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imp~ -ator ,'Ordusunun Başında 
Vollo Dağlarında Toplan17.orlar 

Roma, 8 (A.A.) - Korriera 
Della Sera'nın Asmara'daki 
muhabirine göre her biri on 
binlerce askerden mürekkep 
iki kol, bizzat Habeş impara
torunun kumandasında ol
mak üzere toplanmaktadır. 

rekatın yakında inkişaf edece
ği sanılıyor. 

şimalini ve Adlgrat'ın cenu
bunu tutmaktadır. 

Arazi teşkilatlandırılacak 
ve yeni bir hareket üssü ha Yeni İtalyan cephesi, çok 

kesif bir or~anlıkla karşı 
karşıyadır. Habeş kuvvetleri 
bu ormanın içinde ve pusuda 
bekler görünmektedirler. 

zırlanmış olacaktır. 

Dessiye mıntakasındaki ha-

Yeni cephe hattı Aksumun 
garbinden geçmekte, Aduva
yı içine almakta, Entiscio'nun 

L·-----------------------------------------------------------------------------
MlS lT d~ Gizli Olarak ital Akdenizdeki İngiliz Zırhlıları 
9;.nlar ~in fir üsera 1 Italyanların Tehditlerine Mukabele 

r.k .• ~':f'ı~.1.1ı1.~r~.k~!~rmuş Etmek için Gönderilmişler 
Maıır Emniyeti Umumiye dalreıl, Bu sarada burada bulunan 
her ihtimale lrarıı halklD emnl· ltalyanlar da akıbetlerinden endi· 
r•t ve Hllmetinl temin etmek ,. etmektedirler. Mııarda kapi· 
llır;ere btUUn memleket dahilinde tlllbyonlar cari olduğu için 

Londra, Açıkça, 
Bunu ilan Ediyor 

ıfıU bazı tedbirler almaktadır. ecnebiler birçok imtiyazlardan 
Mııırda takriben ( 80.000) ltal• lıtlfade dmektedirler. Londra 8 (Özel) - ltalyaya kar· 
yan vardır. YerUlerden bir kıımı da ıirf §1 İngiltere ile Franıanın beraberce 

Harp vukuunda bun]ann hep- bu imtiyazlardan mllıttfit olmak hareket etmeleri hakkında fngilte· 
ılnln de Uıera kamplarma aev• i'in ecnebi tibilyetine girmişlef'" renin Franıaya verdiği notanın 
lredilmeal pek de muhtemel a-6· dir. Bunların araamda ebAanced Franaa tarafından red cevabı ile 

1 

rlUmemekle beraber, Emniyeti Mııırlı olup Italyan aeilelerin karıılanmaaı, İngilterede derin bir 
umumiye daire1i bunlardan mu• adedi de binlercedir. Bunların hayal inkisarı uyandınnııtır. 
h~f aza altına alınacakların şfm· çotu vbl pamuk araziıine •• İngiliz gazeteleri, bu münaıebet-
dıden bir listesini yapmaktadar. Mısırd6 bUyUk mülklere malik le, Franıanın Almanyaya kartı ga· 
Hükumetin Sina çölünde bir bulunmaktadırlar. rantiler temin etmek istediğini yazı· 
Uaera kampı hazırlamakta olduğu r- yorlar. İngiltere, bir tecavüz olma· 
da ıöylenlyor. dan bu tecavüz hakkında karar ver-

ltalyanların bir kargaıalılc 2 • • mektedir. 
çıkarmaları korkuıu da hükumeti 1 n CI Onun için Frann.nm iateğinee müa-
ayrıca endlıeye dUtUrmelc:tedir. bet cevap vermemittir. Akdeniz • 
ltalyanlarm çoğu Mıaırlılar gibi deki İngiliz zırhlılarını, Fransa, zecri 
seriUttee11Ur olduklara için kllçUk B tedbirler için hazırlık sayıyor. lngilte-
bir tahrikin bOyOk bir felikete a s 1 re, bu fikirde değildir. Bu zırhlılar. 
sebebiyet verilmesi ve bu eınada ltalyanlann tehdidlerine kartı oraya 
yalnaı ltalyanların değil, diier gönderilmitlerdir. 
~Yrupalıların da mlltee1&lr olmaıı J Preaa Association bu hususta sa • 

BUyük Deniz Romanı 
Pek Yakında Son Postada ı 

Korsanın 
Aşkı 

: Yazan : Kadircan Kaf lı 

Denizde ayı avı • Boae HUaeyln • Ell gözlU Zeynep ~ 
• 
GUrleyen toplar· Alevler ıçlnde • Yılan vUcullu cariye · l 
Cezair •arayı - Valansiya önUnd" 

* .. * 
TOrk lerlhlnln en bUyük deniz kahramanlıklarını ve o 

kahramanların maceralarını, •tklarını, yiğitlik ve bü~ 
vUklUklerinl bu romanda okuyacaks.nız. 

Birkaç Gün Sonra· 
Son Posta Sütunlarında 

- -

rihtir. lngiltere, Frans.adan, tecavüze 
uğramlf bir Milletler Cemiyeti azası-
nın vaziyeti kartıamda diğer aza, mi
saka dayanarak bazı ihtiyat tedbirle-
ri alına F ranaanm bu tedbirlere yar
dım etmiyeceği idi. Fransanm cevabı, 
lngilterenin dU.ündüğü ihtimale karsı 
verilmit bir cevap değildir ' 

Adisababada 
Çok Hazin 
Manzaralar 

Adisababa, 8 (A.A.) - YUz· 
lerce yabancı ıehri terketmek 
iç;n istasyona hlicum ediyor. Tren 
dolduğu için eJlerl bot döomeğe 
mecbur kalıyorlar. 

Bütün bir hayatı lı ve gUç
Jerlne vakfetmlı insanların, ıimdl, 
bu işlerini arkalarında bırakarak 
buradan ayrılmıya mecbur k al• 
maları çok haz.n bir manzara 
arzedlyor. 

Afrikaya Fransız 
Sevki yatı 

Parİı, 8 (Özel) - Fransız 
Somalisl hudutlaranı muhafaza 
etmek için gönderilen 80 ıllbay 

ve 900 askere lllYeten dOn Manll· 
yadan Lotllı Yapürlle yeniden 
2000 aıli.er HYkeCWmlıtlr. 

ARABİSTAN 

Haritad• .011 oazigel gör4lmelr.t•dir 

im dara tor 
Ordusunun 

Başında 
Roma, 8 (A. A.) - Korriyera 

Delta Sera gazetesine göre Habeı 
imparatoru, Habeş ku•vetlerlnin 
kıamıktiUislnin toplu bulunduğu 

VoHo dağlıırma hareket etmittlr. 

Cenupta Harp 

Devam Ediyor 
Roma, 8 ( A. A. ) - Cenap 

cephesinde barekAt deYam edl1or. 
Ciornala DitalyayaJ g6re, Ce

oevredekl devletler, Italyanıa 
ku·netll bir millet olduta baJd. 
katJnl göıönOnde bulundurmalı
dırlar. 

Amerikada lngiltereye 
Karşı Çok Şiddetli Hü

. cumlar Yapılıyor 
Nev.)ork, 8 (A.A.) - Hearat gurupuna menıup gazeteler taraftne 

dan lnslltere aleyhine ılddetll bir hücum baılamııbr. Bu gazeteler, 
Inıiltereyl, dtlnyayı barba sevketmek litemekle lttlham etmek M 
sonra bundan hasıl ·olacak meyvalara rahatça toplamak lıtemeldf 
lttlham etmektedirler. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
izdivaçlar Ekseriya 

Neden 
Bozalugormuş ? 

Mabk.emelude maalHef lffüak 
davaları ıUkça prllm•k&edir. 
Diin ltir 7aııcımıı raıgeldiğl 

kimnlede •e ıbaa •~•katlarla 
g<>rfitmDt, onlardan bu.un 
•ebepı.rinl öğreamek htemiıtir. 
Aldığf -cenplan aıağıya · 7azı· 
yoruı r 

- lxdivaç, bence bir flrkettir. 
Fakat bu ıirketla Mrmapal macldJ 
detll, mannidir. Şirbtia tfllaaa 
mani olmak lıtlyen ortaklar, l'eçimt 
temin edea maddeler• riayette 
ihmal glSltermemelidlrler. 

O .m•ddelere .adık lı::alabll•elt 
lım çok defa, fedaklrhlıt lbım gelir. 

lfte ekHri lftiraklar, lzdinç ıir
ketiui kuranların, bu kar11lıklı elzem, 
'H basit fedakirhkluı ~ze •lmaktu 
ka,ınmalan yOdndeu TUku b_11lmak
tadır. 

~ ...,..; 

Kadık5~ Mod• caddeal Ke
reatect aokaGı 4 No. Avuk•t 
Swm 

- lftırald.v•a, aadec:e beaiaa blJ. 
dif lm 1ebeplerini Ye en llua yoldaa 
aalntabilmeklltim için, en az 20 cilt 
kitap daldurmam lbımdu. 

AyrJlmak lateyealerio mahkeme
lerde ileri ahdlklerl aebepler malQm
dur, Ye 1a7ılıdır. 

Fakat o malum n aayılı Hbeplar, 
reçimıi:a:litl 7arataD a11l Amirleri 
a-i:a:leyea birer reami lı.abaneden 
lbarettlr. 

Onları bu behanoleri •ydarmaya 
mecbur edea a-izli ya laakild Hhep
lerde, dDnyada eYlenmiı ve ayrılmıı 
clftlerJa J•kiau kadar •lttefiktirler. 

~ ...... 
Rumellhl•arı Kule aokalı 

11 numarah hane Serfett111: 
- Kardeıim ben ae izdivaç ne 

de fflirak mGtehaHımyım. Fakat b4a
co erkeklerle kadınlar ara1ında ıe· 
çimı::a:lik Jarataa .. ,, iki tarafın da 
1amlml olma7111dır. 

Me1elt, iki ıenç taaa117orlar. Blr
blrlerin 'n rl:a:leria• ıinaek için pyet 
dil Oat a-6rGame7e çah1ı7orlar. Blr
bir!eriae klU'fl l:uıdutlu:a: bir muhabbet 
hudulıuz bir teflut r<S•hri7orlar. 
Araluında mre~ea her aö:a:e, her bar•· 
kete, hattl iter bakııa lttua n dik· 
kat ediyorlar. Fakat bu, nlıandan nl
klha kadar alrOyor. 

Oadan ıonra, iki taraf ta, fethe• 
dllmiı bir kalenin içine a-irmit gibi, 
kendllerinl kapıp koyunrlyorlar. 81-
rlb'rlerloe karfı Ya:a:ifelarl bitmit •lbl 
allkHıılanıyorlar. 

Ba a!A\cuızlık, iki tarafta da ta• 
bll bir inkl1ar •1andın7or. 

Bt1 "nkiıarıa artmuı da aynlıklara 
1ebep oluyor. 

Biyoloji EnıtitUsO 

Süleymanlye camilnin arka· 
sında yapbnlmakta olan biyoloji 
e s itnsU blnaaı, henüz. bitmoml,· 
tir. inşaat ve tefrlşat bu ay ıo· 
nuna kadar devam edecek ve 
Zeyneplıanım konağındaki hayva• 
nat ve nebatat enstltllleri, yeni 
binaya taşındıktan sonra gelecek 
a. ı'l aonlarıaa doğru, burada 
tedı isata başlamlabilecektir. 

SON POSTA 

Alhacı tıp bralta7ıaa lıtlralıı •tmelc tlzere din aabalı .. hrim;ze ııelcn 
Sovyet doktorlan skıam Aakanya rltmlıl•rdlr. RHimde miıafir doktorlnr 
birarada görillmektedlr. 

Beykozda Tüyler Ürpertici Bir Facia 

Bomba Patladı, Yeni Evli 
Bir Kadın Can Verdi 

Bir Ermeni Tarafından · Sahlan Evin Duvarı 
içinde Bir Bomba Patladı 

Pazar glnll 6ğleden sonra 
Beykozun KaYakdere mahalleain· 
de tll7ler ürpertici bir kaza olmuı 
Ye bir zavallı kadın parçalanarak 
can Termiftir. Bu acıklı •ak'e 
ıudur: 

Arzubalcı Kimllin oğlu Fahri 
yooi evlenmiıtir. Refikaıı ev 
temizliğine itina eden bir kadın· 
clır. Evin odalanna kıt hazırlıiı 
olmak için badana yapmak iato
mif. Alt odalardan birisinlıa 

ııvalarım dUzeltirken eline yuYar· 
lak bir ıey geçmiı bunu tetkik 
ederken do birdenbire patlamıı 
Te aavalh kadının aağ eli bileğin-
den kopmuı Y• vDcudunun baıka 
yerleri de kalbur ilbl dollk deıik 
olarak >ere düımDıtUr. 

Patlamanın tlddetindeo odanın 
duvarlen da yıkılmııtır. Polia 
derhal tahkikata el koymuı, Üs· 
kOdar mUddeiumumlliği de vazl· 
yetten haberdar edllmittlr. Yaralı 
kadın biraz sonra ölmllitllr. 

Tahkikat neticesinde patlıyan 
ıeyin maıalı bir lnglllz bombası 
oldutu Ye evin de çok enel bir 
ermeni tarafından aatıldığı anla· 
tılmıştır. Bombanın mlltareke 
yıllarında duvarın arasına ıaklan· 
dığa ve llıUinede aıva yapıldığı 
anlaıılmııtır. ----

Atatürk KöprUsU 
ilbay Muhiddin ÜıtUndağ dUn 

T erkos müdürü Yuıuf Ziya llo 
Uray levaı.ım mUdürft Mahmut 
olduğu halde Ankaraya gltmittir. 
Bu gidişin. hu ay içinde ihalesi 
J&pılacak olan Atatl1rk köprUsU 
ifile iliıiğl olduğu sanılınaktad1r. 

.. o-;ü-; .. ~;i·;i;eu·-Ai~ .. 
manyada Rağbet 

Görüyor 
Bu yıl bağlarda üıllm mahsalU 

pek fazla olmuş, bu yüzden ynı 
nzum fiatlan pek dtitmfıştü. Fa
kat ıon yağan yağmurlar bağlara 
zarar Yerici tesirler yaptığı için 
llzüm fiatlan birdenbire ynksel· 
miştir. Bu yllkseli,e rağmen fyi 
Oziim bulmak mllmkna olmamak· 
tadır. Bunun nbebi bağ mınta· 
kalannda iyi Uzömlerin lnhiur 
ldareai tarafından iyi fiatlarla 
saba alınmuı, bağama Odimünft 
Iatanbula g6ndermek lbtiyacınden 
vareste kalmasıdır. Bu ytizden bu 
yıl piyasada papıncak lizUmft pek 
azchr. 

Piyasadaki iyi 8z0mler, Gebze 
haTalia:nden gelen çavu§ Ozümlerl 
ile latanbul bağlarının bu yıl pl· 
yaıaya •ermiye bqladıkları muh
tollf cinslerdeki Uzilmlerdir. ş·oıdl 
en rağbette olan OzümJer lıtan
bul bağlannm lb:Umler;dir. Gebze 
bağlarının on iyi cina çavUflan 
bazı hususi firmalar tarafından 
Almanyaya ihraç edilmekte ve 
orada çok rağbet görmektedir. 

Tıb Kongreatne ltUrak 
Edenler 

Üniver•ite Tıp FaktUteıi de
kanı doktor Nurettiıı Ali Anka· 
raya gitmiştir. Dekan, aitıncı tıp 
kongreaine lttirak etmlitİr. De· 
kant.fi beraber birçok Unİ\·eraite 
profeılSrlerl de Ankaraya gltmit
lerdlr. 

1 
Adanalı Çelikba

cak Fehmi 
Dün Şüpheli Bir Adam 

Tevkif Edildi 
Ml1dddelumumillk din Adanah 

hacı Mehmet oğlu Halil Fehmi 
adlı ( 23 ) yaı!arında bir genci 
tevkif ettirmiftir. iddia edildiğine 
.Ban, tevkifi icap ettiren bAdise 
ıudur: 

Halli Fhml: " Ben çellkbacalı: 
Tlirk •eyyahıyım. Suriyeyi, Filis· 
tini dolaşbm. Şimdi de htanbula 
geldim ,, demektedir. Fakat polia 
bu genci ıepheli bulmuı ye takip 
etmiıttr. 

Çelikbacağın latanbuldald Er
meni hayır kuremuna da baı vu· 
rarak: 

"Ben Taınak lkomitaslne men
subum. Buraya •azlfe ile geldim 
bana yard:m cıdlniz ,, dedlii de 
öğrenilmitUr. 

Kurum bu fllpheli adamı po
Uıe haber vermiı ve nihayet din 
de kendisi yakalanm11tır. 

Suçlu Sultanahmot sulh birinci 
ceza hakiminin i5nUne çıkarıldı. 

Halil Fehmi lsnatlarl reddetU ve: 

- Ben size cevap vermly•· 
ceğim. Beni mtıstentike Yeriniz 
dedi. 

HAkim tevkif karan verdi ve 
Çelikbacak jandarmaların 6nUod& 
b"'kifbaneye götürüldü. 

Hava Kurumuna 
Yardımlar 

Hava Haftaaı içinde latan
bu?da Verilen Paralar 

Hava baftaaı z.ariında ı.tanbul 
llbay'ığı içi•do, Ha•a Kurumuna 
yapılan yardunlarıa miktarlan 
ıunlardır: 

Merkez mmtakasında, 714, 
Beyoğlu 2228, Fatih 712, Kartal 
370, Kadık6y 1063, Beılktaı 570 
Snrıyer 139, Bakırköy 339, 
OskUdar 1354, Emin~nll l 228, 
Beykoz 47, adalar 389 llrL 

Ayrıca, Kachkaynnde Hapk 
Ba gdaıar tarafından Kartalda 
veri[en üçer bağdan dolayı 
dolayı, kendlaine Hava Kurumu 
tarafından bir takdirname nrtl
miıtir. 

Avrupaya Gönderilecek Talebe 
Bu ~ ıl muhtelif Bakanlıklar 

tnrafmdan Avrupaya gönderilecek 
olan Ünh•ersite mezunları nam· 
ıdlerl, Fakülte mocJlalerl tara• 
fından aeçilmiştir. Kültftr Bakan• 
hğı bu namı.et listelerinin derhal 
rönderilmeıinl lıtml,tlr. Listeler 
bugUn gönderilecektir. 

Paz•r 01• M•••• 8. Diyor Ki ı 

' 

Otlniin 

Bir iki 
Satırla 

Sallhlıetl Yok 
Aukara, 1 ( A. A. ) - Figar 

lıminde bir adamın, Amerikııcln, M' 
Mldafaa Bakanlıtıaın aalihiye · 
laaia oldufuau iddia ederek aıltı 
alparit işlerine girmek iltediti iatila 
edilmiıtir. 

Bu adama TOrkiye fıükQdl 
namıae bir aipariı için hiç blr ı• 
W1et nrilmemit oldujuou bey 
Aaadohı Ajansı me:a:andur. 

• * • 
UçUncU Genel lapekter 

Karsta 
Kar•, 7 ( A. A. ) - Dotu 1 

tlçOncü a-enel ııpekteri Tahıin Ö 
baglln yanındaki danıımaalarla b. 
likte lj'dır, Tuzluca, Katızman U 
lerlnl inceledikten ıonra oehrim 
gelmiıtir. 

* * • 
Glresunda Fındık Piyasa 

Gireaun, 7 (A. A.) - Fındık pi 
ıa11 lSnemli ıurette yllks~mek 
dua• ediyor. Don sabah 41 k 
ola11 fındık fç.i fiatı akıama kadar 
n bu n.bah 45 kuruıtaıı aatılmıibf• 

* * * 
Evkafta Maa, DUn de 

Verllmedl 
Evkaf idaresinin maaılar1 d 

de verilmemiştir. Bildirildiği 

s6re, maaılar, bir hafta da 
gecikecektir. . "' 

Halkevl KUtUpane•I 
Hılkc•i kütUpaneılnin kitap! 

bir haftadu taaolfe tlbl htvlclupad 
kCltlpaoe kapalı bulunmaktadır. 
tapan• ttç s••e kadar açılacaktır • 

* * .. 
B•ld•th Heraız Yakalancl 

Emirgln Baltallmanmda A 
nlnln kull\bcıinden, içeride klıo 
bulunmadığı bir aırada 9 lit 
para ile ı2 Ura kıymetinde 

srUmllt aaat çalan Bağdatlı M• 
met Ali kaçarken yakalanmıı .. .. .. 

