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Bakanlık sikayetlerinizle 
yakından alakadar olu
yor. iş kanununda iste
diklerinizi derhal bize 
gönderin. 

. . 

Habeş askeri ltalyan mevzilerini aldı 
Adua mukavemet ediyor, bir ltalyan uçağı 

düşürüldü; Ogaden harbinde ikibin H~beş öldü 
Harp şiddetli: iki tara'f ·ıa· çok zayiat veriyor 

1•tarılnı1Jan Habqiıtana .ulm ltalyan ~&tüllüleri dün Galata rılatırmndcın kalkan Çıtla. Ji Bari vapurilc laarelteı ettiler. Bu rniıftlcr.J~nqeli 11cnç aJrerleri, lı•mlilerinl 
.......:.... ~~ ~ctnnc, /ta it~ qlcri:ji., söftiillü/e; ~ômlay~ it aıl,.. ~ONllU &ÖrÜ)'(JfRUIUJ: • 

..--~~----.-~~~~~--~~~~~--~-------~----tt,e •••it iP 

Dünya siyasasına · 
toplu bir bakış 

Eritreli, Somalili 6irçok Harp .. Y~rihd~~~.-,--,-·· ..... 

ltalgan - HalHf kavgaı 
l>otu Afrikuında toplanan ltal • 
~ askerlerinin Habq snınlarından 
tri aeçme11f bitin dünya meseleleri

:,;enı bir istikamet verecektir. Şiın
ll kadar hemen her deTlet Jtalya. 
b. 'tft alacafı vaziyete intizaren ilıtiyat-

Italyan yerli askeri 
Habeş tarafına geçti 

hlr aiyaaa takip ediyorlardı. Diin -r llle&e]elerf ka1Jl81Dda keneli hare • 

Habeşler karan
lıktan istifade 

ederek ltalyanları 
ttlertnı tayin etmek için Jtalyanın 
~ Yaı-acatım bekliyorlardı. Nihi - hırpalıyor 
""" lta1ya herke11in bekledifi ilk adı
::• atmıştır. Artık Habeş i1inde yap. ilk ve son gelen telgraf-
dfaı b~ea hazırlıklar~n sonra ken - larımız 7 Binci sayı/ada 
!it lçın g'erf dinmek ımklnr bulun - ' 

l.dıfını IJAn etmi§tir. 

11 
ı.talyanm bu kat'! hareketine kar • 

larfintdi öteki devletler ne yapacak • 
tU ? Ak ve Kızıldeniz çevresinde bil • 
ti~ harp remilerlni toplamış olan ln. 
ta ~tte nasıl bir siyasa tui4ıfak? Fran
\" k "rilterenin isteklerine uyacak mı? 
ltl~ sa açıktan açığa Jtalya tarafına 
ile ·~ek? Son günlerde Macaristan 
için l.ehistanı kendi ittifakına almak 
~ 11fraşan Almanya ltalyanın Ha. 

4~tan seferinden istifade ederek 
l\9t1 Panın bir tarafında Versay mu . 
"-htaile çiz11miş olan statükoyu boz-

t•bhü! edecek mi? . 
ASIM US Habe,lilcrin cenup orduları 

(Sonu Sa. 2 Sü. 5) Komutanı General Rcu Na•ibu 
..........___ __________ ~~~~~~~~~__.: ______ ~ 

iŞ KANUNU 

işçiler Sigortası 
''Türk işçisi kendisine kucak açacak 

biryer bulunduğuna inanırsa 
her işi verebilir ,, 

(Yazıaı Sa. 3 Sü. l) 

, Alrikadaki ltalyan hava lilo•u ko· 
mutanı Kont Ciya"lo Bay Mu••oli · 

ninin JamaJıdır. 

Sabaha karşı 

Fındıklıda 
qanqıti ! 

Dün gece yarısından sonra saat üç. 
te Fındıklıda Ateşpare sokağında bü
yük bir yangın çıkmı~. bütün Fındık. 
hyı heyecana düşürmüştür. Ateşi ilk 
defa görenler bekçiye haber nrmiş
Jer, bekçilerin, ilk defa duman çık • 
makta olan Bay Hidayetin kapısını 

çalmışlar, düdük öttürmüşler ve en 
sonunda tahanca -atmışlardır. Atılan 

(Sonu Sa. Z Sü. 3). 

lıa~eketler.i ·iyi takip 
e~ebilmeleri . için· ·· _·, · 

Büyü~ bi·r fi~ ~e
şista·n. haritasını" · 
Bugün 72 nci sayıf amızda 
okurlarımıza lıediye ediyoruz 

Harp Durumu 
~öyle hulasa edilebilir 

Ankaı-a, ,ı <Başmuharririmiz . 
den, telefonla) - Dün ,.e bugün 
gelen telgraf haberlerine göre do
ğu Afrikasındaki harp vaziyeti şu 
suretle hülasa edilebilir~ 

ltabanlann asıl taarruz kolla
rı şimalde Eritre ve Habeşistan sı. 
ınrı üzerindeki Magdp nehrinden 
Aduva üzerine hareket etmekte . 
dir. Bu nehirle Adun arasında 16 
kilometrelik bir mesafe yolsuzdur . 
İtalyan askerlel'i bu mesafeyi dar 
geçitlerden yürüyerek 1000 metre 
yüksekliğe çıkmak mecburiyetinde
dir. Bu ilerileme esnasında iki ta . 
raktan Habeşlilerin çete taarruz -
)arına maruz kalabilir. Bunun için 
en büyük müşkülat burada görüle
cektir. ltalyanlar, buradaki ileri. 
leme hareketini kolaylaştırmak ve 
Aduvadaki elll bin kişilik Habeş 

müdafaa kunetlerini dağıtmak i · 
çin ha,·a bombardımanı yapmışlar

dır. 

Aduva ile Adisababa arasındaki 
yollara gelince: buraları kamyon 

ASIM US 
(Soruı Sa. 2 Sü. 4) 

Yugoslav elçisi 

reni işine başla
. mak Üzere dün 

qeldi 

Bay Brankolaz.areviç 

(Yazısı :ı üncü sayfa 4 üncü sütunda) 
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Haftada bir 

Dünya ~iyasasına toplu bir bakış 
Ostyanı birincide) · rünüyor. Şayet ltal)"ada faşist ida~ 

K 
Bütün bunlar gibi bir yığın sual • yıkılırsa onun yerine bolşeviklı'k ~~ 

am Ut ay' kredi. ko op er atı• f- Jer vardır ki hepsi de bugün diplomat. ~ec:eğfk b~;u.n 1:-1~P~. i~~ ~~ ~!'ıbt ların kafaları içinde biri birine karıc:. eme 0 ugu ı erı E=uru U) 0 • , 
~ ı ki "'b" ta fta 1 ·ı· eloyunıı maktadır Fakat bütün bu sualler a • 0 ur ra n ngı ız gen ~ 

rasında e~ önemli o]anı İtalyanın Ha. büyük _kısmı lngiltere yalnız ka~bir 

le 1• la"' yı·hasını go·· ru·· şu·· yor beşistana tecavüıünden sonra ln<ril - olsa bıle ltalyaya karşı ~ecri~ ... terenin alacağı durum olduğundab hiç almak fikrini iltizam eder gorıı 
şüphe yoktur. nUyor. Onun fçin bütün mesele Ul~ 

lar Kurumu toplantısında devıetı~r k• 
:.\nkara, 4, (Kurun) - Kamu - Arkadaşlarcmızın zannettiği gi temin etmek oidv.ğunu, bu sekiz Bununla beraber muhakkak olan vaziyetleri tamamen meydana çlİ'tı 

cay bugün Bay Fikretin başkanlı - bi ziraat bankası, kooperatifin ıe- ıene kaydinin tijr}ü sebeplerle or· şudur ki Uluslar Kurumu toplanarak tan sonra İngiltere hükumetinin "e -
... d 1 t Ol yeni durum knr ısında yeni bir karar receğl karara bağlı görünüyor. 
gın a top anmış ır. en saylav - riklerinden kredi kıskanacak mev takların ayrılmaması İvin konul- vermedlk~e İngiltere son tedbirlerini t~ 
lardan Sami Çölgeçen il'! Mehmet kide değildir. Böyle bir teY ola- duğunu, dolayısiyle çiftônin le • alacak değildir. Almanya - Lehiatan - Macaril 

Ali Okar için saygı olarak üç da· bileceğini hattc-a getirmek bun - hinde olduğunu, Turgut Kutt oğ JngiJtercnln istediği udur: Ulus • İtalyan - Ha~ m~lesi son gii• 
kika susulduktan sonra ruzna - dan beklediğimiz neticeyi aıfıra lu (Manisa) müddeti sekiz sene- Jar Kurumu paktını olduğu gibi tat • terde hararetli ı!!afhasına girince or-

medeki maddele.-in müzakereıine indirir.,, yeçıkarıldıiı vakit heı~enelik ko· bik etmek, ynni Habeşistan sınırları- ta Avrupada önemli bir kıJ1" ·Jr'.Jllııtl 
geçilmiştir. Demiryolları teknik 1 "ÇiFTÇiDEN ÇOK ZıRAA T operatife giren ortaklarır. en faz nı Ulslnr Kurumunun kararına rağ - başlamıştır. Macaristan n ,,. lıi51'11 

b. t· w• h kk d k" k 1 men tecavüz eden İtalya aleyhine bü. di 1 ı tl • h L il ~ ırııgı a ın a ı mu ave e ve BANKASI DUŞONOI.UYOR,, la bir hisse v?ımiyecekıerini tam pomat arı ıuerlın üktimeti e 
k il tiin mana~ile bir zecrt tedbir almak. '1' proto o ara girmemiz hllkkında- terai kolaylık ıöreceklerini, yalnn: fıkı konuşmaktadır. Bir halde ki " 

1 h ı--b Bakanın izahlarından ıonra Ham lngiltercnin istediği bu zecri tedbir • 
ki 8.yi a ıw ul edilmit: gümrük çiftçinin ihtiyat 3kçasını sekiz ıe ekonomik le süet abloka kelimeleri manya - Lehistan - Macaristan ı 
ve inhiıarlar bakanlığı vazife v~ · di Ongün, eski kredi kooperat!fler nelik taksiti yerine kabul edilme- ile ifade olunabilir. Nitekim Uluslar rasında -yarın Avusturyanın, öbilt 
ku 1 h ile bu kanunla kurulacak olan koo c"' rum ayi ası görü§ülmüştür. sini istediğini ıöyled. I<urumu yakın bir zamanda toı.>lanın- gün belki Yugoslavyanın da katıla 
Bay Refik Şevket İncenin huktik peratifler arasındaki farKID layiha R file Ş k t" .. dd f b ca Jngilterc bu yolda teklifini nçr?c - ğı- bir ittifak huırlandığı biitU• 
müp.virinin vazife ve ıa18.hiyeti _ nın birinci maddeıinde röze çarp e . d~~I e 

1~ hmk'icm~~· t e~ tnn a.~ıfa yapacaktır. dünya gazetelerini me,_gul etmekte' 
• t . t b" . . I"' "h b. tığını, burada kooperatiflerin hu. seneye ın ın meıı a ı a Ancak öyle görünü.vor ki her dev . dir. 

nı ayın, ~ ıt ıçın ayı aya ır • • k 1 k dd d"ld. _ır 
dd ·ı· ki I d I dutsuz mesuliyetli olduğunu, çift· rırı reye onu ara re e 1 ı. Jetten önce bu teklife karşı ge]ecek o- Böyle bir ittifak ne gibi bir ınv' 

ma e ı avesi te ifi kabu e i • K t•ft 't ı ki 
mit ve 18.yihaaaki bqinci madde çilerden çok ziraat bankasınm dil t 0h0~1~ra 

1 e
1
rek aı a a~ ann

1 
lan Fransadır. Fransa Uluslnr Ku - sa.tla olabilir? Bunun manası açı1' • 

tünüldüğünü, hüdutauz mesuliyet a ıı ı emva anununa gore a ı. rumu paktrnr muhafaza etmeğe ta . trr: Bu, Fransa ile Rusya ye RUS~ 
encümene geri çevrilmiştir. ... h kk d k" dd ·· ·· raftar olmakla ber0 ber ItaJ,·a alev ıf yerine muayyen bir haddi mesela nacagı a ın a 1 ma e goru - .. " " · ile Çekoslovaltya arasında yapılıll 

Bundan sonra posta t~lıraf le- ··ı·· k z· t E .. . hine süel mahiyette zecri tedbir alma- ,,,, 
yatırılmıı olan kapitalin üç dört fU ur en ıraa ncumenı rapor • olan ittifaklara kar§l AJmanyannı 1" 

lefon memurlarının müteaelıil ke t'" .. b ı-· k t•f rt ki ğn taraftar görünmüyor. Fransa sa • 
f 1 bo d k" ... • misli bir meıuiiyetin kabulü li - oru u uıu un oopera 1 0 a &· dece İtalya aleyhine ekonomik mahi • zırladığı bir kombinezon olarak te ' 
a et rçlan hak.kın a 1 layıha. ld. k b h d rı üzerinde tatbikini kooperatif - l"kkl olunmak l"-mdtr. Fransa hll' ·· ·· .. le k k bul d"l • · zımge ığini, yo sa u ü utsuz ' yette zecri tedbirler almakla iktifa e- cı. ıuı 

goruR §U re ~ b~ 1 miflır. mesuliyetin birçok kimıeleri en - lerin menfaatleri bakımından ye· dilmesini istiyor. ispanya, Yunanis • kılmcti bugünlerde böyle bir ittifıı1" 
uzname muci ınce görütme · d ·· ··ıd ....... ·· b ld 'b' b. k d ı -•· 

d . d .. ·· k k ff · rm e goru ugunu u yo a ya • tan, Avusturya cı ı ır ta ·ım ev et.· karşı ln.., ... iltercnin .. ·ardımını temill er 
sırası askeri Kanun liyihalann~ ııeye Ufure:e oopet& 

1 
e gır· pılacak takibatta h

1 

• f ı . ler de tam bir bitaraflıkta~ ayrılma- " 
1. v.~- (D" bek memesini mucip olacağını, bu ka ıç masra o mek i~in uğraşmaktadrr. Fakat iki tS' ge ınce, ~un ıyar ir) bu d w •• 1 d. n__ d .ı:.a miisait görünmii'-·or. , 

ı· "h 1 Sü ·· • d nunla ziraat bankasın~ çok feniı ma ıgmı soy e 1• uun an ıonra b " raf arasındaki konuşmaların mu11f 
~~. a an~ ··kel~f" umk benılnel ia e - salahiyetler verileceğini ıöy;edi. bu uaulün tatbikinden elde edile • Halbuki Uluslar Kurumunun bü . yen bir neticeye vnrdığı görülcmi,·~· 
sını ıstemıı, te ı ı a u o unmuş cek neticeleri Ziraat Bankaıı G~- tün kararlannın reylerin ittifakı ile t . ...,,. 

"ftç•l h-1-kmdaki kr d" ~ Bundan •onra Jala"hı"yetl1" ' k h k . "k • ııgıltere Fr:ıns:ıdan Hab,.!=iistan J,>' ve rı ı er aK e ı o .. tatbik olunması pa ·t ü mü ı ·tııasın- .....,. 
:r nel Direktörü Kemal Zaim etraf- ı · d b" · · ' tifl • d · }"' "b ·· kooperatifler h&.kkındaki takrir dandrr. Onun için reylerin ittifakını se esın e tam ır teslımıyet gönne 

opera erme aır ayı anm mu- irca anlattı. Kemal Zaimin iza.hatı dı"kçe tabı'i bö"yl" bı"r meselede s~z ıi' 
k • ı.. ..... l k du kabul edı·lmedı" bı· temin edemeyince süel mahiyette zec- .. .. 

za eresıne l.l°'f nnmqtır. reye on ' • • ta•vı·p ve m'"dde aynen kabul e • remeı. · · ·k· · ·· ·· ·· dd I ka • u. ,ri tedbir almak da kabil olamıya • Kredi kooperatifleri layı·haaı gö rıncı, ı ıncı, uçuncu ma e er . dı'ldı·. ' 
dd cak demek olur. Avrupanın bugünkü manzarası tıl'ı 

rütülürken Refik Şevket ince, ye· bul olundu. Dördüncü ma e gö-
l k R f .k S k I Proje 17 nci maddesine ka.dar Bu takdirde olacak şey nedir? Sn- lece göz önüne getirilince Alman~• 

ni ve eski kredi kooperatifleri a - rÜ§Ü ür en e 1 • ev et nce, • d r,örütüldüktcn ıonra pi'-- ~si dece ekonomik mahiyette zecn te • Macaristan ve Le!ı:stau grupunun fi 
rasmdaki farkm izah: edilmesini kredi kooperatifi ortaklarına terk bl 1 k 

gilnü toplanılmak üzere 'tc'. ""''· r 3 ma ·- ~·ilpacağı kendiliğinden unlaı:.ılolıİ 
ve bu i•in doğrudan doğruya ekono etmek llakkınm bet yıl ıken ne - İşte bugünKii durumda Uluslar l\u ~ Ll 

:r d k. 1 k ld ... .. ya aon verildi. - ılr: Bu deyletler şimdiki balcie W · 
mi encümeninden izab;ıt verilme en ae ız yı a çt arı ıgını ve o· rumu içinde olan devletlerin üzerin ·. . ( 
ıini istedi. ,.. lenler hakkında ne gibi hüküm - Fındıklıda de birle~ebilcceklcri karar budur. yan - Habeş mesele.;inin inkişaf s:ı.; 

Yan(_ halarını dörtgözle takip etme!\ tel•. 
Encümen rııazbata muliarriri ler konduğunu sordu. ô · Yalnız ekonomik mahiyette zecri ( 

B tedbir kararanın da ttaı,,-a üzerine İngiltere ve Fransamn ''c diğer dC · 
toplantıda bulunmadıg"' ından eko . zı·raat encu·· -enı· raporto··ru·· Bay < aş taralı s incide) " 1 , 

ua !etlerin Uluslar l"urumu i;incle a ıı 
nomi b'akam &Öz aldı. Bay Celil Ö (M . ) b 1... "h silah seslerini duyan korku ile uyan. müessir olabileceğine kimse inanını -

1 
, 

Yatar zey anısa ' u ayı a mış, yangın evine bitişik evler, şaş • yor. Çünkü daha bugünden lt.alynya takları Karar belli olduı.an sonra o~ 
Bayar dedi ki: h 1 k ·b ka memleketler tar da kendilerine güre lıir hareli 1 azır anır en a§ · kınlık içinde esyalarını bosaltmağa h" b" d 1 t d t 

\. EKONOMl BAKANININ deki kooperatiflerin vaziyetleri - baslamıc:Jnrdır: Bekçiler a~i bir ta- ıç ıı· e\' e paraca yar ım eme - yolu tayin edeceklerdir. 
• v - mektedir. Harp malzemesi satmak c uıı::. 

iZAHATI nin tetkik edildiğini ve mütahaı - raftan karakola hnber verdiklerinden A-IM 91 
meselesine gelince, ltalya uzun za . __/ 

"Meseleyi kısaca arzedebilirim. aıılarm fikirlerinin alındığını, söy itfaiyeye telefon edilmiştir. İtfaiye .,_..,.------~_.;.----
li k d t b .. ·· ·· man Habeşistan ile harp yapacak ka· H d 

Biliyorsunuz ki kredi kooperatif. ledi. ge nceye a ar a eş epey uyumuş, af p ll ı· Um U 
Bay ılida,..etı"n evı"nı"n sarııkJarını .... r dar malzeme almt~ ve bütün bu maJ-

leri için meclise bir kanun layiha· J f " • ~ ·~ -Refik Şevket nce, çi tçilerin mıştır. Yangın yerine bitişik, hatta zemeleri doğu ACrikasına göndermi,. 
11 gelmit ve kanun haline geçerek bankadan para aldıkça, esas ni - on, yirmi ev uzağında olan evler de tir. Jtalyadalii depolar harp malzeme. 
tatbikatına geçilmi§tir. Bilhasn zamnameleri mucibince kesilen eşyalarını caddeye çrkarmışlardır. Bu Jeri ile dolu bir lmlde bulunmaktadır. 
İzmir havaliıSinde ve Karadeniz • · arada söylendiğine gö ~ ihtiyar bir yüzde 10 ları olduğu bu maacte i • Bunun i~in ekonomik mahiyette zecri 
havalisinde kredi kooperatifleri kadının eşyaları yağma edilmiştir. 

1 be• ıenede yu""zde 10 ları ala tedbir sadece sözden ibaret kalacak · vücuda gelirilmi~tir. Kredi koo- e s- • Ateş, döt evi yaktıktan sonra an . 
peratiflerinin §İmdiye kadar ki İ§· bileceğini zanneden köylünün cak sabaha karşı söndürülehilmiştir. tır. 

