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Brüksel, (Radyo) İngiliz milll 
takımı ile Belçika milll takımı ara. 
snıda yapılan maçta İngilizler ikiye . 
karşı üç g.&lle mağlup olmuşlardır. 
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Aluayene kuponu i 

Bu kupondan yedisini birik-i 
tiren okuyucumuz KURUN dok ! 
toruna kendini parasız muaye • , 

ne ettirebilir, 

....... ~:..~~~::~:.:..:::~:..~~~!.~~~! .... 

ltallJa Kralı Jliktor Emanuel Habe- ~'~aJ'!'"~ ar~~~iyorumf,! 
şistan imparatoru unvanını aldı 
Mareşal Badogliyo Habeşistan kral vekili oldu 
Almanya da 
1 Mayıs 
nutukları 

Mussolini söylüyor: Bir 
impa1aioriuk fethettik. 
Jtalqa bu imparatorluğu 
silah kuvvetue bütün 

Avrupada ge!ecek düşmanlara karşı mü 
bir harbin iik dafaa edecektır. 

Roma, 9 (A.A.) - Büyük faşiFt 

ışaretı mıdir? konseyin 'n içtimaı tam saat 22 de 
başlam1şt1r. Afrikada hizmette bulı;.-

8 ir çok memleketlerde olduğu gibi nanlar hariç, konseyin bütün diğ~r 
Almanyada dahi ( ı) mayıs bay- ~'lzası gelmiş bulunuyordu. Bunlar anı 
ra.ını yapılır. Hitler Almanya . 1 sında tayyare ile Trablustan gelmiş 

ıında (1) mayıs yalnız amele bayramı! olan Man. şal Balbo, Londra büyük el-

~~~~ A~i~man~clvebfu~- I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çısı ılc sermaye sahiplerinin bayramı . lllIIIDJ 
.... ~· - rmayede tasarruf edil . ~ÜnEMLEKE İNC.İL iz 

Muşolinl. 

sulüdür. (1) mayısta A'· ~ ,. V flANSIZ 

i tarafında nasyonal sos _ ~ ıt İTAL'(AN 
lan toplanarak bayram 

. r ve Göring gibi parti 
. ~ de Berlinde nutuklar söylerler. 1\ S Y ~~ 

Nıtekım bu yıl da yine öyle olmuştur. 
FraaJ% &azeteleri bu yıl Hitler ·ı G··. . ,. ı e o 

nng ın (1) mayıs nutuklarım çok ma • 
nalı buluyorlar. Bilhassa bu nutukla • 
nn .wınma.ı,..~nm (haf.p'y,.. _ 
yct!nde olduğunu istidlal etmeğe çah . 
§ıyorlar. 

Pariste çıkan (Le Journal) bu hu • 
ıuata mütaleada bulunarak şöyle diyor: 

h "Hitler nutkunda Almanya için su'· 
un J" ı UZllrınuııfan bahsetmiştir. Yaban · ı 

cı memleketlerin A1mıs07,,.va karşı yap-
tıldarı tenkitlerden dolayı şikayette bu-ı 
~unnıuşttır. Bununla beraber Alırianya 1 

akkında şimdiye kadar yapılan tenkit
ler normal hududu aşmamıştı. Alman -
Yanın sulhperverlik niyetine gelince 
bunda şüphe vardır. Çünkü bizzat Hit
ler bize hatrrlatryor ki (Kendi mineti 
~a~et dar arazi içinde yaşamaktadır. Ve 
ıptıdai maddelerden mahrum bulunmak. 
taC:ır ) Al ·11 . . . . • · man mı etının reısı aynı za • 
~~nda memlekete (büyük vazifeler) 
Yu~leneceğinden bahsetmiştir ki bu 
~Yuksek vazifeler) in de ne olduğu iza-ı 
da muhtaç bir keyfiyettir. Hitlerin (fe
k~karhk) hakkında söylediği sözler ha .. 
ıkaten h . . h' tt d' 

Habeşistan ilhak edildikten sonra: 

çisi Grandi ve Almanyadan yeni dön
mü~ olan Ziraat bakanı Rossini de 
vardır. 

Büyijk f&ifllt: konseyinin kararl:ı

rı, Duçe tarafından bildirilmeden eY
vel, yirmi bir pare topla ilıin oluna
caktır. 

Büyük faşist konseyinin toplan
tısı on dakika, ondan sonra toplanan 
bankalar içtimaı da 3 dakika sürmüs
tür. 

siyah yerler ltalyan topraklarıdır. 

edilmez tezahüratı arasında Venedik 
sarayı balkonuna çıkan B. MussoJinj, 
Habeşistanın tam ve kat'i surette !tal 

yanın hakimiyeti altına konulmuş o!· 
duğunu bildirmiştir. Kral ikinci Vic

tor Emanuel gerek kendisi gerek ah
fadı için Habeşistan imparatoru üıı
vanmı almıştır. Habeşistan kral veki

li Unvanını taşıyacak bir umumi vali 
tarafından idare edilecek ve Eritre ve 
Somali valileri, Habeşistan kral veki-

Veznedarı öldürenlerin 
asılması istenildi 

Müddeiu-
... 

mu mı 
söylüyor: 
"Bu iügter 
ürpertici su_
çu işliyenLer 
arlık cemi- · 

. ==-~ 

yetimiz ara-
$lnda yaşa
mak hakkı

nı kaybetti
ler!,, 

Cebinden anahtau 
alıp Galata postah:t· 
nesi kasasını soy
mak maksadile g·~· 
çen kış bir gece Ma~ 
lakta Ayazağadö. 

veznedar Hüseyin 
liil&nü'yü öldürmek 
ten suçlu bulunarı 
Abdullah'la Yunu
sun auruşmaları, Is 
tanbul ağırceza h~k 
yerinde dün sabah 
son safhasına yak
laştı. Müddeiumumi 
Ahmet Muhlis Tii-

?1aydi ~am ceza~~ l'ukarıda: Müddeiumumi Ahmet ,Huhlis TOmay dllıt 
ıste · uruşma mu ağırce:a lıakyerinde idam cezas, isterken. 
dafaaya kaldı. Bu Aşağıda: Suçlular. 
heyecanlı davan..'11 · ~ !J;ı 

dünkü duruşma celsesine ait bütiln tafsilat 4 ilncü sayıfamızdadn·. 

Suriyeye verilecek idare -şe~li 

"/skenderun 1 ürktürve 
1 ürk kalacaklir,, 

U eyecan verıcı ma ıye e ır. 

l" "kin acaba bir cok defalar Hitlerin d· .. 
ıne gelcıt bu (fed!\karlrk) sözü neden 
dolayı bu kadar çok tekrar edilmiştir?., 

B. Mussolini, zecri tedbirci olmı· 
yan devletlerin diplomatlarını tarihi 
kararları dinlemek üzere, Venedik sa
rayına davet etm!i~tir. 

linin eml'i aıt~nda buı:xnacaklardır. Suriyede kalacak Fransız askeri Mareşal Badoglıo, Habeşıstan kral V.:? · • • 

kili tayin olunmuştur. kuvvetleri nerelerde kalacaklar? 
(Sonu: Sa. f Sil. l) Roma, 9 (A.A.) - Halkın tavsü (Sonıı: Sa. ! Sü. t) 

3 qolcu • 
taqqaremız dün qeldi 

j:. ' ~. 

lngfliz pilotlarından bin izahat veriyor Gelen tayyareler 

DeYlet hava yolları idaresi tara. rattan kalkarak Bükreşe varmışlar, tayyarecilerimiz de gelmiştir. 
tından Londradan satın alınan üç 2,42 de de Bilkreşten kalkarak Yeşil. Tayyareler bu -.abah onda Anka. 
.. Yük v-•- ta köye gelmişlerdir . 

.,_.. YYareai dün akşam sa. 'd ,,. klerdı'r Bunlar Ankara at b ~ Tayyareleri üç lngiliz pilotu ge. raya gı e .. e · 
e on geçe Yeşilköye inmiştir. tirmiştir. Bu tayyarelerle birkaç ay _ İstanbul - Diyarıbekir arasında 

Tayyareler dün sabah 9;5 de Belg· evel lngilterede staj yapmıya giden yolcu taşıyacaklardır! 

Bir garibe 
3 ayaklı ve 2 kafalı 

bir çocuk 
Bursa, (Kurun) - Ahmet Vefik 

Paşa hastahanesinde garip bir doğum 
olınuş ve Hacer isminde bir kadın iki 
kafalı, üç ayaklı bir Çocuk doğurmuş. 
tur. 

Doğumu yapan hastahanenin 
Vilayide mütehassısı Doktor Tev_ 
fik Edebey, vahim bir ·rnziyet karşı

sında kaldtğını anlamış ve büyük bir 
itina ile yapışık çocukları çıkarmış. 
tır. 

(Yazısı 6 ıncı sayı/ada) 

Yapı~ık çocuklar ölü olarak dof. 
muşlardır. On dokuz vaşında olan ve 
henüz ilk doğumunu yapan gen~ ka. 

dın kurtulmuştur. Resimde bu gaıip 
çocuğu görüyorsunuz. 

Selllnik'te çarpışmalar 
(Yazısı 2 inci Sayı/ada) 
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Almanyada 
1 Mayıs 
nutukları 
Avrupada gelecek 
bir harbin iJk 
lŞareti midir? 

(Vstyanı 1 incide) 

"Ayni mütalealar general Göring'in 
nutku hak.kında da söylenebilir. Göring 
umumi harpte Almanyanın verdiği ölü
leri hatrrlattıktan sonra bunların Ver -
rny muahedesinin hicabını duymak için 
eleği], Alman milletinin ebedi surette 
yaşaması için öldüğünü söylemiştir. 

Sonra şu sözleri ilave eylemiştir: 
- "Almanyarun güneşe doğru yük • 

sclmesi için çelikten bir irade ile vazi • 
fcmizi ifaya devam edeceğiz.,, 

"Almanya diğer devletlerle hukuk • 
ta müsavi olmak istiyordu. Geçen sene 
( 7) mart silahlanmasından sonra Al -
manyarun artık istiyecek bir şeyi kal • 
m::ıdıfını sanıyorduk. Halbuki bir kaç 
ay sonra (Lokarno) muahedesini yır • 
tarak (Ren) mıntakasını tahkim etme -
ğe başladığım gördük. Hakikat şudur 
ki Almanyanm en tehlikeli taleplerini 
ileriye sürmesi zamanı gelmi~tir. Ver -
say muahedesinin askeri maddeleri il
ga edildi. (Ren) mmtakasında artık 

gayri askerilik kalmamıştır. Şimdi Av • 
rupada bütün gayri memnun memleket

lngilterenin Almanyaya gönderdiki 
sualnamesi Berlinde iyi karşılanmadı 

Parüı, 9 (A.A.) - lngiltere hükQ. 
meti tarafından Berline verilen sual. 
ler burada iyi bir intiba bırakmıştır. 

Maamafih bazı ihtiraz kayıtları da 
ileri sürülmektedir. Burada, sualle. 
rin daha sarih olmasının lbım geldi
ği kanaati mevcuttur. Ayni zamanda 
Alman hükumetinden şark ile garp 
Avrupası arasında neden dolayı bir 
fark gözetildiğinin, garpte müteaddit 
taraflı paktlara mukabil şarkta yaL 
mz iki taraflı paktlar teklif ed:IdiğL 
nin esbabının da öğrenilmesi iBtenil. 
mektedir. İngiltere hükilmeti, Fran. 
sıa mahafilinin fikrine göre, bir ha. 
kem vazifesi görmek arzusundadır. 

Halbuki !ngiltere Lokarno paktını 

imza etmiş bir devlet sıfatiyle. tara
feynden birini teşkil eylemektedir. 

Parüı, 9 (A.A.) - Gazeteler, lngil. 
tere tarafından Almanyaya gönderil. 
miş olan lngiHz sualnamesini oldukça 
müsait surette karşılamaktadırlar. 

Excelsior gautesi diyor ki: 
Diplomatik tamimlerin şaheseri 

olan bu vesikada. telmih tarikine mü. 
racaat edilmiştir. Bununla beraber 
Almanyaya sorulabilecek ve onu müş.. 
kül mevkie sokabilecek olan suallerin 
hiç biri ihmal edilmiş değildir. Yalnız 
bahsı bile İngiliz dominyonlannda 
velveleler uyandırmış olan müstemle. 
ke meselesi müstesnadır. 

Pertinax, Echo de Paris gazetesin. 
de yazıyor: 

Bu vesika, ne kadar yumuşak, eles. 
tiki ve natamam olursa olsun Berlin 
kabinesin: şaşrrtmaktan hali kalını. 
yaeaktır. Ancak Berlin hükilmeti, bu 
notanın ifadesinden bile birçok ibham 
yollarına gidebileceğini peşinen anJa. 
mışbr. 

Londra, 9 (A.A.) - Gazeteler, ln. 
giliz sualnamesinin ifadesindeki iti. 
dali hemen hemen ittifakla tasvib et
mektedirler. 

Notanın vaktinden evel neşredil. 

miş olması keyfiyetini izah eden ?.fan. 
chester Guadian, diyor ki: 

Başlangıçta bu notanrn neşredil-

memesine karar verilmiş idi. ·Fakat 
Alman hariciye nezaretinin cihan ef. 
kan urnumiyesini idlal etmek tema. 
yülü karşısında İngiltere hükumeti bu 
kararından rücu etmiştir. 

Bertin, 9 (A.A.) - Gazetelerin 
ekserisi, fogiliz snalnamesi yüzünden 
duymakta oldukları memnuniyetsiz.. 
liği izhar etmektedirler. 

Frankfurter Zeitung, diyor ki: 
Bu v~ika, İngiliz mamulatından. 

dır, yalnız İngiliz hariciyesi erkanı Pa. 
rısın arzularını unutmamışlardır. 

Fransa, neden dolayı Almanyamn 
kendisine uzatmakta oiduğn eli sıkmr· 

yor Ne sebebe mebni bize "Şarkta bir 
Fransız ittifakı yapılmamış farzede. 
rek garpte o suretle faaliyete geçe
lim.,, şeklinde vahi nasihatler verme
ğe kıyam ediyor? Fransa, askeri bir 
takım ittifaklarla kuvetlerini arttrr. 1 

dıkça Almanya. Fransa ve İngiltere 
arasında hakiki bir muadelet mevcut 
olabilir mi? 

leri ayaklandırmak için muahedelerin H 
araziye ait olan hükümlerini bozmağa a va 
sıra gelmiştir. Yalnız Avrupa için son 

Kurum merkez kurulu toplandı 
derecede tehlikeli olan bu meseleleri 
uyandırmak için Almanya ordularım ha
zırlamak ve kuvvetlendirmek lüzumu • 
nu hi!ICStti. Hiç şüphesiz Almanya yaı:• 
tığı bu orduları da kullanmağı düşü -
nüyor. Çünkü milletlerin kendi arzula -
n ile intihar etmeleri ~det değildir.,, 

ltalya 
Habeşistanı 
ilhak etti 

(Vatyanı 1 incide) 

Ro~ 9 (A..A.) - Duçenin bu ak
şam itat ettiği nutkun metni şudur : 

Afrikada ve ltalyada bulunan bü
tün ordulara ve sınıflara mensup za

bitler, küCı-illı:: zabitler ve askerler, siyah 
gömlekliler, ana vatanda ve bütün 
dünyada bulunan erkek ve kadın !tal· 
yanlar, 

935 geliri 1029599 lirası piyangodan 
üzere 4998447 lirayı buldu 

olmak 

Ankara, 9 (A.A.) _Türk hava rine yardım yüzde 'ikisi kaynakları-ı 
kurumu genel merkez kurulu, bugüv mızla ayrıca devlet bütçesine her Yll 
saat 15 de Gaziantep saylavı Nuri 6.300.000 liralık bir gelir temin etmiş 
Conker'in başkanlığında toplanar~.k oluyoruz. 
merkez kurulunun ve mürakıplarm Dünya milletleri arasmdakiı hava
raporlarmı tasvip etmiş, bilanço iie cılık yarr~ının, bu yıl baş döndürücü 
936 bütçesini tasdik ettikten sorıra bir hız alınış olduğunu görüyoruz. 
dağılmıştır. Doğu Afrikadaki büyük facia, gökle· 

Raporun mühim kısımlarını aşa- ri kanatsız milletlerin ölüme mahkftm 
ğıda neşrediyoruz: olduklarını, bava tehlikesini, "tayya-

Senelik vaziyeti gözden geçilecek re,, den başka hiç bir silfıhm yenemi· 
olursak, 935 gelirimizin 1.029.599 li- yeceğini, acı bir hakikat olarak bir 
rası piyangoya ait olmak üzere kere daha ortaya atmıştır. Almanya.-
4.998.447 liraya varmış olduğunu gö- nın yıllarca gizli gizli çahştıkts.n son
rü.rüz. Kurumumuzun geliri 930 do.ı.- ra meydana kudretli bir askeri tay
beri ilk defa bu kadar yükselmekte- ynrecilik çrkarmıısı bütün d:inyavı 
dir. Bu başarının elde edilmesinde şaşırtan hadiselerden biri olmuştur. 
büyük rolleri olan başta lç bakanlığı Bunun için devletlerin hava bütçele
olrr..rk üzere bütün idare amirlerine ri bu yıl daha çok kabarıktır. Bir m~
her işimizde himaye ve yardımların:ı sal olarak !ngiltere' hava bütçesinin 

dtr. Türkkuşunun İstanbul ve İzmir ıu 
heleri 3 mayıs 936 da açılmış bulun -
maktadır. Adana, Kayseri ve Bursa şu
beleri bir iki güne kadar işe başlıya • 
caklardır. Bu şubelere kaydedilecek, en 
az orta tahsil görmüş üyelerden 120 ki
şi ayrılarak temmuzda, İnönünde açı • 
lacak kampta üç ay çalıştmlacaklardı. 
