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tal anlar Cenıipta Çekiliyor! 

harp c•pheılrede çok /a•lig•t i6•· 
teren He••ı K•m••lla11laruula11 

RH S•gam - ............. __________ _ 
Mısırda Ku
mandanlar 
Toplanıyor 
Her Tarafta istih
kamlar Vücuda 

Getiriliyor 
lıkenderiyede lngiliz As
kerleri Önemli Bir Gös

teri Yapacaklar 
lıkenderlye, 9 (Öıel) - Mısır 

harbiye nazırı T evflk Abdullah 
Bc-y, memleketin mUdafaaıi hu· 
auılarmı mUıakere etmek tlzere 
ordıı ve hudut kumanlarını bir 
toplanbya çağarmıştır. 

Mııır İngiliz sefiri Lamp11on da 
lslcenderiyedekl lngiliz kuvvetle· 
rinln vaziyetini tetkik etmek Uze· 
re Kahireden buraya gelmiıtir, 

Mersamatruk da ve timal •i· 
liyetlerinln çöl hudutlarındaki Is• 
tlhklmların inıasma bUmmall bir 
surette devam edilmektedir. Mısır 
kuvvetleri tehlikeye maruz olabi· 
lece mıntaka ve şehirlerde tahıit 
ed imek• lr. 

ltalyanlarda gittikçe Trabluı· 
garp hududunu bilha13a Sollum'u 
takviyeye devam etmektedir. lı

tihkamlara ağır toplar yerleştir
mişler, kazmıtlar ve bu mıntaka· 
ya b'r çok zırhlı otomobil.er yer· 
Jeştirmişler. 

1 kenderlye, 3 ( A.A ) - ita!· 
yan • Habeş ihtWfı dolayıdle 
lskenderiye'de bulu ıma' ta 0 an 
yirmi bin lngTz a ker'erinden o:ı 
b ni cuma günü ~eh'rde buyuk 
bir geçit resmı yap caktır. 

Bu geçit resm'ud 1 g liı fev· 
kaliid• komi eri ıle M ı r B şba· 
kanı 'e 1\ ı ır Mi. i M dafaa 
erkanı da haıır b lu cakl dır. 

c 
Me 1 

l'tfahore,,,•yi göz/erile gören muhar
ririn h•rp ceph-.ind•n gônderdık· 
l•ri rnektupl•r •edinci .agf adadır. 