• d hakkında. üç serıe daha uzAbl • Evlerin tahta ,.e çok sık olmasr teh- J\aldı ki Amerika. Alır.anp gibi 
leme tarzı üzerın e ikti.sat veka- like); büsbütün arttırmakt.'1 idi. ltfa. Uluslar 1'~urumu dışında knlan dev -
ı · · t b k kik dığını, müddetin bet seneye indi-etı ve zıraa an ası tet at yap iyenin gösterdiği yararlıklar, büyük !etler zecri tedbir kararma ba~lr ol -
tı. Gördüg"ümüz noksanları islah rilmesininçiftç1yi kooperatife bağ tehlikenin önünu" .. lmıştır. ı .. mıyacakları için talyaya bili hol harp 
etmek ve bun-:lan sonra koopera· lamak bakımından ruhi ameli bir İlk defa yangının e\•inden çıktığı malzemeleri satabileceklerdir. şu hal· 
tiflerin arızasız işlemesıni temin fayda temin edeceğini •Öyledi. söylenen Bay Hidayet, karakola gö · de Uluslar l{urumunun ekonomik ma· 

etmek J·çı·n kanaat getirdigwimı·z z · ·· · b türülerek ifadesi alınmıştır. Bay Jli. hi.vette zeeri tedbir alması sadece bu 
- iraat encümenı raportoriı, u d~yetin küçük oğlu Asım, bir don 

h Sn••t t "t ederekten •ı"mdı" . d .. d 10 l kuruma girmiş olan memleketlerin 3· u ~ ı eıpı s- pro)e e yuz e arın mevzuu ve bir palto ile kurtulabilmiştir. I\en. 
1 1. • ı k l" ·h k 1 d hs veriş edememeleri neticesine rn -luzuru a ınıze ge en anun ayı a bahs edilmedigin;, inti a evre - disi ile g-örı· ""! rnuharrirfmize şun::ı. • 

d 
racıktır. 

ama yer ver ik.,, sinde, intikal:len sonra bunlardan n söylemi~ " · : 
"Biz koop•raiiflerin adedini - Anı;. ·.:n Gebzedeydi. Evde lngiltcrc Uluslar Kurumu meka . 
... .. . · '!UIOlf u;u!~a~anpa ap11J!l•! pnu nizmasllc ltalya aleyhine bütün di -

çogaltınak, fakat kooperatıfe. da- yonda görüşüldüğünü, ciiğer koo· babamla yaJmz~ık. Ak§am cami· ~c: de' !etler ile birlikte istediği şe -
hil olan kimseleri ihtiya~ halınde peratifler bu kanunun h:.ikümleri· den geldi. Evde ate~ bile yakma- ı .ilde zcnri tedbir alamazsa kendi ta
bırakmadansa, icabedene koope ne uyduğund:\n dolayı doğrudan dık. Zeytinyağlı fasulye yiyerek lihine küsüp Italya ile uzla~mağa mı 

t .f d d. • ltm k f k t v-- d k G b b "'idecektir? Yoksa Ak ,.e Kızıldeniz ra ı a e ını aza a a a r; dog"' ruya r. ft . . bo l h uyu u • eceyarısı a amın se - ,. 
1 h·ı 1 :7

1 çı~ıın rç atına ma çevrelerinde lngiltereye rakip vnıire. 
t mutla.lta koo;>eralife da ı o an ıup edı"lecegr·ı Lanaatı·n .. varı·ıdı~r siyle uyandım. Tavan yanıyordu. ... ... • tine gc\en bu devle1e l<ar-;r kendi ha . 
kimselerin tabii ihtiyaçlarının te· cevabmı ver:li. Babam altmıt yaımı geçkin bir şına kalmış olsa bi:e zecri tedbir ala-

' minini daha mühim telakki e- ihtiyardır. Kolundan tutup çıkar · cak kadar ileri gidecek midir? işte 
detek bu yolu tuttulc ve bu yolda Adliye encümeni raportörü Se· dım. Evimiz sigortalı değildi.,. bugün ltal.ra - llabeş meselesinde en 
yürüyeceğiz. lalı Yarğı, ölüm l.alinde mesuliye Bay Hidayetin evine biti~ik Bay önemli ve en lrnranlık ol:ın nokta bu· 

Meseli bir §erikin 100 liralık tin ne §ekilde devam edeceğinin Zekinin de evi yanmı§br. Bu ev • dur. 
bir krediye ihtiyı..cıvardır. Bu ih- 9 uncu maddede yazılı olduğunu de timdi hastanede bulunan Muı- lngilterede ger.eloyun bir krsmı f_ 
tiyacını kartılıyacak paranın yüz gerek kooperatifler gerei< tirketler . tafa ile kansı oturmaktaydı. Dün .•. ~~~.~:!u'..~=~::!.,~.~.~:u!.~~!.: 
de 30 unu koopeu\tiftc!l ve yüzd-e için bu hususta ticaret kanunun · gece Mustafamn kansı §unları ! Hidayetin evinde bulunan man • 
30 um.ı hariçten tedarik etmek da sarahat olduğunu ıöyıdi. söylemittir: ı g::ıldan çıktığı da söylenmektedir. 
mecburiyetinde kalırsa koopera · Remzi (Gui Antep), ekouo - - Bütün e~yam yandı. Ko:Lı.m Dün gece bu yangr.ı-:!an önce 
tifo dahil olan h.imıelel'in koope • mi komisyonuada bu gih1 kurum - hastanededir. Ona felaketi nasıl saat 2 buçukta l!baylık konağının 
ratife karşı sada.katları:u devam larm hayatla:ınm uzun olmaaı i - haber verebilirim. Ev ta.hfoi de kar§ısmda 49 numaralı Hampar • 
ettirebilmek ve hooper.'.ltHten bek çin sekiz seneiil< müddetin hıra - ihtiyar bir adamdı. Kurtuldu mu somun itimat matbaasında da 
lenen gayeye ıılasabilmey; bu ta. kıldığmı; Nazıni Tcpçu "•ğlu (Ay bilmiyorum. Yangrnı uyamr uyan.il i~çi Greş'in a':ık bıraktığı dina • 
kip ettiijirni;. •arikle tcnıjn edecc·l din), kooperahflerin b;r hassa11- maz evir, çatrJarmda görr:Wm... I mode.n bir ate} ~ıkrm~, yetişen İl• 
ğimize kani iz. .... · · · · Ut · çer~11inde la$arrufu Diğel" taraftna yangının Bay1 faiye tarafından :;öııdürülmü§tür. 

Şöyle hu asa edilebilir 
iş!b ebilecek genişliktedir.Bunun ii" 
ltaly:ınlar en büyük taarruı. l~"f'' 
vetlerini bu cepheye se\'kcnccel\ltC' 
dir. 

ltaJyanların, A·c; urnnın ı.ap~ııı' 
riııenı vermelerinin ikinci bir scJ, 

bi, vnktile burada llabcşlilerc 111 

itip olmus bulunnıalarıdır. ltal: .. J11' 
lar şimdt bu mağlülıiyetin iutil•11 ' 

nıını almak istiyorlar. . ~ 
Musaali daf:ı civa.rmda.1 •1' 1 r. 

taarruza başladıkları l1aber ,·c f• 
len Ye ilk telı;raflarJa lıildirileJl 

talyan kıınetlerine gelince; bU ~·· 
reketler ancak iki maks~ıta otab• ' 
lir: , 

1 - Habef'lilerin müdafaa l•ll''
11
, 

letlerini hiç olmazsa krsmen btl~s· 
:·a celhederek ltalyanlarm asıl , 
arruz hareketlerini kolaylaı:;t~t _ 
nı:ıktır; Habeşlerin müdafaa ı.;ı:fıı 

Htlerini dağrtmaktır. A~rı tta ır~, 
taarruzu hl\f'ada _yapılac3kll1 1 ~ t _ 
hi göstererek Uabe~1ileri nıC.:ı 
maktır. ti 

2 - Şimdiki halde gerek 1\1115~=. 
rephe.9inde, gerek Aduva ceP • •

6
• 

. h ı · Jcit· 
!ınde esa~lr muharebeler c"" ··~:ı· 

l 'd' B .. 1 d 1 f· n1: ::;. me ı ır. ugun er e o aca \ .,,,•,.ri· 
dem2ler ~ade.ce çete muharc w • ·s , 
ne münha~ır kalacaktır. nabe~• 9' 

tan seferberlik ilan etmişse d~ ;u. 
kerleri ancak ilk tc~riain 12 ncı ,·e· 

• • "h 1:- c nüne kadar kıt'aJarma ıJtı a.. li . 
bilecektir. Bundan başka Ha be irr· 
lerin müdafaa pl!nı ilk ı.arrıaı" rile 
da ltalyanlan çete muharebe cr<.l• 
meı;gul etmek ve sonra p,r;rl 

0 

·ı k .. •·ffl'. kun·etlerı e kar!';Jya r.ı 111 .. ,. 
:. ASIM u~ 
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iş kanunu ~IJRI· 1 1 Gezintiler1 

işçiler sigortası 
~Polatlıdan Öe} pazar ıı Rüstem 

~glu Ramiz Özbay imza$ile ald1-
iırn1ı bi , d . f r meKtup a ıf K~ nun.ı '°t-
ta. tnd:ıki dileklc.r 9öyle anlatıl 
rıtakdadır: 

''Patronun yapılan ite göre üc· 
t!t Ve • b ) rmeıı ence daha doiru 0 • 
ur Fak t • 

Oğlunun du:-uşmasında şahitlik 
·~ ,..... .............. ._ ........................... ..:ı ................... ~ ............... ~9 

ederken: 

Ağırcezada tevkif edilen ana 
bırakılmasını istiyor ! 

h· · a lf Kaı:ununda en .nü • 
I~~ n.okta, i~çinin sigortası işidir. Bildig~ İni 
115'1 sıgortası, Lütün Tiirkiyede 

söylememiş olsa bile, takibat ve alakonulmanın 
icabetmiyeceği ileri sürülüyor ! •t<;ile • 1 Jcu • 1 ııgorta sandığı, , adı ile 

Patladı işte! 
A.ylara'ır, ha bugün, ha yann 

trıı.u~ak diye bcklenile.n ıavaf, 
mtl.k gerçek oldu. Habeş toprak • 
laru.ıcla bombalar parçalanıyor, tü 
fek ;e.1atlıyor, toplar günüyor. ilk 
tel. yc..t."dan, ıiperıiz farların clö· 
ğüldüğ.iinü ve ıilahıız adamların, 
gebe .ka.rlınlarm ııçaklcua karşı el· 
lerini çtTparak koıan mini mini 
çocukların kanlı yığınlarla yerle· 
re aerildifJcr.ini bilclirdiier. Eğer 
yanlı§ değilse, ötenlerin ıayıaı bin . r:ı'1malı ve bu ~urum yalnız iş 1 

Çının ~igo t ·1 ı 1 1 ı Geçen gün lstanbul uğır cezai rada Koço ile kız karde•1 Vuili-d • r ası ı e me§gU· o ma ı· ., 
ır. ı. .."1 t · · · · b 1 hakyerinde bir k>ya davasınA ha · kinin anası etli yacında Katı"na. . pa ron, ı§çı ıç•n uraya :ı 

sine ihtarda bulunulmut. Katina leri geçiycnmuı, elinde mızrağı, 
ağrr cezada söylediklerir..de .ırar kolunda kalkan sınırlara dikilen, 

• b ekip birtikleri, cleJeJ--:-· ao"m-'u'"k •~aorta edelini yatırm u ı ve i• .1 kılırken, ıuç{Jnun ana•ı bildiği · başkan Ahmet Suadın, suçhınun et.mı~, unun ~zerine genel sava - :s- ~. ..... o cı 

nıanyar KB.şif, yalan yere şahit· leri, vakit vakit kanla snıladıkları 
tikten tevkif ıteği ileri sürmüş toprakları korumağa and içen er· 
hakyeri kurulu kadını d~rhal tev~ keklerin, alın yazın budur. Onlar 
kif ederek, duruımayı baıka §a - i~ _er, geç ~ö~le bir .. on b~klene
hiı!erin çağırdmasına bırakmıt • bilır. Devrilmt§, clelik cleıık göu-

Çı de, kendisi ıçin yatırılan para· ni dosdoğru .:1oylemedil; kaydile anası olmak .tibr.riyle ~4hitlık ei' kendisine verilecek bİ'r cüzdan tevkif edilmit ve hakkında yalan dip etmemekte serbest ~u)un.:fo _ 
~' dainıa. bilmelicl;r. Calışhğı fab yere ~ahitlikten takibat:. girişil - ğu yoiundaki işaretine '4artı, şa · 
tı ., k ~ . t' h d .. a apanırsa, baska !:n fabrika mı§ 1• itlik e eceği.~ı söylemi.a. söz söy· 
l'a gird iği vakit si~orta 51 teselsü:l B;.ı kıya, bir müddet ence Ar· ı ! emeğe başlanıı§, fakat ağır ceza i 

tı. Ctn1-elidi s· l 1 • • k k navutköy civarında ol~u•tu. Tri· hakyerinde sö•.rlf.diklerı' evvelce·,, t 1 r. ıg.l r :ı . ı ııçı . ço sı u1 • :ı 
/"' ıa:nanlarında para.,ır.dan isti ı kof ismindeki Bulgar genci vuru- tintak dairesinde söylediklerine Yalan yere tahitlikte.&ı aleyhin-
<ı.de (!debilmeı id ;r. Biiti~r. Tiirki · lup ö!müf, sevdiği kızın ağabeyi. uymamı~tı. Bu nolttad-t.11 kendi - c~e takibata giriıilen Katina, ,im· 
y~ İ!ç i!erinin ~i gorlası ıle me~gud si Koço yakalanmış, öldürmek • di tevkifhanededir. Avukat Ce -
0 .acak olan bu müesse,c: çok ge .

1

• len suçlu olar.ık yapılar. araştır- Felia halterleri rnil Nazif, dün vekaleten ıenel 
1\1~ teşkilatlı aJeta bir t-t\nka gibi ma sonucunda ağır cezaya gön - 8 k savamanlığa bir istid.t venniı. 
0 ~cağından; parayı iş tt:tmeli ve derilmifti. Davanın h3kyerine IÇ3 h Kadın l~atinanm seroeat brrak.:ması iı-
1•.hk l<3zanç •fain1a tesbi1 edile . sevk şekline gıirc:, Koço> kız kar- teğinde bulun.nuştur. B·ı müraca-
:~~' i~çi~ i~ s igorta bedel;ne t!ave l deşi Vasilikinm J'rikotla evlen - Hasta bak ı cıva safdırdı atta, Katinancn yalan yere tahit -

1 ' lll elıdır. fürk j~çi! :ni kurta ·, mesini istemivormu,. Bir akŞam Fatih çartambasında Zülflü 10• lik etmediği, fakat bildı ğini dos . 

d~t'.~k ancak bu c :abiliı işçi ken kız ve erkek :ki kardeş, tenha bir i kağında oturan 25 yaşında Bayan doğru söylememiş, saklamıı olsa 
1 rıı . d" k 1 ld • k 1 8 1 h b k d I geçınr ırece para alır, bek . yo an g~c.r1<en, arşı arına u Ulviye dün saat on üçte kendisini bile, aley inde u no ta an ta • 

erned'-· f ı· · 1 ga gene rk k 1 •. kba ı b b l 1 k ıgı e ai<et er, hastaJ .!d"' _ r ı :rı mış, ız :\ "onutma· I muayene ettirmek üzere Gülhane i t yapı madı ve u ıe epe a ı-
llr~ısında da kendisine kucak a 1 ga davranmış. f<:~ço, ~azı olma -1 hastanesine gitmiştir. Burada, va • konulması icap etmİy-'Ceği, çün-

Çacak bi r yerin bulunduğuna ina mıf. kavga baş gosterm ., . Der · ı kit tigwi icin k d' • · • . I kü, kanunda anaya, oğluna ait bir 
llır k b' ·ı·h 1 K geç ~ , en ısını ıçerı a -
l ·· 'a, ondan '1et iş istem•bil~ v~ ~n u sı a. >atamı ~, oçonun mamı~lardır. Ülviye buna fena suça dair bildiğini söylememek 

:.]( i ş çisi hiçbir feyi y.apmaktan hıddet1e belmtlen çıkarıp s1Ktığ1 ! halde krzmıf, b;çağını çekerek imkanı verildiği, kanun vazıınm 
ç~ ınmC'z.,, tabancadan çı.<an kurtula, Trikof hastabakıcı Firdevsin üzerine hü- aradaki yakın kau bağ~ıhğım gö
b· ~dresi bizde ı.aklı Çetin ad\· kanlar içeriıind~ yere 3erilmış. cum etmiştir. Etraftan yetişenler zet~rek, anaya ve diğer bazı ya • 
hır ı~çi de gö~d~rdiği oir mektu Koço, haky~rınde ıorauya çe - Ulviyeyi tutmu .. l d kın ai!e efradına bu imkanı te · 
Unt1~ ıunları ıöyUiyor: 1 kilirken, Trikofun bıça~ çekerek! U . . '.I ar rr. min ettiği yolundaki mitlahaza -
' 'C ı .. · ld d w d l . l lvıyenın aklında bozuMuk ol-

'\>·ı ~· a ışabilecek vaziyette olan uzerıne &a ı · tgmı, o aymy e ı l w l I lara istinad e:Iilmektediı. 
l' ı - ı f • . .. d f · t ' d kal ı < ugu an &§ı mı§. k&ndiıi tıbbı ad· 

h' ~t az ço < kcndiaini •e aılesi· ne ıını mu a .Ml vazıye ın e · i 1• .. d .1 . . Yalan yere tahitlik nokta.sın -
·•ı " ~ · d ıye gon erı mıt1hr. 
~ .eçinair iyo ·du. Şimdiye in.dar 1i1nı ortaya atmııtır. - d.an tahkikata dt:vam olunmakta-
1. tllclisinden eairgenen '1ıkkrnın iş Sıra fahitle .e gelmi, ve bu a- •TRAMVAY DIREölNDEN dır 
l(ltı DOŞTO. - Feneryolunda, Bagw . · 
.... Unu tarafında veri !ereğini u . ============= ============================ 
.... 11 f t !'\J~ dat caddesinde Tramvay Sosyete· -
""' Yoruz. Ya 1 nız burar.I" itaret et ı' a y )•tat · y ) 1 • • •c.ıtk. d .. t ırne ait direkleri boyayan amel. uaos av e çısı 

l4te iğim İlir nokt<ı var: F.. S k den Mazlum elindeki boya kutu . ... ___ _ 
a ·atlanan veva yıl!arca .~alı -

!'~ llrtık ihtiy.u bir halJe i~i~der. lnh1sa1 ıar o ırektörü ince- ıunu yanlı~ltkla cereyan teline tak Yeni işine başlamak 
. lıtıı.r ' . .1 I · · d -' - d.. mı~, cereyana kapılmı,, yere dii~ • •• d ·· 1 d · 
1 ııan ·~ı er ne yap :n.lar Bu!' enıe gez1s1n en uon ıı .. .. M 

1 
k 

1 
A uzere un ge ı 

ilr ıe · ı l · · k mu~tur. az um a çasmdan ya - ~ 
Sırıdi k . . • n isar te~kilatı Ü?.erindc bir in-1 ralar.mışhr. ugoı.avyanın yem n ara -. ne aı e ernıı end;leri cıre 1 l h. y 1 • A k El 

l4'rı nnle me\!ourıyetır.nt kalır celemede bulunmak liıe"t: Ege' ,,. KUMAR. - Galatada SeftaJı' çiıi Bay Branko Lazareviç dün sa· 
, • 1... fte İf kanunun '>ütün Tü·· ı t ıs:ıye • •

1 
. . . , mıntak<\stncla geziye çıkmış olan 

1 

sokağında Recebin kahveıi~de çı· bahki ekspresle Belgrad'dan §eh -
~:rı ~~t:::.~ç~~r=i~:~· 1 ·~:~:;.rd: ı inhisarlar genel direktöı-ü Bay ra:< Haydarla sabıkahlardan Mar- rimize gelmittir. 
ıç Jt· Mithat, diin aktam E~e vapuru ile mara Hasan kumar oynarlarken Yeni elçi. Cumhur Baıkammıza 

di ırrııe yarın Allah kerimdir s_el.trı'mı' "'.e do"nmu" •tu"r. k 1 . . )elll· B 1 c. y yn a anmr•lnrdır. itımatnamesmi vermek Uzere bu· 
t ıyor. u~un elim=ı kolumuz -ı 
llt.tkı-n k d" . . .. . d' inhisarlar genel direktörii bu • KADIN ERKECi DöVDO- gün Ankaraya gidecektir. Kendi • 

t' • en ım1zı ıuç geçın ı 
ıtaelc · gezisi eıına~•nrla bilhana ÇamC\ltı Galatada set"('.e sokagvında Fehrn"ı· sine bazı sorgular soran gazeteci· 

d" .:ı:· • 1! yap<1mnyacak hale ıel 
'••illi k. I .. · tuzlası it;yle uğra~mış ve ihrar bey anarhrnanmtlR oturan ,c;efı'<7ı' lere Ankara dönü•ünü bekleme -b z va ıt ne o ur: . lt kanunu :r · - "' · :ı 
tınu h 11 • b masrafını azaltmak iize"e burada Si.rkecide Köpriilü h•.nd·- dı'~ç- ı' lerini söylemi•tir. 

İıd- • etıne11; ir çaı·e bulma _ ~· u ~ :ı 
..... ... ,, yükleme ve bo9altmayı kolayla§ - ~~km~ti~. yanında çalışan Suzan Yeni elçi Yugoslavya Dı! Ba. 
C ------ lıracak bir iskele yapılması dütÜ· etovmuftur. kanlıiTımn seçme bir §8.hıiyetidir. 
· 1-J. P. Eminönü kamun nülmü~tilr. • IMR KIZ TUTUŞTU. - Kur· Memleketini birçok hükumet mer-

k uru tayı Tuzlada raltşan i§çiler için bir bağalıda Adalet sc.kağında 29 sa.I kezlerinde temsil etmi~fr. Son de-
C. li p t' • E . .. mektep ve bir hastane yapılarak • yılı Evde oturan Nebiye iımintfe l fa Varşova Elçisiydi. Tahsil ve 

kc · ar 111 mınonü nahiye t b" k 
't'. • ı· .. • d ır. ır ız odada yaktığı maltızı de staJ· ını Be m-ad Üniversitesinden 

ıı .. t. "'11 \in ak!am saat onbefte 
0

• -ıtye '- Bu tuzlada bundan sonra sofra vi:-mi!. etekleri tutu~mu11tur. Ne • sonra Pnriı ve Romada yapmıııtır. l\o rn.er tfezin:le toplanmııtrr. Y -:r lltı-e b tuzu yapılacak ve beş altı aya ka· biyenin vücudu muhtelif yerlerin. Balkan harbında ve Biiyük harn. 
8.. " nın aıkanlığma muharrir ,,. ti;' ı ekta Ra~p Önen ıeçilmit • dar bu tuz piyaıaya çıkacaktır. den yanmıstır. ta yedek subay olarak hizmet gör-

Tuzladan Çığlı mevki'ne kadar ~ VAPURDA BiR ADAM ÖL- müştür. 

İlci •&att f İnfa,at malzemesini getirmeyi ko . DO. - Di•n 9ıa'bah Kalamrştan 
de h en azla süren kongre · laylaatıracak bir dekovil hattı ku- k Ik >'en~~d telif meıele!er görüıülmüı, rula~kbr. a an Halep vapurunda yolcu 60 
lrt. f ~ lll'e heyeti ıeçimi yapılmıt- yaşında Osman ismindç biri kalp 
)!b kare heyeti aıli üyeliklerine ı R se'rtesinden ölmüştür. 

1 e ı ovacı maksuda ceza ecı, illa • Bay Celal Moralı. Bay 
br ~1 Hasan, muallim Bay Atıf 
Ycİikılly Hakkı Cenap; yedek ü _I 
~il.., ~re de Bay Galip Bingöl. , 
h •ııf Hi' B "~y S ımıet, . ay Muhtar, 
dir. ervet, Bay Atıf seçilmitler· 

Y~ni 
orta oku'larJn 

" dir~ktörleri 
ı en· 

köy 0~ &çılan Kumkapı ve Orta . 
ile ille " okulları direktörlükleri • 

Maksut iıminde biri, polise kar· 
!~ geldiği: iddiaıiyle Sultanahmet 
birinci ıulh ceza hıı.kyerinde mu • 
hakeme edildi. 

iddiaya ıöre, boyacı Maksut 
Sirkeci civarındaki kulübesinde I 
otururken, bir meseleden dolayı 
karakola çağırdm19. Kızmıf, git -
mek istememi,. karakola gelecek 
yerde polise kar!ı gelmif. 

Mıs'r kralının tahta 
çıktığı gün 

Mısır Konsoloıhaneıi, Mıur 
Kralının cillus yıldönümü müna • 
sebetiyle 9 - 1 O - 1935 çarşam
ba. günü l<apalr ola.zak, Mısır Kon
solosu faat 11 de Bebek !araymda 
Mısır kolonisinin tehrilclerini ka • 
bul edecektir. 

Bay Ôzmen 

Soyu'an kasa 
Birkaç gün evvel "Park,, oteli 

kasasında bulunan iki bin liradttn 

üç yüz elli lirann eksildiği görül . 

müş, otel sahibi Aram, polise mü

racaat etmiş, kimden şüphe etti • 
ğini bildirmiş, tahkikata başlaml. 
mı~tı. 

Tahkikat neticesinde şüpheler 

otel mensuplarından Zaranın üze· 

rinde toplanmıf, Zara yaka1anmış-ı 
tr. Dün polisçe Tüzeye getirilmiş· 

tir. Sorgusu yapılara.k hakkında 

tevkif karan veriJmi!, t evkifhane.! 