ŞUphell Bir öıum 
Tahtakalede Kuaat han 

bir odaa1nda yatan mezba 
lıçllerinden Recep oğlu Ha11 
odaaıada öldUğli görtllerek m 
yoeye seYkedilml1t 610mttn k 
durmaımdan ileri ıeldlii ani 
mıfbr. 

.. * • 
Açıkta T•lebe Kahnıyad 

Bu yıl, açıkta kalan talebe 
1erl .. tirllmeıl iti bitmiıtir. Ku 
kapıda açllan orta okul de 
dolmuıtur. Yeni mnracaatl 
Ortak~ydekl orta okula gönde 
meldedir. Ilı• kısmı için de Ha 
darpaıa liseaindc yeni açıl 
ı•bede yer vardır. 

• * .. 
MUddelumumlllk 

ea,muavlnl 
Blr aydaoberi mezun bulun 

mftddeiumumillk baımuavini b• 
Sallh dün vazifesine tıkrar bati 
IDlfbr. 

Gezünaydm, Hajan Beyciğim! 
lamaz. ıllrnldlL velerdeki ayaklı gazeteleri gönen, .,d 

1 
... Habeı • ltalyan harbi patlar pat· ı -· Siz, auetecllerin ekmetinke J•i 1 Haman B. - Sade bizim mi 7a? Kab'" 

onlara ıtın doidu aziılml 



8 Birinci Tepin 

Her gün 
Habeşistan 
Kolag Yutulur 
Lokma Değildir 

İtalyan ordusu Habeş topraklarında 
ilerlemeğe başlamış bulunuyor. 

Her türlü modem silahlarla techiz 
edilmiş kuvvetli bir ordu ile, zayıf bir 
müstemleke askeri karşı karşıya gelir
ee, şüphesiz kazanacak olan birincidir. 

Fakat ileri bir memleketle, geri bir 
memleket halkının savaşında bu tah· 
mini altüst eden öyle amiller vardır 
ki, bunları gözönüne almaksızın yapı· 
lacak tahmin hatalı olur. 

Bu iddianın doğruluğunu anlamak 
İçin F asta Fransızların altmış bcış se
neden beri yapmakta oldukları acı tec· 
rübeyi tetkik etmek kafidir. Bu tetkik, 
bize ltalyanın Habeşistanda uğrıyabi
Jeceği güçlükleri de açıkça göstermeğe 
yarar. 

* Fransızların Fasta sükunu yerine ge-

SON POSTA Sıy'ı 3 

Re•imli Jlalcale 

Kalabalık kar• 
ıı11acla tek adam, 
bltla bir kitleri 
arka11 ııra ılrlk• 

ler•bll .. , kartıaıa• 
daldleri, kellmel•· 
rlala af larıaa t .. 
kıp ılblrbaa 1rlbl 
1ıa,aıe1ea btlylk laa 

tipler nra llderler,zamaalanaıa,retlttllderl mu•1t1a, balua• 
cluldara eemlyetla mÜHlldGrler. Cemiyet oalana ruhuna, 
llerkealn aJeylnclea bir parça alıp koca bir yanar dat 
yaratabllH•k kudrette JUtuHP retlttlrmlttir. Dualar 
mlıtHaa laaaalardar. 

a Cemiyet Ve Delıa a Sözün Kısası 

Moda Olan 
Adlar ._ _______ l!k • Te 

Çocukluğumda, Cimdallı... Şina • 
nay .. gibi adlarla satılan kumaş, oyun· 
cak, lavanta gibi şeylerin, halk arasın· 
da müthiş rağbet ve revaç bulduğunu 
hatırlarım. 

Kim bilir hangi bir külhanbeyinin 
nasıl bir çapkının, günün birinde sar
hOf ağzından fırlıyan bir kelime. ateş 

· almış bir barut serpintisi hızile, az za· 
manda bütün bir memleket halkının 

Hepimi• bu mO. 
teına adamlardan zevkine hakim oluvermişti. 
blrl olablllrlL Bu Çarşıda, pazarda, her şeyin Cimdal
... mektep ıırala• lısı, Şinanayı aranıyor ve kapışılıyor· 
randa mit•••••• Hı du .. 
ıis, n ılllk ıBrlJ• Aradan zaman geçti.. M~rutiyet 
nea ıocuk, ruın ilan ediyordu. Moda, bir müddet, • gali-
"!fle bir laalk il• . ., 
•eri r•titebilir. ba otuz bır marta kadar .. 91gırtkan o· 

Hepımbia ltlade raamata hasırlaaaa bir mukaddH atet larak (hürriyet) kelimesini kullandı. 
nrdır. Ce•lret deallen kıYıleı• o at•t• dokuadutu ... Daha sonraları, Balkan harbi urala-
herblrlmi•I• içinden bir yanar daf dotabillr. rında, Beyoğlunun, düşmanlara te .. 

Oaua lçla bit klmHyl klçilk 1Brme1laı., lalçblr .. . . . . 
kuueti eılrıemerlnl• n clehlnın retitmHlH hiçbir veccuh beslıyen muhıtmden bır balb-
eaıel bırakmayıaıı. nik modasıdır çıktı, lstanbulu istilA et• 

ti. 

tirebilmeleri tam altmış beş sene sür· 
müştür. Hem de Rifliler, Ha~liler 
kadar güçlük göstermemişlerdir. Fas 
ta Ha~istan kadar sert bir yer değil
Cllr. 

ltalyanlann işgale kalktıkları Habe
tiıtanda dağlar daha yüksek ve daha 
i,ert, arazi daha inzalı, askeri harekat 
tabası ana vatandan daha uzaktır. 
ftalya Fransa kadar yerli asker, para ve 
insan kuvvetine de malik değildir. 

Harbiumumide, Alman kuman • 

D A B t L 1 B A B B B L B B 1 ::;~7,~~. bir takım kumaşlara da nam 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Barıştan sonra halk, bir zamanlar tango rengine, tango biçimine, tango 

* Umumiyetle hakim olan kanaate 
ıöre, geri memleket halkı tank gibi, 
aayyare gibi, uzun çaplı sahra topu gi
bi motörleşmit bir orduya karşı dura-
11\BZ. Halbuki bütün bu modem sillh~ 
lar ancak cephe harbinde işe yarar. 
Karpınızdaki düşman yayılır ve dağı
lırsa, bu silahları kime karşı kullana
Caksınız). Fasta Rifliler Abdülkerimin 
ltumandasında bir cephe tetkil edinci
~e kadar, Fransa bu silahlan kullana
ınamıştır. Abdülkerime karşı tank, 
pz, tayyare, top kullanılmış. Fakat o

ıı~. da mağlup edebilmelC için üç yüz 
J>ın kişilik müfterek bir f ransız _ ls
panyo! ordusu iki sene uğraşmağa 
mecbur olmuştur. 

* Harpte birinci hedef düşmanı mah-
yetmektir. 

Fakat modem silahlar, yalnız modern 
milletler arasında muharebe etmek i
çin yapılmıttır. Modem silah ancak bü
)'iik cephelerde, kalabalık ordulara 
karşı kullanılır. 

Fransızlar Fasta kaıwılarında bir 
cephe, bir hedef ve kalabalık düşman 
orduları bulamadıkları için bu silahla
n kullanamadılar. Ne tayyarelerin 
~mbar~ıman edebileceği şehir, köp
lii, fabrıka, mühimmat deposu, ne de 
!8nkların, motörlü topların, büyük or
Clulann gidebileceği muntazam yol. 
~ ransızlar düşmanın silah seslerini işit
tıler, fakat kendisini göremediler. 
, Toplar ve tayyareler başlangıçta 
Clehşet ve korku saldılar. Fakat 

Emlak Satııları Git· 
tikçe Azalıyor 

Durgunluk Tapu Haaılib
na Da T eıir Etti 

lıtanbulda emllk ıabıları gtln 
ı•çtikçe azalmaktadır. Bunun iki 
aebebl Yardır. 

t - Eıld emllkln Irat getirir 
va:ılyetten çıkmıı olmaaı, 

2 - EmlAk flatlarının her ... 
De dlltRlHİ. 

Birlacl ıebebe ı&re emllk ıa· 
tıp dOımnı, buna mukabil araa 
aatııı •• yeni yapı artmııbr. Yeni 
yapıların )'llzde HkHDl irat aell• 
rlr vaziyette, apartamaa, mağaza 

•• fabrika olarak yaptınlmakta• 
dar. Yapı çok ucuza mal olmakta 
kullanılan malzemeni• iyiliğine •• 
fenalığına göre metremlk'abı IS 
liradan 35 liraya kadar detiımek· 
tedir. Bu fiata ıablt mobilya da 
dahildir. 

ikinci Hbep tlzerlnde durul
maya dejer vaziyettedir. Emllk 
fiatlan bDyllk bir stlr' ati• dar 
mektedlr. 3 HD• evnl 30 bin 
liraya Nhn almak lçba yalvarılaa 
bina buall• 10 bba liraya mlıterl 
bulamamaktadır. Bu ıayanı hayret 
dDtllt emllk aahlplerlnl tellfa 
dtıınrmtıı, aatılık mah olanlar 
mallarını biran evvelden elden çı
karmlya çalıımaya baılamıılarcbr. 
Fakat alıcı nazlanmaktadır. 

Bu durıuoluk tapu haaılabna 
da teılr etmlıtir. En çok muamele 
ipotek &zerinedir. lpotekde de 
tapuda alınan harç hemen hiç b' . sonra 

•
1r ışe !aramaz oldular. Burada süva- denecek kadar azdır. 

rı ve pıyade, top ve t ed -· - . . . ·-----
çok işe yaradı Ga . ayyar en daha luğuna, mahrumiyetine ve ıztırabına 

. yrı muntazam yol d k l O . . larda, dagı" nık d" • uzun müd et at anamaz. nun ıçın 
uşmana karşı ancak H be . b' b' k d b. onlar ilerliyebildi. a şıstan har ı, ır aç ay a ıtmez-* se, İtalyayı senelerce işgal edip yoran 

ezeli bir harp sahası olacaktır. Habeşistan yolsuz bir memlekettir. 

Ekmek Fiatı 
Para Dalla 

Yükseldi 

10 

Zahire fiatlarında yllkaekllk 
deYam etmektedir. Anadoludan 
pek aı buğday gelmektedir. R .. 
kolte geçın seneye nlıbetle nok· 
ıandır. Fakat bu nokıanlık kıtlık 
manisına alınmamalıdır. Geçen 
yıl Umldln fHklnde mahsul alın· 
mıı, ıatılandan geri kalanı da 
iıtibllk miktarındu çok f aa:la 
olduğundan mabıul flatlan çok 
dn,moıttı. 

Bu yıl mabıul normaldır. Fl
at da geç.en ıeney• niıbetle yllk· 
ıektir. Fakat evvelki Hnelere 
nlıbetle fiat yine dtııUktilr. Bui
dayın bu Hbeple yllkHlmekte 
olmaaı ekmek fiatlanna da teılr 
etmektedir. 

ıs günden 1 S glln• ekmek 
narhını tetkik ve tesblt eden 
komisyon dnn de toplanmıı, ek• 
mek ve francela flatlarına yeni
den zam yapmaya lüzum görmllı· 
tnr. Bunun için ekmek fiatına 10 
para sam yapılmııtır. Ekmek 
Çarıamba gl\nl\ne kadar 10 bu
çuk kuruı•. Çarıambadan itiba· 
ren de 10 kuruı 30 paraya satı• 
lacaktır. Francela da Çarıamba• 
ya kadar 14 kuruıa, Çarıamba· 
dın itibaren 14 bu~uk kuruıa 
aatılacaktır. 

iki Olomobll Kazası 
AnnHil• birlikte Beıiktqa 

gitmekte olan F alk çocuta ıof6r 
Ahmedln 2376 aayıb otomobUl 
çarpmııbr. 

lf. Şof6r T evfltln otomobili 
de Kıııklıda merkeple yoldan 
ı•ç•n mlltekalt Muıtafa1a çarpa 
mııbr. 

iSTER iNAN iSTER 

Tramvay Şirketin
den Alınan Paralar 
lıtanbul Sokakları Tamir 

Ve Islah Edilecek 
Tramvay Şirketinin ladHlnl 

kabul ettiği bir mUyoo 700 bin 
liranın 700 bin liraıı tamamen 
bankaya teslim edilmlıtlr. Geri 
kalanı da her ay muntaıam tak· 
aitlerle ödenecektir. Bu paranın 

nereye ıarf edilecetl henOz maltim 
doiiJdlr. Bu paranın lıtanbul e .. 
lediyeılne verllecetlne muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Belediye de bu paranın mln· 
basıran lıtanbul ıokaklarının ta• 
mir ve ıalabına tahılı edllmHi 
etrafanda bir cereyan Yardır. Bu 
takdirde her yıl Belediye btltç .. 
ıine lıtanbul ıokaklarının tamiri 
için konulan tahsisat lstihlAk b .. 
deline llive edilmek ıuretlle yeni 
caddeler açmak lmkAnı da elde 
edllecekUr. Bayındırlık Bakulıfı 
nezdinde b u hususta teıebblıler 
yapılacajı umulmaktadır. 

Avrupadan Gellrileoek Hazır 
il Açlar 

Ayın 23 llnden itibaren Avrupa
dan getirilecek blltU hazır UAçlu 
için Sağlak bakanlığından bin almak 
icap .,tmektedlr. Slpariılerden 
evvel de Bakanlıktan bir ıımar
lama bin kAtıdı alıaacakbr. 
Ismarlanacak bam ilaçlar için 
ılimrUklerden lıtihlAk pula ıaba 
alınacak, bunlar fabrikaya g6a
derllecek ve llA~lar fabrikadan 
JOllanmıt olarak getirilecektir. 

Üniversite RektörU 
Libldeki araıulusal adalet di

vanınca aeçlleceğl ıaylaları d6a
mekte olan Üolveraite rekt6rD 
Cemil Bllaelln, ılmdikl vazifesin
den hiçbir ıuretle ayrılmıyacata 
anlaıılmııhı. 

İNANMA! 
Jlu yolsuz ve sarp memlekette mo _ 
dem silahlarla harbetmek mümkü r 
değildir. Dev gibi mühimmat sarfede: 
tank, top, mitralyözlere tenha dagv baQ .. 
la d Y Cenevrede bir Utuılar SoıyetHI nr. Bu ıoıyeteain kere mlıaker6JI açtı, oalar daha lfDe1e iplik pp• 

rın a mühimmat yeti~tirmek için yol 1 iT kuruluıundaa maklat dlnyada harbın Batıni almakb. •eden harp batladı. 
azımdır. llerliyen askere erzak geti- Onun için de bu ıoı1etey• fİHD dnletleriD biribirlle Şimdi harbin anane reçm•k lçla ıoıyete asalannıa 

recek kamyonlar nereden geçecektir? harp etmeleri 1uak edildL Kim ki batını kaldırına, harekete ı•çmHİ lbım. Yfae Betler komltHI, On 
ftalya ordusu içeri girdikçe karşıla- dlterleri onun batım .. ı.-ereeektl. Gıler komltHi, Huıual komlıyon, Huıuıl komite, rapor 

tacağı güçlükler artacaktır. Bu defa ltalyaa bat kaldsrdı. Dlter aza eaun falan dire llfl,Osafla nklt ı•çirlliror. 
* batını ezmek terektl, fakat Oçler komltHI, Betler Bu 1rldltle harp bitecek, fakat Ulutlar 1011etHlnla 

f talyanı J' k · 1 d komitui, On G,.ler komltHI, Aıumble dediler. Mtlsa· mlaakertlerl bltmı1 .. ektlr. n yer ı as erı o maması a • 
onun için yenilmez güçlüklerden biri- 1 S T ER 1 N A N l S T ER J N A N M A 1 
dir. İtalyan atkeri Habeşistanın susuz- ------------------------------------------~ 

kumaşlara düştü. Çıraklıklarında, dük
kan kapılarının önünde: 

- Cimdallı mallar, bunlar!. 
Diye haykırıp rağbet celbedenler, 

şimdi kıranta birer patron olmut: 
- Tango mallar buradadır, efen • 

dim... Buyurun 1 
Diye müşteri avlamağa çalıfblar. 
Gel zaman, git zaman, zevkler de

ğişti. Daha geçenlerde, BabıAll cadde
sinde bir yaymacı: 

- Karyoka malları. Kukuraça 
mallar bunlar 1. 

A vazelerile satıf yapmağa bakıyor· 
du. 

Şimdi, ltalyanlarla Habqıpler kapı• 
şalıdanberi Karyoka ile Kukuraçaya 
metelik veren yok. Anlıyorum ki ya
rın, öbür gün Adua çorapları giyecek, 
Adigrat boyunbağlan takacak, Eritre 
kebabı yiyecek ve Musolini tıraş bı .. 
çaklarile tıraş olacağız. 

Hadiselerin moda üzerindeki tesir· 
leri kadar, dünyada hiçbir şeyin hiçbir 
şeye tesiri olmamıttır. 

Yarah Olunca ..• 
1 S glln evvel Cevat adh biri 

tarafından bir ka•ga netlceıdade 
Fuat Cemil lımlnde (38) Jatla
nnda bir ıenç, kalbinin tlstlnden 
bıçak yaraaı aldata için Cerrah
pqa baıtahaneıine Jabrılmıtb• 
Ha1tahanede Fuat Cemilin kal
binin tlıtllnde muvaffakıyetli bir 
ameliyat yapalmıı Ye bayatı kur
trılmııtı. 

Fuat dlln haatahanede lhtlllt
tan öldliğtl için MDddelumamllik 
tahkikata el koymaı •• tablbi
adll Bay Salih Hatlml baataba
ney• göndermlıtir. Salih Hatim 
haıtahanede ceHdlD berinde 
otopsi yapmıı ve 16mlllmubaı 
mllıaade etmlttir. 

Cevat tevkif edllmlttlr. 

Yangm Baflangıoları 

Tavukpazan KnrkçOler aoka• 
tındaki Halil Bey hanının bir 
oda1ından yangın cıkmıı, h .. 
men ıöndtırlllmllttllr. Hanın algor
tab olduğu anlaıılmııtır. 
~ lstlklAI caddHiade kuru 

kahveci Mi1ak'ın dDkkAnının 
bodrum katından yangın çıkuak 
içindeki •tYalar yanmaya baılar
ken s6ndlirlllmDıtOr. Etyalann 
( 1500) liraya ılıortab oldal1 
anlaıılmııbr. 
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HAHKEHElEIDE 
GQR~ül<LcRiMiz 
Çocukların 
Şahadet Ettiği 
Bir.Dava 
Sadri davacı, Nazmi ıuçlu. ikisi Cle 

yirmi yqlannda birer genç. Nazmi Ye
'ilköyde bir av eınumda Sadriye kar,.. 
ten tüfek atmak ve onu yaralamakla 
ıuçlu. Durutmalan ağırcezada g~rülü· 
yor. 

Hadisenin phidleri de sekiz, on yat
larında üç tane çocuk: Hilmi, Ahmed, 
Necati. 

Üçü de sıra ile şahit olarak salona 
ça.ğınldılar. Hiçbirine yemin ettirilme· 
di. Fakat üçü de hadiseyi canh canlı an
latblar. Meğer bu küçilkler birinci ça
ğınbfta ma'!kemeye gclmemifler. Bat
kan her üçüne de sordu: 

- Niçin gelmediniz bakayım? 
- Benim ayakkaplarım yoktu efen-

dim. 
- Biz de btanbula tqmıyorduk. 
Suçlu; plıitlerin birer çocuk olduğu

nu, sözlerini kabul edemiyeceğini bil
dirdi ve böyle bir ıuç iflemediğini de 
aöyliyerek kendi 99hitlerinin de çağın]. 
mamıı diledi. Mahkeme bu isteği ye
rinde bularak dunıtmayı bqka güne 
btraktı. 