L_ _J 
5 

~~~~~~·~----~~~ 

15000 Babe, Savarisi Blcuma Geç-
ti, Bas Seyamaa Taarruza Plsklr~ 
tlldl, Aksam Şehri Benızoı,medi 
Şimaldeki ltalya Ordusu 
Çevrilme Tehlikesi Kar

ıısında Bulunuyor 
Harp •aha•ııttl•n, harekdt hakkında rad•o v11 telgraf ile en •on 

Aldığcmız hab•rl•rl sıralıgoruz: 

Şimal Cephesinde 
Aımara, Via Roma, 9 (Özel) - Habeş imberatoru, 30,000 ki· 

ılll" bir kuyvetin baıına geçmiştir. Cepheye doğru ilerliyor. Bundan 
ayrı olarak daha pek çok Habeş kuvvetleri timal cepheı;lne sevk 

ediliyor Italyan]ar da tak\•İye kıt'ah almıştır. Şu birkaç gün içiud& 
çok ıiddctli muharebelere intizar ediliyor. Dolgun yekfinlu Habeı 
kuvntleri Takaze nehri kenarında taplanıyor. 

Asmarr, Via Roma, 9 ( Özel ) - Italya orduıunun aağ cenahını 
Erltreye doğru 30000 kişilik bir kuvvetle çev·rmek istiyen Ras Se· 
yum kuvvetleri hudutta şiddl'fi bir muharebeden sonra püskürtül· 
mUştllr. Habeşler 5000 maktül verm:flcrd r. Kaçmakta olan 
Habeşleri 43 tayyare fa11Ina z bombardıman ediyor. 

Aksum Düşmedi Mi? 
Londra, 9 (Özel) - Habeılerin mukaddes Şdhri olan Aksum'un 

Italyanlar tarafından zaptedi:dlği haberi teyit edilmiyor. Fakat iki 

ltelyan kolu bu şehre yürüyor. ltalyanlar bu cephede, Sudana 
doğru açılarak, yan ve gerılerinin Habeş kuvvetleri tarafından 

tehdit edameıine meydan vermek iı emiyorlar. Eğer Habeş ordusu 
Buraaadalci Italyan orduıunu geridrn çevirecek oluraa ltalya orduıu 
Eritre'ye kadar gori çekilmeye mecbur kalııcaktır. 

15 bin Habeş Suvarisi 
Londra 9 (Özel) - Harp ıaha11 ıdan gelen son haberlere 

göre, biriıi on beş bin ıuvariden mürekkep iki Habeı ordusu ltal· 

yan ordusunun Uzerine ilerliyor. S!Sylondiğine Uöre Habeıler, ltal• 
ya orduıunu memleket içine çekerek hırpalamak ve bitkin bir hale 
ıetirdikten sonra mag~iip etmek iıt'yorlar. Bir Habeı tayyarcıl şl· 
mal cephesinde kcıif uçuı:arı yapm ştır. 

(Devamı 6 ncı yüzde} 
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nabeı • Itaıga harbl•i11 Şim•ll Aclaua cephul11dekl lt.ar•lctirı aöst•r•n 
Mu/•ısa/ harlt• 

Assamble Bugün Toplanıyor 

İtalya Abluka Mı 
Edilecek? 

Son Bir Çare Olarak 
Bu Da Öne Sürüldü 

Cenevre, 9 ( Özel ) - Uluılar 
Kurumu a11amblesl bu2tln topla· 
aacak ye konıey tarafından mU· 

tecavi:ı olduğuna karar verilen 
lh•lya'ya karıı zecri tedbir;er 

ittihaz edilmeal meselesini görUıe
cek ve kat'i bir karar verecektir. 

Öyle anlatılıyor ki aaııambele 
ekonomik zecri tedbirler tatbik 

edllmeı·nı ktıra.ı allına alacaktır. 

Bu tedbirler şöyle olab'lir: 

Diğer de9 .,tlerin, mütecaviz 

devletle diplomatik mün.ısbetlerini 
kesmeleri, posta, dem'ryolu ve 
diğer mUnakalAtın tahdidi ve 

it lya'ya harp m lzemesi yapını a 

yarayan madde er s tı n n ya ak 
edllmeıi gibi tedb'rle d r. 

Bu tedblrleı, ita yayı uz.laımıya 
ıe\ ketmediği takdirde u usl r oı· 
y tesi n v receği talimata göre, 
biltuo de leter yahut bir veya iki 
devlet tarafından abluka tesisi 
mevzubah olacakhr. 

Fakat Bu ancak uon bir tedbir 

olararak kullanılacaktı. ÇnnkO bu 
ıon tedbir, tablatile bir harp 
tedbiri mahiyetinde olacaktır. 

LAval lt!llyaya Yardımdan 
Yaz mı Geçli ! 

Londra, 8 ( A. A. ) - TJmes 
gazetesinin Cenevre ayları d'yor· 

klı 
11 Dün cenevre, sarsılmadan 

bUyUk bir buhran geçirmişt.r. B. 
LAval'm ro'line gelince, Cenevre· 
y yeuı en döndüğünden beri u us· 

1 r 60& elesin in diğer l'•yelerlr. den 
ayrılmak nl etinde olmadığını der· 

hal gustermiştir. 

B. Akis' dlln 24 saatlik bir 
mUh et s e iği zaman bütün g' z· 

1 , şın ı ekadar ltu.lyanları d .. 
n a mil kü lerden kurtarmıı o an 

B. L v le do m ştü. Fakat l u 
sef r, B. La\ 1, bir el işaret , 

yapılacak başka birşey olmadı· 
ğını a latmışhr. 

[ Zecri tedbirler mesele i hak• 
kındakl haberler aıbncı ıayfadadır.] 
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Cnalkın Sesı]l' 
Uyuşturucu Maddelerle ( 

Mücadele Edilmesine ,: ________ nım••~~----1----1--------------• 
Ne Dersiniz ? 

Ankarada toplanan altıncı Tıp 
Kurultayının açılma töreninde 1ı. 
met lnönH, bilhuııa uyu~turucu 
maddelerle mllcadele Hizuruuadan 
bah•etmiıtJr. 
nu ml\naeebetle dtln bir 1az.1cımız 
raetgeldlklerl kimtelerdıo yuka· 
rıdakl ıuali ıormuıtur. Aldığı kar
eılıklara aıağıya yaııyoruz. 

* Berkoz, Çınar aokaıı, 22 
No. lu hane, fahapı 

- ismet lnönü, bu ıöılerile, mem 
lıkeiin btıyGk dertlerindtD blriai daha 
teıhis etmit oluyor. 

Doktorlarımız. bu hususla nekadar 
utraııalar yeridir. 

Sıhhi, n medeni tekilde •t
lıamek imkanları varken, lnsanlann 
ılnirlerıni, kafalarını, citerlerini H• 
JıirJemekten zeYk duymaları çok ha
zindir. 

Uyuımaktan keyif duymak, bizim 
gibi faaliyetten yılmıyaa çalııkan 
mıl.etler• yakıımaı. 

B ıbakan ismet 1nönnnnn hayırlı 
ikazından ıoara, uyuıturucu madde
lere milcadel~·e icap et'-"ıli kadar 
ehemmiyet •erilıcetindea kaoiim. 

~ ..... 
Anadolu Hl~11r1, Çolakall so· 

k(tğı, 7 r.umarah hane, Fuah 
- Doktorlar, fertlerin değil, biittin 

milletin hayatını korumakla mUkel
leftirJor. 

On'arın, uyuıturucu maddelere 
mOpte'i olanları azaltma yolunda 
çalışmaları, milli bOnyemizin ıeiAmeti 
naınına elzemdir. 

Uyuıturucu madd ler, inaanlarıa 
sinir erini, ıuurlarını, kafalarını, 
ciğerlerini, hilliaa, l Ot tın nrhklarını 
uyuşturan, bozan, 1 prataa zehirlerin 
en muthiıleriııdeadır. 

Birçok lcimaeleri tımarhanelen, 
birçok kimseleri aefalete, birçok 
kimseleri de bapiıhanelere ıOrOkleyea 
bu meohuı ,zehir!erle, çok ciddi bir 
1nGeadele lbımdır. 

* Beşikte, AkareUer, L•rlek 
sokanı 11 No S.lp: 

- Uyuıtu ucu maddelere karıı 

yapıl cak mOcadelenin uyuıturucu 
m ddelere müpteli olanlardan baıka 
herkeıi 1evindireceği muhakkaktır. 

Bu müc:ade'•yi }'aparken, traıçıları 
lıozuk pliklı kötü gramofonları Ye 

şu fstanbul radyoıunu da ihmal fit• 
meseler. 

Yeni Bir 14iyatro . 
Komik Naşit ve Ertuğrul 

Sadi Birleştiler 
Rusya Ye Iran ıoyahatinden 

dönen san'atkir Ertuğrul Sadi; 
ıuş sezonunu değerli arti11t Naşit· 
le geçirecektir. Şehzadebatı Tu
tan tiyatrosunda Ertuğrul Sadi 
ve Naşit birleıik tem&illcrine bu 
geceden itibaren baılanacaktır. 

Birletik temaillerde kanto •• 
tu)üat kaldıralmııtır. Tamn1D1f 
yaııc ların ıeçilmiı eserleri oyna• 
nacaktır. ilk temsile bBkümet 
erkanı, gazeteciler davet edil· 
mlı ir. T uhiah:ı ıon kuzi olan 
Naş t'in piyes san'atkarlıj'ıoa 
başlayışı tiyatro muhitinde iyi 
bir tesir yapmııbr. 

Evdeki Pazar 
Çarşıya Uymadı 

Fili•tİne Giden Yahudiler 
Geri Döndüler 

_,.....,-~ j(darsilya Faciasının 
Yıldönümü 

Fmıtlne gitmek Yahudiler 
1 

ara&ıoda atai& yukara moda ha· j 
lini almış, bUhaHa Almanyada ( 
Yahudi dliımanhğı batfadıktan 
aoııra bu gidft bbtlin diln1ada 
akın şekline gelmişti. 

lıtaobul Y •hudilerioden de bir 
kısmı kendi 1i bu akma kapbr
mıf, tnrlü tUrlft bahAnelerle Fi· 
Jiıtfne gidenler, hatta bu uğurda 
elind .. ki avucundakini aahp pa· 
raya ç•ıireoler de olmuıtu. 

8ahk Y1Qınlar1 

Yunanistana 
Fakat evdeki pazar çarııya 

•:ynla".:w§, l.uradan Filistine giden 
Yah~diler orada ~kit tuttura· 
mam.11lardır. Bunlardan bir kısmı 
gerl dönmüıHir. Orada kalanlar
dan da buradaki akrabalnrma 
gelen mektuplarda dert dök· 
mektedirler. Bunlar, avdet im· 
kAn!.aft:m n r aıtırmakta dırlar. 

Palamut 
ihracatı Arttı 

HaJd!rpaşa Lisesinde Şubeler 
