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Habeşler ltalyan Eritresinde, huduttan 
kırk kilometre uzak bir şehir zaptettiler 

a 
il il 1111 

i 
üç Habeş ordusu Eritre hududunda Italyanların 

sağ cenahını tehdit ed.iyOr 

ltalya hizmetindeki .yerli askerler 
sildhlarile Habeşlere kaçıyorlar '. 
Ras Seyum yüksek rütbeli ltaly&ıl 

zabitlerinden esirler aldı 
B Dır DınglDlz General• şöyle diyor: 

"ltalyanlaran ilk muvaffakiyetlerine büyük bir kıymet vermemek lazımdır,. 

ondra, 8 ( A. A.) - Adisababa'dan blldirildlğlne göre, 
''fedai bölükleri,, Eritre'ye girere·k Adlkal şeh· b ş . .. 

rını iş al 
Gazetemizin di~n çıkardığı ikin

ci tabıda şimdiye kadar mağlup 
olmu§ gibi görünen Habeş ordu • 
ıunun yeni bir manevra ile hal _I 
yanları arkadan çevirmeğe teşeb ·I 
büı ettiğini haber vermiştik. B·ı 
a.ktam gelen telgraflar Hnbes ma

~alarının ilk kısmında m~vaf . 
ftek olduklarını göıtermektedir 
~abe§lerin bugün İtalyan Eritre : 
ıın~e ltalyanlardan zabtettiklcri 

':hir 9282 kadem yüksekliğinde • 
dır ve ltalyan Eritresinin merkez 
ıehri olan Agmaradan 75 kilomet
l'e en yakın huduttan iıe 40 kilo • 
mcb-e mesafededir. 

Habeşler üç koldan 
ltaıvanıarın sağ ce
nah~nı tehdit ediyor 

Addıa • Abab 8 (A AJ a, .A.) - Reuter 
ansı ayt.rı bildiriyor: 
Ras Segu D d" m. e Ja, Smateh • Ayelu 

ve Kaua'nın lcu 
1 ınandalan alhnda bu • 
ıDftln 3 Haı....... k 1 E . • J 
1 """t 0 unun ntrcdekı • 

ta yan lcuvvetJerin. 
d•t tt':ı:.: ın aağ cenahını teh· 

ı e ı 15 ıne d • b . aır uraya gelen haber, 
c~edekı duru-un . b" kild • , ••• yenı ır •e e 
ınkiıaf etmekte oldut;un - t k 

d
• • u gos erme • te ır. 

80.ooo ki ilik ! bir ordu baımda bu-
luttan Ras Kasa. Erı·~- .. . • • ~ smm uzenn· 
dd~ Setit nehrine doğru ilerlemekte • 
ır. 

Londra, 8 - Addis • Ababadadan 
aeJ~ haberlere göre Habeı kuman • 
danlanndan D . . • • ecaınaç Aylı Entnye 
gırnuı ve ilerlemeğe baılamııbr. 

Raa Scyunı Adisahabaya bir telgraf 
~ek~k. bir İtalyan rniralayiyle otuz 
zabıt eaır ettiğin bildnniıtir. 

Habq lnıparatoru, çok heyecanda 
h'bl\uıan hallan fena muamelelerde 
b_uhınacağmdan çekindiği için esirle • 
nn Adisababaya getirilmelerini iste • 
rnenıiıtir. 

ltaıya hizmetindeki 
Adi1abab~ 8, (A.A.) - Habq 

hWdbnett, Eritrede ltalyanlar his-

er • 
ır. 

metinde çahıan yerli aakerlerinl 
kitle halinde l<açmağa başladık • 
lannr tebliğ etmektedir. 

"Askaris., denilen Eritre halkın 
dan İtalya hizmetinde bulunan as· 
kerle!den elli kifi zabitJeriyle bir
likte ve mitralyözleri, tiifekleri ve 
bir topla beraber Makalle mınta· 
kasında Habetlere teslim olmuş . 
lardrr. 
Agame mıntakasında silahlı 200 

Eritreli zabitleriyle birlikte Ha • 
heJlere teslim olmu,Iardır. 

Makalle mıntakaaında Eritreli 
askerlerin kıtçıfı kitle halinde ol· 
maktadrr. Bu mmtakada binlerce 
halya hizmetinde yerli asker ıilah 
]eriyle birlikte hududu geçerek 
Habe~lere iltihak ediyorlar. 

Fransa ıtalyayı 
artık t:utmaktan 
vazgeçlyormu ? 
Londra 8 (A.A.) - Times gazete

sinin Cenevre aytan diyor ki: 
"Dün Cenevre, sarsılmadan, bir 

buhran geçinniıtir. Bay Lavalin rolü
ne gelince, Cenevreye yeniden döndü
ğündenberi Uluslar sosyetesinin diğer 
üyelerinden aynlmak niyetinde olma • 
dıim• derhal cöatermiıtir. 

Bay AJoisi dün 24 ıaat1ik bir müh
let istediği zaman bütün gözler, timdi· 
ye kadar ltalyanlan daima müıküJler· 
den kurtarmıt olan Bay Lavale dön :" 
müıtü. Fakat bu sefer, Bay Laval, bir 
el ipretiyle, yapılacak baıka bir ıey 
olmadığmı anlatnuıbr. 

................... .....__ ............................... . 
l ıtalyan kuvvetle,·l 1 
~ Londra, 7 - Haoefiıtanda! 
1 İtalyanların 260 bin askeri, 315~ 
1 tayyareıi ve iki üç yüz tankı ol-İ 
! duğu haber verilmektedir. İ 
: . 
ı.-.. 1 

' 

" ıtalyanıarın ilk 'Habeşistanın para 
muvaffaklyet:ıeri - yardımı istemesi 
ne kıymet verme- muhtemel .. 

mek lazım ., Londra, 8, (A.A.) Londradaki 
Londra, 8 (A.A.) - lnıiliz Habe§ elçiıinin oğlu ben Martinin 

gazetelerinin askeri muharrirleri, "Newı Chronicle,. gazeteıine aöy· 
halkı, İtalyanlar tarafından elde lediğine göre, elçiliğin yakında, 
edilen muvaffakıyetlere fazla kıy Habef müdafaaaına paraca yar • 

met vermemeğe davet etmektedir- dım edilmesi için bir bildirik nq. 
Jer. rebneıi muhtemeldir. 

Daily telgraf gazeteıinde ge • ıtalyanlar harici 
neral Sempc:rley diyor ki: borçlarını 

"İtalyanlar, yeniden ilerlemeğe veremiyor 
geçmeden evvel, günlr~ bugünkü Londra, 8 (A.A) - Tecim alacaktan 
yerlerinde kalmağa mecburdur • muavaza bürosunun haftalık raporunda 

durlar, Yol yapma)(, erzak ve mijpı iıaret edildiğine göre, clearinl' anlaımıa· 

larda ~ karp blland•cak mü· 
himmat "nwJdneU tiifeld• taııyan ha· 
,..Jet pi ubr dıiailerinin .,- ıııtı albn· 
da yalın a,.kyiirüClülderi HZiliyor. 
Buknı •dit-ile birkaç kitinin kam· 

yonlara $&dır " kPj k~arak ıehri 
terk -sn- istediii ıörülm~tM de bun· 
IU' :Wurduruhnuıtar, poliı bu seyahati za. 
re.na lol•cak tedbirler · alıncaya kadar 
beldi)oecetderdir. " 

Adiaabaha üzerinde iki Habeı tayyre. 
ıi muhtemel bir han hii~u ıözli~• 
rek dolaııyor. lcahrnda telıizle ihtarda 
bulunacaklardır ... 

Bir lnglllz süel 
muharririnin · 
motaıeaıarı 

. "Niyuz Kronikl,, Btıel muharriri ya-
smm imza edildiği altı •Ydanberl, İtalya 

himmat getirmek ve ayni zamanı- tarafmdan ödenmiyen bow-lar, takriben zıyor : 
· d ·... ''İtalyan kumandanının ilk liede!i, da Habeıleri ıırn i tutmakta ol "' iki wlyon sterlin tirasma bali.ıc. olmakta, 

. . . 

& tabiatiyle Aksumdan Adigrata kadar 
dukları çete harbi mevkilerinden ve buna kftl'.!t alb aydanberi yap.tan n· giden dağlar hattı idi. 
atmak la• zrnıdrr. Bundan ıonra ı'ıe ıiliz aatıılan dört milyon liraya çıkm8k· 1 1 w ta yanın sag cenahı, l\1aihari~a 

tadır. 
lt.alyanlar, kartılarında, muhak • Adisababada bar- dağını ve Ramat daiı ile, Dartaklit 
k k d h b .. · k kt d etrafındaki tepeleri 1.aptetm<'klc lnı 

a ıurette a a uyü mi ar a lar. ve sinemalar hedefe varmış sayılahiJirdi. 
dütman kuvveti bulacaklardır.,, hAIA işi iyor Fakat ltalyan sol cenahı ki. bıı 
ltalya yeni müza. Stuart Emeny isimli Inıiliz muharriri cihette memleketin tabii ,·aziyeti aah:ı 

kereleri kabul Adiaababadan Niyuz Kronikl gazetesine gü~tür, , daha yına~ ilerliyor. 
edecek mi ? bildiriyor: İtalyan km:vetJeri )faknl:ıya \(' 

Roma, 8 (A.A.) - Matin ga.• "Dün ıec~ hallan harpten duyduğu .Makdalaya giden yol bo) unca ccnulm 
zeteıinin Roma ay arı yazıyor: tesiri araıtınnak üzere Adisababayı doğru ilerlemeden önce. Adig-rat .. fol. 

baıtan bata dolaıtnn. kala "yolunun hem Şark H' hem r' 
"Romada bay Muıotininin Y~ Hava hücumu tehlikesine rağmen garp ciht'tindt>ki tepeleri fotm:ı.k 1.anı· 

niden konutmalara ha:ıır olduğl.ı ıinemaJar, barlar, bir ııık ıağnağı için· retindcdirler. Adigrah zapt~1mt'ld<'. 
hissi mevcut değildir. İtalyan kuv- de yanıyorlar. Hoparlörlerle rekJin,, ıes· yola hemhudut olan· dağlaıı11 · ~ı :, 
vetleri Habetiıtanda bazı askeri leri duyuluyor. eteklerini eldr etmi.-;ı olu~ orlar. Fa . 

Bununla beraber, köşelerde bekliyen kat Adigratın ~arhına doğru dcitıı 
güçlüklerle ka•tılatmakt&dırlar ki nöbetçiler ''e etrafındaki çepçe"·re dağ- dağlarİn 7.aptı da.ha gü<'tür ... 
bugüçlükleraonucuolarakhükG-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-

met gayet ihtiyatlı hareket etme • 
ğe mecbur kalmaktadır. UJuılar 
ıoıyeteıinin kararı, anlaımazhğın 

hallini kolaylathracağı yerde, 1-
talyanın Uluılar ıosyet~sine olan 

itimatsızlığını fazlalaıtırmıtlır 
Her halde, yeni müzakt.relere baş 

Jamak için ilk hareketi ltalya yap 1 
1 

mryacaktrr,, 

. . . 
/• - 1 - • • .. ,' • • .... ,, ,• .... ;.': .:..-
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Habeş harbi Habeşistan da 
sıt.madan ölenler 

Adua 

&eçeceği anlqılmaktadır. Yalnız 

yola çıkarılan bu 150,000 kiıilik 
kuvvet, demiryolu filan olmadığın 
dan yaya yürümek mecburiyetin -
dedir. Bunun için de çok zaman li 
zmıdır. 

Habetler herhalde ltalyanlan 
oyalamak ve bu zamanı kazanmak 
makaadile bir kısmı kuvvetlerini 
ltalyan topraklanna geçirmiı ola
caklardır. 

Jtalyan kuvvetleri toplu bir hal
de hareket ettiklerinden arkala • 
nndan baskmlar yapacak, belki er 
z&k ve cephane aldıklan yolu ke
secek olan bu kuvvetleri ortadan 
kaldırmadan ileri harekatına pek 
tabiidir ki devam edemiyecekler -
dir. Bu zamana kadar da asıl bü • 
yük kuvvetlerin yetiteceii ve bun
lann Adua cephesindeki 100,000 
kitilik İtalyan kuvvetlerinin daha 
çoğalmasına ve yerlef1Deıine im • 
kan vermeden hücuma geçecekle -
ri beklenebilir. 

Aksum dOftu 
Röyter Ajansının bu aabah 

bildirdiğine JÖre, Habetlilerin 
mukaddes tehri olan Aksum dü§r 
mü1tiır. 