Bu üyelere bir yandan uçuculul( ders
leri verilirken bir yandan da, askeri Öb• 
retmenler tarafından piyade talim ve 
terbiyesi gösterilecektir. Bu kampta mu 
vaffak olarak yelken uçuşu brövesi a -
}anlardan ihtiyat zabiti olabilecek dere
cede tahsil görmüş olanlann, altr aylık 
mufafiyet kazanarak doğruca habriye 
mektebine girebilmeleri ve tahsilleri or· 
ta derecede olanların hava gedikli kü • 
çük zabit mektebine tercihan kabul e -
dilmeleri için genelkurmay başkanlığın

TELGRAFLAR: 
.. 

Ada pazarında 
inhisar muhasebecisi 
zimmetine 20 bin lira 

geçirmiş 
İzmit, 9 (Hususi) - Adapazarı in

hisarlar idaresindeki suiistimal tahki· 
katı ehemmiyetle derinleştirilmekt~· 
dir. Suçlu muhasebeci Muammer'in 
şimdiye kadar zimmetine geçirdiği pa 
ranm miktarı 20400 liradır. Tetkikat 
sonunda bunun otuz bin lirayı bula• 
cağı tahmin edilmektedir. Tevkif edi· 
len muhasebeci mütemadiyen ağla
maktadır. 

Olimpiyada iştirak 
hazırlıkları 

Ankara, 9 (Telefonla) - Olimpl• 
yada iştirak )ıazırlıklarmı neticelen • 
dirmek üzere Spor kurumu komit~ .. 
sinden Süreyya Almanyaya gidecek• 
tir. 

Ankaradaki Spor kurumu binası .. 
nm bütün federasyonları almıyacağI 

anlaşıldığından başka binaya taşınıla· 
caktır. Bu yüzden lstanbuldaki fede
rasyonların buraya nakli biraz daha 
gecikecektir. 

lktısat vekaleti memur 
alacak · 

Ankara, 9 (Telefonla) - İktisat 
Vekaleti yüksek ücretle altı memur, 
on mühendis, sekiz isteno alacaktır• 

Memurların ecnebi lisanlarından biri• 
ni bilmesi şarttır. Bunlar ilk zamaıı· 
larda merkezde, sonra dış memleket
lerde istihdam edileceklerdir. 

Lin9it madenini Sümer 
Bank aldı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Nazilli 
kombinasının kuvvei muharrikesini 
temin etmek üzere Nazillinin Geren..ız 
köyündeki linyit madenlerinden isti• 
fade edilecektir. Bu madendeki devlet 
hissesinin Sümer banka devri Vekili~! 
heyetince kararlaştı. 

MiralalJ Atıf Urfa 
va tisi oldu 

Ankara, 9 (Telefonla) - Urfa va
liliğine miralaylıktan mütekait Mar· 
din belediye reisi Atıf'm tayini yük-
sek tasdika iktiran etmiştir. /. 

Dahili9e müsieşarı 
istifa etti 

Ankara, 9 (Telefonla} - Dahiliye 
müsteşarı Vehpi istifa etti ve kabul 
edildi. Beni dinleyiniz; 

dayandığımız genel kurmay başkanlı- 31.042.100 İngiliz lirasından 34.490.000 
Bir k:ıç dakika içinde öğreneceği • ğiyle M. M. Vekftletince C. H. P . teş- lngiliz lirasına çıkarılmış olduğunu 

miz büyük faşist konseyinin kararları kilatma ve şube yön kurullarında ç&- gösterebiliriz. 

ca Kamutaya bir kanun projesi sunula- ---------------

ile büyük bir hadise vukua gelmektedir. lışan arkadaşlara minnettarlık duy- Dünyanın bu gidişine uyma1' için dev 
Bugün Habeşistanın mukadderatı kat'i gularımızı sunarız. letçe bütün tedbirler alınırken, Türk 
olarak tesbit edilmiştir. Faşist devrinin Kanuularla maliye vekaletine dev- hava kurumu da daha bir yavru halin-
14 üncU senesinin 9 mayısı vatan ta • rettiğimiz kesri munzam, kıymetli ev- de olan Türkkuşu teşkilatım genişlet • 
Tihine geçen bir gün olmuştur. İtalya rak, içkiler yüzdesi ve hava kuvvetle- mek için bütün gayretiyle çalışmakta
nihayet kendisine bir imparatorluk ka •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••• 
zanmıştır. Bu faşist imparatorluğudur. nünde, hayat ve ölüm için mukaddes bir 
Çünkü bu imparatorluk, likör faciolan yemindir. 
azminin silinmez izlerini taşımaktadır. 
14 yr1danberi İtalyan milletinin bütün 
kuvvetlerinin müteveccih bulunduğu 

hedef ve İtalyanların vücude getirmek 
istedikleri şey işte budur: 

Bir sulh imparatorluğu, İtalya ge -
rek kendisi için gerek diğerleri için sulh 
istiyor. İtalya ancak yabancı kuvvetler 
tarafından mecbur edilirse harbe müra
caat eder. İtalyan imparatorluğu, Ha • 
b:§istanrn bütün kabileleri için bir me
deniyet ve insaniyet imparatorluğu ola
caktır. Çünkü milletleri mukadderatla
rı -:a doğru sevketmek Romanın vazi • 
fesidit. Tarihimizden çıkan kanun böy
le istiyor. Önümüzde istikbal için bil -
yük brr yol açılıyor. 

Si.;:e ilSn ediyorum: 

Habet memleketi ve Habe§ kabile • 
]eri bugün italya krallığının kat'i ht• 
ki:niyeti altında bulunmaktadır, İtalya 
l:ralı, Habeşistan imparatoru ünvanmı 
almıştır. 

Habeşistanda ve İtalyadaki zabitler, 
l:üçük zabitler ve askerler, siyah göm -
lck1iler, erkek ve kadın İtalyanlar. 

Siz kendinize bir imparatorluk fet • 
hettiniz. İtalya, bu imparatorluk için 
çalışacak n bu imparatorluğu silah kuv 
vetile her kim olursa olsun bütün dü; · 
mantara ~artı mildafaa edecektir. ı 

Bu bcyanatmı. '.Allah ve insanlar ö-

Duçe, halkın tezahüratı arasında 

nutkunu bitirmiş, müzikalar milli marş 
lar çalmaya başlamışlardır. Halk ve as
ker yavaş yavaş hareket etmektedirler. 
"Duçc, duçe,, ve "Yaşasın kral", <yaşa• 
sın Habeişstan imparatoru>, "yaşasın 
İtalya,, sesleri biribirini takip eylemek· 
tedir. Nihayet İtalyan milli marşr, bil -
tün meydanı ve binlerce halkı sarmış -
tır. 

tTALYANLAR HARRARA 
GiRDiLER 

Roma, 9 (A.A.) - Mareşal Grazyani 
krtalan Harrara girmişler karışıklıklara 
nihayet vermişler, resmi daireleri işgal 
etmişler ve konsolosluklarla Fransız he
yetinin emniyetlerini tahtı temine almı§ 
]ardır. İtalyan kıtaları Diredua'ya doğ
ru ilerlemektedirler. 

GENERAL GRAZY ANI MAREŞAL 
OLDU 

Roma, 9 (A.A.) - Kral, Habeşis • 
tan cenup kıtaları başkumandanı ge -
neral Grazyaniye mareşalhk ünvanrnr 
tevcih etmiştir. 

MASLAHATGÜZARIMIZI N HEM-
ŞiRESi KAYIP 

Adisababa, 9 - Adisababa şehri Ha. 
beş haydutları tarafından yağma edil •

1 
diiğ sırada Türkiye elçisinin bem§iresi 
kaybolmutşur. Şimdiye kadar yapılan 

araştırmalara rağmen hala bulunama -
mıştır. Türkiye maslahatgüzarı da zor -
lukla hayatını kurtarmış fakat elçiliğin 
iki uşağı öldürülmüştür. 

Adisababadaki Avrupalıların ma • 
ballesi Habeşler tarafından hak ile yek· 
san edilmiştir. Yalnız İmperial oteli tah 
rip edilmemiştir. Sokakta bir otomobil 
içinde iki Avrupalının yanmış cesetleri 
bulunmuş, fakat kendileri teşhis edile -
memiştir, 

Habeş imparatorluğu hazinei evrak 
daiıresi ile Habeş mektebi, sarayla civa
rı da yakılmıştır. 

NEGUSUN SERVETi 9 TON 
Londra, 9 (A.A.) - Kudüsten ge. 

len haberlerin hilfına olarak Londra
da resmen bildirildiğine göre Negüs 
şimdiki halde muvakkaten Kudiiste 
kalacaktu. İyi haber alan mahafil, 
Negüsün, Milletler cemiyeti konseyi 
içtimaından evvel Londraya gelmesL 
nin şayanı arzu olmıyncağmı söyle
mektedir. 

Negüsün beraberinde getirdJği ha
zinesi, Kudüste bir İngiliz bankasına 
konacaktır. Bu hazine dokuz ton sik. 
Jetinde l:lS sandıktan ibarettir. Bu san 
drklardan 123 ü gümüş Mario.There.se 
riyalleri, öteki sandıklar ise altın ile 
doludur. 

Negiis bu ak~am, lngiliz fevkaladt> 
komiseri Sir Wanchope'ı kabul etmiş. 
tir. .. - --- --·----- - .... 

caktır. 

Türk t>:uşuna lazım olan planörler
le malzemeyi memleket içinden temin 
etmeğe çok ehemmiyet veriyoruz. Kay. 
seri tayyare fabrikası, ısmarladığımız 
muhtelif tipte 28 planörden sekizini 
bitirmiştir. Askeri fabrikalar da iki 
paraşüt kulesinin demir kısımlarını 
hazırlamaktadır. Bir tanesini soyret 
Rusyadan getirtmiş olduğumuz bu 
paraşüt kulelerini şimdilik Ankara, 
lstanbul ve lzmirde kurarak gençleri. 
mizi paraşUtçülüğe alrştıracağız. 

Çalışmalarımızın kolaylıkla yürü. 
mesinde candan yardımlarını görmek. 
te olduğumuz Sovyet büyük el~L~i Ka. 
rahanla devamlı alakalarından çok 
duygulandığımız dost Sovyet Rusya. 
nrn ossoaviyahim kurumuna ve Sovyet 
uzmanlarına da teşekkür etmeği bir 
vazife sayarız.,, 

Seıa·nikte 
Amelelelerle tütün 

işçileri çarpıştı 
Atina, 9 (Hususi) - Selanikte tü. 

tün amelesinin yaptığı umumi grev 
demm ediyor. Evelki gün altı bin ka. 
dar amele gürültülü nümayiş1er ya. 
parak hük6met konağına gitmişler, 

valiye dilediklerini bildirmişlc>rdir. 

Bunlar talepleri kabul edilmedikçe 
dağılmıyacaklarını söylediklerinden 
polislerle grevcilerin arasında çarpış.. 
ma olmuş, her iki taraftan 40 kisi ya. 
ralanmrştrr. Bir gün evelld ~e!cilde 

ameleler gene nümayiş yapıncn jan. 
darmalarla ameleler arasında kanlı 

Yahudi - Arap 
mücadelesi 

Filistinde çarpışmaları 
önlemek için lngiltere 

asker yolladı 
Kudüs, 9 (A.A.) - Filistin umunıi 

grev komitesi reL..:;i B. Hasan Sıtkı Ca-ı 
ni Havas ~ı.jansı muhabirine beyanatts 
bulunmuştur: 

Arap milleti, grevden vazge~ntt
yi asla hatırına getirmemektedir. Bil
akis her türlü f edakarlık1arı göze al' 
mağa. amadedir. Ortada bir Arap _,,, 
Yahudi meselesi mevcut oldukça kiıtı• 
se kendi selametinden emin olamaı· 

Arap milletinin iradesine uygun o .. 
lan itaatsizlik beyannamesini olduğfl 
gibi ipka ediyorum. 

B. Hasan Cani, silahsız itaatsfzliJı 
beyannamesi ve memurlar grevi dolB" 
yısiyle bugün muhakeme edilecektir. 

Londr::ı., 9 (A.A.) - Alakadar ın• 
hafil fevkalade komiser tarafmds0 
istenen askeri kıtaların Filistine yoJ.. 
}andığına dair akşam gazetelerinid 
vermiş oıduklan haberleri teyit efıı 
mektedirler. 

Londra, 9 (A.A.) - Filistindeld"' 
rap - Yahudi muhnsamasmı mevzuf 
bahseden koloniler bakanı B. Thoınslr 
lngiliz hükumetinin, ne tehditlerin. ıtl 
de ayaklanmaların tesiri altrndl 
kalmıyacağını söylemiştir. Muse~ 
?!luhaceretinln durdurulması da mef' 
zmr bahfs değildir. ~ 

müsademcler olmuş, 12 kişi ölmüş, ~ 
kişi ağır, 250 kişi hafif surette yar" 
lanmıştır. ·-- - --. · _,,. _.. "' 



.. 

1 

Sigorta işleri· 
Föniks şirketi ile "Türkiye Milli,, 

nin son vaziyetleri 

Diğer şirketlerden hiçbirinin muka
vele hükümlerini yerine getiremiyecek 

bir halde olmadıkları anlaşıldı 
Föniks şirketinin hesaplarında 1 
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19 Mayıs bay .ram ı 
Karadenizli gençlerin değerli 

19 Mayıs Atatürkün Samsona ayak 
bastığı Türk devriminin başlangıcı 

olark tarihe mat ed:Iip her yıl milli 
bir bayr:ım heyecanile kutlulanmas~ 
yolunda Karadeniz Talebe birliği ta
rafından resmi makamlara temenni
lerde bulunulmuştur. Birlik tarafın· 
dan 19 :Mayıs günü üniversite konfe
rans salonunda 19 mayıstan evvel ve 

sonraki devirlerin siyasi, hukuki, ka
rakterini canlandırmak üzere Mahmtıt 
Esat Bozkurt ve Üniversite profesör· 
lerinden Ali Funt tarafından konf~
ranslar verilecektir. 

Bugünün gecesi de Taksim bahçe 
sinde sabaha kadar büyük gece eğletı 
tileri tertıp edilmiştir. Meşhur pehli-

bir teşebbüsü 
van güreşleri, milli §arkılar, Karade
niz oyunları zeybek ve sair milli oyun
lar yapılacaktır. 

Karadeniz gençlerinin göstermiı 
olduğu bu kıymetli teşebbüs bütün 
gençlik, parti ve Halkevince takdirle 
karşılanılmakta, Karadenizli tüccarlar 
birliğe maddi yardımlarda bulunmak
tadırlar. 

ıneydana çıkan açık üzerine şehrimiz- t 
deki bütün sigorta şirketlerinin sıkı 
bir kontrol altına alınarak hesapla::ı
nın gözden geçirildiğini yazmıştık. 
Muhtelif müfettişler tarafından ida
re edilen teftişlere cumartesi olmasr 
na rağmen dün de devam edilmiştiı. 
ll'öniks ve Milli şirketlerinden maadı>., 
diğer şirketlerin hesaplarında yapı
lan araştırmaların hiç birinde şüphe
li hesaplara rastlanmadığı söylenmek 
tedir. Mcmlehetimizde bulunan muh
telif sigorta şirketleri mukavele h:i· 
kUmlerini yerine getireb:lecek bir vı-
2iyette bulunmuşlardır. Bunların ara
sında Bozkurt sigorta ~irketinin açı 
ğı oldu~'U ileri sürühnü~se de, bu aç:k 
§ayiasının şirketin bir kaç yıl önceltı 
Zararından galat olduğu anlaşılmı~
tır. 

la beraber evvelce de bildirdiğimiz 
lier iki şirket de muameleleri kesmiş
ler ve bu ayın sonlarında yapılacr,k 

umumi htyet içtimaına hazırlanmıyQ 
başlamışlardır. Kuvvetle ileri sürülen 
ihtimallere göre umumi heyetlerck 
tasfiye k~rarı vereceklerdir . 

Talebe Birliğinde [KISA HAiERL~] Kızılay haftası 

Diğer taraftan Föniks'~n vaziyetilr 
f~n~ b·r \aziyc~e süriik!ı:.>nen "Türkıyc 
Mıllı,, nin kurtarılıp lrnrtarılamıyacağr 
h~nüz bellı değildir. Şirketçe Viyanaya 
gonderilen muhasebeci Bay Orhan 
~önmüş, fakat gerek oradaki, gerek 
~uradaki temaslarından henüz müs
bet netice elde edilememiştir. Bunun-, 

Pnıis haberleri: 

Yatak yüzünden 
Feriköyde Buhurlu sokakta 20 nu

maralı evde oturan Ahmet'le k 
su" Ar omşu-..,arı ı ve 1tarısı Fatma b" 
mesel~. d ır yat?.k 
rı koea ı~ en k~vga etmişlerdir. Ka
Ahnıea· ~r :dehaya göre liasta olan 
fazı 1 ın oogazmı sıkmışlar, ağzındar. 

a ,{an gelm . 
dır Alı esme sebep olmuşhr-
lul~ nıet hastahaneye yatırılmış, suc, 

r yaka lanmıf;lardır. 

Bundan başka Föniks ve "Türkiyt 
Millt.,den bizzarure açıkta, zararda ka
lan sigorta müşterilerini paylaşma1t içia 
d.1ğer sigorta şirketleri de faaUyetP 
ge~mis bulunmaktadırlar. Bu kabi! 
den olarak Anadoru sigorta şirketi Go. 
latada Türkiye Milli hanında derhal 

b1r yazıhane a~mış, ve sigortalı bulu
narak bugün bir zarar vulrnunda taz
minat bederni alamıyacak olanları 

sigorta etmek üzere mümkün olan k()
laylığı göstermeğe başlamıştır. 