SON POSTA 

aşın a Bayın ırlık 
Çalışmaları 

Yeniden iki 1 
Yatı Okulu 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeee n8betçi eczaneler ıunlardlll 
Alemdar ( Eaat ), Beyasıt (Relkı•)t 
Ş.hudebatı (ıbrablm Halli), Feaef 
(Vltali), Akaaray ( Ethem Pertev J. 
Karaıümrlk (Suat), Kadıköy (C• 
llleddln n Rıfat ), Oıkldar ( Ab-
medlfe ), Samatya ( Teoftloı ), Ba
lıurldSJ ( lıtepaD ), Betlkteı (Rıza), 
Sarıyer (Oımaa), Eml•IJnl ( Beti' 
Kemal). Şifli (Necdet Ekrem), (Br 
yotfa (Kanzuk, Karekin Kllrkçiya0t 
GIDef ), Galata ( Hidayet ), Şeh,.. 
mlai ( Ahmet Hamdi ), Huk61 
( Y eol Türkiye ), Ka1ımpaıa ~y •-',, 
Turan ), Küçlkpazar ( H. Hu ılıi 
BIJlkada (Şina1i), Heybeli (Yuıuf). 
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Üçan Pire 
Çok Rağbet 
Kazandı 

Mignet isminde bir Franıı:r. 

Bu toggaregi tayyareclıl bun· 
dan bir mtıddet 

gapan adam evvel herkHln 
bir de kitap kendi eYinde ya• 

gazdı pabileceğl ktlçUk 

ve ıade bir tayyare icat etmiı 
ve ismini de uuçan pire,, koy
m uıtu. Herkesin havacılığa ve 
hava ıporuna merak aardığı 
ıu zamanda, Mignetin icadı blltnb 
Avrupada ve bilhaıaa lngilterede 
bUyUk bir alika uyandırmıı ve 
her taraftan yapılan ricalar 
Uıerine Mlgnel bu tayyarenin 
nasıl lmıl olunablleceğlnl herke
lln anleyablleceti bir linnla tarif 
eden bir kitap yazmııbr. Bu kitap 
"Britanya lmparatorluiu havı bir• 
llğl,. tarafında tercDme edilerek 
aalılığa çıkanlmıı ve derhal me
raklıları ve bllhaaıa gençler tara
fındın kıp11almı9tır. Bugtın bir 
çok klm1eler evlerinde bu "uçan 
pire,, den birer tane 1apmakla 
meıauldllr. 

Bu kUçUk tayyarenin her ak-
1amı evde yapılabllmekte lae de 
yalnız mot&rl f abrlkadan aba
maktadır. Her ıeyl dahil oldutu 
bald• böyle bir tayyare 80 lngt .. 
liz liraaına yani bizim paramızla 
500 liraya mal olmaktadır. 

Bu .. uçan pireler ,, 100 met· 
reden ha•alanmakta •• 60 • 70 
mil aUr'atle ucabllmektedirler. 

Fran'sacia ~ · ·-· - .. _ 
- -
Komünistlerle 
Ateşten Haçlılar 
Çarpııtılar 

BARICI 18 IU vtİ:; İÜ ~ 
Bulgarlstanda ' 

Sofyada Yakala
nanlar 153 Ü 

Buldu 
Sofya 7 (Özel) - Yapılan lnct• 

itmelerin ıonucunda, karala Te hl· 
kQmet erkinına kartı .ulkastl hazır
lıyao Da.nyb Velçef, ayın blrlncl il•· 
cHi S ıYnlt.a k6ytıne ııtdıQ'ı uman 
aulkutç"ler, keadılerlnln ele nrHdik· 
lerinl anlamıılar ve be•en tefleri 
Damin Velçefın tekrar Yuıoılavyaya 
dönmesini latemlılerdlr. 

Birkaç defa ıorguya çekilen Dam. 
yan Velçef'ia iıtlcnbı daha devam 
edecektir. Tnk f edilen 11kl Baıba· 
kan Kimon Gıoralıf ile ukl Fiaanı 
Bakanı Petar Todorof'un ıoruıturul
maları henüz bitmemlıtlr. Bunların 
ifadeleri rhdi tutulmaktadır. 

Buglno kadar Sofyada tevkif 
edilenlerla 117 ıı 153 dlr. Mnkuf 
buluaan ıll baylar da 50 dlr. Suikastta 
Uılleri ol D Ruıcull ıariaaonundaa 
al ıllbay da Romanyaya kaçmıılar .. 
dır. NeTrolrop belediye Baılruı da 
tnkif edılmlıtlr. 

Hlrplerdea sarar rörenlerin Birlik 
Baıkaaı GJıdof, gnetHllere dl7eTinde 
blkGmettea, 1Ulka1tç•lana memleket• 
ten derlaal temlalenme1iDI lıtemiıtir. 

Sulka1t hldlıHI, memlekette •ko. 
aoml vadyıthıl de çok boıtnuıtur. 

Amel• Blrllllnl11 Kongresi 
Sofya, 7 ( Ôzel ) - Çıkna ıull1&1t 

hldlıHI ytlılnden ıtri bırakılan 
Bulıar utuul amele blrlf flnln kongresi 
ayıa 20 ıla4e n1a 17 ılade topla• 
••eakbr. 

Çekoslovak ReJlal Bulgarl•• 
tandan TUtUn Ahror 

Sof7a, 7 ( Ôıel ) - Çekoılonk 
tUtlD rejlıl, Bul~ar tllttlnlerinln 934 
mahıulitından ( 800,000 ) kilotram 
Bulıar tOtGDtl almıya karar nrmlttir. 

Avusturyada: 

Sellnlkten bfr 9BrtlnU" kenarda General Kondnıa 

Yunanistanda Taçlı Demokrasi 

Kondilis, Sel8nikte Ver
diği Söylevde Diyor Ki : 

"Krallığın Yeniden Kurulması Her Der
de Şifa Olmaktan Çok Uzaktır e .. ,, 

Amerikada 
Boşanmalar ! 

Gazeteler Amerikada boşanmalann ina• 
mlmıyacak kadar çogaldıgını yazı;> orlar. 
Bu yazılışa ve ortaya konan rakamlara ha· 
kılına artık eııkimiı olan yeni dünyada her 
evin temelini çiıruk tanımak laz.ım g le
cek. Çünku yılda ihakyerlerine diı en bo
ta davalannm sayı ı on bınleri a or. 

lş"n dikkate d er tarafı bır koc dan 
bop an kadının hem n ba a bir ko a· 
ya, ondan da bo nd ktan son1'a 
dorduncü ve beşınci kocaya varın ve 
yeni dünyada bq kocadan a ta kal lan 

1 
alanların bulunmasıdır! 

Bu bol bopnma bana eski Bu dan 
Voyvadalarından Yani Va ilıkoau ha ır • 
}attı. Bu adam Giritli bir serseri idı, akla 
sı maz entrikalar çevırdi, Avusturya s ra· 
yına yanaştı, oradan aldığı yardımla Buğ
dan diyanna geldi, Voyvnda Aleka ndn 
kaçırdı, yerine geçip oturdu. 

Bu adam, papaslardan kendine uydur• 
duğu yardakçılann ağzile tarihsel bir de 
duş masalı uydurmuştu. Giiya o•a u ku· 
sunda üç melek gÖriınUyor ve her bid 
tnafından başına ayn ayn 1bırer taç o· 
nuyordu. Bu taçlar Eflak. Bağdan, Tran• 
silv nya ülkelerinin bir elde bulunac w ıru 
müjdeliyordu. O günün yalanı bua-iın ger• 
çek oldu, onun 'bugünkü mevzuumuza il· 
giıi yok. 

lıte bu Yani Vaıiliko1, halka boı gÖ• 
rünmek için Ulahların pek eevdiii fvan 
lldını da aldiktan sonra bir ıürü yemlıkler 
yapmıya, kanunlar dü:ımeğe koyuldu. O-

Atl'n.a.. 7 ( A.A. ) _ Atlna a1aaa anu•u olmayan m. üaelllh kuTnllerla 
-w .,. t l l ı nun ortaya koyduğu sayısız kanunlardan 

bildirlyorı Baıbakan munibi n 1DID1ıntra1l •le 11 6 e ıutrapa arına biri de bopnma kanunudur. 
•I babaı ••neral Kondiliı yardım edec-'r Ye hlk6metlerin nor-
Sel&nlk'de bOylk bir t..alabalı~ ön~n- mal olarak dn1e1'n batıH rç•\ll- o devirde BuidanhlaT )'llda biT kan 
de ve alkıtlar aruıada Tetdıği aoy• 111811 için ır\ya1al 'alanda btr ayuıul• bo uyorlardı. Üç beali domuz. bir teneke 
inde, 1924 de cumhuri,.t 1 b olan• ma temin e,.teren'kttr. bal, boşanma hükmünü verecek. kurulla· 
duta Yallllt kıeadlslaia 7iae al bakanı y nn gözünü doyuruyordu. Ha1bUki bu ko-o 
buhıadutuaa ılaemml7etle kaydettik· Eter baymdır bw nnanl.taa lay 'boıama yüzünden nufua azalıyordu. 
ten ıonra demııtlr ki: r3tm•k iltiyona•ız Knl Jorj'u 11ı.. fuhuş çoğalıyordu, yuva kurmak imkanı or• 

" lmaalı bir clmhuri,.tçl n Yak• lnH tahta aant edfnlz.,, 
tile cll•hariyetln aaUd fıl .,\an, lıaa· ~nastesywnan 'Protestosu tadan kalkıyordu. 
nedaa lJı hiçbir ilglıi bulunaıadı'khn At na 7 (Öze) _ Lideri bulan• Yani Vasalakoı bu durumu duzeltrnek 
baıka onun en amrıhAıı bir _dııman• du"'u ;tci •• 'ftftçt parti•l merke• ıiçin kestirme yürüdü, .kansını bofllYJP ta 
bitnı J•pmıı olan taen, •• itın bugUn • iL ba ka bir kan alanları ölüme mahkUın et• 
kralçılıtın )'tniden kurulmuıaı iıtl· zinha kıralcılar tarafındaD 'DHkına ti. Bu ceza, o ülkede boşanma davalan• 
yorum? ÇankD cllmburıyet ba1ka atramHı lıerlne P•pana1ta•ya Baı• nın köküne kıran getirdi, bütün qler ara· y ag" Buhr n J•rlerde atal•tıldıtı 'flbi Y•aanhtanda baka•• r prot ıto mektahu r8n· ınnda parlak bir geçim başladı. 

J bit bir uma kuru amam tbr. ~ilda• dermlıtir 'fi Baıbakan Çaldariı bu Amerikada bopnma istiyen kadın, 
B t8rllll lıe Yuaaa uloıa tabatfa• h&dlHI•• .lca.., .. da duydutu tMeaiırl .. t d• d ,Udi ·•· lardır. Yani Vasıtilfosvari davranmıya ım aıgos er 1 •Y'ö~tad: be;ka blr reji• 7oktur n iıbar e\laifttr. kln yoksa lrile onlann ikinci. Mle uçuncC 

Viyana, 1 ( A. A. ) - Polıtı.c&e taçlı demokrHlye dönmek mecbul'I• Avukatlar1n Bir Karart bir kocaya vannaJan yasak edilirse h k: 
KorrHPoadeu, bı. bıyaanamt neıre- yttlndeyb. Çlnkl ba r•JCml he lbe Atina, 'f fÖz•') - A"111katlar yerlennın kapısını, bopnmak için, çala. 
d k h ık f et•it buluau7onaL Ef.r ta~lı d•m•k· ·ı ..ı_ d l cak kadm ılı::a mn •n'10tum. 

ere a ı ula miktarda yat Htıa ra1i mevcut ohnaaayd. buau Yunaalı• Baroıu reJ m ylzUnuwn U1fb a• M. T. Tan 
Par·ı, 7 

(A. A.) - Pontlu 1alıı- almamata dant etmektedir. Hallı:ıa tan ı,.ın icat etme" 1&ınmr•lfrdl. rından dolaJı takip edltecekterln - · -aıada Vllleplntede top'antı y•paa h " h ·~-· -
l'lOo komllnlıt ile 1.000 uAteıttabaç • l tlyıçlarıadaa far.la 1al almaları Kralhtı• ,..ıaen kvnl•uı et • dafaaalN'IDl meccaaea kabul nandaa dtn1nnitll kapıftlln a ıJ. 
lıl.ar araıında bir dBttı oJmuıt~~. ffatları arttırmııtır. derde ı fa olmaktan çok uıaktar. k.a . mıfbr. Bo yfttden 

0 
civar aha1 ıi 

B_ırçok. ılllblar atılmıı, pollı arıya R11m1 bir bl)dlrlkte lıallua •af111 Ancak ltdnel Jnrjun f8.termlı o du§'• etmeye r 'ftnlliftır. '-
J Dl _...... M-aallll• hey,cana dftpn'OftOr. Polis uu gırmltt r. Bir pollı ko•l1erl lobutla kal•••••• •ak.adile domuı rirttinla deaaokrat dnlet baıkaDl ••afları no- na....... •-r 

ilci " Ateşteabaç ,, lı da kurıunl~ artbrılmruı lçia bGkOmetç• her tUrlG mal •lyaul ba7abn .-.rı .. ı.u·ae YI Aliaa, f ~nl) - Blrlnd Kı· hadiseyi komltnlltlerln J8phğı 
yaral. nmıılardır. Knıa bastırılmııtır. t.dbl•in alındıfl blldlrllm•ktedir. vataaa hizmet etmek on ba ka bir ral Yorglnln müzua.&a balko- 'kanaatindedir. 

8·10-935 it 1 r u ~mr::±z:Ef T No.e s - Ey. ko..;:-i;., dü~n bu 1 - Yazilı olsun, ne ~? Aradık- cuklar, akraalanada e(>riiyorlar .. a: 
~ mu? Zekiye kadar bilaici, akılha1111, lamını hepsi, kırk ıbir b11Çtık m-apllala, W. ~111 mi? Elim erdiii kadar 

e t mumla arasalar bulamazlar. Sen, o çocuağnnda var ... Ondan iyialııi mi ıüalemek, giyia6irip lrufand...k içİQ nr 1/LIYr N L r "• ,andan biç merak etme... bulacaklar? .•• Bfınim, Rni arabfıın çababyorum ... Amma, ıene olmuyor •• 
t::1 t:: fı l::: 1:: 1--( - Batb da var. Bafb... 'Zdciye, Lir İfe .airmeii, iyice kaf•ma 
• 1a131•5WJHls! 1b.an abla, neticeden emin bir ta· GeMl, küçük bodur iakem~!yi çek. '.koy111Uf.. Gaze&elle bunu ebpnca 

Ihsan abla kızmıştı, sarnıcın kapa. - Gazetede ne)t;ıo yazıyor? Zeki· vırla gülümsedi: ti, kartıma oturdu: .elleriai §IWPta, ııSıTach, .. .._ 
imı tiddetle kapattı: ye, bana, dojru dürilıt anlatmadı ki.. - Onu da söyle. - Beni iYi dinle .. Kaç rfinttür, bu GMlsi y..,wa laurtN elanaia 

- Ne zaman, nerede öirenmitler? Bana, pek kolay gı°bi gösterdi de... - Gideceii yer, be.ah, para iflerile yüzden ... Hof, Ade bu yüzden değll •ll'f1aowfh, koy11andan ınencJlliui ç~ 
Alay eder gibi aizıru yaya yaya söy. Batm11 geriye ittim: uirafUI bir yer ... Heaab bilmek liDın. ya, daha batblan da var!. Meyse ... hnta, tmn'Oftu ılldi, mendili katladı, 

lüyordu. - Pek kolay değil, Ihsan ablacı- lhaan abla, ocaktaki aqaralara kö- Ontan, aana aonra anlatırım... Eaç tekrar koynuna 'iolctu: 
- Ne zaman, nerede öfrenmitler! ğım •• Yazı makinesinde yazmaaını bİ· mür döküyordu: aıünatlr, zeJaye, Vll' v1r, batıma .tini -Evveli, ~i cielip aabm·k, öi· 

O kadar ıene mektebe niçin gittiler? leni iıtiyoriar. - Zekiyenin he.aba aldı erer. He- yiyor ... Artak alti.i .- ..Jejilim ••• renmek istedi ... Ben, mW vWan O.. 
Oyun oynamak, boy göstermek için llısan abla, kovayı almlf, ocak ke- le para hesablanna... Sütçünün, ek- Hani, bum Uııairlmiyw, ailr 4a söy- dim ya, nenin 11eaidir? BilmiJaruz ki.. 
mi? Ne zaman, nerede öirenecelder? narına baraktıjı büyük tencereye ıu mekçinin, bakkalın defterlerine hep o, lediği oluyw anuna, t.khm. ~ 1lk aklıma aelea Mil oldu. . .- Bilirim. 
Mektepte ... Aralarında öyle çitır çıtır dolduruyordu. bakar. Kaç kere aütçünün yanl'flllı, çı- halamna hakm! liri oturup doğra dalgınımdır, mÜW!J>ic:•m~ ._.ci-
.Syle,iyor, konufuyorlar ki cluyaan, Zekiye, yazı yazmuını bilmiyor karda, bç kere ekmekçinin hesabım konu,alım. Zekiye, evde otu1111alriaa -....,..., .... ün~. ı,tlil aever-

parmakların aizmda kalır. mu? düzeltti, kaç k•e de bakkahn fazla i.- ııkılıyor. Sonra: Anne, biz, daLa ne -· . Se.. wuetıalade opıllfı7mta11 ... 
Boynumu IMilanekten bafka Pl'•i - Öyle yazı dejil.. Yazı makine- tediğini, yüzüne çarptı... vakte kadar amin batma yük elup o- Bilirim, tanıdıklarm çoktur. ?ekiyeo 

yoktu: sinde yazmak batkadır. 10, ayn bir - Bunlar, Hyle hesap değil... turacaiız! cliJor. 7• cii~ ~ ama, 
- Peki affederain, bilmiyordum. hüner, ayrı bir marifettir. Ihsan abla, ocağa döktüğü k6mürün llaaan ...... sid.ri ..,._ ... ol- IW W • ... •••lı ..-.... Bir ö-

Buna, ben de •Tinctim. Yalım. .. Dur. lhaan abla, dütüıımeie varmıftı, ce- Oatüne boruyu koydu ve mangaldan mUflU, yaai&e aöm · b Yllf9I liWi: ... a-. .. Tmıl 'la ılrmmkı ha. 
dum. Ihsan abla, dik dik bakıyordu: •ab •eremedi. map ile aldıiı bir ellemeyi borunwa _ Al\ iMi .-Ser, .- 7'it'tıiiaue fi ........ Sen, önce gider, bir ıyice 

- Yalnız, ne var? Haydi, gene bir _ Ihsan ablacığım, IODl'a bu iti U. içine attı: dokunuyor ... Ya'ft'"Celdeıaa, v•ııp, mrar, anlanıa ... latenen ıuKli, 1~ 
pürüz çık~ ~yun. temefe gelecekler arasında imtihan - Yetifir ... Sen, bugün tera tara- analama o.• • illiyart._ Ah, benı, ı .. u, kulLuau, ~JIDI bulunua .. , 

Onun hıddeti kartııında, sinınit gi. yapacaklar. fından kalkmıfôn... yorgunu yokuf& beWır çam...-n ~a, .ı -..ıaru. Bwa•, .--. ~orum. 
bi ıeıimi alçalttım: Ihsan abla, kovayı tekrar yerine bı- ıürüyonun .. Ağzında e~ip büzecei~ da himlet etmeje 1U1791, tak pc:alo. -. .w.,. M cıeftP ~•~u: 

-: Pürüz çıbrmıyoruın, Ihsan ab- ralmııttı: ne, 9unu yapmıyacağım de, kurtul .. lanm, üzülmeain'ır" .....--...... .-. P~··· Bu gazete bende blsm~ 
lacıgım... Pürüz çıkarmakta, benim - A ! Bunu da yeni ifitiyoruın. Ne sen üzül, ne de biz üzülelim! Amma, bunu onlara açamım ki... U. Gid1,p bır anlıyayım ... 
bir menfaatim var mı? Zekiyeyi atla. Mektep mi oruı? imtihan da ne olu- - Hayır, yapmıyacağım demiyo- nurlarına dokunur- Üçü cie, pek l> llıaan ablanm yüzü ıülmüttü: 
hp da, yerine bir tanıdıjımı kayıracak yonnUf? rum... ' nurludurllır... Hmi, .._ bakımlar, - Bir kahve daha içer mUin? 

değilim ya! ···- Uıul öyledir, Ihsan ablacıjım... - Peki, ne diyorsun ya? Framm diye dejil, keadilsine cep ~lığı o- - T~ ederim, fazla -.aktİm 
Zekiyenin İfe ıirmeainf, elbet ben Gelenlerin anamda hangileri daha bil- frenkçeai bilir mi? Yazma makinesi lur, diye, l.İI' ite airmelerini. para b. yok, gideyim ••• 

de isterim. Yalnız, gazetede okuduk- gill, daha okumuf, daha ileri iae, onu bilir mi? Hesap bilir mi? zanmalarım iatiyorum. Ne yap..yun. - Aman, sen de hep böylesindir .. 

lanım aöylüyorum. seçip alacaklar. _ Bunları, ben sormuyorum ki ..• elim yufka ... OaJan utedilderi ıihi Hep ilİfik oturursun ..•. Daha erk~ 
Cevabım, iman ablayı f8fll'bmftı: lhaan abla, acıyarak güldü: ! Gazetedeki ilinda yazılı! 8iydirip gesdiremiyorum... Geas ~ • ~ım .• 

ı ( Arkuı var) 
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• • Habeş Tayyareleri de Bom 
Asma!, Vle Parl~ 8 (~z~ saat 7,15) - c~! Oga! bardımana Başladılar 

cephesinde eski Osrnanh Paşalarından Vehlp Paşanın kuman~ 
da! ın:iakl Habeş kuvvetlerile ltalyan kuvvetleri arasında yeni 
ve çok şiddetli bir çarpışma olmuştur. Neticede Vehlp Paşa 
ordusu 1200 maktul vererek Cuba'ya doGru geri çekilmeye 
mecbur olmu,tur. Yehlp Paşa ordusu mUthlş bir tayyare 
bombardımanına da uoramıştar. 