Aksum, Habetlilerin mukad -
deı tehridir. Hemen bütün impa
ratorların mezarları buradadır. 

Cephe 
gerisinden 

haberler 
E•lr dUfen H•b••l•r idem 

edllmlf 
Asmara, 7 (A.A.) -- Umumi 

kararıihtan bildirildiğine göre 
Lomba Angn"r ~aiınnı alınmaaı 
çok çetin olmuıtur. General Pe • 
ıenti'nin kumandasındaki yerli 
bir kıtanın eaiı alınan çeteleri i -
dam ettiği bildirilmektedir. 
lbllyanların gururu gittikçe 

arbyormu• 
Roma: 8 (A.A.) - Büttln memle • 

kette Aduanm zaptı fle hasıl olan he
yacan ve gurur daima büyüyerek de
vam etmektedir. 

Bundan başka bir milyon iki yüz 
bin genel toplıyan gençlik muharebe 
teşkllltmın beşind yıl dönilmU müna. 
sebetiyle dün başlıyan merasim de bu 
vatanperver havanın devamına yar • 
dım etmektedir. 
Hebe,ıer lbllyen blnklarını fll 

gibi avllyorl•rmıf 
Londradan haber verilditine 

göre, Habeıler, fil avlamak için 
kullandıkları usulü tanklara Kartı 
da kullanıyorlar. Derin hendekler 
açarak bunları dallarla ve kumla 
&rtüyorlar. Şimdiye kadar dört 
ltalyan tankının bu SU1'~tle dütU -
rüldüğü ve içindekiler;n öldüğii 

bildirilmektedir. 
Kızıldenlzde 25 lblly•n zı.-hlı•ı 

Londra, 7 (A. A.) - ltalyanm 
Kızıldenizde 25 harp gemisi bu • 
lunmaktadır. Bunlardan biri To • 
ronto kruvazörü, dördü denizal • 
tı gemiıi, ve diğerleri küçük tor • 
pİtolardır. 

Adl•ababa bomba.-dımen 
edllecek mi? 

Adiaababa - lmp&rtltor halka 

lngilizce bir gazetenin har 
muhabiri tarafından cephed 

gönderilen son mektup 
"Deyli Henld,, gazetesinin 1 ·ı 

talyan ordusuyla bera~r bulu .. 
nan harp muhabiri Vitfr~d Bar • 
ber, Adigrat Ye Aduva harbmı 
fÖyle anlatma!<tadır. 
Şunu kaydedelim ki, bu geng 

muharrir •on gel~ bir habere 
ıöre Habeşist:ında nlmaılan öl • 
müıtür. 

"ltalyan askerlerinin merkez 
kolu ilk büyük ileri hareketiyle 
Habeı arazisinde hiçb;r mukave, 
metle karıılaımaksızın 12 mil i -
lerlediler. 

"Adova ile Adiırat aı-aıındaki 
yolun bir noktaıana var6ılar. O • 
rada bir gece kaJ dılar. 

Köylüler yoiun iki yanma top. 
lanmıılar İtalyan aıkerlerine • 
kıyorlar ve bir kıımı da İtalyan 
bayrağını seli.mhyorlarch. 

"ltalyan tayyareleri Habet li -
sanı üzerine 30000 bey&Mı&me at 
tı. 

"Az sonra, köylülerden bazıl.,. 
rı, Üzerlerindeki (Şame) denilen 
beyaz libaılan, bir ıulh alimeti 
olmak üzere kuliibelerinin dam • 
larına koydulu. 

"llerlemenin başlıca buıuıiy~ 
ti, İtalyan as'ıc:erlerinin ilerlediği 
yollarm lnzalı olmasıyd~. 

"Orduyu takip eden yol yapı -
edan birkaç •aat içinie baıhcs 
yollan teıviyeye girişiyordu. 

"Gerek Adova, gerek Adigrat 

§ehrinin birçoK halkı, t-..ell 

için yüklerle ölüm taııyar. 
yarelerden evrelc.e hiç i'Ö 

ti. 
"Köyün binnde, bu tııı 

rin ıürültütü ititilir ;,1t' 
halk - kadın, erkek ve ç 
lar - dallara kaçtılar. 

"Ben, hareketin baılaıı 
ıabahm ıaat betinde g:\yet 
sek ve her yere hikim bir 1 
seyrediyordum. 
"Buruı ltafyan bq-.a.u~ 

nı General Di Bono ve erk 
biJesinin taruıut mevkii 
ve hudutta bulunan Puntiııİ 
fıydı. 

"Bu dal, Aaamo OYUmd 
denbire 2000 kadem yükse1" 

"Muhuamatm batlama•' 
ıilrmedi. Saat ıekizde ıiali 
havaımm içinden patlama 
duyuldu. Bunlar Adigrat üs 
düıen bombalann ıeaiıdi. 

"Kırk dakika ıonra yenid 
gürültü ıeriıi duyuldu. Bıs 
daha kuvvetliydi. Bunlar d• 
dova üzerine dü~en bomb• 

"Sonra gürültüler kc:sildi 
tayyarelerin hududa doğru 
düğünü gördük. 

"Bugünkü harekatta 1 oO 
den fazla ffrat bulunuyor·~ 
fırkadan müteıekkildirln. J. 
çok da yardımcı kuvvetler 
dır.,, 

civar dallarda. bava teblikeai i · ---------------------------

çin sııınakı ... yapmasını emret - Daha geniş bir Mısır 
mittir. Adiıababada bulunan ya • • -. • 
hancı elçilikler de tehrin ltalyan mıllı kabıne ordusunun 
tayyareleri tarafından bombardı • k f ı · t• 
man edilmemesi için ltalyadan kurulaca mış aa ıye 1 
teminat alınmaıını hüktlmetleri~ Londra, 8 (A. A.) _Gazeteler Berlin, 8 (Radyo ile) -
den rica etmiılerdir. rin birçoğu, g~lecek genel ıeçi • orduau hazırlanma faaliyetini 
ltelyanle.- Hebe,ıerln iyi tesllh min tarihini 28 ikinciteırin olarak tikçe arttırmaktadır. Ordu bit 

edlldlMılnl ve iyi muharip .. . 1 b b · ku ti 1 t vvare olduİunu ltlr•f ediyor gosterıyorlar. Bununa era er, yenı vve ere ve a,,,, 
Roma, 8 (A.A.) _ Stafani ajansı Daily Mail gatetesi, halkın oyuna takviye edilmiştir. 

bildiriyor: başvurmayı imki.nıız kıle.cak ıu • Bundan bir müddet evvel 
ltalyan basını, Aduanm yeniden rette arsıulusal durumd~ bir va • yanlann Libyaya 50,000 asker 

zaptı üzerine bu hldi8eye hasrettikleri hamet hasıl olduğu takJ;rde, Sir ki lqiltereyi iyice kutkulaO 
yazılarda. ulusun sevinç ve kıvancını . . .. mıftı. 
ifade etmektedir. Ayni zamanda gaze- Herbert Samuel ıle ıtçi onderle • Bir lngiliz - İtalyan harbi 
te sayf ala.rı doğu Afrikanın kuzey rinden birtakımmın da alınması 1 
(Jimal) ve güney {cenup) cephelerin- suretiyle bugünkü kab\nenin ge - kuunda bu yeni tah~idat ile 
de yapılan hareklta clair özel aytar • nitletilebileceğini ıancyoı. yanlar Mısırı kolayca tehdid 
)arından ıelen tafsilAt ile doludur. bilecek bir vaziyete gelmişl 

Basın, bilhassa, Habeşistan ile kat Öbür yandan, Mominl1 Poıt ga lngiltere bunun üzerine Jşke 
• h b ·· ili • d Ad zeteai de, parlimentoyd. sunula • 1 ı esa ın gor mesın e, uanın zap- riyeye muhtelif filolar ıev~<e.1 tı keyfiyetinin ilk gerekli adım oldu- cak olan ıilihlanma proıramına ve M1tır ordusunu da mukab' 
ğunu kaydediyOJ'. kartı itçilerin tiddetle muhalefet tedbir olarak kuvvetlendir 
liyeti bir müddet için durduracaiı sa. edecekleri kanaatinin, memleketr ~ 
vaşlardan sonra alındığını yazıyor - başlamıştır. 
1ar. Bu savaşlarda Habeşler zorlu bir ten yeni yetgeier alınma.. lüzumu SalAhattln Rtfa'l < 
mukavemet göstermişlerdir. İtalyan na dair hükumet üyelerinde mev-
kuvvetlerl, iyi silahlanmış ve iyi ta - cut duyguyu günden güne arttır. arkadaşlarıoıll 
lim görmüş önemli Habeı kuVTetle • makta olduğunu yazmaktadı!. beraatları tstenlY 
riyle karşdaşmu,ıardır. e 

H be..t.. f Bulgaristandan gelen göçın., 
Roma, 8 <A.A.) - a :?""tan se e- Zavallı adanı verilen haklardan istifade edett• 

rinin birinci Mfhası, İtalyan hedef - .. çak şeker getirmekt<.>n suçlu g6 
terinin birinci hattını teşkil eden bü. Vapurda o·· ıdu·· Sal!haddin Rıfat ve arkada~l' 
tiln noktaların lınması ile sonuçlan -

bu sabah da sekizinci ihtisas 
mıştır. su··yu"kadada oturan Dimitri is· mesinde duru~maları :rnpılmıştıt• Yeni bir llerl harekete başlanma - • i 

· d b' d d.. ·ı ·ı b' Bu durusmada müddeiumuıtl dan C\.'"\·el, işgal edilmiş topraklarda mın e ır a am un aı esı e ır • anamesini ~kumuştur. Bir saat . 
yerleşmek ve yeni bir hareket üssü likte Göztepe vapuruna binmiştir. 1 il 

süren iddianamenin sonunda 111 
hazırlamak üzere, kurmayın, süel faa. Bir kaç senedenberi apandisitten '! dd' R b ş 
Jiyet bir müddet için durduracağı sa- umumi Salaha ın ıfat ve t ~ 

muztarıb bulunan Dimitri evvelki! daşrnm ka~akçıhkla alcika.cıı t~ 
nılmaktadrr. t 

gece müthiş surette sancılanmış, , dilemediğinden beraatlarını :S j 
Habes imparatoru 

Volo'da 
Roma, 8 (A.A.) - Corrierel 

Della Seranın haber verdiğine gö-1 
re, Habeş imparatoru V olloya git-

m!f!!!':. 

nihayet ameliyat yaptırmaya ka · tir. ~i 
rnr vererek dün yola çıkmı,tır. Doğum 
Göztepe vapuru Modadan kalktık- Genç gazeteci arkadrışlllt 
ta~ sonra Dimitrinin senem yinei dan Rüşdü Bekirin evvelki 
tutmuı, biraz sonra da adamcağız bir lcrz çocuğu dünyaya ge 
ölmüştür. Vapur köprüye yanatın- Güler adı konulmuştur. . 
ca Dimitrinin cesedi belediye dok. De~rli arkadatımızla eıirt111 

- · 

toru ta:-afmdan muayene edilmi~, rik eder, ikinci yaYruh,.1111:.i 
ar.an:Hs; t ~"n ö!düğU an!ı-~ılarak uzun ve rnes'ud bir ömür y•~~ 

• 1 gö:niHmcaine izin verilmittir. auu dileria. - --· 

' 
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S.ifasa 

nğili~ ~ Italyan zıddiyeti' 
karşısında Fransa 

1-bbeı topraklarmda ilk mevziiı 
ve tabii bazı muvaff akiyetler yal
nız Romada sevinçle kaıtılanma. 
dı. Pariı ve Franaanm büyük bir 
kısmı da bütüo kalbiyle İtalyan .. 
lan alkıtladr . Bu ha.reketiyle 
Fransa, durumuna, artık kat't bir 
veçhe vermiı oldu. Fransız efklr1 
umurniyeıi, hükftmetine yolunu 
gösterdi. Sosyalistler hile fazla 
ısrar edemedi. 

Fransa bu suretle hii1.rlllnet bat· 
kanı La val tarafından Muıolini -
ye geçen ıon kanunda verilmiş 
yardım sözünü tutmu§ cldu. in • 
giltereye kartı, Anglo Sakson 
dünyasına kartı Latin dünyuının 
meveudiyetinı, kuvvetini, teıanü
dünü ilin etti. Almanyaya, ltal '" 
yanın icabında yalnız kaJmıyaca
iını anlatmak iıtedi. 