Yapılan anlaşmalarla Hayat sigor-
taları geçmiş zamanlara da şamil 

ı;artlarla dcvranılmış, yahut müşter;nin 
zararını az çok paylaşmış olmak me-

seleleri üzerine sigortalar yenilenmiı:: 
olacaktır. İktisat Vekaleti tarafından 
çıkarılacağı söylenen izahnamenin de 

umumi taftişten sonra yapıla.cağı an
laşılmıştH'. 

Tavla 
... 

Müsabakamız 
Büyük ta·ıla müsabakamızm semt 

şampiyonları karşılaşmasına yarın 

akşam saat sekizde Melek kıraathane 
sinde devam edilecektir. On dört semt 
şampiyonu arasında yapılacak bu ka:r 
şrlaşmanın şekli hakkındaki bütün 
tafsilatı yarınki sayımızda bildirece-
ğiz. 

lunl~ qı AR!P EDE..YlKEN - Beyoğ
kafrıncl':i-~ı&h:ı.s.nda Altın bakkal so- Kömür depo!an Anadolu-
nu .. ~ numaralı ev.ı-. nturan Hüs- • ? 
git~~ını tcsbit etmek üzere şubeje h sarına mı gıdecek 
"al ış, bu sırada cebindeki 110 lirası Anadolu .hisarındaki bazı arsa sa-
" 1nnıT(>~ır lda· ·· 
de . :,.~ · ıa uzerinc Halit ismir. hipleri belediyeye baş vurarak Hisar-bırı Yakalanını(>trr. 

~ da kömür deposu yapılacak yerler b'l-
nin~TOMOBlL ÇARPTI _ Şehrem;- lunduğunu bildirmişlerdir. Belediye 
satıc~ Çukur bostanda oturan seyyar burada ve diğer bazı yerlerde tetki
Be Iiasa.n ba§mda marul tablnsill~ kat yapmaktadır. Verilecek karar ü-

Yazr!ta c mh · dd . zerine Kuruçeşmedeki kömür depofa-ge "e k u urıyet ca esınden 
mı~\ en 2300 numaralı otomobil çarp rı buraya nakledilecektir. 

' acal:Iarından yaralanmıştır. Elma 'ı Su Şirketi 
RlnfBARA 

nerde Ii YI KIRMIŞLAR .- FP- hesapları 
sinde Ce araççı Karamehmet mahane. Belediyenin eski Şirketler komise-
ra}ı e d ınalettin soka~ında 5 num::ı.- rinin Elmalı su şirketi hesaplarını iyı 
odas:a ~ıoturan Elazizli Süleynıanıu kontrol etmediği yolunda belediyeye 
rası kı 1 rsız girmiş, teneke kumblı- bir •ihbar yapılmıştı. 
Şüphe ~:r~k on lirası çalınmışttr., Bu ihbar üzerine belediye mufet
kaln:nnı trıne 14 ya~ında Mehmet ya- tişlerinden biri tahkikata başlamıştır. ' rş rr. 

no:aE!HRLE YARALADI _ Ak-1 Edirnekapıdaki Çocuk 
Pen"" numaralı evde sermaye Afü·I Bakım Evinde 

..,.reden N•n b 
banın k d :arı akarken dostu Kur Edirnckapıdaki Çocuk bakım evi-
ı:ıin ,,.;;~~r eşı Sefer, bir demirle Alı- ne anası olmıyan ve yalnız babası olan 

""""une vurmus kl d l k lis h L "'• yaralamıştır. A- kiiçük çocu arın a a mmasına arar 
kaıa:s·ahaneye kaldırılnıış, Sefer ya- verilmişti. Bakım evine bir çok mi.i
istenı rnı~tır. Sefer, Alisin kardeşini racaatlar yapılmaktadır. Bunların va- . 
Yapzn;=~be kızdığı için bu tecavüzü ziyetleri tetkik edildikten sonra yur-

Kongre gürültülü oldu; 
işe polis müdahale etti 

Talebe birliğinin altı aylık çalışma 
durumunu tetkik etmek üzere dün E
minönü Halkevinde bir toplantı ya
pılmıştır. 

Toplantı kurum başkam Bay Hü
seyin tarafından açılmış ve kongre 
başkanlığına Ekrem seçilmiştir. Ku
rumun al!:ı aylık çalışma raporu okun 
duktan sonra rapor üyeler tarafından 
şiddetli tenkitlere uğramıştır. Kongre 
başkanı istifa etmiş ve gürültüye po
lisler karışmıya mecbur olmuştur. 

Kongre biraz sonra sükfınet bul
muştur. 

Bundan sonra yeni bir kongre he
yeti seçtlıniş ve türlü meseleler 
üzerinde tekrar konuşmalara başlan
mıştır. Bu arada birlik idare heyeti
nin yaz tatilinde Anadoluya bir tet~ 
kik seyahati tasavvuru ile Balkan ta
lebe birliği Antantma mukabil ha· 
zırlanan proje etrafında fikirler ileri 
sürülmüştür. 

Kongre başka bir güne kalmıştır. 

iki ilk mektep 
birleştiriliyor. 

Kira ile tutulan ilk okul binalar-ı
nm durumu kültür direktörlüğü is
pekterleri tarafından incelenmekte 
idi. Yapılan incelemeler sonunda Fa
tih taraflarındaki 42 ve 15 inci ilk 
okullarla diğer bazı okul binalarının 
kiralanmamasına karar verilmiştir. 
Bu okulun talebeleri diğer semtlerde· 
ki okullara dağıtılacak ve çift 
tedrisat usulü tatbik edilecektir. 

Yazılı l}Ok/amalar 
Liselerde ikinci yazılı yoklamaların 

soruları bu yıl kültür bakanlığı tara· 
fmdan tertip edilmişti. Bu imtihanla
ra girmiyen ve ikm_:ıle kalan talebe 
'için kültür bakanhgı yeniden imti
han soruları göndernıiyecek, talebeler 
okul öğretmenleri kurulu tarafından 
tertip edilecek sorularla imtihan edi
leceklerdir. 

Universite imtihanlprı 
üniversitede imtihanlara mayısın 

son haftasında. başlanacaktır. Yaban
cı dil derslerinden muvaffak olamı
yan talebe fakülte imtihanlarına ka
bul edilmiyccektir. Bu talebelerin ad
ları dün :ıa.n edilmiştir. 

KÜLTÜR DİREKTöRü - Şile 
köy okullarını teftiş etmek üzere gi
den kültür direktörü Bay Tevfik bu
gün şehrimize dönecektir. 

AYİN - Eski Lehistan cumurbaş
kam ölü Mareşal Pilsudski'nin ruhu
nun dinlenmesi için bu sabah saat otı 
buçukta "Terra Santa,. kiEsesinde bir 
ayin yapılacaktır. 

• Geçen sene açılmamış olan ts. 
tanbul Ziraat sergisinin bu sene tek 
rar açılmasına karar verilmiştir. Ser
gi ya vilayet arsasında yahut Şişhı:ı

ne yokuşundaki Çiçek pazarında aı:ı · 
lacaktır. 

•Amerika ve Avrupada şeh~ 
hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
giden Ankara belediyesi fen heyetı 

müdürü Asım dönmüştür. Bay Asım 
en çok Vaşingtonu beğenmektedir. 

Hafta bir Haziranda 
başlıqacak 

Kızılay haf tası bu yıl bir hazi .. 
randan ıtibaren başlıyacaktır. Hafta. 
çahşınasmı tesbit etmek üzere, bütün 
kollar bir toplantı yapmışlardır. 

Top1a.ntıda hafta için yapılacak 

müsamereler ve eğlencelerin programı 
tesbit olunmuştur. Her kol semt semt 
dolaşarak Kızılay kurumuna yeni ü
yeler kaydedeceklerdir. 

Kurum tarafından verilecek müsa· 
mereler parasız olacaktır. Gece rad
yoda (Kızılay kurumu) mevzuu etra
fında da konferanslar verilecektir. 

• Kuruç:eşmedeki kömür depoları 
mn kaldırılması hakkında yapılan teb 
Iiğ üzerine bu depolardan 43, 57, 91. 
93 ve 99 numaralı depolar mallarını 
tahliye ederek faaliyetlerini tatil et
mişlerdir. 

Mısırdan seyyah teminine 
çalışıl 1yor 

• Heybelide yapılacak camiin iu
şasına bir iki güne kadar başlanacak
tır. 

• Elektrik şirketinin şimdiye ka
dar şube kirası namile her ay abone
lerden aldığı 25-50 kuruşluk mun
zam para indirilmi.§tir. Bundan sonra 
kablo ile cereyan alan binalar ayda 
12,5, havai şebekelerden cereyan alar 
binalar ise ayda on kuruş verecekler
dir. 

• Şehrimizdeki hususi mektepler
de bulunan Anadolulu talebenin ta
til zamanlarında velilerini görmek im 
kanlarını bulmaları için kamp müd
detlerini Anadoludaki liselerde geçir
meleri hususunda mektep müdürleri 
maarif müdürlüğüne baş vurmuşlar· 

dır. 

• Belediyenin Beyazıtta açmı!'!l 
karar verdiği İnkılap kütüphanesi 
için şimdiye kadar tahsisat bulunam:ı 
dığmdan kitap tasnifi işi bitirileme· 
mekte idL Belediyenin 936 bütçesinı:: 
koyduğu tahsisat ile buna imkan elde 
edildiğinden kütüphanenin yakınd<ı 
açılması beklenmektedir. 

Tayyare piyangosu 
Yirmi b1rinci tertip tayyare piyan· 

gosunun birinci keşidesi yarın saat 
birde Tepebaşında Asri sinema bina
sında yapılacaktır. Bu keşidenin er. 
büyük ikramiyesi 25.000 liradır. Bun
dan başka büyük ikramiye ve müka
fatlar vardır. Çekilecek numaralal'i 
sıraya konmuş bir halde salı günkiı 
sayımızda bulacaksınız. 

kJsmmm da bozulduğu sÖylcnmekk 
dir. Bu eşyalar kültür direktörlüğü i;:. I 
pekterleri tarafından tetkik edilmek
tedir. 

Türkiye Turing klübünün Kahire.o 
de tesis ettiği acentelik deliletile bll 
sene de şehrimize mühim miktarda 
Mısırlı seyyah teminine çalışılmakta• 
dır . 

Kahire acenteliği afişlerimizi ve 
neşriyatımızı Mısırın her yanına yay· 
maktadır. 

Türkiye Turing klübü, Avusturya, 
Macaristan ve Yugoslavya devlet dc
miryolları idarelerile yaptığı anlaŞ
malar neticesinde karşılıklı olmak 
şartile - bu memleketlerin mühim is
tasyonlarında Türkiyeye dair duvar 
ilanları astırmaktadır. 

Umumi emniyet nezare
tinden kaçtığı için! 

Çalmaktan dört ay iki gün ceza ve
rilerek hapishaneden çıktıktan sonra 
da o kadar müddetle umumi emniyet 
nezareti altında tutulmasına karar 
verildiği halde, hapisten çıktıktan son 
ra her gün bir nöbet karakoluna gidip 
defteri imzalamadığı kaydile, lhsaL\ 
adlı biri yakalanmıştır. 

Vaziyeti müddeiumumi Şefik, göz
den geçirmiştir. İhsan hakkında umu .. 
mi emniyet nezaretinden kaçmak mad 
desinden takibat& girişmiştir. 

Kiracı ve ev sahibinin 
çalınan eşyası 

Yeniköyde Firdevs'in evinde bir 
odada kiracı Etem'in F\rdevse ait bs.· 
zı eşyaları aşırıp Remzi, Emin ve Ys
sef'e sattığı iddia edilmiş, dördü de ya 
kalannuştır. 

Emin çalıp satmaktan, Remzi, E. 
min ve Yasef de çalınmış malı, çalın· 
mış olduğunu bildikleri halde satı-:.ı 
almaktan suçlu görülüyorlar. Tahki
kata müddeiumumi Şefik el koymut
tur. 

MEKTEPLERDEK! DEMİRBAŞ 
EŞYALAR - Bazı okullarda demir
baş eşyaların işe yaramadığı ve hir da alınacaklardır. 

~---~~------:-:::==--::::::~~~~=:::::::-::-===:::-=--====--===-==-=-=-=-=======:-=--::===.:::=::::::== 

1 ''Ki\r!c Kt1!'t11,, oltulunch ilk c!erı:ı vaTın verflectl<tir. Solclaıı ilk re!llfmde ta~'are~fmiz B. Savmiyi Türk Kuşuna yaz•lan tn1rheden bir kısmile beraber ~oruyoruz. ikinci fotoğraf, diin 
-<>ndradan ~elen yolcu t~yyarelt>~l~i getiren tnj:iliZ pilotlarını, Londrada staj yaparak dönen tayyareciler!mizlebir arada Yeşi1köy~e gösteriyor. Oçüncü resim, dün g~rültül~ h!r kongr~ ya.~ 

.Pan Talebe b. l· ~· 
ır ıgı toplantısında alınmıştır. 
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Abdullah'la Yunus'un duruşması, dün son saf hasına yaklaştı 

Mtldde·amumı, veznedarı öİİll· 
realere. idam cezası istedil 

r..~ •• ~ •• ~ .. ~ •• ~.~ •• ~ •• ~ .. ~-------------------------------------------~:::'li~~mll ................ , ........... . ................ s .............. . 
================ P O R =======:==-===== ;::::::::::::::: ::::==--........... ıc ... ı ::::::r.=: 
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Serbest gür.eş müsabakaları , 
"Arkadaşlık tarihinde • 

eşıne ender rast gelinir f . 1 
acıa.,, 

Müddeiumumi Ahmet A-luhlis 1 üma9, söyıügor: "Bu tü9ler ürpertici suçıı 
işüyenler, arlık cemiyetimiz arasında ı;aşamak hakkını kaybf!ttiler. Her 
ıki suçlunun kirli başlarını, adaletinizın keskin kılıcına ar zed.iqo1 um!,, 

Geçen kışın berbat bir gecesinde, 
yağmurun çiselediği soğuk ve puslu hır 
havada, Maslakta Ayazağa çiftliği ya -
kininde bir kurşunla yere serilen vez • 
nedarın ölümü davasının, İstanbul ağır 
ceza hakyerinde dün sabah açılan du • 
ruşma celsesinde, müddeiumumi Ah -
met Muhlis Tümayın iddianemesi din
lenildi. 

Esasa dair mütalearıın bildirildiği bu 
celse, tam saat onda açıldı ve açılır a • 
çılmaz müddeiumumi söze girişti. Hak
yerinde iddia makamını temsil e -
den Ahmet Muhlis Tümay, mütaleası
m bildirmeğe başlarken, şöyle dedi: 

- Galata postanesi veznedarı Hüse • 
yin Husnü, gittiği ziyafetten evine dön 
meyince, kardeşi Zekinin tahrikile ha~· 
lıyan tahkikat, memuriyetimizin başkan
lığı altında polisin iştirakile yapılmış, 

aradan çok ı;eçmeden Hüseyin Hüsnü
nün ölüsü, Maslakta dallar ve otlarla 
örtülü olarak bulunmuş, karşrnızda otu
ran şu iki suçlu hakkında yürüyen tak'.· 
bat, onJarı buraya kadar getirmiştir. 

Şimdi iddiamızı ileri sürerken, tahkikat 
safhalarmm temin ettiği delillere isti
nat ederek, maddi hadiselerin nasıl geç 

tiğini, bu ağır suçun manevi saiki ne ol
duğuhu, suçluların müdafaalarrnın lle • 
den yerinde olmadığım ve nihayet bun
ların işlediği suçun kanun çerçevesinde 
mahiyeti ile bu suça hangi maddenin ne 
ceza istediğini, sıraya tabi tutarak, bi
rer birer anlatacağız 1 

TAKIRTILAR ARASINDA! 

ıAlına.n tedbirler dolayısile, tam bir 
iı\tizamla dinleyiciler bölmesini doldu
ranlar, dikkatle kulak kabartıyorlar. 

Bu sefer, hak yerinin camlı kapılarını 

kapatmağa ve koridorda toplananları 

zaptctmckle uğraşmağa hacet kalmadı. 
Dışarısı oldukça tenha ve sekiz polis, 
kapı önüne dizilmiş, bekliyorlar. Fakat, 
içeriye girmek için zorlıyanlar da yok .. 
Geçen celselerde koridorlara bir çok ki
§i toplanmış ve içeriye girememişlerdi. 
Bu celsede salonun alacağı kadar dinle
yici geldiğinden, şimdi hepsi salonda 1 

Zabıt katibi Müzeyyen, yazı makinesi 
başmda... Daktilonun takırtılı kulak 
tırtıklayrşc arasında, müddeiumuminin 
sözleri çok güç işitildiğinden, hemen 
hc:kes boynunu ileri uzatmış, eller, 
kulakların arakasında! Ve müddeiumu
mi Ahmet Muhlis Tümay önündeki ka
ğrtla:;ı nrada bir göz atıp, sesi mutedil 
tonlu ve ifade tarzı derlitoplu olarak, 
sözlerini sıralıyor. İşte, elini uzattı, Al:· 
dullahla Yunusu gösterdi: 

- Bu suçlular, dedi, bu cinayeti pa -
ra iç.in birlikte işlemişlerdir. Veznedar 
Hüseyin Hüsnünün muhafazası altında 
bulunan Galata postahanesindeki kasa
da 8,000 liranın bulunması, bunların 

hem dikkatini, hem de hırsını, tamahını 
uyandırmı~tır. Bu parayı, ceplerine ir.
di:me.ği akıllarından geçirmişler, buna 
muv ... ~fak olmak için ne yapmaları lazım 
geldiğini araştırmışlardır. Düşünmüş -
Jcr. şu çareyi elverişli görmüşler -
dir: Kasadaki parayı elde etmek için 
anahtarı ele geçirmek ve bunun için de 
veznn:ların vücudünü yok etmek! 

OUlV'.ANLANAN BEYtNLER! 