Jeleri karpnnda da acımak tle • 
ğil, aaygı duyulur. Fakat havada 
çelik parılhlan1e yakamuzlana • 
rak süzülen uçaktan, süslü bir o
yuncak sanan yavrıılann taze kan 
lanna batarak külçeleımeai çok 
acı. 

Bugün barbarlıkla lekelediğimiz 
uki çağlarda bile ıarlar, kıqatan 
ordular clöğii§e btqlamadan önce: 

- Kaiınlarla çocukların, ihti
yarların kılına dokunulmayacak. 
lateyenler çıkıp gidebilirler. 

Derlerdi. Bu, belki uzun göriif
lülüğe sığmaz. Fakat çok inıanca 
bir görünüı cleğil mi? .• Yakın gün 
lere haclar SavJ§ta ülkü, ölcliirmek 
değil, yağıyı aavaıın dıııncla bı
rakmaktı. Ne yaz.ık ki bugün yal
nız clöğü§eni öldürmekle doymu • 
yor, onun çocuklarım dn. trrpan• 
dan geçiriyoruz. Ok ve kılıç ça -
ğımn kahramanlıın: 

- Delikli demir çıktlı . yiğıtlik 
ortadan kalkh ! 

Diye yerinirlermif. Y a bugünkü 
silahları göraeler acab2 ne Jer • 
ferdi? • . Çağcltq )'amyamlığın ölü· 
mü bütünlemek, ycuı kaplayıa 
bir §ey yapmak için uirgedi -
ği ne var? Bu kirli uğurda çiğne
mediği hangi temizlik kaldı? .. Bir 
nele.Jik k'i#llaY'§ta ciğerleri par· 
ça parça eden, bir bombada bü 
tün bir kcuabPyı vebaya boğan 
silalılariyle insanlık, tepeden tır . 
nağa kadar kendi kenclini ölüm 
mikrobu haline koymadı mı? •. 

Ne acı ki, devrin aht'akçdan, 
bilginleri Je azğın btqbuğların p• 
ıinde aürükleniyorlar. Giıçü alklf· 
lamak, ne balıcuına oluraa olaun 
üatünlüğü de.teklemek hnkdır cli· 
yarlar. Kaplanlar da eğer yazı 
yaualardı, baıka türlü aöyleme -
yeceklcrdi. Saldtrıfltfrın. yin~ bir 
türlü korunma olduğunu bümez • 
cleğüim. ltalyanrn son akınların
da da böyle uzak bir korkuyu 
karıdama kokuw ıezileflilir. Fa
kat bunun aranacak bCJ§ka yolla
n yokmu itli? .. Ateıle oynayan • 
lar, bir gün kendi eteklerinin ti• 
parladığını grirüder. 

Bakalım, daha ne büyük acılar
la yürekler clelinecek! 

s. Gezgin 

Döviilmekten şikayet 
Tepebaıında Nikola apartıma • 

nında oturan Vida isminde biri, 
Tahtaka lede Şeyh Davut hanı 
müsteciri Akif tarafından şiddet
le dövüldüğü ve yarale.ndığı iddi
asiyle Tü:::eye ba§Vltrmuştur. Ge -
nelsavamanyar Şefik, Vidayı Tü
ze dok toru Envere göndermiı, mu 

8 tedrisat ··ı . 1 . 1 •1 M h mu ettıı erınden 
t•1ine d ·ırrıet Ali ve Bay T evfilin 

Hakim Retit. ıuçu polise itaat 
etmemek ,eklinde sa:bit gördü ve 
boyacıdan be, lira para cezası a • I 
lınmuına karar verdi. 

Birinci Gene] müfetti§ Bay Abi
din Özmen diin sabah şehrimize ı 
gelmittir. Birkaç. gün kaİacaktır. 

ye gönderilmiştir. Araştırmayı ye- ayene ettirmi t ir. 

e ı ec-L• . .. 1 I 
vauerı ıoy enmektedir. 

dinci istintak dairesi genİ§letccek Rapor nlınmış ve hadise etra • 
tir. 1 fmda araştırmaya girişilmittir. 
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1 SPOR f tf ciiyemizin on üçüncü 
yıldö~ümü 

• 
yenı Tarih ~urulu \iyeleri 

t~tkjk gezjsine çıktılar 
bir 

Bulgar futbolcu
ları geldiler 

6qgün karışık takımımız
la karşılaşacaklar 

Dün Fatihte büypk ve güzel bir 
törenle kutlulandı 

A-;gke.ra, 4 (Kurun) - Kültür 
Bakanı Sitffet Ankan :ve liarih 
Kur.ulu üyelerinden öirctmen Ba· 
yan Af.el, Manisa aaylavı Hikmet, 
Has~n F .ehmi, Faik Reıit Ye daha 
h~zı kinışelerden mürekk~ bir 

heyet bu gec.c saat 22 de trenle Levinski isimli Bulgar ıpqr ku· lıt~nbul ltfaiyeıinin c.n üçün . pasta yeme~t"n alıkoyma.mak İ • 
Yozgat, Boğazköy, Kayseride ta. lübü mensuplarından 15 kitilik cü dönüm yılı dün Fatih itfaiye çin sözümü b!tiriyorum. Y.;a'J• 
rihi tetkikler yapmak üzere hare· bir kafiJe dün sabal. S<>fyadan teh- merkezi binasında bu"'yu··1. ı0··renle "tf • ·ı ı k ·ı C · d t• ı.ı ı aıyecı er.,, • 

et ~ttı ~r. ~zı &rt ıün pjjrecek- rimize gelmiş, Giincı Kulübüne mi kutlanmıtlır. · Bund~n so~ra Jprmızı gö111J~ 
tir. ' ' safir edilmitlerdir. llbay .Mu~iddin Üstündağ, Or- beyaz pantalonla Fatih itfa\y~r 

G.eµe~ sfiyımq~ vazife alan memur
lara izin verilmiyecek 

Şehirimizae bugün Y pacakları general Fahreddin, htanbul ko -1 feri alına gelerek muhtelif ~,de
ilk futbol maçında muht~lit t~kJ- mutanı Korgcu~ral Hatiı, ve it-1 harektleri yapul~r. Çok alkıt1• • 
mımızla karıılaşacaklar, yarın f iye le kiJa~qp ilk olarJl~ kuraı1 nan h reket1erdcn sonra T11>,,i1' 
Fenerbahçeyle bir ma~ tyapacal< • eıki vali Hayd~ ıchir meclisi ü· ok~lu öğre>mepl~rinden S~f 
lardır. ı · h" k bıf Y~ ep :ve ırso resmi daire di · Mazharın idarcsinde~i ikinci 

A.nkara, 4 (Kurun) -Yjl~ıet· gel olacak bu duruma yer veril . Gelen ~afjlenin on dört oyqncu. r~ktörleri ile yüzlerce davetli ha- gufUP. alana gddi. Bunlar da tjjt 
lel'.de gene, ~a'fml giipü için vazife mem~si için memurlara i~in ve;n. &U içjm:Jeıı üs- tane,i f.l'•ıulusal e:» - zırlanan tribünde yer ~lmııl~rdJ . ıq Barf!ks ve Pcre.mit hareke~tJ 
verilep m:nlurlar~an baı;ılarmm memesi Ba~bakanlıkça tamim e • yuncudur. . itfaiye merkez binasınm her: t" · y~pt1lar. Şütün davet!iıer ~~y• • 
izjp almağa kalkımk}arı gör.üldü- dildi. Voleybol birincilikleri rafı bayr•klar)fl donanmıı it· ~qla yapılan hareketleri seyr•' 
ğünden ıa~n baıarılwauna en· T. t. C. 1. lstanbul Bölgesi ~Vo- faiye dire}<förü B!'Y Ihsan başta derlerken, sürc~li bir zi: ıeıi •.' 

leybol - Basketbol Heyeti Ba§kan. olmak üzere diğer bir~k iıyar • landa çınladı 7e orada • giyinllli1 
Memur ·ev/frı lfİn · ·1 1rabzon mendır.eği lığından: I ar dav~tlileri kar§Jlamakta ve a- olarak bulunan itfaiye efradı yı~ 

anket a;ıldı ypp,ılac,qk . Yakında Voleybol ve Basket • ğrrlamakda idile\", dırım sürati ile fırl~dılar. Bir dt' 
Ankara. 4 ''Kurun) _ Anka • bol birincilikleri maçlarına b~ . Mer•simin yapılacağı alanın kika geçmemiıt!, arö~fü; ve motl' 

, ~t~ ~nke.ra 4 CJCurun) - Bayın - 1 l · • 1 ıt 
rada kurulacak memur evlen· 1·çm· d 1 k B 1 __ J !anacaktır. Bu maçlara ittirak et- çe:vreai tel i e çevri mııt: . Alanın porpplerin garajdan çıkdı\t • 

il' ı a.11-llH Jğı Tr~bzon mendi· d -" 
tetkiklere deva~ -ıunuyor. T-~ • mek arzusunda bulunan Birletik ört bir yanını binlerc.e ıeyırc1 iıidild;. Bu bit' yerde y:ıngın ç111' 

~ w ·ı ·~ reğini yaptmnağa karar vermi§ • b ı 
kik'ere e•a• olma'- u""z•- bı·r an_ • Kulüplerimizin (},u iıteklerini ya- ak doldyrmutlu. Alanın bir kö- tı~hnı gi>şteriyurdu. . 

' .. tt ·~ ~... tir. Bu JPQ.ks tla tetkik i~in Trab- P .J!I 
ket arıfmH, memurlardan ayı-1- zı ile 15/ 10/ 1935 gününe kadar fesinde de itfş.iye muzibJI tj.irlü Alandf hu~ketler.e dev~ "" 
~ ~::ı m zon! q~zı uffJJanlar gönderilmif . · ı J .ı T 

kllıançları, aile vaziyetleri, An • · Heyetimize hildinnel~ri lazmıdrr. mut ar 9 ıyor~u. örene tam ••- di. Bay Mazhar, l·~pılacak h~rC' 
karada mesken sahibi olup olma· tır. Bu güne kadar müracaat etme • at 3,5 d~ ilbay Muhiddin Üstün- ketlerin bir çogunu ilk önce kell: 
dıkları şonılmuıtur. · fngiltereden idhal yenler rqaçlara iıtirik etmiyecek d~iın •öylevi ile baılanmııtır. diıi yapıyor. Sonra yetittirdifl 

Hükumet tloktor,/arı edilecek mallar addolunacaklardn-. Muhiddin Oıt~ndai ıelenlere te itfaiyevilera ~ırq veriyordu. ~ 
Maçlara ançak liaanıh •"""rcu • tekkür etınif, itfaiyenin ç•hıma · ovunlar yarım saat kad•r ,µrdiJ. 

J t · l Ankara, 4 (Kurun) - Ticaret ~!"'. ',J 
arasınua ay1rı ~r ların ittiraki tabii bulundu~ndan ıından, makltld ve ıayeainden Bu ar~~a y~ngına giden itf1)ift' 

·.a. k anlaımamrz mucibince İngiltere • b h d · ' oH.D ara, 4 !Kunın) - Ankara kulijplerimizin üyeleri için timdi- a ıe erek ıözü itfaiye dir.ektö· ciler yirmi dakikada \şlcrin' bı 
artma. mücade eıinden Şerafettin den memleketimiıe ithal edilec~k den lisanı almaları lüzumu önem· rii Bay ihsana bırakınıttır. Bay tirmi§, ~ye.sofyatl\' çt·\lh~n<! ~r 
Bilecik, BaYJlldır ha;taevi eski mallar için lngrliz ticaTet odala · I~ bildirilir. lbıan, itfaiyenin b~rdıiı iıle • kı bitİ§İgindeki bir ev.ien çıiıaf 
'doktoru Yuin Bayındır, P1narb~. riyle salahiyetli makamlarının ve --------:------- rin ağırlığını ıınlatmı§. bugünkti C\teti büyümeden söndür\ip ıel ' 
şı bükO.met doktq~ Faik lm~z receği ~enşe §ehadetn~meleriyle İsı~nbul Btledi4~si lıtanbul ~hir itfaiyenin kurulutunu temin eden mi~' ·· H. Bay l\fıp:har oyu}1lt 
PetUl' .. ke L··1-"l.:.....:et d kt H d" ı r•hı"rT.ıiıatr.o~u Tiyatrosu 5 te•· k" ·ı· H• J ·ı ld b b·t· l O n l faıb' nUAuqı o oru am ı beraber ngiliı S!\nayi F ederas • "'1• , ı ı :ı .1 ~ es ı va ı .y ar ı e on yı an e· ı n •. • .< en ıonra rıe era ... 
Rize hükum.et dokto;l~klarına ta- 111111111111111 rinievvel ~35 C\.\· ri bu tctlCilatı Je.ima ~İeri doğru r~ddi1' hendi;ini çağırdı, ·ah~ 
yin edildiler. .. yonunun vereceği m~nşe feqadet· roarteıi ıaat 15 te götüren MuhiJdin Üstündagın ad ya§ını geçmit olan Bay M•ı;h.f 

Ankarada Sovnet fjcnret nl ~elerinin de kf~kbul~.0~1! Baka~- 111111 C O C U K larım saygı ae anmıştu. Bu'nd~n t~bri~ etti. "ıeninle iftihar ec!iYf 
.:;, n ıgımızca muva ı goı-iı müt ve sonra İstanbul ku: Jiıesi ikinci il· ruz.,, decli. 

mümessil/iği gümrüklere hildirilmi§tir. 
111 

riyatrosu nıfından on \ld yaşında Hayrün- i3undan ıonr itfaiyeciler y~ 
Ankara, 4 {Kurun) - Soyyet 1 ıp kongreşi llflfff(f saat 20 de nisa adlı bir kız söz söylemek ar- ·~~ten ~endil~rini ~rıafhtra &~' 

Rusya tica:ret m'i""es•iJliöi ,.._,___ y ·· · k d" · ·· tal" l · t l 26 S m•td ,..,... " r P IW1KA Ankara, 4 (Kurun) -Tıp kon- 8 raSa zuıu gostermıt ve en ısıne soz ma ım en yap 1 ar, • .,. ·• 
rada .. ube ar""'ak irin T-ürkofiale ·ı · · 6 H ·· · l ~ d b l t •t1• :ı- ;rm ~ gresi pazartesi günü Halkevinde I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ven mıttı-. ayan ayrurmısa uzun ugun a u unan o om .. 
temasa ııiri§mİftİr. açılacakt r. Bu :mlinaaebetle Ser- 20 ·ıkt . p "Geceleri mıııl mışıl yatağımızda merdivene çrk.idar, buradan ı\J ' 

Yababancı okul kadroları gievinde bir tıp sergisi açılacak. ~ eşrın - azar uyurken haıımızm ucunda çıkan ıar f11kırtıld1. 
A.nk;ra, 4 (Kurun~ - İttanbul ı J •• f ateti söndürml!yc koşan ba,ı miğ- Soq olarak tah?-dan yapıl~d 

yabancı okul ~adrolar ~ ldi. Ba- ır. gene . DU . US sayımı f~rli itfaiyeciler birer a5'ker gıbi . iki eve atef "erildi seyircil~r'· 
kanhk~a incelenmektedir. 1 er/i eden mürakipler Bugünün hiiçükleri yarının bü- dirler. Pn\(\r :uma pazar bilqıez· gözleri önünde ~endürme t~Ü. 
Dürrya te~1..f ne_ b1rlig" i Ankara, 4 (Kurun) - Di;anı yülsleridir. Sayımda en küçük ÇO· l~r, ge<:~ güp~lüz makınal,.nnın heleri ''aprldt. llfaiycdlerin \'4' 

t' ıı ı m"baa~bat ikinci ımıf m~rakıp • cuklar.ı bile yaz~u1nay1 un4tmayı- ba§lar{nda dutµrlilr. ~lJah t1J'kla- 9i ~öndürmek •çin al.eyler: araı~ 
Üqe/er,i Ankar.ada Iıklf.nna Emin, Hilmi ıre Cemal; nız... sın 9imdi bile bir yangm çıkaa b\I i\tılm•lt.rı •eyirci'erin alkı!ları 1 

Ankara, 4 (Kurun) - Dünya birinci sınıf mur~luplıklara Nuri, Başt;etcilet ~ünkü be.yr4mı bı~akıp craya ko · le kaır!tlanıyordu. . , 
Terbiye Birliği üyelerinden bir C!e~al; Z\bq katiruiklerine Fahriı~;:;;;;;l;st;a~tr~·s=ti;k=:U;:nw;;;n;ı;ı;Jl;;i$~d;;ür=l=üg;~u:·· 1 tarlar. de~İ§tİr. Küçqk Hayrün . TP.ren hitti~ten şonra dav,etl~ 
heyet bu Nbatl ~rimize g~ldi. ve Nmi t§~n edildiler. ı• nisa çok al~ıtlana~ söylc-vini fÖY · lere itfaiye mı.iz~ıi gezdiri\aıif' 
~-~~-~~~~~~~~~--~--~~~~-~ 1 ~ibetçi eczan~k~ 1 lehlti~ittit:. veh~pda~an~~fed~~·kij~~ 

~ir araba kaza~ı l Ask~re çağrılanlar - - Sayın Bay ve BaY.anlar, şjzj ı tQ, Hmono,t~. ;.ıı.:r vcril~iıtir. 
T~bpı~B~ri~i~~dedo. l &mat~h:Rı~nn, ü~ray~:----~--~~-~~-------------~~ 

stanbul Valiliğinden: z. Nuri, Karagümrükte: Arif. Ş~h · -
kuz Y'N,nda bir kna dün araba 935 Bir.inci Tenin celbinde bir remininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil. Yeni eserler lstanbulun kurtu!Uf 
çarpmııtır. Yaralanan kız hasta • buçuk ve ik\ seneli~ hizmete ay - )~di. Şehzadebaşındl\: Lc;m~il Hı:ıkkt bayramında ._.....4 
neye götüriifhıüJ, tedavisine hat· nhnıt 316. 328 bakayaıiyle 329 Yemişte: Be~on, Be~iktaşt(\: Sq - Küçük Adam Eminönii l/alkednden: 
1&.lUJU! ve kaztya sebep olan ara. doğumlular d~niı ve jandarma !it• Jeyman Recep. Zeyrekte: l~asa~1 Hu • Bu değerli ç.CK:uk mecmuasının 6 b"rind tc rin ~3:1 pazar ~nü (fi' 
hacmın teıpiti yolunda tahkikata nıflarm~ ay.plmıJ olan 316 ila 1Usi, Kunıknpıda: Belkis, Dirnnyolun- üçüncii sayısı pa çıkrpış_tır. İçinde , tJ\nbulijn l)Qrtu\ıışu) yıl<\1;)1\Umü ollf 
'liritilmittir. b da: Esat, Galafada: I\apıi~i Bostan . kürüklerin seve ıeve o•tuyacakla.-' nına ~anı 12~:30 <ta C'\'İmiz merketi -..,. 

329 akay~siyl~ 33() dP.~mlular başında: ltimat, Tepebaşında: Kin • ,~ - Ionun~la bir kon"'er ,.e saat 21 de Gt, 
l{rat A~~~san<!!rtn celp ve ıevk(>\upacağı a· n olu • yoli, Tarla başında: Nihat, §ieJide Şa- rı birçok güze) yazılp.rla ~üzcl re· hane parkı içinde Alayköşkünd~ld ~ 

ruhu nuT. fak sok~ğında: NntgHcciyan. Kasrm- ıiınler V(l.r~ır. Çocu~l~rq \'~ çocuk s \lbent{zdc de bir ~ö tcrit dUR.nl~-* 
JÇ,n icradaki eski hadise pa~da: l\lc,rkcı. H~sköyde: Hal~. ba\laların~ tavsiye ederiz. miştir. Bu konr-er ve gösterite gel~. 

. ·Mllr•i}ya.da. acıklı bir. tekilde öl- ~ ·11•11nnnınınnnn111u1111111mııımıu11nı.-..u-mı11"""'"""'""''"'"""''-"" --------------- i tirc.cçk yurtda tarın Te elimi& iPI"' 
aürülmüş olan eski Yugoslav Kra- Geçenlerde, lstanbul icraaında G . K ' Veni ne,rlvat lılanı,vn yer <tarh,ğı yüıünd~n ıuazır,. 

suiistimal noktasından yapılan eçmış . urun ar,: -- . ıot 
1ı !Birinci Atehandr'ın ruhunHn is. 'hk'k • ,. . . 5 Teqincwcl ıno Büyük adam lant\n ('ağrı kartlarını ~imdı\ien def 

ta! ı at sonunda, ıcra katıplerm· . , ker. ,.ç Alay!.ö f\Ü çcdrgçnli!drfill 
tirahati için ilkteırinin doku'",,..CU d D il Rüvii · r-azrt" diin l"Jk~n 3~ ncı ''e --· den Ka ri ile dııarıdan bazı kim. anonçıyo pu aıı '"f..y • ~ , .,, ~ > ., • i' almalarını ..dileriz. 
periembe -günü Taksimdeki Sen seler., bu arada Hera.nt isminde bi- ltalyanm milli şairi Danonçiyo' hirin<'i teşri" ~a~·ı ınclan itibarel'\ ~af. JJcyoğlu fıolkcvindcın: of 
Trinite Ç>rtodolCı l<iliaesinde bir ri, Jstanbul 3ığnccza ha.kyerine ~e- nun Fiyii.m.c{lc ifıda.ı ettiği va:i. tnhk olm~\f:\ haşladı. l\er cRmf mun- lc;tanb.uh:.:ı ij te ·riniey,·el kurtol 
".ı• •• • J tt ı..~· •· / • ' ı·r· ta"'•m"n rıkac:.ıık olaıt Bii :;u .. k Gazete giiniinii kul\ı.ıma~ :iıere C\'intiıdQ !~ uın tören1 yapı acaktır. rilmi,lerdi .• Muhayyel alacaklılar: ye <>n 5onra .r ıyume şe ırı şaır "ın .... " ~ l' ,.ı • ı· ,, .... 

hrmuıi bir pul çıkarmıştır. Pul için. nin birinci teşrin sa_· ışmda roman, i\t J6 da y~pı~'lC\f,k toplantTya b ..ı. 
Sayı · l " • • t J ve borçlular gösterilerek, dı-.arı • ı 1 ı ı k .. , er-el~ m 1 ş erı ıçın op an - 1 " de Dar.ıonçiyo'nun bir resmi l 1ar. hikıhc, tarihi ,·ak'alar nı:bir rnk me- YUftC aj. ann ie ere şer .. '\" ... 

dan ba~ı ldmselçrle yapı an f\nlaş- dır. ['.lılda it(llyanra bir takım ya. ~ r nl ~ilrr!ı. b111 
Dün C:ehz•deburnda. Fer1th •.• • d . 1 d ral<Jr ;razılar Yardır. Karilcrimize t.w. J> 1 S" ı ct·tal1 ~ ,,.v ., ma ıson1;1cun a ıcra t~sasm an pa- Z(lar da bufurımaktfi.</ır4. Pqlun en ' • • · rogram: - • oy ev "' rtP 

neması salon~ndet. ••YJm itinde ~ r çekildiği, ayni zamanda bir kı . şayanı dikk'<ıt hu~11siy1ı~ini de bu !'İ) c edcriı. lrnrhıluşn), 2 - .Jimnastik g«;!te 1 

l 3 - Ynle,.·hol müsah,alca,.c:ı. 4 - B
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ıtacak 1200 memurun ittirakiyle ı.ım defterlerdeki rakamlar üze • ya~lar iç§};il edigor. l'oztların f•şekku"'r '· Y' 

b. ] 1 T ı fiirk t ·· · ·· ı a· .,;. ketbol müşabak0ısı. _./ ır: top antı yapı m~trr. op an· rinde oynandığı, bu davanın ko • çcyc crcunıcsı f 0 Y c ır: ~ 
tıda memurlara n~ııl çalı~cakla. · nuıudur. "Buradayım, burada kalacrı Posta, tel,raf 'fe telefon memur · C A. L ) E$ E 
n aöıterlimi•,· bu itin ~emmiyeti D b hk. 1 c! 1 ğım!,, ıllaJ.Unı Qldrıgu üzer.o bu ıöz J~rından karde im Samuelin ölümü Terzihantmi nakJedeceıYiıtt. e d~ 

• :s ün ıa a ı ce se e, evve ce tarihidir. ~ .. 
anJatrlmıftrr. Bütün memurlara bi.. Dördüneü Noterlikten getirtilmesi . dolayısile mat~mimf~e iftirak eden dupıQtl~n k~in olarak tıkz!P e ,,, 

d al
• d .. l bütün do t \ e arkadaşlara alenen te- rim. MU"terilerimi eskisi gibı 'Be~~·· 

rer et ımatname agıtı mı,trr. kar.arlaştmlan avukat Aıop Ber· tetkikat yapılmak ve ••hkiı,tt de- ~aı.kür "'derim. · · + rJ'"" 

ı 
"" ·" ~ ... lunda Mı.mr apartımanındaln e:~.a1.d• 

. l.Ikteır:inin 13 üncü günü ikinci samyan imzalı ve&ikaların hakye- rinleıtirilmek üz~te., d\lru,Jmft ka.l· Kederli aUısi efradı namuıa Koca. nemde kabule del'am e.ttiğinai ~-
l:iir toplantı Y.apılaeaktır. rine gönderildiği nla§ılmış, bazı. mıttıT. göz Malkar rlm. 
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mektubu Bugünün romancısı YapıtJll Barde,ıer 
~NG ve ÇANG = SAG ve SOL 
~lem: a' .... Yazın: Rudolf V•n Wehrt fim 

Reklô.riı J' e 1 enkit / 

Yunus 
Balıqı 

Bu endünri "bize mi f . 
. p_g_nlar lc!u_a1Ml_mı6üir · _ 

j&erini masası başında uydurmıyor, 
hayata bakarak, hayatı görerek, 

hayattan ala~k yazıyor 

ıcardeşlere dokunan bir yazıdan : ... ...,'""--'' 
''Bu san'atsiz san'atkirların .•. ,, 

Garbbı en ileri romancıları bu· 
ırün birer "&"azeae röportaj.:ııı., 
haline llel~adir. Eaerlerinin 
kllhraneanlanm, \Hlluıla:rını maıa -

ıt1•~r~~:i ı lanmn baıanJ11 uydurmuyor, mu· . 