• • • 
Bugün ancak ismi anılan Ver -

ıay muahedesinin lngi:tuenin de 
yardımiyle Almanya tarafından 
filen tanılmamaıı Fransa için na• 
z ik bir dunım yaratmı b. 

Hitler•in sağlam idare ve :ra · 
desi altında Alrnanyanm kuvvet· 
l~nmesi, deniz. hava ve bilh!llıa 
kıtra kuvvetlerin; artırması Fran .. 
ıayı lakayt bırakdmazdı. Kaybe · 
dilecek b ir dakika yoktu. Yeni ve 
kuvvetli müttefikler bulmak la • 
zımdı . lngilterenin aiu ve biraz 
pa '1alıya maJ olan dostluğundan 
hn· 7.l'.man emın olunamazdı. 

Fransa kendine doıt ararken, 
bill?)ükabcle onun da vardımma, 
paı~sma ihtiyacı olanlar vardı. 
M iist11 ... •lc t .. hlit.. Bal~'Gik Rut • 
ayı ve F aşiıt ltalyayı - · biribi -

t inin vaktiyle haımı oian bu ay -
kırı rejim devletlerini - Franaa 
e~:at ında birlettirdi. Buna da ıaı
ik: Hi tler ve akideleriydi ... 

Ru!ya rejimi için korkuyor, 1 . 
talya Cermenleri~ hen1hudut ol -

n,t, istemiyordu. Fransa fırsatı 
açırmadı. Emraiyetin~ gittikçe 
aybeden Polonyanın ynini tut • 
~c üzere Rusya ile anlaştı. 

ve bilhaıaa Milletler Cemiyetin "' 
de hami müzaheret vadetti. 

••• 
Bu anlaımamn tesirleri cidden 

derin olmuıtur. Franıa Akdeniz
deki donanmuınrn mühim bir kıı 
mını gittikçe çoğalan Alman de • 
niz kuvvetlerine karşı k<'yabilmek 
üzere derhal ıimal limanlarına 
nakletti. Diğe rtaraftan Fransa • 
İtalya hududundaki F ranıız ko -
lorduları da yerlerini değiıtiriyor. 
Alman - Franıuz hududunu tak • 
viyeye gönderiliyordu. 

Geçen gün de ıöyled) §imiz gİ· 
bi Fransanın ltalyayı kuvvetle 
müdafaaya, yardıma ıevkeden ~ 
mil Alman teh,ilceıi olanakla be -
raber İngiliz s;yasasımn tereddüt
leri, kat'I taahhütlere qiri~mek is 
tememeıi de büyük bir rol oyna • 
mııtır . 

lngilterenin Millet'er Cemi • 
yeti paktına muhalif telakki edi • 
len Alman • İngiliz deniz muka· 
veleıi Fransayı çok kızdırmış ve 
Fransız - İtalyan dostfotunu ide· 
la kamçılamıştır . 

• • • 
Fransanın f~ni aiyaıaı, Akde• 

nizde yeni bir durum }'aratm;ıtır. 
Lakin bu siyasadan en ziyade 

müteessir olac.ık olan Milletler 
Cemiyetidir, müşterek ~mniyet na 
zariyeıidir. Sonr1t da yarm Habet 
ihtilafına beaziyen muelelerin 
Avrupada çıkması ihtimali ileri · 
de çok nazik dt•rumlar yarata • 
caktır. 

• • 
Filüimiu.e Franaa. lt.alya doat

luğu asıl fngilterenin Avrupa itleı
rine yabancı kal111asını c!a intaç e
decek, lngilterenin Mi!letler Ce • 
miyetine olan itimat ve emniye
tini azaltacaktır. 

itin can al.ıcak noktası, ruhu 
itte bu tehlikedir. Çünk ·~ Mil:et -
ler Cemiyetinin temeli lngiltere· 
dir ve cemiyetin başka türlü ya • 
tamasına imkan da yok.tur. . . . ----

ltalya ile anla~mak daha uzun inhisar memurlarının 
üt:dü. Musoli~i, l~lyanın, umu • tekailtlilk lerl nasıl 

Raif N Meta 

i harbın netıcelerınden ki.fi de--
~code istifade e•.mediğine kaniy- olacak ? 
1
• inhisar memurlarının tekaüt • 
Eıki Alman topraklarını lngil- lükleri hakkında hazırlanan liyi• 

e)·--.: ve Fransa paylqmıılar, ltal- ha projesi Kamutay komisyonla · 
·aya bir~ey vermemiıl,ndi. rında müzakere edilmektedir. Bu 

ltalyada f Dfİst rejiminin yer .. projeye göre inhisar memurları · 
e~:nesinden sonra hirç~k tanın • nın tekaütlük kıdemleri rejinin 

l§ Musolini alcyhtar?<U! Fran _ hükibnete geçtiği 925 ıeneıinden 
aya sığınnu~lar Muıoliniye karşı baılıyacak ve kanun m~iyete gir 
iddetli propaganda yapmafa bat diği zaman 60 yafını doldurmut 
aıtu~lardı. olanlara maktu lllzminaf: verile • 

Tumıata Y•tıyan yüzbinlerce rek taıfiyeye tibi tutulac'lklardır. 
rTrt1a~ından dolayı · İtalya oıaya Tekaütlük müddeti 20 • 25 ıe • 
özdikmiş, açıktan açıia oraıını ne araaında olacağı zannediliyor. 
stemeğe kalk·tmııtı. Fazla ola • Bu müddeti dolduranlar son al• 
ltlt İtalya Akder.izde Franıaya dıkları maaıın yarııiyle tekaüt e • 
•tı deniz kuvvetleri hf'raberli _ dilecekler, doidurmadan ölenle -
ini iddia ediyordu. rin ailelerine tazminat verileceği 
itte yukarıda ıaydığcmız sebep gibi, iıtifa edeıı veya açığa çıkan 

er ~e d 1 f lara da tekaüdiye olaralr bırak • a n o ayı ranıa ile ltalyanın 
rası açılmııtı. tıklan yüzde betlerin temettülü 

Al hı.k tutarı verilecektir. man te ı eti, Mutollninin 
ransaya kartı bir muharebeyi 
öze aldıramamasını temin etti; 
ki tarafı da vaklattırdı. Franıa 
unuıtaki İtalyanlara bazı müıa
deler, ltalyaya yüz biıılerce kiloıo 
etre çöl topraklar vererek onun
•nlattı. Fazla olarak da ona 

abeJlstanda iıtedili gibi hare • 
et ebnek hürriyetini, hakkım 
erdi. Herkeae b.111, her tarafta~ 

Trenlerde sayım 
20 ilktetrinde yapılacak olan 

sayım itinin tren:erde ko!aylıkla 
ve doğru olarak yapılabHmeıi i • 
çin evvelden istasyon ıefleriyle 
temaslarda bulunulması ve ıaymı 
aonuna kadar fıi~hir m~mura izin 
verilmemesi Bı4bakani1ktan ala
kadarlara bildirilmiıtir. \ 

--0-

l ıftğam sularlle 
sulanan sebleler 
faciasına zeyl ! 

Bazı bostan sahipleri sebzele- ı 
rin lafım ıulr".t !le sulanmasının 

yasak edildiğini öğrenmemişler ve 1 

böyle bir karar olup olmadığım 
belediyeden ıormuılardır. Beledi
ye bunlara lazım gelen cevabı ver 

diği gibi bahçelerini de teftişe bat 
lamııtır. 

Valf Ankeraya gfttt 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Oatündağ dün Ankaraya gitmi§ -
tir. Muhittin Üıtündağla Terkos 
direktörü Zıya ile levazım direk · 
törü Mahmud da Anka.rayll gitmiş
lerdir. 

Atatürk köprüsünün ihale müd
deti yakla§tl:ğı için bu hususta Ba
kanlıkla ve imar bürosile görüşü
lecektir. Bundan başka belediye -
nin diğer itleri de takib edilecek
tir. 

Tamir edilen 
; otobüsler 

Iyl tamlredlllp e~ll
medlklerl kaza yap
tıkları zaman tetkik-; 

edilecek 
Şehir içinde ve dıtmda iıliyen 

otobüı ve kamyonlar sık, sık bo • 
zulmakta, sonra tamir edilerek ye
niden sefere çıkarılmaktadır. Be
lediye, bu şekildeki tamirle~ ~~ 
yapılıp yapılmadığının tetkıkmı 
lüzumlu görmüt, kaymakamlıkla • 
ra adliyeye ve diler bilgili yerlere 
bu hususta bir yayım yapmıttır. 

Kaza ıuretile veya herhangi biT 

§ekilde yolda kalan, bozulan °~0• 
büs ve kamyon olursa bunların he
men emniyet altıncı tube direkt&
lüğüne haber verilmesi bildirihnit 
tir. 

Bu haber verme kazalardan son 
ra olacağına göre, belediyenin ka· 
za olmadan evvel tamirlerin iyi 
yapılrp yapılmadığını kontrol et • 

mesi acaba daha doğru olmaz mı? 
Konlrolun kazalardan sonra ya -
pılması kararma doğrusu bizim ak 
hınız enııedi !. 

---0-

Reledlyenln yeni 
binasına 50 bin lira 

harcanacak 

Bulgar vapur 
kumpanyası 
Kaçakçılıktan zan 
altında buJunan 

acentesini azletti 
Bulgar Yapurlarmm İıtanbul a· 

centesi bulunan Ye azun yıllardan 
l:ieri bu iti ,apan ~1van Yaklaç -
ır.efin 170 ton tekeri göçmen malı 
aibi Bu1gariatandan memleketimi· 
ze gümrülC resmi Yermeden getire
rek liaça.ltçrlık yapan ,ebekenin ba 
tmCla bulımm&ktan ötürü ı:;ümrük 
sekizinci ihtisas mahkeme$~ne ve
rildiğini ~amılfbk. 

Bulp.r ıeyrisefain idaresi l·u 
tuÇtan dolayı mahkemenin k"" rarı· 
m beklemeden Ayvan Y o.ldaçre'i 
TGrkiye aceınteliiinden a71ctm·~ 

.,.. Lu kararmr Ekonomi Bakanlısı 

- 4la biLfınniJtlr. 
o 

Galata rıhtımının 
parmaklıklarıou tel 

konuluyor 
Liman Genel direktörlüfü, ıüm 

riik muhafaza te§kilitmca gösteri
len lüzum üzerine Galata nhtımı
mn hariçte lier türlil alikaamı ke
serek kaçaltçılık imk&larmı blla
biltün ortadan kaldmnali için nft. 
tım parmaklıklarma Clan'den iti
baren tel kafesler koydurma.Ja 
batlamqbr. 

Muhtelit hakem mahkemeleri· --o-

nin bulunduğu binanın belediye Terkosun yeni sftzme 
tarafından alındığını yazmııtık. havuzu 
Yapılan keşifte bu binanın elli bin T erk09 idareıi tarafından F e-
lira hacanarak pek iyi bir hale ge· riköyünde bir süzme havuzu yapıl 
leceği anla§ılmıştır. Bunun için büt maıma başlanmı§bT. Bu havuz ya. 
çeden tahsisat ayrılmıştır. pıldrktan sonra ıular daha iyi sü· 

Bu binanın tamiri münasebetile zülecektir, 
belediyenin diğer §uhelerinde ta· _ ~ 
mir yapılmıyacak, bütçedeki bü • 
tün tamir paraları buraya harcana 
caktır. 

Belediye reisi de yeni binadaj 
oturacaktır. 

Ekmek flya t hr rı 
Belediye narh komisyonu c!iin 

toplanmıt, ekmek ve fran":"nb f ;.
tini eskisi gibi hırakmı§t •r. 

Edirnekapı - Topkapı yolu 
Edirnekapıda oturan bir ckuyucumuzda n n~afrıda • 

ki mektubu aldık: 
"Edirneka.pıdan Topkapıya u: anan gayet bc:rbrll 

bir yolumuz ı•ar. Bu yolun ya[1ılnlLUJı için mi'l<'crcl:"iil 
defalar uraya (belediyeye) ı·e gazetelere baş;:ıırduk. 

lflk ve kaldırım istedik. Hiçbiri olmadı. .. 
Geçen hafta bura11a ~ilerinde kazma, lmrek bul:;nrm 

birçok yol amclesintn r;cldiğini gördük. Amclc.li:ı {/eli ~i 
ilk önce bizi çok seı•indirdi. Fakat bu sevinç çok öÜr -
meden gene inkisara uğradık. illeğer f;u '111tClc yol ya,.,. 

mak için değil, Edirnct.a:;ıdan 1'opl•arıyn l'erilccek ter. 
kas suuımun borl'larım C:(j~eu;ck irin gl'ln·:ş. 