ArttırJhyor 

Açıkta kalan r se talebesi için 
Haydarpaşa Jiseı;nde açılan yeni 
ıu be de derhal dolduğundan bu· 
rada iki şube daha açılacak ve 
lisenin deraane mevcudu 32 den 
34 e çılcar.JmıJ olacaktır. 

Kumkapı 
Orta 
vKulunda 

Kumkapıda açılan orta okul 
yalnız birinci sımitan 7 ıubeyi 
ihtiva edecekti. Bu mıntakada 
diğer sınıflardan da çok açıkta 
kalanl~r olduğundan ikinci ıube 
açılmasına karar ver.imiştir. 

Çingeneler Arasında 
Dun gece BUJ &kdere . Çayır 

bqında Mustafa, Bayram, Meh· 
met, Gülıtlm, Ayşe arasında bir 
çocuk meaelesinden kavga çıkmıı; 
uçıaça, baıbaıa uıunca bir 
çeklımedea ıoara hepıi de yara· 
lanmıılardır. ----

Üniversiteye 731 Talebe 
Yazıldı 

Oniveraitede kayıtlar bu hafta 
aonunda bitmiı olacaktır. Şimdi· 
ye kadar 400 tl hukuk Ye 331 1 
tıp olmak tlzere 731 kifi mllra· 
caat etmiillr. ---

Tramvay Arabaya Çarptı 
SaUm;n 734 aayıh arabasına 

Söğtltrft çeıme caddesinde 317 
ıayılı tramvay arabaıı çarparak 
arabanın arka tekerJeklerlnl kır

mııtar. 

Son gllnlerde batık pek 
bollaimışhr. Bilhassa palamut 
~ok çıkmaktadır. Daha 4imdiden 
palamutların taneıi bir • kuruşa 
dü1mü9tllr. En çok balık alanlar 
tuzlamacılarla ihracatçılardır. 

Yunanııtana hararetli palamut 
ihracatı yapılmaktadır. Bilhassa 
Bandırma ve havaliıı ndeu yapılan 
ihracat pek mühimdir. Eandırma 
limanına balık almak için hususi 
Yunan vapurları gitmektedir. 

lnhısarlar Kuisunda Staj 
Görenler 

inhisarlar kuriunda ıtaj gören 
80 talebe, diln kanunlar hocaıı 
Fasih ile beraber adryeye gel
mişler, muhtelif daireleri gezerek 
kanunların tatbik şekillerini tetkık 
etmişlerdir. 

Müstahzar llAçlar için Bandrol 
Ayın yirmi üçüne kadar yerli 

va hariçten aokulan m ·· ıtahzar 
ilaçlara ve eczalara bandrd ya· 
pıştırmak mecburiyell vardır. 

Bunu öğrenen eczacılar dUn darp· 
haneye ve maliye ıubelerine bir· 
çok müracaatlarda bulunmuflar· 
dır. Beyoğlu eczanelerinden 40 bin 
50 bin bandrol iıti~ enler de vard1r. 

Damga m tbaası bfitün faaliye· 
tini bu it üzerinde teksif etmiş· 
tir. Muayyen güne kadar ban
drollar yetiıtiraecektlr. Fakat tam 
gftnUnde bandı-olların yurdun her 
tarafına dajıblmaıı biraz ınphe
Jidir. Bandrol yetİfllllyen yerlerde 
muYakkat bir zaman için dami'a 
pulu kullanılması muhtemeldir. 

Adalar• Su 
Be!ediye, adalara ıu Hvkl 

işini halletmiştir. Solar idareli 
tatlarla Adaya •a gönderecektir. 

Bugün Şehrimizde Ruhani 
Törenler Yapllacak 

BuıOn bOyllk Balkan doatumuz 
YuıoalaYyanın Ye YuıoalaY mil· 
Jetinin aluaaJ matem ,nnndar. 
YugoılaYyanın bllylk hllktlmdarı 
Aleksan<Lr, Marailya facialıoda 
iki ıene evvel bugtbl kurban ta· 
mft, do•t YugoılaYya milletini 
yese, doıtlannı da teeullrlere dll· 
şürmUıtU. 

Bu mUnaıebette bugün ıeın 
mizde ruhani törenler yapılarak, 
bOyOk blkOmdann aziz batıra&ı 
anılacaktır. 

.Bu aıilnaaebetle doat Yugos
lav milletinin u!uıaI matemine 
bUtno kalbimizle iıtirak ettiğimizi 
ve bu matemin tceasUrllnU gön· 
lümüzde tapdığımızı tekrar ederiz. 

Ali Fedainin Cezası indirildi 
Daktilo Suzan adında bir 

genç kızı köprll Ozerinde öldlir
mekten suçlu Anadolu ajanıı 
memurlarından Ali F edainln dOn 
ağırzezada nakzen muhakeme&i· 
ne devam edilmiıtlr. 

Neticede auçlu hakkındaki 
karar indirilrnit Ye Ali Fedai 
yedi ıeoe hapao mahkum edil
miştir. 

Bir Adam 
Tramvaydan 
Düştü 

Dün öğle Dzeri Muharrem adlı 
30 yaıında bir adam Beyazilta 
tramvaydan dnfmüı ve sol ıözU 
üstünden ağırca yara aldığı için 
Cerrabpqa haitanea:ne kaldınl· 

mıthr. Müddeiumumilik tahkikata 
el koymuştur. Dün alqama badar 

hasta kend.ı·ne ııelememiıtlr. Ha
yatı teb:;kededir. 

Evkaf Memurları için Kurı 
Açı il yor 

Duyduğumuza g6re, EYkaf 

Direktör.üğü İfyar'anna huıuat 

bir ku"ı açılacak Ye bunlara, 

her gtinktl it saatlerinin bazıla· 

nnda mealekl dersler verilecekUr. 

DarUllcezere D .. 11 ••• 
Eli ayağı tutar baa 1obal 

çocukların DartUAcezeye &'lnde

rildiğl naıandikkati celbetaalf, 

bidema bunların Darllllcueye 

değil, çocuklan kurtar•• yarda
na gfinderilmemi icap edenlere 
blldirilmit~r. 

P•z•r Ol• 11•••• & Diyor Ki ı 

. r. 

--- --

Bir 
Satırla 

Pedagoji Enstlt 
Edebiyat f akUlteslndı 

maae kararJqbnlan pedag 
titllıtlntın hazırlıklarına 

ay baflanacak ve en 
ikinci anmutrde açılabU 
çalııılacaktır. 

« « « 
Glreaunda Fındık 

Gireaua, 8 (A.A.) - Fıa 
lan ,.tlkaelmekte deYam ed" 
46 klll'uflaa 16 bin kilo 
aabldı. Piya1an1D aen•l d 
iateklldir. 

• • • 
Ekmek Flyab Dell• 

Dünkft nllshamııda ekm 
hının 10 par-, francala D 

da 20 para artbaını y 
Fakat son yapılan hesapı.t 
ma JOıum olmadığı kanaa 
mittir. Fiyat eaklai gibi 
mıthr. 

• • • 
Hlleslz Y•I 

Belediye hileıiz yağ 88 

111 temin için tedbirler 
karar vermiıtir. Bunun J 
kikler yapılmaktadır. .,, .. 

38 ıncı llkmekte 
EyUpteki 36 ıncı llkme 

900 talebe bulunduğundan 
da ç!ft tedrlaat yapılıyordu. 
miktar talebe 37 inci okula 
ledildlilndeo, çift tedrisata 
yet verilmiştir. 

• * • 
Onıveraltede 

OniYeralte Ye yabek 
talebelerine, bu yıl da aı 
dersleri mecburi tutulma 
Fakülte talim tRburu tara 
önümüzdeki haftadan ltiba 
deralere baılanacaktır. ...... 
KömUr Depolar1 için 
Kuruçeıme kömllr de 

kaldıralmau için huırbklar• 
Jamlmattır. Belediye kömllr 
ları için yer aramaktadır • 
depolan iç.in bulunacak yet 
aabllde olacaktır. 

.... * 
Bir İ9kence Dava .. 

lıtanbul kazalarından 
bir zabtta lmirl din A 
mahkemesinde işkence 
55 srGn hapse " iki &J da 
murlyetten mahrumiyete 
olmuıtur. 

• • • 
Vapurda ÖIUm 

Cerrabpaıada apandlalttell 
llyat olmak lizere BDyDka 
vapura binen Dimltri •apur 
de 6lmDıtllr. 

- Hasan Beyi Dlitllnüyorum da, 
alm çocuklujumuı. pek zayafiı jjeçli .. 

.... Tiyatro namına, tulüat kumpan
yalarmm kepaıece lekerlemelerlal din
ledik .. ı 

.... Halbuki, buıfinDu çocukları için 
Şebir TI)letrOH a7raca temliller YU

dlrl1• .. ı 
Hasan Bey - Sen ona bakma! S 

yirmi beı ıene içer"sinde bizim gör<I 
mtlz faciaları, aırasına .göre de kom 
7aları onlu taı çatlaaa 16remeZ:erL 



9 Birinci Tetrln 

..ı Hergün 
f p - , , 

Habeşistan da 
Harp 
iki Yıl Sürebilir .. -

sll İtalyanlar daha şimdiden Habeşis
)ı,f'nda güçlüklerle karşılaşmağa başla

oji bklarını söylüyorlar. Dün, bu güçlük
gefll!rin gün geçtikçe artacağını ve içel'i 
ıtitairildikçe mukavemet edilmez bir ~e~ 
,ti ·ı alacağını anlatmağa çalıştım. Mo

lern silahlarla müstemleke harbi yap· 
nanın güçlüğü üzerinde durdum. 

.-_ Bugün size bu hususta benden da· 
~ık '8 salahiyettar bir zatın fikirlerini nak
iyofo ~_ec~ğim. Bu zat Driberg adlı bir İn· 
fııı.llPlızdır. On beş sene Haheşistanın 
u-'~uhtelif kısımlarında yaşamıştır. Ver-

ilerle haşır neşir olmuş, Habeş dili
ai öğrenmiş bir adamdır ve Hahes me

..Jelelerinde en büyük otorite olar~k ta
ek .-ınmıştır. Bu adam İtalyan ordusu -
ar'l.~n Habeş topraklarında uğrıyacağı bü 
,,,tın güçlükleri herkesten iyi biliyor ve 

ır _,ıerkestesn iyi anlatıyori ; 

iol * 
bdİ Bu zat diyor ki; 

<cİtalyanın lehine kaydedilebilec~k 
ıokta: İyi yetişmi,ş, her şubede son de
~e kemale ermiş bir orduya sahip ol

~asıdır. Assah üssüne dayanan iki yi.lz 
tı~y.yare; bol mühimmat; nakliye işle-
8 nı tanzim için mütehassıs fen heyet

çid eri, makine bakımından İtalyan ordu-
nına diyecek yoktur. Yalnız insanca 
