöyle . ran mezbaha. IKflerinden Hasan kalp 
me ~'<. Yaka Unkapanı köprüsü !ekte.sinden ölmUotiir, 

Yerilmektedir. Deniz ve kara tay· 

yarelerinden mürekkep olacak bu 

filo Ankaraya da ıidecektir. 

Nüfus 
neler 

sayınıı bize 
öğretecek? 

Genel ntlfus •nnuna ~ Ud haf 
ta kaldı. Yeni nUfus sayımına her yer
de tam bir hızla hanr1anı1rrken hez 
tarafta en çok merak uyandıran §'7 
sayımm vereceği son, daha dofrusu 
handan sekiz yıl Bnce yapılan Mdnd 
genel nüfus sayrmmdanberl ne kad.u 
artm11 olduğumuzdur. 28 flkteşrin 927 
ırenel nUfus sayımının vermi' bultÜı -
dup eon bu JmJmndan tok 3nemle 
tekTar g8!8nUne alm.maktadrr. 

Bu ilk ısaynnd& TUrktye ntıfosu 

13,648,270 olarak Uablt edtlml§ti. Bu 
miktann 6,563,879 u bdın 7,084,:l91 i 
erkekdt. Bu arada bir yaşından kil ·iik 
olanlar 64.5,344 kişi f dl ki en ziyade 
bu nokta 0.Rrlnde durulmaktadır. Şim 
dl 'bu sayımda 8 yaşını aşmış olma. • 
lan icap eden bu kffçükler~ acaba 
kaçı batnnftbllecek fft• bu, bizdeki ~o. 

idamını tsttyen 
mahkt\m 

Antep, 6 - Bostancı Oıman fs. 
minde azılı bir katil bir milddet 
evvel hapishaneden kaçarak iki 
kiıiyi öldünnü§tü. Osmanın d~-
nıtmaaı ağır cenda bitmit, ıuçr 

lu, ıon söz olarak idamını iıtedi

ğini ıöylemiıtir. Mahkeme Oıma· 

nı ölüm cezasına mahkUın etmit· 

tir. 
o 

Adanada hrtınanın 
tahribatı 

Adana - Fırtma ve yalnıtır 

ıehrimizde bir hayli tahribat yap· 

mııtır. lstaıyon civarındaki ilç bü.

yük elektrik direği yıkıldıiı gibi 

gene o civard~ birkaç evin damı 
uçmu§tur. 

cuk Hfiyatını haldkt rakamım nn; 
cekttr. 

Ge~n ~ayımda memleıke\:bntz·de kfı. 
lometre başına, bataklık ve gfiUer m.. 
rlç, 17,9 nüfus düşmelde fdf. ~ 
sekiz yıl ncııba bu mUda.n ne kadar 
yilbeltmi,tir, geçen ayrın1da oku.mat 
bflenler 851,527 erkek, 259,969 kadın 
olmak (lzete l,lll,496 idi ki bu miktar 
umumi nilfusun on ildde biri deme!k. 
tir. :Acaha aradan gc~en harf ve an 
fnlallplaı:ı ne tt>Sfr yapmıştır? Bun11 
'c!J( önümilzdekl sayını gijsterecektfr. 

Geçen sayımda nUfuaumun 8,620. 
739 u bekArdr. ;Aradan geçen ban§ yıl
lan evlenme Uzufnde ne derece mm. 
bet tesir yapmıştır. Bu Cla Od hafta 
sonra anlaşıl:ıcaktir. 20 flkteşrln 1935 
nfllwı Ayımr ayni sa.manili. yapılsa 
fnkıllplann bfr. lJlçtlst! olacaktn-. 

Yumurtacılar da 
"hal,, a alınacak 
Belediye yumurtacılan da~ 

yeni hAle a lmağa karar nıa,tlr. fi. 
murta teclmerleri ya.kmcb yumurtacı. 

Jar btrllğinde bir toplantı yaparak h 
ifl görüşeceklerdir. Yumurt.aeılar Cla
hllt btihllk tçJn toptan yumurta • • 
tan1ann hAJe nlınabflecefl, fakat ya. 
murta ihraç teclmerlerinin hlle glre

mlyeceff kanaatinde bulunmaktadır " 
lar. .. • 

o 

Bir çocuğa yıldırım 
çarptı 

Sivas, 6 - M~hmet isminde Jril. 
çük bir çocuia tehir dıtmda yıldı· 
rmı isabet etmiıtir. Tatlı derede 
çahpn babuma yemek götüren 

bu çocuk derhal kömür haline 
ıelmiıtir. 

üzerınde olmadı. Kaaımpaıada Ki Annesila giderken 
reçhanı altında kazancı Mehmetle Be.,lkta§la oturan bet ya~d& Falk 
Çakn:ı Faik ile kavga ettik. On dün annesiyle Beştkta.ft.:' yolan kar • 
lar bızi yaraladılar d : . et tarafına geterken oofor Ahmed.in f. [ :. ] 

Zıthıta suçlula.r , e~ı,tır. daresindeki 2376 numaralı otomobil ş E . H R 1 N. .. 1) E R n· L E R ı· l 1 Y•kaıamıı, ya· çarpmış, çocuk yaralllnmrştır. l 
ralılar~n d~ .neden evvel& yalan kayalıklara oturdu 
söyledıklerını tahkika bıtlamııtır. Yeniköyde oturan avukat Adilin .. ------------------------~-~·----1911!----llİliiİlıiıl-.1 

r····Mem·t·e.kett ...... e··-·-·· :::~~y.~~~ı:::~ .. h!ı.~z::.~~d; Kartal - Yakacık otobüsleri 
: Mhile yirmi metre yakınlıktaki Çiriş. 
i d Geçen gün bir fırsat düştü de Yakacığa gitmem J 1 bl olarak biribirimizle öleıiye rekabet ediyoruz. Trm 

den inen her otobüşe ancak dört beı kişi isabet ediyor. 
Biz de ziyanına gidip geltyoı·uz. Sonra e.a/;idcn bir klıı. 
lff 15 kuruıa nakledt:rken ıtnadi 10 kuruşa taııyoruz. 

• eprem ler hane kayalıklarına oturmuştur. Mo • ll:ıı-.Jdi. Kartalda trenden indiğimiz vakit dört b,.q 
: tördekflcrln feryadına sahilden yetf • - .. ~ ~ 

tane otobüs ,.e otomobil kapılannı açmışlar, Yakacığa 
Çankırı, 6 - BuailL ıaat d 

kuzda şehrimizde zelzele old~ u. 
10 saniye kadar ıüren bu dep. 
remde zarar yoktur. : 

Bolu, 6 - Bu ıece ••baha ! 
kar§ı ıa.at 4,5 da batıdan doiu- ~ 
ya doğru tiddetli bir deprem o!- f 
du. Üç aaniye süren bu deprer ı= 
min iddetinden bUtün 'ehtr 
halin uykudlln uyanmıftıl'. Za.. = 

.=.:oktur. İ 

şilmiş, motör kurtarlımıştır. götUrmek itin müşteri çafırıyorlardr. Bunlardan llla -

•ı 1111 w H s -,- a •' lettayln birisine binerek hareket ettik. 

20 llkteşrJn Pazar 
genel nUfus sayımı 

Sayım günü, sayım, i§inln blttlfi i
lb edillnceye kadar t:':cuklannm so -
kağa bırakmayınız. 

Kütük çocukların 90kaja çakmıla
rından ana n babalım mM'ul tutu • 
laeakhr. 

Meğer burada Yakacıkta Kart.al arasında lşllyen o -
tobtlalerin büyük bir derdi varmış. Bu derdi dönU,te 
90för Sedat bize şöyle hUIAsa etti: 

- Kartalla Yakacık ara.ında l§lluen otobüslerin 
büyük derdi, otobüıleırde ııra ıuulü olmamasıdır. Dün· 
11anın her yerinde bu sıra usulüne riayet edilir ı·e bir 
otobiü dolup lıareket etmeden arkadOkl otobüsün ka· 
pıa ~ılmm. Bu tııreUe J..na f0/6rln kf on paraka· 
6tımrlar, hmı de bmıtn, ldı11k, ve otomobillerin Cl§ın • 

ma paylanndan. kar edilir. 
Fakat burada her nedeme bu usule riayet edilml • 

'IJOr. lkl ~ otobllall olan ungln lJir. 'adamın 'byf ine td. 

Bu rekabete ıebep olan otobüs sahibi zengin oldu • 
ğundan bizi mahvederek bu işi eline almak lçin para 
ıarlından çekinmiyor. Fakat biz öyle değiliz. Beş P{I • 

ramız olmadığı gibi sırtımızda da gömleğinrlz kalmmlı. 
Birkaç dela kaymakama b~ .vurarak ıtktlyet ettik. Dn-
dimize kulak asan olmadı. Ne yapacaüm•zı bilmlyoru:. 

Kartal kaymakamlnlının şiddetle nar.an dikkatini 
eıelbedtriı. Bir ~ aileleri işsiz bırakmak ve elfndeki 
ufak sermayeyi ma.bvttmekten ba~ka bir fayda~ı olmı • 
yan bu JO:ararlı rekabetin önüne gc~mcsini, ve burada f~ 
llyeın otohiı-merl mahvolmaktrın kurtarmasını bek -
lerlz. - ."=> " • 
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• 
Bulgaristan 

Komşularile ~alma 

BABZll-~Poetım ' tt.rnŞJUN - 1 

~E,eş l)arpjni~-~lyasal _yüzü 

Almanya ItaJyaya 
iyi geçinecektir! yardım edeeekm 

Cenevreden dönen dönen dış Uluslar Kurumu zecri tedbirleri deşüne dur 
bakanları böyle söylüyor Naziler, lsviçre ve Avusturya üzerinden ltal 

Sofya, 6 - Bulgar Dıt Bakanı 
Köaeivanof Cenevreden Sofyaya 
seldi. Gazetecilere fU beyanatta 
bulundu: 

~v::_~;:~~i i::ı~·- silah nakliyatı yapmak istiyor 
eaktır. Almanyanın bundan pek çok çıkarları var 

Sulka•t ve yugo•l•Y7• Uluslar rada bir çok komi!Nstler Jtalyan •• yolunu takip etmeleri f~n 
"- Cenevrede bugün Balkan 

memleketleri müme11illeriyle ke· \ 
nuıtum. Bulgaristan her ne kadar. 
paktlara dahil değilse de bütün j 
kom,ulariyle daima doıt kala· 
caktır. Yugoslav Batbakanı U· 
zunoviçle Belgratta Balkan sulbü· 

Sofya, 6 - Son auikut hadi.. taret.hanesi karpmda dstertJer yap. Jardn. 