Ahmet Muhlis Tümay, biran sus • 

cu. Sonra sözünü şu yolda ileri götür

dü; 
-• Birdenbire zengin olmak hevesi, 

ürkllbü1' Sineson köyünden iki hemşc-1 
rinin beynini dumanlandrrmış, Abdu~
lahla Yunus, cinayetten bir hafta evvel 1 
Ha•biyede bir kahvede oturup bir plan 
çizmişlerdir. Abdullah, Hüseyin Hüs -
nüyü, kendisinin pansiyon şeklinde o • 
turmakta bulunduğu eve, Pangaltıda 
Poyraz sokağında Mükafat tarafmdaıı 
tutulan eve iftara davet edecek ve ye • 
mekten sonra giıya Rıza adlı birine bir 
köpek satmak, hem de şöyle biraz do -
!aşıp hava almak bahanesile Maslak t2·ı 
rafına götürecekler, orada işin ilk ııaf-ı 
hasmı halledip sonra da ikinci safhayı 

yerine getireceklerdi. Yani, A bdulla • 
hm ertesi sabah postahaneye gidip ka
sayı açması ve parayı alması safhasını; 
Yunus, veznedarla ancak son zaman • 
da tanıştığı için bu işi yapamazsa da, 
Abdullah, onu hayli zamandır tanıyor. 
Postahaneye gidip geliyor. Oradaki me ı 
murlar, mesela veznedarın hastalandı -
ğınr' ve kasadan bazı şeyler almak için 
kendisini gönderdiğini söyliyecek olan 
Abdullahtan hiç şüphelenmezler. Onu 
veznedarın yanında otururken görmü~
lerdir. Şu halde? iş gayet kolay. Hat -
tii, ihtimal ilk safhasından daha kolay! 
İki hemşeriye göre, vaziyet böyleydi! 

Abdullah, bu sırada derinden bir sc~ 
luyuşla, gözlerini yan tarafa çevirdi. 
Göz kapakları şişkin ve kızarıktı. Uy -
kusuz kalmış gibiydi. Duruşmanın ba~· 
langıç celselerindeki zinde duruşunu 
kaybetmişti. Bu celsede, geçen celsede
kinden daha dalgındı. Ezgin bir hal • 
deydi. Yunusa gelince, o, her zamanki 
gibi dimdik oturuşlu, göz kapaklarını 
sık sık açrp kapıyarak, söylenilenlere 
kulaklarını dikmiş. Daima tetikte bir 
hali var. Mükafatsa, gayet sakin ve 
hatta lakayt bir halde bölmeye dirsek 
koymuş, etrafını seyrediyor. 

TUZAKLI SOFRA! 

- O ramazan gecesindeki kanlı ve 
tuzaklı iftar sofrası başında, Abdullah, 
Yunus, Hüseyin Hüsnüye ikram edi • 
yorlar. İstintak dairesince muhakeme -
den menolunan aşçı Mehmet de yemek
te hazır. Derken, sııat 19,40 da yukarı -
da işaret ettiğimiz bahane ile hareket, 
bir taksi otomobili ile Maslak istika • 
metinde yola çıkış. Ayazağa çiftliğine 

yakın bir yerde, Abdullahla Yunus oto
mobili durduruyorlar, Hüseyin Hüsnü
nün otomobilin dönüş için beklemesini 
tercih etmesine aldırış etmiyor, taksi 
ücretini veznedara verdirerek şoförü sa
sryorlar. Gene karanlığında dar ve ça • 
!ılıklı yollardan inerken, Abdullah, Mü
kafattan satmak bahanesile aldığı ta • 
bancayı çıkarıp yam sıra giden Jlüse -
yin Hüsnüye çeviriyor. Bir defa ateşi:· 
yerek, boynunun yukarı ve sağ kıs -
mından giren ve mukabil istikametten 
çıkan, nühayi şevkiyi de parçalıyan en. 
dahtr yaptığı gibi, suç planının ilk saf
hası tamamdır. İşin meydana çıkınamc:
sr düşüncesile, cesedi bir kenara çekip 
üstünii çalı çırpı ile kapatıyorlar, daha 
önce aldıkları anahtarı ve saati cepleri
ne indirip, geriye dönüyor, eve yollanr• 
yorlar. 

EVDEKi TEL.1.Ş .... 

Bu sırada, Hüseyin Hüsnünün aile -
si te!aş içerisindedir. Veznedar, hiç a • 
deti olmadığı halde, gecikmiştir. Nere -
ye gittiği bilinmiyor, fakat ... Buna rağ

men meraktalar Biraz daha bekledikten 
sonra, ölenin kardeşi Zeki, Abdullahm 
evine gidiyor. Abdullahın, tam bir so -
ğukkanlıhkla aramaya iştirakinden ön • 
ce verdiği cevap, misafirinin yemek • 

ten sonra Pangaltı tramvay istasyo • 
nunda uzun, kara sakallı bir adama 
rastlayıp, kendisile vedalaşrp onunla u
zaklaştığı şeklindedir! 

Müddeiumumi, böyle derken Abdu'• 
laha baktı. O, bu bakıştan gözlerini ka
çrrdı. Gene derinden nefes alışla ben·w 
ber, başını önüne eğdi. Müddeiumumi, 

devam etti: 
- Ertesi sabah, Abdullahla Yunus, 

postahane civarına gidiyorlar. Fakat, 
planlarının ikinci safhasmr tatbike yol 
bulamıyorlar. Kasketini alnına iğmiş o
larak yüzünü saklamağa çalışan Abdu·· 
lah, ölenin kardeşi Zeki ile karşılaşıyor. j 
Yunus, kaçıyor. Abdullah. bu 1 

karşrlaşmadan kuşkuya düşüyor, fazla 1 

konuşmaktan çekinerek oradan sıvışı -1 
yor. Yunus, artık İstanbulda kalmağıı' 

tehlikeli görerek. trene, athdığı gibi 
tlrküp yolunu tutuyor. Onunla beraber ı 
Haydarpaşa ganna gelen Abdullah la ı 

beraber, kasa anahtarını hat boyundaki 1 

bir hendeğe atıyorlar. Saati, Yunus, yo:
nında alıkoyuyor 1 

SUÇLU VE ŞAHlTLER 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis Tüm
ay, tahkikatın inkişaf safhalarını ve 
suçluların yakalanmalarım da etraflı su
rette anlatarak, üç suçlunun ifadelerini 
birer birer tahlil etti. Başlıca altı defa 
sorguya çekilen Abdullahm inkar, te -
vil, ikrar, atıf yollu olmak üzere altı • 
sında da ifade değiştirdiğini, bu arada 
sebep olarak veznedarın kendisine te -
cavüzünü ve sonradan da kızı Hüsniye 
ile evlenmesine rıza göstermeyişini o~· 
taya attığını, halbuki bunları uydurdu
ğu ve sebebin münhasıran kasayı soy • 
mak olduğunu barizleştirdi. Yunusun 
sö~lerinden de bu neticeye varıldı*ını 
bahse katarak, Mükafatın ifadesiııd ::n . 

polislerin araştırmalarından ve vak'anın 

... 

gazetelerdeki akislerinden ürküp kor - rukarıda: Müsabakayı takip eden meraklılarla antrenör. 
kuya kapıldığı, Abdullaha satmak üzE:• Aşağıda: Bir karşılaşma. 
re yerdiği tabancayı tekrar evde görün-
ce halaya attığı yolunda bir vaziyet or- Dün Galatasaray klübü salonun.• 72 ve 79 kilo müs:ıh~kaları vaktin 
taya çıktığına dokundu. da kalabalık bir seyirci kitlesi önünde geçiktiğinden tehir edilmiştir • .Müsa. 

bakalar çok heyecanlı geçmiş, bilhas

sa Kenan - Ahmet ve Nuri - Sadrk 

KESENKES SABlTTIR! subest güreş müsabakaları yapılmı~
tır. Müsabakalara saat 4 te başlan. 

Sonra, şahitlerin üadelerini ortaya mış, otuza yakın güre,çi karşılaşmış. 
aldı. Suç işlenirken, buna kimse şahit tır. Neticeleri şunlardır: müsabakaları çok çetin ve meraklı oL 

olmamakla beraber, taksi şoförü Musta- 56 kiloda: Birinci Ahmet, ikinci muştur. 
fanın ve tahkikatı yapanlarla sonraki Kenan, üçüncü Ziya, Ağırda Çoban M~hmet rakibi ol. 
safhanın şahitlerinin ifadeleri suçun si!• 61 kiloda: Birinci Mehmet, ikinci 

madığından 8 dakika _ı:arım ağ?rdan 

Mehmet Ali ile 8 dakika da yanm ağır 

birincisi Hüseyin Ahmetle bir göste. 

butuna yettiğini, esasen suçluların ifa· Şemsi, üçüncü Necdet. 
delerindeki değişikliklerin, suçu ikrar 66 kiloda; Birinci Faik, ikinci lb. 
vaziyetini değiştirmeğe yarayıcı mahi • rahim, üçüncü Mehmet 
yette olmadığını belirterek: 87 kiloda: Dirinci Hüseyin Ahmet, riş miisabakasında i!,;isini de yenmiş. 

- O ges~ nöbetçJ bı.ılun;m !fl~d?ei- ikinci Mehmet ;,Ali, üçüncü Seyfi Ah. tir. Bununla beraber Hüse1.in Ah.. 
umumi <:evdetin nezareti altında geçen met. met, Çobam epeyce terletmişti; .... _ ... _·~~ 
hazulık tahkikatı, her iki suçlunun m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M;~~~~9~~ 
dafaalarının yerinde olmadığını ta o za -
man meydana koymuştu, dedi. Vaziyeti 
teksif edip hülasa edince, cinayetin, 
veznedarın muhafazası ve mes'uliyeti 
altında bulunan ve içinde devlete ait 
olan 8.000 lira saklı kasayı soymak 
maksadile görüşülüp kararlaştrrıldığı, 

iki hemşeri tarafından, veznedarın bu 
maksatla kurulan tuzağa düşürülüp müş 
tereken öldürüldüğü, kesenkes sabittir. 

Mükafat, bu suçun haricinde kalı • 
yor. 296 n<:ı maddede, cürüm ve delille
rinin mahvedilmesi ve yahut tağyir ve 
tahrif edilmesi yazılıdır. Mükafatın hz.· 
reketinde, bizce bu mahiyet yoktur. Ta
bancayı, bununla suç işleneceğini bil • 
meden vermiştir. Sonra da odada gö -
rünce korkup halaya atması, suçluları 
korumağa matuf kasti bir hareket sa • 
yılamaz. Onun beraetini isterim! 

Mükafat, bu istek karşısında evvel
ki halini muhafaza etti. Hareketsizdi. 
Abdullahla Yunus, artık sıranın kendi • 
lerine geldiğini kestirmişler ve dikkat 
kesilmişlerdi. Müddeiumumi de, onlara 
bakarak, onlar için istediği. cezayı bil -

diriyordu: 
CORUM VE CEZA 

- Abdullah, veznedar Hüseyin Hüı:· 
nünün arkadaşıdır. Buna istinat ederek. 
hemşerisi ve suç ortağı Yunusun da 
iştirakile, bu haydutluk planını kurmuş
tur. Bu vak'a, arkadaşlık tarihinde eşi. 
ne ender rast gelinir bir faciadır! 

Taammüt itibarile, ceza kanununun 
450 nci maddesinin dördüncü bendine 
ve mani sebepler dolayısile husule gel
miyen para almak suçunu kolaylaştır • 

mak iç!n müştereken katil fi~linin '.ş ~ 1 

lenmesıne göre, aynı maddenın yedıncı 

d. h' . y ld y k 1 ben ıne uyan, ma ıyetı agır o ugu <• 
dar, cezası da ağır bir suç karşısında -

yız. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis Tü • 
may, burada bir anlık duruştan sonra.ı 
sesini yükseltti: 

1 - Bu tüyler ürpertici suçu işliyenler, 

kanunun dokunduğumuz maddesine!' 
göre, artık cemiyetimiz arasında yaşa
mak hakkını kaybettiler. Her iki suçlu
nun kirli başlarını, adaletinizin keskin 

kılıcına arzediyorum ! 

ABDULLAH, BITKtNLEŞIRKEN .. 
Yunus, bu istek karşısında ıene es-

kisi gibi. Fakat Abdullahın yüzü, ter -
le parıltılı gözlerini dört, bir tarafa gez
dirdi. Oturduğu yerde kımıldandı. Güç
lükle nefes alarak, iki elile birden suç
lular bölmesinin ön kenarına tutundu. 1 

- Ancak, Abdullahın yaşı noktasır
dan 56 ncı maddenin de b:.ı arada göz 1 

önünde tutulmasına İ§aretle, bu husus
taki iddianamemizi bitiriyorum! 

- Abdullah, bu cümle üzerine, elle -
rini bölme kenarından çekip, dudak -
tarını ısırdı. İçi biraz ferahlamıştı. Ağ -
zınm ucunda bir kısılış izi belirdi. Çili~ 
kü, müddeiumumi, suçu işlerken yirmi 
iki yaşında olan Yunusun doğrudan 

doğruya asrlmasmı, fakat o sırada yir -
mi bir yaşını tamamlamamış olan Ah -
dullahın, idam edilmeyip, bu noktadan 
yirmi dört yıl ağır hapse konulmasınr 
istemiş oluyordu. Nüfus kayıtlarında 

yaşları böyle tesbit edilmişti 1 
KALSIN MI, YOK.SA? 

Saat on ikiye yakın. iddianamenin 
söylenilmesi, tam bir saat kırk altı dak·. 
ka sürdü. Reis Ahmet Suat, öldürüle -
nin varislerinin avukatına soruyor: 

- Şahsi iddianızı serde hazır mısı • 

nız? 

- Eğer müdafaa tarafının avukatı, 

hazırlanmak için mühlet istiyecekse, 
buna biz de razıyız. Gelecek celsede iki 

taraf birden söyler, yok eğer .•. 
- O tarafın vaziyeti, ayrı bahis. Siz, 

kendinize ait kısımda ne diyorsunuz;? 
Ona cevap ve,iniz ! 

Yanyana duran iki avukat, kısaca 

konuştular. Sonra cevap: 
- Hazır değiliz. istimhal ediyoruz 1 
Tam bu sırada Yunusun avukatı a -

yağa kalktı: 

- Ben, hazırım. Bu yüzden muhak • 
menin kalmasına ne lüzum var?. On -

madığı sorulunca, o da, ayağa kalka • 
rak, şunları söyledi: 

- Hayır, efendim. Müddeiumumi• 
lik, bana çok şiddetli ceza istiyo:ı. ttak• 
kım zayi olmasın. Vekil tutacağım, 
kendimi rnüddfaa ettireceğim 1 

Ahmet Suat, Kemal ve Abdurrah • 
man Şerefle kurulan hakyeri heyeti, kı
sa bir müzakereyi müteakip, şahsi iddia 
ile müdafaaların gelecek celsede yapıl-
masrnı ve tarafeyn arzu ederlerse, mü
dafaalarının yazılı birer suretini de ver
melerini kararlaştırdı. Duruşmayr, bat
ka güne bıraktı. Saat on iki! 

Reis Ahmet Suat, Abdullaha: 
- Gelecek celseye kadar, dedi, avu• 

katını tut ve o celsede hazrr bulundur! 
- Peki, efendim l 

Bundan sonra bazr istinabelere st • 
ra gelmişti. Kadınlı, erkekli dinleyki· 
lerin hepsi, jadarma önünde götürülen 
suçluların peşi sıra dışarıya çıktdar. 

Koridorda yanına yaklaşan bir arkada
şı, Abdullaha şöyle seslendi: 

- Merak etme, müteessir olma! 
Bileği Yunusun bileğine kelepçe • 

lenmiş olarak, jandarmaların önü sır• 
hızlı hızh yürüyen Abdullah, güldü ve 

elini şöyle bir salladı! 

üMdde umumi Kaşit\n 
rahatsızlığı 

İstanbul adliyesi müddeiumumil8" 
rinden Kaşif, bir müddetteberi rahat" 
sız bulunduğundan, makamına gele
memektedir. Sıhhatinin düzelmekte 
olduğunu memnuniyetle öğrendik. PelC 
yakında büsbütün iyileşmesini temen· 
ni ederiz. 

tar da söylesinler, biz de s6yliyelim, c'- İılı1nlıul Bıltdİ'll'"1İ Tepebaşmda Anfi 
Tiyatrosunda 

sun, bitsin iş' $ehir1Yyatrosv 
~::d;i::~~t~hmet M~hlis Tüm-1 11111111111111 

Bu akşam s~at 
20.30 da 

ay. şu mutaleadaydı: 1 

- Başındanberi davayı takip ettile;, 111 il 
her celsede hazır bulundular. Bizce 
talike hacet yol:. Bahusus. ki müdafa::ı 
tarafı da müdafaaya hazır! Bununla b. - 11(11 ı;: •• , 
raber, takdir hakkı hakyerine ait! 111111111 

LüKüSHAYA"t 

Büyilk operet 
3 perde 

f 11 ·azan: Ekrem Refi< 
Besteliyen: Ceııı,ı 

ABDULLAHIN HAKKI! Rcsit. Her yer elli kuruş. 
Bu aralık Abdullaha avukatı olup ol- Bugün matine yoktur 



1 • ışaretler 
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1 .•. Uzaktan • • 

A•erlkalı 
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IGezintiler 1 ... 
Dakika ölçümüz 

olsun 
Makine ruha galip geldi. Bir kıt· 

la bir bahar arasında motör elek-. , 
trık kaba iman eti ile karıılaftı. 

Tank, tayyare, zehirli gaz, kim
ya harbi mızrak ve yağmur dua· 
•İyle mukabele gördü. 

Londrada bir tecrübe yaptı ve üç bin metreden 
Sıraıı clüıtükçe, "vakit nakittir,, 

eler, ba§ımızı, çok bilmişlere yara· 
şan bir eda ile sallarız. Yalan! .• 
Vaktin altın değerinde bit varlık ol 
duğu kafamıza sinmemiştir. Bunu 
geli§i güzel söyleriz. V aklimizi 
kahvede, bir doıtun salonunda 
bir vitrin önünde kıtır kıtır keser. 