ltalyan ordusu insanı biraz düsündüre~ 

ti >ilir. ' 

ektfl Habeş ordusuna gelince, bu ordu, 
~!çika ve İsveç zabitlerinin yetiştirdik-

u. ~:ıı mahdut kıt'alar bir tarafa bırakı
la ~~.a .. gayri muntazam bir ordudur. 

. uhımrnatı eksiktir. Topu yoktur; a
pretler birbirine uymıyan ayrı ayrı si-

SON POSTA 

Reaimli llalcale 

Avrupa medeniyeti, mbtemlel;elerde çalıtaDlarıa 

fazla ıiy kıymetlerl•ln birikme1ile kurulmuıtur. Afrlka'ı 
ve Aıyalı 9alıım1t1 bunu Avrupalı onun ellnden yok 
pıhaaıDa alarak fazla kıymeti• aatmıt H aradaki bu 
farktan burGnkl An11pa medeaiyetlaln Hrnt ve 
hatm•tl dotmuıtur. Aıyala ve Afrikalı çahtmıf, Avrupalt 
onun çalıtmaııaı iatiımar ederek ge~inmijtir. 

Bugln Afrlkada Habet topraklar111da, dök8len kaa 

a Başkaları için Çalııanlar il 

yine bu makHtla dökülmektedir. Anupalı, Hab~ş top· 
raklarını lıtl" ederek oradaki yerllleri kendi urvet ve 
refahı için lıtlımar etmek henalne dütmüıUlr. Yerliler 
Ye diğer Avrupalılar buna razı olmadıkları için ıiliha 

mlracaat mecburiyeti baııl olmuttur. 
Bu kavıra a1ırlardanberi böyle devam etmiıtir. 

Kuvvetli olmayan daima ezllmlı, ve daima baılcae ·na 

köle olmuıtur. Köle o!momak için kunetli olmak Jbımd.r. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Italya Y. urdum uzdan Mühim Mikdarda 
Arpa, Yulaf, Hayvan Alıyor 

Feshane Fabrikasına da 20 Bin Battaniye Siparişi Verdi 
Ankara, 8 (Özel) - MUddetl yakmda bitecek 

olan Italyanlar ile .ramııda ticaret andlafma1ının 
1eniıi için Tllrkof;a hazırladığı projeyi dış bakan· 
lığına Yermlıtir. 

ihracat limanlarımızdan gelen haberler• röre 
ıoD durum dolayıslle ltalyaya arpa. yulaf, hayvan 
ihracatımız mühim miktarda çoğalmııtar. 

1 
Buyüzden yurdun her tarafanda hububat fiatları 
yUkselmittir. · 

ltalya ayrıca fesane fabrika1ına 20 bin battaniye 
siparlı vermiştir. Tüccarlarımızın vaziyetin anormal
liğinden istifadeye kalkışmamaları ve ltalya ile 
münaaebetlerimiıin meriyette olan anlaşma esasları 
içinde cerayanı temin edllmittir. 

llhlar kullanmaktadır. Fakat Habesli-

ler de arazi ve iklim bakımından ı;al- Sovyıaf Spor- Yunanistanla Yapı· 
t~nlardan daha iyi vaziyettedirler. v 

sk «Habeşlilerin en büyük kuvveti, cuları Geliyor lan Yeni Anlaşma 
Buğday 
Yükseliyor ~aneviyatlarının çok yüksek oluşu - Mer'iyete Girdi 

flıJltlur. Haksızlığa uğramış olmak azabı, Moskova, 8 ( A. A. ) - Elli Ankara, 8 ( A.A) - TUrkoflı 
reO lftıüslüman ve hıristiyan bütün Habeş- futbolcu, ıtıreıçl, tenisçi Ye lskrim· Baıkanlağmdanı 

IU · b 1 elden mllrekkep bir ıpor heyeti T k 1 erı ir eştirmiştir. Harp ·bir defa hı- h k 1 - nr iye i e Yunanistan 
buılln TUrklyeye an et etmlıtir. 

Kını aldıktan sonra İtalyanlar makine Yanlarında beden terbiyesi yUk· araıındakl 30 Ilkteşrin 1930 tarihli 
~stü~lüğünün büyük bir kıymeti ol- aek mecliı baıkanı B. Mantsev ikamet, ticaret ve se.yrisefain 

1~adıgını göreceklerdir. bulunmaktadır, Kendilerini iıtas• mukaveleıine zeyl olmak Uzer• 
a ,,,, * yonda Moakovanm Spor kurumla· 26 EylUl 1935 tarihinde Atina'da 

1-4' «h ı rı erklnı ve gazeteciler uğurla· imzalanan avenant'ın 1 llkteırin o"- a yan tayyareleri Adovayı, Adisa· ·_:.a,.,,.b H mıılerdır. 1935 tarihinden itibaren muvak-
1(~ ayı, aran bombardıman edecek 1 ~ d' F k TUrklye le 8ovyet Ru•y• Ara· katen mer'lyete girmHİ icra 
r ,..--.~ ır. a at harp ilerleyip te ordular •ındakl KUltUr Blrlill 

Ankara 8 (Özel) Siloların 
buğday alım sahmı çok yavatlaınıt· 
tır. Buna sebep piyasaların yüksel
mesidir. Gelen haberlere göre, Ka
radeniz sahilinde bilhassa Samsun 
havalisinde ihtiyaç fazla olduğun
dan buraya mühim miktarda buğ
day gitmektedir. Ayrıc~ Mersin Ji .. 
manından yabancı memleketlere 
ihracat ta yapıldığından Ziraat ban
kasına yapılan sah§ durmuştur. 

)' k k d ı Vekilleri He)'elinin 2/1011935 
u se ağ ara tırmanmağa başlayın- Moıkova. 8 (A.A.) - Prav• 

ea tayyarelerin kıymeti kalmıyacak - da gazetHI IOD seneler içiqde tarih ve 213314 aayılı kararna• Vun&nistanda Kralhk Ne vaKit 
tir z h. l' T me1ile. K 1 k ·~ · e ır ı gaz dağlık ve ormanlık yer- Urkiye ile Sovyet Rusya araıın- uru aca 

l 
rde faydasızdır. yol ve düz saha bu- da çok 11kı kültUr bağlarının ya• 2 - Türkiye ile Yunanlıtan A 
mıyacakl · · ak ratalmıı oldu"'unu vı iki memle· araıında 26 Eylül 1935 tarihinde tını, ~ ( A. A. ) - Uluaal 

• . . an ıçm n. lı'ye kolları da ~ k P b k 
l k 1 d d i 1 l urumun erşem e gün O top• 

··JJll erlıyem k · iki etin bUyUk halk yığını çlo e Atina • mza anan c earlng anla~· 
o'... ıyece tır. im ve tahiatin b ... lantısında kralcJlarm bfr takrir 

u ~rtliği İtalya 1 b" .. k . ıenit fr spor harketlerlnln ya· masının 1 ilkteırin 1935 tarihin-
~~· nara uyu zayıat ver- ıamakta olduğunu yazdıktan ıon· vererek kraliyE.tin hem ... n iade· ırecekf den itibaren meriyete girmesi icra • 

ır. ra diyor ki·. 1 l · t ki i · d ab o · . 1 vekilleri heyetinin 2· 10· 1935 ve ' 0 ıs eyece er rıvayeti olaı· 
nun ıçın talyanların menfaati har- "Türkiyede bUyUk bir spor maktadır. 

b' b ı h k k D b 2/.i 303 sayılı kararnamesile onan• 
an aş angıcında parlak muvaffaki ~ ar• •ti ıeUım• tedir. iğer D• • Baıbakan Çaldarlı kralcılığı 

)'etlerle yerlilerin gözünü korkutmak tlln sahalarda oldutu gibi bu sa· .. ':11.ı!t.ı~ .... , ................. ' ' , • ancak geneloydan ıonra iade 

= - -==:::I 

Sözün Kısası 

Hoş 

Geçinmek .. r--------- Ek· Ta 
Pek ya,şlıların iyice hatırlarında ol~ 

sa gerektir. Bizler hayal meyal hatır· 

larız. Yeni nesil ise galiba hiç bilme-z: 
Eskiden, aile ahengi denilen bir şey 
vardı. 

Ev, kutsal bir bucaktı. Onun bir 
başkanı, başkanın bir de can yoldaşı 
olurdu. Bunlar etraflarına oğullarını, 

kızlarını, damat, gelin ve torunlarını 
toplarlar, cıvıl cıvıl, mes'ut bir muhit 
i.;erisinde günlerini tamamlamaktan 
haz duyarlardı. 

Evin kurumunu bozmak adeta bir 
cinayet sayılırdı. Ölen ha~kanların ye4 

rine başkaları kaim olur ve aile ahen
gi devam ettirilirdi. 

Bu kadar kalabalığın arasında ho~ 

geçinmeyi temin eden bir takım an'n· 

neler, bahadan oğla, oğuldan toruna 
ayni kuvvetle, ayni hürmetle intikal 
ederdi. 

Konu, komşu, bildik, dost arasın .. 
da da güzel rabıtalar olurdu. Bu ra· 
bıta1ar da göbekten göbeğe geçerdi. 
Baba dostu, eski hukuk.. Bunlar ne 

iyi, ne kıymetli şeylerdi 1 Bu dostluk
lara, bu sevgilere en kara günleriniz· 
ere, başınızın en dar olduğu zamanlar
da güvenebilir, bunların mevcudiyeti· 
ni bilmekle kalb kuvveti bulurdunuz. 

Zaman bütün bu şeyleri yok etti. 
Ev dağıldı, ailenin üyeleri dayanılmaz 
bir ccmerkezden uzaklaştırıcı» kuvve· 
tin cazibesine kapılarak baba yurdun• 
dan ayrılmayı esas bellediler. Evlat t!

beveyne, kardeş kardeışe, sırasına gÖ·· 
re düşman kesildi. Hele dostluk, o gü
zel şey, o kıymetli mevhibe büsbütün 
yok oldu, kırklara karıştı .. 

Sanki insanlığın esası biribirini ye· 
mek, biribirinin gözlerini oymakmış 1 

Geçenlerde, sözünü sakınmıyan bir 
aşinam ile bu bahis üzerinde görüşü
yordum. Yukarıdanberi yazmış olduk· 
1arımı ona da söyleyip, mütaleasnu. 
sordum. Yarı müstehzi bir tavırla: 

- Biz, dedi, saygılı insanlarız .. Bü
yüklerimizden ne görürsek onu yapa
rız .. Baksana devletlere 1 

Kral Zogotnun Yıldönümü 
Kutlulandı 

Tiran, 9 (Özel) - Arnavutluk 
Kralının yıldönUmtı dün büytik 
törenle kutlulandı. 