~ &plflk lcardqlerin Berlin tur· leri de, bu dedikodunun net;cesi, 
'-1 clola111ile J&pılan relcli.mlar onlan seyretmek merakına kapı · 
'• teakitler bakkmcla bir fikir •• lan binlerce kişinin eirki hrncahrnç 
.:::ek için, {... relr1"8lardan doldunnası oluyor. Artist ohm • 
~ ~ buetecle netrolunan ten yan yapışık kardeşle;in, bu san'at-

1aa11113- lhti1'aa ediyoruz. sız san'atkarlaıın trbbi tetkik mev 
'tta O ~ID&Q çıkan " dev1 ~t İ§)e:-i- zuu olmağa değer yaradılışlarının 
~ bılai mevzularına dair neıri • temin ettifi şöhreti, görmek ve öğ
'lll Yapan .. Barlinite TsaJtunı •. • renmek ihtirası, bf), ~::ı ~·apupk iki 
\:i ~ tıahat 1870 tarihli aaywnda. insan, tek yerine çift iki insnn na-

' ır reldimda, ıu iWat. vardı: sıl yaşar ve nasıl krmıJdar? Bu 
ı 'Renta Sirki, Fridrihs.qtrase No. hususta u:vanan merak ve merakı 
t!1.~ .. Perşembe 24Ş~bat1870. besliyen rlvayetle:ır. ahali üzerinde) ~tmm1n tı1d tlcartt "dlrtlctiJrlJ R. zı{ • 
İ~i Ustun dünya ucubesi: Siramh feYkalade çekici bir tesir iera edi- Ankara, (Kurun} - Baıbakan• 

ltayyilelerinin lıuuvetile sii.leyip 
püknüyorlar. Hayatın ıçine slri
yorlar. Romanlanmn tiplerini ha
kiki hayattan seçiyorlar. Bunları f 
inceden inceye teJ/eik, fahlil. ue ya 
ıayıılarinı teıbit ediyorlar. 
' Hiç tereJJüt etmetle.1 söyliye
biliriz lıi. bizJe bu iıi ilk Jela { 
yapan REŞAT ENiS olmuıtur. O . 
nun, GECE KONUŞTUyu hazır.! 
lamalı için, türlü lnlılJarla lıtan
bulun ıer•eri muhitlerin:le dolcq -
tığını, birçok telJileeleri göz.: al. -
citğınc ve bu yonıcu etütler uf. un• 
Ja ay/arca pykul~nı leJa ettii 

~z karde~ler Eng ve Ça··g. Büyük yor. lımet lncinü, son gezil(.'l'inde Trab 
ın l'llavaı bayramı temsili. Siı ke Onları vaktiyle Hohmdada tem- zona uğrayıp, her geçtikleri yerde 
le ensup bütün kadınlar v~ erkd\ - sil verdikleri u.man görmüş olan olduiu ":ibi orada da •halkm dilek
J.::.r t.arafrndan kaı'ftkteristik kos - yaşh bazı za4 Jar. o zamanki deli . lerini dinle~l:en. Y1 ri•s l;nlı!;ları ü 
"l{l'rıl zerinde dileği özel ilgi ile kartı· h ,~!' giyi)mi~ olarak, nth ve ya. kanltlann neşeli \'e becerikli ol -

ni, ba:ı mkadCJ§lan ııibi, biz de · , 
.... 

büiyonız. Mriharrir, i'efenlerde / 1 :R,,aı Erü ..... 

ı._ ~lrik edilmek üzere maskeli duklanndan bahsedi,1orlar. Fakat lamlflı. 
ta l'navaı re~migeçidi. Atlı iki krz bugün, artık sa<:larına kır düşmü~ taraftan Karadenizdeki ıervet kay 
"Cl ' 1 "' Şimdi ekonomi bakanlığı, hir 

çıkcm bu aon eseri!lcle Je • öteki- pıtarak, Clirsekleriyle sersem liq-ı&nnr. 
lerde olduiu gibi • memlelfefin birer payanda vurarak. burun burun~ 
içtimai Jerdlc:rini dqntİftİr. Ruh sızaa ve uhahı eden bitkin sarhoıkr 
tahlillerüulelri iıabetiyle. olduia cibi... 

nı.ı!'afrndan Gece Kraliçeleri isimli
1 

olan k~.rdeşler, yfüiiyi.t~lerinde vel naldan etrafında yaptırdığı ince. 
ti:ara. Atlı iki kız tarafından biri kmuldanışJannda pek çekingen lemeleri hızlatbrm14 ve diier ta · 
lto tleri temsili. Gran Kanban, davranıyorlar. Eftg'le Çang. seyir- raftan da Karadenizde ('.Yunuı) 
l! ~~k dans, 8 erkek tm-afmdan. cilerin önünden geçiyor, kAh sağa ba:lıjmdan endü.tri alanında edi
d~~!1l8 tanıfmdan sevkolunan klh sola iğilerek ah~Hyi selamlı . len iatifadeleri ıözönünde tutarak 
~; Arap atr. Oyun l9aşlangrer, yorlar. Seyirciler localardan ve incelemeler yaphrmağı kararla§ • 

JıaJa:r görüflerinin oe dayu,tan. • Köıenin birinde, tat duvarlan yo • 
nın kuvvetiyle de beğenilen Re. nnla hir cami... Cumbalı erin tam klll"-

• . • • • psmda, •olraia hıralolmq çarpık ba • 
ŞAT ENIS'in hayatın ıçıne Ff!1• ca1m bir tenetir-
kendwni ger,ek bir muvalltilfi. .. !At bir ....ı.11. c .. ·'Whri yajaıa 
yete eriftirmiıtir. ' "dinmİ)"• J'ltiinar, ,wcle bir damla 

Arkada11ınuzın, sarpte açılan kar hmılım•mıı. ii1mit alipürmüıtü. 

darı Yedide. Oyunun devamı, 9 tribünlerden itilip, manejde dola· ts:1~~n.ubet.Je yakınlarda K:. 
~ sonraya kadar. Aym 27 nci :ıan ikizleri görüyorlar. Gömlekle- racleniz JCıyılarında yaptığı bir in-
7 o;r "'İ\ııü iki temsil, s_~at 4 de ve rinin yalmz şöyle bir kısmı aralık. celeme gez.&.inden dönen ve uzun 

· R. Rents, direktör.,, Elegan göml~klerinin bu arabk müddet Samsunda ticart mıntaıka 
~ ~ee"ıe Taa~,. gazetesinin kısmından, onlan yaşadrklan rniid müdürlüiü yapan ekonomi hakan

".ı i\t 1870 tar~hli sayısında ela detçe biribirlerine bağlryan aca . lıiı iapekterlerind~ .a.1 Ziyay• 

bu yeni~ Türle edebiyatına 
getirifini talıdirle lıarııtarlten, GE 
CE KONUŞTU'nun ölen bir,..,.. 
aerinin gömülii§iinii anlatan par • 
,aını kumen okuyuc:ularınwza 
na/Jediyorm: 

._ bq vurarak Kuadenizdeki .(Y ıa ,. 
" ıt çıKh: yıp adalenin bir pa~~ 1JeÇflfyor. hl t"'\ li 1ı•lr~~d (K un') r...-..a.. eoleW-.. ,....,. ~ 

~., ... Iıents Sir1;. Siyamh ikizlE-r, Arenada derin re\•eran~larla ee • ~ , ... , an ..,-- a ur initli yokutlu, dar ve kaldmmaız ma • 
... ,h- d • ·ı t k )A rd"kt okurlannk aydrulatm.._mı diledik. ballelenn· den biri ... liTibü.ın.ii evler ses-

b . ,'lrn bu ecı.siz ueube~i. ~im : yırcı ere e mr se "-m ve ı en B z· b d'I .. · · • ·ı · ·ıe kar .,.. •· -
·~nte A • :ıy ıya u 1 e~ımızı 1 gı 1 siz: Koltuk meyhanesinde rastsele bağ· Tltr.ı Sirkinde temsil veriyor. Ya- sonrn, çekilip ~idiyorlar ve temsil, §ıhyar:ık a§ağıdt-!ii izahatı verdi: 
ded~kardeşler, ~hrimizde güniin sonuna eıi~1or! -Yunusbalrğr Hopa ile Ordu datıpkimiommun~~solaçar-
'2._0duS1.ınu te-::kiJ ediyor. Get'e·! ( A rl.-a~ı ı·nr J arasmna çoklukla bulunur. ı:rra:- arttığını da gösterir. 

~~ 
2 azan az zon. Sürmene arasındaki ·oy a Ayni seneler içinde 3188 ton 

! · ı Gayrjmübatlil bonoları kolayhkJa avlanrr. Balrğm: yağ çıkanlnuş bunun 2501 tonu ha 
.............._• • K .... a Haberler 1 - Yağından · k ı k · le •-::--.... ,ı;:ş;İnce 2 _Derisinden nce çı an ara gen yanı mem -
1._. ~ Ptlllan 11ok - Gerek memle •1 

1 3 I k "klerinden (gu"'b ket j<'Jnde harcanmıştır. 
teı-~~ yapılan gerek!e dıMrdan l 1 ı·ı ) ·~·r de edi .., '9l 1a1..· .ıı_ 1 Gayri mübadil bono arının - ...eş ve emı. 1n35 senesı'nde ı·stı'hsal mı·kta . 

~.,.. • ıon zaınan1arda tekrar dü~meğe re yanıma< sure 1 e h:."1 a · nmn artmasında bir amil de balık ' tin tıbbi n isf'enciyarf mtiff. lir. Bizde Yunus balığrnd:ın yal -
"'" ... "ta pul yapttıtrrılacatını yaz • bqlamuı, birçok aayri mübadili tan alınan rüsumun indirilmesi ol-
v"~ 'M ·s nız yağ çrkanltr. 931 · d b h k"I 

te ti ~ eyl61den itibaren mer'b'e- teli.tlandırmıtbr. Les ve komifu.' ile derisi denize muştur. · senesın e e er ı 0-
1- ren bu k t tb'k" d ı s·ıb wu.:~.'- • 'hkak h'b' · ..ı..,n 8 v·e 932 ve 933 senelerinde .. r b anunun a ı ın e, pu • ı aıaa ~~üa ııtı aa ı ı atılrr. Halbuki vun. us balrgı"" derile- u .... 
•11 tıtiiz bas l d • · · b" tak 6 kuıııs resim alındığı halde 935 ' r1'1tı ı ama ıgı ıçın ır rm 1 ııarri miib•:lillerin yaı::ıkları mü· rinden yapılım (broniseunlaı·) .. 
1't - er nttydana çıkmı,trr. On gü. · Ga . . b d'll senesinde resim mikdan 3 kuruş ,,.1.-.::- b racaat üzerıne yrı mü a ı er henı cleö-er tnmin'ı ve h"'m de sü . ttı .... ""b" fr zamandan beri ..-umrii~e 

1 

:r.. '' \; 10 a 1°ndı"n'lmı0ştı0r Onümüz "'•• u a i5 Cemiyeti Anka:-Aya bir heyet ıön- rüm bakımından eı:-siz şeylerdir. paray • . t-.;-. tii" müstahzarat pul yoklu • - deki sene istihsalatın daha ziyade 
~ttt. ••lll)'J ~anlamamrş bir ,.8 • derme'e karar vermittir. Bilhassa Fransızlar bu derilerden artar.ağına ~üphesiz gözüyle ba . 
bir h f ~hınu,or. Bununla bt'raberl Bu heyet Ankarada hükllmet istifade hususunda pek ileri git • kılmaktadır. 
~\ b~ taya kada~ vaziyet dUzcltilt - nezdinde te!e'>hüıte bu'urı;.ra°;c ye·, mişelrdir. YUNUS BALICl~AN NE KA· 
l''-fı 

1

8 lllilyon adede 'akın pul bası. niden bono ve para clağıtılmaımı Balığın leş ve kemiğinden DAR YA~ ALINIR? 
•ta llllt olunmaktadır. temine uğra9acaktır. yapılacak giib:·elerde ziraat ili O· Trabzonda avlan:ın babkJarm 

'-k oı.'le l/tıpa pulları - Yeni yapıla ·ı Gayri mübadiller Cemiyeti ya • İan Türkiyemiz için baha biçilmez alırlığı~ ile ... 150 .~ilo araunda • 
•1111,rn:' adHye blnaJn için hazırlanan pacağı bir toplantıda, Anı'caraya bir kavnak olacahirr. ' d_ır. Bu agll"lrg~ ~~de altmıt ı\Je. 
lUJrıt?iıt basımı bitmiş'°' mal m8dür- 'd k h r k ..1 h Trnbzonda Yunus balığından tı ya.dır. Denlerının boyu 1 met 
ta bet. e rlnderilmiştlr. Bundan son. gı ece eye 1 ıeçece H ,.e, e · .. .. re 20 santim eni de 80 santimdir. 
dan "-~11amele11 evraka ba pullar . nüz ne zaman toplanacaklarını yag çıkanlmasrna bundan aşagı yu g· d ......!-'- ı... .._._ b k 

w ""P • l başl t Ar enocn an! ayaKY-a ı çı. 3· ~ o rştınlataktır. Pullar bir, iki, kararla•tırmıt defildirler. kan .. 34 se~e evve . a~mış ır. rılaıbilir. 
1""111~ 1innı, em Te beş yüz kuruş- Bonoların aon deft\ki diismelerij tbl~ obnc~ Subrm

1
cnede bır 1muteş~t~ • Eğer ıon bet aene içinde avladığı 

.. ,, · ıs u ı~ aı:; ~m1ş anca< vesaı ın b d . · d .. · 
qo Qk dolayııiyle. aayr. İ mübadil1e

0

r ara·! ,tzb~dan ve hatta V, oklugu"" ndan mız 213,87.7 a_ıri.ın 0erısın. e:ı 1.stı. 
ta ,.._r; /Xlra cezaları - Kaçak pa- ,;m f d d b 1 dk b 1 k lltsı i;laıınrn tahsili işi 1933 malt se. unda cemıyet ıdare heyetın-;.ien işin inki~afrna imkan hasıl olama- a e e e ı se 1 ı ır mı yon ı ı 
ı.t 11ıc,~dan itibaren yüzde beş aidat yeniden ıikiyetler bqpıtermi, • mrştr. · 

1 

yüz ıek.ıen üç bin küıur ayak kap 
~•im de maliye tahsildarlarına tir. En ziyade ıi.kiyetçi elanlar, , Bundan dört sene evvel, Turan hk deri kazanmıı olacakdık' NP. 
tııı ota 'ltr. 'l'ahsfldarlar bu işle met- az iıtiWcak rahibi birr.ok yokllul yağ fahrika.sının mensup bulundu yazık ki bu kadar mühiil" bir ıer· 
l'llll ~adıkları için para cezalan • kimıelerdir. • ğu Delfi şirketi tarafından Tı - veti elimizle denize döktük. 
~ ~I inhisarlar tahsil memurla- Son zamanlarda lıtanbuJ.da bu- r~b~nda bi~ şube açılmış 50. 100 Hulasa: Karadeniz havzuıncla 
"'"ler.ıe edflmı,tır. Ancak k8y ve na. 1 F' Bak Ba F A.. hın lıraltk bır sermaye konu,arak fındık ietihs:ılitı memlekete her 
~ iiıde beş ntalfye tah811 memurlan da unan ın~n•.. ~nı . Y ua~ . g· fenni bir surette yağ istihsaline yıl 6 . 7 mtlyon lwa kazandırdıiı 
ııııı --1.1 aldat mukabiJlnde .vlne tah- rah, gayrı mubadıllerın kend11ıne başlanmıştır .b. 1 bu L._ ı k . · · d d 

"'"'-vıleeeJl •. .. • • · .. sn ı yıı. D"- '11All ıtıf'! n e ev· 
it• a~, blıa lerdir. muracaatı uzenne yenıden bono 1931 den 1930 e kadar avlanan let sanayii araıma ahr.ması da 

o"'-•Ya Oiçmen tlalaa geliyor - ve para dafıtdma11 için yardım bahkJann ~?edi. 213.8!7 d.i~:.Av- memlekete 0 mikdar Te hatta da· 
Ptrte11ı. dakı röçmenltrl tqıyan va· vaadinde b~lunmuıtur. bl l~ı'In sene ıtıbanle takip ctiıgı se· ha fazla bir ıelir tmıin edeb:lir. 
dCSl'fı ı,~~~Ptıklan navlunlara ait G . ..b d'll • t° • l yır de ~udur: . 

1
. · 

"1!k•-•ı,.,..anlar kurulun- in-len- ayrı mu a ı er cemıye mm ee· ı Se ... Ad t Cuır.uri~ret hilıl<umetl demır e ın~ 
Satı;baİca~en fılerinl fdare,~den çip ıöndermeai beklenen heyetin, 19~i 3e2 500 bu ite de koyduğuna gö": 
llıanya han:htı vapureulanmımı Ro. Finans Bakanımızın Ankaraya 1g32 431

678 deniz dihinde çürüyi;p giden ve hı 
l'tııı •lataıa alannda biriken parala. dönmeılnden tonra ıeçileceii keı- 1933 2S,564 •el iie ~eak kadar .~m o-
"a<'aktır: T 'ft fdn tt1thbUsJerde haJu. tiriliyor. ıgs4 89.135 lan bn ~i'l;~rnl:ı!"m ce:'!e,.tmrze l'lk 
~ u .... ~ •• rak~an rindertlmek ... ~-~~'!!mi!!l!!9!~=====~ 1931) 70.000 ması hır gun mc::ele::ı o!mu! de • 

..__ na ıkı bin &ötmen &'•tiren ket etmi1tir. Yakmda beş bin göçmen Bu sayılar 1935 senesindeki is- meldir. 
TalMlra dUn Köneneeye hare. iıtaJ1a pleeetntr. WıBalin ·1981 e nazaran bir misli K6•tem 

r., duvarlan )"OS11D)u camün kapın 
aralanm. Kmmal ln,.ıklan çenesine 
4lofra harala iri bir adam çıktı. Ba • 
clılsıan çarpık tmetiri urtladı. 
Cumbalı Win eski kafeslerinden hiri 

sürüldü. Çatıalılanna üiıt yapıştınl· 
ımı bulanık cama. §&tkaloz bir koca
karı surab yapqb. Cain da kalkb. 
Şatkaloz koc:abrmm batı sokağa sark
tı. Bet bir ... aa,,.lcha: 

- Şam ala, lluauuf ... Yolcu kim 
ayol? 

Bıyıklan apiıya doinı burulu bek· 
çi, bu sesi tanıdı. Hiç bakmadan cev .. 
hım verdi: 

- İpsizin t,iri bu, valide! 
Kocakan, yemenili ba§llU sinirli al

nirli sallryarak; çatlak, mor dudakla
nnı sarkıtarak homurdandı. Hiç bilmeo 
diii ölüye nhmet mi diliyordu? Ölü
mü habrlattıiı için ona kızıyor muy
du yoksa... 

Cam indi. Şqkaloz surat pencere • 
den aynlmadı. Şimdi tesbih çekiyordu. 
Dudaklannm lanulclanıpndan anlafı· 
byordu: 

- Suphanallah, suphanallah, aupha• 
nallah ... 

• Cami avluıunda, tat merdivenin ... 
lak basamağı üzerinde bet kiti otura
yordu: Fatuf, Arap Mehmet, Tatu 
Salim, Ekspres, Hikmet- Camltiri 
bimbam da celmiıti. Amma, sonradan 
korkmuı ve en dipteki penceresiz ka· 
ranlık odaya kaçıp gizlenmiıti. (Rece
bi cörüp haber verememişlerdi.) 

Hepsinin de batlan öne düflDÜttii. 
Sivri çeneleri göjüslerinc batıyordu. 
Kollannı apıı aralanndan sarkıtmıı • 
lar, ellerini kenetlemiılerdi. 

Susuyorlardı. Yalnız, Fatuf, kı::o& i; 
çekiılerle pofurduyordu. Cakırm üi" • 
müne tatıyordu. Demir cibi oğlan ı-' • 
zanm içinde gidivermitti. Ne iyi bir 
çocuktu bu! Ona kaaaçç kereler A'J ~

lmın önündeki piyazcıdan piliki 11 • 

mar)amı§b! ... 
Meydanda iki kifi dola~ıyor<!u. Keçi 

sakalb, sivri suratlı bir imam, cübbe • 
sini arkasma toplamrştr. Önür.e eski 
bir peıtemal ba~lnnu~tı. Çiçekleri so • 
luk basma mintanmm kolundaki kop. 
çalan çözmüı. dirseklerini srvamııtı. 