Cenevrede Yeni Bir Siyasa BeJirdi 

Fransa Zecri Ted.birlerin 
Önüne Geçmek istiyor 

Cenevre, 7 (A. A.) - Uluslar 
ıosyeteai konHylnin 13 ler komi· 
teai, bugfin öğleden sonra kon• 
seye verilecek olan, mes'uliyetler 
meaeleıine ait raporu iki saatlik 
bir milzakereden sonra kabul 
etmittir. Bu müzakere en ziyade 
Laval ile Eden arasındaki konuı· 
malara inh:sar etmiıtir. 

Fransız mUmesılll raporu 
kendi hesabına tefsir etmek hak• 
kını muhafaza etmekte olduğunu 
söylediğinden hUkumetlerle ulua· 
1ar sosyetesinin tecavllz mefhu· 
mundan ne gibi neticeler çıkar· 
dıkları meselesi, açık kalmııtır. 

Fransız slyasaaı, imkan daire· 
sinde zecri tedbirlerin tatbikinin 

önüne geçmek ve doğrudan doğ· 
ruya mUzakereler yapılmasına yol 
açmak litemekte devam ediyor. 

* "' * 
Altllar 

Londra, 8 ( Özel) - 6 lar 
Komiteai tarafından ltalya·Habeı 
ihtlafı hakkında hazırlanan rapor 
bu sabah Uluslar Kurumu kon· 
aeyine verilmiştir. Kon&ey Italyan 
azanın iştirak etmediği gizli bir 
içtima aktederek bu raporun muh· 
teviyatın·ı tetkik ve kabul etmiıtir. 

Maamafih; Baron Aloiıi raporu 
henilz tetkike vakit bulamadığı 
için bugün ökleden ıonra yapıla· 
cak kosey lçtimaının &'eri bırakıl· 
masam rica etmlıtir. 

6 lar komlteainfn verdiği rapor 
tamamile Italyanın aleyhindedir. 
Raporda, ltalyanın uiuılar kuru· 
mu misakının 12, 13 Ye 13 inci 
maddelerine riayet etmiyerek 
hareketile uluılar kurumunda 
Aza bulunan bOtUn uluılara karıı 
harp vaziyeti aldığı bildirilmekte, 
bundan dolayi 16 ıncı maddenin 
tatbiki zarureti hAaıl oldufu ya• 
zılmaktad1r. 

6 lar komitesi, Italyanın mU· 
tecavlı olduğunu ltalyan YHalklD• 
ispat etmektedir. 

ltalyanın ileri sürmekte oldu· 
ğu müdafaal nefı lddlaıı da cerh 
edilmektedir. 

Rapor çarıamba ıDaO içtima 
edecek olan asaambleye ırzedi
lecek ve aHamble 1921 tarihli 
miaak muclbfoc• bu raporu umu· 

· mi reye vazetmeyip azaların her 
birinin kendi memleketleri noktai 
nazarından fikrini alacakt.r. Bu 
içtimadan aonra ltalyaya karıı 
toplu bir harekete karar ••rlle
cektir. 

ltalyanın Tekllfl Reddedlldl 
Cenevreı7 ( A.A. )- Konaeyde 

mUzakerenln tehiri hakkındaki 
isteği reddedilmiştir. Aloislye hl· 
taben kaleme alınan bir mektup
ta kendisine harbin cereyan et• 
mekte o:d u ğu, çabukluğun elzem 
bulunduğu ve buoa binaen hle
binin reddedtlmiı olduğu hatırla• 

tılmaktadır. 
lnglltereda 

Londra, 8 ( Özel ) - 6 lar ko
mitesin"n 16 ancı maddenin tatbl· 
kini haklı bulan raporu burada 
iyi bir teair uyandırmıştır. 

)f 

Cenevre, 7 (A. A.) - Uluslar 
aoayetesine gönderdiği yeni bir 
notada, Habeş hükumeti diyor ki: 

"20 uçakle kuvvetlendirilmiş 
olan ltalyan kuvvetleri dün 
Adigrab aldıktan aonra Aduaya 
girmişlerdir. Bu ıehrin dıtında 
bulunan kuYvetlerimiı, meuilerini 
muhafaza etmektedirler. Şiwdl}e 
kadar vukubulan çarpıtmalara 
ancak aımr muhafızlarımız ve 
mUnferit küçUk kıtalerımız lttirak 
etmltlerdir. Aaıl kuvvetlerimiz 
daha harekete geçmemiştir. 

ltalyan teca"Ylizll bu ıuretle 
sınırın kesin olarak tahdit edilmiı 
olduğu bir bölgede vukubulmak
tadır. 

Habeş Harbi 
Ve Balkan 
Devletleri 

Almanyada Münlh şehrinde 
çıkan ve Hitlerln gazeteai olan 
Völkiıer Besbahter, gazetesi ltal
yan • Habeı harbinden bahseder· 
ken diyor ki : 

"Habeı harbi ıadece lngiltere 
Ye Franaayı değil, blltUn Balkan 
devletlerini de ~ok sıkı bir ıekll· 
de alakadar ediyer. Bu sebeple 
Balkan devletleri de tedarlkU ve 
hazırhkb bulunmak vaılyetl kar
ıısındadır. 

ltalyanlar Ulushir Sosyete· 
sini protesto Etti 

Roma, 7 -(Özel) - Uluslar 
kurumu kou1eyinin, ltalyanın mU· 
tecatlz olduğu ıekllnde verdiği 
kararı, ltalya hUki'ımetlnin re1• 
men proteato ettlil söyleniyor. 

Diğer taraftan Musolini, ltalya 
ile lngiltere aratanda hiç bir 
lhtUAf mevcut olmadığını ve ola· 
oııyacağını ıöyleyerek ltalya -
ldglltere anlaımaıınm ıarurl ol· 
duğuou anlatmııtır. 

[Son Posta: Halbuki lngiltere 
hOkümotl, Italya ile doğrudan 
dojruya anlatma tekliflerini red· 
detmlı, lhtllAfın ancak uluslar 
ıoıyet .. lnde halledllebllecejinl 
kHID olarak blldlrmlıtlr.] 

Mu•• AH Dalında 
Londra, 7 (Özel) - ltalyanlar 

Danakil cephe1lnde Musa Ali 
dağını almıılırdır. 

______ ,_. .. f ltıaHlll.__, l•l l llltol-ırrsı 1 tı ı 11llllal~ 

· Zelzele Oldu 
lıparta, 7 (A.A) - Bu 1abah 

7.35 de ıehrlmlzde oldukça kuv• 
vetli bir yer deprenmesl olmuş 
ve lkl saniye sUrmHıtUr. Deprenme 
kuzey batıdan Melmlıtlr. 

Londra, 7 (A.A) - Şlmallcep
besi üzerindeki barekAt nisbi bir 
tevekkuf devresi geçirmektedir. 
Şimdi Tigr iç:ne kırk kilometre 
kadar girmiş olan Italyanlar Adua· 
Entisko·Adigrat hattı Uzerindeki 
mevzilerini takviye ediyorlar. 

ltalganlar için iaşe Güç 
lükleri Başgösierdi 

Diğer taraftan Ras Seyumun H b 1 E . a· d·ı 
kumandasındaki Habeı ordusu B eş er rıtreye il I er 
Makal-Aksum arasındaki hat üz.. r·-----------
rinde yerleşmekte ve takviy• Harp şı· mdı·ıı· k 

Bu kolun hedefi tren yolunu k• 
mık Ye Cibuti Jle Adisabab 
araundaki milnakalcıyi katetmek kıtaatı beklemektedir. 

Italyanlar yeni yeni bir taar· D k' 
ruza gfrlımek fçin ıimal cepheafne oraca . Ualualda Kanlı 

Muharebeler takviye ltıt'ab topluyorlar. ltalya Ordusu Kuvvetli 
Bir Italyan menbamdan ahnan Habeı OrduıHe Karşı Roma, 8 ( Özel ) - Ualuald 

kanlı muharebeler olmaktadır. habere göre, bugün Tigr cep• 
healnin doğü kısmındaki tepeler Karııya 
lizerinde ıiddetli muharebeler ol· Londra, 8 (A.A.) - İtalyan Er-

İtalyan Resmi 
Bildirikleri k!ıııharhiyeal, almıı olduğu yerlere 

muştur. düzen vermek Ye yeni harekltl er 
Adigratın Cenubunda kurmak ıoin yuruyuvtt muvakka.t bir 

Roma, 8 ( Özel ) - ltalya 
maliıi ve Eritre erkinıharblye 
neşrettikleri numaralı te bllglerd 
ıunlar bildirilmektedir : 

Adigratın cenubu ıarkiıinde ıaman için durduracaktır. 
İtalya orduıu, kuYvetli ve iyi 

ltalyan ardusu çetin bir mukave.. organl•e edllmiı Habeg kuvvetlerile 
mete maruz kalmıı ve fakat Ha· kargı karııyadır. 5 tarihinde Akıum yakınları 

da ikinci fırka ile Raı Seyu 
kuvvetleri arasında 8 saathk b 
çarpışma olmuf ve Habeşler ıl 
detli mukaYemetlerfne raim• 
pUskürtUlmUıtUr. 

beşlere ağır zayiat verdirmittlr. 
Royter ajansınm Adiı-Abeba· 

dan aldığı bir telgrafta, daha 
nihbin bir hava eatiğl bildirlliyor. 

Tanklara Karşı 
Habeşler, fil avlamak için 

kullandıkları usulü tanklara karıı 
da kullanıyorlar. 

Cenubu şarki cephesinde, 
Gerlogubiy• atılan bombalardan 
40 kadar habeı aıkert 6lmllıtUr. 

Ecnebilere Karşı 
Romadan gelen bir te!grafta, 

Adiaababada ecnebiler aleyhinde 
yapılan bir tezahürat esnasında 
b~rkaç gazetecinin yaralandığı ve 
birinin öldüğll bildirillyor. 

iaşe GUçlUkleri 
Kartısında 

Londra, 7 ( A. A. ) - Deyll 
telgraf gazetoıinin ıUel yazarı liva 

kumandanı Tomperley, Adua'nın 
ltalyanlar tarafından iıgah hak· 
kında ıu satırlara yazıyor: 

ltalyanların, iaşe gUçlUkleri 
karıııında bu kadar mühim kuY· 
vetleriylo lleri hareketlerine de
vam edebilmeleri çok az muhte• 
meldir. 

Habeıler. eğer kuvveimanevl· 
yelerl bozulmazaa, bundan sonra 
bilha11a Adua'nm 80 kilometre 
cenubunda kuvyetli bir şehir olaıı 
MakaUe'm şiıoallnde çok daha 
ku"Yvetli mevzilerde tutunacaklar• 
dır. Şimdiye kadar olan temasla• 
rın sevkUlc•yt bakımından hiç bir 
ehemmiyeti yoktur. 

Habeşler Dört Tank 
iğtinam Ettiler 

Londra, 8 ( Özel )- Adisıtba
badan alınan bir habere göre 
Habeıliler Akıum civarında 
çukurlar kazmak, bunları dallarla 
ve toprklarla gizlemek suretli• 
dört ltalyan tankını bunların 
içine dUtürerek iğtinam etmiı· 

lerdlr. 

Habeş Tayyareleri 
Cenevre, 7 (Özel) - Adis .. 

Abebadan bildiriliyor: Habeılstan
da deveran e.den şayialara göre 
Habeş askerleri Erltreye girmiı, 
Habeı tayyareleri Makaaayı bom
bardıman otmlıtlr. Maamafih bu 
haberler henüz teeyyllt etmemlı

tlr. Adisabebada buyuk bir sU-

kiinet hUkUmfermadır. 
Esir çeteler idam Ediliyor 
Aımara, 1 (A. A.) - Lamba 

Angner dağının alınmaaı çok çe• 
tin olmuştur. General Peıentlnin 
kumandasındaki yerli bir kıt'anın 
oıir alman çeteleri idam ettiği 
bHdlrilmektedir. 

ltalyan Bombalarının Oçte 
Biri Patla,,,adı 

Adia·Abeba, 7 (A.A) - ltal• 
yanlar Gorana ıehrl üzerine 300 
bomba atmıılardır. Bunlardan Uç· 
te biri patlamamııtır. 

ltalyanların Plinı 
Londra, 8 ( Özel ) - Roma• 

dan gelen haberlere göre ltalyan 
kuvvetleri Uç kol Uzerinden ile· 
rllemektedir. Bu kollardan biri 
cenuptan 60 miJ kadar ilerilemlı· 
ti ... Eritreden hareket eden Ye 
ekHıriyetle yerli askerlerden mU• 
rokkep bulunan dl~er bir kol 
Berandant lizerlnden Danakilin 
cenubuoa doğru ilerilemektedir. 

3200 Maktul 
Italyan erkanıharbiyeihıln dl 

ğer bir tebligi lae şudur : 
Son Aduva muharebesinde h• 

iki taraf kanlı zayiata uğramıştır 
ltalyanlardan 72 subay ve 5 
nefer, Habeılerden iae 3200 nof 
maktul dUşmUıtUr. 

Yeni ltalyan Kuvvet 
leri Gönderiliyor 
Napoli, 8 ( Özel ) - Kant 

blankamano Yapurlle 148 sUb• 
8327 nefer ve 157 inci plyad 
alayı ile maldneli tllfeok tabur 
dUn doğu Afrlkasma gi tmiıtlr. 

18000 ltalyan Askeri 
Süveyften Geçti 
Portsait, 8 (Özel} - 18,00o 

ltalyan askerini ve kralın yığeol 
OUk dö Bergamayl hamil bulu 
nan Laturviya vapuru Stbeyş k• 
nalmdan geçmiıtir. 

Musolini'nin Damadının Tayyaresine 
iki Kurşun isabet Etti 

Aımara, 8 (A. A.) - Muaollninin damadı Blnbaıı Ciyanonull 
kumandasındaki tayyareye, bir bombardıman uçuıu yaptığı sırada 1 
kurşun isabet etmlıtir. Fakat bu kurşunlar b:r zarar vermemiıtir. 

Habeş imparatoru Gazetecileri Hapsetti 
Bllkreş, 1 (Özel)- Pariaten gelen bir telgrafa g~re Habeş impa• 

ratoru Habeşistan hakkında uygunsuz haber verdıklerlııden dolayı 
Royter muhabirinden maada Adis·Abobadakl bntnn gazete muha"' 
birlerini sarayında hapsetmittir. 

Bir Habef Şehri Daha Bombardıman Edildl 
Pariı, 8 ( Özel ) - Habeılıtandan gelen haberlere gör~ ltelyaO 

tayyareleri Aduv~nın 150 kilometro cenubunda ve 15000 nüfusu bU"' 
lunan SokotA ıehrine toplu bir taarruz yapmaktadırlar. 

" ltalya Yürüyor, Durmıyacak ,, 
Millno, 7 ( A.A ) - Adua'nın alındığından bahıeden El PopolO 

gan teıi dlyor ki: 8' dl 
Bu bir amaç değil, ~r işarettir. ltalya tarihinin Musoliniye tef 

ettiği vaıif enin ifasına doğru daha ileri gidilecektir. ltalya yUrUyor• 
durmıyacaktır. 

300 Tayyare iştirak 
Etti 

Roma, 8 (A. A.) - Adua 
muharebesinde ltalyanların faıla 
zayiat verdikleri doğru değildi r. 
Bu muharebeye 300 ltalyan tay• 
yaresl lttlrak etmiştir. 

lngiliz Elçiliği 
Muhalaza · Altında 

Roma, 8 (A.A.) - Halkın 
Adua zaferi dolayııile yaphğı 

Tevfik Rüştü Ara 
Cenevreye Gidiyo 

Dış lşleri Hakanı Tevfik RUr 
tü Arae bu sabahki trenle AO" 
kar adan ıehrjmize gelmişti r. BıJ 
akşam Uluslar Kurumu toplantı• 
sındn bulunmak üzere CenevreY' 
hareket edecektir. 

-~~Şk~~ı~i<' . ~~~~~ı~d~· . ıh'tii~t~ . b~' 
tedbir olarak buradaki Iogilif 
elçiliği muhafaza altına ah .ımııtıt• 
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Adlsab•b•d• genel aeferberllk llln •dlllrken 

Menellkln Emekdar davulunun Sesi Duyulunca •• 

fJn Binlerce Habeş Ölmeye Amade 
Olduklarını İlô.n Ettiler 

Kılıçlar Parladı, Çılgın 1 

Bir Harp Dansı Başladı 
Adisababa 
Mektubu: 

Habet lmparatorluiunun ıe
ferberlik llAn ediıi, burada, unu
tulmaz sahnelere 1ebebiyet ver
miıtir. Garph gözüne tuhaf glS· 
rUnen bu merasim, Menelik'in 
.. Buyuk Gebl,, adındaki kadim 
Hrayında cereyan etmlıtir. 

• • • 
Beyazlara BUrUnmU9 20 

Bin Zenci Bir Arada 
Saat onda, aaraym genlı mey• 

claaı. 20 bin la1anla, baıtan aıa· 
iı, beyazlar ıeylnmlt ve tepeden 
brnata kadar ıilibla tam 20 bin 
Zenci ile dolmuıtu. Hepll de bl
rlblrlerlne ıokulmuılar, mae111lr 
•• mevta1 bir ıUköt içinde bek• 
Jlyorlardı. 

• • • 

l hazin bir tebe11Um yaratıyor. 
ouradaki derin sUkütu Ye ha· 

reketılzliği lhlil eden sade mu· 
azıam harp davulunun gUmbUrtüıü 
değil. 

TelAşlı teliıh her köıeye girip 
çıkan ıinemacılar, makinelerine 
en mllsalt Taziyeti verebilmek 
için profesyonelce ~ukuf ve 
haaaılyetl erini seferber edi· 
yorlar, bu ıuretle de, nıanzara· 
nın trajik bUyllkl~UoU bozmuş 
oluyorlar. 

Davulun ürpertici güa:ıbUrtU11ü, 
hiçbir ölçüye ıığmayan iki yaşa· 
yıı tarzanı lbirbirlnden ayırıyor: 

• • • 
Son Karar 

Sulh zamanı bitiyor, ve harp 
zamanı baıhyor. 

yor, dalgalanan beyazlı insanlar 
deryaıından bir aeı kaaırgaıı 
yllk1ellyordu. 

Fakat hnktımdar görlinmUyordu. 
Az sonra, insan dalgası, hU

kUmdarın bulunduğu sı.loııa çıkan 
merdivenin baaamaklarına çarptı. 

Oraya ııralanan biçare fotoğ· 
rafçılar, gazeteciler, ve sinemacı· 
lar, çilyavruları gibi dağılmıılardı. 

Şimdi koca meydanda, acayip 
bir harp danıı baılalinftı. Kılıçlar 
silihlar parlıyor, çılgınca bir 
hora tepiliyordu. 

Bu ıuret ;~ hepıi, sadakatle 
ölmeye imade olduklarını ilin 
ediyorlardı. 
Heyecanın bu mecnunane te· 

zahllrü, bağırmak, ııçramak, 
sonra, hepıinin takatlerini tll• 
ketmiıtir. 