ıi, Yugoslavya ile Bulıaristan a• Kurumunda mqlal'dn. Polis bunlan dafıtmrftır. Muaollnl Roma el9l•I 
rumda hirtakmı hoınutauzluklar F 1 konuttu 
doğunnuftur. YugoslaT pzet• Uluılar kurumu komeyi buılln ransa • talya Muaolini, Almanyaıun 
leri, Bulgarların Uzunof çeteli· toplanarak altılar komitesinin ra- Mueollnl ve Llv•I telefonl• elçiaiyle uzun bir konut 
nin Yugoılav topraklarmda hazD'· pQrUDU dinleyecek Ye kararmı tea- konuftu hmm Uflur. 
landıklannı !iddetle protesto et· pit ederek yanndan aonra heyeti Fransa Batbalcanı LaY&l, -b. Alman elçlal, Almanya 

nün taraini m~elesini, Titülesko mektedirler. umm:niyeye Yerecektir. ber Yerildifine ıöre - dün ve ev· ni d&nmÜftil. Ve ıanıldı 
ile Rusçuk - Yerköy araıında Son hadiıeler üzerine tevkif e. Altılar komiteıi, on üçler ko· velki sün Mıuolini ile birkaç da· re, ltalyaya kartı zecri t 
kurulacak seyyar köprü mesele • ı dilen sübayların sayısı 50 yi bul- mitesinden aonra kurulan Y• bu- kika telefonla ıarütmüttür. almdılt uman Alman 
ıini, Maksimosla da ticaret mu . muttur. ıünkü harpte uluılar kurumu mi- Al a ltalya "llh al J 
--- - --- ------ - -------- --~.~~~We~p~ll~· many • ~m ~1 ~ 
D t Y 1 Y • t d NJUn nutulmuftur. - (Deylı 05 UQOS BV• UnanlS an 8 viz,, rolllnü al.iıtmı tespit edecek Bu ıırada Londra ıueteleri t... dan). 

----------·· olan komitedir. Yiçre Y• Alawı7a araamda yapıJr H b • t d yada manavra Genolay meselesi Komite raporunu hazırlamıfbr. lllJf &izli bir muabededen baluet- a eşıs an 
13 ler komiteainin raporiyle bir- inekte •• dolayulle Almanyanm • • • • • f 

Beıgrad - ikinci ve üçüncü 
orduların muhtelif cüzütamlann. 
dan 26 bin kitilik büyük askeri 
manevralar bitti. Büyük erkini • 
harbiyenin karargahı olan Rovni
ıay ovasında manevraların sonun- 1 
da büyük bir geçit resmi yapıl • 
mııhr. 

Gazetelerin aıkert mütehau11-
ları, manevraların ve geçit remıi
nin beklenen mükemmel neticeyi 
Yerdiğini yazıyorlar. 

Manevraların aon günlerinde 

Atina, 6 - Bqbakan Çaldart. 
dün Sü Bakanı General Kondilisle 
yaptığı uzun hoylu hrr konupna· 
dan tonra Kondiliai, Yunanistan· 
da krallıtın tekrar kunılinumm 
ancak reyilm ile mümkün olaca • 
ima ikna etmiftir. 

Bundan aonra bqbakan, pze. 
tecilere yapbfı diyeTde, hükame
tin eıkidenberi çizdili proıram 
dairesinde hareket ederek genel· 
oyu yaptrrac:ainu bilcliTmiftir. 

aaltanat naib~. Prens Pol ile bat ve iş kanununu 
d19 hakanı. Su bakanı da hazır bu 
ıunmuıiardrr. kimler hazırhyor 

Sü bakanı, manevralara i!tirllc 
eden kıtalara hitahen neırettili • ~nD:ra, 8 - it kanunu projui
SlWilJı emirnamede manevrala . nı ıncelıyecek olan kamutay muh· 
rm verdiği neticed;n fevkalade telit komiıyonu yarın ıabah ilk 
memnun olduiunu, böyle hir or. toplant11ını yapacaktır. Bu toplanpt 
~uya malik olan bir milletin ati- tıda Ekonomi Bakanı Bay Celil da 
aine emniyetle bakahileceğini söy b~lunarak izahat .. verecektir. Ko
lemittir. Manevralarda onbet muh mısyon .ha~ta~a uç defa toplana· 
telif devletin atatemiliterleri bu . rak proıeyı bır ayda genel heyete 
lumnuttur. vermeye çalıpcaktır. 
Manevraların yapıldığı Biye • Komiıyonun ba§kanı Dr. Hak-

linç kasabasının kadm erkek, ço • kı Şinasi {lıtanbul), mazbata mı. 
hık çocuk bütün müslüman halla, harriri Dr. Ruim Ferit (Niide), 
TiiJ'kiye ataıemiliteri yüzbqı Ke. katibi İsmail Müttak (Siirt) dir. 
mali kasabadan birkaç kilometre Üyeler de ıunlardır: 
uzaja ka.dar t~yi etmitlerdir. Dr. Muzaffer (Aydın), Nuri 

Hltler: 

" Almanlar dar 
yerde yaşıyor!,, 

Dedi 
Almanyada köylünün önünde 

tiiel manevralar yapılmak suretiy
le buat bayramı kutlulanmıttD'. 

Propaganda bakanı Göbels 
baynmı törenini a.çmıt, sonra 
Hitler söz ıöylemittir. 

Hitler Alman konuaundan ve 
süç meselelerden bahıederken, 

"Almanlarm ıayet dar bir yerde 

(Aydın), Mithat (Bolu), Mustafa 
Şeref (Burdur), Atıf (Buna), Dr. 
Refik (Bursa), Fuat {Erzurum), 
Ahmet Özdemir (Eıkitehir) , Hak. 
kı Tarık Uı (Gireıon), İbrahim 
(Kütahya) , Mehmet Somer (Kü
tahya), Kani (Maniıa), Kazım 
Nami (Maniıa), Rıza (Mardin), 
Cevdet Kerim (Sinop), Hult1ıi (Si 
nop), Yuıuf Kema1 (Sinop), Na
zım (Tokat), Yapr (lıtanbul). 
Tahir (Manisa), Salah Cimcoz 
(latan hul) , Baha (Kan), Süley
man (Kayseri) , Nedim (Kocaeli), 
Ali Rıza (Konya), LCitfi (Kütah
ya). 

~amakta olduklannı,, aöylemit· -----Z-c.A_Y_t _____ _ 

1993 pllkah otomobilimin tek pil -
kasını kaybettim. Yenisini alacağım • 
dan ~kisinin hükmü olmadığı tlln olu 

Hltler, S_ovyetler aleyhlnde de 
•izler allyledl 

nur. 
Ahmet Berlin, 6 (Radyo ile) - Dün 

Almanya ıenelik ekin bayramını 
teait etmittir. Hitler hir nutuk ~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Yererek dünyanın hiç bir taraf 10• Jetler zürraı zorluk içinde iken, 
da böyle itçi, zürra, köylü, ve te· hatta parasız ve açken Almanya • 
lrirliyi bir araya getiren bayram da mahlul çok iyidir. Bu netice 
ppdmadıfmı, bunu ancak Naı- Nuyonal . So.yalizm sayesinde 
J'.IOD&l aoa,..list ihtili.linin müm . elde edilmittir" diye ilave etmek· 
l9n laldıtım .öylemiıtir. tedir. 

.,,..,.. tapraklaniım altıda bi- Atalı Saluonya kadınlarından 
~ sm1I[ olan RU1yada kıtlık a· birçoklan Hitlere kendi eleriyle 
&.!,f kml kıran geçirirken, bü . yaptıklan birçok hedİJ.eler takdim 
Jtti iı&mGrıeleri olan birçok deY- etmitlerdir. 

likte, bu rapor reye konacak ye ltalyaya Sen Gotar tüneli yolun- munazuın 
alınan karar ıureti yarıı:dan son- dan aWi ı&ndermek nw. olda- topraklar 
ra hatun asalarm lftlrak ettlli lmm yamnaldadır. 
uamhleye anedileeeilıtfr. Bu haberlere ,ar. :Ahnan q ' •Nqı,. Kıwriltl,. si 

Komey bu,Un yeni b~r komlte l;akaDJıtı erklnı ltalyaya liarp 'lwaılri ~t 
daha aeçecektir. Altılar komiteai, malzemesi s3ndermek meMl•lni ltalyanlum lfpl ettlll 
uluılar kurumu miaakmm ihlll • ciddi ıurette ı6zden ıeçirmekte- all mmtakMı, methm Vı 
dildili neticesine yardılt için, ih· dir. tehtı slbl, kime alt ol 
ili edene kartı almacak zecri ted· Sen Gotar ttınell lnp edilirken aarelte tetplt edilememiı 
birleri bu yeni komite teapit ede- Almanya ile lavip-e arumda sis- dlr. 
cektir. lk:e yapıldıtı anlqılan " b&J& 1921 .....W.. --·-
tt.ıraıen aulh teklH edeckmlf mer'i olan bir mualiedenln bir timılelr&t hebnlrtı etlldfl 

ltalyanlann Aduayı •aptettik· 
ten ıonra Habetlere aulh teklif et
tikleri de haher Yerilmektedir. Bu 
hldiH dotrudan dolruya fU ma