öldürürüz. 

Bir tar alta teknik . Bir taraf ta 
sade ruh bir mevıim döğüştü. 

iptidai ceıaretin, kahramanlığın 
mitralyöz idare edenlerin önünde 
naaıl eridiğini görmiyen kalmadı. 
Yarı ilah iptidai inıan ce•areti
nin cılız beyaz çocuklar tarafından 
bir bahçeden çiçek d evşiri gibi ko
layca avuç içine girdiğini kim in
kar eder. 

Arslan postlu, kılının ucuna ka
dar kahramanlık destanı ıayılan 
insanlar bu gün bir sirk mahluku• 
halinde durgun ve mahşerimsi bir 
hayat içindedirler. 

Motörize ordu, Habeş §ehirle
rini daltndan koparılan bir elma 
için •arledilen emekten daha az 
zahmetle dişleri arasına sıkıftırdı. 
madde, ruhu yendi. 

:1(. :1(. :(. 

Habeı yurdu bir istilanın dehşe· 
tini bütün kuvvetiylE ya,ıyor. Bel
ki de bu günlerde bir ıeı Habeş 
yurdunun ltalyaya ilhakını bütün 
dünyaya haber verecektir. 

kanatlarını sallayarak 
yere indi 

Kendisine "Kuş adam,, adı verilen ve geçenlerde 
Afrikadan lngiltereye gelen Klem Sohn mayısın birinci 
günü Londrada Hanvort tayyare meydanının üsti.inde 
üç bin metre yüksekliğinde tayyareden atlamış ve üze. 
rindeki elbisesinin kanatlarını kullanarak rahatça yere 
inmiştir. Kuş adam bu inişi şöyle anlatıyor: 

"Tayyareden atıldıktan bir iki dakika sonra, lıare. 
ketlerimi takip etmek istiyenlere işaret ı.·ermek için ba. 
caklarım arasındaki duman verici bombayı patlattım. 
Kollarımı ve bacaklarımı açarak !ren yaptım. Bundan 
sonra uçuşum intizama girdi. Yer yüzüne üçyüz metre 
yaklaşınca paraşütümü açtım. Çünkü paraşüt olmadan 
beni toprağa indirecek kanatları henüz yapamadım. Buna 
da yakında muvaffak olacağım.ı umuyorum. Otuz nltı 

kilogram ağırlığında olan paraşütten kıırtulursam top. 
'rağa daha yavaş inecek ve yolımw kontrol edcbilece. 
ğim.,, 

Klem Sohn yirmi beş yaşında güler yüzlü bir gençtir. 
Vücuduna demir bir kuşakla bağlanan iki kanadı var. 
dır. Bacakları arasındaki kumaş dümen vazifesini gör. 
mektedir. 

Seyirciler onun tayyareden atıldığını görememişler_ 
dir. Fakat bir iki dakika içinde kara bir noktanın h1zl1 
hızlı düşmekte olduğunu gördüler. Biraz sonra bu düşen 
cisim, büyük kanatlarım açıp kapıyor bacaklarım oyna. 
tıyor, dönüyor, yol değiştiriyor, şaşılacak bir katiyetle 
iniş yerinin merkezine doğru geliyordu. Gittikçe sürati 
azaldı. Kuş Adamın k~ndisine tamamiyle hakim olduğu 

belli oluyordu. 
Yere indiği zaman seyirciler, tebrik etmek için koştu. 

tar, fakat kendisini bulamadılar. Çünkü iner inmez bir 
otomobiJe binip gitmi~tl. l{lem Sohn yaptrğı bu mühim 
tecrübede tamamiyle mu,•affak olmuştu. 

Dahaıı var. Bu kalenderlik. yal· 
nız kendi zamanımız:tn, kendi vak
timizin öldürülmesiyle de bitmez. 
BQ§kalarının da proğramlarını alt 
üst, işlerini karma karışık ederiz. 
Meıelô_ bir dostunuz size telefon 

eder, aman, eler, çok ehemmiyetli 
bir mesele için senini e konu§ aca· 
ğım. Yerinde miıin? 

-Evet! 
Dedin mi, yandığın gündür Bek· 

le, bekliyebildiğin kadar.Saat üçte 
buluşmak için söz verilmişse , be~te 

de gelebilir. Hem gülerek, sırıta • 
rak: 

- Adam sen de aldırma! 
Diyerek gelebilir. 
Baz.an da: 
- Yarın sizdeyiz. 
Derler. Yarın ... Bu koca bir gün

dür. Sabahı var, öğlesi, ikindiıi, 

akıamı var. Sonra sizin kendi işle
riniz, hesabınız, kitabınız var . Ki
min umurunda! .. RaJyo antenleri bu haberi uluk· 

lardan ufuklara naklederken bu 
Hl' harbin bQ§laJığı günlerdeki 
heyecanla kar§ılanmıyacaktır. 
Beklenen bir emrivaki diye hayret 
bile edilmiyecektir. 

Habeş imparatorunun • 
yerıne kim geçecek? 

Beklersin. Yemekler soğur. ısıtı

lır. Hizmetçi homurdanır, ev so • 

murtur. Yüzünüze bakanların gö~ 
lerinde: 

- Ama da sayılıyorsun! 

Fakat bu •ade burada bitecek t"k , 
u enecek ve kapanacak mahiyet-

le J ".!'J• egu, ır. Kahramanlık hilı&ye-

ıinden •onra galibin kriz hikaye• 
•i bQ§lıyacaktır. 
Vakıa madde galip geldi. Habe§ 

ce•aretini ezdi. yok etti. Fakat ne 

Bir Fransız gazetesi Haile Selasi- r 
yenin yerine kimin geçeceğini tetki k. 1 
derek diyor ki: 

Zannedildiğine göre ltalya, mem. 
leketinden gitmiş olan necaşinin ye. 
rine eski imparator büyük Meneliğin 
varisi Lidj Ya.su'nun oğlu iiçünvü Me. 
neliği koymak niyetinde bulunuyor. 

Bunun sebebi de dahili bir ha ı lı; me. ı 
netmekti. Menelik ölürken, önce 
müslüman olup sonra hıristiyan dini. 
ne girmiş olan Galla hakimi ve kız. 
}arından birinin koc~sı olan Ras 
Mikaelin oğlu Lidj YasuJ"ll Yeli_ 
aht tayin etmişti. Fakat Meneliğin 

karısı Taitu kendi gözdelerinden bi. 
rint necaşi yapmak istiyordu. Bunun 
için de Tigre ra.sım seçti. Fakat Şoa 

asilzadeleri Lidj Yasu'yu tahta geçir. 

diler. Yeni necaşi on y12di yaşında, ba
dem gözlü, açık r enkte çehreli gençti. 
Saçları kn•ırcık, alnı dar ve yüksek, 
dudakları ince idi. Tatıı bit· gülümse
mesi, fakat hüzün verici bir sabitıikle 

bakan cansız gözleri vardı. Eğlence. 
yi seven bu genç zekasızlığına muka-

Diyen küskün bir gölğe ıezerwi· 
ni:z:. Ağzınızda lahavle tesbihi. uza• 
dıkça uzar. Saatlere kı:z:ar, dostu• 
nuza kızar, kendinize kızar. kay• 
bolan gününüze, çürüyen tatilinize 
acırsınız. 

Şaka değil, şu zaman işini artık 

kazandı? · 
Buna: 

imparator büyük Menelik 1909 
da ölmüş ve bu ölüm dört yıl gizli 
tutulmuş ve 1913 te ilan edilmişti. 

bil daima hiddetine mağIUp oluyordu. 
Bu hal etrafında bulunan papaslarla 

(Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

elbirliğiyle bir hale yola ko}'malı 
S. Gezgin 

'(LUtfen say1fayı çeviriniz) "- Zafer içinde zaler oe uzak-
lara bayraklar götürdük,, ıözü ile _... ....................... -. ................. __. •• ,... ...... _. ........ ._ .. ...,. ...... _...,... ......... ,.... ... .__,.. .... ...,_.... .... -. .... .__ ....... ..,.._..,. ____ _..,,_ ....... ---..--.... ~ 
cevap vermek belki pek ıevdalıca 
bir hareket olur. Fakat bir zaferin 
bilançosu romantik bir cümlenin 
olaca karanlığına terkedilemez. 
Maddenin zaferi açık kazanç he-

cı 
·: :. : : . ·:.: :. :: . :: . ::~ :: . :: . :: . ::· :~ 

aQplariyle tamamlanabilir. ::::::::=====::::; T et r 1 k • : 2 3 =================================================:::=:========::::=================================== 
. ltalya ilhak edeceği Habq .YUT - Doktor Çetiner, göbekli ve çıplak batlı adamla 
dunda nasıl bir iıti.ımar politikaaı otomobilde hoplaya hoplaya eve giderken Vural Gür .. 1"!«P edecektir? Bu politika ne fe- doğdu ailesinin muhitinde rahatsız olacağını ve ev 
kılde olursa olaun hangi eıasa da- sahiplerini de rahatsız edeceğini dütünüyordu. Eve 
J.'anırsa dayanıın tek kuvvetli bir gittikten sonra ilk tahmininde pek fazla isabetli olma
iıt • dığmı gördü. Bununla beraber ertesi gün yine izin 

ınat noktasından mahrumdur. 
alıp aynlmak üzere idi: 

Bu istinat noktaıı kısaca: Fi - - Nasıl olur, yarın en yakın doıtlamnızla bir 
;cıns menbalarıdır. Milli ltalyan mut gezintisi yapacağız; mutlaka bulunmalısınız! 
• •~ctna menbaları Habeş yurdunu Dediler. Mut gezintisinden sonra Hayyam K.lüp 
11hmsar edecek kurette değildir. faslı çıktı. Çet:ner, babasının uzak akrabasının dave. 

Habeı yurdunun istismarı ise tini kat'iyyen kabul etmemeği düşünüyoı·du. Vural 
1tıil l Gündoğdunun karısı: 

Yar arca liraya ihtiyaç göster • 
"1ektedı· J t • • . .. . - Doktor Anadoluda üç beş sene kalıp çelikler-
. r, s er sınaı1 ıster zıraı ıı-tıa,,..ar olsun! tim, filan diyor ama inanmamalı; fstanbul kendisini 
J gevtetecek diye ödü patlıyor! 
tcrlya linanı membalarını dı§a· Dedi. Çetiner, karakterinin sağlamlığından §ÜP-

rcclan getirecektir. Yabancı ser• he edilmesine kızdı. Ömer Hayyam Klübe gitmeğe 
"1cıyea( ile Habeş yurdunu i§liye- bir tarlla razı oldu : Masrafını kendisi verecekti. 

Cektir. O zaman inıanın aklına 
geliyor: 

" - Bütün bu hareketler bir 
harp oyunu ve Alrikada ba,kaları 
hesabına jandarmalık için yapıl
dı. 

Sadri Ert•m ' 

ru··rk Kuşunda çalışma 
k ' Türk kuşu tedrisatına önümüzde · 

1 
1 pazartesi gününden itibaren baş
anacaktır. Ders saatlerini tesbit et

tnek .. . uzere dün Hava kurumu merkc 
tind b' ler e ır top~~nt.~ yapılmıştır. Ders · 
""-!ıhn.dllik gundu.zleri saat üçten son
ra Y&pılacaktır. 

9 
Vural Gündoğdu, ıon günlerde kendisine tey • 

zesindcn hayli ehemmiyetli bir miras kal?N§ olan 
doktoru Sevime parlak bir koca olarak dÜ§Ünüyor. 

Vura] Gündoğdunun kansı, arbk ilhanı değİ§tİı. 
mek niyetindedir; ye§il ve manalı gözlerile, yüzünün 
düzgÜn, sağlam ve manalı çizgilerile, sağlam vücudile 
doktor Çetiner hiç de fena bir a§ık sayılmaz. 

Daha geçenlerde ölen ve bütün memleketi yas 
içinde bırakan ıairin karm güzel dul bile ümide dü • 
lü. Arkadaıı Bedi.:uun bütün sevgilerinden kendisine 
ve kendisinin bütün sevgilerinden Bediaya mutlaka 
bir pay çıkardı. Ötedenberi gönül i§lerinde pek içli 
dışlı bir ıirket kurmuşlardı. itlerini emniyetle göre • 
bilmek için cfütÜP kaJktıklan adamları, kocalarına ve 
bafkalarma karıı Refia Bedianın aşıkı olarak göste • 
rir, Bedia Refianın aııkı diye bildirirdi. Böylece ki • 

min kime ait olduğu bilinmeden üçüzlü bir sefahat ha· 
vaıı içinde ya§ayıp giderlerdi. 

Sevim, genç adamdan ho§lannuştı; fakat akh 
fikri tlhanda olduğu için Çetinerle ne evlenmeği, ne 
de eğlenmeği dutünmedi; onda sadece konuşması 
tatlı, buluşları gÜzel, kibar ve ıevimli bir erkek aı·ka· 
daJ bulrnuştu; hatta buna hiuettirmeden hükmeden, 
kırmadan darılan, farkettirmeden koruyan bir ağabey 
de diyebilirsiniz. 

Doktor Çetiner. bazı günler miras işlerinin ar • 
kasından koşuyor, bazı günler Ada çamJannın nefti 
gölgeleri altında bir şesplyanda uzanıp ağaçların 
rasından parça parça görünen mavi göğü ve mavi dr. 
nizi seyrederek dinleniyordu. Yürüdükçe yoruldu -
ğunun farkına varrnıyan ve durduğu zaman bütün 

yorgunluğunu birden hisseden adam gibi Çetiner C::e Ana 
doluda üstüste geçen çalışma, didinme yıllannda ken. 
disini içinde bulunduğu ı.artlara uydurmuş, biç bir 
rahatsızlık hissetmemişti; htanbula geldikten, bele 
böyle Adaya çekilip en güzel otelde yatıp kalkmağa, 
Vural Gündoğdu ailesinin kadını ve kadın misafiri 
bol muhitinde yaşamağa başladıktan sonra gençliğini 
gömdüğü Anadolu kasabalarının değişik yaşayışın -
daki acıklı yoksulluğu daha iyi anladı. 

Doktor Cetiner, Anadolu kasabalarında rast 
geldiği genç ~ühendislerin, fr ket memurlarının, hr . 
khrlerin, muallimlerin ve b1'şk:t kimselerin fstan -
bula can atmalanna kızar, Anadoluyu sevmiyenleri 
~evme-zdi. Bu duygusundan caymış oltl'ruD'lkla bera • 
ber "imdi Anadoluda yaşa~"k için Anadoluyu sev • 
ırr.nin k;fi olrrsıd·~ım ı1ü11ünüyor; baba'lının k,.11disi
ne verdiği vazifenin sebebini, manasını daha İyi an -
lryor: Aadoluda vaşamak için Anadoluyu yaşanılab:_ 
lir hale getirmek lazımdır. 

Bu neticeye vardıktan sonra da Anadolunun onu 
çağıran sesini duyuyor, iıleri bitmediği için lstanbu'. 
dan aynlanuyor ve üzülüyordu. Her gÜn birlikte dü· 

şüp kalktığı kimseleri gözden geçiı·dikçe kendisini 
medeni kılığa bürünmüş bir gangster çetesi içine düt
müş sanıyordu. Yükünü tutmu§, servetini yabancı ül· 
kelerdeki bankalara istif etmiş, bu toprağa bağlılığı 
azalmış Vural Gündoğdudan Anadolu için hiç bir şey 
ummuyordu.Liberalizmin müdafaasını yapan Sabri U· 
çar, şimdilik davasını kaybetmiş bir ~damdı; Anado. 
lunun ekonomik şartlarını, Anadolunun istihsal, ma• 
)ı piyasaya çıkarma ve dışanya gönderme durumunu 
yakından görüp öğrenmiş olan Çetiner, iktısadi dev• 
Ietçiliğin lüzumuna yerinde, iş sahasında, işi ve ih • 
tiyacı gözlerile görerek inanmıştır. Çetiner, rr.ilyon
lann sıkıntısı ve ıztırabı pahasına toplanan devlet 
varidatır.a zarar veren Hüseyin Tok'a kızıyor; Ana
dolluya gelişme, yetişme, yaşayışını düzeltme imkan. 
ları vermek şöyle dursun, Anadollunun dayanma ka· 
biliyet ve kuvvetini gün,.en güne kırmakta olan Meh
met Halkatapar gibilerden ise, memlekete yapmakta 
oldukları fenalık yönünden, açıkça korkuyor. 

Doktor Cetinerin umudu genç nesilde idi. in • 
kdap yıllarınd; doğup büyüyen, inktlap havası için • 
de yetişen gençlik yeni yapının çatısını yükseltecek· 
ti. Çetiner, bu dü~ünce iledir ki Sevimle arkadaş ol • 
du ve onun arkada§larmı bir b~r tetkik etmeğe bat• 

ladL 

10 

Sev\m, Hayyam Klüpte anası babasile birlikte 
oturmakla beraber bütün hayatı bunlar~n uzak, ay. 
rı bir alemde geçiyordu. Heybcliadada arkad"ş"an 

vardı. Sabahleyin erken kalkıp hazırlanır, ldübün 
aşağı bahçesine iner, kıyıda beklerdi. Hemen her gün 
kürek amatörü delikanlılar, sandalla gelip kendisini 
alırlardı. Bunların arasında hazan b~~ka genç kızlnr 
da 'bulunurdu. 

(Arkası var) 
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1 
Binbir gece masallarından 

---3 

3 Kızın Sırrı tSTANBUL - 12.30 muhtelif plak• 
Jar ve halk musikisi. 18 dans musikisi. 
18.30 "Ambassador" gazinosundan na -

Suriyeye verilecek idare şekli 

'' I skenderun 1 ürktür ve 
1 ürk kalacaktır,, 

"Kuşa. attığım ok 
çıkarmıştı. 