' "'/\le Amdeler uolun tam ort aı;mda h;r mRtre <. • 1 ' . 

ı;rı!::ular W'arak bonıforz r•cı-!c,ntiri··or!ar. ·''11 ra i;stün 
körü f•apm~p / azla taş to,~~a{;ı: molozforı rolz:n il:i ııa· 

· ı '· ·c h"rh,.t •·olumu· tımcı mm:Jorlar. Bu t ur<'ile !:nr('r ?ı. ı " ··· " , . ' zu. • ne lır;l aldığrnı tasazTı!r cı.ırı . 

lll:lcri bu a::aptan l•~· :ı.ı; m;ı!. içi:ı uı aı.ı ırı dikkatini 

çe!:r.w.;i;i dileriz.,, 
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Habeş • ltalya harbini bitirnıeğe 
çalışan Uluslar Kurumu dün gene fa
aliyetine devam etti. Konsey azaları! 
toplanarak, mütecavizin kim olduğu
nu tesbit eden altılar komitesi raporu. 
mı dinlediler, okudular ve İtalya dele
gesinin itirazlarına rağmen - yalnız 

bir aza müstenkif kalmak şartile -
elbirlltfyle kabul ettiler. 

Müstenkif kalan aza, Şili delegesi . 
dir. Hükumetine danışmak istemiştir. 

Harbin mes'uliyetini araştıracak 

olan komite, konsey tarafından seçil. 
mişti ve kendisinden şu sorgulara ce
vap hazırlaması isteniyordu: 

A) Son duruma gör.e Uluslar Kuru
mu misakı ihlal edilmiş midir? 

B) ihlal edilmiş.c~e hangi maddeler 
ihlU edilmiştir? 1 

C) Mütearrız kimdir'! 
Komitenin konseye verdiği rapor -

Cla bu sorguların cevabı şu yoldadır: 
A) İtalyan - Habeş anlaşmazlı•!• 

run Uluslar Kurumuna havale edil . 
meeine rağmen harp b:ışJadığtnd:ı.n 

dolayı misak ihlal edilmiştir. 
B) lhUI edi1en maddeler, misakın 

12 nci, 14 ve 15 nci maddeleridir. 
C) Mütearriz Italyadır. 
Komite, bu durum karşısında misa. 

kın 16 ncı maddfflinin, yani zecri ted -
birler alınmasını emreden maddenin 
tabikinf gerektiğini anlatmaktadır. 
Çilnkil, Uluslar Kurumu üyel~rinden 
birlne karşı açılan harp kurum aza -
lannm hepsine açılmış sayılmakta • 
drr. 

ltalyamn Habeşlere karşı resmen 
harp füm etmemesine gelince, komi -

ismet lnönü kürsüde 

Harp ba.Şlamış olduğu için fazla İ· 
leri gitmiyeceğit':1. Yalnız şu kadarını 
söyliyebilirim ki Habeşistan fakir ve 
küçük bir devlet olduğu için maalesef 
Jtalya gibi bir propaganda Bakanlığ'ı 
kuramamıştır.,, 

MUnak•f• v• son 
Habeş delegesinin bu sözleri ü . 

zerine. konsey başkanı diğer üyelerin 
mütaleasını sormu~ ve misakın ihHU 
edilip edilmediği hakkında her üye -

t nin kenü kanaa$iaL SÖf~m•llli a.ıe -: 

Aloizi 

t.nf.n J1lporuna..göre, ortada harp var
ken bunun resmen ilan edilmemiş ol • 
mm "mütebaki ihlal keyfiyetinin ma
hiyetini değiştiremez.,, 

lbltyan delegesi ne diyor ? 
Dttn Uluslar kurumu konseyince 

sGrüşUlen rapor neşredilir edilmez 
İtalya delegesi genel sekreterliğe baş
nrarak, konsey toplantısının geri hı. 

rakılmasrnı istemiş, raporu tetkik ,.e 
hükQmetinden talimat almak için ken
disine vakit lazım olduğunu söylemiş
tir, Bu istek kabul edilmemiştir. 

Bunun üzerine konseyin 17,45 de 
yaprfa.n aleni toplantısına giren ltal. 
yan delegesi rapora itirazlara başla -
mıştır. İtalyan delegesi, İtalyan nok
tat nazarını anlatarak Afrikadaki 
müitemlekelerini korumak için emni. 
yet tedbirleri almak mecburiyetinde 
kalfhklannı tekrarlamıştır. 

Habef delegesl ne diyor? 
1lnndan sonra Habeş delegesi söz 

alarak şun lan söylemiştir: 

miştl~.. . · 
Hiç vakit T"ermeden karar aimağa 1 

Bir Alman muharririne göre 
.._ .._.,_ ..._.._... - ,_,, ,_, ~ ~ ~ ,_, -

Dünya kargaşası ve Habeş 
harbi içinde 

Türkiyenin ve diğer 
Akdtnizlilerin vaziyeti 

Bitlerin gazetesi olan "Völkişer 

Beobahtier,.in Sofya siyasal aytarı, 

Akdeniz kıyılannda meni aatlerin 
karşılaşmasını anlatmak istiyen bir 
yazı yazmıştır. 

Yan §iiyle başlıyor: 
"İngiliz donanması Akdenizde top

lanıyor. Fransa, Cezairin askeri mrn -
takalarmda seferberlik yapıyor. Mı • 
sırda ve Suriyede süel tedbirler alını
yor. Türkiye, Çanakkale boğazını tah
kim ederek <?) Gelibolu ve Trakya 
etrafında Karadenize kadar çelik bir 
!"et ~·ücude getiriyor. Yunanistan, si . 
li'ıhlarını arttırmak için bir milyar 
drahmi sarf ediyor. Silahsızlığı mazi
ye karışan Bulgaristanda kral bir gar 
nizondan diğerine seyahat ediyor. Yu· 
goslavya bu sene sonbahar manevra . 
]arını eşi görülmemi.5 derecede geni~ 
bir ölçüde ya!)ıyor .... 

Alman mulıarriri daha sonra şun
ları söylernRktedir: 

"Yunanistan, İtalya ile Eritrenin 
arasındaki deniz yolunun ortasında 
çıkıntı teşkil etmiştir. 

Bir üssülhareke haline getirilmek
te olan on iki ada, Anadolu ve Yuna . 
nistanla çevrilidir. Çanakkalenin ar -
dında Sovyet birliği karakol bekliyor. 
Sovyet ordu müfettişlerinin bir sene 
enel boğazlardaki durumu gözden 
geçirmiş olmaları boşuna bir iş dtğil -
dir .. ,, 
Yazının bir başka tarafı: 

Akdenizde İtalyanın kuvvetlenme -
sine her iki dedet tarafından endişe 
ile bakılabilir. Bundan başka Türkiye
nin Boğazlar meselesi vardır. Türki. 
ye bu meseleye fevkalade ehemmiyet 
vermektedir. 

Boğazlardaki askerlikten tecrit e
dilmiş mıntakaları kaldırmak f!;in 
Türkiyenin gösterdiği gayret sırf bir 
şeref ve haysiyet meselesi değildir. 

Belki Avrupa kıtasmdaki yerlerinin 
emniyeti ve Avrupalı bir devlet rolü -
nün muhafazası işidir. 

Boğazların millilcştirilme.c;i yani 
Türkiyenin dileğine göre a~ılıp ka . 
panması gayesi ahvalin tazyikile bir 
k:ıt daha ehemmiyet kazanmıştır • ., 

Sonlara doğru: 
Bulgarisfana gelince: Arazisi Ak

denize 30 kilometre yakın olduğu hal. 
de hu denize doğrudan doğruya sa . 
hildar değildir. Bulgaristan Umumi 
Harpten sonra da coğrafi ehemmiye -
tini kaybetmemiştir. Türkiycnin Trak
yada yaptırdığı tahkimat Bulgarista . 
nrn gideceği yolu gösteı miştir.,, 

HABER: Memleketimize muafir 
nelen Sovyet kumandanlarına Çanak
kale harekatının pet;tiği yerleri gös -
ternıiş olmamıza bir "tetkik,, manası 

ı•eren muharrir bu yazısında, Çanakka 
le Boğa~nı tahkim ettiğimiz yolunda 
bir yanlışı dalıa haber Vl'ri11or. Boğaz. 
/arı gayri wıkeri nuntaka sayan Lo • 

Ankara, 7 - Atatüra..iın hima · 
yesindeki altıncı Tıp i(urultayı 

bugün aaat on birde Halkevinde 
ismet lnönünün bir aöfat.;vİyle a -
çddı. Açılma töreninde Kamutay 
Baıkanı, saylavlar da bulunuyor 
lardı. 

lamel lnönü söylevin? verdi ve 
sonra baıkanlık yerine geçti. Bun 
dan sonra Sağlık Bakanı Refik 
Saydam da bir ıöylev V'9rdi. Cu -
mur Bafkanına ve Kamutay Bq
kanlığma kurultayın '8.ygdarını 
bildirecek heyet seçildikten ıon • 
ra birinci celse bitti. 

Kurultay öileden aoora saat on 
dörtte Prof eaör Gener'll Tevfik 
Sağlamın bqkanhğınd• ruzna -
mede bulunan maddelerin müza· 
keresine batladı. 

Kurultaya bet yüze yakın mu · 
rahhaı iıtirik etmekteJir. Kurul
tay çarıamba ıünü aaat on yedi 
de kapanacaktır. 

General lamel lnönijnün aöyl~ 
vi tudur: 

"Altıncı ulusal m» kongresi a -
çılmııtır. Bu yüksek toplantıya ıe

hiyetli bir hektm ıibi d 
dun aiyaıa] ve aoıyal itl 
ratan ve mea'ul o•an bir 
bi aöylüyorum. U)'Uftu 

deler tahribaundan b 
fazla korkuyoruz. Bunu 
nuzda memlekete kartı 
benim için bir borçtur. 

"Arkadqlar, afyon 
ketmizin ekonomik mah 
den biridir. Bu yüzden 
senet kazanıyor ve bir 
dqlar geçiniyor. Bunun} 
biz uyufturucu maddeler 
tarip olmadıirmı:ıı görer 
müteselli oluyoruz. Bu ,, 
ıruluaal alanda u luılara 
lara zarar vermemesi ıçi 
ediyoruz. 1928 denberi b 
nunlarla ve nizamlar)• 
devam ettiriyoruz. lJ 
maddeler mücadeleıiar 
• meselesi, inanma mesel~ 

takip edıyoruz. Uyutb' 
deler kaçakçılarmı cem · 
imanlar için en 11 ıağı, '!r: 
li insanlar olarak tak'o 
ruz.,, 

ref veren üyeleri. ıaym arkadat • -----------1 
ları selamlamak benim için bir 
bahtiyarlıktır. 

"Buradaki çalrımalarınızı bü -
tün memleketin yakm uir ilgi ve 
sevgi ile ve çok dikkatle takip et
tiğine güvenebilirsiniz. Sıyaaal ha 
yalımızda atlık ı&v&f!&n, has -
talık mücadeleleri bizim aleden 

beri çok önem verdiğimiz bir iı • 
tikamettir. Memleket bu ıavaı . 
lardan büyük fa) da gördü. 

"Himmetiniz yalnız ... azife ba
tında ve yurdun dört köteamde 
yaptığınız fedakarlıklar değil. 
bilhaaaa tecrübelerinizi biribirine 

katıp ilerletmett ve yükseitmek için 
bu toplantılarda göıtf'receğini-ı 

gayretlerle ölçülecektir ,. 

Baıbakan memleket t.ayatında 
doktorların rolünü a•ılattıktan 
ıonra sözüne ,öyle dev.-m etmit • 
tir: 

"Arkadaşlar, bilhaı1sa "Tokıi· 
komani,, (uyuıtmucu u:addeler 
lcuJlanmak illeti) ile u~·aıac'lk . 
sınız. Bu mevzu, bizim ı.uyal hf\• 
-yalımızda sizin çok ehtmmiyetle 
uğraşacağınız ve bütün memle . 
] etın dikkatini il2erine loplıya -
cağınız birıeyJir. 

"Bizim memleket tokıikoma • 
ni'den en iler.ie muzta~·ip olan 
memleketler kadar yıpranmıt de
ğildir. Ancak bunun btzim mem
leketteki tahl'ibatını .. -ı görmek 
veya ilerisini emin g~nnek gib~ 

biraz kııagörurlüğe l(~ndimizi 

kaptırmamalıyız. T ok•ıkomani' . 
den korkuyoruz. Bunuma muca . 

dele için memıekette ıenit mik · 
yasta eıaıh olarftk mür;adele ter
tipleri almak azımdır Bunuıı i 
çin memleketin hütün tı·ünevver 
leri size yardım t.tmeg"? mecbur · 
durlar. 