·madde.ine 16re, Almanya hflk6. pnda daf,.f tarafmdan · 
meti ne zaman iıtene, lıYiçre olan bir haritada Mmaali " 
hllldlmetine Janıpn•bmn ba Habetlse ait olchalm 
tnnelden ltalyaya mOhimmat n yor. -
esleha ı&nderebilecektir. Bir l111Z •lilla lıii· .. 111 nalara delllet ederı 

t - lta179 ACİ.layı '9ftf6otm~1r c.;_t.I •• Al...e.aa,yauua IWIJ•7• •'-.-~ -,,a. -~*'-1 

milbimmat vermesi için üç aebep dudu bqOn ltla1 edlbılit ıuretijle Halieılerin maneit bv
yetlerini Ye mukavemetlerini ta· ıaıteriyorı 
mamen Jmdıklanna, n Hahe§i... 1) Ealeha Ye mGhlmmat imali 
tanın kolaylıkla teklif edecekleri Alman ameleaine it çıkaracaktır. 
alır aulh ıartlarına mufavakat e- 2) ltalyada fqizmin aubtu Al-
deceklerine inanmaktadırlar. manyadaki rejimi de ıaraabilece~ 
2- İtalya bu birkaç ,Unltik tir. 

harpte tahminin fevkinde yıpran· 3) Almanya, ltalyara aıkqık 
ımıtır. Geriden taze kuvvet, mn~ bir zamanmda yardım etmekle 
hlmmat almak ve ileri harekltma kendiıine Lehiıtan •e Macariatan
geçmek için bir müddet hekleme- dan h&!ka yet1i bir mü~tefik bul· 
fe mechuriyet hi11ediyorlar. MU· mut olacaktır. 
zakerelerle bir müddet daha Ha· Almanyadan ltalyaya mGhim .. 
heıiıtanı oyaladıktan ıonra taze mat ve ıili.h göndermek için diler 
kuvvetlerle yeniden hücum ede ~ bir yol A vuıturya oldufuna ıöre, 
ceklerdir. bU meaelede, ıeçenlerde Berlin-

Maamafih ltalyanlarm herçe- de toplanan ecnebi devlet adam
badabat daha uluılar kurumu top- lannın göril!melerinde müzakere 
lanıp aleyhinde '1ir kar•r verme- edilmittir, deniyor. 
den ve verdikleri karan tathik et- Macaristan Sqbakaru General 
meden itini çarçabuk bitirmek iı· Gömböt'iln, Berlinde bulundulu 
tedikleri muhakkaktır. Hahetlerin ılJ'ada, ltalya ve Avusturya elçile
iıe "Topraklarımızda dü§m&n var. riyle yaptığı mülakatlarda bu me
ken ıulh iıtemeyiz !,, dedikleri a- seleyi ileri sürmüı olması mühto-
lnllardadlJ'. mel ıarülmektedir. 

lngiliz kabinesi ~2~1~1~}h~!!.:"~~?~ 
toplantıya Vatfngtondan 1>11dtri11yor: .,, 1 k Habetfstanla ltalya arumda harp 
çagırı aca hall bulundutunu tasdik eder. Ameri

Londra, 7 (A. A.) - Mominı 
Poıt'mı haher aldıima göre, har· 
bı durdurmak üzere alınacak ted· 
·birler hakkında Cenevrede hir an
lqma olur olmaz, lngiliz parla • 
mentow toplantıya çağırılacak • 
trr. 

Parli.mento, zecri tedbirlerin 
tatbı1rinden doğabilecek hadisele
re, lngilterenin karıı durahilmeai 
için yapılacak ,eyleri toptan gö • 

riifecektir. 

lngiltere - ltalya 

kan Cumur bqkanı Ruzvelt, bu ,US • 
den cephane ve stllh ihraçlan Uzerine 
ambargo lJAn etmlftir. 

Kat't bir bitaraflık a1lden RUftlt, 
hangi tarafm mfltecam oldufun11 da. 
hl a:raşbrmamtJtır. 

Ambargo emrine ka.l"§ı ıelenlere 

5 yıl hapis l'e 10,000 dolar pana ceza
sı tayin edilml~r. 

Japonya- ltalya 
J•pon gemllerl ltelyan Uman· 

ıarm• ugramıyacak 
Paristen blldirflf1or. : 
Londradan plen haberlere c3re 

fllrkt& sefer yapan aJpon pmilerl 
ltalyan limanlanna uframıyacak • 

Londrad• komUnlet nUmayl•I taTdır. T..ondraya giden Japon gemile. 
· Beri.in 6 (Radyo fi•) - Dtin Lond- rl, Silveyt kanalı yerine Ümitbumu 1 

mmtabnm • mil bclu 

-~· hdnd bir ltalpa .... .... ~ 
hu mmtab naldalı pqi n. 
ri1mekte" .. 1908, ti .. ,. 
il ..w.ma ı inci 
J;U !,, Ck Uıcwktedlr. 

Ba maaliedenha &. 
t&Jledlrı 

"1900 .... 10 ...... Pi 
hinıleld ~ ,,,., 
lıolonlıli I• Tı.t'• arcM d• 
'Jiün lrıulrd - .q.ı. 
lımmtlan itilNrin, ,.,.,,,..,, 

liri lrııdatli7'- 6bl~ 
aalail• mll11ai oLırcıılt •• 
60 lıilometr• asalJelıfa 
iriye Jofra ,.,,., • ., 

1908 mualıedeel taaa 
delildir. Son defa ltal,_
tıemleke bakanlılmm 
harita iM 1nı hududu taJb' 
memit olarak :-:- ... l 

Bu itibarla ltalya, llıtilr: 
nl ihtillfmda tatbik ettll' 
nin ayninl burada Jmll 
Musaall datmm- hattl 
60 kilometre kadar ~ 
sa - kendiıine ait oldulU 
tini nan edecektir.,, 

lngiliz muhamrl, usol• 
buraya bir hudut komiıy~ 
dermek •e hudut tayin edl 
kadar her iki tarafm çarp :,1 
11 llzım ıeldifini ya!lf0 

hu hldiaeden beri dört ~ 
jine ve m~delenin arttı 
kılıraa b&yle bir 9eyin ~
bile imklnırzlqm19br. t-' 

Habe,ıetana yardıfl' 
Rfyo dö Janeyro'dan Ha. , 

çin bir gömlek kafilesi harek' 
tılr. Kahire kıptl patiriğl ve fi' 
mer Tosun halka bir beyanntt 

4
,

r~tırek Habe~ter için hir Y~~' 
tMi a~m1ştır. Patriğin kendi 
ıiliz lirası vermittir. 
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Şeffirf.e_ 9e~~~_; 
SaiaŞiar birer coğrafy 

• • W;t ,,-. . '; . .... __ ,..,. 
öğretmenidir ! . INTIK Habeşistan - ltalya arbı 

Te&ırnka numarası: 27 Yazan: (VA· NO) halka neler öğretti 
11 Bütiin dünya halkına evrensel tane, süs için, koıuolun 

koyun, baba.aaaaaam! ihtiyar Türk korsanının gözleri yaşardı: ~":.!7.!~.:':~~!:nu:;,p,:,: 
"Casusların yanında bir kerecik . ge .. vez .. el.i.k ıetlerin birbirierile sava,ıarıdır. 

Diye bağırmaıi)e meclis d 
dı ve herkes kendi itinin ban 
kotlu. ? B b t lıte fU aon Habeı - İtalya savatı ettim diye artık bana İŞ yok mu• eni bUS U Un biziMhalkm çoğuna ve en cahili-

? B k da ne bile Doğu Afrika coğralyasmı 
Dediğim gibi bütün dünya 

kına, hele mektep görmemiş 
ıanlara coğrafya öğretr.ıek bunadım mı sayıyorsunuz.... en o a r tamveadamakıllrdeğilsebiletim-

kocamadım... Bunu ispat edeceğim! ... ,, du;::ıfa::!!ıöt::tPaıa· en kestirme, en kolay, en sağ) 
ıuul mektepleri birbirlerile 
vaılarıdır ! Kaç gündür mah 
kahvelerinde. kayıklarda, tra 
vaylarda, Ç&llılarda, pazarla 
ağızdan ağıza dolatan (Som 
(Eritre) (Muıaali dağı) 1Adiı 
ba) (Mavi Nil) (Aduva) ( 
na gölü) aibi Doğu Afrika.sına 
it adlarla bUtün dünya halkı 
cofrafya biJgt.t artacak ve arad 
çolC uzan yıllar geçte de yine b 
lar kafalardan çıkmıyacaktrr ! 

Oe~en kısımların hUll•a•ı 
Hızır'ın kurtardığı cariu• Zü

beyde, kadırgadaki kadın /uu. 
reli çeken kor3anlann Üzerleri· 
ne doğru ıendeliyor ... Aıağıda J 

hml geçen Ali Arm:a, ca.susla-ı 
rın Hızır'dan haber alnıa8ına 1 

gafletle meydan vermiştir. Ha
ıan. ~lızır'ın evlatlığulrı. Zil • 
beyde, kcndllinl kııkanan kız· 
larağa.sı taralından yüzil §lşi.p 
giizelfiği bnzulsun diye :t>hir • 
lenmiştir. Çelebi, korınnlann 

lnuımlığuıı ve katipliğini yapan 
adamdır. Hızı'l"ın ikl kadırga • 

• ıı, Köse Yorgl körfezinde ken. 
dUerine kurulan pıuu flzcrine 
gidiyor. Fakat galiba bu pusu· 
dan Türklerin haberleri ı·ar. 

Oltayla tutulup ıuyun üzerine 
ndar çıkanlmqken iğneden kur· 
tulmut bir balık gibi, boşlukta uç· 
hığu ve bir canavar ağzındaki dit· 
!erden daha korkunç olan erkek 
kollant}a düteceği ırrada, arka • 
dan gelen genç bir Türk korsanı 
Züb'?ydeyi belinden kavrayıp kur
tardı. 

- ~;:nyh .. . ... 
F orlP!'i.lann, inkiaar içinde, böy. 

le hP yl<ır ıklıırı duyuldu. 
Gcr.ç kor:ıan, onu, bir llhze, 

kuvvetli kollnrile tuttu. Göğsüne 
çekti; bağrına baatr ve Tunmlu 
kız r.nlryamadı: Kendini saran ı 
par.ı!ar niçin uzun zaman gev!~ 
aıedi Maksad o!lu belki devam e· l 
Ge.c.ek olan biT tehlikeye kartı ko· 
nımnktı. 