• • 
vezırın bir gözünü 

kil. 20 haberler. 20,30 stüdyo orkestra- s • d k 1 k F k -
ları. 21,15 Eminönü halkevi gösterit urıye e a aca ransız as erı 

Bunun 
kolu ve son haberler. Saat 22 den sonra k 

1 
• 

1 
d 

Anadolu ajansının gazetelere mahs~s uvvet erı nere er e kalacaklar? 
havadis servisi verilecektir. 

• • 
ıçın •• ,, 

Kız blıı. suale cevap vermeksizin 
oraya doğru yürüdü. Merdivenden a
şağı o da. ind'i. O vakit amcamın oğlu 
cana döndü: 

- Ey birader, sen bana söz ver
crin. Yemin ettin. Şimdi verdiğin sözü 
yerine g"'tirmek zemanı gelmiştir. 
Ben şu merdivenlerden aşağıya inip 
gideceğim. Bu kızla beraber gözde::ı 

uzaklaşacağız. Sen bu kazılan mezarı 
toprakla tekrar örtmelisin. Yerle bir 
liale gefrmıelisin. Ondan sonra gld~r

sin ve hiç kimseye bir şey söylemez
sin.,, 

Dedi ve bana veda ederek yer al
tına çekilip gitti. Kız da onu hkip e
derek yürüdü ve her ikisi gözden kay
boldu. Ben yemin ettiğime şimdi piş

man olmu~tum. Fakat başka yapacak 
bir çare bulamadım. Amcamın oğlu

nun iste--Jiği gibi toprağı tesviye ede
rek dönüp gittim. Saraya vardığını 

zaman başıma dünya zindan kesilmiı; 
ti. Mahzun ve mecalsiz bir halde am· 
camı beklemeğe artık lüzum görmiye
rek babamın yanına döndüm. 

Şehre vardığımda kapıda duran 
nöb;:tçiler üzerime hücum ettiler. Be
ni tutup ellerimden ayaklarımdan 

bağladılar. Kendi kendime: 
- Bunlar galiba benim prens ol· 

duğuriıu farketmediler.u 
rnye düşünüyordum. Nöbetçilere: 

- &hey adamlar, siz benim kim 
olduğumu bilmiyor musunuz?,, 

Diye tekrar edince bunlar bana: 
- Efendim, biz senin kim olduğu

nu b~yoruz. Ancak filan vezir si
zin babanızı öldürdü. Yerine padişah 
~larak tahta geçti. Siz gelir gelmez 
ôerha.I s'lzi tutarak bağlamamızı ve hu 
zuruna götürmemizi bize emretti. O
nun için size böyle muamele ediyoruz. 
Biz bunda mazur ve emir kuluyuz.,, 

Diye cevap verdiler. Sonra alarak 
padişah olan vezirin huzuruna götür
düler . Bense bu dehşetli haberi işitin· 
ce aklım ba~rmdan gitti. Çünkü o vc-
7Jrin bana karşı düşman olduğunu 

bilirdim. Bu düşmanlığın sel:ebi de 
şu idi: Bendeniz henüz çocukken av.'.' 
meraklı idim. Bir gün sarayın pence: . 
relerinden birine oturarak etrafr 
bakarken karşımdaki damların birin
de bir kuş gördüm. Hemen o!t attım. 
Ok kuşa isabet etmedi. Doğruca o 
vezirin evine gitti. Tesadüf eseri ola
rak vezir o sırada pencerede bulunu
yormuş. Ok kaza ile bir göziine isabet 
etmiş. O vakit babam padişah oldu
ğundan bir şey söylemeğe cesaret fl· 

demedi. Bu defa babamın yerine ge
çince tabii fırsat bulmuş oluyordu. 
Beni alıp onun huzuruna götilrdük!P.· 
rinde hemen ilk hareketi elile gözür·ii 
göstermek oldu. Ben itizar ederek 
rical:ı.rda bulundum. Fakat hiç fayda. 
sı oamadı. Gittikçe vezirin hiddeti art
tı : 

- Sen benim gözümü hata ile ~ı
liardmsa ben kasten seni kör ederim., 

Diye adamlarına emir verdi. Benirn 
bir gözümü çiiarttr. Sonra babamın 
adamlarından birine t eslim ederek: 

- Git, bunu şehir dışarısında bir 
yerde öldür!,, 

Dedi. Bu adam beni alıp götürür
ken ağladım. Yalvardım. Nihayet bu 
köle bana merhamet ederek öldürmek 
ten vazgeçti: 

zorundayız. Dakikalar, zihnimize 
saplanmalı, buluşmalarımızda, söz 
vermelef'imizde onların hiikmü si:· 
ı·ülmelidir. 

- Osleden sor.ra buluşalım! 
-ikiden dörde kadar beni belı-

le! 
Gibi manasız lakırdılara yer ve

rilmemelidir. 
Atalan "vakit nakittir,, diyen 

bir mmetin çocuklarına, zamanı 
oyuncak yapmak yarll§mıyor. 

S. Gezgin 

- Ey benim efendim, ben bir kö· :111m-----------·---. 
leyim. Padişahın f ermanmı yerine g~-
tirmezsem beni öldürür; fakat ben 
kendi ölümümü göze alıyorum. Sen 
var selamele git. Buralarda hiç dur~ 
ma.,, 

Diyerek beni salıverdi. 

BORSA 
9. 4 - 936 

lllzalarmda yıldız lşa.reUI olanlar, ftze 
rinde muamele görenlerdir. RakamJıu 
ıaaaı iZ de kapanış ıınhş tlyatlanıur. 

p ARALAR 
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Ben böylece ölümden yakayı kur
tarınca doğruca amcamın yanına ko
şup gittim. Oraya varınca amcamı 

sarayına gelmiş buldum. Fakat am
cam oğlunun yok olmasından pek çok 
kederlenmişti. Beni görünce bir dere
ceye kadar müteselli oldu. Ben baba
mın başına gelen felaketi amcama an
lattım. O da oğlunun yokluğundan do
layı dertlerini yandı, yakıldı. O vakit 
ben oğlu hakkında bildiklerimi söyle· 
meğe mecbur oldum. Ona karşı verdi- ·-----------------· 
ğim taahhüdü bozdum. Benden nasıl 
yeminle nasıl söz aldığını, nasıl meza
ristana gittiğimizi, orada bir kızla 
beraber nasıl bir mezar içerisine gir
diğini söyledim • 

Amcam bu hikayeyi dineldikten 
sonra: 

- Ey oğul, gel bakalım, şu mezar
lığa bir defa gidelim. Anlattığın kızı 
görelim. hallerini öğrenelim.,, 

Dedi. Amcamla birlikte kalktık. 

ÇEKLER 
• Londra ti27,( O •Viyana i~ 

• Nevyork 0.7921 • Madrld f>.82b0 
• Parll 12.06 • Berlln 1.91S:i7 
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•Cenevre 2.!:>10 * Belgra.d t!4 9~ 
• Sotya 68,SSbb • Yokohama 2.6760 
• Amsterdam 1.17b7 • Yoııkova 2 l 86~4 
• PTağ W,169~ ııı Stokholm 8 00~ 

ESHAM 
ıı Bankam 10.80 l'ramva, 11.w 

Mezarlığa gittik. Mahut kabri açtık. . Anadolu ı:!ii.70 çıment(I 10 rı~ 
Merdivenden aşağıya indik. Bu sır:ı.- Reji :.ı 12:'.> ünyon Del O 00 
da yerin dibinden dumanlar çrkmağa. Şlr. Bayrty tMW Şark 0eı ~oo 
başladı. Bu dumanlar gözlerimizi bü- * Merkez B!lllk 61 fıO Balya J 00 
rüyerek iki tarafımızı göremez hale U. Sigorta .00 Şark m. ecza ı 00 

• .. bel• .1 d' Ponomonb tı,00 Telefon O 00 
geldik. Hülasa guç a ı e mer ıven- ı----------------
leri inerek nihayete eriştiğimiz de 
odaya benzer bir yer bulduk. Bir ke
narda amcanım oğlu o kızla beraber hi 
ribirine sarılara.'k yatmışlar, kömür 
gibi olmuşlardı. Amcam bunu görün
ce oğlunun yüzüne gözüne tükürerek: 

- Ey habis, sen bu dünyada bu 
türlü bir azaba müstahak::;ın. Ahiretin 
azabı da bundan daha şiddetli ol:ı.-

caktır.,, 

Diye ~öylendi. Ve ah ederek inle-
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Zahire satışı 
di. Bu hal bana derin bir keder verdi. 1-----------------1 
Amcama dönerek: 

- Ey benim sevgili amcam, bun 
ların sergüzeştk!ri nedir? Bu kız ldrrı
dir ?,, 

Diye sordum. O da bana cevap Vt:

rerek bu sergüzeşti şöylece anlattı: 

l!tanbuJ tfcareı ve .alı1re borsııamda dllı: 

muamele göre.o (kUo) maddeler: 

Nev'i: 

Buğday ( yum.u,ak) 

" (ıert), 

Çavdar 
Mıaır (san) 
Pamuk 
Yapak yıkannu, 
Sanıar derisi çifti 
Zert!.eva derisi çifti 
Varıak derisi çifti 
Kunduz derisi çifti 
Tilki derisi çifti 
Porsuk derisi çifti 
Çakal derisi çifti 
Kedi derisi çifti 

Kş. P. 
En 1U 

6,35 
6,1 
5,5 

5,30 
42 

100 
2650 
3300 
1000 

1000 
650 
600 

200 
160 

200 

K§. P. 
En çok 

7 

5,7,5 

1300 

1400 
660 

Kurt derisi çifti 

- Ey oğul, bunların ik;si de b~
nim evladımdır. İşbu kız bir anadan 
ve bir babadan oğlumun kızkardesi
dir. Fakat oğlum kendi kızkardeşini 
sevdi. Gün geçtikçe muhabbeti arttı. 
Bu halini anlayınca bir gün kendisini 
yanıma çağırdım. Nasihatler ettim. 
Fakat fayda vermedi. Ben kendi ken-

1 

dime bunlar daha çocuktur. Düny4 
halbi bilmezler. Elbette büyüdilklerı 
zaman bn münasebetsiz hallerden vaz 
geçerler diye düşünürdüm. Onun içirı ı 
sükut ederdim. Bu sırada iki kardeş 

arasındaki münasebetsizlikler ha~k =----------------· 
arasına yayıldı. Şehirde çirkin dedi-
kodular haşladı. Bunun üzerine oğlu
mu tekrar yanıma çağırdım. Münast>
betsizliklcrden vazgeçmediği takdirde 
kendisini öldürteceğimi anlattım. Fa
kat artık iş işten geçmişmiş. Kızka.r
deşi de kendisine aşık olmuşmuş. Bun 
lar her ikisi birleşerek bu yeri icat 
etmişler. Ben ava gittikçe gelirler, bu 
yerde saklanırlarmış. Nihayet bunl:ı
rın Allaha karşı isyanları cezasız kai
madı. Şimdi gördüğün gibi kül ve kö 
mür haline gelmişlerdir.,, 

T k 
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======118 Sefer 
GUn doğuşu 
Gtın batışı 

S&bııh namazı 

Oğle namazı 

[kJndJ namRZJ 
Akşam nam'1.%1 
Yatsı nAmllz.ı 

(msak 
Yılın ge<;en g1lnlen 
Yılm kaıruı gllnlen 

448 
19, 1;; 
:140 

12.10 
! G.Ofi 
19.! s 
21 02 

247 
129 
2 .lb 
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ı I Mayıs 

19 Sefer 
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19.16 
~ 4[) 

12 10 
ltı.06 

: 9.1 fi 
21 O.i 

24:'5 
130 
2.i5 

Amcam bu sözlerden sonra biraz ---------------
daha ağladı. Sonra bana: 

- Oğlum, sen artık benim yanım
da kal, seni kendi evladım yaparım ... 

Dedi. Birlikte sarayına geldik. Fa
kat aradan b:r k:ı.ç gün geçince baba
mın yerini cebren alan vezir bu defo 
amcamın üzerine müsallat oldu. Bü
yük bir ordu asker tedarik ederek 
bir gün şehri bastı. Amcamı esir aldr. 
Ben zorlukl:ı. kaç:tbildirn,. Nihayet der 
dimi Halifeye anlatab~::::"ICk için Bağ-
dada kadar geldim. Bugiin buraya ge.1-
diğim zaman bu iki kişiye rast gele
rek kendilerile ahbap oldum. Yerimiz 

yurdumuz olmadığı için sokaklarcla 
geziyorduk. Gece buraya gelerek mi
safir olduk.,, 

Bu acıklı hikayeyi dinlıyen büyük 
kız merhamete geldi. Bu bir gözü kör 
olan garip adamı affetti: 

- Haydi, sen git.,, 
Dedi. O da: 
- Efendim, müsaade ediniz de şu· 

rada bir köşede oh rayım ve arkadaş
larımın hikayesini ben de dinliyeyim.,. 

Diyerek bir kö!Jeye çekildi. ı 
(Arkası var) 

Şamda çıkan (Elkabes) gazetesi. 
nin Paristen aldığı hususi haberlere 
göre Suriyeye ,·erilecek idare şeklini 
kararlaşt:rmak üzere müzakereye 
memur Suriye heyeti ile Fransa hü. I 
kumeti arasında Pariste cereyarı e
den müzakereler iyi bir safhadadır. 

Müzakerelerde en miihim mesele Su
riyede kalack Fransız askt>ri kune!
lerinin işgal edecekleri yerlerin tayi_ 
ni etrafında cereyan etmiştir. Bu çe. 
tin mesele üzerinde iptidai bir anlaş
mıya ,·arılmıştır. Suriye hudutlarını 
ve qahilini harici bir tehlikeye karşı 

müdafaa \'e muhafaza i~inde Surive • 
lilere yardım etmek i~in bazı mmtakn.. j 
larda bir miktar Fra:Jsız askeri kala
cakhr. Bu askerler ve hava Ü.<;leri 
Fransanm idaresinde bulunacakhr. 
Diğer taraftan teşekkül edecek olan 
miHi Suriye ordusunun başlrnmanda. 1 
nı Suriye~i olacak, bu kumandanın 1 

maiyetinde orduyu teşkil için milstc. 1 
şarlar bulunacaktır. Suriye ordusu
nun miktarı Fransız müsteşarların 

reyleri alınmak suretiyle ba~kuman
dan tarafından tayin edilerektir. 
Fransız askerlerinin bir kısmının Su. 
riye topraklarında kalmaları Suriyl'
de Fransız mandasının baki kalacağı 
manasını ifade etmiyecektir. Ordu. 
nun t.alim ve terbiyesi Frnn~ız aı;;keri 
usullerine uygun oJac..-ık ve bütün m r-
selelerde Fransız müsteşarlarının ' 
reyleri alınacaktır. 

Iskenderun 1 ürk tür ve 
1 ürk kalacaktır 

Geçenlerde Berutta (Yıldız) gaze_ 
tesinde lskenderuna d:ıir çıkan bir ya_ 
zıyı ayner almıştı k. Bu gazetenin 
dünkü posta ile gelen 4 mayıs tarihli 
sayısında da "Biz ve Eleyyam., "ls. j 
kenderun Türktür ve Türk kalacak
tır.,, başhldarı altında bir başmakale 
okuduk. Bazı parçalarını alıyoruz: 

ISKENDERUN TURKTUR VE 
TURK KAL.4.CAKTIR 

Bu öyl~ bedihi bir hazine<!ir ki iki 
kere ikinin clört etmesi kabilindnndir. 
Fakat vatanpen-erlik ma.c:;kesi altında 
gizlenen tavşanlar gözlerini yumup 
bu hakikati görmek istemiyorlar .. 
Yarsın onlar gözlerini kapayıp isken. 
derun mıntıkasındaki çehrelerde a:. 
tay dağlarının 1~ıklarını görmesin .. 
.~at<'n yaraç;a ku~lan ziyadan korkar. 
Onhr ancak lrnranlrlclarda uç:ıhitır_ 

ler. 

tskendcrunun Türklüğüne -;.ek ve 
şüphe götüren veya şiiphe icat etm<'k 
istiyenler biz t>miniz ki ne vatanper. ! 
verdir, ne de Suriyelidir. Çünkü Tür
kiyeden kopmuş bir vilayetten ibaret 
olan Suriyenin daha istikHUine kavuş
madan sağa sola taşkınlıklara diişmi. 
yeceğini takdir etmek güç değildir. 

Gariptir ki, kraldan ziyade kraliyet 
taraftarı olanlar, yani Suriyelilerden 
ziyade ,·atanperver görünmek istfyen. 

ler; arap!ıkla hiç alakadar olmıyan 

bir takım efratt.an ibarettir. Bunları 

iki kısma tefrik edeüiliriz. Bir kısınt, 

hiç şüphe )'oktur ki , genç S uri.> eliler 
ile Fransa hükumetinin anlaşmasını 
istemiyen bazı ecnebi parmakfarının 

oynattığı i-.ara gözlerden ibarettir.,, 

"lkind k ısma gelince onlar bula. 
nık suda Hı· izmarit pkafamak sana. 
tını pek iyi bilen bic takım işsiz güç .. 
süz adamlardır. Bugüne kadar Suri. 
yenin mukadderatilc oynıyan saHihi
l ettar cemiyetler \·eya şahsiyetler 

komşu Tüı kleri kuşkulandıracak hiç 
bir söz söylemediler., 

"Yıldız gazetesinin sahibi hakkın
daki hezeyan çok gariptir. Terbiyei si .. 
yasiyeyi kabak heh'ası zanneden bt1 
cahil güruh iz'andan tamamen mah.. 
rumdur. Elleyyam gazetesinde bizim 
hakkımızda yazdığı sözlerdeki man. 
tıksızhğa bakınız . !\Iuharririn iddia. 
sına göre yıldızın sahibi Türkiyenin 
hudut haricine att ığı matrut bir ı;;ah
siyet imiş .. Yıldız, ı:<ad<' Türk hukuku. 