Adisababada da seferberliğin 
böylece sona eriılnden aı ıonra, 
9 ehre Adua bombardımanının 
haberleri yayıldı. 

Bu haberin duyuluıundan ıon• 
ra ıehir ıokaklarında ba9lıyan 
ıükut, bu gUrültlllü heyecandan 
çok daha mUe1slrdl. 

Birinci Teşrin ~ 

Erltre Topraklarında Muhar ebP. 

Habeş Kuvvetleri Mu
kabil Taarruza Geçtiler 
ltalyanlar 
Zorluklar 

Gün Geçtikçe Büyük 
Karşısında Kalıyorlar 

Adlıababa, 7 ( A. A. ) - Röy· Hareket Zorıuau 
ter ajanıı aytarmdan : Londra, 7 ( A.A ) - Röyterin 

Şcıhlr evvelce tabliye edilmit Italyan orduıu nezdindeki muj).a· 
bulunduğundan, ltalyanlarm mu· biri bildıriy or: 
kavemet görmeden Adua'} ı al· "ltalyanlar, karşılaştıkları müı· 
dıkları reımen kabul edilmektedir, küllere rağmen son kazandıklar& 

~ muzafferi) etlerinden kunet bul .. 
maktadırlar. 

Yeni Tafslllt 
Adiaababa, 7 ( A. A. ) _ Adu· Bu müıkUllerln gerçekten çolc 

bUyUk olduitJnu göz önUnd• 
anın ltaJyanlar tarafından fıgali k k ı k 
bakkmda 'u tafıUAt verilmektedir: tutma gere t ği söylenme tedit'. 

Ayni hedefe doğru giden 3 
Habeıler, ltalyanların tanklar· ltalyan kolu, arazid:ıkl arızal a r· 

dan mürekkep kolbaılan ıehre dan ötürü ayrı ayrı yollardan 
ıirdikten sonra yan ve geriden yUrUmek zorunda kalmıtlardır. 
ıaldırmıılardır. Bundan sonra ıe- Bütün Habeı ttlkeıiode ancak 
bir bir kaç defa elden ele geçmiş- birkaç yol bulunduğundan arazi• 

tir. Ancak dlln akıam ltalyanlar nln göıterdiği bu arızalar yDıUn• 
den ayrı ayrı ileri hareketlerinin 

ıehrl kat'ı olarak iıgal edebilmiı· tanzimi fevkalide mnıktll oimak· 
lerdir. Bu sabah harp tekrar baı· tadır. 
lamışhr. Netice henüz belli dcığil· · w 
dlr. Her iki tarafın da zaylab 'T 
ağırdır. Adigrat bölgeıinde ltal· kalyanın Yeni Hareketi 
yanlar bir çok hücumlarda bulun• Londra, 7 ( A. A. ) - Habor 
muılana da henUz kat'i bir netice nrildiğine göre, ltalyanlar J cnl 
alamamıılardır. ltalyanlar bu şe· bir ileri hareketi hazırlamak Uze-
hirden iki kilometre ilerideki re Habeşlstanın kuzeyine takYiye 
mevzilerde tutunmuşlard1r. kuYvetlerl yağmaktadırlar. ' 

lf. *1: 
Habeşler Mevzllerde Habetlerln Mukabll Taarruzu 

Londra, 7 (A.A)- Daily Cbro
nicle gazetesinin Adiı·Abebadan 
öğrendiğine göre, Raa Soyumun 
kuvvetlerinden bir kısmı Aduanın 
batı kuzeyindeki Mareb'den ltal· 
yan hatlarını geçerek Erltreyi iı· 
tili için ilerlemeğe baılamııtır. 
150 bin kişilik bir yardım kuvveti 
Adu bölgesine gitmektedir. 

* Çete Harbi 
Adisababa, 1 ( A.A ) - Resmi 

çevenlerde kaydedildiğ:ne göre, 
Şimdiye kadar ltalyan ve Habeı
ler araaında yapalan çarpıımalar 
yalnıı öncüler ara11nda olmuıtur. 

Ogaden bölgesinde de çete 
harbi devam etmektedir. ltalyan 
uçakları keşif uçuıları yapmakta 
ve bombalar atmaktadır. Habeı· 
ler iae ltalyan öncülerini puıular· 
da bekliyorlar. Gerlogubi'nin 
Italyanlar eline dUıtOğu ıöylen· 
mekt•dir. 

Adiıababa, 7 ( A, A. ) -
Osıadenin güneyinde ltalyan !ar 
uçakların yardımile Polo ile Yet 
araıında buyuk bit" faaliyet gds
termektedlrler. Gamala ırmaaının 
ıolu boyunca Y• civar tepelerde 
Habeıler kun·etll mevziler tut· 
muılardır. 

Hava HUcumuna Kar•• 
Adiaababa,7( A. A. )-Yaban

cı elçilikler hükumetlerine birer 
telgraf çekerek Adisababanın ve 
Diredovanın bombardıman edil .. 
mlyeceii hakkmda ltalyanlardan 
teminat alınma11nı rica etmiılerdir. 

* Adl1&baba, 7 ( A. A) - lmpa• 
rator halka kendi emniyetleri için 
civar dağlarda aığınak yapmala• 
rını emretmlıtlr. Bir hava taarru• 
zu karıısında ıehri ıUratle boıalt• 
mak için tedbirler almmııtar. 

lf-
Blr ltalyen Konsolosu 

60 Bin Papa• Ve Gerge. 
d•n Derlll Davul 

V.• o anda, diHıelmiı 60.00Q 
Zencı papazı, Habeıiıtaa ve hll· 
kUmdar için dua ediyordu. 

Nihayet, davulun bulunduğu 
merdivenin ıonundaki kapı açıl· 
dı: Heyeti Vekilo toplantııı ıona 
ermlf, ve hUkUmdar kararını 
·nrmlıtlr. 

Aduvanın Zabtından Sonra 
Adis·Abeba, 7 (A.A) - Der• 

ba'dekl ltalyan konıoloıu ve ya• 
nındaldler buraJA gelmifler ve 
geceleyin muhafaza altında ltal· 
yan elçiliğine ıötllrlllmUılerdir. 

Bntnn muharipler, hükümdarın 
beyannamesini okuyacak murah· 
haıı rözliyorlard •• 

Haile Selasyenln, 1nksek ma• 
lyetl, •e bUyllk .harp kumandan· 
larile birlikte lçlade bulunduğu 
aalondan inen merdiYende, Ger
ıedan deriıinden muazzam bir 
da•ul vardı. 

Kırmızı kenarh muharip cllb· 
bellne bUrUnmUı bir ılyahı Habeı 
elindeki tokmakla aanlyede bir' 
iki metre kutrundaki koca da'Ylll~ 
gUmletlyer, ıUkutu clatıtıyordu. 

Bu dnul, Menelikin harp 
davuluydu. 

Bundan kırk yal 6nce, Adua 
da zafer kazanan Habeı muha· 
rlplerlni cepheye toplayan da bu 
emektar .,.. tarihi davulun 1ellidf. 

• • • 
Neredeyim, Hangi Devirde, 

Hangi Diyardayım ? 
Gözlerim davulda, kulaklarım 

onun ıeıinde, düıOnUyorum : 
Neredeyim? Hangi de•irde 

ve hangi diyarda ? Bir mlllete 
bir harbi haberlemenln bu kadar 
garip fekli nerede görülmOıtUr? 

Ayni zamanda, gözlerimin 
6nUne, tankla, tayyareyle, topla, 
kamyonla, huliH medeniyetin en 
ıon ölüm veaaitile mücehhez ltal• 
yan ordusu ııeliyor. 

Bu ordunun, bu btçare davula 

Şimdi g6nderdlğl vekili bu 
beklenen kararı, merakla bekle
yicllere bildirecekti. 

• • • 
Vatan ve Kır•I için Herke• 

SUih Ba91nal 
Elinde elle yaıılnııf bir kitıt 

tutan, kırçıl, kısa ıakallı kıral 
•ekili, bir undalye narine çıktı. 

Ve beyaz pelerininin etej'inl 
omuzuna atarak elindeki kiğıdı 
okumaya baıladı. 

Hilfkın mahbubu ve Habeşfı· 
tan imparatoru Birinci Haile 
Selaıye.." 

Şimdi o, ıözllne gittikçe artan 
bir heyecanla devam ediyor. 

Artık koca harp davulu gllm
bUrdemiyor, dinleyicilerin mevtai 
ıftkiitu, aade, bu acaip merasimin 
caıibeaine kapılmıı gibi alçaklarda 
uçuıan atmacaların kınat 1eslerile 
ürperiyor. 

Hatibin nutku yaram saatten 
fazla ıUrmecli. 

O, aöılerlne, ıu cUmlelerl• 
ıon verdi: 

- Aıkerler, ıeflerinlıin etra• 
fına toplanınız! Onlara yürekten 
itaat ediniz! Allah ıiılnle bera· 
berdir. Kral ve vatan için ılllh· 
ların ı ııa ıarıhnızl., . "' "' 
Kıhçlar Parhyor Ve Çllgın 
Bir Harp Danaı Yapıllyordu 

Kral vekilinin sandalyeılnden 
inişi, yaman bir fırtınanın kopu

Fransadan Uzlaşma Ses
leri Yükseliyor 

Fransada: 
Paris, 7 (A. A.) - Aduanın 

zaptı mUnaaebetile gazeteler, ka• 
lan başlıklarla yazalar neşredi· 

yorlar. 
Mutedil partilere mensup olan 

gazeteler, ecrl tedbirlerin aley• 
hindedirler ve umumiyetle Italya• 
ya mail bulunuyorlar. 

Öc Ahn111ı• 
Figaro, Aduvanın zaptının fay• 

dalı görUıme!ere giriıllmeılne 
mü1aade edeceğini. eski mağlii· 
biyetinin öcllnU aldığını, timdi 
artık akal ve mantık kanunlarının J 
emrettiği fedakarlıklara katlan· 
mak lazım geleceğini yazıyor. 

Aynı gazete, Uluılar ıoıyete· 
ıinde de artık 16 ınc1 maddenin 
tatbikine kalkıtılmamaaını, blllkis 
uzlaıma konuımalarına baılanıl· 
maaını kayderek her tarafta be· 
ceriksizllkler yapılmııtır. Bir çok 
kan dökUlmDıtOr. Artık uzlaıma 
lizımdır. Fikrini ileri aUrmektedlr. 

Ambargo 
Ô•r ( ıolcu ) iae diyor ki ı 
Amerikanın koyduğu ambargo

nun bDyllk ehemmiyeti •ardır. bu 

ıevk ve Omldini kırmaktadır. 
Aynı umanda muharebeyi de 
gUçleıtlrmektedir. 

.............. __ , _____ , __ ••••••• 1 

lf
ltaly•n Filosu 

Londra, ~ (A.A)- Taymlı ga• 
zetHlnln Portaaidden aidatı biı 
habere göre ltalyanıo Kıııldeniı 
do25 harp aemlıl bulunmaktadır. 
Bunların biri Toronto kru•azlSrU ve 
dördll denizaltı ıemlıidlr. ÖbBrD 
ktıçak torpltolardır. 

ıuna baılanııç oldu. Uç neall bir er•d•: BDyUk a a, 1 ., • ve oıullardan mUrekkep 
---A ...... 1&aa.<--..-....-..... n~Jh•.a-..... ___ , __ _.....~--.--.-..w..--..-.....a._. ...... _~ua1ı..__ı. -.n . ..__....Ulllu~b&..&danllU11a..Jnıı:alcllan._1. ____________ ~~~_tt•b • cenalverlerl~~~ 
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Badıkoyde Mabakkak 
Bir Define Var 

5011 

Yazan 1 Hatice Hatip -70- 8 - 10. '935 

Her Şeye 
Yapılan 

Rağmen, Definelerin Meydana Çıkması için 
Uğraşmalar, Bir Türlü Neticelenemiyordu 

Birinci bıfrJa 

Albn Fişklran Memleket : 16 

HABEŞiSTAN 
Burada Ev Hayatının B 
ÇokHususiyetleri Va 

Elile salonun kenannı İfaret tti. Ha- aôYlemiı ... Ne de •mn Clört B li haçın J'UaDC1 idi. iman burada timdi hemen Bunlarıa ç•lırelerindea ~l bir aile l ulaymca 1Nr .ata~- .._.w 
kikaten orada bir küp duruyordu... ortasına gömüldtiğünii... lloynunda çmpaiını .. ıto-arak ya'kla- ye .meD811p :elauldarı, ta.ll'lanndu mıtı.r. ~ .. ya~ Yllvaf 

İtte bu küpün listünde ben çahıhm. Aklmı kaç.dıjtnı söylüyorlar ... O- pcak aüqün INdaJlı develerin ahenk- • k09aptal&rJ9GaD tallail;sirmlt ym lmnalıık t.ir lrcıııı ı .-....nık 
Ve gördüm ki bu küp bir yat küpüdür. -nu akıl Jaaatalıldarıaa fifa •er- aya•· 1i adımlarının topraiı .oq.,,an wini ıolil lihlra aalqıhr Fakat m&zile. bir w...t IMıklı• aie .... .-..... 
Kilise kandillerinin yatını tafıyan bir manın yanıadaki Dariiftifaya kapa· .tuyacak sannelliyordu. uıWr • cM :olu d.,._ da tıpla ...,.._ 
küp. Demek ki eskiden Ahmet Paıanm Jlllflar ... Orada hiaais ,.. -tuunwı: PJI· * * • riDt U mjfbr• mz, Garip bir bayat 
kötkünün yerinde bir batka bina •ar· yor ..• Mermerlere... Bir Sarho·.: Mu ? •'klamak ıiçln ralcWdan bltt&a ted- Bir -..... .. .....n ........_ 

B. k·ı· e· lriı· . . r birlere ratmen, nanot "bazı •af. L __ .__ v.....L... -~11111.!...._ mış .. . ır ı ıae... ır ıae azızım, - Gene ne okanmu~r: ~oma - --==- .,..._.. 
belki de Aya Öfemya kilisesi... « .•• diyorm .... Ben... Genç kadın sayrühtiyari titriyerek: hal•a h•aClaf edeniniz. ceJmit S.-,ah Don A1ibio Mof.M 

Genç kız bir sigara aldı. Norton - Gene okunmuyor... - Bu kim acaba? :dedi. Bu kalı•e1wde lıakikat.n -na- lllflan. Ba ...._ A.dila,,...._ R 
kibrit çakmıttı. «... Korku ... • Kenardaki ishelerden birinin yanaı mula •• temk klımeleri gare- _ ifletiyorchL Don Alilııio le 

_ Teıekkür ederim. _ Gene elulk. •• duvar öriilniÜJ kapwıu kapl)'- ÇUYU meuhıiL ,r6Bmia bile 'banlar.... - DoJot.e.1e ~ •-tal• 
- Birfey detil... « ••• Yabane1 Ye vaJaıt memleketle- perde oynamıp •• Dlf&"ya iri Wr •ölse çici ,............. - - ..._ ....,._ elltl.ır " 
- Ha ne diyordum. Es~deii- ben aUsWmiittti- tM iri .bir sölse idi 'bu... ....,_._ ,._,.. dl 'a. •>W•-. ocl h•&-

daha tatanbulda iken Ahmet Pap re.~ Gene ekaik .•. Gene ekaik ... :Fa· Omuzları geniı ve kolları bir goril gibi Bu fakirler dlyannda aaplanıp o~duk. Sık aı~ ev~e ~ip k 

k uzun görünüyordu ... Ve adeta -ilana... ı_ . ._f _ .. _._ •-...-ı Jnw'e " t• zayaret ederdun. Garip bır hayat 
ötkiinün bahçesinde kocaman bir 1 kat bu ekaikl• h;,. bir-'" aakh•amı· .., .. ._ 1U11111M1r.11, ..... e.w.:mu --...• 1a d B .. f . R let · 

~ ~,- ' sallana onlara doina .aeliyorda. l ol n-W n .. f k t., r L u un gece u maaaaını 
ağaç kökünün yerinden çıkanldıiı va· yor ... Define dört B li baçın tam orta· • ı, 8 lllD n 1u. m...,. a a una tilderi içia an,ed ..._ .,,..,e11 
kit bu büyük aiacm alhnd .. w kuyu, .ana aömiilüdür. Dört B Ii uç iae liri· Genç 1ns !narada. bekle_. Mç Ta)'mwn lltikfaf Ye tlka)'(ll He t.- pma yakın uyanıyorlardı. 
kocaman bir bostan Jw,.uau •e kuyu- kapulaki Paaai,.a kiliaeaiain avluaun· te dotru değilmiı.. tıdı1üarı elbiae1erden tanıya'bfltr. MoDina, beni, kendisinin icat 
nun içinde de J,ir sihil ltalmu;lar çık· dadar- Jlu akpm arzumusa nail olu· Diye dütünüyor.tu... Gelen onlara ikılz. 'Potinleri çadak ft • yerli rip bir e!Wae ile kspiadL Bu, 
mııtı. Hatta o zaman bualarm han•i yonu: rica etler.im... istirham ederim ..... yaik~u. Wberl•d• .... an alailyMlar• .. aez .... , ....... renktı9 .. 
devre ait oldujunu anlamak üzere •ene para c:aalılıiile .. çmalar yap. -1Bir ..arhot ma ba R~ ?.. da • 'Waçlan 'UZUD n pflritndır. fmda Ç9Iİt Ç9Iİt .epW bulmm Wr 
Ahmet Paf&IUD ..U.e mtiracaat etmit- m&J"llUS u biran eVYel •u iisüntiiler Yoksa orası onun çıktıiı yer 'bir ea· Kimiıl, ner•I oluna olıun baıka ma idi. 
tim. O saman bua nde bir ailrü ıu.- bitaia. rar tekkesi mi idi kim bilir?.. bir ıen 1itmek l~ln bir fırsat Evim ba,iik " kirair bir bina 
laylanmıı bakraçlar söaterdll•, evde t.kelet saratlı adam bp)u etsiz hir İri vücutlü, uzun ho71a •damm •· ıözeboekte, yayladan aynlaaJI binde" ~da seıüt ve etrafı 
Jaizmetçiler bunlan kullanmak "-in ka- kafa .,;bi urıb•ordu. yakları çıplakh. Bu çıplak ayaklarla artık akhna bile getirmeyen ba• d....-.T:!.~ -.blan ~ A 

"T •· 'I f.u..a. _. __ , __ L--- _ı__ d d 1--.l- k ., ___ . paya 7•--•rCUD uman, UllRall v 
laylamıılar... O zamaadaah.i Pek- - Norton cel birer .Uki içelim.marwca --r-• _..yaruu. ı:ıları • o 1111U1rma Mya IUI'" na olannakta olan Molina ı...m 
mezoğlu •• Balaariye caddeai healıa - Size de yolh1ayım mı azizim... Dalaa yak~iı ~aman ~~eki martla ~imek •retile .. ifetle- ıöriir ~ hemm ....._ cW.a 
l"rin uz·· er· d t -L•--f ec1·1 k 1 s· d • _t_• • ? pantalonun dız kapagma lraclar büldll- ria1 t...ıa ed.medlkl..t E•.... .___ .&..! ko··-~ ~ı_aa_ L-...1~ :r ın e eY--.u ı ece yer er ız e ıater .uauuuz • •. • • •. nnmn mı ...,.. ,_.._ -........-
olmu•tu. - '"' - _ Çok ı B iki b' •üt ol.tutu w8rUWu. · · Gi7diti som lele lar raatge .. nuf ak tefek himmetler ı..-. .,, memnun o urum... e il'• alanm kollan riissinl ı · 

• • az yorpluiamu ali!', ba akpm çahıa· ~ lf 
1
_ ... _ ,,,._ __ ,_~- ~-e_.~ f6re11elr JapmiJa gayr.t ıet--- s.un, .. llÖpeli 

ııı.. Bir d" 1 i ih • •- 119UfU}'GI' .rulo --~ --r hdlrl• O b!......1-L• L.- ı.-.-ı.ı.....t....11 Acaba aı0..1a_;,. -a1.
1 
?. ca...... az m enme e ı ti7acım • ,__ __,. __ L • -"--11:- • , ~n ..... ~--

ırı~ 11~ u~ ,..i var. - aç...-.._ asan -- a ..--.ar· Parahlar kal'fllmda tnak" hem de hbınetca-mı 
Çarıkçı mahallesi Moda Ye Mlllaür- _ 20 _ • .ta ...ı,.alanlJ'ID...._ Ba adamlar aizcle para olduiuna ve lMJ. için, sanki vak -tta' A4 al>i a 

ilar caddeleri Albyol aiza, BalıariJe -- ' Onlara çok yak1•t"'•fb. Kadın: na ifletmek istedijimisi wzdMeıi takdir- bit kadar baiawdL O nldt k 
caddesi Pekmezoilu eski körler mem- Bir Yaylım Aleıl - Of, dedi. Jlte dbe t..ada bekle- de, .,... b....k için m. tll'16 terli hizmetçi setir, 8teldtw de baraklı~ 
leketinin merkezi idi. Moda kıflık ti- SaMlataaaı.eıri tleYalll eclen hafif Woa dik. Kefki Mıka bir 7erde l:tuluısa ,.oa., pmroje1er .e ı..tlar •"bterirı... Fa· ................. plmranıık aplll 
)'atroaunun karııaında bir 101 açıldıta sitsWe fİddetilü artbrmıftı. Şimii ar- iclik. · kat bunlar size daima teker teker J'llDlllfll'• ı..arı-6. 