Krrba.çlann f&kırtısı, zincir ve 
isyan r.eslerni sindirip dindirdi. 

Zübeyde hala titriyerek krç ka
u.raya çıktı. Bet korsan ona bir 
köıeyi gösterdi. 

- Bu bacının etra11 nerede? 
.. diye onunla alakadar da oldu. 

Karanlıkta, biri : 
- iki büyük sandığı Sintineye 

ro) indirdik. Bir küçük sandıkla 
bir küçük yük de burada, Recep 
ata (2). 

- Peki onlan ver bakalım ... , 
Recep, e§yayı Zübeydenin ya · 

anıa yerleıtirdi. Bu esnada, Çele
bi, homurdandı: 

- Açık saçık gezince, tabii böy 
le olur •.• Mademki esaretten kur • 
tarıldı. hemen örtünmeliydi, erkek 
ten kaçmağa ba~lamalıydı, efen · 
Clim ..• 

Hümma içinde 
geçen bir gece 

Acaba, foraaları mı yoksa Re -
cebi mi kasdeClerek böyle söyle· 
niyordu? Ve acaba Zübeyde, VÜ· 

cudünde bu ürperiıleri niçin his -
~diyordu? Demin geçirdiği hey~ 
candan mı? Recebin vücudile böy. 
le n.rınaıtığı, ondan alaka gördü
iü için mi? 

Hedıalde, göğdeıinden yüzüne 
ti~ bir 11eaklığm yükseldiğini 
-yuyOil 

~lki de Çelebinin ukalalı~ t:.' yobaz onlara baktığma kız 

41
- Bana ne kantıyor7 ... diye 

dütünüyordu .• ·<Erkekten kaçma• 
mı da nereden çıkardı?... Niçin 
örtünecekmiıim? .,, 

Fenere yakın durmuma, pzle. 
rinin içine ıtık dolmasma rağmen, 
Receb'in uzaktan uzağa, kendisi
ne baktığını farkediyordu. Ve itte 
bu, onun botuna ıidiyordu. Örtü
nürıeRecep onu nasıl görecekti de 
beğenecekti? Bütün benlifini Hı. 
zır kaplamakla beraber bu genç 
erkeğin bu int bağlılığı onu laka· 
yıd bırakamıyordu. Billkiı: 

"- Ah premee ... Afı dl1n ge • 
ce .. ,, diye dit sıcırdatırken, kendi 
ni esaretten kurtaran H1%11''a kar
tı bile, gönlünGe bir krnlq oldu • 
ğunu ıeziyordu. 

Ve, diifOnd~ 16fde.lndeki 
ate,, yüzünü, sözünü büsbOOln 
yakmağa bqladı. '.Adeta fenerin 
J11imdan muztarib oldu. Yhü 
anki bu zıyadan mak bal~ 
terinlenecelanlıt sfbl seri çekildi. 

Cec.e m•nmralan loıluktan 
daha iyi ıeyredilehilecefi için, o
d~ timdi etraftaki faaliyeti görü. 
yordu. 

Artık, teTİnç içinde kumanda
lan di~liyordu. Nihayet Hızır rö
ründü. &iırmamasma rağmen 

çok kuvvetli ıesile: 
- Alesta 'rira <lemir: - dedi. 
Kadırgalamı ön tarafmda. he! 

altı kitinin birden: 
- Hayhay! - diye hağmp va • 

zifeleri başma kof Uf tuğu f arkedil-1 
di. 

- · Vira! 
Demiı- almıyordu. Bu menhus 

yerden 1ridiyorlardı. 
Emirler birbirini takib etti. Fa

kat Tunuslu kız bunlardan bir fey 
anlamıyordu. Kürekçilerin bueke. 
te geçtiğini, yelkenlerin açıldığı· 
nı gördü. 

Bir kumanda daha: 
- Alesta ona alabanda ttram~ 

la! 
Bu sefer yelkencilercıe bir hare

ket! Hep bir ağızdan: 
- Hay hay! • diyerek koıu§tu

lar. 
-Tıramola ... 
Gemiler rüzgar üstüne döndü. 
Oh, bu esit, Zübeydenin tutu • 

tan yüzüne ne iyi geliyor ... 

Bir müddet, sarayın kaybolan 
ıııklanna baktı. 

"-Hastalanacak mıymı aca • 
ba? .. Fakat hayır .. Heyecanımdan 
olacak. Hem ıade yuzum
de bir ıeyler oluyor.. Biraz u· 
yusam geçer ... ,, 

Bulunduğu karanlık köteye kü
çük ıandıiı dayadı. Yükünü aça • 
rak yarı dötek, yan minder halin
de kendine barmacak bir yer yap-1 
tr. Knrrılıp yattı. 1 

Arlık verilen kumandalar, rüz- · 
ıinn iplerde hafifçe çıkardığı aeı. 
kürd<lerin sularda httrrt111, yavat 
yavq azaldı. Yil%ünün de yandığı 
nr dUY-fDu olmuftu. 

Daldı. ... . ela.ki ka,ebaıı balıkçıaı iriboy Ha-
Uyuyalı herhalde pek fazla hiT · çik 1anmdaki kasap çırağı Abdul-! 

zaman reç.memitti• Ancak dart Jaha boyuna Doiu Afrika tehirle- : 
beı aaa.t yattığını tahmin ediyor.. rini sayıp duruyordu: 
du. -Gazeteler (gazeteler) Somalı 

Uyandığı nkit, konanlar, an· diyorsa tutamam iiç tane Somalı· 
Jamadığı tabirlerle bir teYler konu dır. Framız Somalisi, lngili7. So
ıuyorlardı. Y aJnız, Hmr reiıin töJ maliıi, İtalyan Somali.si •.• 
le dediğini f arketti: - Son-. diye raklnln halisine 

- Bütün payzenlerin ellerini demezler mi? 
ark~dan kelepç~leyin. Afn!lamn - Çut dersem sana, lazmaum 
da ııkuda bağlayın. ha.na I Behi kulafmı deldiğim! O 

Zübeyde, dehşetle baktı: Çelo- Soma bqka, 10nra aBndınfıa • iz· 
bl de bu konupnlar arasmdaydı. mir yolundaki Soma da bqka. .. 
ACa'ba ~uhadderatJ lslimiyeye Bu benim aöyledifim Somalılar ile 
tecaTilz ettiler,, <liye Hız.ıra fit mi irakı Teya insana manauı birer ll
Termiıti de o ela bu esil'Jeri ceza • ap defi!; J;uralar birer melıneket .. 
landıracaktı? Dünyadan bihaber Bu aefer yambatlarmda can ku
ZGbeyde, az daha Jtkırdıya bile laiile bu konUfm&YJ dinliyen bak
lCanta.caktı. Fakat muhaverenin kal Petro tordu: 
arka tara.fma da kulak kal:>artarak - IBa Somalilar i{rabiltanda 
pek "büyük hazırlıklara ı\ritildi • m.ı7 
fini anl&dL - Y oJi HlnClfstancfa1 ~lılar 

Hmrı . ) HUet melmeliet1nin ımırlannda-

- Dom lia'1li lfznn ıunme, 

~ Cle ihtiyat olswı on iki tane ÇI· 

karm! . tiiyordu •• Bunlarm altı· 
ımı biT kadırgadan. altıımı ate • 
kinden aJm .• San lmmMJa kadar 
h3ylece sideriz... F onalarm bir 
afızdan bafmp bm ~li ebnele
rinin ~mme bu ,uretle ceçiHr •• .
BOtnn fenerler artık san'düriılsOn.. 

Chrl . 
Petro - Demeli thndi kaTga 

liaralarda oluyor? 
Yummtacı Ihsan - Y alt canım 

D..,.a ılnidi tiemız ~dUTada olu-, 
""- " "' Yot· 

Clfercl Ş-at>an - Ya: bfr C:le ftl'· ; 

m.Jf diyorlar Hacı lsa baba, o ne
Tede aGıuYor 

itte eski Rua ·Japon sava§m 
Haliçteki M.Ddalcılar tarafmd 
hellenip hAlt adı kafalarından ç 
mıyan (Pura.ıtu!) (Viladivoıt 
lıte genel sanım bil! bütün c 
han hamal • küfecilerinin b · 
dillerinde destan olan "(Verdu 
(Galiçya) ve (Liyej)i ..• 

Ve savqlann ma<ldt, mane 
bütün sayısız ziyanlanna ka11ı i 
te küçük ve inkar olunmaz bir fa 
dası! J 

- Gezsin Haberci 

r 
Doktor 

Hüseyin Ysman 
Sabık Baad:I hatanal dahiliye 

mDldQasa 
LAJeU L6ttl ·~ .. t 4 • 7 

Şaban - Ne ı;aı;.. ne };aba? 
Ihsan _-Hay-dilini etek anır 

ebun ! Hacı lsababa değil, Adi .. 
al:Nll>a lef o da Habe§istanm mer· 

........... :~=~~t:ı:ı~~::mıcw.w 11: .. 
Doktor 

1...! • 
Kezı ••• Ali ismail 

YellCenlere dair de emirler Te

rlyordu. Zübeyde, bmılarm da in· 
din1eceğini anladı. Sonra, Hızır, 
biT talanı f1Çrlarm alt anbardan 
çrkanlmasmı tayledi: ~i tizab,, 
toz k6miiril, giiherçele, kükiırd, 
zift, neft, barut,, isimleri geçiyor
du. Bu maddelerin her birinden 
ne mikdarda almaca.klan: heaab 
olunuy.ordu. Reisin eöylediklerini 
Çelebi not ediyor, öteki korıanlar. 
sa, durmadan yerine getiriyorlar

Bunun tlzerine elinde bir rue- Haydarpcqa luutanai bevliye 

dı. 