nu müdafaa için teessüs etmiş bir g~ 
zetedir •. Türklüğün hudut haricine a
tacağı şahsiyetler. muharrir gibi sal. 
dıra ·ı ve 1 ürk namını taşımağa Hirık 
olmıyan lardır. Bu kadar basit bir mu
hakemeden mahrum in~nlara ce\'ap 
vermek bir tenezzüldür. Biz, Elley_ 
yam gazete3inde bize ~aldıran Tiirk 
muharrire c1eğ'il, Elleyyam gazc . o::i_ 
ne cevap \'eriyoruz. Ve onu ikaz edi
yoruz.,, 

"Türklükten matrut; milliyetin. 
den mahr um bir şahsın Türk hududu. 
na karşı savurduğu bu hezeyaı Jar a~ 
tavuğun tatlı rüyasından ba ka hır 

şey değildir. T ürk Fransız ordufifittlıt 

süngüleri) le muhafaza edilen ıo:iyasi 

muaheclen in k:iğrdını karınca üfürme
si nevinden olan yaygara harekete bi
le getirmez. İskenderun ve Antaky~ 
nın Türk olmadığını iddia edenleri 
al ufkun yıldırımları çarpar. O top. 
raklar altında Türkün kanı, Türkün 
kemikleri uyuyor ve her bir taşm al
tında bir Türk şehidi elbisesiyle. sili.. 
hile uyuyor. Iskenderunun dağların
daki karlar, denizindeki mavilikler; 
havasındaki )'ertlik, altTn dağının rüz_ 
garıdır. Ruhlardaki iman, yüreklerde. 
ki duygu, pazulardaki sinirler hep 
Türk tür.,, 

"Ey mukadde..'l toprak, sen Türk
sün ve Türk kani) le ruğruldun Ebe
diyete kadar Türk ka ı aca'~sm. Senin 
toprağ.ın üstünde Ti.irk ncs;li münkariz 
olsa; dağlardaki karlar, tahi:ıtin si~. 
teri, Alt.Ryrn poyrazı g~ne o hamuru 
kandan olan toprakt:ın yeni bir Türk 
nesli yeti~tirir. Sen ya~a ey mukad .. 
dc.s Türk) urdu.Ve siz, ey 05kenderun 
dağları, ~u tav~,anları; yarasaları yıl

rlınmlarımz!a şirn~eklerinizle kamçı. 

laym büyük ve ateıten huruf ile: 
Antakya; t~kenderun Türktür iba. 

resini yazmız.,, 

···········••l88W••···········••aaaaeaa•aaaa••11aaaa118•8•&•aaasaıa•a•a1•aa•a1eaaa11aewtaa~ 

Habeş imparatorunun yeri ne 
kim geçecek? 

(tlstyanı 5 incide) 
kendisini tahta getiren asilzadelerin 
m~mnuniyctsizliğine sebep oluyordu. 

Dun unla beraber taraftırlarını en 

1 
ziyade mütee~ir eden bu d~ğildi. 
Genç necaşi~ babasından ve Galla 1 

ecdadrndaıı miras kalma müslüman-1 

hğa karşı büyük bir muhabbet vardı. 
Adisahabada patrik tarafından bası. .. 
na döki.ilen mukaddes yaı:t ile takdis 
edildikten sonra kü<:ük bir ordunun 
başına geçerek memleketi i~inde. ön. 
ce büyük babasının :zaptettiği islıim 

ve putprest kabilelerin bulunduğu yer. 
de seyahat etmiye çıktr. Ziyaret et.! 
tiği müslüman kahilelerinin kızların_ ! 
dan birer karı aldı. Meneli~n ytktr-J 
ğı ·camileri yeniden yaptırdı ve mfüı. 

lüman ayinlerine iştirak etti. Fransrz 
somalisi hududunda bulunan Danaki~ 
le gittiği zaman buranın sultanı Ebu .. 
bekirin kıziyle evlendi. Ondan Mene. 
lik adını verdiği bir oğlu dünyaya 
geldi. işte Jtalyanlarm Habeş tahtı
na geçirmek istedikleri budur. 

Lidj Yasu, müslümanlığa kar:ı 

irsi bir teveccüh gösterdiği ve umumi 
harpte Afrika orta. .. ında bir müslü• 
man imparatorluğu kurmak istediği 

için tahtından indirilmi~ti. Gen~ l\le. 
nelik bir müslüman annenin oğludur. 
Babasından l'e annesinden hendlı;ine 
miras kalan duygu ile müslümanhğa 
teveccüh göstermesi ve vaziyeti rslah 
etmekten ziyade gü~le~tirmesi ihtima .. 
1i ,·ardır. 
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~?kiz~ kadar gelen telgraflar: ı=::.-::•-:========-="=---·- ---=_,,_,__ 
Ad· b b ·· d··f ı ·ı k ıı Parasız Doktor 

ısa a aya şumen U er e gı me 1 KURUN hekimleri mektupla soru- ;' 
yeni bir emre kadar yasak edildi lı }anlara da cevap vereceklerdir 

. Ronaa, 9 (A.A.) - Bay Mussolini • yan notasına göre, komite, ayni z~- çüncü bir devletin karariyle değişti- H KURUN okuyucularına yeni bir 
nı~. bugtinlerde doğu Afrikasma gide - manda, Milletler cemiyetile hiç bir rilemez. iİ hizmette bulunuyor: Parasız mua . 
cegıno dair burada bir şayia dolaşmak- alakası 0lrnıyan 1929 muhnik gaz pro BlT ARAFLAR TOPLANDILAR al yene.. 
tadır. c 1 tokolünü tefsir hakkını da haiz buluu enevr<ı, 9 (A.A.) - Norveç, Isveç, : KURUN hekimleri İstanbul ve Us-

gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay
lığı gösterecektir. 

Aden. 9 (A.A.) - Reuter ajansın • maktadır. İtalya hükümeti, bu proto- Finlandiya, }i'elemenk ve Danimarka I! küdar ve Kadıköy taraflarında hafta-
dan· ı RADYOLOJlK VE OPERA TtK • kole riayet etmek niyetinde olduğunu hariciye nazırları, bu sabah B. Much ı! da birer gün KURUN okuyucularını 

T • !E MUAYENELER amamıyle yağma edilmiş olan Har· ileri sürmekte, fakat bu protokoluıı. "Danimarka,, un riya.setinde toplan. :- parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
rarda asayiş ve sükun iade edilmiştir. Habeşler tarafından yapılanlar gibı mışlardır. il Bundan istifade etmek için sadece Doktorlanmız tarafından muay-
Katolik misyonerleri ile İsvec ve Fin • vahşi honharlıklara karşı mukabelei Nazırlar, öğleden sonra tekrar i! KURUN okuyucusu olmak ve neş- yen günlerde yapılan muayenelerde 
landiya kızıl haçları azaları s;ğ ve sa _ bilmisil hakkını ııezetmediğini de k'.ly 1 buluşacaklardır. İspanya ve Isviçre li rettiğimiz kuponlan kesip biriktir- bazı radyolojik ve operatik mua. 
limdirler. detmektedir. Habeşistan, daha evvel murahhasları da bu ikinci toplantıya f~ mek k§fidir. Yedi kupon bir defa mu- yenelere ihtiyaç basıJ olduğu görül· 

Roma, 9 (A.A.) - Salahiyettar ma • harp kaidelerile anlaşmaları ihlal ey- iştirak edeceklerdir. "Bitaraf,, devlet- ;: ayene için yetecektir. müş ve bu gibi hastalardan h 
hafil, İtalyanın Habeşistanda siyahlaı· lemiş oldu~ı..:ndan, bu memleketin lın !erin milletler cemiyetinin nüfuz ve n MUAYENE YERLERi Şişlideki Şifa Yurduna ve • ::·i.:ii 

dan müteşekkil bir ordu vücudc gefir . kaidelere ve anlaşmalara müracaatJ haysiyetini kurtarmak maksadiyle :: İstanbul için muayene yeri Kurun ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
mek tasavvurunda bulundut?:una da·ır 0 _ hakkı yoktur. Mamafih İtalyan hüki'J hemen faaliyete gDrmDci için mezkur ı."i. Röntken apartımanında Röntken mü. ~ ""::. '""' idarebanesidir.Okuyucularımız, Anka U 
lan haberleri kafi surette tekz·p etmek- meti bugiin dahi hala karşılıklı itham cemiyet kcnseyı· u .. zerı"nde bir tazyik Si: dd . d K tehassısı Bayan Saadet Ka.milin mua •• .. ra ca esın e urun idarehanesi ya- ::·I 
tedir. larm tetkik edilmesi arzusunda bu 1·crasına azmetı:r.ı·} oldukları tahmin : ••• • d "VAKIT" k yenehanesine müracaat edeceklere a-

nın a ütüphanesine mü- :ı 
ADISABABA YA ŞiMl!.NDi7~rtLE lunmaktadır. edilmektedir. Yalnız Isviçrenin bu i! racaatla biriktirdikleri kuponlardan zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi ı 

GiTMEK y ASAK? Londra, 9 (A.A.) - Havas ajan- bapta bir istisna teşkil edebileceği es yedisini gösterdikleri takdirde ken• kararlaştırılmıştır: ancak bunun. l. i 
Cibuti, 9 ( A.A.) - Bilahara hila • smdan: zannolunuyor. Zira İsviçre, sezci ted- ;: dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. çin önce idarehanemize yedi kupon 

fına verilecek emre kadar hic kimse Ci- Siyasi m ahafil, 11 mayısta topla- birlerin kaldırılmasına taraftardır. İi: sikayı alanlar pazartesi günleri öğ- getirmek ve sağlık servisimizden 
buti Ad' b b · d ~ · nacak olan 11illetler cemiyeti konsı::- y · 1 l ta ı h İ bu müesseselere hitaben bir teskere - ısa a a şımen iferi ıle Ha - yı malUmat a mat o an ma a. : leden sonra saat 14 den yirmiye ka-

na g e:n!yece tır. Yalnız Cibt·- fil, "Bitarafların,, Almanyanın mı - ! dar kütüphanenin Ustünde KURUN beşista ld · k · yinin Habeşistandaki vaziyetin tetki- ·ı ·ı almak 13.zımdır. 
tide tt-, k 1 ı ki mesel~sini başka bir içtima devrP. · · ta fta ı D kt 1 • t• l • t f <l.olyan on~o osunun vizesini hr · !etler cemiyetine girmesıne ra r ;, idarehanesinde doktorumuza kendi • o or arımız ıs ıyen enn ans • 
mil ı · d' sine bırakması muhtemel olduğu mii· k di ı ı. d b k kl ·b· B ı o an ~ımen ıfer memurları müstes- olduklarını beyan etme te r er ii terini muayene ettirebileceklerdir. yonuna a a aca an gı ı e so • 
nadır. taleasmdadır. Cenevre, 9 (A.A.) - Bitaraf denL ij DlCER YERLER ğukluğundan, kulak b;lstahklarından 

llAS NASlBU MUHARlPLERt Bu mahafil, konseyin 11 mayıs ta- Jen devletler, yani Danimarka, Norveç, !f şikayetleri olanların da temin edi • 
KAÇIYOR rihinde Habeşistan meselesinin Mil- İsveç, Felemenk, ispanya,. lsviçre, U • Üsküdar için muayene yeri Us • len mütehassıslar tarafından, saflık 

C letler cemiyetince kabule şayan görü- ve Finlandiya mümessillerı Habeş !5 küdarda Ahmediyede cenaze yanın • servisimizin vereceği vesika muka-
ib\lti, 9 (A.A.) - Havas ajansın- lccek bir surette halledilmesi lüzu- iE daki 20 numaralı evdir. Muayene gü· ı 

dan: R.as Nasibu'nun muharipleri ta • munda ısrar eden bir karar sureti işinin inkişafları ve Lokarno misakı. i: nü ve saati cumartesi günleri ög-ıe- bilinde muayyen günlerde parasrr ~ 
tnamile k k nın ihlali netice.sinde hasıl olmuş o. İ! muayeneleri de kararlaştmlmrştrr. 

arma arı!jık bir halde Harrar kabul etmekle iktifa edeceğini tahmin lan vaziyet muvacehesinde ittihaz et- .i.! den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

B
ve Diredaoua'ya doğru gitmektedirler. etmektedı·rıer • • Kadıköyu··nde muayene yerı· Mu"- MEKTUPLA DA SORABiLiR- 'ı·ı 

· mek tasavvurunda bulundukları müş_ H SiNiZ u muharipler, İtalyanlar tarafından i... Bununla beraber ayni mahafil, t- •• hürdarda 30 numaralı dokt.lr Leon'un 
gal. edilmid olan Cicigaya uğramakta~ talya Cenevrede pazartesi günU yapı- terek hattı hareket hakkında görüş. n evidir. Muayene günü çarşamba, sa- Gerek istanbulda gerek diğer ı1ı çekınmektedirler . lacak toplantıdan evvel Habeşistanın müşlerdir. İİ ati 14 - 20 arasıdır. şehirlerimizde bulunan KURUN o-

Diredaoua'da sükun ve asayişi Sene- ilhakını ilan eylediği takdirde İngil- Milletler cemiyeti mahafili bitaraf li • Beyoğlunda muayene yeri Par - kuyuculan, yedi kupon göndererek, il 
g~lli mlifrezelerle Fransız tankları te - terenin vaziyetinin tamamile değişe- devletler konferansının büyük bir e. iİ makkapıda tramvay durağında 133 sağlık bahisleri üzerinde istedikleri- il 
~ın etmektedir. Ancak hali hazırda hiç bileceğini ilave etmektedirler. hemmiyeti haiz olduğunu, çünkü bu !! numaralı Hasanbey apartımanrnda 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 1.=ı 
hır. ecnebi garnigonu bulunmıyan Har. Londra, 9 (A.A.) - B. Eden, İn- konferansın cemiyet azasından bulu. H inci katta rontgen mütehassısı ALİ sorulacak şeylerin açık olması, has -
rar da geniş mik t v Ce d i t db" 1 nan ispanya ve Danimarka dele~le- İ! t talık anlatılırsa duyulan ve görülen ı.'1 

1 • yas a yagmacıhklar y~- gilterenin nevre e zecr e ır er rini konseyin pazartesi günü yapaca. ii MAH Rin muayenehanesidir. Bu • 
pı mış ve şiddetli arbedeler olmuştur. meselesinde takip edeceği hattı hare- .. rada muayene günü pazar, saati 14·18 irazm geniş bir şekilde anlatılması. 

DEVRIA.LEM SEY AHATI ket hakkında dominyonlar mümessil- ğı toplanttda kendi noktai nazadarı. İ! arasıdır. şimdiye kadar gördüğü tedavi şe -
y APAN TELStZ lerile görü.5müştür. nı müdafaaya memur edeceğini beyan ii • Kasımpaşada Postahane karşı - killerinin de izah edilmesi lazımdır. il 

Cibuti 9 (AA Ögrv enildigvine göre dominyonlar etmektedirler. ii KURUN hekimi bu sorgulara KU .. ' ) H · N TEBRIKl :: sında Trakya apartımanında doktor İ 
dan: · · - avas a3ansın • mlimessilleri, hükfımetlerinin Habe.j KRAL ZOGONU :; RUN gazetesinde husus·ı b·ır su·· tun ~ 

A A It 1 l d :! Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
liah meselesi Milletler cemiyeti çerçevesi Roma, 9 ( • .) - ayan ann °- :. da cevap verecektir. 

.. &şistan hükOmetinin Amerikan ğ Afrik d kazanmış oldukları f! günü pazartesi, muayene saati 14-20 
ınuş · · dahilinde halledilmedikçe zecri ted- u asm a :i 

avın Bay Spencer, dün ak~am Adi- t d 1 · 1 A tl k ·~ arastdır. KUPONLAR ·! b :ı birlerin kaldtrılmasına kat'i surette muzafferiye 0 ayısıy e rnavu u == .il 
.sa abadan buraya gelmiştir. Muma • k l Ah t z n Musolt"nı· ·e bı·r :: Yukarıda işaret edilen yerlere ya· Kuponların neşri dev .. •!ll edecek • 
ı muarız oldugu~ nu beyan etmişlerdir. ra ı me ogo, · J :: "" "fi 

,
1 eyh, Necaoıi ile Habe .. hu··k.r.metı· er • b ·k t 1 f ·· d • t• :: zıh saatlerde KURUNun yedi ku - ti~ Kupon biriktirmek · • t rih s :ı :ı ıı Cenevre, 9 (A.A.) _ Milletler ce- te rı e gra ı gon ermış ır. :: •· ıçın a ı· 
tllnının ne sebebe mebni paniğe yaka- m.iyeti sekreterliği, Paristeki Habeş Roma, 9 (A.A.) _tık Habeş kah· ii ponu ile müracaat edecek okurlanmız rası~a riayet ~.tmeye zaruret yoktur. ! 
an '°1'ş olduklarını bir türlü anlıyama • f nosı· vu··kıu·· bir gemi dUn Tiryesteye 5.i. KURUN doktorları tarafından para· Y_edı kupon gosteren _ her okuyucu • 

ll1 se iri B. Ouolde Mariam'ın Milletler ·~ ~ 
a' a olduğunu söylemiştir. cemiyeti konseyinde He.beşistanı tem varmıştır. Loyt Triestino Triyeste ile !! sız muayene edileceklerdir. bır kere muayene edılmek hakkını ı 
l:::ıy Spencer, İtalyanların Habeşista~ sil edeceği haberini teyit etmektedir. Mogadiscio arasında daimi ve mun. ff RöNTGEN IŞLERt kazanmış demektir. • 

nırı tamamını işgal edeceklerine ihtimal Zira, Habeşistanın meşru statüsü ü- tazam bir servis ihdas edecektir. i! Yedi kupon karşılığında KURUN DİKKAT - Kuponlanmız her it 
".crrr.ernekte olup Habeş arazisinin tak• § sağlık servisinden alınacak bir kart- gün birinci sayfamrzda, gazetemizin 1 
sdııne uğnyacağr fikrinde bulunmakta - 'I ................................................ ___ 55 la müracaat edildiği takdirde ront- başlığr yanındadır. ı 
ır. 1 J!Ji:l!!i=·······;;•••••••••••••••••·-·•••••••••••••••••• • ooi!ffiiii !! 