Dii a - .,. .ı... J_ l lar. ç!!-.I....!! -·a'---'-- ..._!..!_!..... -~- ,,, • • (Arka• saman orada bir sürü eski la&r bakiy• tık lnı Lir rliaslr deiiJ, Wr kuırp idi. Şu11Crd vaıc.lŞ ar - - ...... uma Ulrnlal - .eçır .... ·-- .... -- · ~ 
•İ çıkmııtı. Alhyol afzı düzeltilirkea Eaifia fiddetiaden Tir- evi• kor- Yerinden kımıldamak istedi. Fakat diji ava dijesleri laünnet ederler ve 0 •İ· Tepinle'f'NI •>•• mahıut 
eski lahitler bulunmUflU. Arqtırma- kup yerlerinden fırlamak ve kaçmak yanındaki erkek onun kolunu sımaıkı ili b ... Janad•ça Qiierleri ywymge ıelmez· BÜYÜK TENZiL 1 • 
larımızı o tarafta •apmak j.-in do-u- istiyorlarnuı ..:Li mütemadiyen aag~ a ler. Meaell kasadan ihtilU ederek memle- A. 

., :r ... •- tuttu. Kımıldamadılar ve saçı sakab kelinden katmJf olan Mbık Wr Yeme.Ur ,. 
muz Vladmir Ahmet Pqa kaıldl bah· ao1a .. Uanıyorlar. Bir .. evvel temelle- biribirine kanf&ll adam itnlerinden 1re- iplik ve dokuma qlerinde bii7ük kuençlar 
çeaine bakan bir ey kiraladı •e sonra rinden kurtalmaja ça'balıyorlardı. Bu çerek daha ilerlere gitti. Onları sörme· o1dutunu anı.ıtır ve cebinden bir aüıti •Ü· 
küplerin bulunmuı olduju bir parça harap evlerin damlarmclan 9e 11kık !Dİftİ. o hiç birıey sörmüyordu. Sanki aımıe Çlkaarak önBniize ~· Her ne 
kazılınca bir yol çıktı... aurlarm tepesinden yollara toz ve top· ıözleri f evkattabia bir seyre dalmııtı. aebepteme cübbesini sırtından •tıaralı t.u. 

- Yol... Ve eaki bıriatiyanlann bir raktan bir ya)'lım &tep açılınıf ailti idi. kulaklan da hiç bİrfeY ifi.tmiyordu ..ı... ........ olan......; Wr papaz size 
lçtimagihı oldufuna ıUpJae edilemiyen Gözleri ve dudaklan aralamata İm· Sanki bu kulaklar maverai sesler elin- mi bir lıefebltii91ım .,. ,,.._ ltir .._u 
o .. ıon dejil mi? kin yoktu... lemekte Mli. ifindm '•••••· 

- Ve nihayet yabaacı bir bal.çeye • • • Birdenbire durdu. Cami kapısının ö- Katpuanlar 
l'irmeden ° J'ola çıkmak için bir tüael Yıkık Bir ~adıroan nündeki taı merdivenlere )'ilziiatil u- Asker kaç.ali, .ai lııir ._,,.nakliyat tir· 
kazılırken çıkan ikinci malaua... vı eh. -a.-'&..ik ,. __ ,_. a G ı.....:...-. L-L.- .. L-L.. ı, 

Edirnekapınnm yanındaki Mihri- zan ~u ıumuuamıyor u. enç -, -...un ....., .,... ,..,..L ve 
- Ölüler mahzeni... kızı sürmek için tetkiJini .... nıs ea.ıh4ı GI· 

F k mah c:amii elektrik ıııiile b•ğulu bir .ı . ..z... 
- 8 at siz bize neden?.. Neden peaıHliie hopamaf sörinen sötün - Bir eararkeı olaoakl diye f11ıl· ._. .. bir firkete..,. ...... ebDek iııhr. Ba-

paranın orada oldujmau aö,.a-ediniz, dadı. zan zahir. temiz kalbli Ye dost löriİıılen 
Deden bize h• ,eyi aalatmacluua? üstüne bir bin bir ıece maaab silN Jiik· Belki d b bir diieri YalllDIU rald.,..U ,..ylmm 

- Bundan ne fenalık çıkb? .. /."'.. l aelmiftL - e lr açtır··· Aç... fakrü suuret içinde ,.U.c:liitünll ve bir an 
Pf I Yıkık ,.mr.-ın bpanaauy~ Uaakta yeniden 'bir ~öl .. peyda ol• evvel haraları "terkebnenizi aÇlkça aö1ler. 

• • • aıkıpmıyan mualuklan laazia .bir f'l'll• lllUfta· Genç b~ ~ · Fakat ekibinde de aizi aahile rStünneji 
Mahzene /ndl/c tı ile akaa •u metruk avluda, rilzgi· - Norton dedı. teMif n paranm oramda inci 1l9Cl1ıima 

r- - Ne fenahk çıkacak. Biz paranın na ôn&.e katıı.u, ıçakll taf1an, plal - Ev~ Nortoa. Y'llbnnlmm tawi,ıe ..... 
oralarda saklı olduiunu zannediyor• taılarını tozlar, tozlan k.walıyordu. y ~~ ~iar- O.. doi· Aç h8hlr .&üwl ay vade ile ve Jı:sfalec.ia 
duk, o mahzene inen merdi•eni çıktık, 1leride eskiden medrue odalan ol· ru 1iir1Wüler: • • • Bmılarclan bir çoiu bana da Lat vur· B E y K O 
bir evin içine sinlik. Orada bir difçi mak İcap eden pii kapdan yarıya Jılasan clildati ~elbetmemek ıçın ~. Felııııit u Wr - wlwla ~ ' m tloaretbaneainden ~ile MJ 
atölyesinde çalıf&Jl senç bir kadım kadar ta,larla örülmüı pencereleri ka· ._a,. ayrı, •Jl'I .. lip •ulutmata ka· kirli ellerile -.. aattıklmn .. hediyeleri M•l1111•tp.... KUrkçU 
bailadık. Duvarlara .urarak ıur•JJ pah isbelerde isli camlı petrol limba· rar ·~ kabul ~enlerden olmadıjmu anla+la• •e ~---• TeL 21685 •••• 
L. l • d" ld tu · k il ld • • • amtıP gıttiler. Buna rainaen t .. diif ettik· uurayı karııbrarak aklımız ura defi· arı J11D ı ne o u , ne ııe u anı ı· ...___ '-!....! ..._ • ..11111.-. ____ L.o. 

neyi aradık. tı meıkük hÜ inlerin d .... rlarına kim Norlon 9e Vlt!Hllflir :.:; ~ .. ";.:;ı .::_.---=::.: latanbal ikinci lftla me 
- Çok iyi J•pmııumz, ben aise oldukları belirsiz, NllJuis Te yluüs E...U Golcllmv.ky ile pnç kadın ......: ı,. ..a muhitini ...... w, bir U: lutundam lfııa lclanıinla • 

böyle birtey yapmanızı söyledim mi? .. inaanlann 1'811relerini aksettiriyordu. lııir otoımıbil ile lııuıa_,.a "lmitl••li. mana " lı•Rwiai 4e .._ ... • y .. ~ dltl IGsum GHrlae mlf1la 
- Hayır ... Fakat... Şark masallarının dai tepelerinde Norton ile Vladmir ele aJn, a.Jrl ra benzetiyordum .... Wr .._ aWiJ> YakopJ• ltiade alHalırhlana .. 

' - Fakati a,8 .•• Asizina. •• 8ea aizi •ey• tal ortalarmcla •lrillea deYler 9e l'eleceklerdi tramvaylarla... cleai.e ~ Wr ~ ---. frDi haldı .. •· br 
aldatmadım •e fimdi,.e kadar da eizi 1a c:ialer tarafmdaa saptecli'-it tekin- (Arkası var) ufaklı bir .airii 1Nılık -...ı -... bicmı para ıa ır ar •• 
daima ve daima dofra ..,. metodik •ir ais Ye laqJeteaPs k_...anaaz illeriai a... eder ve hep birden ısırmak isterler. Fakat • lpa t/111955 C•rt•m.. ••t 1f 
~ol üzerinde yilrüttüm. bralataa bu Jm.an11Yibtai Şark delro- R E K s bunun ite J•.aııyaoak bir ~ oldujunu idareye ı•lmelert Uta 0'11nur. (15 

Güldü: ruaa tamamlamak için aanki hetpyi · 

- Bana itimat eclinia •edl. itimat '°le iJi diifünen .. reji.ar f'll'aya .... , lat.nbtll B•l•dly••• tıınıarı 
ediniz de İfİ kantbrm&JUUZ .. ... r&J'a arYi ajaçlarmm ....... ~. ' v A K 1 
oyun INran nTel bitün. On• a,.s. pe- dikmeli 4e aautmaDuftl. 
ripn ve bu ~den • .._ıe ._..., ı • • • \ A T J 
keder içinde •ildikçe ....._ de taham- Bir Slitan H L R 
mülüm kalmıJ'OI'. Arblc t.a •kf&lll limit Camiin bUyik c:amlaruMI- Wriae 
ederim ki arzumuza nail olacaiız. Ba· Ş A A 

• kımz elimdeki J'll'bk kltıch alu de Wr dı,....ı. me,.tlanda yanan elekirik lfliı 
kere okuyayım ... O da meaelenin ta- vurmllfhl Ye ba ıpk rüqirla mtitema- t R L J 
mamile halloluna1'ilecetfni upat edi- diyen ~~ldaaaa, titre1e11 l.u cam~ 
yor. Ei.. ebik k r 1 L-.L- •• durma- yaldızlar MÇIJorclU. Cami-e une er ~- 1r • L--- .-:..a __ .... d-L· 
lftina ifade etmez ! "" ın _,7_ •-en taf .cum yanıa aaı 

• S: * •ir .Utunua dibinde si1ah mantola Wr 

ft1'e-:'am Bir .~ı,. / 
Genç kız, buruıuk aarı didim didik 

tları aldı, önilnde dil.zleıtirip aç· 
"' aonra... Almanca1a tercüme e
'e okudu 

A. P. kapısının aım bise pamet 
i. Arkadaııma engizisyonların 

-la kelime eksik •• 

kadınla ince azun ho1lu Wr erkek yan· 
J&na otarmutlardı. Erkek pipo içi,.or. 
Kadın ıslık çalıyordu. ve ikiai de tram· 
va,.lana dönerken ra,.larm Ü.tünele çs· 
kardıklan Ye ltir dİf gıcırdamua kadar 
&aibı bozan ..,.ı dinliyorlardı.. 

Pipoaunu içen adam: 
- Bir tramvay geldi dedi ... 
- Bir tramvar... Evet ltelki oıllar 

ıelcliler. . . ı 
O auamut ne benim İsmimi Tramvay aeai bu dekora ne kadar 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

""""'111111111 
$thiPT"avatP1M1 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 
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Bir •eli'• •urabbaına 1 ! lira 4'1•r biçile• Clhaop yan 
yeriada 7 el adada 101 ·limite ... .,.da bir Jlzll 3,-40 dii• 
d 14,90 meh'e ol•n 45 ..ar. 81 ADtİm ••tn mwaltbaa ıala 
da arsa satılmak tızere açık arttarmaya konulmuıtur. Şartnam 
levazım mlldtlr .tlftıade J(&r1l1Ur. Arttırmaya giraek ilteyenler 
lira 23 kurutluk mavakkat teminat malLbu •eJa .. ktubUe ilet 
ber 9 birinci teırln 9JS Çar,...ba ıünll Mat lô de daimi • 
mende bulaomalıclar. (B.} "587 

lzmir Vakıflar ireDktörlüğünden 
Bir yaldanberi lzerinde çala9ılmakta olan Ôdeıalı llçt.t:oia L · 

kamununda tar bsel lzerlerden Aydan otlu Mehmet Bey cami 
kapa. pencen kanatları •" minber gibi al\ıyllz otuz dokuı y 
ine. •i•ç ı,ter;aia orıardmaıı için Uıman ara maktadır. eu 
ifleri yapmıf olaalar10 Evkaf Yeya MüH YlSnetkelerUe GD 
San'atlar akade .. ıiad• alınlDlf belgeleri lliıt.receklerl mektu 
20 Birinci t..,ia iM twilaiae kadar b•lr Vakıf aar Dtnkt6rUl 
baı YUnDalan bildirtllr. 
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Biat Denizlerinde 
Tilrkler Yazan: 

M. Turhan 

1 

Recep Reis De Şehit. Oimuıtu .. - Fakat 
Türk Filosu Tamamile Yerinde İdi .. 

- Yiğit yoldaş, dedi, bizi korumak r larına uygun dü§iinceler sıralıyordu, 
için kendini feda ediyor. Tanrı yardımcısı Hintili seferleri için çoh geni§ ve esas

olsun. lı tedbirler alınmasını ileri sürüyordu. 
Ve Receble Amiral dö Silveyra çarpı- O, Basrada kalacak bir filonun ergeç 

şırken 0 , başka bir di.işman gemisinin üze- harap olacaw b lk" d d'" l' 
gım, e ı e uşman e ı

rine atıldı, yakaladığı bu yeni düşmana 
k ne düıeceğini anlatarak yaralı cremile-rampa edebilmek için manevra yapar en "" 

ayakta ve üstüne bir örtü atılmış olan Sel- rin kurtardmaunı rica ediyordu. Ra-
man reisin yanıbaşında duruyordu. Tam porun sonu §Öyle idi: 
kancalar atılırken yaralı reisin inlediğini «Rahmetli Piri Bey, donanmayı açık 
duydu, iğildi, dinledi. Selman, kesik kesik denize çıkarmaktan çekindi. Bunu güç 
ııöyleniyordu. gördü. Ben, onun güç gördüğü İ§İ • ıev-

- Piri Bey iyi düşünüyordu, Piri Bey keth1 hünkarın fermam üzerine • ba
iyi düşünüyordu. Fakat, fakat iyi davran- şarmak istedim, itte beceremedim, geri 
madı, keşki gitmeseydi... döndüm. Bunu bizden üstün bir baba-

Murad reisin kaşlan çatıldı, yüzü solgun- yiğit yapsın.» 
laştı. Şimdi o da Piri reise hak veriyordu. 
Demek ki o. büyük bir filoyu hırpa]atma
mak, sonu belirsiz bir maceraya atmamak 
için Basrada kalmak yolunu tutmuştu. E
ier o da kendileri gibi davransaydı, ken
~ileri gibi akibeti karanlık bir çığıra düt· 
müş olacaktı. Şimdi yapılmakta olan sa • 
vaştan galib de çıkılsa ne kazanılacaktı .. 
Şu delik deşik gemilerle nereye gidilebilir
'di L Halbuki onlar, bütün yoldaşlar Piri 
Beyi Hind iline gitmediği için korkaklıkla 
ittiham etmişlerdn. Cesur ve yılmaz olan 
kendileri, bu savaştan yüz aklığile çıkar
larsa Hindistana gidebilirler miydiJI 

Murad reis, şimşek gibi zihninden ge
çen bu mülahazalar sonunda Piri Beye 
rahmet okudu ve ayni zamanda yüksek ses
le söylendi: 

- Bot olsun, zararı yok. Fakat Türkün 
yılmazlığını gösterdik ya, bu şeref bize ye
ter. 

Selman reis, kendi inleyişine, sayıklayııı
na bir cevah olan bu ııözleri duymadı, gözü
nü dünyaya kapadı. Fakat Murad reis de. 
paşka bir yoldaşın, Receb reisin gene o ıı· 
rada yaralanıp düştüğünü, kanlar içinde 
can verirken: «Arkandan çabuk geldik 
Piri Bey. Şimdi bol hol görüşürüz. Sen mi 
haklısın, biz mi haklıyız» dediğini duyma
~ı. 

Evet, beri tarafta savaşta Receh reis 'de 
t ehid olmuştu ve onun yerine geminin ida
resini ele alan denizci, kanlı bir u~rqma· 
~an s~nra rampadan kurtularak aÇlp çe· 
k'lmişti. Ayni manevrayı, yenilmesi çok 
giiç tehlikeleri atlatarak Murad reis dahi 
yapmış ve Türk filosu hep bir araya top
lanmıya başlamıştı. Gemiler, deniz üzerin
~c tutunamıyacak kertede haraptı, düşma
nııı top ateşine karşılık vermek te artık 
kabil değildi. cephane tükenmişti. Borda 
bordaya gelmekse yenilmek demekti. 
Çünkü levendlerin yarıdan fazlası ıebid 
~Ü§mÜştü, geri kalanlar da yaralı ve yor· 
gundu. Selman ve Receb reislerin ölümü 
bu durumun kötülüğünü bir kat daha ağır
la tırıyordu. 

Yalnız bir nokta vardı ve bu, an iki 
saattenberi kendilerinin üç misli düşmanla 
çarpışan Türklerin göğsünü kabartıyor· 
ptı. Tek bir gemi yaktırılmamış, elden 
çı '(arılmamıştı. Filo, harab ve mecruh ol
m akla beraber, bütün kadrosJle ayakta du
ruyordu. Halbuki düşmanın birkaç kadir· 
gası batmıştı, birkaç kalitesi işlemez bir 
Cluruma sokulduğundan yedekte bulunu· 
yordu. 

Fakat daha fazlasını yapma'k Artık müm
kün değildi. Çünkü düşman, gene sayı ba-

* * * 
Piri Beyin öldürdüğü ve Murat rei-

ıin Baara filosuna amiral yapıldığı 
İstanbuldan hareket eden büyük bir or
du, , Şarka doğru yol alıyordu. Ordu· 
nun batında Kanuni Sultan Süleyman 
bulunuyordu. Y eniıehirde küçük ıeh
zade Beyazıt, küçük bir fırka ile geldi, 
alay gösterdi, babasının elini öptü, açı
lan seferin sonuna kadar Rumeli taraf
larında gözcü olmak Üzere Edimeye 
gitmek emrini aldı. Kütahyada Lehis
tan elçisi Y azloviyeki geldi, huzura 
çıktı, iltifat gördü ve «kralın kullukta 
aebat ettiği müddetçe tahtına muhaf a
za edebileceği» müjdesini alarak geri 
döndü. 

Sonbaharda gece ile gündüzün bir
leıtiği günde ordu Bolvadine vardı, Sa
ruhan vafüi Şehzade Selim orada baba
sını kartıladı. Yanındaki askerle ordu· 
ya katılmak, harbe ittirak etmek em
rini aldı. Ordu, Ereğliye gelince büyük 
Şehzade ve veliaht Mustafa, karııgel
di, babaınmn otağı yanına otak kur· 
durdu. 

Halbuki Kanuni Süleyman, Şark se
ferine çıkarken pek bqka düıünceler 
taııyordu. Çünkü daha önce Anadolu
ya çıkarılmıt olan Sadrazam Rüstem 
Paıa Aksaray kıılağından sipahiler 
ağası Şemsiyi ansızın 1atanbula yolla
mı§ ve hünkara ağızdan pek önemli 
§eyler söyletmiıti. Şemsi ağanın Rüstem 
Paıa namına söylediklerine göre yeni
çerilerin Şehzade Mustafa hakkındaki 
sevgileri gittikçe artmakta ve tehlikeli 
bir biçim almaktadır. Ferman dinleme
yen bu asker, padiıahm pek kocadığı
nı, sav&§& çıkmak kudretini kaybetmek 
üzere olduğunu söylemekte ve Musta· 
fayı tahta çıkarmayı düşünmektedir. 
Yeniçerilerin ıimdilik çekindikleri a· 
dam, Rüstemdir. Fakat onun ilk fırsat
ta kafasını kesecekler, düıüncelerini 

yerine getirecekler ve hünkarı Dimoto
ka sarayında hapsedeceklerdir. 