Çelebi, biran, Huana: 

- Haydi ıen yat artık çocu
fum ... Küçüklerin bu saatte uyu • 
m.ası tazım ... - dedi. 

- Ben de balanak istiyorum ... 
Ali, onu kayırdı: 

te ile ka1ivecf"Carbis geldi, gazete mütelıauıa 
nin llaritasmı oradakilere parma- Urolopa - Opaataır 

ki me§aiyyon '.ne~reseai piri olan li 88 numarada her gün öileden 
file yer Y.er gösterereJC Te tıpkı es- ~ Babılli caddesi Meserret ole· 

~~bur ~~an alım ve feY_l~fu ı sonra saat ikiden ıekb:e kada;.: 
gıbı yol ustünde aaia sola yürüye- l!a::c-.::nma:ım:aw.a1W1::ıaaa..o-:s:= ... 
rek kendilerine koca bir co)rafya 
T e f>iraz da,ıaTaf dersi Terdi. Ce-
maat bu ye~i •u·atm gidit Teala. 
cafı aonuça-dair oratya bir hayli 
fikir yürüttükten sonra Haçifin: 

- Canlıdır, oynar oynar! Şu· 
raya bak be, bunlar palamut de · 
ğil, aonbahar karanfilidir, alm bir 

--~~~~...;;...~~~~~~--

HABER 
AKSAM POilTASI 

IOARE EVi 

ıstanbul Anl<ara Caddesi 
"' P.4!.•ta kutusu ı latanbut 214 

-Tabit değil miya •.. O da kor- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Telgraf acıresı: ıstanbul HABER 

Yazı ışıerı teıotonu: 23872 

san ... Onun da hakmaıı lazım ... 
Hızır alay etti: 

- Belki ııkı§ır imdada bile ça
ğırnız ... Bir de bakarsın, tam za -
manmda yetiıir. koskoca bir üç di
rekliyi zaptediverir ... 

Çocuğun ne hisli olduğunu bi
lirdi. Bu iıtihza çeınili sözlerden 
aonra kırılmaması için yatnağma 
ıap ıap vurdu: 

- Elbet o günleri de görece-
... d "'l . H ? gız, egı mı aaan ...• 

Herkese ayn ayrı vazifeler ve
riyordu. Ali: 

- Peki, ben? .••• • dedi .• Ben 
bu gece ne it göreceğim? .. Benim 
yerimi söylemedin, reis? 

HtzD", güvercinin getirdiğ mek
tuba fıatrrlıyarak acı &cı: 

- Sen de caıu.luk itlerimizi 

idare ederai1\ artık ... 
Dinliyenler kahkahalarla gül • 

diiler. 
Çelebi: 
- Dünkü açıkgözlülükten son

ra Alinin o gibi itlerde müdürü • 
müz olması cidden lazım ... - dedi. 

Biçare ihtiy;ar koraan, kafasına 
balyoz yemit gibi sersem ıenem 
baktı. Ağlarcasma, sesi titriyerek 
sordu: 

- Casusların yanında bir kere
cik gevezelik ettim diye, aahi a.r 
tık bana i yok mu? Beni büsbü • 

tün bunadım mı samyonunuz? 
Ben, o kadar kocamadım. Bunu iı
hat edece~im. 

(Devamı var) 

(1) Geminin en altı. 

(2). Ata değil, Ap_ 

ld .. a,!.e .. '.'::E! 118n .. ı 24570 

ABONE ŞARTLAR! 
TDrU1.·r Ecnt6i 

••"•ilk '400 Kr. 2700 Kr. 
e aylak 730 .. '450 .. 
3 aylık 400 .. aoo .. 
1 aylık 100 ., 300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Ticaret tıanıarınırı ••tırı ,2,50 
Ream1 ııanıarın 10 kuru•tur. 

S'!lıibi ve Neırıgat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
&ııldı/ı qe, (V AKIT) matbaalJ 

KUPON 
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1 TETKIKLER ~=====~~~~~~~~~H~A~K~l;K~l~B~IA~MACEAA~----~-~ 

'uıusal bir yokla-
"' ma yapacagız 

. 
11e11e lbldğı w kezalik tahriri nlllıu-

DO rırvcavo Pcaırca~n~ 
Do D ~şto liifil 

No.a 
Yazan: Seppl Popfinger 

.tiden kanştırchfım yıllıklarda, 1 
bqka ulusların türlil türJU haHeri, 
okurları, doğanları gidenleri, gelen -
leri, hayvanlan, hatt! tavukları hak
kmda a~ık, düzgün rakamlar olduğu 
halde bizim adımız bile ıeçmezdL 

Çocukluğumda bunun sebebini bil
mez, içerlerdim. "Bu kadar deyirasfz, 
bu kadar kötümUyüz ki bizim adım11.ı 
bile anmıyorlar,,? diye yanardım. 

tan ldakal birkaç "il rtWkaddem TIJr • 
klgede mevcut bilumum hanelere rw. 
m.ara vaz'ı-. muktczlgatı umur ~ya-

~=~a bulunmaktadır . ., <t> diyor. Beni adamakıllı döf düren kaptanı 
tekrar eline düşmüştüm 

Sonralan öğrendim ki bizim sözU
mftzUn geçmemesi, sadece bizim sta -
ttstiklerimizin yapılmı~ olmamn!fın -
dan ileri geliyormuş. 

"Bu statl~tik nedir ki her ulus ya
pıyor, yapabiliyor da biz yapmı) oruz, 
yapamıyoruz?,, diye meral\ ettim.Lise
yi bitirin~ statistiğin ne olduğunu 
8ğrenmefe, anlam:ığa koyuldum. 
Türk~e ,., Fransızca ne buJdumsa o · 
kudum. Ünh·ersitede statlstik ders -
)erini can kulağı ile dinledim. Anla -
dım ki bu yapmadığımız şey, yapıl -
mıyacak bir iş olmaktan çok uzaktır. 

lnsan tanımadığını nasıl sever:' 
Biz kendimizi tanrtmıyorduk. Başka 

uluslann Tiirkleri !Jevmemesinde bir 
çok sebepler Yardı. Kendimizi tanrt -
mamamız da bu sebeplerden biri idi. 
iş bununla da kalmıyordu. Sta tlsttk -
]erimiz olmadığı için bizi (ok geri, 
bilimsiz bir ulus sanıyorlardı. 

Statistiklerimiz bana kapitülb -
yonlar kadar ağır geliyordu. Bu yU~. 
den kendi kendimizi de tanımıyorduk, 
bilmiyorduk. Koyu bir bllfmsfzllk itin 
de ytlzilyorduk. 

Üniversiteyi bitirince bu yolklnğu -
muzu gidermek için u~raşmağa ka -
rar ..ermiştim. • 

On iki yıl önce statlstik direktör -
ltiğiine geçince hemen l~ koyuldum. 
Statistik üzerine yeni ne çıkmış. ne 
çıkıyor araştırdım. Yıpranırcasına 1 
çalıştık. BirJikte çalıştığım dört ar -
kadafl• .gec.eleri yemek vakti gelince 
adeta sıkılarak izin alıp gidiyorlardı. 
Geç vaki 'l ere kadar sUren bu tahş -
malardan bir kaç sonuç elde ettik. 

Brükselde arsıuhuml bir tecim sta
tistik bülteni çıkıyordu. Eskileri gibi 
bunda da Türklyenin adı bile yoktu. 
Toplandığımız !ttatistiklerden bir kaçı 
m gönderdim. Bunlann nasıl toplan -
dığını bir mektupla anlattım. Verdiği 
miz rakamlar bültene girdi. Bülten -
elen aynca bir de teşekkttr mektubu 
•eldi. 

Meğer, bir şey bildirmediğimiz için 
bizim sözünıUzü etmiyorlarmış. 

~ 
S'tatlstfk dtrektörlUğtinde amacı -

ma ulaşmaktan uınkta idim. Statisti · 
ifn temeli nüfus ~atistiği idi, bu te • 
Jl)el atılmıştı. Yaptığımız statistikle . 
rin başlı başına büyük bir değeri yok
tu. ÜJkemize bu kadar mal girmiş, şu 
kadar mal çıkarmı,.z, limanlarımıza 
bu kadar gemi gelmi~. gitmiş.-. 

Bütiln bunlar, biz kaç kişiyiz, ka -
çnnız çocuk, ka~ımız ergen, kaçımız 
evD, kaçımız okur, kaçımız eker .. ? Bun 
lar bilinmedikçe pek işe yaramazdı. 

Bu derlediğimiz bilgilerden bir şey 
çıkarmanm imkbı yoktu. 

Çok Uzülliyordum. 12 ağustos 1340 
·da bir betke yaıdım. (1) Bu yazımda 

tok ileri gitmiştim. Devlet işyarlarına 
yaraşmıyacak bir öz.gürJUkle o zaman
ki teşkUUımızı tenkit ediyordum. 

Genel harpten sonra hemen büt6n 
devletler yeniden birer nUfus saynrıı 
yaptılar. Dir taburda bile yoklama 
yapılır bizde, de böyle bir ulusal yok
lamaya §lddetle ihtiyaç var •• diyordu. 

Daha önce bakanlığa bir rapor ver 
miştim, bu raporumda: 

"Tahriri nüluaun 1311 (1925) •~
nesinde icrası için 1310 ıenesinden, 

tahriri nülua mcmurlaruwı • her 60.80 
laaneye bir menwr iaabet et~k - ta • 
yinl ı~ Mr on· tchirlr nülua nwmunı. 
nun bir m:ülettişle mllrakabesl, icra 
ettirUecek tahriri nlllustan ne man. 
ne aaknf, ne adli hiçbir maksat ta/tlp 
edllmetlfiflnln ı·aktiyle tfkdrı umıımf. 

(1) Ticaret vekaleti mecnwası ıene 
ıuo, No. l ıagfa 35 

Raporumdan bir •• ~ıkmamııtı. 
Sabırsızlamyordum. lfl açıp nırmut 
tum. Sıkılmaya ba§lamıştım. Bu ka· 
dar ileri gitmek bir devlet (Jyarına 

yaraşmazdı. Bayle bir yaıt çıkardığım 
l~ln direktörJUkten çekilmeye çafrtla. 
cajtımdnn ., kadar korkmuyordum; 
(bu yara,ır mı) diye sorataklarmdan 
korkuyordum; ~ıkılıyordum. 