"Arkadatlcır; toksikomani' den 
bahsederken ?urun uyuıturucu 

maddelere taalluk ed !n kısmını 

bilhassa anmalıyım. 81Jt'lları 'alft 

Okul kltapların 
ıstılahlar kılav 
gUre Uğretlle 
Bu aene liıe ve orta o 

okutulacak kiteplar, ıı. 
kitaplanmn aynı olduj.ı 
zı öfrf"tmenl11r ltv 1ril11J' ı• 

çen tabirlerin talebeye n 
öğretileceği billında iu 

dütmüıler ve kbitür idhre 
vurmuılardır. Kültür ida 
karılıp da bütün mekte~I 
raaız olarak d.ığıhlan kH 
bakılarak ıatı;ahlarla t 
klavuzdaki kar ıı hklart:tl' 
lanılmaaını ve okurlara 
de öğretilmesini bildi,.-n• 

Açıkta kalan bazı cKU 

kültür idareıiace dün 1' 
orta okuluyla Kadıköy i 
ta okuluna yerleıtirilm: 
Kumkapı ve Orhköy o' 

hazırlrklan bittiğı ve k.ıd 
duğu için yarın a.çılmıt t 
caklardır. Kadıköy iki~i 

kulunda iıe d .. ba bir mü 
yıl devam edecektir. 

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

Memel işi 
Kovno: 8 (A.A.) - Liıvaıt 

bakanı B. Lozoralt~ dilli 
matbuat mümesslllerini kabd 
tir. 

Bakan, MeJl'lel se~imindell 
hükOmetin ne yapmak niyetlıt 
ğuno soran gazetecilere. Jıil 
statü icabatınr tamamen ya 
yeni hiç bir zorluk çıkmamdl 
hşacafını ve bu gayretlerinfll 
fa1' olacağı ümidinde bulu 
söylemiştir. 

Bakan. başka sua11ere de 
rerek, Lehistanın Litvanya 
batına dair Cenevrede J,eh 
hakanı B. Beck ile yaptığı rnil 
çok memnun olduğunu ve f 
nazik mesele hakkında ta rsJI 
miyeceğini bildirmi~tir. "- Hük6metlm Uluslar Kurumu 

tarafmdan yapılacak tavsiyeleri bil -
yük bir memnuniyetle nar.an itibare 
almıya dalma hazırdır. Valval hAdi -
sesinde hiçbir kabahatimiz olmadıfı 
nmn• ant&§11dr. Buna brp ltalya • 
nm harbi hazırJa.dıfı tahakkuk et -
mlştlr. 

"Yunanistanm Türkiy~ ile hağ lan. 
tısı daha sıktır. Yunan filosunun Tür
kiyeyi ziyareti nezaketten ibaret ~a -
yılamaz. Akdenizde TUrklyenln mena. 
ffl Yunanlstanmldne müvazidfr. 

zan mua.'ı edesi hüküm/ erine ria uet e. "!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ZA YI - Galata ithalat gil 
verdiğim 52.j No. ,.e 12 - 6 ..,,,. 
rlhli heyannamenin iklncl " 
keJ hettim. Yenisini çıkara 

eskisinin hükmü olmadığı iJifl 

imparatorumuz cmhalanmna ltal-

den Türkif/e, bu m.e.•ele üzerindeki 
me1ru dii.§llncelerlnl, dünyanın genel 
değtıtml revresl içinde gene bütün 
dün11a A-uvvetlerine her mi.inaaebetle 

açıkça anlatmaktadır. Traktıada do 
tahkimat yaptığımızı yazan muhrrir. 
bu .~özQyle şahsi miltalealarını dalıa i
leri vardırnuı olu11or. 

Jlarpuçrular ÇiçekpOI~ 
Mu.tala oğlu Oullll' 



BARBAROSTA 
• • \ .. 

INTIK 
Te'ffrrDlka numarraso: 2R 

Recep pa~ulayı verdi; Fakat nöbetçi hileyi 
çaktı : 1Sen bizden değilsin ! . · Sesin 

yabancı geliyor! dedi 
Geçen 1cısımlar1n hUll•a•ı 1 

Hızır Reu kerıdUine pum ku • 
rulduğundarı şllphelenmlf ola • 
cak ld, tedarikli bulunuyor. ı;a. 
dırgalarım durduruyor. Adam
larını ~ bir takını fıçıları, ge~
leyirı kayıklarla sahile doğru 
yola çıkanyor. Bir gi.in evvel 
cMuslara esrar kaptıran ihti • 
yar Ali Retae ceza olsun diye 
fazlle vermiyor. Korsanlar A • 
liyl bunaklıkla itham ediyorlar. 
Bızınn evldtlığı olan H<z&an da, 
bittabi, küçük olduğu için ge • 
mide bıraA-ılıyor. 

HtZır, bu eıki emekdann d!lha 
fazla tahkir edilmesine raz1 olma· 

dı. 
• Bu yqa gelinceye kadAJ", Ali, e
linde iğri kılıç, mavi gökle mavi 
deniz ortasında ne iedak&.rlıklar 
yapmıtlı ! Bunlar, aklına, bir an 
içinde hücum etti de §İmdi bu ih
tiyar ıilahtönin bu hale düşütüne 
mütee11ir oldu. 

gayret ederek uzaklaıtığmı ıey ·ı' 
rettiler. 

Hrzır da bu kayıklarla beraber 
gitmitti ve içinde hiç yük olmıya
nma binmiıti. Kadrrga.amdan ay· 
nldığı sırada, yerine vekil bıraktı 
ğı Evliya Reiıe fÖyle söyledi: 

- Tembihlerim iyice aklında 
mı? 

- Hayhay, Reis ... Üzülme ..• 
Filikalar, imanla ve fıçılarla 

ağız ağıza dolu olduğu için, ihti • 
yat1a ilerliyorlardı. Bereket ver • 
ıin, deniz pek dalgalı değildi. 

Bir burunu döndüler; koyu kur· 
tuni ıemanın fonu üzerine çam a· 
ğaçlanm resmeden bir sahile yak. 
latlrlar. 

Hızır, sandallara, ıu frpırl11ı gi· 
bi bir sesle §U emri verdi: 

- Biraz bizi bekleyin ... Fakat, 
her§eyden ziyade dikkat edeceği· 
niz, ses etmemektir ha ..• 

Konanlar, rüzgar fıarltısı gibi 

lardı ki, ulan ve kapları dnai 
hayvanlar, nasıl geceleyin atet o
lan yere yakla,mazlarsa, yaban 
kedileri de öyledir. 

içlerinden biri: 
- Tutuştur §U mepleyi de ' dal

dan dala atlayıp üzerimze gelme. 
ıhı. Hriıtaki ! • dedi. 
Aganın da istediği bundan bat· 

ka birfey değildi. DerhaL yayma 

ve okuna davranarak, aleate bek· 
ledi. 

Ateş görünür görünmez, yayı 
vmlattı... Hristaki, oku o derece 
apansız kalbine yedi ki, nefes bi· 
le almadan, "ah!,, bile demeden 
yere yı'laldı. 

öteki, tafkm taıkm: 
"-Ne oldun?,, derneğe kalına· 

dı. 

Recep, yayı bir kere daha ıerip 
bota.lttı. ikinci adam da, birinci • 
nin yanma serildi. 

Türk kol"l&nı kendi kendine 

Şikô.qetıer, d11ekıer 

"Kabahat bende m;, hırsızda mı?,, 
Edirnekapıda 63 numaralı dükkan

da. berber Sabri diin bize ~öyle dert 
yandı: 

- Ge~enlerde bir gece dükkanıma 
giren htrsız tLcıturay maka~. makine,! 
kolonya falan gibi bir çok eşyalanmr 
çalmış; sonra da benim para iJe işli • 
yen otomatik elektrik saatimin içine 
para atılan kısmındaki küçük kilidi de 
kınp içerideki paraları alarak sa\•uş. 
muştu. Bunun üzerine de iş polis el 
koydu ve tahkikata başladı. 

Oteta.raftan meseleyi haber alan 
Elektrik şirekti de bana şöyle bir teb
liğde bulundu: 

''Sen dükkArundaki elektrik saati • 
nin kilidini muhafaza ile mükellef • 
sin? l\lademkl şimdi bu saatin para • 
kısmına ait kilit kınlmışttr; bunun ye. 
nlsinl takmak için bize dört lira vere
ceksin! Yoksa dükk!nın cereyanını 

keser. karanlıkta bırakırı2"!,. 

İyi ama, bunda benim ne kaba.ha • 
tim var? kilidi kıran ben değllim ki, 
gece hırsız gelmiş, o gece dükkan ka . 
pısının kocaman kiUdini kmp içeriye 
girmiş, dükk!nın içini soymuş. sovana 
çevirmJ'; sonra da elektrik ha.znesin· 
deki parayı aşırmak için onun kilidini 

Yeni netrlyat 

Varlık 
Bu 1&.D&t ve fikir mecmuasının 

53 füıcü sayısı Yaşar Nabi, Sabri 
Esat, Abdülhak Şinasi, Ziya Os-

man, Hamit Macit, Cevdet Kud· I 
ret, Ahmet Mühip, Sabahattin A· 

de parçalamış.. Hm:ıızın ) edi5;i h 
halttan dolayı bm ne i~in dört Jir· 
cereme <;ekeyim? Sanki bu yüzden çe 
tiğim zi):an yetmiyoml'''5 gibi şi~d 
hi~· C:e St'r:i"'.! - : ) irmi beş l\uruş 0

1:> 

bir l.ilit için şirketin bendrn ~~~!\ 
ceza isteı· gibi tlört lira kadar fahi 
'lir para is~~me:si doğru mudur? P. 
ciheti hH'1~ Jmdar :-"·! ~te anlatt·m i 
se de dinletemedim ~,e artık J?:l7ete~i 
ele·, '· 'l~!~a dert yan1tak yer bulama 
dım. 

Gümüş kalem 
uçları 

SaJkımsöğüt caddesinde 1 numara 
da oturan Bursalı mücellit Mehme 
NuTi mürekkebe bir defa batırıldığ 

zaman üç say!a y~:.:ı J :!.::' • ' fon "Ve ü 
cene mükemmel surette dayanan hi 
ne ; gümüş kalem ucları keşfetmiştir 

Zamandan t \. ·uruf', temiz ya:ı19 u 
cuzluk ve nihayet yerli malı olmas 
.,,-ibi faydaları olan bu uclardan Tür 
· · e lş bankasiyle Zin9al şirketi elli 
şer tane tecrübe için almışlar. 

Mehmet Nuri, icat ettiği uclarcla11 
almak suretiyle Kültür bakanlığı ı 
resmt d.ılrelerln kendisini himaye e 
melerinl dilemektedir. 

Kilçilk adam 
Uçüncti sayı~ı güzel bir kap i~d• 

~rktı. Bu sayıda meşhur komik Nqlt 
Küçük Adam okuyuculanna çocuklu. 
ğunu anlatıyor. 

~usret Safa CO§kunun "mektepler 
a~ıldı,. isimli bir yaZTSI ve meraklı 
ö.rküler, masa11ar, renkli karlktüfler 
oyunlar, bulmacalar sayfalarmı d9 .. 

linin makale, hikaye ve tiirlerivle )emektedir. 
çdaııııtrr. Gene bu sayıda Vala Tlirk hukuk mevzuatı 

Onun omuzunu olqıyara.k: 
- Ozülme, Ali amca, üzülme, 

U%Glme... . dedi. 

cevap verdiler: 
- Hayhay ... 

Nurettinle bir mülikat ve Vedat 
§Öyle mırıldandı: Nedimin Kör isimli piyesi vardır. 
"- Dakikalar çok laymetli •.• ~!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~= 

' rehberi 
namile, hukukçularmuzdan LuUijc Ar
man tarafından yazılmakta olan ese· 
rin, aslı ve birinci zeyJfnden ~c;;ka, 

bu defa ikind zeyli de çıkmıştır. - Na.ad üzülmem, Reis? •.• Be • 
nim, yüzümün gülmesi için İ§im 
olması lazımdır. 

- itin, gene olacak. •• 
ihtiyar, kıhcmm b'bzatmı 11 • 

~k doğruldu: 
- Söyle! •.• Nereye ıaldıraca • 

lun? ... 
- Gemide kalır, çocukla uğra· 

tının .•. İyi bir korsan yetiştirmek 
de vazifedir, Ali ..• Artık senin uğ· 
ra,acağrn ~ey, Haıana bakmak ..• 

Bir aeı: 

h - Ernirlerin oldu, Reis .... diye 
aher verince, Hızır, ka.saradan 

••ağı indi. 