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gilız sefarethanesıne muteaddıt a • ffi 1 Ş i Ş L E T M E S i 
Jarniar göndermiş olduğunu fakat bu 

1 
• 

adatnların bir türlü mezkur sefaretha - b t a çe • 1 yor 
~eye vararnamış olduklarım söyledik - e on vr 1 
en sonra hikayesine şu suretle devam 

ctmi§tir: 

'A. B~nun Uzerine elçi, Adisababadaki 
merıkan sefarethanesi ile muntazam 

sdurette muhabere etmekte olan Manille 

Yollar tamir ediliyor, Mektep ve l!astane bitiriliyor 
Anamura iskele ve hükumet konağı yapılıyor 

ek~· 
t 

1 
. aın hususi bir telsiz istasyonuna bir 

e Sız gönd . . M ·11 • b· ermıştır. anı e ıstasyonu, 

0
: telsizi San Fransiskoya göndermiş, 

·r:a;,1 ~a keyfiyeti Vaşingtona bildirmiş 
teıs· ~ıngton istasyonu kendisine geler. 
A.d ızı Londraya göndermiş Londra da 
tas ene irsal etmiş ve nihayet Aden is • 
ha:eo~u. Adisababadaki İngiliz sefaret-

Mersin vilayetinde bu yıl çok can
lı bir imar faaliyeti göze çarpmakta-

dir. Bilhassa 936 bütçesinin sarfiyat 
Iüsmındaki rakamlar çok kısa bir za-

man içinde bir çok varlıkiar kazandı
racak kadar dolgundur. 

Ankaradan yeni dönmüş olan Mer
sin ilbayı Rüknettin Sözer, Ankaradr.· 

d .sı ıle Temasa gelebilmiştir. Bir 
evrıaı . ki temasları bütçe ve muhtelif vilayet 

8 • b cm ııeyahatı yapmış olan bu te1-
ız u d işleri üzerinde şu beyanattta bulun-

t evri doksan dakikada yapını~ • 
ır. 'l'el • t t r· :n sız, ngiliz sefarethanesince alı- muş U • 

ır alınmaz, sefarethaneyi muhafaza et- "- Ankaraya 936 senesi bütçe5;
e~te olan Hintli askerler, hemen A • nin tetkikatı sırasında izahat verm:ık 
erıkan s f h · ·· d · · •t · t' o· v b · l · · e aret anesıne gon erılmış ve üzere gı mış ım. ıger azı 1§ er ıçrn 

1~!~= ~itralyöz kuvvetile Amerikan alakadar vekaletlerle temas ettim. 
gı hınasını yağmacıların ellerinden Yeni büçenin tasdikini müteakip 93() 

u rtarnuşla rdır. 
B senesi bütçesi tatbikatına başlıyaca-

tk~ ay Spencer e~ki Habeş hükumeti ğız. Hususi bütçeye taalluk eden iı;-
danından yalm?. bir kişinin Adisaba - lerde bifü:ıssa yol işleri 936 senes:n . 

a a kalrnş olduğunu söylemiştir. Bu de bizi çok alakadar edecektir. Yo! 
a.t da Fransız sefarethanesine iltica et-
ış olan ha • • • ..d .. 1 · rıcıye nezaretı mu ur erır:-
en Bay Otto Tasfaitgagne'dir. 

Cenevre g ( A A ) !tal h" "- • .~. . - yan U· 
uınet• 

O 
.. d 1

• 13 ler komitesi başkanm:.:ı 
n erd"·· b. 

hususund::ı. kazalar arasındaki esas 
yolları ve kazaların vilayet haricind~
ki kazalaı-a irtibat yollarını en ziyade 

üzerinde Ç:aiışılmıya değer ana yollar 
addediyorum. Bilhassa mesai bunlar-

ıgı ır notada bu komitenin 
.
1 

Ukabelei bilmisil tatbiki mcs(>leleri da teksif edilmiş olacaktır. 
:n:eşg~t olmak salahiyetini haiz bu~ Mersin - Silifke yolundaki ingaat 

adıgını bildirnıektedir. Bu !ta!- devam etmektedir. Bu kısım arasındn 

ahşap köprü kalmıyacaktır. Bütün 
menfezler ve köprüler betonarme, ya· 
hut tel betona tahvil edilecektir. 

936 senesi yol inşaatı arasında 
Mersin - Tarsus kısmı da göz önün
de bulundurulacaktır. Başlanmış olun 

mektep ve hastahane de sonbahar,\a 
ikmal edilecektir. 

Anamur, hül(umet konağı inşaa.tt 
başladı. Bn binayı ikmal edersek Ana 

mur kazasında bütün devair çok esas
lı bir hükUmet dairesinde toplanmış 
olacaktır. 

Anamur iskelesi yapılmıştır. 936 
senesinde bu isJcelenin uzunluğu arttı
rılacaktır. 

Şehrin sıhhi vaziyetine gelince Şeh 
rin ahvali sıhhiyesinin bilhassa yaz 
mevsiminde korunması için hıfzıssılı· 

ha komisyonunca verilen kararların 
biran evvel tatbikat hususunda belediye 

ye tebligat yapıyor1:1m. Faka-t evvel w.• 
ahir işaret ettiğim veçhile bu i§ler 

hem belediyenin hem de halkın karşı
lıklı çalışacağı işlerdir. Şehrin neze!e 

tine belediye kadar bizzat şehirlilerin 
de alakadar olması lazımdır. Bu no~<

tayı değerıt Mersin halkının naz~rı 
dikkatine vazediyorum.,, 

On sekiz yerinden ya
ralayıp öldürmüş! 

!zrnir vilayetinde Çeşmenin Ab
çatı nahiyesinde 15 yaşında Şadiye 
adında bir kızı kıskançhk yüzünden 

öıçakla on sekiz yerinden yarahyarak 

öldüren çoban Şahin'in muhakemesi-

ne lzmirqc ağırcezada ba§lanmıştır. 

Istint:ı.k kararnamesinde maznur. 

Şabin'in henüz on beş yaşında bulu-

nan bir kızı canavarca öldürmek su· 
çile Türk ceza kanununun 450 inci 

maddesine göre muhakemesi isteniyo'!' 
du. Şahin isticvabmda bu kızı çok sev 

diğini, fakat babalığının ve anasınrn 

:Kendisi ile evlenmesine müsaade et-

mcdiK:lerini, kızın da kendisini sevdi
ğini söylemiştir. 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaı~ 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

lıl•'•m••• Han telefon: 22740 •••I 
Mudanya Hattı 
10 mayıstan itibaren yaz ta

rifeleri başlıyacaktrr. 

Vapurlar lstanbuldan Cu
martesi günleri 14 de, diğer 

günler 8,30 da, Mudanyadan 

pazardan maada günler 11 de, 

pazar günleri 18:30 da kalka
caktır. 

lstanbuldan cuma, salı, per· 

şembe günleri kalkan postalar 

Armutlu ve Mudanyaya uğrıya

rak Gemliğe kadar gidecekler 
ve Gemlikten ertesi günleri kal

kıp aynı iskelelere uğrıyarak 
fstanbula döneceklerdir. 

Dinlenen şahitlerden Hnvva, Der- Vapurların yaz seferleinde 

viş, lbrah!m ve Fatma cinayeti şöyle süralleri arttırılmıttır. 
anlatmışlardır: Pazar günleri lstanbuldan 

- Çoban Şahin kızı çok scviyoL·- 8,30 da kalkan vapur Mudanya-

muş. Fakat kızın babalığı eınun görüş ya 12,15 de varacak ve M•Jdan-

mesini menetmişler, bir gün Şad;yc yadan 18,30 da kalkarak latan-

sığırlan sığırtmaca götürürken Şahrn bula 22,30 da varacağından 
önüne çıkmış ve beraber kaçmak için Bursayı gezerek aynı gün dön-
teklifte bulunmuş. red üzerine çoba.ıı i mek istiyenler bu poıtadan iati
kızarak bır değnekle kızın ayaklarına il facie ecieôiieceiderciir. '(2486) 
vurmuş ve sonra da bıçağını çekerek 1111••••••••••••••.I 
1~ yerinden yaralıyarFı.k öldürmüş.. celbi için mahkeme ba§ka bir güne 

Bazı iiahitler gelmemişti, onlarm bırakıldı. 



'ABONE ŞARTLARI 

MemleketlmJ2t!e 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine l 
gtrmiyen ycrleref 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

7150 42() 231'1 ııcı 

1"3:50 72:5 400 ll50 

180 950 !500 180 

TUrklyenln her posta merkezinde K URUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

' lstanbul, Ankara CadJesl, l\'A.KJ1 yurdu) 

Telefon 
(idare: 
iYazı işleri: 

Telgraf adresi: KURUN 

Posta kutusu No. 46 

24370 
21413 

lııtanbul 
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l __ ıs_t_a_n_b_u __ ı_B_e __ ıe_d_iy_e_s_i_I_l~i-n_,a_r_ı_-=--__.._, 
T emi~lik işleri için Dizel motorile mücehhez 6 tane Lususi çöp, nak

liye kamyonu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu k<' myonla
rm hepsine 57660 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnameyi 29 ku
ru} mukabilinde istiyenler levazım rnüdürlüğünderı alabilirler . Ek· 
ci:tme 5 haziran 936 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapı· 
lacaktır. İstekliler kanunun tayin ettiği vesikahrla 4133 liralık mu· 
vakakt teminat makbuz veya mek tubiyle beraber teklif mektuplarını •••• Dr. Ihsan Saoıi ___ 1111 

h:ıvi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 15 şe kadar daimi enmüme- öksürük şurubu 
ne vermelidirler. (B) (2160) 

Ankara Jandarma genel komu

tanlığı satınalma komisyonundan: 

dksürük ve nctcs darlığı bo~macn 

ve kızamık öksürükleri için pek ıc 
sirli illçtır Her eczanede ve r-czı 

- dt>polarında bulunur. -

lstanbul 7 inci icra ,,Jemurluğım
dan: 

Bir borçtan dolayı merhun olup 
satılmasına karar verilen Santafurüs 
sıkma makinesi ve iitü makinecıi 

14151936 perşembe günü saat 12 den 
14 e kadar Yeşil direk Hoca handa ha-

1 - ihale bedeli üzerinden tutarı 8000 - 13000 lira arasında 
olmak üzere aşağıda alınacak met re miktarının en çoğu yazılı dört 
örnekte ambalajlık kanaviçe komisyonda 16 - 5 - 936 cumartesi 
günü ıaat 11 de toptan ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle isteklisine 
ihale edilecektir. 

zır bulunacak memur tarafından sa-
2 - Beher çeşidin tahmin be deli hizasına yazılmış tümünün ilk tılacağı ilan olunur. 

teminatı 1875 liradır. (V. No. 15846) 

3 - Şartname komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye gir· p- -, 
mek istiyenlerin ilk teminat saı.drk makbuzu veya banka mektubu 1 Yeni dünya güreş şampiyonu 1 
içinde bulunduracakları teklif mek tup~arını eksiltme vaktinden en Ali hakkındaki tafsilat ve resim· 
geç bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (2357) (935) Ll~ri yalnız yarınki lspor Posta-

1 1 - Örnek : 23,000 Metresi 18,5 kuru~. sında bulacaksınız. 
2 - " : 50,000 ,, 15 ,, - "' 
3 ,, : 34. 000 ,1 19,5 ,, ZAYl 
4 - ,, : 50,000 ,. 18 ,, 4599 Pilaka numaralı su kayığ.ı

mın pilakası zayi olduğundan hük· 

J d l k 1 A 
mü olmadığını ilan ederim. an arma gene OmUtan Jğl 0• Sahibi: Hüsnü oğlu Ahmet 

{15849) 

kara satınalma komisyonundan: p::;;:m::mm:u:mımnııum::::::::::::::m. 
16/ 5/ 936 cumartesi günü saat on beste kapalı zarfla satın almaca- g Dr. Mebmel Ali ii 

ğı ilan edilen dört çeşit anbalaj kanaviç;si alınacak miktarının 8 bin- 1ı:1 Bevliye mütehassısı U 
den on üç bine kadar olduğu düzel tilir. "992,, "2509,, ._ Köprübaşr ~minönü lian Tel; 219t5lf 

... -::::::::::::::=: = ====•==:::..-:=:: .. 
SATILIK ARSALAR 

Eynpsultan, İslam Bey mahallesi, 
Fındıklı No. 19 8 arsa beheri 7 50 ar • 
şın murabbaı. 

Müracaat: NiKOLİ, Koska, Hasan 
pa~a karakolu karşısında aktar.(P.S.142) 

SATILIK ARSALAR 

Küçükyah istasyonuna üç dakika 
mesafede denize nazır bir tarafı asfalt 
muhtelif eb'adda yirmi bir parça arsa 
satılıktır. İsteklilerin V AKIT propa • 
ganda servisine müracaatları. 

Hususi dersler 
Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 

tarafmdan evlerde hesap, hendese, ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutusu: 11 (V. No. 15330) 

M.F. A. 

o 

BIRE ... 
1000 

TARLADIR 

--
-~/~ ..... 

'· 

ı 
I 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Halen haftada iki gün işlemekte olan Toros Sür'at katarlarının 

16 - 5 - 936 tarihinden itibaren haftada üç gün işliyecekleri ve 
Haydarpaşadan pazartesi, çarşamba, cıi'ma günleri Fevzipaşadan pa• 
zar, çarşamba, cuma günleri kalkarak eşağrdaki tari~ eyi takip edecek
leri muhterem yolculara ilan olunur (955) (240) 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 

Haydarpaşa 

İzmit 

Bilecik 
Eskişehir 

Ankara 
Boğazköprü 

Ka-yseri 
Boğaıköprü 

Kayser: 

Boğazköprü 

Niğde 

Ulukış1a 

Adana 
Fevzipaşa 

Pazar, Çarşamba Cuma günleri 

Fevzip:ışa 

Adana 
Ulukışla 

Niğde 

Boğazköprü 

Kayseri 
Boğazköprü 

Kayseri 

Boğazköprü 

Ankara 
Eskişehir 
Bilecik 
lzmit 
Haydarpaşa 

Varış 

11 Ol 
14 15 
16 24 
21 42 

- 25 

5 15 
6 00 

7 52 
9 26 

12 44 
16 15 

Varış 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

22 25 
23 30 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

Kalkı, 

9 00 
11 03 
14 19 
16 38 
21 54 

4 55 
s 40 

5 33 
7 58 
9 34 

13 08 - '· 

Kalkış 
11 00 
14 30 
18 56 
20 16 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

Teahhüdünü yerine getiremediğinden dolayı mukavelesi feshedilen 
ve muhammen bedeli 540 lira olan 1000 adet kalopil kavanozu 
müteahhid;n nam ve hesabına 12 - 5 - 936 salı günü saat 10 
da açık eksiltmeye konacaktır. 

Bu ite girme~< istiyenlerin 40 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayi.n ettiği vesikalar la birlikte el<siltme günü ıaat:ne 

kadar Komisyona l..ıür~caatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Ko~İ:iyondan parasız olarak verilmektedir. (2232) 

lstanbul av vergileri müdürlüğiif:lden: 
İltizam müddeti .31 - 5 - 936tarihinde hitam bulacak olan Baf .. 

ra göllerinin 31 - 5 - 936 tarihinde başlamak ve 21 - 4 - 939 
tarihinde hitam bulmak üzere artt 1rmaya çıkarılan üç senelik saydi .. 
ye rüsumu için yapılan on günlük uzatmada 20 - 4 - 936 pazar'" 
tesi gününde talip çıkmadığından işin bir ay .zarfında pazarlıkla bİ" 
tirilmesine karar verilm~ştir. 20 - 5 - 936 çarşamba günü saat 
15 de Bafra Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyonda .!Ürülecek 
peyler haddi layık görüldüğü tak dirde ihal~ Vekaletten istizan olu" 
nacaktır. 

Muhammen bedel 11200 tiradı r. 
Arttırmaya iştirak için teminat 840 l"radır. 
Muvakke.t teminat 'lakit veya nali:it verin~ Banka mektubu istik• 

razı dahili, Erg:ıni ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri ve her 
nolardır. 

lsteklilerb. rr: ezkur günde temi natlarile Bafra Malmüdürlüğüne 

müracaatları 1lan olunur. (2352) 

Akhisar Urbaylığından: 
Haziran s:G başından itibaren Urayımız Fen heyeti kadrosun• 

120 lira ücret!i bir mühendis alrna caktır. isteklilerin 2799 sayılı ka" 
nunun 5 inci rrnddesi mucibince yapılacak inha üzerine Bayırıdır

lık Bakanhğınca tayini yapılmak üzere 1035 sayıh kanunda yazılı 
vesikalarile birlikte yazı ile Uray ımıza baş vurmaları ilan olunur. 

(2453) 

Muhsin Zade Vakfı MütevelliliS!'inden: 
Mahallesi sokağı cinsi kıymeti muhammcnesi bir senelik 

Hubyar Türbe dükkan 220 bir bap dükkan 
,. Mimar Vedat caddeis ,, 192 ,, ,. 

İşbu emlak bir sene müddetle kiraya verileceğinden talip o)anlann % 7,5 pt1 
aKçeıeriıe :iÇ'ı-5-93ô saiı t>da~ iK.iüe 1~ tdfıoui evkai müdüriyetinde ihale ko' 
misyontına mürac:;ıat olunması. 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Neşriyat Direktörü_: R~fik_ A. SeverııiJ 