Kirli sarığmı geriye itmi~ti. Damarlı. 

buru!uk almnı açmıflr. Şimdi bir ufak 
teneke ibrikten aptes alıyordu. 

Kumral bıyıldan a~ağıya doğru bu· 
ruJu hek ... i, avlunun bir 1-enanndalıi 
simsiynh bü!rük lta:anm a)bnı eteli • 
yordu. 

(Sonu Sa. f Sü. 1) 
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Bir · Garibe 
Yazan: Wells Çeviren: H. Varoğlu Yıldırım l Uşak Halkevinde 

( Baı taralı 2, 3 ve 4 Birinci teı
rin sayılarmuzdadır.) 

Ay, semada bir taklak attı. Yeti
Ii:mai, donuk bir renk aldı. Ziya -
dar balıklar, ve gene ziyadar, cam 
Clan yapılmı§a benziyen birtakım 
şeyler etrafımda dolatıp duruyor
du. Sonra, yağlı gibi pırıldayan 

bir yosun kömesinin arasından 

geçtim. Böyle böyle denizin dibi
ne doğru daldıkça yıldızlar birer 
birer sönükleıiyor, ay gittikçe da
ha yef il, daha koyu bir renge bü
rünüyor, gene etraf mıdaki deniz 
nebatları fosfor saçan kırmızı, er
guvani renkler alıyordu. Bütün 
bunları, belli belirsiz esrarengiz 
bir tarzda hissediyordum, etrafım
'da gördüğüm iher şeyde hafif bir 
ürperti vardı. Ve bu müddet zar
fında da, oturduğum sandalyarun 
tekerlek gürültüsünü, yanmıdan 

geçen insanların ayak seslerini, u· 
zakta bağıran gazete müvezziini 
İ§itiyordum. 

Hissettiğim korku o kadar bü -
yüktü ki, Oster'i ikaz etmeğe uğ· 
rattun. Şayet hemıireniz o esna: .. 
da gelmemi§ olsaydı, bu yan ya -
rıya yenmiş gemi enkazının ara -
smdan geçecektim. Aman bu bah
sı k~payalrm, çok korkunç ••• 

Dört kadını 
nasıl öldürdü? 

~ütün komiteler ·bir arada toplanars 
yaptıkları işlerj konuştular 

it, 

Mütemadiyen denizin dibine, 
Gaha derinlere doğru gidiyordum. 
Nihayet etraf unda . hertey zifiri 
bir karanlığa büründü; yukarıdan 
bu karanlrğı biraz olsun aydınla
tacak bir tek ziya büzmesi gelmi -
yordu. Karan1ık arltı'kça, mulii -
timdeki ·fosforlu cisimler büsbü -
tün parlamağa batladılar. 

:Ağızları açık, gözleri sabit ha -
lCrth balıklar etrafmıda m~tema
diyen dolaşıyorlar, yanımdan ge -
lip geçiyorlardı. Bu balrklar, hiç 
görmediğim cinsten feylerdi. Vü -
cutlarmın etraf mda, harici t~kil • 
Ieri ziyadar ibir kurşun kalemiyle 
çizilmiı, tespit edilmi~ gibi, ate§
ten birer hat vardı.- . 

Hadsiz, hesapsrz. kollan biribi
rine dolaşmış çirkin bir mahlUk, 
gesi geri yüzerek önümden geçti 
sonra kara~lıklarm içind-en· bana 
'doğru, ne olduğu belirsiz ziyadar 
lbir kümenin aheste ahest~ ilerle -
aiğini gördüm; bu küme yaklatın· 
ıca lbunun, yüzen bir cismin etrafı
na üıÜJmüı milyonlarca minmini 
balıklardan müteşekkil bir kitle 
olduğunu anladım. Bu cismin ne 
oldu~nu da balrkların neşrettiği 
fosforun ziyası sayesinde anlıya -
bildim. Bu bir gemi teknesiydi ki, 
balıklara yem haline gelmi§tİ. 

Tamam üç hafta, "Davidıon" 
bizim hayal alemlerine ait oldu • 
ğuna kat'iyyen kani bulunduğu -
muz manzaralar seyrederek, ve 
muhitindeki eıyaya karşı tama -
men kör bir vaziyette, bu garip 
hali yaşadı. 

Bir salı günü, eve geldiğim za. 
man, aJağıda ihtiyar babasına te
sadüf ettim. Zavallı adam büyük 
bir sevinç içindeydi. Gözleri Ya.ta
rarak: 

- Baş parmağını görüyor, de -
di, baş parmağını görüyor. Evla -
drm iyi olacak değil mi "Bel • 
lows,,? 
. "Davidson,, un odasma koıtum. 
Elnide-tuttuğu ibir kitabı gözleri . 
nin önüne kadar getirmiı ibakryor, 
sessiz sessiz gülüyordu. Parma -
ğıyle ICitapta bi~ yeri i!aret ede -
rek: 
. . - Garip fey ! dedi. Şurada le . 
keye benzer hirşey görüyorum. 
Bermutat kayalarm üzerinde -
yim, gene bermutat penğuen kuş· 
ları etrafımda uçufuyor, dolaşı . 
yorlar. Denizin satliında · arasrra 
bir balina görünüp kayboluyor ... 
Şimdi göremiyorum, çünkü hava 
çok karardı. Fakat §Ul'&ya bil'Jey 
koyun onu görüyorum, hem gayet 
iyi görüyorum. Orası burası biraz 
silik görünüyor amma lielli belir
siz bir gölge nalinde gene görüyo-
rum. 

Bu sabah beni giydirirlerken bu 
nun farkına vardım. içinde yuvar
landığım heyula dolu korkunç ale-

Sürekli Qir yağmuru müteakip baş
Iıyan şiddetli fırtına arasında düşen 

yıldınmlar Namrunun Fmdıkll deni
len yerinde bir kadını ve Tarsusun Ka 
rabucak mevkimde de bir aJJeden üç 
kişiyi öldllrmü'ştür. 

Olenler Mehmet babanın karJSJ, kı. 
zı ve gelinidir. Ayni yerde bulunup · 
da bir talih eseri kurtulan oğlu a -
nasının, karısının n kızkardeşinin 
gözü önünde ölümünü şöyle anlatmış
tır: 

"Sabahleyin hava biraz bulanık . 
tr. Tarlada toplanmamış kozamız yar
dı. Keşke hepsi çürüyeydi de bu f e • 
laketle karşılaşma.saydık. 
· Bütün aileyi topladık, tarlaya git

tik. Aradan çok geçmedi; şiddetli bir 
yağmur başladı. Az sonra doluya çe. 
virdi. Tarla ortasında çok perişan va
ziyete düştük. 

Anam, karım, krzkardeşim bir hey
benin altına sığındılar; ben de küçük 
çocuğumu bağrrma basarak onlardan 
az ötede dolunun dinmesini bekliyor
dum. Bir de baldım, bir şim~k yalazı 
parJadı ve ondan sonra da şiddetli bir 
gürültü oldu. Ben de sersemleşmiş 
yere yıkılmıştım. Ayağa kalkbğım 

zaman bir heybeyi başlanna çekerek 
doludan kurtulmaya çalışan anamın, 
kızkardeşimin, karımın yerde simsi . 
yah cansız yattığını gördüm.,, 

Kızılbaşlık suçluları 
• berat ettiler 

Utak, (Özel 
aytarmıızdan) -
Uta.le Halkevi 

"bütün komitele -
rin katılmasiyle 
önemli bir top -
lantı yaptı. Top
lanhyı Halkevi 
Baıkanı Yuauf 
Aysal ytinetledi. 
Bütün çalıtma 
komitek-ri üye -
leri toplantıya 
gelmit bulunu • 
yorlardı. 

Ev Batkam 
açılmıt yedi ıu
benin çahpna .. 

amı ve l>ugüne · · . Uıak Halkm Jer•ltaneler lromltal. 
kadar yaptığı İ!-

leri birer birer ıaydı. Spor ıube- itler üzerinde dunıldu. Birç~o 
sinin yaptığı itleri sevinerek ar - ta~daılara uzatılan yardan eli 
kad&§larma anlattı. Bu ıubenin nin bundan aonra da devam ~~ 
Evin kunılutundan bugüne kadar , si keıtirildi.Şimdidiye kadar~~ 
gördüğü değerli ödevleri, bütün lerce talebeye ve halk.. yapıl 
komitelerin yönetim kurulları ta· değerli Y.ardnnlar ıayıldı. . 
rafından da memnuniyet ve ıe - Göıterit !uhetinin yeni yö1' .~ 
vinçle karıılandı. komiteıi ve yapacağı İ§ler ~e~~ 

Kitapsaray ve yayın kolu çalq- de b&fkan gereken an1atımc:l• 
ınaaı üzerinde duruldu. Ev kitap· lundu. Komite başkam arkad.t 
sarayının baıtan başa yeniden dü- raflı bildirimde bulunarak yeP~ 
zenlendiği ve bütün kitap ve mec- cak itleri ıaydı. Cumhuriyet blf 
mualarm ciltlettirildiği ve yeni • ramunızda yapılacak gö.tteritİJI 
den değerli izerler sağlandığı ve nemini duyurdu. Bu ıubenin 

Adanada Kızılbaşlık Ayini yap - bu yoldaki çalrfmalara hrz veril - maımdaki hız yerinde g&rülda 
maktan au~u fabrikatörJsa akir, diii göri.ildü. Komitelerin y~ca.jı itlet 
Abdurranim Bula oğlu, Cemtt ve Sil- Dershaneler ve kUrılar komite- Halltevi g&'eneğin(le her 1fOOı 
leyma.nla arkadajlannm asliye ceza ıinin iki ıömestre o1İiıttuğu bir ye verilen ödevler üzerinde ", 
hakyerinde yaplma&.ta olan duruşma. çok vatandaşların aayısmm çoğa meler yapıldı. Ev Batkanı 
lan bitmiş, suç sabit olamadığından vardığı görüldü. Ve yönetim ku • lere olan dileklerini tazeledi.'): 
hepsinin beraatlerine karar verilmiş- rulunun çalııması sevinç.le kal'!ı - liadaşların bugünkü çalllfJD.&I 
tir. landı. dan çok sevinç. duydUiuna,_ ~ 

min sanki bir tarafı delindi. Elini, ~"''"ıtıı-ıı••·-·-w• • *' - Ar ıubesinin bugünkü mutiki - dan sonra da ayni hİ%ı: 'belde!IP" 
elimin üstüne koy. HaYJT, oraya de yavaş yavq haul olan değitik- miz üzerindeki çalışmalan ve al - te olduğmıu bildirdi. 
değil ... Hah iıte öyle .. İ§te timdi likleri öylece anlatıyordu. dığı verim incelendi. Gençlerimi- Sıra komitelerin düşünceleri 
görüyorum! Baş parmağının dibi- Hayalt alem, silinen lekeler ha - zin bu alandaki çalışmaları ve ba- dinlenmesine geldi. Arkadq1' Jı 
ni, gömleğinin kolunun da bir nok- linde, yavaş yavaş müphemleıme- §arılar elde etmekte bulunmaları faydalı dü§Ünceleri dini' 
tasını görüyorum. Ba.ı parmağının ğe, adeta şeffaflafDlağa baıladr, derin bir sevinci gerekleıtirdi. Cumhuriyet bayrammuzı kov~' 
yanında salip şeklinde dizilmit rüyet sahasından derece derece u- Köycüler ıubesinin köylerimi - yan günlerde Afyon HaJkef1 
yıldızlar görünüyor... zaklaşarak kayboldu ve bu alemin ze yaptığı faydalı geziler ve so . faydalı bir gezi yapılması k~ ı 

O günden itibaren "Davidıon,, orasında burasında açılan delik - nuçları baıkan tarafından uka - rildi. 
un halinde bir iyilik görülmeğe lerden, etrafındaki hakiki dünya- daılara anlatıldı. Bu yoldaki di • Bütün komiteler kardeılik ,e( 
haşladı. Gördüğü hayalleri nasıl yı görmeğe başladı. lekler tazelendi. gi ve duyguları arasmda Ev JcıJ~ 
anlatıyordu ise, şimdi de görüıün- ( Arkll$ı var) Sosyal yardnn şubesinin yaptığı ğından ayrıldılar. ;,,__ 

................................................. ... ........................... ~ ....................................................... ! ........................................ _.~~ 

ı ·Aradığım Kadın 7 
tı ki hemen ertesi gün Çardan izin ıİS· biliyor, bunu olduğu gibi kabul edi . kazanılan çetin bir zaferin :.ıorıı' 
tedi, Ukraynadaki çiftliğine çekildi. yordu. luğu seziliyordu. 

• :,. • • • • w~: "" , • "' • ı 
o akşam Hasan Bey Kont Ostrofs- Hasan Beye bütün gece gizli bir O gün ikp.m üzeri küçUİc blr.1'~ 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
Yazan : Kadircan Kafh Bölem: 15 

Bu mektuplar Çara gösterilmiş ve} bir kağıdın ortasında şu yazılar gö -
o ferman çıkmıştı. rüldü: 

J(. Ji. :/o 

.Mahkeme şaşırmıştı. Korsakof da
ha dün Ostrofskiye yüklediği suçu iş
lemiş bulunuyordu. 

Biraz sonra mahkeme ba;ıkanına 

gelen bir zarf başbakan Obemiç'in 
nihlistlere yazdığı iki mektubu ge . 
tirmişti. İkinci başkana postacının ge
tirdiği bir zarfta ise birinci başkanın 
el yazısile gene böyle bir mektup çık
tr. Biribirinin ardrndan on iki mektup 
daha geldi ,.e on iki bakanı da nihlist 
talebenin suç ortağr gösterdi. 

Mahkemede büyük bir şaşkınlık gö. 
rüldü. Bakanlar kurulu ve mahkeme 
reisleri gizli bir toplantı yaptılar. 

Bu kör düğümü çözmek istiyorsa
nız aşağıdaki adrese gidiniz: 

Eberhat Olştayn 
Ne\"Ski caddesi No. 754: 

Sen Petersburg 
Uç manga atır, Nevski caddesinde 

dörtnal uzakla'ştı. 754 numarayı bul. 
du. Burası büyük bir apartımandı. 

Zabit iki askerle birlikte yukarı çık. 
tr. Adreste adı yazılı adamm dairesi
ne girdiler. Orası bomboştu. Yalnız, 
ya7.r masasının üstünde bir kart vizit 
gördüler ve okudular: 

Eberhat Olşta.yn 
Yazı mühendisi 

Bunların altında ince bir ya:r.1 ile 
Çara duyurmadan işin aslını meyda- şunlar vardı: 
na çılrnrmanın yolunu arıyorlardı. Rus Bakanlarile mahkeme reisle · 

J{onuşmaların en coşkun bir zama- rine yazılan on beş mektup için on beş 
nmda son bir mektup daha geldi. Baş- bin ruble aldrğmı bildirir, ~ygılan- 1 kanıt. yazılıyordu. Hem l<orku, hem nı sunar. 
merak ve hem de şaşkınlık içinde a -ı Bu kepazelik ~abucak ört .bas cdJl.l 
~Tldı. Sekize katlan.mış olan büyücek . di. Fakat Korsakor o kadar utanmış -

kiyi ziyaretle: ses: sabada mola verdi. Yemek yedÜ'~ 
- O gelecek ... Bana inan, o gele - sonra yola çrkacaktı. Qünkti bOl hV 

- Geçmiş olsun?.. d ı..-.. H ~ cek r •• ay ışığı var r. <kee yansı ~ 1'~ 
Dedi. Sonra şunları ilbe etti: Dedi. durakta kalarak sabahı bekUyece ..... 

- Yann fsta.nbula dönüyorum. Al. y ı lb' l ...:-· • · ı · Bezgı·ndı·, kalbi den·nden de..ıne ~·· o e . ıse enut gıymış, av uya ın- .-
]aha ısmarladık, derneğe geldim. mişti. Sırtında neredeyse ayak bilek- ltyor, ağrıyor, üşüyordu. ôJI 

Sonyaya artık aşkından bahsetme- )erine kadar inen bir Kafkas kaftanı, Neden biraz daha atılgan obJt' cı1 
di. Bu feragat nı"rı·n". Sonyas- ~ başında. boz bir kalpak, ayaklarında ~ u-

Salonda piyano çaldılar. Bahçede, 
solgun bir ay ışığının elendiği yeşil 
yapraklann ve dal1arm altında gezin
diler. 

lkicri de susuyorlardı. 
Birisi aşkını, diğeri de mlıinetdar

Jığını anlatmak için söz bulamıyor • 
lardı. 

Sonya bir aralık sordu·: 
- Sabah kaçta gidiyorsunuz? 
- Tam sekizde ... 

geleceksiniz?. 
Uğurlamaya mı 

- Kim bilir. Beraber gelsem iste -
mez misiniz? 

- Babanız razr olmıyorsa, bunu 
yapmak doğru mu? .. Fakat, belki şim
di razı olur ... Olmasa bile, ileride .... 

· Genç Türk zabiti çılgın Ye saygr -
mz bfr adam değildi. Çok zaman ince 
bir · duygunun. bir aile bağlantısınrn 
inıııanı en büyük aşklardan ayırdığım 

çizmeler ve elinde gümüş saplı kam . yaşanabilecekti? ,, 
çısı vardı. Araba hazırdı. Saat yedi Her şey ancak onun rengindeıt• Oı 
buÇuk olduğu halde henüz kimse gö- nun sesinden güzellik alıyordll·ıı , 
rünmüyordu. hayatın güzelliklerini belirten, D tıl' 

Şimdi onun içindeki ses ikileşti: Jan gür Eleyim-semalarla süs1irt1' 
- Gelecek... men'şur gibiydi. b~ 
- Gelmiyecek... Birdenbire uzaktan uzağa çılgt"140 
- Gelecek... nal ve tekerlek gürültüsti dU~ a~' 

Bir araba kasırga gibi hanın ofl - Gelmiyecek ... 
Dakikalar birer saat kadar uzu -

yor, fakat gene gelen olmuyordu. Bir 
aralık arabacı ona yaklaştı: 

- Her şey hazır .• gidebiliriz. 
- Biraz daha ... 

Saat sekiz ... Sekiz buçuk ... Kimı:ıe. 

1er yok .. Genç adam, sinirli sinirli do
laşıyordu. Kırbacını cizmelerine vu
ruyor, durup durup başmt kapıya 

~eviriyor, bakıyordu. 

DirdenMrc arnbaya doğru ytirüdii: 
- Haydi, ~idiyoruz. 
Bu ı::este, gitmemek. arzusuna karşı • 

geldi ve durdu. 
Arabadan genç bir kız fırtad•· 
Bu, Sonya Ostrofski idi. )\t 
Hanın kapıs!nı açtı. lçeri bal<tf· dıJ# 

şede, etraftaki gürültüden, ça~gı g;tıı 
n oyun oynıyanlardan hab~rsı~ 0 
dalgın duran Hasan Be}i gordU· 
na doğru koştu. 

Herkes ona bakıyordu. 5 
tkt sevgili kucaklaştılar. SonY:ı 

luk soluğa yalrnrdı: 
- Gidelim ... Hemen ~imdi .. 

(A rk<Uı ı·ar) 
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iki taraf da çok zayiat Verdi 
Ogaden harbinde · ikibin Habeş ö_ldü 

ltalyanlar ağır tayyare topları ve tank kullanıyorlar; Habeşler 
karanlıkt~n istifade ederek ltalyanları hırpalıyor 

Devletler arasında siyasal görüşmeler hararetlendi; uluslar sosyetesi ne karar verecek?. 
~ l..ondra, 4, (A.A.) - Eritrede tı için fecir va~1ndan beri devam rek, hırpalama h1.reketlerine baı

&aaoaadan bildiriliyor: etmekte olan ·nuharebe unasmda ladıklarını ve yerleri g&yet iyi bil
ltalyan kuvvetleri aünkü '.ileri her iki tar&f büyük zayiata uğra · ı dikleri için bunda muvaffak ola • 

hareketlerinde dütman tarafın • mıtbr. Habe,hler, tayyare bom· cak vaziyette olduklarını yazmak-1 
~"1 hiçbir mukavemet ~örmemİf· bardimanınd&n çok mÜll!essir ol • tadır. Gene bu gazetenin aytarınal 
trdir. mutlar ve Agami ile Ad1grat y&· göre, Habeılerin büyük kuvveti, , 

H1.lk, beyaz bayraklar aa1laya· kininde bozguna uğramı~lardır. cephe gerisinde Uallo eyaleti va . 
l'lk İtalyan asket'lerini kar-tıiamıf Aduada kumandanhğı yapmak dilerinde bulunmah.-ta ve ltalyan· 
~·Son derec.e •efil bi .. durumda ta olan Ras Seyumun bilhassa tay lan orada beklemektedir. Bu kuv· 
ulunan yerli ahAliye erzak dağı . yare bombardımanları clolayııiy- vet her dakika yeni mühimmat yor: 

tılını§hr. le mevkiini terkedeceği söylen · ve asker ile büyümeldedir. Adoua'da bombardıman sırasın· 

B. Muıolininin damadı tarafın
dan idare edilen Afrika filosu 0-
talyanların söylediklerine göre) 
Aodua üzerinde bir ke!if UÇU§U ya 
parken topa tutulmuı, bunun üze· 
rine filo, knedisine alet açan top· 
lar üzerine bomba abnıftır. 

Buna kartı Reuter Ajan11, Adi
ıababadan aldığı JU haberi veri • 

Naca.ble ü:cr;nde VP. Oacazze1 mektedir. Maiyetindeki dradi e· Exchange Telegraph aytarı l}U da ve bombardımandan sonra yü-
llebri ötesindr. 3 kqif uç.ufu ya . min bir mahaıle çekebilt"ceği ü · telgrafı çelonektedir: rekler tırmalayıcı sahneler olmuı
Pln İtalyan hava kuvv~tleri. bu mit olunmakt .. uhr. Dün ltalyanlann ileri hareket • tur. Birçok asker karıları ve ço • 
hölgeler üzerine yiyece~ ve pro .. Habeıliler, Aksum yl'kininde te bulundukları Musa Ali dağı ci· cukları ölmüıtür. 
Paaanda kağıtları atmıılardır. Maibatide tid.htle mukavemet et varında da muharebeler batlamıt· 2000 HABEŞ Öl.DO! 

Habe•lerin tüf ek ve top ateıine tiklerini ve orada timdi çok fid- tll'. Elli bin kişilik bir Habeı KuT· Adisababa, 4 (A .A.) - Ha .. 
~ulcabele eden 2 bombardıman detli bir muharebenin devam et· veti Cibuti • Aidaıababa demiryo- rardan gelen bir telgrafta bu ıa . 
ıc~"a filosu, Adoua ve Adgralta - tiğini söyliyorlar. luna doğru ilerliyen ltalyanlan bah Ogaden ilinde vukubulan 1id-
b 1 Habeı süel k"'vvetlerini bom - HABEŞLER GERi ÇEKi. durdurmak için emir almıtlardır. detli muharebelerde Habe§lerden 
ltdunan etmittir. İtalyan kuv- LECEKLER Bu bölgede İtalyanların 96 hücum 2000 kitinin öldüğü ve birçok ya-

~~lleri geceleyin mevkilerini tah· Londra, 4 (A. A.) - Star ga • araba11 ve birçok uçakları vardır. ralı bulunduğu bildirilmektedir. 
ırrı etmiılerdir. zetesi Habeşlerin Adua'da sonuna Londra, 4 (A. A.) - Romada. Adiıababa, 4 (A. A.) - Bir ta. 