Sipahiler ağası, Şehzade Mustafa· 
nın da bu litne sözlere uymakta, onlar
la gönül birliği yapmakta olduğunu 

söylüyordu. Kanuni Süleyman, iliğine 
kadar titremekle beraber Şemsinin 
sözlerine değer vermiyor gibi davran· 
mııh: 

kımından üstündü, toplarını işletebilmek (Arkası Yar ) 

kudretini taşıyordu. Murad reis, işte bu va· -111 
;z:iyetin bütün ağırlığını ve inceliğini ölçe- D e n 1 z y 
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1 rek gözden geçirdi, gün batıp ta ortalık ka· 
rarmıya haşlayınca geri dönme emrini ver• l 
dİ, sersemleşip bir tarafta kümelenen, din- J Ş L 1 T M 1 S 
lenir gibi görünen düşman filosundan ya- lltıatılıri ı KaraklJ1 KöprObafı 
vaş yavaş ayrıldı, gene Hürmüz boğazına Tel. 4216:1 • Slrkul MGhGrdauadı 
girdi, Basra yolunu tuttu. Han Tel. 2U40 ....... ~ ......... ,. 

Portekizliler, ya bu manevrayı sezme· Trabzon Yolu 
mşilerdi, yahud Türk filosunun ardına düş-
mr.ği tehlikeli bulmuşlardı. Ne olursa ol- VAT AN vapuru 8 Birin• 
sun, yerlerinden ayrılmıyorlardı, toplu bir el tetrfn SAJ..1 ııUnU aaat 
biçimde yalpa vuruyorlardı. Yıldızstız bir 
gece de iki donandanın birbirinden uzak 20 de RIZE'ye kadar.. "6187,, 
kalmasında ayrıca amil oluyordu. Bu ko- Ayvahk Yolu 
yu karanlık, uzun bir harb gününün vere-
mediği bir zararı Türk filosuna getirdi, BANDIRMA vapuru 9 Birin• 
gemilerden biri boğazı aşarken yoldan ci teırin ÇARŞAMBA günü 
çıktı, (U.r) kıyılarına düştü. Murad reis saat 19 da A YVALIGA ka• 
ancak gün doğduktan sonra bu kazayı öğ- ,. dar. "6238,, 
rendi, lakin geri dönmek imkanını bulama- .._ ~ 
dı ve bu gemi • batan kadirgalann, harab • • 

olan kalitaların, denizde boğulan Madam ADEM•ı •ıKT.ıDAR 
dö Silveyranın ve zedelenmiş şereflerin 
karşılığı olarak - düşman eline geçti. 

Murat reis yaralı gemilerini Basrayı 
ulaştırır ula~tırmaz raporunu yndı, 

lstanbula yolladı. O güne kadar yüz
lerce savaı geçiren bu ünlü denizci, 
düz ve samimi bir dille yapılan harbi 
anlatıktaıı ıonra Piri Beyin mülahaza-

va 
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MÜSABAKALI '---8-:-ir-=-c~-/!-,r:-. -5-al-ı ---' 1 
İSTANBUL.- 18: Dans musikisi. 19: Sonat. 

19.30: Ege caz. Fehmi Ege ve arkadaşları. 20: 
İstanbul konservatuvarı nefesli sazlar profe- HİKAYELER 
sörleri tarafından konser. 20.30: Radyo caz L------------------·-tango grupları. 21: Stüdyo orkstrası. 21.35: 
Son haberler. - borsalar. 21.50: Bayan Rozi 
Ceneçiyanlar (piyano sool). 21.10 Plllk neş
riyatı. 
BU.KREŞ.- 13.05: Orkestra. 13.40: Spor

konserin süreği. 14.15: Duyumlar-Konserin 
süreği. 18: Plak. 19: Sözler. 19.20 Plak. 20: 

-1-
O gün, bizim 

Duyumlar. 20 .. 15: Oda müziği. 20:45: Sözler. 
21: Saint Saent'in eserlerinden konser. 22:30: ihtiyar pek neı'eli 
Duyumlar. 22.45: Röle konseri. 23.45: Yaban- 1.d' ı·k. b d k "t 
cı dillerle duyumlar. ı ı. ı ar a su 

Sö~~ş~~~·:-Pli~5 ~o ~i~~~~~~:ı. ~~f !=. içti. Sonra, bu 
21: Hafif müzik ve dans. 22: Sözler. 22.15: yetmiyormuı, gibi 
se.nfonik konser. 23.30: Sözler. 23.45: Dans kocaman bir de 
plakları. d' 
BUDAPEŞTE.- 19.15: Salon muziği. 19.55: pasta ye ı. 

Konferans. 20.25: Birkaç söz. 20.30: verdinin Ve cebinden 
Rigoletto operası. 21.45: Duyumlar. 22.40: . ' • • •• ' 
Duyumlar. 23.35: Çingene müziği. 24.15: Caz. yepyenı hır sıcım 

MOSKOVA.-18.30: Popüler şarkılar. 19.20: rıkardı masanin 
Sesli film (Bir Ukranya operası). 20.30: Ope- :s- ' · 
ret parçaları. 21: Solist konseri. 22: Almanca üstüne koydu. Ar· 
yayım. 23: Fransızca. 
LAYPZİG.- 18: Hafif müzik. 19.10: Sözler. 

20: musaı saat. 20.55: Duyumlar. 21.10: Ko
ro ve orkestra. 22: Program. 23: Duyumlar. 
23.SO: Dans müziği. 

9 Birincitqrin Çarıamba 

kasından, bir kaç 
tane de fotoğraf 

çıkarıp, içlerinden 
bir tanesini bana 
uzattı. 

- Tanı dm mı 7. 
diye sordu. 

İSTANBUL.- 18: Dans musikisi ve hafif 
musiki (Plak). 19.30: Bayan Halide konuşu
yor. 20: Bayan Patarelli, Mandolin Orkestra
sı konseri. 20.30: Radyo caz ve tango orkes
traları ve Gavin kardeşler. 21.35: Son haber-
ler-Borsalar. 21.50: Bayan Dlradoryan. (Sop- Resmi elime &• 
rano) piyano refakatile. 22.05: Pldk ne§riyatı. Jıp dikkatle bak- ~ 
BUKREŞ.- 13·15: Plak ve duyum servisi.. ' 

18: Orkestra. 19: Sözler. 19.20: Konserin sü- tını. Tanıdığım 
reği. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 21: Sözler. değildi. Pek gü. 
21.15: Solist (Piyano-Şarkı) konseri. 22.10: 
Radyo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 2245: zel olmamakla be-
Fransıza ve Almanca duyumlar. b 
VARŞOVA. - 18.15: Şimal müziği. 18.50: ra er, fırın ve 

~zah. 19; Solist konseri. 19.30.: Sözler. 19.4~: biraz da muztarip 

Y ork Vak' ası 
Alhnoı 

Sozler. 20. Reklft.mlar. 20.15: Sozler. 21: Hatif' .. .. b k d 
müzik. Sözler. 21.46: Sözler. 22: Chopln kon-! gorunen U a m 
s~ri.. 22.35: Edebiyat. 22.50: Sözler. 23: Poldi- 1 siması bana ta- Lord Skehnertona pabahya mal olan ı8'1 
ıu,nın crPenses ve Vagabon.1 adlı operası • 
24.05: Dans pH\klan. mamıle yabancı . .J,!tX T!~rdı ı At ko•ularlle klllt oyunlan ... 
BUDAPEŞTE.-;:- .ıs: ~onferans. 18.30: Be- geliyordu. İhtiyar: yarıtlar ba§lamazdan bir hafta fi' 

rend cazı. 19: Muzıklı pıyes "Gespent". 20.45: z 11 M d k • · 
Piyano ile şarkı. 21.15: Konferans. 21.45: o- - ava ı a am S elmerto- ce gelmıftı. 
pera orkestrası. ~~: Duyumlar. 23.20: Plak. nun resmidir! dedi. Çocukları yoktu. Kendisi, tll" 
24;~s~~;~~:_ ~~~~~i.Plyano konseri. 19.20: O zaman bu bedbaht ve ıevimli bur çikolata fabrikatörü ibtif_!! 
Hafif müzik. 20.30: Edebiyat. 21: Çarın ni- kadının elim serencamı hafızamda Con Etti'nin kızı oldujundan, YoP 
şanlısı adlı Korsakov operasını~ radyo adap- 1 birden canlanıverdi. Madam Skel· ta bir sürü hııınıı ve akrabası fit' 
tasyonu: 22: Çekçe yayını. 23: Inglllzce. 1 f • • • 

LAPZIG.- 19.30: Müzikli karışık yayım. merton. Bu ad, cınayet tarıbınde dı. 
2.1 :, Duyumlar. 21.15: Olimpiya servisi. (Ber- çok önemli bir yer tutuyordu. .. • • ~ 
ım den). 23.30: Dans. İh . ..

1
.. d' Hem mutea111p hem de cilJll'I 

10 Birindteşrin Perşembe tıyar gu umse ı: d 1 C Etti" • t ıırötfı · H ı d d .... 1 . ? 0 • a am o an on , nvaye e • t.I 
ISTANBUL.- 18: Bayanlar için jimnastik - atır a ınız egı mı. ıye 1 d d ·· ·o·"'inl İV' 

dersi. Bayan Azade Tarcan tarafından. 18.20: d B k d ... ku b . ası ama ınm muarı ıg ve 
Dans musikisi (}>lakı. 19.20: Piyano solo. ı s.~~ 0ıJc, u d a zabıncagızın becr ikan. gliıt- İptilasını hiç te hot görmüyordu. 
Profesör Ferdi Ştatser. 20: Konferans. 20.30: tıgı v a a, ıtanm er sız • l . ... .,ttf, 
Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz ve tango ği yüzünden hali karanlık kalını§- tın dogrusu: Bayan Maud ~ 
orkestraları. 21.30: Son haberler. Borsalar. H lb k' d k I d l o vakit genç ve hoppa bir tep:_ 
21.50: Bayan Kazım <Keman solo). 22.05: tır. a u ı, ne e o ay ay ın ana· b1' 
Plak neşriyatı. bilirdi t Tafsilatı bilmem aklınızda olan kocasına babaıının nzuı 
BUKREŞ.- 13-15: Plak ve duyumlar ser- d ?. ' fına varmı§tı. Söylendiğine ~ 

visi. 18: Radyo salon orkestrası. 19: Sözler. mı ır • B C k b · "'i dl 
19.20: Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Ve cvabımı beklemedi, devam ay on, ızınm u ııteg ne, •011 

Plak. 20.55: Sözler. 21.15: Senfonik konser. etti: kikaya kadar muarız kalmıtb• ~ 
23: Plak. 23.45: Yabanc~ dil~~rle duyu~ar. sen prens mertebesindeki bir aP 
VARŞOVA.- 18.15: Plak-Sozler. 19: Pıya- - O zaman Yorkta, at yarııları ' . . . • leıt' 

na-Viyolonsel konseri. 19.30: Sözler 21: or- mevsimi başlamı§tı. Londranın yük. zadenın, bır çikolatacı kızile ev. -• 
kestra. 21.45: Duyumlar. 22: Skeç. 22.35: Leh mek istemesindeki sır ve hikmeti it' 
şarkıları. 23: Piyano-Keman konseri. 23.30: sek sosyetesinde ve yarıt meydan- I k k d b d I d d .. •ıdlı 
Dans plakları. larında çok tanınmıı bir §ahsiyet amıyaca a ar u a a a egt 
BUDAPEŞTE.- 18.30 Piyano bil'llğile şar- Onun için, kızma, çarçabuk eriye'~ 

kılar-Konferans. 19.30: Macar salon kuinteti olan Artür Skelmerton da, y orkun ... • .... ik"' 1 b" h eev 
20.40: Konferans. 21.ıo: Macar şarkıları: en güzel evlerinden birini bu mü- gı aş ar 0 an ır tıra oma ver -' 
(Çingene şarkıları). 22.so: Dış siyasa. 22.35: nasebetle, bir ay için kiralamıftı. yerde, senede 20.000 lngiliz lir 
Postacılar orkestrası. 23.10: Sözler. 24ı: Caz • gelir tahsis etti Bu suretle genç 1"' 
bandosu. Peperkorn adındakı arık kanlı . .: df 

MOSKOVA.- 19.2~:Rus müziği. 20.30: Liszt atı y ork büyük mükafatı koıusuna dm yenı mevkıme uygun bir tarı 
ve Şuman'ın eserlermden konser. 21: Musiki ' • : • , ya•amak imkanını bulmut olutoı" 
radyo piyesi. 22: Almanca yayım. 23: Fran- ıttırak edecektı. Bu at Nıyumarkek 3' 

sızca. 24:. İspanyolca. yarışlarında birinci gelmiı ve bu du. dı' 
LAYPZIG.- 19.30 Hafif müzik. 20.20: Skeç 't"b I .. k ... f bul Yalnız bir aile efradını alaka 

20.55: Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.10: Büyük ı ı ara, mu a ata namzet unu· • ... l b .. l f ·ıP 
eğlenceli konser. 23: Duyumlar. 23.30: Gece yordu. etınesı lazını ge en u oze ta eı 9' 
müziği. bildiğiniz cinayeti müteakıp, ballı~ 

11 Birincitetrin Cuma Şayet Y orka gitmiıseniz, balkon- bütün nazat"ları Lord SkelmertoJlP"' 
BUKREŞ.- 13.15: Plak ve duyumlar ser- l ı l b h l · dO' 

visi. 18: Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19.20 : arı yo a nazır 0 an ve a çe erı ya- üzerine dönünce, ağızdan ağıza 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Plilk. rıf meydamna kadar inen o güzel laıtı.. _ .J 
20.55: Sözler. 21.15: Richard Vagner'in"Die köşkleri bilirsiniz. Bu kö§klerden, Evlendigw inden biraz sonra, LO': 
Götterdaemınerung" adlı operası. (Plak). --~ 
23.45: Yabancı dillerle duyumlar. koşu yeri tabak gibi görünür. işte o Skelmerton, eski hoppa bayaPJ""' 
VARŞOVA.- 18.20: Solist konseri. 18.50: y z L d Sk im t b 1 d d · · z Ilı k b_A a , or e er on un ar an av et etmı .. tı.. ava ansı, ~..,.. Spor. 19: Kuintet konseri. 19.30: Muhtelif. ~ 

19.45: Plak. 21.10: Orkestra. 22: Duyumlar. birine yerleşmiıti. dan dolayı, kocasını tapınırca• 
22.10: Sözler. 22.15: Senfonik konser. 24.30: Madam Skelmerton hizmetçileri, sevmekten vaz geçmedi. 
Dans plakları. ki il b' lik b ) BUDAPEŞTE.- 18.30: Çingene müziği. 19: uşa arı ve aşçıa e ır · te, uraya, (Arkası v~ 
Stenografi dersi. 19.25: Spor. 19.'10: Flüt kon
seri. 20: Konferans. 20.30: Caz Çift piyano ile 
21: Piyes. 21.50: Duyumlar. 23.15: PHl.k. 23.40: 
Almanca konferans. 24: Çingene müziği. 

MOSKOVA.- 18.30: Sovyet müziği. 19.30 
Senfonik konser. 22: Çekçe yayım. 23.05: İn
gilizce. 24: Almanca yayını. 
LAYPZİG. - 20: Eğlenceli müzik, 20.35 

Senfonik konser. 21.55: Şen skeç. 23: Duyum
lar. 23.20: Org konseri. 23.05: Hafif müzik. 

12 Birincite~rin Cumartesi 
BUKREŞ.- 13.05: Radyo orkestrası. 13.40: 

Borsa-Spor. 13.55: Konserin süreği. H.15: 
Duyumlar. 14.30: Konserin süreği. 18: Süel 
müzik. 19: Sözler. 19.20: Süel konserin süre
ği. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 20.45 :Sözler. 
21: Radyo cazı. 22.30: Duyumlar. 22.45: Şar-
kılar. 23: Röle konseri. 23.45: Yabancı diller 
ile duyumlar. 
VARŞOVA.- 18.15: Plak-Sözler-Muhtelif. 

21.45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Uzak
taki vatandaşlara yayını. 22.30: Mizah. 23: 
Radyo orkestrası. 24: Sözler. 24.05: Dans mü
ziği. 
BUDAPEŞTE.-:- 18: Bir şaraphaneden röle. 

18.40: Amele koru konseri. 19.45: Konferans. 
20.15: Salon orkestrası. 20.50: Aktüalite. 
21.30: Eğlenceli yayım. 23.30: Duyumlar. 
23.50: Çingene müziği. 

l\IOSKOVA.- 19.20: Trio konseri. (Solist
ler tarafından). 20.30: Orkestra. 22: Alman
ca. 23.05: Fransızca. 
LAYPZİG.- 20: Eğlenceli müzik. 21 : Du

yumlar. 21.10: "Vogelhaendler" adlı operet. 
~: Duyumlar. 23.30: Dans. ı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden: 

Yükaek Ziraat En5tltUsilnlln bir · aenellk ihtiyacı olan qaiJdt 
yazılı 7 kalem sabun, aoda ve saire almacağından hlzalarınd• 
gösterilen muhammen bedelleri üzerinden 24/10/935 Perıemb• 
gllnU saat 15 açık ekailtme ile ihale edileceğinden meı" 
kur ihale saatine kadar muvakkat teminatJ tutsO 
186 lirayı Enstitü yeznesine yatmp alacekları makbuzla idari 
ve ihale komisyonuna muracaatları. Paraaız şartnamesini ve nUınll" 
nelerini göstermek lıtiyenler cnslitn mUdlirlliğUnden isteme
leri. (6221) (2898) 

Mlktari Kilosu 
4000·5000 ı 
1000-2000 ,, 

150 Kutu 250 Gr. 
1250 
ıooo 
500 

150 

" Adet 

" 

Cin al 
Sabun 
Soda, latanbul Kristal 
Brasso 
Parıl 

lstanbul aUpUrgesl 
120-130 santim uzunluğunda 

i ıüpllrge ıapı 
Sifon ıüpllri••I aapı lle beraber 

Fiab 
32 kur&JI 
9 ,, 

35 ,, 
25 ,, 
25 
12,5 ,, 

12,S ,, 
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No.35 

a en ,,, 
iZ a ayı a 

uruçeşm i er o· eklerine Kavuşuyorlar 

aı:::;ı~• Yazan: Z. ş. -c. Her hakkı mahfu:a:dıır ~--,. 

Doktor Ali Sedat, Nihayet Zaptiye Na-
zırının Emrine Teslim Edilmişti rı 

• 
ıe çı 

... Vahan, yattlğı yerden silkinerek yanarak duran yaver binbqı Ranıa
kalktı. Dudaklarında, hafif bir tebes· zan ağaya genç doktoru gösterdikten 
ıüm vardı. Artık emin ve pervasız o- ıonra, artık ab,ılmlf bir tavırla: 

Bir Arkadaşımız Kuruçeşmelilerle Ayrı Ayrı Konuştu 
larak kapıya yakl~tı. Bu küçük kapı· - Götürüyorum. 
yı inceden inceye tetkike basladı. Dedi ve ha.şile koridoru gösterdi. 

Bu tetkiki devam ettikçe, 'dudağın • . Zaptiye binbatısı Ramazan ağa, hiç 
daki tebessüm gelişiyordu. Dudaktan- tavrını bozmadan başile ipret verdi: 

uranın Çe · Bir Doktor Di r Kiı 
nın arasından hafif hafif •öylece mırıl- - Götür! •• 
danıyor: Demek istedi. 