Ecnebi Şirketler için Yeni 
Bir Formül 

Ankara 8 (Özel) - Ecnebi §İrket 
ve firmaların temettü ve kirlarma 
mukabil dıtarıda bulunan hissedar· , 
larına gönderecekleri para yerine 
memleketi içinden milli mahsulleri• 
miz ve ham maddelerinden almaları 
hakkında yeni bir formül hazırlan· 
maktadır. 1."e düşrı:a.nıı~ maneviyetini bozmaktır. hada da yeni Türkiye ile Sultan• larında ıporcularımııa başarılar edecegv ini aöylemiıtlr. 

-'~u u Ik k ların eıki imparatorluğu arasında B b d 
1.1 n n ıçın ı yapaca lan iş Adovay' hiçbir mukayese yapılamas. Ata· dileriz. u aıarıyı ost Türkiye Ankara Hukuk f akUltesine 

eh• Jlalmaktır. Habeşliler ehemmiyet verme· u k sporcularına da dilemekteyiz. Memel Seçimini Almanlar 
r ff""diklkeri için ltalyanlar bu s.~hirde çok t ,. ve lnönU \'Ucut terblyeıine ÇUnkll bu karııla9mada yenen Ye Talip Çokl 

bUyUk bir dikkat göıterJyorlar.,, ·ı ı kt Kazanıyor ö l) nk H mu avemet görmiyeceklerdir Habeslı·- G b yenı en o mıyaca ır. Ankara 8 ( ze - A ara U• 

1 azete yaıııını föyle ltlr• Ik d ki ld k M l 8 (A A ) D er Go~dar ve Sokataya kadar çekÜc- mektedlr: i ost • P a ı ları puvan· eme, · • - • N. 8. kuk Fakültesine bu yıl pek ço
1
k dm~· 

cek ve Italyanları buradaki dar boğaz· "Türk etletlerile karıılaıma• ların ıayısı her ne olursa olsun afanrıına göre rey kağıtlarının racaat vardır. Kayıtların haç. a ıgı 
larda bekliyeceklerdir. ltalyanlar A _ --.. ·--.. ·-···· ....................... - .......... -. aaıl aazançları Sovyet Rusya ile ta&kılfl yaran akvam bitecektir. 1 birinciteşrindenberi müracaat e· 
dovadan Adisababaya giden yolu taki bozmağa çalışacaklardır. Ve bence Türkiye Cumuriyetl arasındaki tlmdiye kadar elde edilen neticeye denlerin sayısı 300 sayısına varını§• 

d k 1 l 
P İtalyanlar Habeşı'standa hı'ç olmazsa "1 d tl g" u k tl dl ö Al l' t l Lit 11 tır. Fakülte bu yıl 40 leyli talebe ala· 

e ere i er emeğe çalışacaklar, fakat 'ıeargl aomlacaokstıru. '' uvve en rme· g re man ı& es vanya ı arm caktır. Halbuki leyli omlak üzere 
hurada .. d" "d iki sene uğraı::acaklardır.» listelerine ga~ be çalmaktadır. gece gun uz sag an soldan T müracaat edenler 150 kitidir. 
hücumkmuirıya~kludırvebuyolu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~- Fakültede i~al imtiha~arıM 
aüç geçeceklerdir. r t NAN t STER t NAN M A ! 111 birinciteşrinde, tedrisata ı ikin 

Şarkta Harara taarruz edilerek de- ) S T E R citeşrinde başlanacaktır. 
nıiryolu elde eclilmeg" c çalıs, ılacaktır. f d l 1 ................ • ••..• ' .•••••. ' 

Buran ıu ftıhrl olarak tanınmııtır. Her tara ID aD o muı ar, lılatmışlar, çamatırcıyı çağlrmışl11r. Tam 
Fakat burada Danakil çölünü ve 1-fa. tarı! şarıl ıular akar. o sırada yağmur yağmıya başlanııf. Sular da kesilmiı. 
vaş vadisini geçmeğe mecbur olacak- Öyledir amma, Bursa ıuauı ıeltlrdlr. lnanmauanız Artık bizimkiler ellerinde tenekeler oluk altlarmda 
lardır. Bu yolda da dağlardan yan hii· bir Bursalının anlathklarını diDleyiniz: yağmur ıuyu toplamıya baılamıılar. YaQ'mur yatmca 

" Buraada akar su muslukları, boruları, yolları Buruda eu aknıaıt, çünldi yatmur yağınca sular 
vardır amma, ıu yoktur. HeJı yağmur yağınca ıu kumlu o!urmuf. Sebebi de depoda sthgeç olmamaaı 
k .. Uır. Sabahleyin yataktan kalktın mı, itin yokea imit- Kumlar ıu yolunu tıkamuın diye suyu lce11rler· 

cuınlarına maruz kalacaklardır. Onun 
için bu harekat hiç olma.zsa altı ay sü
recektir. 

au bekle. Geçen gln blzlmkller çamatır yıkayacak mit. " 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 
Binaenaleyh muntazam cephe harbi 

pek az olacak ve Habeşliler daha ziya-

de münferit muharebelerle düşmana L----------------------------------------------.J 

Okuyucularımıza 
Altıncı ve yedinci sayfalarımızı İtal
ya - Habeş harbinin pek fazla oll\n 
tafsilatına tahsis ettik. Bu sebeple 
Ankarııdan, diğer şehirlerimizden ve 
memleket dışındaki merkezlerden al
dığımız son telgraf ve radyo haberle
rini bu sayfaya koyuyoruz. Beşinci 
sayfada da mutat üzere harici haber· 
leri bir arada okuyacaksınız. 



.t Sayfa SON POST~ 

EM B RLER HAH KEH ElERiE 
&iQü~Lrnrt1 iz 
Gençleri 
Da,va Eden 
Bir llıtigar 

Y etmİ§ yaşında bir ihtiyar, genç 
bir karı kocadan davacı. İddiaya 
göre, genç karı koca bir olup adam· 
cağızı dövmü§ler. 

Gaziantepte Kültür işleri 
·_yeni ilbay Mektepsiz ~öy Bırak

Duru§maları birinci sulh ceza 
mahkemesinde yapılıyor. Hadise 
basit gibi görünüyor; fakat İ§İn için· 
de latifeli kısımlar var: 

Genç kadın komşusu olduğu için 
ihtiyardan ödünç para istemi§. 

- Üç, dört gün sonra iade ede
rim .. demiş. İhtiyar da {-apkınca bir 
gülüşle: 

- Ne ehemmiyeti var canım, de
miş; biz öde§İriz. Ve İ§te bu söz 
kavgaya sebep olmu§. 
Duruşma çok ilgili oldu. Salon, 

hadiseye önceden vakıf genç kadın 
ve kızlarla dolu idi. 

mamıya Çci· 
lışıyor 

Gazi Antep (Özel) - ilbay Ali 
Rıza Çevik ve kültür direktörü Hüs
nü, maarif işlerine büyük önem ver .. 
mekte ve ilk okulların çevrenin her 
yönünde çoğalmasına çal!fılmaktadır. 
Bu yıl birçok köy ve kamunlarda on 
tane ilk okul daha yapılmış ve ba su
retle çocukların okulasız kalmamala
rı sağlanmıştır. 

ihtiyar diyor ki: 

Şehrimiz b.-ültür hayab oldukça ile
ridir. İl kurağmda tam devreli bir lise 
mevcut olduğu gibi on sekiz bin nü
fuslu Kilis ilçesinde de bir orta okul 
vardır. Vatandat sayısı ıekiz bini aşan 
Nizip ilçesinde ise modem bir orta o
kul yapısı kurulmak üzeredir. 

Clnglbe köyünde kurulan yeni mektep 

- Latife efendim. insan böyle 
söze alınır mı? Hele benim gibi bir 
ihtiyarın sözüne.. O benim kızım 
yerinde .. 

' ' Beni idam Ediniz, Yoksa iki 
Adam Daha 

•• 
Oldürürüm ,, 

Duruşma, şahit dinlenmesi için 
başka güne bırakıldı. Dışarı çıktığı 
valdt yetmişlik, ihtiyarın gözleri bi
rer an gençler üzerinde gezindi. 
Dudaklarında toplanan tatlı gülüm
semelerle koridorda uzaklaşırken 
arkasından onu süzen dinleyiciler 
fÖyle söylüyorlardı: 

Li eye hücum pek fazladır. Bu yJ 
altmış bet müracaat yapıldığından lise 
yatılı olmuştur. Yatı ücreti yüz yirmi 
lira olup bu miktar üç taksitte alınır. 
Talebe sayısı altı yüzden artıktır. An
takyeden kırk kadar Türk genci lise
mizde okumağa gelmittir. Bunlar, 
mektep bahçesinde yapılan pansiyon
da iskan edilmektedir. 

Bu Sözleri Söyleyen ir Katildi Ve 
Gaziantepte idam Mahkum Oldu 

- Gönlü çok genç. 
Muzibin biri yavaşça fısıldadı: 
- Acaba yalnız gönlü mü? 

Gazi Antep (Özel) - Adam öl
dürmekten mahkfun olan bostancı 

Bununla beraber, şehrimizin ihtiya- Osman jandarma nezareti altında ça
cını kartılıyacak bir lise binası yoktur. lıttırılmakta iken kaçmıf, bostanlar. 
Lisenin ilk devre talabesi ikinci dev- da çalışan Hacı Mehmet Ali ile karde-

.,,,, •. ' . ' • ' ' ' '~ ' ' ~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • re talebesinden ayn binada okumak- tini de öldürdükten sonra tekrar yaka-

M Uf fa I' ladır. Yalnız son yapılan atakhane lanmıftı. Bu azılı katilin durutması bi

olmadığ-ı sorulduğu zaman: 
- Aleyhimde phitlik eden iki ki

şiyi daha öldüreceğim. Buna meydan 
vermemek için idamına hükmediniz 
demşitir. 

Mahkeme suçlunun ölüm cezasına 
çarptırılmasına karar vermiş, suçlu 
hükmü soğukkanlılıkla dinlemittir. ve yemek aaİonu oldukça ı:untazam- tirilmiş, kendisine bir diyeceği olup 