I,·· ı_~lyanlar ou sabah Eri trenin kadar dayanmıyacaklarını ve ya· ki Reuter Ajansı aytarmın bir tel· raftan Adua'nm zaptı için muba
d Utun cepheleriıade iler2e-yitlerine vaı ya vat geride toplanmak üzı: . grafı, Adoua'nın halyan uçakları rebeler devam ederken diğer ta • 

C'iahl etmi!lerdir. lta\yanların re emir aldıklarını bildirmektedir. tarafından bombardımanının reı· raftan Tigre ili üzerinde uçan l · 
'-te.neviyatı çok yükaekrir. Evning Standard, Habetlerin, mi olarak itiraf edildiğini bildiri· talyan uçakları Tigroni dili ile ya· 
. Roma, 4, (A.A.) - "Reuter a- gece karanlığından istifade• ede - yor. zılmıt ve iç.inde "Ya İtalyan dost· 

llnıı aytarı bildiri yor: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Aırnaradan "Meaaaggera,, ga· 

ıctesinc göndl!rilen bir habere gö 
~t, lürlü .süel ıınıflara mensub 1-
alynn kuvvetleri. dün, sabaha kar 

~ ' , Hn~cı topr.ık;arı içh~de 12 mil 
~crle:niı ve Maı b nehrinin ötesin 
e olub Adoua ~·aylasına bakan .rk J 

ltalya ve 
Uluslar Sosyetes'ine 

Habeşistan 
ne cevap verdiler? 

• 1.1 •ek arazide kuvvet!\ noktal&' 

ligaf tm'} d' ık· d ı t• k tt v A belde eki 
d ft ı:an

1

'k:::;~leri tirr.diye ka - 1 ev e ın çı ar ıgı resmı 1 ırı er 
lt hiçbir mukavemetk karıtlat · ··------

tlın:nı§lardır. Londra, 4 (A.A.) - Uluslar sos • Roma, 4 (A.A.) - Bugün öfte ÜS· çobanların öldürülmesini hikaye et -
. A.diliababa, 4, (A.A.) - Bildi- yetesi genel sekreteri bu sabah, Roma tü propaganda bakanlığı tarafından tikten sonra İtalyan a kcrlerinin n 
tıldiğine göre Agamen civannd;ı ve Adisababaya göndermiş olduğu yayılan ilk ltalynn re mt bildiriği şu- siyah gömleklilerin halkı koruyacak. 
ballıya h , b hAI" d t telgrafların vusulünü bildiren nota • dur: Jarı bildirilmektedir. 
lııekt ~mu arc e a a eva~ e lar almışlardır. Genel sekreter, gerek ' Dün sabah saat 5 de faşist fırkk . Ali komiser, İtalyan topraklannın 
!ııi l edtr. l~alyanlar ker.eç zayı et Jtalya Te Habeşistanı, gerekse Ulu. • lan ile yerJi a kederden mürekkep çiğnenmemesi ve ltalyan tabaasının 
Ilı 1 er ve hır ::ukdar eıır bırak • Jar sosyetesinin diğer üyelerini Ce • fırkalar, yakın Habeş tehditlerini zarara uğramaması için süel kıt.ala -

•tlardır. Haber alma servisi neneye yapılan teb1igattan habcrd:U' püskürtmek üzere Barraşit ile l'tfe • ra l\foreb'e tecavüz etmesi emrini ,·er. 
r'Yet fena itlcdiğinden tafsilat a- etmişti. gheç arasında .sınırı geçmişlerdir. 1 · miş, buna ltalyamn müdahalesini i · 
1narnamııtır. ltalyan notası diyor ki: talyan kttalan, Cenevre kararlarına tiyen halka yardım için lü:r.um gör . 

Adu it l 1 • f d ''İtalyan kuvvetlerinin l\lusaali da- rağmen .,rnırdan gerb e çekilmemiş bu düğünü öylemiştir. 
~llJ>tı Hnm ~.yan a~ .ara ın an ğının kuzeyinde ve Aussa sultanlığı Junan bazı Habeş karnko11arı arasın. J.onpra, 4 <A.A.) - Adisababadan 
teı abet hue<"lmetı tarafından içinde bulunan sınırları geçtiklerini dan güç ,.e arızalı bir oprakta iler • ga1..ctelere bildiriliyor: Habeş komu -
~~en yalanlanmaktadır . Adua kaydeden 2 ilk teşrin tarihli telgrafı. lemi,lerdir. tamnın bir bildiriğinde şöyle denili . 
llıu rı Yakinlerincle batll\mıt oları nıza cevap olarak ttalyan hükumeti, Yürüyüş cephe.si sın~rdan 20 kil?· yor: 
l harebcnin uaha bitmediği söy Eritre ile Aussa sultanlığı arasında - metre kadar mesafcdedır. Habeşlerın İtalyanlar tarafından tevcih edi · 
~ntrıektedir. Buınmla beraber §eh ki ~mırın henüz tahdit edilmemiş ve mukavemeti fnzla olmamıştır . .Ahali, len ağır topçu ate~i altında Aduayı 
tın dü _ . 'ht" 1• d .. .. .. bu bölgede mevzuubahis hareketten İtalyan kıtalarını, evleri önünde bek. daha fazla muhafar.a edemeyiz. 
d ~·uesı ı una ı c ırozonun - . . .. ki ı 

e l>uı I başka hıç hır suel hareket yapılma • ]emekte Ye beyaz hayra ar a11amak- taJyanlar, ağır top, uçak ,.e tank 
ı,.. undurulmaktadır. talya n mış olduğu hntırlnnır. Bu itibarla, ta idi. ltalyan süet gereç idare i, bü • kullanmaktdırlar. 
ha,.' Japtıklan hücumlarCla mu telgrafınızda bildirilen şikayetlerin yük bir sefalet içinde bulunan yerli İtalyanlar Aduanın anahtarı de -
I>' ebe arabaları da kullf\myor ve asıl "' esası yoktur.,, halka yiyecek dağıtmağa ba lamıştır. mek olan Ramab dağını hücumla ele 
~>'-deleri tayyaıe kuvvetleri ile Habeş notası şu şekilde yu.ıhyor: İtalyan ha,·a kun·etleri Takaıe ır . geçirmi)lerdir. 

uhafaza ediyorlar. "Hnbc hlikumcti, iki a~ık şehri mağı ile lakale'ye kadar üç keşif ,.e Şafaktan heri duanın zaptı için 
Son habe I .. 1t l l bombardıman eden gö:r.e görünür bir seYkülreyş uçuşu yapmı lnrdır. Diğer cert'yan eden muharebelerde iki ta . 

.\dua ii Akr ere gore, a y~n ar ekitde kırmızı Jtaç işaretini taşıyan hava fiJoları da ahaliye beyanname raf da ağır 7.ayinta uğmmı~lardır. 
:ti• e sum arasında maıba - bir hastahane"'İ harap ,.e kadın ve ro- ntmıs.lardır. Çok kun-elli bir topru ,.e Habeşler, han bombardımanrndan • tne"k'" 'l u . . l " :ı .. ')l 

de 11 ı e nammet t~peıını e cukları katleden ltalyan kun-etlcri . piyade ateşine maruz kalan iki bom - ~ok mütee-~ir olmu~lardır. Bundan 
llrnıtlerdir. nin Agami itini istila etmiş olmala - bardıman tayyare fHo u ise Adua ,.e başka Hahe:. lcr. Agnm ,.c Adigrat ci-

a OJ\dra, 4, (A.A.) - İngiliz rının İtalya tarafından tasdik edildi. Adigrat civarında Hah üel kuv'\"et- Yarında büyül• bir mağlubiyete uğrn-
.;~etel~rinin Adisabat.adan al . ğini kaydedt'r Bu hareketlerin me - ]erini bombardıman etmiştir. Gecele. dıklarını kabul etmektedirler. 

c ;ları haberi .. H b k uliyetini lizerine almış olan İtalya yin kıtalar. 1.ııptedilen yerlerde kal • Aduadaki kun·etlere ~umandanhk 
lllandanlı .. ere gore, a ef_ U· "müdafaa · ttdhirleri nlmakta olduğu. mışlardır. Sabah şafnkla beraber hü· eden Ras Seyum'un bulunduğu mev . 
!Öyle d ~lını~ b~yannamesınd~ nu ve km·,·etlerimizin sınırın 30 kilo- tün hat üzerinde hücum hareketine kii, bilhassa uçak bombardımanla . 

Ad enı me.Ktedır: metre gerisine çekilme ini bir se\·küJ. ge~ilmiştir. General dö Bono, İtalyan rından ötürü boşaltmak mecburiye • 
\>etj _uayı uzun müddet topcu kuv cey~ hareketi olarak telakki ettiğini.. n~kerlerinin maneviyatının gayet iyi tinde olduğu sanılmaktadır. Hunun1a 
dık hın ağır ateşi altında tutamaz · öylemckle iktifa etmi tir. olduğunu telgrafla bildirmiştir. beraber, Habeş askerleri emniyetle 

' JJabe ordusunu, müstevliye kar ı Asmam, 4 (A.A.) - tefani ajan . J:eri çekilebileceği umut t'di1m<'kte . 
8
1 

U gazeteler diy l k'. topraklarını korumak ve İtalyan ta- sı bildiriyor: Ali komiser, halka bir dir. 
•-] ' or ar 1' • ı · w· tl•w• w b t · t' B be H be 1 · d" • h" b' h -. Yanlar .. arruzunun genı ıgı ve er ıgıne rag. eyanname neşre mış ır. u ynnna- a ş er, ım ı, müt ı ır mu n • 

"e ta.ııldar ' .ııgıı tayyare topları men. Habeş hükumeti, pakt çerç"'<'Si mesinde Adisabaha hükumetinin ~İm· rebenin cereyan ettiği Axum ch·ann
la.lyanı laul.aıuna.ktadırle;r. 1 - içinde ulu~lar so~yete i ile keı:;in ola- diye kadar yaptrğı talırikAtı, hudut • daki Maibaria mcvkiinde muannida. 
R~it ar, . eıkı kaleye doğru bir rnk elbirliği yapmak i tediğinl bu no- lnrda. yapılan tecavüzleri, yağmaları ne dayanmakta olduklannı söylemek-
dax teıkıl etmekte olal' Ramab tnsı ile bfr kere daha bildirir.,, Ye Eritredeki sadık ft.-tlyan tabaa~ı tedirler. · 

ısına h"' 
~l u~unı etmitler ve bu dae 'liiiiiiiiiiiİİİİiİiİiİiİiİiİiİiiİİİİİiiİİİİiİİiiİiiiiiiiİiİİİİİiİİİİİİİiİiiİiİİİiİiİİiiİİİiİİI 

8'1Utlerdir. Aduanm zaP- " 

luğunu kabul ediniz, yahut ölü .~ 
nüz,, cümleıini muhtevi bildirik· 
ler abnıtlardır. Bu bildirilder ay· 
ni zamanda halkı Habeşistandan 
ayrılmağa ve kendi kraHarmı biz
zat ıeçmeğe davet etmektedir. 
Adiıababa, 4 (A. A .) - Raı 

Seyun'un kumanda.at altındaki 

Habeı kuvvetleri Aksum'la Aclua 
arasında Maibarya mevkii civa • 
nnda Italyan kuvvetleriyle kartı· 
laımıılardır. Jtalyanlar tanklarla 
bombardıman uçakları kullanma.1' 
ta.drrlar. 
K~BILELF.R DEHŞET lÇlNDE ! 

Diredaua, 4 (A. A.) - ltalyan· 
lar Muıa Aliden Deıie'ye giden 
yolu bomb~rdrman etmektedirler. 
Bir büyük k11mı hiç uçak görme -
mit olan Danakil kabileleri dehtet 
içinde kalmışlardır. 

Ogaden cepbeıindeki mubare • 
be dün aqam küçük müsadem~ • 
lerle baılamııtır. 

Adisababa, 4 (A. A.) - Son 
haberlere göre, halyan kuvvetleri 
mukavemet görmeksizin Musa Ali 
dağına doğru yürüyütlerine de . 
vam etmektedirler. Habeş kuvvet
lerinin ltalyanları Wolls dağları 
eteğinde bekledikleri söylenmek· 
tedir. 

Burada söylendiğine göre dün
kü harekata kırk kadar halyan u· 
çağı ittiri.k ebnittir. 

Bugün ltalyanların bütün cep -
heler üzerinde taarruza geçmeleri 
beklenmekte ve Adisababaya kar· 
fı yapılacak hava taarruzlarmdan 
korkulmaktadır. Demiryolu dura
ğının etrafına uç.ak topları yerle§• 
tirilmittir. 

Bütün beygir ve kabrlar yiye • 
cek ve gereç nakli için müsadere e 
dilecektir. 

İtalyan Elçiliğini bekliyen kıta, 
İmparatorun muhafaza kuvvetle • 
rine mensup 300 atlı ile kuvvet • 
lendirilmittir. 

Londra, 4 (A. A.) - Adua teh· 
rinin çok Gelin bir müdafaada hu• 
lunmadan İtalyanlara teslim ol • 
masına ihtimal verilmiyor. Bura -
ya gelen haberlere göre şehirde ve 
civannda 50 bin kadar Habeş as· 
keri toplanmı§ bulunmal<tadır. 
Mareb'den ıonra yol yoktur ve f. 
talyan kuvvetleri 16 kilometrelik 
bir mesafeyi dar geçitlerden yü • 
rüyerek bin metre yüksekliğe çıli 
mak mecburiyetindedirler. 

Roma, 4 (A. A.) - ltalyanla • 
rrn ilk hedefi, Adigrat . Adua • 
Akıum hattını tutmaldır. 

Dünkü İtalyan taarruzu üç kol
dan yapılmııtır. Adua • Aksum 
haUI na hakim Draotkal dağlarmı 
tuttukları sanılmaktadır. 
Adiıababa, 4 (A. A.) - Havas 

Ajansından: 

Dış itleri Bakanı Adua bomba!'. 
drmanının tafsilatını Uluslar Soı-
yetesine telgrafla bildil'mİ§tİr. 

ilk taarruzu sabaha karıı 4 u -
çak yapmıftrr. isabet eden ili< 
bomba, kızılhaç çekili olan bir 
hstanenin i?'!erine düşmüştür. 

Dolatan bir yayınhya göre Ha-

{.Lfltfcn •cıJJfau_ı çeviriniz). 



iki taraf da 
betler Agame ilinde ltalyanları 
püskiı"rtm üılerdir. 
Havaıu5 Adisababaya kartı ya 

pılacak ~ir uçak taarruıuna mani 1 

olduğu ar'.iylnemektedir. 
Büt.ün Hebe§lerin ulusaeverli • 

ğine hitap eden seferbe•·1ik bildi
riği İmparator sarayı önünde o· 
kunmuJtur. Seferberlik derhal baı 
lamrıtır. Fakat askerler kıtalarrna 
ancak 12 ilkteırinde iltihak ede • 
ceklerdir. Gerek hükf.tmet, gerek 
halk soğukkanhlığmı MUhafaza 
etmektedir. Yabancılara karf~ hiç
bir harekette bulunulmamı~tır. 

Seferberliğin, bir mHyon ~işiyi 
eilah a!tına tpolryacağı ıöylen . 
m~ktedir. 

Orduya iltihak etmiyen.Jer· kur
'1JDa dizilecelttir. 

Londra, 4 (A. A.) - Röyter A
jansmrn Diredua'dan haber aldı
'ima göre, Musa Ali mmtakasın -
aa bulunan İtalyan uçakları Ha -
bet veliahtının karargahı olan 
Deasie'ye hareket etmiş!e:-dir. Bu 
uçaklar, bütün yol boyunca bom . 
bardrmana devam ediyorlar. 

Danakil kabileleri panik halin
'dedir. Çünkü ömürlerinde ilk defa 
olarak tayyare görmüşlerdir. 

Adisababadan bildirildiğine gö
're, ltalyan tayynre!eri Tigre böl
rgesi üzerinde şu cüm1eler yazılı 
kağıtlar atmr~lardır: "Ya İtalyanı 
aostluğunu kabul ediniz, yahut ö
lünüz.,, 

FRANSA. iLE lNGlL TERE 
ANLAŞTI 

Paris, 4 (A. A.) - B. Lnval ile. 
Eden, dünltii konuşmaları ıırasm· 
da, ekonomik ve finansal zecri 
tedbirlerin zaman ve tefsir bakı • 
mındnn ltara:rla§t'ırı]masında mu
tabık kalmışlardır. Ekonomik tec!· 
birlerin B. Musolinin bir Avrupa 
liarbım intaç etıniyec.eğini söyle . 
C:liği ekonomik tedbirleri ~ecmiye· 
ceği zann~lunmaktadır. Çünkü 
1İİ9bir deTlet usıuluıal durumun 
fenal8.§masını istemez. Bunun için 
mütecavize her türlü kredi kapa • 
tılacak, tecavüze uğrayan devlete 
~ilah verihr.ıesi yasağı kaldırıla -
cak ve belki de mütecavize iptidai 
maddeler verilmesi yasak edile .. 
iCektir. Sonra müte~viz clevletten 
hiçbir mal alnım:ı:yacnkbr. 

Paris, 4 (A. A.) ~ Oeuvre ga-
2eteainin sandığına göre Fransız 
tt&binesi, bir ltalyan deniz taar . 
nızu vukubulduğu takı:lirde Fran -
sanın yardımı haklimdaki İngiliz 
suallerine miistıit bir cevan vere -
cektir. Bununla beraber fr?n~a 
şu i:ki kaydı koyacaktır: 

1' - lngilteıre, Fransanm Habeı 
iliarljmdan &türü tehlikeye girmesi 
muhtemel olan Avrupa barıtım 
liorumak ergesiyle alabileceği ted.

1 birleri hl~bir zaman bir tahrik 
mahiyetinde telakki etmiyeceğini 
vadedecektir. 
- 2 - lngiltere Franıız hareketi
ne arka. o!mağı taa' hiit edecek • 
ıtir. 

Paris, 4 (A. A.) - Oeuvre ga· 
lesi, B. Laval'inı İtalyanlar lngi • 
liz filosuna kal'§ı tahrik eseri ol • 
mıyan bir tecavüzde bulundukları 
takdirde Uluslar Sosyetesi muka · 
velenamesinin üçüncü paragrafı 
'hükümlerinden doğan taahhütleri 
kabul edeceğini yazmaktadır. An
cak Fransız Baıbakanı bunu iki 
prtla kabul edecektir: 

t - Fransa, lta1yan. Habe§ an· 
latmallfı ,e.onden teıhdide uğ • 
rayan herhangi bir devlet lehinde 
himaye tedbirleri alacak olursa 
lnailtere bu hali, bir tahrik eseri 

addetmiyeceğini taahhüt eyleme -ı 
lidir. 

2 - lnailtere, buıün Fransa · 
dan istemekte olduğu· yardımı ica
bında Fransaya yapmayı taahhüt 
eylemelidir. 

FRANSIZ - iT AL YAN 
DOSTLUCU 

Roma, 4 (A. A..) - lıtefani A
jansı bilJiriyor: 

Fransada haly.a lehinde yapı • 
lan tezahürat arasında Fransız en
leUcktüellerinin tezhürahm ve iki 
h~n Fransı.,z ıabitinin doğu Afri . 
itasında savaımak içip bir lejiyon 
teşkili istediklerjni kaydetmek la
zrmdır. Duçeye iki telgraf gclmi~· 
tir. llunlardan biri S~lidarite 
Fran~ez Ba~kanı kumandan Renoj 
tarafından imza edilmiştir ve İtal
ya aleyhinde ze::ri tedbirler pren
sipini bütün lcuvvetleriyle reddet· 
tiklerini bildirmektedir. Diğer tel
fJ!'af Vej'deıı Jejyon Nasyonaldan 
gelmiıtir ve Lejyonun kahramanı 
İtalyan u~u::unu ve parlak Fatiıt 
medeniyetini sel5.mlachiı bildiril
mektedir. 

ALMANLAR NE DiYOR? 

Halle, 4 (A. A.) - Propaıan • 
da Bakam, Dr. Goebbe)ı, büyük 
bir kalabalık kar§ısmda diyevde 
bulunarak İtalyan . Habeş anlaş -
mazhğı hakkında ıunları ıöyle -
miıtir: 

"- Arsıulusal bir gerginliğin 
hüküm sürmekte olduğu bir za • 
manda M>z söylüyorum. Şu daki · 
kada Haheı is tan topraklarında 
toplar gürlüyor. Ve uçaklarm at • 
tığı bombalar patlıyor. Cihan, a· 
ğır kararlar almak mecburiyeti 
kar~ıaındadır. Alrnanyanm ıüel 
satvetini elde ettikten sonra tek . 
rar arsıulusal bir devlet haline gel 
mesi bize teselli veren bir heye • 
candır.,, 

Roma, 4 (A. A.) - Romadaki 
Alman ~even1eri. Alman Büyük 
Elçisinin dün B. Muıoliniye yap • 
tığı görete biiyük bir önem ver . 
mektedir. 

Söylendiğine göre B. Musolini 
ile B. Haaael, ekonomik tedbirler 
tatbik edildiği takdirde ltalyanm, 
levazımını Almanyadan ıatın al • 
ması meselesini görütmüşlerdir. 

Resmt !::evenler bu tefırii teyit 
etmemektedirler. 

AVAM KAMARASI DERHAL 
TOPLANMALI? 

Londra, 4 (A. A.) - Brigh • 
ton'da toplanan işçi ulusal konse
yi, muharebeye nihayet vermek a· 
maciy1e ve Ulwslar Sosyetesi va -
ırtaaiyle, lngiliz hük\imetinin al • 
dığı veya almak niyetinde bulun· 
duğu tedbirlerden parlamentoyu 
haberdar etmek i.izere, Avam Ka
marasının derhal toplantıya çağı
rılmaıınr isteyen bir karar ıureti 
kabul etmiştir. 

Paris, 4 (A. A.) - B. LavıL), bu 
sabnh ltalyan~cfirini kabul etmiş 
tir. 

iT AJ.. YANIN JNGJJ.. TEREYE 
TEKLiFLERi 

Londra, 4 ( A. A.) - ltalyan 
hiiyük elçisi B. Grandi, bugün öğ· 
leden sonra B. Hoare tarafnıdan 
kabul edilmesini istemi,tir. 

Doll\şan bir §ayiaya göre 8. 
Grandinin hu ziy~retinden ma~ 
!>at, Ha.beş . İtalyan anlaşmazlığı
nın halline ait haza yeni tek!ifler • 
de bulunmaktır. 

Bu haber teeyyüt etmemitıe de 
doinı olduğuna ihtia.ml verilmek .. 
te<Iir. 

MAKDONALD' A GÖR~ ... 
Ü>ndra, 4 (A. A.) - B. Mak . 