- Kapı, yalnız kilitle kapalı olsay- Ça~, gen; doktoru koridorun ka-
dı, bir anahtar uydurup açmak kolay ranlıklarına doğru sürükledi. Ayağile 
olacaktı. Fakat, kol demiri ve sürgü bir kapıyı itti. Teklifsiz bir tavırla: 
ile kapalı olduğu için, bu taraftan aç- - Buyur bakalım, ıen de ..• 
mak mümkün değil. Altından bir şey Dedi ve kayıt51Zca ellerile arkasın -
ıokup yukan kaldırarak rezelerinden dan içeri itti. 

mesi Deği 
Talii 
uru muş I 

Boğazda, Kuruçeşıne kıyılarındaki 

çıkarmak ta kabil olamaz. Çünkü im- Odada iki demir karyola vardı. Bun
pınm üstü, kamilen üat söveye daya- lardan birine, çember sakallı abani 
myor. Şu halde? .. Hah, buldum ... Ka- sa.rıklı bir adam uzanmıştı. Genç dok
pının ayna tahtaları pek o kadar kuv- toru görünce doğruldu. Karyola da 
vetli değil. Şuradan bir delik açılırsa, bağda~ kurarak oturdu. 

kömür depolarının yaraltıjı sahhi ve be
dü mahzurlarr , bundan tam bet yıl Ön· 

ce ortaya atmıı, ve bunu günlerce mevzu 
edinmiştik. ) 

O zaman, Kuruçt!\Iİııe yerlilerinden Sa· 
lih Münir adında bir zat mahkemeye baı· 
vunnuş, ve bu depolann başka bir yere 
naklini temin için uğnıpnıya baılamı§b. 

bu delikten içeri ıivri uçlu bir testere Kırk aekiz saattenberi, içinde yu -
5okulursa fÖylece bu kapak kesilir, çı- varlandığı hadisatı, korkunç bir rüya 
karılır. Ondan &onra ıı da, kolaydır. gibi geçiren doktor Ali Sedad, o kadar 

Diyordu. fBfımnştı ki; fU anda ne yapacağını * bilmiyor; odanın ortasında dimdik 
duruyordu. 

Karyolada oturan adam, genç dok
torun vaziyetindeki fecaati hissetmiş; 

- Buyurun, efendi birader. Şu kar-

Doktor Ali Sedadı kapalı bir araba
ya bindirmişler; zaptiye nezaretine ge
tirerek nazır Şefik Paşanın hususi ka
tibi Fuad Beye teslim etmişlerdi. 

Katip Fuat Bey, evvela eline veri- yolaya oturun. 
len arkası kırmızı mühürlü zarfa, ıon- Demişti. 
ra ~ doktor Ali Sedadw. &ararmı~ çeh- Ancak o zaman Ali Sedadm aklı ba-
resıne göz gezdirmiş; kapıda duran tına gelmif.; yorgun ve bitkin bir hal. 
zaptiye çavutuna. de kendisini, demir karyolanın ot min-

- Efendiyi al da içeri götür. ! deri üzerine bırakıvermitti. 
Denıitti. - Ho, geldin azizim, geçmİf olsun. 
Katip Fuat Beyin halim ve mi'iniı Gene o adam, Konya tiveıile bu 

çehresi, genç doktora garip bir ümit .sözleri söylerken, Ali Sedada bir de 
Verınitti: temennah etmişti. Ve cevap bekleme

- Efendim!.. Müsaade buyıırulur- den sözüne devam eylemişti: 

aa, bir maruzatım var. Bendeniz... - Ne yapalım?.. Buna, mukadde-
Diye söze batlıyarak kendini tanıt- rat derler. Nice nice peygamberam 

mak v d d' · 1 t k · • • F ' e er ını an a ma ıstemıftı. izam ve ülemayi kiram da buralar· 
akat fouat Bey, o devre mahsus olan dan gelip geçmişler Yusuf Aleyhisse-

acz ve ihti t .. t b. 1 l . . ya ı gos eren ır ıurette e • Jim Hazretlerinin, lmamıi.zam Efen • 
erını açıp boynunu bükerek: dimizin kıssalannı tevarihte mütalea 

- Azizim!.. Benim vazifem, sade
ce bu zarfı, nazır pasa hazretlerine 
takdim etmektir. Emir. olmadıkça, biç 
kimsenin sözünü dinlemiye mezun ve 
ıalôhiyettar değilim. Söyliyeceğiniz bir 
•ey varsa, nazır pata hazretlerine arze
dersiniz. 

buyurınufsunuzdur. Hemen Cenabı 
hakka mütevekkil olmaktan başka ça· 
re yok. Sizi nereden getirdiler? •• 

Bu ıözler, genç doktora pek derin· 
den gelmekteydi. Zihni o kadar karı
tık idi ki, ıon suale cevap vermek Ji. 
zım olduğunu bile pek güç biısetmit· 

Demit ve derhal kapıdaki parava- ti. Esasen cevap verecek halde değil-
nanın arkasından kayboluvermi~. di. Fakat kendisine kartı büyüli ve in-

0 and zaptiye çavuşu pifkin bir ta- aani bir hisle alaka gÖlteren bu adama 
vı~la doktor Ali Sedadın koluna gir _ bir fey söylemek elzemdi. Onun için 
mıt: isteksizce cevap verdi: 

- Gel bakalım efendim; bizim gü. - Beyoğlundan. 
vercinliğe. 

D Konyalı zat, düşünmek mecburfye-
iyerek nazımı odasının önünü ti . h. . 

to . . . . d _ nı ısaetti: 
ru gorunce ogruldu. Karyolada _ .. 

teşkil eden •-----lık b" - Beyoglu .. Beyoğlu ..• Anadolu ta· 
IUlfllll ır sahanlıktan r8.fmd 1 R l'd . ., sağ taraf ta ki dar koridora 

1 
.• •• • a mı, yo aa ume ı e mı •.• 

ti. ürüklemı,. - Hayır, burada. İstanbulda. fstan-

Bu dar korı·d daki _ bulun fU, kartı tarafına, Beyoğlu der· 
ora, ora uç kii ""k l H odanın aralık du ka la çu er. ay demez olaydılar. Kqki ayak-
ran pı nndan hafif 1 kırıl 

bir ıtık girmekteyd· B d I anın aydı da, ben de o tarafa geç· 
ı. u o a arın en 1 d 

ba,taki, nezaret yaverlerinin mez o ay ım. 
dasıydı. Dig-er ikisi · f k 

1
_!aiak o- Konyalı, kapıya doğru göz gezdir· 

ıae, ev a ade hid' d. S .. al--1 alin 
sata karıtmıf olan ıi .. 1

• L esını !:«Utank au · e deTam et· 
.. • • Y&al maznun ve ti: 

mucrımlerın pek kısa bir zaman • • 
ıç1n 

nezaret albna ahndıklan bir nevi hu-
ıusi tevkifhane mahiyetinde idi. 

Çavuf; zaptpiye nazırının ıiyali ~u
ha kaplı oda kapısı önünde kıhcma da-
-----· 

- Bu Beyoğluna geçmeli, mucilli 
tö hmet midir? .• 

Bu aöz, artık genç doktoru aaL:· 
yana getirmiye kifi aelmifti: 

(Arkam vac) 

Memnuniyetle aöyliyebilirD ki, benim
sediğimiz, ve be, senedir adım adım takip 
ettiğimiz bu dava, çok yakında bayırlı bir 
sona ermek üzeredir. 

Çünkü, mahkemece, depoların baıka bir 
yere nakli hususunda verilen karar Tem· 
yize havale edilmiştir. Şimdi bütün İf1 bu 
kararın Temyiz tarafından tasdikına kal
mııtır. 

Dün bu münasebetle mubarririmiz Ku
ruçeşmeye gitti. 

Y nzıcımız, en yakın günde neticelenme· 
sini temenni ettiğimiz bu dava haklruıda 
muhtelif kimselerle göriişnüıtür. 

Bu meyanda, müddei Salih Münir, Ku· 
ruçe§me yerlilerinden bazıları, depolarda 
çalı~~m hıımallar, ve depo sahipleri vardır. 

Onlann, mahkemece verilen karar etra· 
fındaki sorgularımıza verdikleri cevapları 
aıağıya yazıyoruz. 

Davasını sona erdirmek üzere bulunan 
Salih Münir, piyanıo kazanımı bir fakir 
kadar keyifli: 

- Neler yapmadılar, diyor, kazanmak 
için neler yapmadılu ! .. Fakat, onlann bü· 
tün gayretlerine, bütün bahanelerine ve 
tastamam iki düzüne seçme vekillerine 
rağmen kazandık ..• 

Bizim tek vekilimizin adı Hidayetti. Fa· 
kat biz ondan ziyade, apqikir olan hak· 
kımızın bidayetine siiveniyordak. 

Bence, hakkımwn atikarlığmı Atatürkün 
liuradan seçerken aöylediii sözlerden da
ha belagatla anlatabilecek delil olamaz. 
Atatürk Kuruçap:nelilerin bahıtlarını, gÖ· 
nüllerini ve ciğerlerini karartan bu simsi-

Arkada,ımız hamam aehlbı 
Artlnle konufuyor 

78h kömür dağlannı aörür görmez alaka
dar olmuıJar ve ettafmdakilerin nazan dik
katleriai celp buY1lf'IDUllarchr. 

Bir rapor 
Depo sahipleri, mah1'emede kömürlerin 

11latıldığuu ve ÖrtiildüğÜllii ileri ıiircliiler. 
Guya bu auretle ballma alabati telalikeden 
kurtarsbyormllf. Halbaki ım deferli fen •· 
damlanndan mürekkep bir heyetin verd.i
ii rapor, bu tedbirleriıa kAfi ıelmiyeceğini 
.iabat ebnİflir. 

Bu deporlarm yaPlhfından aoma, Ka
ruçeı~ bpla alzeleye. aaJam haatalıia 

1 
2 
3 
4 

So ıınıflarda nehad talebe için yer k 1 tı 
Direktörlüğünden: 

Diğer ıııııflarda ley'i ve nehari talebe ka madmıı dr. 1 Lt d 
p d oy ına enm o anmaa a ır. 

H::
11
:z akn baş.ka lıe_ı:gllıı 9 dan 17 ye kadar mektebe baı YUJalabllir. 

1 
, 1 

1 
aydı~ı yenıletmoyen iki talebenlıı yerine 7enf talelebe alıamıpır; 

a. yen ere, ayıt ıartlarını blldlroo 6ğrenokton bir tane param olarak 

Şehzadebaıı Polis karakolu karıııınd& Telefoa; 22534 

Yukarıda kald1r1lacak olan depolardan biri, aşaftıda arkada· 
şımız hamaUarın dertlerlnl dinlerken 

uğramıt bir mmtakaya döndü! Taılarını, 1 dinlemek istedim. Bunlardan bazılan: 
taraklarını toplayıp ta tqmmıyanlar, par· - Ne yapalım, diyorlnr, İstanbulda 
makla sayılacak kadar azdır. batka yer yok değil a? Bizim burada ku• 

«Çok tükür evime kavu9tuml> rulmtJJ hannnız, apartımanımız da yok .• , 
Şu kartıda gördüğünüz koca İhsan Bey Nerede iş, orada biz ..• 

apartımam, Mehmet Ali (pqa) nındır. Yeter ki depo sahipleri, Kunıçeşmelile-ı 
Depolar yüzünden evinden çıkıp Bebeğe re kızıp ta bizi açıkta bırakmasınlar .. 
bıflDDlı~b. Şimdi depoların kalkacağım du· Bazılan da omuz ıilkiyorlar: f 

yar duymaz, ellerini açb ve: - Açıkta bıraksalar ne olacak? Zaten 
- Çok tükür, dedi, Arnavutköy ııbha· verdikleri ne ki? Bi2 çalı~acak oldukta~ 

tine, ben de evime kaVUfacağım! sonra 40 kurut gündelik verecek 40 ka-. * pı buluruz 1 
Kuruçeıme hamaml sahibi Artin: Depo sahipleri ne diyorlar? 
- Hey gidi Kuruçe§me, diyor, eğer hu Depo sahiplerinin memnun olmadıkla-. 

d~polar kurulmasaydı, eskiden olduğu gİ· rını tahminde güçlük çekmezsiniz sanınl'D( 
bi timdi de burası bakanlar mahallesi ola· Fakat onları da dinlememek baluu.lık olur .. 
caktı. Şimdi tabü depo bamallannın auya du. 
el ıürdükleri yok. Hamamda natır da biz, Dinlediklerimin hemen hepsi, şı°kayetle-
telLik ta, mü~teri de... rini ayni kelimelerle ifade ediyorlardı. 

cBedavadırb diye tellil bağırban ui· Bu itibar~ 39 numaralı depo sahibi 
rayan yok... Aliyi dinlerseniz, oradaki bütün kömür 

Bu depolar, ıözümüze, ıönJümüze, oca• tüccarlannm kacaatlerini anlamı§ olur&u "' 
ğunıza incir dikti vesselam! nuz. * O, bütün diğerleri ıibi, ve bütün iste · 

Doktor hinbaplığından mütekaid Be- medikleri bir variyetle karşılapnıf kimse-
ıim de memnunlardan: ler gibi sinirli. Ve bittabi bil ha bu dava• 

- Hamdolsun, diyor, kömür tozu yu· )"l açan Salih Münirin aleyhinde: 
ta yuta verem olmaktan, ve kömür dağla· - Bundan, diyor, beş altı yıl önce o• 
nna baka baka da melilnkoliye tutulmak- nun evinin karşısında bir Rus deposu var .. 
tan kurtulacağız! dı. Sa.lih Münir, bu clepo yüzünden evinin 

Burada, veremden ölenler, lstanbul so- kiradan dü~tüğünü iddia etti, ve açtığı da· 
kaklannda kazadan ölenlerden çoktur di- vada da epey tazminat aldı. 
yebilirim. Tabii bu netice onun ağzını, havndan 

Bana bu evi, «depolar kalkaeak!ıı diye para kazanmanın tadına alııtırdı. 

aldırmıtludL Bu karu biraz daha gecik- Ve yİrmİ dört depoyu birden mahke-
ıeydi, kulübe fiatüıe okutup kaçacaktım. meye verip kasasını doldurmak istedi. * Yoksa, aoranm aizden, eğer böyle ol• 

AJağı yukarı ayni mahzurlan sayıp dö- masaydı, bu davaya diğer Kuruçeımeli• · 
ken doktor İbrahim Haydar: ler de ittirak etmezler miydi? 

- Burum, diyor, çqmeai değil, talihi Kömürlerin tozu, aade Salih Münirin 
kuruymuı... genzine mi giriyor? 

Kuruçeıme ı:.ıöi, Boğazın en aiizel sa- Hem bir hastahktır tuttunnuılar ! Ben~ 
biline kömür ylğmak, bir evin beliamda sİ2e, bmada yıllardır bamallık eden kim·' 
yabp ta aalonunda yemek pifirmefe ben- aeler ıöaterebilirim ki, Heybelide bal ayı 
zer! yafıyan bayanlardan sağlamdırlar! * Balıkçıya göre 

102 numaralı Cumhuriyet bakkaliyai Depo aabı"binden uzaklqırkcn yanıma 
aabıDi Hüseyin kaptan; • kendiaine hayli aoku1an balıkçı Todori: 
miifteri kaybettireceği halde • bu karann - Bayım, diyor, sen bakma onun söz• 
ale7binde dejil: lerine! .. Bu depolar yiizünden, Kuı uçeş .. 

- Hamallann bakkaldan alacaklan ne mcde adam kalmadı ki dav ya iştira'< et• 
olacak l diyor. Yüz paralık zeytin, altnııı sin! 
paralık ekmek... Bu depolar, sade K ruç~mede oturan 

Şimdi biraz adanbya girsem bile, kömür insanlan değil, Kunıçepne kıyılanndnki ba-11 
tozile tıkanmaktan kurtuluyonım ya? lıkları bile kaçırdı! / 

SDin, havanın, ekmekten ehem oldu- Sen gel de bunu bir de bnzı günler tek 
iunu anlamanız için btırada bir hafta kal- istavrit bile avlayamıyan biz biçarelere sor! 
m.aız lilfldir! SELiM TEVFİK 

Nerede İf, orada biz 
H~ laem~ ayııİ •özleri aöy)iyen Ku

ruçepne 1erJilerinden ıoma !ıamalları da 

Son Postn Mutb•ın11 
lıl•ttıytl MQdUrl ı "lahlı 

lalılpltrl r A, ...,.... .. l\agıp, it uın 
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Tatsız Otbıdlz, Yarım Taib gece ve Acı Badem Yallı • 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'lren izale eder. 
DDnyada mevcut kremlerin en neflılerf, en ııbbileridlr. Nazik clldll kadınlann bayat arkadatıdır. ihtiyarları gençleştirir ve gençleri gUzo:ıe,t:rir. insana ebedi bw tar• 
veren Haain Acıbademyalı lle yağıız gUndOz ve yarım yatlı ıeco kremlerini unutmayınıı.. Kutusu 60, tDp halinde 20, Tllrkiyade yapılıp ta Avrupa etiketi yapııbrılan Ye hal 
aldatan kremlere ve1alr ıtri7ata aldanmayınız. Haıan ilmine ve markaaına dikkat ediniz. 

Hasan deposu : Ankara • istanbul • Beyoğlu 

ADAPAZARI 

Kuponlu Vadeli Mevduat uşulile : 

Size en sağlam ve zalımetsiz 
bir gelir temin etti. 

1 - ,........ .... .,.. •lrlliol .... ........ .... ....... .. .. 
lallılllldıa alallWrlla•z. 

2 - latırl81111 ıırell lald•'"'• ıınll wadılllldı na para••u 
l•ltllırl••• lllrlH ltlflluı •••ıaa mııralm llavalı 
wıra çek al•ldllnbm. 

_3 - battrac1B11 eı.... wadıllatea ınıı na para,. iki• lçla 
9011 •lıalt ela ....... ll•'"'•de Bınll•aıa lllrlWl.11 lllr 
l•HI'•._ IE•ma wıra ta•ı••• 11r1 alallUlrl'n~L 

})ı KIC. A'ri 
Alllpallerl 0.1••11 
Pilleri .Dlıi••• 

Bllhaua f••rl•• •• 1528 au•uah Dal•o• fenerlerine cllkkat eclll••ıl •• takUtlerlaclea Nlnmlma& 
Btltka marka VerlrlerH aldanmayınız. • D•11••m: Taht.kalı No.10 B11 Jtrdı uayını•. 

, 
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J 

) 

Birçok yeni dft macunu 
çeıitlerine rağmen 

RAOYOLiN 
daima 

eşsiz kalacaktır. 
Çnnkll onu kullananlana 
diıleri temizlik, beyaahk 

ve aağlamhkta 
her waldt 

emsal sizdi• 

Tllrk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimd:ye kadar binlerce kiıiyl zengl11 etmiflir. 

19.cu Tertip 8. cı Keılde 11 1. el T• rln 9311 dedi 

BUyUk ikramiye: 2 0 Q • Q 0 adlr. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraml7elellt 

beheri ( 50.000) llrahk iki mlklfat nrdar. 

Baıit •• u mur&flt olu DiktDı 
Stejıkıhn ketfi; her kadına keaıii ,.,.._ 
•ıın pık daha ıell9 görüııme.ı l•kl•• 
veriyor. Ylzdeki bur11ıaklaldar, Bio~l 
tabir edilen H oildin ın kıymetli bir 
unıaru gıdalıi olan cHlaerin ka1bolu· 
fUlldU tenlltlt eder. Bu. VlJ••a ftoi
..... ı Profıllrl, re•ç laaJYaıılardan 
lttlldal edilen bu oeYber •J•Iİnde •n· 
•o& pntliil iade oareıiai bulmağa mu· 
ftffak olmuıtuı ki b• enher, timdi 
peabe rengindeki Tokalon kremi terki· 
J,lad• mıYCuddu, Y abus ıecelıri ya~ 
•aadan enel tatbik edecejiniz bu 

krem, u1kunaı 11numdll tama 
• a .ÜUll .aerek bilttla bU1111dll 
.. derır. 

Cildi yumuıatarak patl.edll'lıPt 
do ıayıflamıı adalelıriıai ka 
rlr ve göz altı çalrurlarıaı tamam 
bettirir. Sabahlan, pudralan.aumıı
Tel beyaı renkteki (Yalm) 
kremini kullaDIDIL 8q da beJ 
beıleylol n mukanldir. Mtınbe.i* 
•mata ııklaotanr •• ıi1alı 
derir. Bu ıuretle ıabalı n •kt ... 
la alR.n bu kremler, tenlniıe blr 
tazellginl •erecektir. Hemea ba 
tecrübHini Y"I' •L 

~•.,•• vuur ..:: .. 
Cılalella Odıa ......... _... &a 8'aıkwt, .......,_ 11.1 ..... 