~~~~~~b~=v=ı=z~ı=l=c=a=h=a=1=n=a=m~==1==B===b==t=t==G=.=.=~ı 
konferans yeri de yapılmıştır. n~ oya a a uze 

Mut (Özel) - Burada ornıan İf· Merkezde mevcut ilk okullar tar ih- T J ı 

Ormancılık 

letrnesi iptidai bir tarzdadır. Orman- tiyacını te~in edecek vaziyette bulun- Jan arma Bir ş 
!arda tahtacı ameleler balta ile çalıt- cluklarından timdilik daha ziyade köy. V { "" 
maktadır. Fakat bu ameleler itlerinde lerle uğraşılmaktadır. namuan ıgı 20 Mınbıkaya Ayrılan 
o kadar meleke peyda etmişlerdir ki Hudud köyünde kurulan bu irfan Kızılcahamam (Özel) - tlçe jan • ı K ·· i S l k K 
tahtaları birbirinden miligram farkı ocakları; yurdıever köylülerimizin de- darma kumandanı yüzbatı Kazım Si-( oy ere ağ ı oru-
bile olmadan kesmektedirler. Balta ile ğerlenmeğe çok ,ayan yardımlanna vaaın Koyulhisar ilçesine tayin edil • f cuları Atandı 
orman işlemede çok zayiat verildiği dayanmakta ve pek ıevimli birer man- mit, yerine yüzbaşı Zühtü atanmıf, 
ve badema makine kullanılmasına ka- zara arzetmektedirler. gelmiş vazifesine başlamıştır. 
rar verildiği haberi tahtacı ameleyi mü- ==:;;;============================== 
teessir etmittir. Bunlar makine ile ya- lnenö/ Berberleri Yıllık lı ong" re/e-
n,abileceklerini iddia etmektedirler. 6 
Damgasız ağaç kesen ve kaçak kereste. rini Yaptılar 
yapanların ihtisas mahkemelerine sev
kedileceği haberi en ziyade tahtacı a
meleleri sevindirmiştir. ltlerinde ihti
sas kesbetmiş olan bu ameleler agaç
ları bir çocuk gibi sevmekte ve kesil
me çağı gelmemiş olan bir ağaca bal-

• ta vurulunca yürekleri sızlamaktadır. 
1 • • 1 • • • • • • • .. ,.~ 1 • 

" Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Çarıam\a 

("') 

Ayak Terlemesi 
Gelen hasta evvela odama ayak ko· 
kusu getirdiği için özür diledi ve 
yegane ıztırabı bu ayak terlemesi ol- fnegöl berberleri bir arada 
duğunu ve muhitindekilere fena İnegöl (Özel) _ Şehrimiz berber- '·~ • • ..,._ ·--

1 bir tesir bırakan, kendisine de ra- B •• ••k •k J 
• hatsızlık veren bu hastalığın izale- leri yıllık konifelerini yapmışlardır. uyu manı aua 

sini istedi. Muayene ettim. Kongrede yeni idare heyeti üyeleri se- V 
Dört sene evvel bir romatizma ge- çilmif, bafkanlığa Karamürselli Halil, ı eni Mektepler 
çirmiş, kalbinde bundan mütevel- üyeliklere de Mehmet Ferit, Kimil, Is. V l 
lit bir bozukluk var. Başka uzvi bir ı •llpl ıg 
§ikayeti yok ve araz mevcut değil. met Serçe, Hüseyin Acar getirilmi9ler- 07 

Boyabad (Özel) - Burada çok 
faydalı bir sağlık te,kilatı yapılım,, 
iki yüz seksen üç parça köy yirmi mm
takaya aynlarak her mıntakaya bir 
sağlık korucusu tayin edilmiftir. 

Sağlık korucuları i in ilçede bir kurs 
açılmıf, bu kursa bütün köy muhtar

ları da iştirak etmiştir. Kursta doktor 

Fehmi Dinçkurt ders vermiş, köy sağ

{ lığı esaslarını anlatmıf, doğum ve ö

lüm istatistiklerinin muntazam tutul

masındaki faydaları söylemiş, köyde 

hastalık çıkınca ilk alınacak tedbirleri 

öğretmittir. Sağlık korucularının üc

retleri her mıntakadaki köylerin san

dıklarından mütesaviyen verilecektir. 
Bunlar ayni zamanda köy imamlarının 

görecekleri vazifeleri de görecektir. 