•fi •sw '* 

çok zayiat 
<. 

verdi 
Son dakika 

donald, Amerika Barı~ Kuruır.u ·ı 
na ve bütün dünya barııçılarına 
hitaöen netrettiği bir beyanname· 

de diyor ki: 1 A'di:baba, 4 (A. A.) - Ras Seyum bir taraftan Adua'da ttal 
"Bir ulus. taanuz::la ısrar e~e~:- 1 yanlara mt~kaveın:t ederken diier taraftan 12 bin ki,ilik bir ku~ 

müzakoreyı reddeder ve kendı tu• le §İmalden Adua'nın garbına do jru Agordat istikametinde ile 
el egmeenliğini her ne pahası~a j mektedir. Pişdar kıtalarınm Eritr e sınırını geçtikleri ve birkaç 1~ 
olurıa olsun kurmak arzusunu ıle-1 yan mevziini itgal ettikleri söylenmektedir. Eritreli ve Somalili MI' 
ri sürerse, bütün hayıı.tların:a cok yerli askerler Habeı tarafına geçmittir. 
sulh;u kalmı~ olanlar için bu inan · ~ Adua yakınlarında bir ltalya n tayyareıi aletle düıürülmüttlr• 
larına aadık durı:ıak ne kadar zor Roma 4 (A. A.) _Son haberlere göre, ltalyan krtaatmm Adflll 
olur Ne aihi bir hattı hareket a- ya doY.ru 'tazyikleri arbnıttır. Şeıh rin alındığı hakkındaki haber -
lacağız? Bir kinıse barıı kurağmı eyyiit "ctmemiıtir. Adigre.t ,ehrini müdafaa etmit olan yerli çe~ 
par;alamak istediği vakit huna Adım istiham~tine çekilmitlerdir. Orada teıkilitlanmaktadrrlar. 
muvafakat etmek mecburiyetinde, Londra, 4 (A. A.) _ Habet E Içiliii neırettiii bir beyanna~ 
mi kalacağız? Öyle değike anı .1 dünyanın dikkatini ltalyan kıtaat rnın iıtili ve katliam harek 
ulusal kamoy dünyayı ona karşı çektiğini ve f~kat bunu hemanai bir kimsenin Habetiıtan lehi 
kcrumak için ele1e verm~b:lir.,, mü:b.lıC\leflini istemek için değil, bütün dünyanın namuslu ve h.11 • 

ULUSLAR SOSYETESi ıever bütün erkek ve kadınlarının bitaraf hükümlerini vermeleri • 
KONSEYİ NE YAPACAK? yaptığını bildirmektedir. 
Londra, 4 (A. A.) ~ ~orning ~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

Post gazeoteıinin Cenevrcclen öğ • ıgıne 1ıore, ıngu ere, vın IU a -d .... · ·· r ''t '~ l ı ve ezcümle Cenevre müzakereleri 

K 1 • rında bulunan C:eniz kuvvetlerine, kında tafsilatlı malOmat nrmif rendiğine ıöre, omey yarrn.;ı bundan sonra Ingiltereye verile 
toplantısında her iki taraftan hu· harp sahnesine yakın sahHlere ha . . 

1 
• 

cevabı kurula ta.svıp ettırm ştir. 
dutlardaki kuvvetlerini geri al - reket e!mek ü~ere hazır i-.. ulunmak Kurul, Bay Laval'in görilşlerf1~ 
malarmı ve Uluslar Sosyetesinin emrini vermi4cir. tamamen mutabık idi ve kendi.9lnt 
vereceği hakem kararını kabul et- MISIRLA ING1LTERE ARASIN- nevrede bundan sonra yapılacak• 
melerini istiyecektir. Bu talebi is'· DA SÜEL BiRLiK zakereler için itimat beyan etm~f'!· 

k l f · · Londra, 4, (A.A.) _ Reuter a· Havas ajansının CenevredenJi!'! 
af etmiyece o an tara miıtecavız banna göre, bay Lava1 cevabın me 
telakki olunacak ve konsey eko • jansrnın bildi::ğine gör~ Habe • ni Bay Eden'e bildirmiştir. F 
nomik zecri tedbirlerin tatbikini şistanda harbin batlam•• olduğu husul şartlar içinde İngiltere ile 
iıtiyecektir. Bu talebin bir Fran • haberi gelir ıelmez lskenderiye deniıde srkr bir teşriki mesaiye -
sız • İngiliz muhtırası ıeklinde zabıtası, per~enbe günü hemen ,·af akat etmektedir. Fransa, Ul 
konseyden yaprlacaiı söylenmek- bundan haber.tar edilm:t ve ıeh· ı:ıosyetesi paktından doğan taahh 
tedir. rin en mühim noktalan poliı tara· rine ~dık kalmak niyetindedir, 

da 16 ncı maddenin üçüncü fıktatı 
Londra, 4, (AA.) - "Press As fından tutulmuıtur. dahildir. Fakat Fransa bu teşriki 

sociationun diplomatik muhabi • Bir hafta evvel temizlenmek ü- uinln yalnız Akdenize mUnhasır 
ri,, uluslar ıo•yeteıi ve uluslar,, zere alınan zaJılanın ltaiyan .ue - mayıp taahhlitJerin biitiin Avrnpa 
batlığiyle ıöyle yazıyor: ferlerlne aid tabancalar ken:lile • lerine şamil olmasını arzu etrnfıldt 

Uluslar •osyete•i ilk bnce pak - rine iade _eclamemiıtir. Inıilh: dir. 
tın ihlil edili!> edilmediiini Ira · ili komiseri Sır Mileı Lampaon, Jstanbul dan giden 
rarla.ştıracaktır. ihlal edilmiş iseı perşenbe günü uçakla Kehireden gönüHii 
zecri te&lbirler kendiliiindea or· buraya aelmit ve lnıiliz kara ve .ı Şehrimizde bulunan lfal.ranl& 
taya çıkmıt olacaktır. -16. ıncı deniz kumandan~ariyle görüımüş dofu Af dkuı için gönüllü ya.11' 
madde mucibince ıoıyete üyeleri tür. Ali komi'!er, Mısırcı duau ku 38 faşist dün "Çita di Bal'i,, Yapari 
konseyin kararını beklemek.tizir: mandClnr Sir 'Charlton .5pinks pa- Je ltalyaya gitmiştir. Bunların 1'e 

si de 39 yaşından yukarı oimıyan 
icabeden tedbirleri almaya mec · şa ile de görü1mü!tür. ıenmemiş gençlerdir. 
burdurlar. Bu demektir ki, üye Reuter njansına göre U!usal veft 40 kf,rlik ikinci bir gönüllü kafi 
devletler tebellarının mütecaviz fırkası mensu.J!nrı, lns11·7 siya · lesi de yakında şehrimizden ayrıla• 
devlet tebeala,iyle olan bütün e · aasına müzaheret etme.< lehinde caktır. 
konomik ve finansal mür.aıebet . rey ve?"mişlerdir. Dün giden ltalyanlar fa;ist fır 
leri derhal ke,aecektir. Arap gazeteleri, pek yakında kasının üniforması olan siy:ıh r;öınl 

ler giymişti. Fakat üzerir.~ ele sf 
Fakat filiyA!la herkeı;n zannı· bir İngiliz - Mı11r süel Uifahı ya· bir ceket giymi~lerdi. Vapura bifd1' 

na ıöre 1921 de yapılln tad&lata pılacağını ya1.1yorlar. ceyc kadar bu ceketleri ~ık:ırma•lf 
göre hareket ed~ektir. Bu tadi • iT ALYA KRALININ ISTECl, !ardır. Vapurda Türk va İtalyan ..... ur_ 

Ji.t tasdik edilmemit olmakla be · MUSOLINl'NlN EMRi ! raklarile ~österi :rapmıfilar bu 
raber çok mühimdir. Çürakü .:ecri Roma, 4 (A. A.) _ De Bono 1an yanyana tut:\rak Atatürl\ YC T 
tedbı'rleri ve 'ıu tedbirlerin ne za. .1 b' .. kiye için ''Yap,, diye bağrrm!ş!arcrıı'• 

tarafından kıtaata verı en ır ıun· DUn ıiden ttalyan gençlerine t...,. ..... ,. 
man meriyete gireceğini kou:sey delik emirde şöyle denilmektedir. yanın Türkiye elçi!i Ankaradan 
kararlatlıracaktır. "Kral hududu geçmenizi iıti • uğurlama telgrafı göndermişti. Jta 

Cenevre, 4, (A.A.) - B. Ma yor ve silah!r kuvvetler bekam 8. yanın İstanbul konsolosu, bu td":I 
dariaga, B. Edene komitenin fa · Musolini de bu hususta $İZe emir fı ~önüllü gentlere okumuş. kaııt 
aliyeti hakkında izahat \'trmietir. d~ bir iki söz; söylemiştir. Sonra 111« 

• verıyor.,, konsolos ve orac'a bulunan lst~nbql 
vomı'tenı"n ra •or" yaln • anla• l'ari•, t (A.A.) - Jurnal gaıetesi-"' •' w, ·• Y • .., .. c!aki f a,ıst te~ekkillU sekreteri, n• 

l h 1 't. · bı.td· nin Cibu1idcl\i a'·tan, Fransız Soma. mazın a va .,e teraı m. ıre· .J Jeri öpmU~ uğurlamıştır. ,.-
1 1 lisinin bitaraflığını temin i;in müda· cektir. Bu rapor, yarın c'•· ege ere! Rıhtım, gtinUJlü giden ltaiyan 

faa lt:ıline konulmuş oldu~unu bildi· .a 
verilecektir. Işın siyasal kısmına, aileleriJe dolu idi. Gentlerin :ınnt'IP 

1 

riror. 800 kişilik bir miifrezc pazar ._... 
Ve b1.1h .. sr.a .,. .. _c~i tedbi,.tt-r men 1 1 •· krıkardoJleri emlliyct §Ubeainden Mll'l" .. • ... · günü Cibutbc ıelccek n der~ muıt. 
leıine do~rudıtn doiruya konsev tcmiekenin içine sevkedilecektir. dilerinc ''erilen miisaadc ile nhl 

I'~A NSADA BİTARAFLIK ıs. içeri~ine girmif ve oradan çocukf.IT bakacaktır. n • TENlYOR kucakln~ıp, afla~arak ayrıhyottJif. 
B. Edenin .,trafınd;ı ,:,ulu:um - Vapur, Snrayburnundlln silinia 

P'1riııı. 4 (A.A.) - İtalyan - Ha . -"""11 lar dünkü Eden - La vat J; onutml\· tımdan kalkmış. İtalyanlar faı·kı -.rr: 
•ından memnun bulunuy'>rlr.r Ce b'§ harbi ntünasehetile Moııpelye'de Jemio ve nhtımdı ağlapn ailtJ~ 
.. 1 Frar.s:ımo bitaraf kalmas:ı lehinde bir 
ncvrede tal<ib edi e~c!~ t.sul h:J.k · .. . 1 t mendiller sallamııla.{dır. 

1 .... 1 • ;;o terı ynpı nuş ır. Yapur, Sarnyburnundan silin 
kında Fnmıa jngi ter~ goruş er; Gös:c.r;dtcrin !:oğu gençlerdi. "Bi • kadar mendiller ~allanmış, rıhtr~ 

d h·ıl".b
0

1r •ıtlık k;!l mamııo taraflr!ç isteriz, ıecri tedbir iJtemJ • arasın a ;ı- ,. • • ' ki .ka]abal:k beklemi~tir. 
tır. : it,. diye bağrı~malar mukabil gÖ3 • --------~---.......... -----~ 

KIZIL DENiZDE iT fl ı YAN 1cri3·e s~bep ohnu,ıur. Mukabil göe. Cerrahlar kurultayı 
tc .icHer .. Yaşasın Habe~ imparatoru,, 

KUVVETi cli;:e hğırmış!ardır. Ankatada toplanıyof·'"'» 
Portsait, 4, (A.A.) - It~lyan , Lil şehrinde faşist aleyhtar lan Ali· 'CçüncU ulmıal cerrahlnr kurttllll7" 

ların &uzıl de.a:zde 4 l<ruv:ıi:Ör, 5 HlŞ aleyhinde bir gösteri tertip etmiş 7 hirinci tesrinde anka!'ada top.._ 
doıtroyer, bir fİl<.p ve S d2niı:altı !erdir. Sasyali.st saylav Salcngl'o, ica- caktrr. Bu kurultayda Profesör~ 
gemisi bulun Juğu ıuı.nuıuaktadrr. hında bütün halkçı kunetleri sür'at. met Kemal Atay, Murat Canl\at. 

le ateş haçlılara kar§ı koyabilmek i- zım lı:ımail Gürkan, Fahri Ar~! ~ 
YENi ASKF.R GÖNDERiYOR- !:İn r.ıuay;,c:t bir -seferberlik plinı h:ı- fından dört nıUiıim m2nu u:rn - -· 

LAR ;ırlann11ş olduğunu göstericilere h:ı. ha~ırlanmış olan raporlar mUn~ 
Napoli, 4, (A.A.) - · Bia.uca - be.r ,·ermiştir. edildikten !IOnra .serbe!t tebliğle~ 

mo,, remiıi 152 ıubay , t 3.250 FRANSIZ BAKANLAR KURULU· lt"necektir. Kurultay iki gün d_,,ıl 
nefer yüklemittir. NUN TEBL1Ct edecek n rılecek kuruUa)'11' dlll 

Paricı, ~ (A.A.) - &kanlar kuru · mnzularını da :ı.eçtikten sanrı 
lNGILtZ FILOSı.J hı Mr tcbli~ r.c1retıni~tir. Bu tebliğ . laraktrr. Ge~ecek kurultay yine 

Nankin, 4, (A.A.) Ecnebi de şöyle deni!mektedir: kongresi toplandıfr zaman. iki 
diplomasi çev\..nlerindcn öğrenil- Bay Lal'al, arsıulusal müzakereler sonra Ankarada toplanataktıT· 



Bugünnn 
< JJaı taralı 5 incide) 

" T •etir ortada duruyordu. Efe Ça • 
ırın cenazeıİnİ olduğu sibi, hemen O• 

racığa uzahnıtlardı. t ireti gözü bala 
arıktı. Ai%1run etrafında pıhtıla\an 
Yetil kuımuklar, duruyordu. 

Bek~i ile imam, Efe Çakın çınlçıp
lalc ıoymutlardı. Teneıirin üzerine ya· 
~~tlardı. Aylardanberi ıu görmiyen 
ın .. •ueutta, ltir, damarlaJml§tı. 

Birden, İmamın kıaık aeıi helecanla 
haykırdı: 

,.· - Namahrem! Namahremi... 
Kalın, kırçıl katlannın altmda oyuk· 

larına kar k'. k .. 1 • • . ~.an uçere goz ennı çıçek 
bozuğu kadına dikmişti. Fatuı birıey 
•nlaıtuldan bakıyordu. 

.-:- Durma kızım, namahrem dedik ••. 
Gunahtır! • 

Kalktı, ıslak pabuçlarını çıkanp eli 
ne ::ıldı. Yırtık çoraplı a)aklannın ucu· 
na bl\:ıa b.. .. "d" C • • d' .. :ıııı yuru u. amıe gır ı. 

I' - Niyet eyledim şu cennzcnin ı:aı· 
ıne ... Atlahüımnc ... 

lm · · • l\m ı§ıne baılamııtı Sabunu, 11 • 

cak t l ·" .. •~ asına koyuyoı·du. Karııtırıp 
Cl!''ı:-tuyordu. Elindeki kocaman lifle, 

ayrı av h • .. d f Öl" . n er azayı uçeı e a yıkıyor, 
uye lipteı \'erİ)"ord\ö . 

H' ıç dumıuyor, mınlmırıl, boyuna du· 
• oku/o:-du. Cenazeden kalkan ııca" 
•uyun bu&"usu, ~oğuk ha\'ada hemen 
dağılıyor, tenc,irden dökülen sabunlu 
:.~ ç~k kirli ıu, toprak avlunun çöklin· 
ulerınde birikiyordu. 

le lıl11.k t:l~ merdivende omuzlannı çı· 
aran dört kiti. yrkandrkça akla,an ce-

~aıcy 1 la c ~~ıyoı- -ırdı. Meğer zavallı Ça· 
rın ne kar gibi vücudu vannııl 

<! l<clen ro::tu. Hikmet Arllp Mehmc· 
e, Ara:> le!ımet Tatara, Tatnr Ekı . 

P~eae baktı. Ve sonra hepsi hi:·den 
R<>-derini İmamın gÖ?:lerinc diktiler. 

.#\rap Mehmet - Kef Pn >·old 
l-l'k 1• met - K'!fen yokl 
l':ıtıu· ,._ Kcfı.;n yok! 

tl<ııpr::~ - Kefen yok! 
1) ' ' 1 Ucı:\ !Cıl\r:nr kn·ırArak bıt~lıtnnr ~ru·. 

(' t \l• 1 • 
~ < omuzlarmı oynl\tryorlardı: 

ı\~l\p M"hmct - Ç:pJAk ~Ömeriz! 
l-iıl,mct - Cıplak gnmerizl 
~ :ıtar - Çı11lak gÖml'riz! 

ltspr"ıı - Cırrlr·pln!c ı 

Romancısı 
torununu kaldmp dikine tuttu: Ölü 
baıtınrdr. Çocuk haılak kalırdı. 

- Şefaat umanz! 

Diye mınldandı. Oc kulhuvall&h bir . . . 
elham okudu. Ölünün ruhuna yolladı. 
Sonra, aya(ındaki eıki ıslak lapçinlcri 
öttürerek yürüyen kambur imama diı 
gıcırdattı: 

- Kanna keaatl 

Muharrir, türlii göıii~lP.r t'P. ruh 
tahlilleriyle serserinin Cf'na:.P:sini f ı· 
lmra l.abri$lanına kadar getirfror. 
Jı' e... • 
Mezarcının (Allah rızaıı için!) bu· 

lup getirdiği çürük tahtalar cenazenin 
Üzerine dizilirken, imam a~ir okuyor • 
du. Fatuf, kıaık iç çekişleriyle aızlanı • 
yordu. Yampiri adam, Pabuç kadar 
geniş, kara, nasırlı avurlanna tüküre
rek küreğini kapmııtı. 

Arap Mehmet, t•ıkın ve dalgın, tah· 
talann Üzerine düşen çamur pıhtıları· 
nın ıesini dinlerken, düıünüyordu: 

- Uyu artr, Çakır... Arb kıyamete 
kadar uyu ... Kanşanrn yok ... Görüıe • 
nin yok... Anana avradına ıövenin 

yok ... Mn~talftyanın yol<, dövenin yok .•. 
Ra~ata kavuştun, Çakır ••. Toprağm al· 
tı, Aynalınm taş dö1emelerindcn ıı -
caktrr, Çakır ... Balim üzerine gardi • 
YRT!lık maı-diyanlık almasan oradada .... 
Uykusu:duktan kan çanağına clönmÜş· 
tü tek gözün ... Zavallı Çakır! ... 

Hikmet: "- Allahümme rabbena ya 
rabbena tekabbel minnill inneke enteı 
ıemiul alim. .• ., 

Diye, kı\bir duımnı yeni bitiren i • 
mama yaklaşıyordu: 

- T c"filc Efendi ... 
- De e•ıliı.t ... 

- Diyeceğim ıu ki. hi7.İm ("alur, bil· 
eliğin gibi, bir ıerıeridir İ§te ... 

- Mall:m .•. 
- Ne Albh bilir ••• 

- Malum. .• 

: Ne peygamber bilir ... 

- O da milllıim ... 

- Ne dinini, ne imanını, ne mc7.hc· 
hini t11nır ... 

- E\ct ... 

Sı11tu. Ökııürcl'i. ParınakJımnı çıt • 
l:ı ttr. 

- Hoc:ıfendi, "nktiyle mektepte 
bize cku:tular l:i "Münl,ir, Nekir,, de· 
nilen ımal mPli\ikelcri \'t.rmış ..• 

- Vardır ... 

• 
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Aduvanın in ti amı 
c 

pe de 
ltalyan generah Baratieri Aduvada nasıl mağlup o~muş 
Jta~yan!arın Habeşistana ilk ayak basışları - lngiitere her şeye muvafa 
edıyor - llk çarpışmalar - Kral Menelik kimdir? ~ Biiyük Habeş impara 

!uğuna doğru - ltalyalı general ist\rahatta - Meş'um bir muha·ıebe 

halk, boşuna mı harcanıyor ? 
İtalyanın Habetiatanla afaka· ' · • ' ' l'I 

• sı o kadar yeni değildir . İtalyan
lar elli senedenberi Habeıistan 
imparntorlarile sıkı bir temasd:ı 

bulunmakdadırlar. ltaıyan!arın 
kırmızı denizde Aıaab körfez ine 
ilk ayak basııı 1882 de c,lmu1tur. 
Bu körfez 1870 de senyör Ruhat· 
tino namında bir İtalyan tüccarı 
tarafından yerıi kabile'! reisi ~lan 
Rahlitadan satın alınmıştır. Malt 
ıat burada daımi bir ticaret iske
lesi kurmo.ktı. İtalya, .\ ssabı, bir 
ticaret müstemlekesi yaptığı za. 
man lngilterenın de muvafaka 
tını alını§, buua mukabil de Mı -
sır üzerinde ve kızıl c!eı.izde ln
giiterenin hak:miyetini tanımış . 

1 tı. lki sene sonra halvanlar ln 
gilizlerin malumatı v~ teıviki fi. 
zerine Musavvaya ileriiemiıler, 

burasını da İfgal etmi~lerdir. Bu 
hadise Dangkil ayaletir.de bir f. 
talyan ketif kolunun imhasından 
sonra olmuttu. o zaman Habe• 
negüsü olan Cnni ltaiyanlarr~ 
hareketi üzerine telaşe dütmü, 
ve kendinin b.arı·uz maksadı ol 
madrğına dair verilen teminat:\ 
Tağmen muhasamaya tiabet~iler 
taraf mdan başlanmı§tf. 

ltalyanlar, muharip kabileleri 
ne karşı iyi vuruşmuşiar ve ws 
ile Saatiyi İ~gal etmitlerdi. Bura
daHahel}liler P-peyi zavil'ta uğra
<lılar. Bir İtalyan kolu Saatideki 
gunizon1ardan e!)'a ve yiyecek 
üzerine giderken 20,00C Habe, . 
linin baskmm:ı uğramış ve tama. 
mile 1mha ed. lmişti. Yalnız bir 
adam kaçabilmi~ ve diğerleri ö 
lünceyf" kadar çarpışmı~lard1. Fe· 

1889 martında verdiği b~r munarel 
bede öldürüldü. Negusün ölüm 
haberi Habe§İstan tac• etra 
fında bir vera,et muharebesi do
ğunnuftu, bu döğüfte Menelik İ· 
tal}an yardımı sayesinde muvaf
fak olmuf bu!unuyordu 

Buna karıılık Mene•;k UcialH 
muahadesini ımzala~ı. Bu mua • 
bade ile ltalyBnlar Habetlere hi· 
maye haklarını teslim ettirdiler. 
Diğer taraftan muahadenin bh 
maddesinde §Öyle denilmektedir: 

Kralların :rrah olan Habeı 
hükUındarı, h'ltmetlu ltalya kra -
lından herhangi bir devletle ola
cak anlatmaziıklarda daima yar
dım görecektir. 