Korktnğıtm başıma ıelmedi. 1'eh • 
likeyi atlattım. 

O günlerden ne kadar azata71z. 
1927 de birinci nüfus sayımını yapmıı 
bulunuyoruz. Statistlk gene) direktör 
lüfü o zaman tasarladığından daha 
tük~l bir şekilde kuraltu. KıYanç du
yulacak bir tUke11ikle işJiyor. Bu gU
nedek 60 k:ıdar lzer çıkardı. 

tını ulusların ~otu, her beş yılda 
bir nüfus sayımı yaparlar IODU o Ye 

5 ile biten yıllar sayım ),lı olmuttur. 
Öbür uluslar gibi biz de bu yıl nüfus 
sayımı yapacağız. Bu ikinci sayımı . 
mız. birincisinden daha tilkel olacak. 

Ancak bu i' çok genlı, çok kapıal 
bir iftir. Her blrlmlzin ilzerlmlze dü • 
ım yüldJmlJ ıon dntte öznale yapma· 
mıza bağlıdır. Doğru aonuçlar alabU -
TMk ifln bu ffte heplınlz gllclJmib 11et 
tiği kadar çalıfnıalı ı•e uğraı;malıyıL 

Gerçekliğe göz )'Ulll&eak; aiz yum 
mak lstiyecek kadar kU§ beyinli kim • 
sefer pek kalmamıştır sanırım. Ger • 
çeklik yürür, etkilerini yapar biz g3z 
yumsak da yummasak da yapar. Aklı 
başında bir in.san, gerçekliği girme • 
ğe, ulamıya, kavraml)·a ~lqrr. Ha
reketleri gerçekliklere n uydurmanın 
yollarını açar. 

Bu yeni ıayımda.n çok değimli ~il • 
/er öğreneceğiz. Nülusunw%un arttı • 
fjına fÜphe yok. Ancak nerelerde ne 
kadar arttı? En ~ok hangi yerlerimiz 
de arttı? Niçin başka rerlt!rbnlzb bu 

kadar artmadı? Çok artma "erde ne 
var ki ötede yok? Olmı11an gerlerdeı 

bunu yaralama% mı111z? Nasıl yarata 
biliriz:' işte bir sürü ıorum ki ancak 

11eni 11ap~ağımu ıcıgımla halledebi • 
leceğiz. Daha pek çok ıürülerle, uı • 
jjınlarla sorumlar ı•ar ki bu acryunın 
gereği gibi yapılmaıına bakıyor. 

"Dofrn ~liyllytmf dokuz k6yden ko. 
nrlar,, derler. Doksan dokuz köy -
den ko,·uJsa kendini bilen, kendini N.· 

yan bir insan gene doğru söylemek -
t~n çekinmemelidir. 

Bu sayım işinde doğra söyleyen 
için bir zarar yok. Sa:>,mı yapanlar 
öğrendiklerini gizli tutmaya borçlu • 
durlar. Boş boğazlık eden olursa a · 
ğır ~za.sı vardır. 

Nülıu ıayımı h~ ldm1enln gizli 
tutmak iatedlği ve iatiyeceğl halleri 
öğ~tmez. Böyle bir lı d~rnez; 

zaten böyle bir işle baıa çıkılmaz. Sa
yım, yalnız genel durumlan ortaya 
çıkarmak içindir. 

Sayımın ne süel, ne linanaal, ne 
özel hiç bir noktaaı yoktur. Doğru aöy. 
liyenlcrin bu uü=den en ulak bir zara. 
ra uğramaaına imkan yoktur. Doğru 
sögliııenler, doğruyu gizliyenler, hal
lerini lğri bildirenler olursa devlete, 
ilme çok bilyilk kötlililk etmlı olurlar. 

Bunun böyle oldufunu kUçftk bil • 
yük herkese anlatmak aydmlar için 
ulusal bir borçtur. 

Statistik kurumumuz en ileri ulus
ların kurumlariyle omuz öpllşecek bir 
tftkelliktedir. Bu tilkel kurumumuza 
düşen en bOy{lk f~ln gerefl gibi görQ. 
lebilmesf için her birimiz ha ulusal 
borcumuzu yerine getirmeğe canla ve 
başla çalışmalıyız. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Profea6rtı 

Silheyp DERBIL ------(1) lktüat -oekdldt llWClllUGfl HM 
1340 No. 3 aagfa lH 

Johanneıburıa varır varmaz( 
ıoluiu Alman kcnaoloaunun kar
'ısında aldım. Dünyayı ıezmek 
iıtedifimi ve timdiye kadar olan 
aeyahatlerimi can kulaiıyla din · 
ledi; bütün söylediklerime büyük ' 
alika rl>sterdi ve bana ulurlar 
diliyerek çıkarıp keseıinden yedi 
lira kadar bir para verdi. Bununla 
beraber buradaki poliılerin de 
Kap polisleri kadar titiz oldukla
rını ve ,ehri çabucak ıörüp çık
mamı ihtar etti. 

Konıoloıun ihtirlarına kulak 
asmamak deliJifinde bulundum. 
Tam üç ıün tefıirde dolat tun ve 
artık hiç bir ıeye aldırmamaia a
htır ıibi oldum. Konaoioıun ba· 
na vermiı olduiu paranın bir kıa 
miyle üstümü batımı temizleterek 
ütülettim. Potinlerimi boyattım 
ve kendime yeni bir kaıkt>t aldım. Afrl.ka mırından, B°"1ulfllı acı u. 6-""""'1a'cr lmrluu t,u bögk •&kıftır 
Artık polislerin beni tanıyamıya-
caiını dü,ünmek budalahtlnda - Vay vay, aminle Mr daha bana brtı çok ıert da~~'§ 
b ı d aeyyahat f81'9fine nail olacafmu duklarmı .öyledi. Gemııının K 

u ~:r~~cü JÜnil ıabahleyin er- biç de aklımdan pçirmiyord111D!. narya adalr-ı yoluyla Alman 

k d k ık·n gözlü bir pollı be- dedi. ya sltmelıı:te oldufmıu ve beni 
en en e ı fl ed ..aı • "d J-..1! 

ni durdurttu. Aramızda ıeçen Can kurtaran aandalmda ı-.· ... r ecvaam mtlJ e llN"loo 

bir iki .azden IOnr& benim bir Al- çirdifim azaplı Uç laafta, dart tay- Sent Lulze çıktrfımm iki 
man ol dutum anladL Puapoma- f anm rüçlil kollanndan yedilim s(bıll ıene enıin denizltte açıl 
mu s&termek naakethıde ı.aı... dayak Ye- soma pis kokulu 7&1 IU •lf w-'17.Gl"daaa. Ancak ~ 
nur muyum? Hemen ceplerimi ve nıcındaki. mahb'1ıiyetim aklıma fer aı~ilı yukan adam gibi aey 
arka çantamı Dir müddet aradık- gelince kaptanm bu alayına ce • bat ediyordum Ye OD bet. 1-;İ Y 
tan ıonra pasaportu kayhetmit ol- vap vermemeli daha hayırlı bal· yıl pmicllerlnin "Ufurlu adala 
dulumu yahut otelde unuttulumu dum. .... admı vermif olduldan Ka 
ıöyledim. Polis 10rduı Kaptan bent Sent Lutz Uma- adalarına clolra sidiyordum. 

- Hanıi otel? nma bırakacafmı MSyledi. Ondan 
Zihnim altüst olduı ıebirde be- .esi için de F tanaız polisinin be

ni misafir edenlerin adlarını ha· ni hiç geçiktirmeksizin yollandı.· 
tırlıyamadım. Uzun sözün kısası, racaiı kehanetini ıavurdu. 
beni poliı karakoluna aötürdüler Gem1nin beni bedava gMilrme
ve sıkı fıkı bir sorıudan ıonra de- sine mukabil de, bana ufak tefek 
liie attılar.. iıler gördürüleceğini ili.ve etti. 

Dört ıün ıonra delilin ıGrıU · Amma da ufak tefek iılermit 
lü kapıları açıldı; ve bir c.ani ya- bunlar! Gemi Kap tebrinden çı -
but da kocaman ıehri vakmt' bil" kar çıkmaz, ite hqladım, Sent 
kundakçı ıibi deımir yolu iıtaıyo- Luiz limanında iskeleye adım a -
nuna götürüldüm ve burada Kap bncıya kadar hiç durmadan ça • 
,ehrine gitmekte olan trene kon - hıtırıldım. Günün yirmi dört ... 
dum. Yanım:la da ıivil ıiyinmi! atinde güverteyi fırçalamaktan, 
bir polis vardı. Yolda her h•nıi bulqık yıkamaia, sonra patateı 
bir i&taayonda atlamakhğıma en -
gel olmak için benimlfll birlikte 
gidiyordu. Eğer bu adam oima
aaydı. yolculuk pT01r&m1nı ken • 
dim yapar ve dilediiim yerde İ· 
nerdim. 

Poliı memuru fena bir adam 
değildi. Vazifesinin beni ilk kal
kacak vapura koymak olduğunu 
ıöyledi. Bana iyi bir d~niz yol • 
culuju diledi. 

Kap şehrine varır varmaz doı· 
doiru poliı ditektörlüğüne gölü -
rüldüm ve ıüraanlüiüm için lbım 
gelen teıebbüılere giritildi. 

Trenden indikten ik1 saat son.· 
ra, yanımdaki sivil poliıle bir
likte limana doiru yoUıınmııtık. 

Bana pek de yabancı aelmiyen 
bir ıilebin &nünde durunca kolum 
kanadım l<ırıl :iı. City of Ha.rwiç
ti, hani üç haftalık aevvahat\min 
fiatmı çok pahalı ödemi, oJ.duium 
gemi yok mu, iıfe ona 13türülü1or· 
dum. 