Hasan, Alinin bir baba (2) iiı· 
t" ' \*e çöktüğünü: 

ka - Demek artık korsanlığmıız 

d
• 1~"'1ı. lalalrk edeceğiz? ... · de
•lıni ititti. 

Ulll1Ja. ihtiyamı yanına sokul • 
du· aerr • · · · 1 J : -~e Parmağını mın1 mını e • 
enyle Yakalryarak: 

- Sen benim hocanyın Ali am· 
ca.. .• • dedi. • Onlar bizimle alay 
ettiler "-- .. 1 __ • bak 

14 
' --....qa, goreceKaın, , 

ne edr Yapacağız... Ben, cocuk ol . 
ma .~ . h • 
S d

51uu erkese anlatacağım .•. 
en e ..• 

Arkasnır e ..:_ ed" Al. • . oe .. ırem ı. ının 

gbgıüne diiten bqı yukan kalk • 
tu 

- Bmıamadıfıını •.•• diye ta • 
ma.mladı. 

.. Korsanlar, gecenin zifirt karan· 
hgında bü...:~1- bi 

· ' '~ r f aaJiyet için • 
~e, fıçılarını kaYlklara nakletme· 
ge uğra.trrla?'ken, Ali, tekrarlıyor· 
du: 

• - Bunamadıfnnı ispat edece • 
iim ... 

Hem Huanm ıaçlarmı oktu • 
Yor, hem de gÖ'7.Vll•lanm ona sez~ d' -~~ 
ınnemefe çallJryordu. 

Recebin hllesı 
Çocuıc ve ihtyar, küpeıteye da· 

Yandılar ve kayıklann, kürekle • 
rinden Y.&bmozle.r çıkararak fa. 
kat hiçbir giiritltii çıkannemağa 

Reiı, kendi kürekçilerin~: 
- Çekin kıyıya! • dedi. 
Diğer on bir arkadqmdan ay • 

nlan Reiıin ıandalı bir çam or • 
manmm önünde uzanan ıan bir 
kumıala vardı. 

Zübeyde ile diin gece ali.kadar 
olan Recep Aga da bu kayıktay. 
dı. Omurganın ön kıamı sığlığa 
değer değmez pabuçlannı çıkar • 
dı; koltuğunun altına aldı. Paça· 
larmı sıvadı. Sığ denize atladı. 

- Herfeyin tamam mı? 
- Tamam, Reis. 
- Belki vunışman lazım.gelir 

de kılıcın kırılır. Benimkini de 
yanına ihtiyat al... Çakmağını ön
ceden tecrübe ettindi, değil mi? ... 

- Ettimdi. Reis ... Kılıcın sende 
dursun ... Ben, kendiminkini krrın· 
cıya kada.1" birçoklarını ganimet 
almm, meraklanma ... 

- Aferin sana ... Zaten güven· 
diğim adam olmaıa.n bu güç İ§İ 
verir miydim? ... Haydi, güle gü . 
le ... 

Kayık, Recebi bıraktıktan ıon· 
ra. öteki arkadaşlannın yanına 
döndü. 

Aga, karanlık ormanın içinde 
ilerlemeğe baıladr. On dakika ka 
dar gitti. Ne kadar ihtiyata ria • 
yet etse, yerler çalı çırpı dolu ol . 
duğu için, gene de gürülüt çıkıyor
du. 

Birkaç yüz adım öteden kuJa. 
fma fU aes geldi: 

- Kim o? ... 
!kinci bir ıet: 
- Dur ... Y okıa yakanz ... 
Ayni zamanda silah 9akn-t.ıları 

duyuldu. 
Recep: 
"- iki nöbetçi birden dikmiş . 

ler! Tüh!,, diye dütündü. 
O adalarda iri ve yırtıcı yaban 

kedileri olduğunu biliyordu. Der· 
hal aklına bir hile geldi. 

Bu hayvanların taklidini yapıp 
haykırarak, tepesindeki ağaç dal· 
larınr tiddetle sarstı. 

Nöbetçiler, U!'.llduğu tuzağa 

düttü. Onlar da, Aga gibi, biliyor· 

Gün ağarmadan her iti halletme· 
liyiz •.• ,, 

J?erhal, vur'duiu atıamlarm ya· 
nma koıtu. Birincisinden hiç ıes 
çıkmıyordu. lkinciıi iıe, uğradığı 

felaketten ıa.ıırmıt, eliyle yarası. 
nı tutarak, bu hücum eden ada • 
ma ıersem sersem bakıyordu. 

Aga, kdıcmı 11yrrdı: 

- Bağırmaz ve doğruyu söy -
lenen, ıeni öldürmiyeceğim. Şu • 
raya bağlayıp gideceğim. Fakat 
söyle bakayım: Dar geçitte nöbet
çi kaç tane ve nerede duruyor? 

- Şey ... tey ..• Ah .. : 
- Haydi, çobuk ... Yoksa ece .. 

lin yaklaftı ... Bir ••. iki ... 
- Aman, dur... Söylüyorum: 

Nöbetçi bir tane ... Tam ince dilin 
b&Jlangıcında bir kaya vardır ..• 
Orada duruyor ... 

- Adı nedir? · 
- Kosti! ... 
- Parolanı,; nud? 
- Şey ... Ohhö ... Şey ... 
Aga, silAhmı, yere dii§Üp ışığı 

yaldızlı ve rengarenk kl.ı.t kana • 
dı gibi çrrpman meıalenin ka111 • 
ıında korkunç bir tekilde prrıl • 
dath: 

- Bir •.. iki ... 
- Söylüyorum... Söylüyorum: 

Parolalarımtz "Yani,, ve "Ydanlı 
. ' manastır,,. . 

- K'oca çamın altmda kaç kiti 
var? 

- Oç. 
-Adlan ne? 
- Aristidi, Margo, Sava. 
- Vazifeleri ne yapmak? 
- ... 
- Söyle diyorum ... Nafile sak· 

lama .• Zincirden de haberim var ... 
Görüyorsun ya ... Ben, Hızır'ın a -
damıymı; herşeyi biliyorum! 

- Hızırm mı? ... Ah, Panaya • 
mu... Söyliyeceğim... Söyliyece . 
ğim ... Vazifeleri 7.incirin bu yanı· 
nı muhafaza etmek... Kadırgalar 
gelirken biz Koca17amdakilere ha
ber verecektik. Onlardan biri, 
sandalla T aşkuleye geçecekti. 
Taıkuledekiler de gemilere i;a · 

reti çakacaktı! 
- Tqkulede kaç kişi var? 
- Altı kifi .•• 

Artık, yaralı herşeyin mahvol
duğunu anlamı§, bülbül gibi şakı· 
yordu. Sorulmıyan ıualJere bile 
kendiliğinden cevap verdi: 

- Kapısında bir nöbetçi bekli
yordur. iç sahildeki ta§ merdiven• 
den çıkılırsa arkadan gafil avla· 

nabilir. Diğer bq kiti herhalde 
kulenin içinde olacaklardır. On • 
lan nasıl yakalarımız, bilemem. 
Zinciri germek için manivela da 
kulenin alt katma yapılm:qtrr. Bu
nu, ~ir kiti bile idare eder. lıte 
bakm herfeYİ kolaylıkla söyle • 
dim •.. Hayatımı bana bağıılaym. •. 
Türkıünüz, verdiğiniz sözü tutar. 
ımız, değil mi? ... 

- Tabit ... itte ~eni öldürmüyo-
nrm ••• 

Derhal kavuğunu çrkardr. Sarı· 
ğını çözerek, bununla yaralıyı bir 
ağaca bağladı. Ağzını da tıkadı. 
Sonra kendi elbiselerini ırrtmdan 
atarak yerde hareketsiz yatan 
Hriıtaki'nio esvarılannı giydi. 
Hızlı hızlı yiirümeğe devam etti. 

Şimdi artık sağa doğru ıapmış, 

iki yanı deniz olan dar bir toprak 
üzerinde yürüyordu. 

Solunda gemi karaltıları görü · 
lüyordu. Hiçbirinde ışık eseri yok-

1 
tu. 

"- Pusuda beklesinler baka -
lrm ... itte tam beş tane ... Nöbetçi· ı 
nin k~yaat da fU olacak ... ,, 

Nitekim işte, şöyle bir ses duy • 
du: 

- Kim o ... Gelme! Yasak ... 
- Yabancı değil... Parola "Ya· 

ni,, .•. 

Rehper de Tanzimatı hayriyeden 
1932 senesine kadar bütün kanunlarm, 
kararnamelerin, Tefııirleri.n, Nizam -
namelerin, Taliınatna.melerin, B. M. 
M. ve Ştlrayı Devlet ve Temyiz karar. 
Jarınm, Tamimlerin, başbklan ve öz:. 
Jeri alındığı, basıldığı nnıf eserlerin 
tarih numaralarile gösterilmfştir. 
B~ bir bakışta bulunabilmesi 

için, Türk harfleri tertlblle aynca sı-
:ralarile gösterilmiştir. 1 

Relıperin, Bfrind zeyllnde 1933 $t· 

neelıifn ve lldnd zeyı.mde de 193' ıserıe. 
si mevzuatı ~tir. ~ 

Bundan lıöyle;DJ'fllerle her.eene • 
Din m~ mun:tuam g&terileca-
tlr. ' 

Bu f8e!', memleketfmlzln en ' Um 
gelen Hukukçulan ta.rafmda.n takdir 
edilmiıttir. Adll:re VekAJ.etf dahi nıı!fİnf 
tamimle bu Meri ta~Y,e etmipr. 

lkind zeyli, çok plışilmif, olduk~ 
bfJyilcek kıta.da bir kitap oldufu halde 
bir liraya satılmaktadır. Bütün kitap. 
çılarda.n ve mfivezzi.lerden fste)i~ 
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Amerikada bir radyo 
istasyonunu basan 

Radyo 
makinesinde 

sesleri işidilince 
Polisin 
eline 

geçti le~ 
Radyoda şarkı aöyliyen, temsil ve. 

ren aktör ve aktrislerin yüzlerini ba
rekeUerlni görmiyerek yalnız sesleri -
ni işitiyoruz. Bununla beraber onların 
hususiyetlerine dair de bir şey bilmi. 
yorm. Geçeplerde kansının mahke -
meye müracaatı yüzUnden gazetelere 
l'eçiP meydana çıkmasaydı radyo şar
kıcısı meşhur Amerikalı Donald No
'rislıı husust dertlerine dair kimse bir 
feY bilmiyecektf. 

Donald No\isin karısı, bir akşam 
yanında iki polis haCiyesl olduğu hal-
41• bir binaya, bir daireye gitmişti. Bu 
Clalrenln kapısında "rahatsız edilme • 
melidir,, dlye bir tabela asılı durması
na rağmen Novistn karısı bu ihtan 
4flnlemeden polislerle birlikte içeri 
aldı. tçerde kocasmı Lokhart isimli 
pyet gilzel blr kızla buldu. Kız oka. 
ur güzeldi ki, Novlsin kendi karısı bi 
l• bmı.u itiraf ediyor. 

Novisfn kansı bu fsbat neticesinde 
mahkemeye başvurarak açıktan açığa 
boşanmak istedi. 

Kocası ise, bunu şöyle anlatıyor . 
du: 

" - Bu kız, nasılsa kendisine tutu -
larak hiç peşini bırakmamakta imiş. 
HattA bir deCa başından sa,•mak için 
kendisine 2000 dolar vermiş.,, 

Fakat mahkeme bu radyo şarkıcı • 
smın karısına boşanma hükmünü ver· 
dl. Ve haftada 137 buçuk dolar üze -
rlnden nafaka tayin etti .. 

Radyo komiklerinden bir diğer A . 
merikah IIanri Teylor, bir evlenme 
'ftdini yerine getirmediği için aleyhi -
ne açılan bir davada 2:>000 dolar ce
za ,·ermek hükmUnU giymiştir. 
/ Şimdi komik aktör bu yekQnun 
Sok olduğunu, mahkeme jüri heyeti -
Din hep milyonerlerden teşekkül etti -
1inf, onların ise bugünlerde pek ~r 

kazanılan paranın değerini pek takdir 
edemediklet{nl iddia etmektedir. 