Çorum Halkevi 

Ça,lıııgor 
Çorum (Özel) - Halkevi bütün 

kolları ile hızlı bir çalıtma yapmıya 

batlaınıtlır. Temsil ve musiki kolları 
Ayaklar fazla ıslak. Geceleri yat- dir. Berberler bundan dolayı bir de top- .. .. . .. 
madan evvel ılık tuzlu su He yıka- lu eğlenti yapmıtlardır. Bu e~lentidc Buyukmanıka: Çerkeı koyde (Ö- muayyen zamanlarda temsiller ve kon-
masını ve on dakika kadar ayakla- tıraş bırakları aleyhinde de pr!pagan- zel). - Kapaklı köyünde yeni bir serler verme.kte, dil; edebiyat ve tarih 
rını banyoda bırakmasını tavsiye 3' kt b" ] ak d M k k 1 d k f 1 
ettim. Binde bir (liküral) mahlu- da yapmıtlar, ellerinde <dilet cildi bo- me ep ınaıı yapım ta ır. e tep 0 u a serı on erans ar tertip etmiş 
lilc de ayak· parmakları arasına zar» yazılı bir bayrak olduğu halde do- üç sınıflı olacaktır. Ders salonları ga- bulunmaktadır. Evin radyosundan da 
pamukla &ürmesini, tuzlu ve ekşili laşmıtlardır. .. . yet genİf· tutulmuf, aynca üç ders sa· halkın istifadesi temin edilmittir. An. 
yemekler yememesini tembih et • * Her yıl arıla J .. 1 b lonundan batka muallim, bqmuallim kara Halkevinde verilen konferanslar 
tim. T n nego panayırı U • A • • • , • • 0 • 

---·-----------• yıl da açılmıt be-. gün ıürmü-.tür. Pa- ve ıdare odalan da plana ıthal edılmış- radyo ıle halka dınletılebılmektedır. 
("} B .. notları kH p aaklayınıı, yah11a T T • K.. ·· h O k k 1 

lıılı • bUrre yapııtırıp ko!lekaiyoo yap.- nayırın müddeti üç gün iken hızlı aı14 tir. oyun mu tarı aman gere Ü - -

ı:ıı:z:. Sıkıntı ı:amanınııda bu notlar bir 1 veriş olduğu için iki gün daha eklen- tür, gerek bayındırlık sahasında köyün nin diğer birkaç köyünde de yeni mek-
..._d_e __ ıo_r.:_ib_ı_iın_to_•_dı_n.z .. a_1_ct_ı,_._bı_ıı.._. ___ , mİf, müddet bet güne çıbnlmıttır... gelitmeıi için çok çalıtmaktadır. ilçe- tepler yapılmaktadır. 

• 
mıııt~L& 
Anasının 
Babas:.nın 
Biricik Çocu 

«Ben anamin babamın · 
cuğuyum: Çok nazlı, şıma 
tü)müşüm. İkisi de bensiz 
Halbuki artık evlenme çağı 
Bir gençle sevişiyor ve evl 
yorum. Arada sırada bizirn 
ğızlarını yoklarım, hiç oral 
lar. Bensiz yaşıyamıyacakl 
kat'iyyen bnşkasına veremiY 
söylerler dururlar. Şaşırdıın 

Sevdiğim genç benimle evle 
zır. Vaktü hali de iyidir. E 
iyi ve mes'ut bir ev kurac 
eminim. Fakat anamı ha 
kandırmalı} 

Ana baba sevgisi çoc 
saadetini bozacak kadar il 
..-; zararlı olur. Her zararlı 
bunun da çaresine bakılı~r 
babanız sizi evlenmekten ~l 

l K . . l nı mez er. anun sızı ev en 
beıt bırakmıttır • 

Yalnız ananızın 

lünü kırmamak lazımdır. 
evleneceğinizi söyler ve il 
kar kalamıyacağınızı, yat 
lerse şimdiki gibi iyi bir k 
mıyacağınızı anlatırsınız. 
ab ederler, vah ederlere, ama 
razı olurlar. 

"'*. 
«Kocamın kazancı iyidir. f 

karşı çok tamahkardır. Benil' 
para vermez. Evin bütün 
guya kendi görür. Fakat 
gider kötüsünü seçer. G" 
kendisi evde bulunmadığı içİll 
pi itrmcmize müsaade etmet· 
parası istesek kıyameti koparıt• 
bu hali evde daimi bir dınltJ 
olmaktadır. Bunun önüne 
için ne yapalım~ 

Kazancı yerinde olan bir 
ya~ğı !ey, karısına e"I 
ve kendisinin şahsi masrafı. 
karısına ayda muayyen 
vermektir, kadın bu para 
evini idare eder, hem üstünii 
giydirir. Erkek böyle §eyler 
§iP vakit kaybetmez. Kadırı 
ha ekonom, daha tedbirli 
mecbur olur. Bu zarureti k 
anlatınız ve ondan ev için 111 
bir aylık koparmağa çalışın 

«iki ay e'\ vel nişanlandım· 
hm bir iş için Anadoluya gitU· 
mektubunu aldım. Bir aydır 
miyorum. Çok meraktnyıın. 

beni unutm~ğa mı karar verdi
olsa mc; ' .. tuh yazabilirdi. Bu u 
kfituna ben fena mana veriyo 
ne dersiniz~ 

Hiç üzülmeyiniz. Seyahatte 
nan bir erkek için bir müddet 
yazamamak hiç te merak edil 
şey değildir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler 

lardır: 
Alemdar: (Cnğaloğlu). f3e 

zıt: (Sıtkı). Şehzadebaşı: ( 
hiın Halil). Fener: (Ernil 
Aksaray: (Ziya Nuri). K 
rük: (Arif). Küçükpazar: 
Hüsnu). Kadıköy: (Faik lsk 
ve Namık). Üsküdar: (İm 
Samntya: (Rıdvan). Ba 
Hilal). Beşiktaş: (Recep). Sıı 
(Nuri). Eminönü: (Ali Rıza)· 
li: ( Nargilec)yan). Beyoğlu: ( 
lasüda, Ertuğrul, Barunakyan) · ( 
lata: (Knraköy). Şehremini: 
zım). Hasköy: (Halk). Kasııtl 
(Merkez). Büyükadn: (Şitı 
Heybeli: (Yusuf). -
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BARİCI TELGRAFLAR IB IU VE, fü l\j 
ez ardan 
elen 
esler! 

lngi!tere radyo şirketi v.e· 
/ ı· ·ı d ""h çen asır ngı tere e şo ret 

zanmış olan adamların seslerini bugün
nesle tanıtmak ist ğndedır. Bur.un içın 

amofonun ilk zamanlannda yapıhnıı o-
n plaklardaa istifade edecektir. Bu mak· 
ti bu plaklan çoğaltmanın, yenileri baıJ· 
a n usuluniı bulmuştur. Şimdiki halde 
e çirilen eski plaklar arasında bir ta

vardr ki bunu dinlemenin lngilizlere 
k zevk vereceği sanılmaktadır. Bu plak
rda meşhur devlet adamı Gladstonun 
i vardır. Ve Gladaton gramofonun icadı 

· nasebetile (Edison) u tebrik etmekte· 
'r. 

Gramofon miıkemmel bir propaganda 
1 tı olacaktır, demektedir. Sonra Lord 

bury ile eskı Habe imparatoru <ıMe
elık > in de se lerını zapteylemİ§. iki plak 
ulunmustur. 

• eri oerilen F raneanm Finans Bakan-
bir para lığına geçen gün bir zarf 

inde (3) kuruş gelmiştir. Bu para ile bir· 
te gelen mektupta: 
- «Ben bir vakitler hazineden üç ku
ş çaldım, onu şimdi iade ediyorumıı de

"lmektedir. 

* Kudüs ıehrinde (Rokfel-

Amerikada: 

Korkunç Bir 
Patlama 

Bir Fabrikada 6 kiıl Öldü, 
Yaralan anlar Çok 

Şikago, 8 (A. A.) - GizH uıulltrle 
Japon boya .. Hralkleri yapan bir 
fabrikada korkua9 bir patlayıı ol•Uft 
fabrika yıkılmı1w 6 kiti ölmiltt 28 kiti 
de yaralanmıfbr. 

Patlayıfın arka11ndan bir de pan9'1• 
~ıkmıı ve bltifitlndekl iki fabrlkı11 
zarar yermlıtir. 

Birçok nıonlarla otomoblller 
harap olmuıtur. 

Glzll Propagandalar 
Nev7ork, 8 ( A. A.) - Radyo ile 

yayılan bir ıöy.nde, Seaato Oyel .. 
rindea Borah Amerikalılara hitap 
ederek, Amerikayı harbe ılrlklemek 
amacını gGdea propaıanda kurau• 
lıldarına karıı uyanık dayraamalanaı 
hatırlatmıtbr. 

Mee Ve.t'f TehdH Edenler 
Holi•ud, 8 (A. A.) - Sinema artlıtl 

Mat v .. t'I, 7lzliH kezzap dikerek 
ıtlzellitlal tahrip etmekle t••dlt 
•ylemek auretUe 1000 dolar ••lan .. 
dırmıya teıebblı edıa 7 kiti 7aka· 
lanmııtar. 

Rusyada: ------

. 