Tat suratlı, kırçıl ıözlü kaptan 
beni ıörünce lütfen aırıtb ve: 

ıoymağa, bu bitince ocağa kü -
rekle kömür atmaia koıtunıldum. 
Bununla beraber muhttlif ve tür -
lü türlü iılerim ara11nda ara ııra 
uyku da uyuyabildim. 

Bununla beraber Kap tehrin • 
den Sent Lui ıe olan bu yolculu • 
fum, Sent Luizden karanlık kı 
tanm içine doiru yapbiım ae -
yabatten çok daha iyi idi. Çünkü I 
uzanacak bir yatağım vardı ve 
dayak yoktu. 

Sent Luizde uzun uzadıya o -
tunnaia biç de niyetim yoktu. 
Çünkü Fransız polisinin beni dur
madan ba,larmdan savmak için 
çahtmuı bir ödev sayacaklarını 
biliyordum. itte bunun için li -
manda deniz kıyısından hiç ay -
rılmadun ve orada i•im uturlu ıit 
tiğinden Hamburg adlı bir Alman 
ıilebi buldum. 

Kaptan an1attıtrm hi!o:!yelerin 
bazılarına büıük alika ıösterdi. 
Kendin de kaçaklardan hiç hot · 
)anmamakla beraber, lnıilizierin 

Arbdqım kaptan, adaları 
na ayle methetti ki ben de bu ' 
mi ile ana yurduma kadar gitm 
ten vaqeçerek oralarda kalma 
karar •erdim. 

Bu kararım, timdiye kadar v 
mit olduklarımın en akıllıcaıı 
en ufurluau idi. Çünkü Afri 
nm timalt ıarbt kıyramdaki 1' 
narya adaları yer yüzünün cenll 
tidirler. Hayat orada o kadar h 
tu ki adalarda üç aydan fazla k• 
dun. 

Hamburg gemi•lnin kaptan111 
veda etmit olduium Lu Pal11 
limanından baıhyarak bayük 1'• 
narya adasını battan bata dol 
tım. Sonra da bir puntuna ıeti 
rek T eneriffe adaıına gittim. H 
burg kaptanmm bana vermit 
duiu azıcık para iltt gene ka 
tal bastrnnııtrm. Tepeleri bul 
larla örtülü dallarda, ve çiçek 
süzel kokulu yemyC§il vadilerd 
binlerce seyya,1 dolaııyordu. B 
lar çok zengin görünüyorlar • 
paralarını bol bol harcamak isti 
yorlardı. 

Büyük Kanarvada bir hafı
turmamıttım ki kartlarım bitti 
ceplerim ıümüt para ile dol 
Artık lokantalarda karnımı do 
ruyor, otellerde Tahat rahat f6 
yordum. Boyuna kart basbrd 
~e ense yapmağa baıladım. pol 
ler de seyyahlar kadar ae'Yiınll 
,nerdi; beni hiç rahataız etJlleel 
ler., 

.(Devamı var) 



R ABER - Aksam Pcst.asr • 

" Cehennem Adaları,, nda 
yirmi yll mahpus kalan 

McalhkOırnn 
Masummuş! 

lstanbul kahvelerinde 
değişiklik başJadı 

Zavalh adam suçsuz olduğu 
anlaşlldığı sıralarda öldü 

lvargileqi ve eski usul ocakları 
kaldıran kahveler qörülüyor 

Pcırfoten ya~ılıyor: 

Fransızlar ağır cezalara malı • 
dbn olanlan Okyanoaun enginle
-inde "Şeytan adalan,, denilen ce
aennem gibi yerlere gönerirler. 
lu takım adalardan biri de "Sa • 

Laurent du Maroni,, dir. itte 
adaya hapishaneden k~ıt ve 

~ah m.ıntakalarda maln-olnuu.ş 
Guien adlı bir mahl«lm hakk 

a tahk ikat yapmak üzre ,ander~ 
~ rcüfetti§lerin raPoru franaan 
ıaza tarihinde en acıklı bir hadi: 
li r.t~ydana koYmuttur. 

Guien adlı mahkbı 1916 ya. 
!m drı. cepheden izinli iken Pariate 
,Sr İntjiliz danaözünU öldümıek au 

;ayla yakalanmıth. Dana<Szün ad 
tliı Muriel Hayeıtdfr. Ve ald6riil: 
Jelğii gece kabareden çıkarken ar
cadaşlarına doğnı eve gideceğini 
lylcmi§, askerle beraber sokağa 
ilanı§ ve erteai sabah apartmıa • 

topraklarına ıeçirmek ÜHTe para 

alan yerliler onu aldabnlf •• yüz 

ÜltÜ bırakmıtlardı. lıte hu IQÇWZ 

adam tam üç yıl milthit bataklık· 
larda yaıamıftIT. Doktorlar hakiki 

bir cehennem olan buralarda her 
hanai bir adamın üç d&rt hafta • 
dan fazla yqıyamıyacafl mütale
aımda olduktan için hu, herkesi 
faf rrlmlf br. 

Guien'nin yegane ııduı yabant 
meynlar, lpiği aular da batali:lrk· 
lann pie •• lrolculu aulan idi. 

ZanHı aaam buftın .... ımdan 
bir ~ hafta eTel artık lapırclamı. 
yaca)r kadar 1ıaıtalanmıtb. Bulun
duiu gün iıe, çektiii müthit za.Jı. 
metlerden artık çıldırmlfb. 

Suç1UZ oldufu kendlıine MSy . 
lendikten bir kaç saat ıonra en acı 
iztrraplar)a can çekiıerek ölmüı .. 
tilr. 

unda boğulmak suretile ölü bulun --=----------
hatundan Guien tevkif edilnıitti. Cumhuriyet 

Guien mahkemede kızla birlik-
• kabareden c;rlanq olduğunu ve gençler 
~ndisinin evlenmek için dan.az- mahfeıı·nde 
tü bırakmarıası yüzünden ara-

arznda ~iddetli bir ka•ıa geçtiği. Bu yıl tiyatro 
,ı, f~kilt ~pa~hmanma girmemi, f aall ti ğ ld 
.ldugunu ıddıa etmi1tir. o geceyi ye ço a 1 

rede geçirmiş olduğunu bir tür- Halkımızın tiyatro lhtiyaçları-
•. ~ıbnt edemediğinden, idam hük.. na cevap Teren müeuetelerden 

nü geyn-ı"§tİr. biri de ftiphe yoJi: iri ajiiı yulran 

Cr mhur baıkanlrft iae bu idam on yddanberi ıittikçe daha mü-
"k-:i:" nü müebbed küreğe tahvil teklmil eserler veren Cümhuri-

itı, Guien "Şeytan adalan n yet Gençler mahfelidir. 
"'lmüıtür. " a Çok mütevazi bir tekilde bq-
~ımdan ta.m nç yıl önce hakiki lıyan bu kunıl buıün viisJerce 
hl haşlca bir •uçtan dolayı tev .. ıenci gerek nhne, gert:k müzik 
f edil ~~~~, Umumi harpte lngi .. kısımlarında meşgul etm~kte, v~ 
dansozunü de kendisi öldünnü senede binlerce kitiye tivatro sey· 

ducunu söylemiıtir. Bu adam~ rettirmektedir. 
ransız mahkemeleri idama mah- Yaphklan hüjük itlere raf· 
nı etınitti. Hüküm taıdikten ıe· men amatörlü~lerini n tev•zu · 
. e n-.;,ahkum artık dofruyu ıöy- lannı kaybetmıyen bu ıençler, bu 
T ~Hardan beri Şeytan adala· yd için ajır ve güzel bir repertu

a ınlemekte olan zavallı bir VA!' hazırlamıtl&rdD'. 
ıuzu kurtann k . t . bö" 

Guie , . a ıs emıt ve Y· Programlarının bir k11mmı. 
n nın masumiyeti mey - L _ 1 1 na ç1krnııt"'. 11t1Jne mi el ıöhret kazanmıı ve 

kllıik olmut eıaerler, di{er 1u11111· 

Fakat ne Yazık ki bu itiraf F .. nı da gerek kendilerinin, aerek
ız Bakanlığına b"ld" "ld" ... 

ı 1r1 ıgı za. ıe tanınmıt kim1elerin razdıkla· 
an orada hükumet· d 1. . 

. . ın e ıımuı rı pİyHl~ te1kil etmektedir. Bi · 
venı bır teıkilatm k ki ... ·.. arı'ı ıgı rincilerden Molyerin bize ".\yar 

zunden unutulup kalmı•tır. 
ld :r Hamza,, diye ıercüme eiilen eae-

am mahkomunun i-alı ı't"ı· 
1 ....... riyle "SeTil berberi,. ''Fisaro'nun 

fı ve tutu an :ıabrt varak 
b ı ba uı an • ölUmU,, "Caz,, "2 rün,, "Zaman 

· ~ ~· m .tmdr. ele ıeçmiı ve bir rüyadır,, gibi eıerler var. ıen nın tahlıye1i karar .1 . 
• Likin bu karar Şcyt::e:~ mi 

1
: ikincilerin en batında Gali-

b"ld" · ı · '- a a bin Yalancılar J.omedi:.i gelmek . a ı ırı ınce .~eraat kazanan 
amın bundan uç yıl Cince k t. tedir. Bundaa bqka Manakyan 
Te §İmdiye kadar hi~ bir iz~- repretuvarından "Balmı;mcular,, 
namadığı anlatılrnıttfl'. "Kalamıt pansiyonu,, adında Lir 

Guien, geçen ay adanın b" k.. revü, Müçtebanın ''Yanlıtlıidar 
ı inde müthit 11tmalık ola~r b7~ serisi,, adında bir vodvili, Baha
taklrkta baıka bir mabku• nın "Bir çivi, bir kerpeten,, piye· rn ara-
ken bulu~uttur. Hapisten ilk ıiyle "Van kediıi opereti,, ve "A· 
çtığı zaman kendisini lngiliz ıilzadeler,, piyesi, Retidin "Yu· 

------:.-.-----=-.-::.._ murcak,, adında bir komedi mü· 
, .- •. • • . r;: •• 

·:H .AB·ER 
t~n:buluQ en çok satılan f 
•kit\i al<şam gazetesidir
Ü~nlarım HABE;R'e 

. t ' .. 

vcrenıc-r kar ederler. 

zikali ile Labiıden naklen Palay. 
zikali ile Labifjden naklen Palav· 
ra ve Bayan ismetle hirlilrte yaz
dıkları "Şen harın garsonu,, adın· 

da eıerleri vudır. 