Gelelim iki radyo sanatkAnna da. 
ha. .. 

haydutlar 

Radyo §arkıcılarındcın Donald 
Deyvis, vaktile pek •eVİ§tilJeri 

karı.sırıdan ayrılmadan önce karı· 
sı Jülbetta Bu11ett ile birlikte •• 

Tecl Husing iami.ndeki bu A-\ 
merikan kızı, bir radyo artistin
den ayrılıp diğer bir radyo or· 
keıtra §eline varmııtır. 

Ayni zamanda Aylonsey &yU is. 
mindeki kız da Nevyorkta musiki mek 
tebinden mezun olmuştu ve mesleği . 
ne ba§lamadan önce biraz dinlenmek 
istiyordu. Fakat bu sırada eski tanı -
dığı erkek arkadaşlarından zengin bir 
de1iknnlı ile evlendi. 

Boıton' lu .. .:ghur ıarlncı Badi 
Klark, yukarda reımi görülen 
Luiz Hitz ile Nevyorkta evlenip 
bir gece içi.nfe Boıtona tekrar dö · 
nerek radyo ne§riyatına bCJ.§lamı:,· 
tır. 

yan kardeştiler. Bebs ise Çarlsın ka • 
rısıydı. Fakat böyle bir isim takmış • 
]ardı. Bundan beş ay önceı kocasını 

sevmediğini f ddia eden Bebs ayrılmak 
istediğini söyledi. Muhtelif sebepler -
le ayrıldılar. Bebs bunu kendisi n ka
zancı içıin urarh buldu. Oteki iki kar 
deş te bunun zararını seziyorlardı. 

Tekrar birleştiler. Şimdi gene bera • 
her ~hşıyorlar. Fakat fimdi "Bebs 
ve kardeşleri,, derken, Bebs hakikaten 
bir kardeş muamelesi görüyor. 

Radyo istasyonlannd'.an birinde 
bir haydut baskını olmuş n: 

- Eller yukarı: 
- Paralan, altınları verin t 
- Bağlayın şunu. 

- Tıkın dolaba I 
- Vurma! Vur? 
Gibi sesler her radyo makinesinden 

işitilmiş olduğu hale kimse ehemmi-
yet vermemiş, bunu kötü bir oyun 
sanmıştı. • 

Yalnız Vaybrob isimli bir kadın 
bunu anlamış, radyosunu kapayıp po

Simsinşimdi ayrı bulunduğu kansı 
gibi sanatkar Beylinin kocası da sa • ilse telefon etmiş ve radyo neşriyatı 

amatörleri arasında bulunan kocasını netten anlar takımından değildi. Ka
nsının provalarına ve tecrübelerine da kurtarabilmişti. 

Hariyet Kor isimli 
bu Amerikan şer· 

betçisi, davalı ol
dıığu kocasın. 

dan 25.000 do 
lar "yürekte
Relli..ıri., İ~t{'. 

miştir. 

Aylomey BE)·li i.•minJeki bu 
ita, ıan' atk/ir olm-ıyan kocaıın
d an aynltlıktan ıonra bir radyo 
piyanistine varmıı, radyo piya
ni•tinin ıan'athar olmıyan ka· 
rın da hıhal bir tesdülle ıonra
Jan Beyli'nin kocasiyle evlen· 
mittir. ·· 

bir ihtiyan uya.ndırnuş, eline geçen 
şeyle onun kafasına vurmuş, fakat 
pek hızlı vurduğu için adamı öldür • 

müştür. 

Katil artist bir müddet sonra ya -
kalanmış cezasını görmiiştür. 

Bir defa bir Amerikalı radyo ar -
ti~tini izdivaç vadettiği halde ve bu. 
nu kat'iyyen 1Uzumlu kılacak h!dise
ler de geçmesine rağmen sözünü ye -
rine getirmekten imtina ettiği için 
mahkemeye müracaat eden kadın 

Kendiıiyle evleneceğini A 
diği halde ıözünv tutmıyan '.a 
ıarkıcı•ı Hanri T eylor afe~ 
Vera Grov adlı bu kadın 2 
Jolarlık bir dava açmııhr. 

kendisinden 25000 dolarlık t~'j 
rası istemiş ve kadının &nıt ~ 

dünyaya gelmiş olan çocu~tıll J 
ması için 5000 dolar pan lst~ 

Bu artist, belli başlı fil~ 
taklidini yapmakla şöhret •.-,,#
Mahkemeye müracaat eden kndJI"» 
ğız demiştir ki: 

"Fakat ~ evlenmete gelince.~ 
bir koca, sözünde duran bir 
taklidini yapmağa gfrlşmediı, .J 

Amerikanın radyo temsilleri 
tının geri yanından naklcttfğiııtl• 
katardan en sonuncusu bir ço1' 
ler sahibi 19 yaııımda Lulz Hitıiıt 
hor şarkıcı "B;dl,, ile e,·ıcnın~~ 

Bu çift Boston şehrinden ' 
yorka .sıvışıp Orada n ·lendil'' 

döndüler. Hem o kadar çabuk ~ 
kıcı "Budi" o nkş.'lmki rndyo P 
mında gene ytrini almağa, 
söylemeğe muvaffak oldu. 

Bu çift de, ''dünya yıkıJ~-ı ııı' 
ramız en sağlam olarak );.S.J 
radyoda olsun daima beraber y:ı, 
fız.,, diyor. 

'' Bunlardan birinin adı Sims, ö. -
tekinin Aylomey Beyli bunlar radyo 
muhitinin birlbirine en aadık kan ko
casıydı. Sims piyano çalıyor ve Beyli 
ise şarla söylüyordu. Şimdi Beylinin 

hiç dayanamıyordu. Amerikanın Pftsbörg şehri radyo 
artistıeıinden Grays Miçel de bilmek. -------------------------

Beyli ayrılarak Şikagoda Pot 1• sizin bir cinayete sebep olmuştur. 

konserlerde yer alması muvafık görül 
'düğü için Simse arkadaş olarak başka 
bir kız sanatk!lr getirilmiştir. Siıtıs, 

şimdi bu gencin muvaffakıyetine yar. 
dım edecek, onunla birlikte çalışacak .. 

Sim~ ve ilk karısı radyo neşriya -
tınm ilk başladığı zamanlarda pek 
garip surette e.vlenmişlerdi. 

Sims kiiçük bir şehir sinemasında 
piyano çalıyordu. Bir gün müşteriler
den birini yumruklıyarak yere dü • 

şlirdü. Uuna sebep de bu müşterinin 
gişede bilet ,·eren kıza nezaketsiz bir 
mu:ımelesiydi. 

Tuhaftır ki bu kızla Sims sonra 
evlendiler. 

Fakat bu kavganın neticesi olarak 
her ikisi de ~inemadaki işlerini kay -
betmişlerdir. 

Sims evinde şarkılar besrelemeğe 

başladı. Fakat sanatın alA.ka-
sı o'hnıynn karısının gürültüye taham. 
mülü yoktu. Ayrıldılar. Sims Şikago
ya glttf. Ve orada şarkı söyliyecekler 
~n bil' mektep açtı. Kansı her haf ta 
gelerek kendlcrl için a)Tilan geçim pa -
rasrnı alıyordu. 

simli bir şarkıcı ile bir çift halinde 
oyunlar vermeği kararlaştırdı ve işe Gerçi münasebeti yapan delikanlı 

başlamadan önce biraz mümarese yap sonra avukatı tarafından mahkeme -

tnak üzere tesadüf en Simsin dersane • 
sine geldi. 

Orada seviştiler. Ayloney Beyli, 
Şikagoda ilk muvaffakıyetli oyununu 
verdiği vakit, eski kocası onu alkıt • 
lamağa gelmişti. Orada Beyliye, Simse 
ve Simsin vaktiyle kavga etmiş olduk 
ları kansına rastladı. 

Neticeyi tahmin edebilir misiniz? 
Hiç sanate temayülü olmıyan zen -

' gin delikanlr, Simsin sanatten anlı -
yan karısını sevdi. Ve boşanmalar, ev
lenmeler öyle oldu ki sonunda Sims, 
Beyli ile ve zengin delikanlı ise, Slms' 
in geçinemediği kansı ne evlenmiş bu
lundu. Sanatkarlar beraber oyun ver

meğe, ötekiler ise onların idare i' • 
]erini görmeğe başla<lılar. 

Radyo artistleri hazan zorla ortak
lığa devam edip giderler. Mesela 

"Bebs ve kardeşleri,, adı altında üç ki
şillk bir sanatkir grupu vardı. Bun • 
lardan Çaris Rayan ve küçük Ra • 

de "zihnen malQl ve vurdum duymaz,, 
suretinde tarif edilmiştir ama haki -
kat şöyle idl: 

Bu genç radyo sanatkarı Greys 
l\fiçel isimli kıza tutulmuştu. 

Bir gün ona izdivaç teklif etti. 
Kız reddetti. 
- Niçin istemiyor sun. Param yok. 

ondan mı? 
Kız, belki de pek büyük bir itina 

ile onun kalbini de kırmağa çahşmak 
sızın: 

"- Evet!,, diye biJtn'işti. 

Sonra bu delikanlı bir benzin is . 
tanyonundan para çalmağa kalkarken 
kendisine karşı gelmek istiyen genç 
bir nöbetçiyi öldürmüş ,.e derhal ya
kalanmışı muhakeme edilmiş, idama 
mahkum olmuştur. 

Kendisi yirmi bir yaşında itli. 
Bir defa hırsızlığı bizzat yapan 

bir "Viubor Skot,, isminde arfü;t yaka
lanmıştır. Radyoğrarı bitirdikten ~on 
ra, hır.m:lık yaptığ'r bir evdir. j 

Bu adam da bir rece 78 yaşmda 

Genç, ihbyar •. Her;-............... ! 
. d ı Yazan: : 

kesi alakadar e eni iSHAK 1 
giinün en hey~an-1 FERDi 1 

ı h romanına yakın- : ................ . 

da ba9lıyoruz. 

" ..• Haydi, töyle 
bakalım. Babanın 

lstanbalclaki l>cJ.n 
kafarda ne kadar 
parası var? ... ,, 

Yeni 

tef ri kam1z1 
L............__-.. 
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Güreş yıldızıanmızın hayatlan 

BiiYük- -MUStôia 
anlatıyor 

" Kiiç,.i.di.ktenberi gı'ireşe merak
Lıyun, 95 yaşuza kadar ~·ılıP:~ll'u'k . 

ısteı ırıı ,, 
b d . Profesyonel kürek şanıpiyonu E n Ü v Ü k der 1 m 1 z T•k rl/I• profn,,ılnel Skif kllrtk ıampl,,,,.luğu irin tanın,.,, /ngiliz ramplyonlanndan Ted Fle,,.ın ...... 

S 1 d U r lanmakta oldufunu evvelce rl'JZ111lflık. a on Bir halta eı,"f.ıel yaptılı yanıta, Ted Felpa Dmlt edildiil gibi, profesyö MI tek f'llte Sktl famplyonludunll fO 
Güreş yıJdızlnrımızla yaptıtımız çıkar çıkmaz,(15) bin aeyfrd rakfbfmJ ~ lakdlr bir farkla kcuıınnu,tır. Yukarlki rc8lm, lngillz fampiyonunun :za ferden •onra, Skililı beraber hol 

anketin bugünkü üçüncü yazısını, u - alkışlamağa başladı. 0 bent çok elleri üztrinde IC1f111maaını göstermek tetlir. 
lusaJ takımımızın gözbebeği Ye yeni • "k ö-': 

Yetl~n gUreş yıldızlarımızın, en par. ~~~J~or!u:uyor beni d•ffl Adnanı Almanya ~~~t,?z_a~-~61!_.şa_n _Qlr _ s.e..or k ~IQ_b.fı 
lağı olan bUyük l\tustafaya ayırdık. B 

Bu benim çok rUcUmt rtttı. Ye da. B 1 . t 1 ı . k t Yalnız bfzlerJ delil, yabancıları da U ga rıs an e r ı o z -. ~ ha ilk dakikada bu hızla Yunanlr11 ii hayret l~lnde bırakan mUthlt ku"'·e -
tiyle Mu tara, gUn geçtikçe, varlığı altıma aldı.m Ye tam 9 buçuk dakikada Futbolda karşllaşıyor 

tuşla yendım. . L 
artan bfr gür~f olmaktadır. 20 Teırınievvelde, ilk defA o..,. 