Viktorya Niyanza gölünP ka 
olan eski Haoeı hüdudünü tc 
rar kurmak fikrinde olduğı 

yaydı. Ayni zamanda Italyanl 
rın Ucialli mu~hadesini yanlıt t 
sir ettiklerini de bildirdi. 

lngiltere, H ıbeıistanı Jtalyaı 
himayesinde olarak tanıyordu. 

lc .. tf' . • '. • b 
l'tı' · mız cenazcyı ayrı czlcı-Jc ku 

"'""'l imnr 1, durdu: 
- Eti;- ., .. • -le • ~~ııııe 'r'-lr."::-ı.: • c1.:c1i 1 ir 

at l·cr • ı .. d' ' c.ıı <41. AY~ .. • .... 

ı; .' iri~:~. ~~:bre kcnulunc;t, ba~tıcuna ı 

- Gzliricr ... 

laket haberi , It:ılyada büyük te
essürlerle kar~11anmış ve İngilte 
re negüs nezdinde bir anlaşm.ı 

zemini hazırlamak için teşebbüs~ 

Ayrıca Habeşistan& bir istik • 
raz açılmış ve kızıl den:zdeki 1 -
talyan müstemiekesine E.:ritre is
mi verilmitti. · 

ltalya Avrupa devletıt:rine mu 1 

ahadenin metnini bildirmİ! ve l 
himaye hususundaki hakkmı va-' 
zih olarak anli\tmıttı. Su zama· 
na kadar ltalya muvaffakiyetle· 
re mazhar olmuş ve kızı• denizde 
çok arzuladığı bir müstemlekeyi, 
Habe~ imparatorunun muvafa -
katiyle elde ctmış oluyordu. Fa 
kat İtalya, muvaffakiyetini ileri
ye götürmek için pek &tcele dav
randı. Menelikin kendisine olan! 
itimadına pek güvendiği için A· ı 
dovaya doğru ilerilemeğe başia •

1 dı. Gayet teklifsiz bir hareket. 
Meneliğin gazabı üzerine derhal j 
~undan dönm~si lazım gelecek-ı 

Bun3 mukahil ltalya da lns 
terenin yukarı Nilde hi.kimiye 
ni kabul etmiş ve Südandan ı 
lecek hüciim1ara karıı yardım t 

mitti. Çok sonralar ltalyanl. 
yukarı kabile reiılerini ınağlup 
mit ve 1893 ki.nun.yvefü;ıde il 
ları ağır mağlubiyete ufratmı~t 

Bu hadisede dütman kuvve 
10,000 kişi kadardı, halbukiKo 
lonel Arimondinin idaresindeki 
talyanlnr ekserisi yerli milisler 
den mürekkep olmak üzere 2,20 
kiti kadardı. Bunlar o kadar İJ 
vuruıtular ki, 100 binden fazlı 

dervişi öldürdüler, bu ıuretle Sü 
dan hüdudundak.i Kavala zabte 
dilmişti. Fak'll ltalyan!ar derviı 
lere karşı muharebeleri kazam 
dursunlar Menelikin itimadı art· 
makta ve Rusya ile Fransadan yaı 
dım görmekte idi. 

A.,.;ı .. r:·~· t ~· 1 • • f..?• •· " nrn" - h~ cnı kıfı\yc:~iı ! 

Ş:ıkrnct - Kc!c,.,i ldfnyedir! 
•trıd' lcad w 

1Yı! kıt clnr l\ncak yağmurun yı • 
t • rgı Partal elbis"ler suya \•uruldu. A· 
c te k 6 urutuldu. lüy .. gi;:J:rildi. 
İri v" • 

b:ik"l ucut, ''' ve kaık11tı baca!clarr 
11 erek b k • · · d-.ı . • c !_"ı:ıın camı tabutluğun • 

l»uta ıc~ıp gctirdif i eski, emekdar ta • 
:torla ıığdınldı. 

ffen · d ittıanıt 11 e ıusuyordu KonufM, ıade, 
il bekçiydi 

-ı. . 
I>i ver, ŞabM ... -..... 

:: ~ah J, getir bari ... 
...._ Çalrnr!lar onu ... 

a!rnııl ., c: b ...._ Ç 
1 

ar mı.... .,..aııırım u işe ... 
de !t 'nu,L,r ... Çalmı§!ar işte... Ben 

~brn kaldım Amma. · -M .. .. 
Ş'? -11alle talrnr nıml çaldınnz, 
llellıj ._"'· E.le &Üne karı• ne deriz? ••. 

llOyd w ' ı . uaun yeri urıutmuşıundur ... 
Yı y I\.._ a, ararız gene ... 

lettirı p M~hrnet - (içinden) Mahal· 
1 !•lr da 1 
'" "'" ça tnrr mı be?_ Ne insan· 

l,t.··· 
1t1 i r S"lim - (1 . d ) e· ı Y • çın en ır şal. en 

" •rırn lıra bu •. H "·lca ırun... ııumm. .. 
h ~rea - (1 . d 
~" ol çın en) Onu arakbyan 

l' ••yclırn! <ır... ••· Açlıktan kamım ötÜ· 

llü· .. 
Rl.ınt) " • 

ll~l; kalk u ıpin her dolanıtında, ka • 
d11 ı!> oturu b · yor, ta ut gacırdıyor· 

,~ 

ı · •<'ııau-
.~I: hır/lfJ ~ama::ı lalmıJor: be~ kiı;i. 
of t; ..• nı C:Pmaaı b ' . . .. 
ı l 11 f<>:J.·· . • • Ch't;ı ı·e ımam, 
•'<ıpı,<ıınd lji! <'dıyorla1. Tabut cnmi 
eli ":ı <,:ı J..·arı l r yor: 

t-e . trıbaır evin 1 111ltle d ~ an çatlak pence-

- Sol'zuya b:'\ ~lnrln.mı~: Rabhın 
kim? 

- Dinin ne? 

- Nebin kim?... Horl\fondi, hi7.im 
Cl\l<ır ~7.apta ka!acah ... 

Kanıbur imııı:n, gcı·dr.n kırarak, ı:öz • 
terini kısarak güldü. Sivri çenesinin 
seyrek, kır~rl ~akalını ı•iazladı: 

- Sen üzülme evlat ... Bizim işimiz 

ne ki zaten?! 

Evet... Biraz ıonra, çr.rçabuk örtü · 
len mezann kıble tarafındn imam "tal. 
km., " .,.,l11mıştı • 

---------------
Göz Hekimı 

Dr. ~ükrü Ertan 
Babıali, Ankara ~ddeai No. 6(ı 

Telefon: 22586 
Sa:ı gücıleri meccanendir •. --
KURUN 

Gıuelemıze gon<1ert:en yıı.zılar. gı:ı.zete· 

re girmek tı:ın ise. zarfının kl\şestne ı gA· 
u:P ı !:elime!\! ~·azı imalıdır 

l\.11.r§llık lstıyen okurlar. mektuplınnıı 
ııı lturuştuk pul koymalıdırlar 

~.L~ıımıyan yazıları geri gbndernıekteıı, 
Ktyrtıettlz yııllanmı:ıı mektuplarm ıc:tne 

konu:an paralann ıuıytıoımuından. llAn 

ı olarak ~kan yazılardan dolayı. dJrekt(Sr • ı 

1 
•1lk. flııtf\ne 1<ıru sorgu almaı 

1 ~ .. •· • l s L 
ı uunu ıeçmıt •ayı 01 ıııuruftur 

1 Adn: :ıl d;;;;;;:;-;;neter 2:) kuru§ ' 

'derler. 

deıı °ha~~ fatkaloz ihtiyar yerin • 
).._de t,• ' •Yaia fırladı. Oclanın orta Oaııetemtzd(' çıka• ~-uılarht 
....... -::• • lr Oradaa b' Mr lıaka:ı Mit k't>ndlttl ldndlr. 
·~ -el ır oraya riderı ip .. n .. lıliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiöiııiô ........ ıiiiiiiıııiiiiiiiiııollliiiliiiiıilılı...I 

11r'du. Uyuyan kundaklı ı· 

giritmişti, bu teşl:!bbüs muvaffa 
kiyetsi zHkle b; tli. f ngilter enin ya
pacağı yegane iş de m~güsün ge . 
lecek piyade taarruzu için büyük 
bir ord•ı hazırlat~ığını bildirme'< 
oldu. Negüs 1888 martında Sa
ati önünde görünüyordu: fakat 1-I 
talyanları kuvve~li bulır.u...tu. Bu 

~ 

nun üzerine , ordusundaki zayi . 
atı da gözönünde bulunduran Ne. 
güs ecnebi dü~nıanlığından çe ., 
kilmeğe mecb.ar oldu; as:l Habeş • 
kralı Menelike kendisine yardım 1 
etmediği için ııücum etti Mene .

1 lik o zaman İtalyanlardan para 
almakda idi, ı'akat Menelik i5yle1 

kolayca mağlup edilemiyeceıt bir 
adamdı. Negüs Südandan gelen 
bir hücumla Mavi Nile çekildi, ve 
orada bir muharebede öldürüldü 

tı. . 

Bu eınada tahtına gö1 koyan 
rakiplerin üze':'inde hakimiyetini 
tanıtan Menelik kendisini sağlam ı 
bir mevkide ~ördü. Hartundan 

Menelik mııyıı 1893 de Ucial· 
la muahadesini yırtmış ve tamaJD 
hakimiyetini ilan etmit bulunu • 
yordu. İtalya bot yere yeni bir 
muahnde yapmağa çalıtmıf, er • 
lesi sene idaresinde bulunan Ba· 
lagos nnmında yerli bir reiı iıyaa 
etmiş ve Menelikle İ>irleımiıti. 
Bu isyan Major T oaelli tarafın • 
dan derhal ~stırılmııtı. ltalyan 
lnr şiddetli bir harekete geçmi! • 
ler ve Battagos öldürülmüftü. 

Diğer taraftan EritM kuman 

~.ı ..... .J . 
(Lütfen sayfayı ,evirin iz; 
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{e Yarın ..... ,11111ıııı Yuca ülkü 
? 

ılliyatmm 4 üncü 
tamamlandı Liseleri direl<tör lüğünden: 

1 1 - Engel sınaçlanna 8"-10;:-:935 • 
tp 520 kuruş 

sit 220 diğerleri 
100 kuruş 

· de b şlanacaktır. Engele kalmış öğ -
rencifo.rin oku1da bulunmalatı gerek. 
tir. 

Alimet Reıit 
Hilmi Ziya 

Haydar Rifat 
Sc.-yali:ı:m Sabiha 

~hi 

Zekeriya 
Hayd11r Rif- · 

Hilmi Ömer 
l san·at Suud Kemal 

Haydar Rif af 

İzelcr 
Ağaoğlu 

Cemil Sc-na 

- Yakıt müeuescsi 
· Ankara caddesi 

.................................... 
meral Barat?eri, Tig
eisı Mangafayıı ı~artıl 
muıtu. Bu yerli reiı 1 

~le ricale icbnr edil -
.:in ltarargah. ltalyan
:lüımüştü. 8aratieri,! 
ini zabt için ileriye 
ıslccrlcrine hü(".um e-

rnıicti. 1895 nisanın

A 1csun zr.bcedilrrtiştT1 
.ır mevsimi !ıareketle· 
nuı ve kumandan bu. 
P.r.ck ltalyaya clönmÜf, 
iklerie karsıianmıtlı. 

rar Eritreye gelmİf ve 
far ltalyanlaı a dost o· 

2 - Bugüne kadar ka),tlarını ye • 
nilememiş olan öfrenciJef olt61om ız
dan ayrılmış sa) ılacak, yerlerine baş
ka lan alınacaktır. 

iLAN . 
J'cdinci icra mR.nmrluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
kırar "erilen e" e"yaıı;ı 9-10--:93:> ta
rihine tec:;adüf eden Çarşamba günii 
saat 16 dan 17 ye kadar ikinci açık 
nrhrma suretile Beyoğumdtt Bur~ı 

:::ok:ı.ğında 26 numarada Seropyan a· 
partımanının lO numaralı dairesinde 
paraya çenileceğind<'n talip olanla • 
rın mahaJlinde hazır hulunması ilan 
olunur. (V. 'o. 9442) 

ıhliyr. 6 cı hukuk kakimliği: 

Jspiro kızı luliya t.arafından Ba • 
kırköyönde taş köprüde A iyon köş -
künde oturan bo)acı Aleko MarO\;Ç 
aleyhine açılan boşanma daTasının 1 
tahkil<atınd:ı rniiddeiaJeyhin ikamet • 
r:ahının mcthnliyt'fine mebni daveti

) enin on beş gün müddetle ilanen teb· 
!itine Ye tahkikatın 2I-J0-93:i pa -
z:ırtesi saat 10 a talikine karar nril. 
miş n• bir n\ishası da mahkeme divan
hanesine asılmt-;; hulundu~undnn mu-

ayyen glin ve saatte asliye altıncı l1u
kuk rtıahkcmesintle bulunulmaı:;ı Jü • 
zumu ·re akc:i takditde gıyah1naa tah
kikata b:ı ılndiğı tebliğ ııHakltmrna ka
im o1mak üzere ilan nlanur. 

laki y~rli reis Rasma- -------------...,.......----
1\ AYIP enelike · açıkca iltiha -

m fütühat hayallerinin Eminönü kazasının ~!967 numaralı 

nda ehemm•yetli bir maaş cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 

·ast gelmeyeceğini de alacağımdan eski~inin hiikmü )·oktur. 
ü. halyan kunetlerl (V. No. 91:l6) 

ğru iler!iyor , e Haheı- hoğaziçi Çubuklu çayır mdclcsl G 
ılarm ~nünden rical e. numarada Arif nğlu Ferit 

, Bu birincikinuna ka · 
a etti. 

İosefüi1in il(i bin kitilik 
ınla-:ın yılmaz ltatita -
raAmen Üzerlerine atı

) Haoeıli taraf;ndan ta
ilmi~1erdi. Yaliın olarak 
O kiıi geriye döne bil -
ıya<lan takviye kıtaatı 

Baratieride büyük ayin
yeni bir harbe baJlama-ı 

3ü. Fabt Batieri kor .. 
<ararsızlık içinaeydi. 

eneainin ikincikanununu 
reket yapmad:l'1 geçir . 
ıyel İtalyan hükG.metl 
eneral Bagdiscrayı gön 

Halefinin çekiliıindenl 
§ey yapmak ır.ecburiye

~den Bartieri Adovada 
e netice) enen v~ ltaiyan ~ 
meş'um olan muharebeyi 

ı. 

, vaziyetten f.Cnra 45 a~e geç 
r. Bu.Un iki taraf tekrar d&o. 

lstantiul Haricl ~skerJ ı 
Ketaatı il An' arı 

• • • • ' ;· ... ~: ~ JI ·.- ~ _::-.. ~. - ~·--· . 

r---"'"BUGUNKU-~· ' 

JR A py,o : 
)~~-· _ •. PRocR:AMI ~:: • · · .. . . · .... ··- - . .. :,,, .. '. ·. ' _.: ··" ~ ~-· ~ . ... . ~ . ~ 

.. 22 ===== 
935 nüfus sagımı 
_,~srm 'l ~ 

Her gün bir az daha 
çoğalıyor 

-
''e 
rin 
Pal 
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~1111, ~e11ır1ıııırı ue 11111111 11ld111 ~111111d1r111 ııııı11 
\'e k l2633 lira muh1lmmen kıymetli on dört kalem matbaa kağıtları 
tin artonları aıüınrüklenmit olarak teslimi ıartiyle 4 - İkincitef · 
hl - 935 Pazarteai gün:.i ıaat 15 te Ankarada idare bin1111nda k~· 

1 zarf uauliy:e aıahn aunacaktır. 
lltt. Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 947 lira 50 kuruıluk muvakkat temi· i 
tib· ıle ~anunun lllyin ettili vıYika ları, kanunun 4 ija.:ü madde~i mu 
l •nce ııe ıirmeie kanunf manil•ri bulunmadıjına dair beyanname 
: :•kliflerini ayni ıün ıaat 14 de kadar Komisyon Reiıliiine ver· 

e en lazımdır. 
t • Bu ite ait f&rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai 
::~nde, Haydarpaıada T raeIIUm ve Sevk Müdürlüjünde daiıtıl 1 

IGı.ı t.~.•r~. Nümuneler Malzeme Da ireıinde ve Haydarpaıada Tesel· 
MudurlüiUnde ıörülebilir. (61l7) 1 

4 Muhammen bedeli 2000 lira olan dinamo ve otomat k&nütleri 
4 ~il - 1935 Paıarteısi ,Unü aaat 15,30 da kapalı zarf aııulü ile 
li 

11 
arada idara binaıınia ıatın a hnacaktır. Bu ite girme"- iıtiyenle· 

t~·~SO liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiti 
'-e ' .. alar ~e ita ıinneje manii ka nunt bulunmadtlı~ dair b~J~?a. 
~ e teklıflerle ayni gün ıaat 14 30 a kadar Kom'fJOn 'aeıılıiine 
t:~eleri lizımdtr. Bu ''" ait ıartnameler Haydupaıada TeaeHüm 
tak '"" Müdüriüiünde, -"nkarada Malzeme Dair.etinde paraıız ola·· 

daiıtılnıakt&chr. (8118) 

833 ~uhamnıen bedeli 14878 lira olan muhteJif all.t ve edevat 7/11/ 
.1 Perıem.be ıünü ıaat 15,30 -da kapalı zarf uıulü ile Ankarada İ· 
lllre L• 

Dtn&ımda ıatm alınacaktır. 

~Bu ite ıirmek iıteyenlerin 1115,85 Iiraltk muvakkat teminat ile 1 

tib'unu~ tayin ettiii veaikalan, keza kanunun 4 ·üncü maddeai mu
lb ınc:e lfe rirmeye kanuni manileri bulunmadıfma dair beyanna • 
,. e "' tekliflerini aynı gün ıaat 14,3(). a kadar Komiıyon Reiıliline 
'l'llleleri lizımdır. 

•i dBu.na. ait tartnameler para11z olarak An.karada Malzeme daire· 
~~· •n ve Haydarpafada Teaellü m ve Sevk Müdürlüiündm alma • 

~. (6194) 

' ~lbıak .. Filyoı hattının Çanlnr rdan tonra Aıpan lldızrm Göllüce 
kilo \kak Kurıunlu Atkaracalar ve Çerkeı iıtuyonlannı havi 104 
trı- lrletrelik kıımı 10/10/935 tarihinden itibaren itletmeye açrlnııt· 
~~u.. kısımda timdilik haftada üç defa Pazar Çarf&J11ba Cuma 
ol.._ •rı birer muhtelit katarm apjıdaki tarifeye ıöre itleyeceii ilan 
'llq\&f. (2852) .(6122) 

Çanlcmdan kalkıt 
Çerkeıe varıt 
Çerkef clen kalkıı 
Çankrrrya vanı 

1 30 
10 48 
14 10 
18 30 

ııaıı---
ilk okuma kitabı çıktı 

, Devlet Baaımeyı tarafın dan, yeni dil devtimine aöre baıı
ıaıı ve Kültür Bakanlıfınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ikinci ıınıftnda okutulan okuma kitabı çıkm19hr. Deit"ri on ye· 
d'b ~ 1 uçuk tcuruftur. 
J Daiıtma merkezi - VA KIT YURDU - Ankar:\ caddesi. 
~nbul. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan ıatıcıla· 
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın lstanbul viliyeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Niaan caddui - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, ıiıara ve kitap aab~ıı. 

k Beyoilu: Eıat Barutçu - Ka)yoncukulluk- Çakmak ıo· 
•k numara 226 

Beykoı: M~hittin - Fevzipap caddeıi numara 78 
Betiktaı ~ Ali Yuıuf - Tramvay caddeai numara 29. 
Catalca: Şaban - Gazete ve kitap ıatıcıaı. 
Fatih: Hüınü - Büyük Karaman caddeıi numara 2. 
Fındıkh: Rem'i - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabrı Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolalııı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere cadd .. inde numara 250 
Üıküdar - Sabri Cemal - Kitapçı. 

DiKKAT: 
- VAKiT YURDU, Devlet Baıımevi ve Kültür Sakanhiı 

ilet • l'IJatının genel ıatıcıııdır -

ı: latanbul Evkaf MUllUrlUIU lllnları 1 
'Ilı .\kıarayda Valde Caıııii civarında yanık Ya.kup aia camii ara& .. 
ne.~ ta.~uc:la kaydı mevcud olmadı ğmdan ıen~lliz taıarruf at ahkimı· 
hu e"•lcan Evkaf namına tapuya tetÇil ile ıeınedi verileceiinden 
"e Yer hakkında taaarnıf iddiaaında bulunan ıerek eıhaıı hakikiye 
1'1-~:reJue hükmiyedeın kim vana ellerinde buluun tasarruf veaika· 
lde.r ~arlhl lllndan 20 gün zarfmda Sultanahmedde lıtanbul Tapu 
~1552 No. ıı ile müracaatları ilin olunur. (6179) 

Güzel san'atlar akademisi 

... 

Asrımızın En Büyük Dehası Olan 

• 
'n/n 

1936 model, 16 • 2000 metreli 

Şaheser Radyoları 

Yakında Türkiyeye gelmektedir 

Satış i'eri: 

Sahibinin sesi, Beyo§lu Galatasaray merkezi karşısır.ida 

ABONE ŞARTLARI: 

Uemleketlmlzde 
rabaDCI yerlere 
POfia blrlfttn• 1 
ıtrmı1eo Jttl•re 1 

rı11ı11 e a11ıır 
760 dO 

la&O TIO 

ıaoo teo 

OAY c;ı.1v~Nc"'aioco•oı 

1 &Jlıll AJlık 
236 ııo 

'°° 160 

GOO UO 

.A ı. T..!!:!..,G<hDi 
1 

, 

DON ve YARIN 
Tercüm• külliyatı 

Sayı: 42 

GUnlln hukuki ve 
içtimaı meseleleri 

Prof. Dr. SUPBl NURi 

YAZI VE YONETIM iJ'ERI:. 

. ı.tanbtd, Ankara caddeat, .( v AB.iT yurdu) 

~ı 2U70.J 
• 1'91efon' lYuı ı,ıert: 8 2U'78 l 
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Şehzade Sdihattin vereselerinin vergiye olan borçlarından do • 
layı Kadıköy Kayııdaiı ciy,armda Sakit Sultan Muradın kötkü da • 
bilinde birikmi! ve 150 lira kıymetinde bulunan ev ankazı 10/10/, 
935 gününe müıadif Pe11embe günü saat 14 de mahallinde aleni mü· 
zayede ile Furuht edileceğinden talip olanların yevmü mezkurda 
o/o 7,5 niıhetinde pey akçeleriyle birlikte Haydarpafa Şubesine mü· 
racaatlarr. .C 6162) 

te 1c.:"•demi resim ıul;elerlnde uygun bir günd~likle çahtmak üa~· Fiyatı 75 Kuruştur. 
ı-.._.•n ve •r~ek moc:leliere ibtiJ,aç vardır. lıteklilerin Akademi --llah-lb-ı:_A_S_Jl\_ı_u_s __ -,.-nk-ıt_ma_t_bea91_._ 

'8e bat ~alan. .(6035) Neptyaı cımıııortı: Refik AJıme& &enınıu. 
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