Geçen ıiln yiyecek yerlerimi
zin ııllh edilmai ve haikımızın, 
karınnı doyuracair yeri her hal· 
de lteT vdit iyiıinden ıeçmesi, 
ihtiyaçlarını ıüzellik ve 11hhat İ· 
çinde ıidermeıi üzerine yazar· 
ken, oturacak yerlerimizi anlatı· 
mamıttnn. 

Oturacak yerlerimiz diyince, 
hatıra önce kahve gelir. 

Biz, yoraunluğumuzu bir fin
can kahve ile ve bir kahvenin ma
ıaar batında bet on dakika dinle · 
nerek ı~imıeğe alıtmııız. 

Bazan beı on dakika fazla 
otururuz. Günümüz tatil ,Unü 
İM ıabahtan öğleye kadar, 1ahut 
ötleden aktama kadar oturduiu· 
muz, birkaç parti tavla, domino 
veya iskamhil oynadrfımrz da o · 
lur. 

Llkin beri tarafta, latanbulun 
bu eıki, an'anelik istirahat yerle
rinin değiımit ve tekemmül etmiş 
çok nefis ömeklttri de göze çar· 
pıyor. 

* K.a.bvelerin bazılanndan nar· 
ıile kalktı. Pek tiryakiJİ olduju
'RUZ kahvenizi, çayınıaı ı,.ılabiH
Joraanız da nargileyi orada içe
•lronUDU&. 

Oyun da ornayamıyonunuz. 
Yahut oyun oynıyabilirıeniz, 

ta içeri tarafta bir yerde oynu -

yu önceye l:a,{ar, köıe kahvesin~ 
çıkıp peyke üzerinde mahalle 
muhtarı ile bir iki laf atmadan 
eve dönemiyen babalaıımıza va. 
rıncıya kadar )1ep nargdeli, aema 
verli kahftlerı.le otu1'dular. , 

* 
Kahve, iatirahat hayatımızın 1 

aklabrz ıeçmeıi için adeta lü· 
zumlu bir unsurdur. 

Fakat bilir mbiniz, aon za
manlarda kahve d-.ııen yerler ne 
kadar defiımiıtir ! 

lıtanbulun, yiyecek yerlerine 
kıyaıla, oturacak yerlerinin ne 

kadar ilerde veya ıeride alduiuı 
nu tam aJçUıüyle biJ.miyonım. 
Çünkü iptidai piyazcı, dondurm• 
cı ve aeyyar köfteciler kadar; o
rada burada kalmıı peyken kah· 
veler, bahçe köteleri ve ıadeee 
ocaklar da var. 

lstanhul kahvelerinin bir im· 
mnıdan ocak J~nen ıey kalktı. 
Parlak tema.veri, zaviye tekUn • 
de aulı fincanları, camekln de • 
nen sürgülü bir takım tepsi ve 

tabak kolleksiyonlarını gönn\l 
yorıunuz. Kahve, bir ıi~eden ba • 
zan bir kadın eliyle ıeliyor. 

Fakat oaki aıul kahvt- ıuruna • 
nın her halde bazı kendine göre • 
likleri, tadı, tuzu olacak ki, en 
yeni kurulmuş, gt:rçekten modem 

yoraumas.. adını alacak kadar elveriıli vel 
Patiaerilere kahve denemiyecek temiz kahvelerde parıl parıl bir 

tir Fakat eaki kahve müıterileri. · . cezve, fincanla berabtı!·. gelip, 
nın ,ojupu buralarda ıördüiü· k h .. .. ·· d k t ı 

·· b k 1 .. . bu a ve onumu:z e o arı ıyor. 
muıe a ı ıua, o ıauıterı, ra- · . 
yı kahve yerine kullanıyor. Eaki En yenı açılan kahveıerde bu 
usul kallveye dadannnt adam, bq, hususiyet ,örülüyor. 

daha tertipli kRhveden ho,lanı- * 
yor gibi. ... Sonra kahvelerin bi· Dediğim gibi, lstanbnlun kah ~ 
çim ve düzenlerindeki değişiklik veleriyle loka!ltaları arasında ne 
fiatlarına da geçmittir. gibi bir üstünlük farkı bulundu · 

Öyle temiz, güzel, geniı ve ay- ğunu tam ölçüyle ıöyliyemiyece. 
dınlrk kahveler var ki, bet kuruta ğim. · 
kahvenizi içip iıtediliniz kadar Fakat bana öyle sörünüyor 
oturuyorsunuz. ki, kahvelerin tekamülünde lo-* kantalardan daha fazla bir hız 

lıtedifiniz kadar d<!rken her 
ltalde itinizi gücünüz1i bırakıp 
kahvede oturmağa sizi tetvik için 
aöylemiyorum. Kahvc:erde gü . 
nün her aaatinde mÜ!teri buiun . 
maaı; nlaha, t:ınzime, teıkile 

muhtaç bir takım kahveler, ay · 
rıca konuıuJacak bir derttir. 

Yalnız ,unu da tayliyelim ki, 
bazı kahveler, puılasını fa~ırmı§ 
bir haldedir. Zaman ilerledikçe 
ve zevkler • s~ ttıkça demiyelim • 
ayni kök etrafında dallanıp bu· 
daklandıkça, birçok ıeyleri bir 
arada toplamaia ~Irıa.n yerler, 1 

bilhasaa çall'ıh kahveler var. Me· I 
ıeli hem çalıı çalan, hem içki ve 
nargile verebilen bir çefit kahve ! 
ler de bulunuyor. 

Çalgının ç~ıidini sormayın ... 
Bancodan mnnd6Jin~ k~dar bil . 
tün çalgılar nöbetlete kendini 
göıteriyor. 

var. Bu, belki kahvelerde daha 
çok oturulduğundandır. Belki in-
1anların, etrafı daha !;Ok tenkit 
etmeğe vakit bulabildikleri :çin· 
dir. Evet, buniar yüzünden, kah· 
ve sahibi kendini her ha~de daha 
çok zora koyarak, müıteriıini d91 

ha fazla çekeuilmek üzere tür iti 
zahmetlere gıriyor, yerini düzel· 
tiyor, ilerletiyor, devamlı bir ıüz. 
meye tabi tutuyor. 

* Fakat gene eıki dütüncemi:H 
ıeJelim. Mütteri "çabuk belen• 
mez ıoyundan., olur ve kendini 
her vakit iyi muhit, temiz prtlat 
içinde yaf atmafa azmetmit bulu· 
nursa, aidecelimiz her lianıl 
halk yerinde bir tekamülün giSrü\· 
me.i zarurf dh>. • 

Şimdi ıunlan yepyeni açılmıt 
bir kahve içinde yazıyonmı. Y ep
yeni, apaydınlık.. Y erleı ~ 

madeni etra p&nl panl. BeJ.az J9a 

ıa mermerlerinin üzerinde tialma 
.bopltılıp oju lan cigara tablila • 
rı ... Gnul çerçevelere talr.thwı11. 

pseteler. Camlaı·ı dalpus. D,,ıaa 
07JllJ1lCaklara ktiçüli bir p&Taft• 

nayla ayrıca yer ta!İIU edilmlı, 

beJ&Z ceketli, ~ pNC>n ateı 
pM ... Kimleyi ı~dmı liaçn: • 
llUJW• Kapıdan MU J;ir liert 
t;ataP. ıirfy.or. Sandalr,ala1'da liir 
intisanl, lierlies 6ulunduiu yeri 
adetl ıayıyor, Öa'fmnadan ko .. 
nufuyor. 

Zaten l>ağırara~ licmutmai 
neye!? 

Yanımdaki bir adam: "Çe11, 
iyi demlenmiş!,, diye, durup du
rurken garsona mem'nuniyetiill 
gösterdi. 

içtiğim kahvenin lienüz ka.
rulmuf ve öğü!iilmüt tazelifindea 

bu hususiyeti anlryebilir1em d .. 
he.r halde b'Jranın içilecek ,.,
)erinden hiç 'liri temel an'anec:le .. 
ayrılmamı, ... 

Kahvelere ''TENBELLIK YE
R l,, diye bir ısım daha takılmlf 
olmasa onların tekimülündea 
hot!andığımı açıktan açığa aCJfı· 
llyeceğim. 

Fakat o ayrı bir meteledir. 
En yeni tartlar içinde püblll 

~inlenme yerleri tüplieaiz lazım
dı1'. Fakat çahpn adam dini.,... 
C'elctir. 

Çahtnııyan aclamm haıtahfı
nı iıe, her halJe bqkaca bir m..
kezden iyi etmele batlamalıdır. 

H. M. 

Cümhuriyet 
n!anelerinl de 
lerdir. 

lstan'.·1lun türlü istirahat yer· 
lerini karıthrarak hepsine ''kali· 
ve,, adı veriyorum. Çünkü hepsi · 

Gençler mahfeli nin anaaı, aerçeklen kahvedir. 
modernJtttinıüt • Hnl ıu entarili büyük habalan· 

• ~ mısdan tutunuz da, bundan on 
t 

Parüin ıon modıı!c:rı: t ünl:i lra maılo.rdan ltadmlaı İfİn i•. 1r..,ui 
elbl .... 
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Gazetesinde neşredllmeğe başlıyacak 
olan sOn romanının adıdır 

fi alide Edib 'ilı, aslını .HABER gazetesine 
verdiği hu eserin lngilizceye tercümesi, 
hu günlerde . Londrada neşredilecektir. 

Türk edebiyatının en kıymetli bir eseri olduDu şDpheslz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden gaze
telerini aldıkları satıcılara sipariş~e bulunmahdırlar. 
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