Yara ağır slkleUmfıln bu eplı as • Biraz enel rakibimi alkışlayan el- mak üzere Bulgar ve Alman mll-
lanı ile .:>yle konuttuk: ler, bu tu~fer binim l~n ırten relen li t k 1 ki d M" 

ı.~ a ım arı çarpııaca ar rr. u-
1 - Kaç Benedlr gUreflyorsunuz? sabaka Lapziğde yapılacaktır. 
- 928 senesinde mımleketten gel · Bulgaristan, bundan bir mUd• dim ,.e 929 sene.•dnden beri güreşlyo . 

rum. det evvel B milli takımı namı al-
2 _Kaç .>atında ve nerell!lnb? tında çıkan bir Alman muhteliti 

- Sn·asta dofdum, 26 Yaıındayım. ile kartılaımıt ise de, bu müıaba-
3 - Ne lt yapıyor, ayda kaç para kanın hiç bir reimf mahıyeti yok-

kazıınryorsunuz, kimlere bakıyol'8u • tu. 
nuz?. 

- Belediyede dı~an işleri müraklp 
muaviniyim .. Ayda 50 - 55 Ura kazanı
rım. Bu para ile babama da bakarım. 1 

4 - Spor hayatına na8ıl başladr . 
nız? 

- 5 Ynşındanberi güreşe merakım 
'ardr. Daha kUçUcük çocukken, mem -
lekette arkadaşlarım la itiŞr kakışır -

:~m. o ıaman da hep ben ralfp gelir· 
ım. Du sıra beni g6renler şaka ol . 
un diyı: 

"B - u çocuk büyüyünce mutlak 
Pehlivan olacak derlerdi.,, 

. Evde bana, kuv\·etıı olayım, bUyü . 
) unce hakikaten pehlh·an olayım di
ye çok dikkatli bakarlardı. Yani, ta o 
~aınandan beni &'Üreştirmek ailemin 
arasına ' 'e benim aklıma yerlec;ımisti. nu ~ :.. 

k YÜYünce, az bir zaman memte . 
. ette gUreştikten sonra, ya~ ... üre~inl IYlce "~ 6 e :.. 

ogrenmek üzere lstanbula gel . 
d~m1: O zaman C74) kilo idim. Burayl\ 
g.: ınce is d ~ ı· 
görUr .~ e6•Ş ı. Alnfranra güreşi 

gormeı çok befendlm. Artık 
yağ güre ini .. U .. ı 
bUyUk bl ,. coz m gormez oldu ' 'e Kıymetli gUrefçlmlz: MUSTAFA 

1 r hevesle Gregoromen gUre~e 
ça ışmağa başladım 

5 GU ' gelen bir istekle hlribirlerine vuru -
teessürü reş hayatımız da en bUyük ,.orlardı. 

ne Utman duydunuz? J .. • • 

- Şimdiye k . .. 9 - Türk gureşının daha fazla 1 • 
le bir teessr addar hiç hır zaman böy terlemesi için neler dUtUnUyorsunuz? 

ır uymadım ln-IJah 
şimdiden sonra d d · :.-.. _ Hep elele ,·erip, kardeşçe ve sa • 

.. a uymıyacagım. .. 
MağlQp olsam bil ü . mimiyetle durmadan ~1ışmak. ÇUnku 

e g reşı sever ,·e · 

Beogradski 
Yugoslav takımı 

Iskoçyaya çaflrıldı 
Yu~oala v takımlarının •on za. 

manlarda her taraf ta töhreti art
mııtır. Buna da ıebep eylül ayı 

içinde A vrupada yaptıkları bir 

turnede elde ettikleri pyanı nıemr 
nuniyet neticelerdir. 

Filhakika Yugoslavyanm nıe~
hur iki takımı Beogradski ile 

Gradyauıki, Avuaturyad'l, lsviçre
deı yaptıkları maçlarda aıı.lip gel· 
mitler, Romada az bir farkla 
mağlOp olmutlar, Mısır muhtelit 

talnmiyle de Zağrepte 1 · 1 bera · 
bt"re kalmıtlardır. 

Bu muvaff akiyet onlann itV. 
barını çok arttırmıt ve .her yerden 
~avetler gelmeğe baılamıttır. Bu 
yüzden olmak üzere Beogradski, 
F dimbourg'a davet edilmiıtir. 

Midloteaus Skoç takınıiyle maç 
yaptıktan sonra, avdetinde- Yugoı-

!u· tampiyonu, lngiltere ve Fran
ıaya uğruyacak ve ora dl'\ da bir

TUrk kuvvetini göatenn k . . h' 1 bir hafta çalısmavı bıraksak, hır haf-
d c ıçın ıç yı - :ıı - ------------ --ma an çalışırım. ta gerilemiş oıururz. F ad 

kaç maç yapacaktır. 

6- En büyük sevincinizin ne oldu? 10 _ Güreş sporumuzun bugünkü r an s a 
- Arkndaşıarıa beraber ulusumu· noksanları ne1erdır1 Ltk ma\'larına 

zun YUzUnü afırtacak ı.are; kazandı • Bu sefer Mustafa, bu SOll suale ce-
fımız her maçta çok sevinin'm. başlandı 

7 vap vermeden en·el, derin derin içini 
- Spor hayatın Franaada aekiz on ıundenberi dlr?. ızın rayesi ne • çekti n uzun bir nefes aldıktan ~on-

llerl Bozkurt kulUbU Otak~lardaki r 
alanında her hafta muntuaman spor 

faaliyetleri yapmakt:ıdır. Paz:ır ,Unü 
öğleden evvel kulUp gençleri arasında 
yakında l&halannda yapılacak olan 
ıltuJUplerfnfn aenelik bayramına işti • 
rak edecek atletleri seçmek için atle
tizm mUsabakalan bUyük bir mu,·af-
fakıyetle yapılmq öğleden ıonra da 
Aksaray gençler birliği ile futbol mU 

sabakal:ırma baflanmıştır. llk maçı 
ren~ takrmları yaptılar Bozkurt gen~ 
lerf bakim bf r oyundan sonra bir SJfır 

g:ilnden güne ileri;.' vnıa, tehlSil kol 
da muhitine her linftn çok iyi ı• 
celer ge~lrmcktedir. bt:ınbuJun k 
tuluşu münasebeti.) le verdikleri teıa 
lllde ,.Uzlerce ki~l bulunayordu. Te 
sflden enel 1stnnbn1un kurtul Uf 
milnuebettyle dfyevde bulunan kull 

bftn .ekreterf Refik Ataca halkın ku 
ta1111 hayrammı kutlulanfıştır. Bı:n 
dan eonrald :tenuıilde gençler ço~ r.1U 

ftffak olmuş Ye a11q§lanmı9Jardı 
MUtnazl bir surette çabpn Bozkur 
)oları tebrik ederiz. 

galip gelmiştir. <B) takımlan mu - ------------:::--
aabakrunnı da Aksaraylılar çok canlı M ax B a e r 
bir oyundan sonra Uç btr kazandılar. 

Giinttn mUhim ma~ (A) takınılan a • Yalnız yenllmed·, 
ruında cereyan et~. Alam dolduran b , .. 
iki bine yakın seyirci bilyilk bir he - hasılatt~nda kay e l 
yecan ve zevk Ue gUnlerfnf geçirmif Max Baer'e Joe Loufs ile mUsab:ı 

oldular. Ve neticede Dozlrartun bariz kumdan eYTel hasılat Uzerinden yilz 
hlkfmfyetine rağmen oyun beraber - de altlnlf teklif edilmt,U. Ma:ı bua 
Jikle bitti. Jlerf Bozkurton bUyilk PY kabul etmtyerek muayyen bir mikta 
reti ile vUcude getirdiği Otak~ - 150,000 dolar istemi§ ft bu s ureUe 
lar alanı günden gUne h:ılkm rağbe - kfndfsly)e mukavele yapılmıştır. Hal • 
tini kazanmaktadır. Alana şimdi at - bukl ttkllfl kabul etmlf o1aa imit bk. 
letfzm mUsabakalan için JNstler ya - Sftline fsnbet edecek miktar 181,000 clo
pılmaktadır. ileri Bozkurt kulübünün Jar oluyormu'- Maı: ı:sran dolayısitle 
spor sahasındaki faaliyetleri nasıl kf 31,000 dolar kaybetmittir. 

lil maç!arına ba~Janmı~tır. Her B'U ilk ra, bağrı yanık bir sevgiJinin sayıkla. a ~ a 

d k y Mustafa burada biraz dur- hafta tanzim ~dilen fi:k,tür muci- ..,/j Q e t~--~ 1' f J ~ u tan sonra, hi,. te a .. ka be ması gibi, dalgın, dalgın şu kelimeleri __ ~ V.::ı _ 

mlyen k ~ Y" ya nze . k 1 d hince müıabakalara devam edil- M t ~ 
1 dl. ~o dddt bf t tanrla ce,·ap vtr· te rar a ı. a x - ~ ~· \!:_. J 

_Salon .. Salon .. Salon! .. Salonsuz- mektedir. Bu •f'ne takımlarda ,~, Q;;i. 'lt"# .1 

luk yüzünden, biz de, bizi sevmekten çok deği9ikJikler görülmekte ol· n a s ı I 
k
-; Dok8an be~ yaşına kadar gUreş. me ... , 

başka kabahati olmıyan zavallı halk duğundan şampiyonay1 hangi klii-

l-ün kazanması ihtimali olacağ' dövdu·· g- u··ı nu·· anıa-0-ıyor intibaları da perişan oluyoruz "-
Burada bir saniye sustu ,.e sonra keatirilememctdt.dir. l 

8 - İlk gijreJinfzdeki 
anlatınız?. 

- llk ı?UreJimf, Halk Partisi bina
sında UzunköprülU Hilseyinle yapmış 
f •m o-
.._ . au• mindere çıkarken çok sı
ııuld-. 

llk ecnebi temasım da, Yunanı. • 
tanda (90) kiloluk bir rakiple oldu. 
Ben ancak (81) kilo idim. Ben ringe 

ilft.ve etti. Maa.mafih, R :.cing klübün bu .. JJlütlı~!f .~ı:mml:ları alımda lıcr ö nünr. gclc.ıl n<:kc:l'tl:ı ı·c.-:~n l't c:Jtı ay 
_ Kuzum Bay Izzet, burada, (sa- yıl çok kuvvetli bir ek:~ te,kile &fın.de,,,rııımm crı ~neşlıur boktıürü olan zenci Joa Lollf';, b~r kat; ı ·:n e:J,,~I, 

muvaffak oldug·u görüimektedir. cskı dunya §. mu.,'Jıyoııu bedbr:ht lJ!ax Baeri nasıl dvdi!ğ!ir:il, r:ıarta11 bir glira Jon)kelimeslnf, benim söylediğim gibi, "onra, A l ı l'' .,, 
R d S 'b" 1 . ., n:cr. •c ı ,~-:l:ctbol kartaı··,..,. cllerlyl" ı·ı"rrıı ' ' "ı·f· fn tan "r •rapa. k be k k " tar gı • tanınmıtı . 1 rta;nmı ,. ....... · • · ·· ' Uç kere, dört er~ ş ere, on ·ert, · - rap <ml<ı!1m-.fıı. 

bil · k d ·· k" ka 4 .. 1 yenmesi de, bunuıı açık bir A çı' , ·, ı.; 1 , :- f . • , . , . 
ne eyım nf a ar mum unse o • . . . .·ı r. ut z u.r o.'> "n çı rtrı f ilm im esnada J.)C'u ı :,., ...... ........ •• 0 • .,.ı.;tc. 
dar yaz da görsünler- m1ıahdır. ' ren yukariki r~111i almağn muııalf ak- olmuştur, 



uponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığınız 

menfaatler temin eder. 
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Yukarıda gUrdUğUnUz h&rlta, Italyan .. ffabeş harbinin. btltUn tafstlatını göstermektedir. Son telgr 
J{6're, yukarıda da göreceğiniz gibi, ltalyan kuvvetleri, Adua, Adlgratdan sonra Aksumu da almışlardır, 
mukabil bir Habeş kolu, daha garpten dolaşarak Italyan Eritrestne girmiştir. 

Musaall cephesinde iki ordu henüz çarpışmam ıştır. Şimdilik birbirlerine gittikçe yaklaşmaktadı 
Cenupta Somali cephesine gelince buradaki as1'eri harekAt birdenbire şiddet peyda etmiştir. ItalyaJJl 
en bflyUk tayyare harekatı burada.cereyan etmektedir. Şimdiye kuôHr iiai~' uuiur G€r1ügubly~, Hab 
Valvallyl zaptetmtşlerdl, bir rivayete uUre ltalyan knvnellcrl Vchip jJaşa nın "umandasındakl ordlJ 
çarpışmış, neticede Vehlp paşa 1200 maktUI vererek geri çeklt.miştir. Fakat bu havadise pek fnanmaJJI 