ı lngiliz Kabinesine ·salihiyetler Veriliyor 

işçiler Yeni Silahlanma 
Programına Muhalif 
Sir Herbert Kabineye. Giriyor 

Londra, 8 ( A. A. ) - Gazeteleri• 
birçotu, ı•lecek genel Hçimia tarl· 
bini 26 ikincitcırla olarak ıöıter~ 
yorlar. Bununla beraber, Dai J Mail 
gazete1·, halkın oyuna baıvurmayı 

lmkln1ız kılacak ıurette anıuluıal 
durumda bir Hltamet haıal oldutu 
takdirde, Slr Herbert Samael ile IHI 
önderlerladen birtalumımn da olmmaaı 
ıuretlle bugllnkl kabloenia ıealıleti
le bilecetlnl 1anıyor. 

ÔbUr yandan, Mornlnı Poıt ıazt
teal de, parlimento1a aunulacak olan 
alliblanma proıramıaa kufi ltçilerla 
tlddetle muhalefet edeeelderl lranaa
tinln, memleketten 7enl yetreler (H• 
llhlyetler ) alın•Hı IDzumuna dair 
hlk4met l1elerlade mneut duypyu 
ıGndea slae arttırmakta oldutuau 
yaımaktadır. 

•••••1••••11e11w11111ae1Hlllle11a1111a1HlllN .. IUIMlllllll 

Romanyada: 

Neredesin 
Ih ti sap 
Ağası? 

Dun köprünün Kadıköy vapurlan iske
l~sinde duruyordum. Adını da sonradan 
öğrenip bellediğim bir umy zabıta memu· 
ru ıeldi. manav diıkkanlanndan birinin 
önüne dikildi. alıt verifi}e uğrap.n dükün 
cıya haykırdı: 

- Bire filan olğu filln. Bu tablayı ne 
diy" kaldırıma sürmüşsün) 

Ve elindeai yemif dolu teraziyi bıraka; 
madan yalvarmıya kalk.ıpn genç mana
vın kafasına bir yumruk savurduktan son• 
ra ayağile - kaldırıma doğru eürüldugüne 
hükmettiği - tablayı tekmeledi, elli kib 
kadar kavak incirini gelip geçenlerin aya· 
ğı altna döktü, yürüyüp ıeçti. 

Şimdi manav, genç manav ailıyan bir 
telaşla elindeki teraziyi bırakmıstı, yerlere 
savaşıyordu. Halbuki beride, vapurun ha
reket çıngıraiw çalınıyordu, geç kalan yol
cular o incirleri çiğniyerek koşufUYorlardı. 
Devrilen tabla, hayretten açık kalmıı bir 
ıöz gibi bu görünümü süzüyordu. 

Ben, kanun dı mda yapılan 111 aykm 
işin acılıiını. kanun emlılerine, kanun me
murlannın gene kanun yollarile saygı te-' 
IT\in etmeleri la~m geldiiini dütünürkeıı..
ihtisap ağası Hüseyin Beyi hatırladım. 

müze ' ler) in verdiği 2 milyon 
olarla dünyanın en modern müzesi yapıl
ıştır. Bu müzede eski Filimn eserleri top

Kızıl Ordunun Faal Manevralar 
Başladı 

Y etmif beı yıl önce latan bul belediye it-' 
!erini ihtisap apaı ile çeviren ve' eier al
danmıyonam Şehremini adını alanlann da 
ilki olan Hüseyin Bey esnafı muma dön• 
dürmüş bir adamdı.' O, kapısının önüne 
süprüntü döken ev sahiplerinin eline çab 

81r Samuel Herbert süpürgesini tutuıturur, bütün aokaii temiz-

nacaktır. 

umur Baıkanı-
ın lstifa$ı Yine 
rtaga Atıldı 
Atine, 8 _ (Özel ) - Eıkl kralın 

kr le ların çatırııına verditl cevapta, 
Y•nADistaa•• .......... teluw k.,.a. 
•aaı teklinin parJAmeatoca taylalnl 
lahıditlni ProlJa 1azete1t 7azıyer. 

Bu haber tahakkuk ederH krcıl-cılar 
l>•rıembe tini açalacak ol a parll
lllenloda buaun karara batlanma11aı 
iateyecektir. 

Cumur Baıkuu Zahailia iatlfa 
•decetl J•nlden 7ayılmaaı Gnrine 
General Kondlliı, bunu memul etme· 
inekle beraber, ıa1et Zaimla istifa 
edeul onun yerine yekAleten par• 
llmento baıkanının ıetlrilecejiai 
ıöylemiıtır. 

Kadrosu 
Uçakları• Sayııı 

4300 Ü Buldu 
Pari .. 8 ( A.A. ) - Malen gaHt•

ıl, SoYJ•t rakkamlarına dayanarak 
Kızd ordu hakkında ıu izahatı ver
mektedir ı 

''Kısal orduun faal kadroıu, 40 
biat ıübay olmak lzere bir buçuk 
milyondur. Hafif top 1932 7ılıada 

ıtoO lkea bu-"9 4000 dir. Alw top-
1'31 de 600 iken bugln 700 dar. 

Tule •• Mle11a uaUIUı 1932 dea 
beri sst dea 3509 • ~ıkmıthr. SOY• 
ret bna ku•ntı, 150 ıf atar bom
bardıman uçajı olmak lzere 4800 tl 
balma,tur. 

Korkunç Bir Cani 
lofya, 8 ( Ôzel ) - Bükreıt• ya

kalanan eanl Georfİ Tkaçvk'un Blk· 
reıt• H Yaı'da 20 ldflyl ti• &ldlrdl
tu bura ıazetelerlne bildirilalıtiı. 
Cani ltledlti cin a7etlerlnl itiraf 
•t•lfm. 

~l~'3S li ISH f TNo.? 
QbKLTvbNLbQ. · 

Sofye, 8 (Özel) - "Zora" ıante
alaln JHchtaaa ılre, Romen orduıa• 
au•, Şimali Ramuyadakl mannra• 
larına lttirak etmek Cl&ere YuıoalH• 
yanın General Mariç'in, Çekoılnak

yanın da Geaual Kren'ia batkHbk· 
ları altında ıönderdlklerl ılel 
heyet de mannrede bulunaeaktır. 

Bulgarlstanda : 

l•im Değiıtirmelc: 
illetine Kartı 

.... • .. __ • ... _, ____ • letirdi. Kokmut peynir fil&n satanlara o 

Avusturyad•: 

işçi Partisi Harp 
Aleyhinde 

teYleri günlerce ve lokma lokma yeclirirdL 
Hüseyin Bey bir sün bir Cfeie iki yiız 

okka ekmek yükledıldiğini gördü, hemen 
eşeği durdurdu, aırtındaki küfeleri çık.arta• 

1 
rak ekmekçinin sırtına yükletti. hayvanın 
önüne bir batman saman koydurdu, ken.J 
disi de bir iskemle ahp oturdu, bir nargil~ 

Perth, 8 (A. A.) - Orta AYDıtu• getirtti, tokurdatmıya koyuldu. Etek, eri· 
ralya ltçl partisi, •'Avuturalya'nın ne, gerine samanı yiyordu, araaara keyfin· 
mGdafaaaa, yahut balkın ctil•lini den anırıyordu. Ekmekçi de, 11rbnda iki 
J•rlae getirmek gibl ka71tlar mDıtea• yüz okkalık küfe, ayaktp ve Allahın kızgın 
na olmak lzere,, a kenia, herbanıi güneşi altında inleyip duruyordu. • 
bW ..,. ... ittinaldne al•,Wtar Wı bru Eier Hüaeyin Bey, o salahiyeti tapya• 
projHi kabul etmittlr. rak. benim tahit olduiaın sörünüme ra9ti 

iki Gemi Çarpttbı •iri Batta Juayda. mana.lann tablalannı tekmelerile 
Boıton, 8 (A. A.) _ Lon•. lılancl deviren işyara acaba ne yapardı~ .. Bura• 

aını pek kestiremiyoream da ilk it olarak 
•alailiade karakol •azihıl Japaalda yerlere saçılan elli kilo ınciri birer birer 

Sofya, 8 (Ôzel) - BuJıariıtanda olan "Arıo,, adıadaki ıabll koruaa toplatırdı. sanıyorum. 
TGrkçe klSy •• ka.aba lıfmlerlnin ıemi•I 2,200 tonluk "Pronto.. adb Bazı esnafın dalavereciliğine. halkı boı 
detltt'rilm••lne lllt.. Mir razetHl lnıUız ıemial ile çarpıtmııtır. iuntuya getirdiklerine fiiphe yok. Fakat 
pıdıfl bir aakalede: '' BIJttlr •• Pronto batmııhr. Kaıazede J••I- tabla devimıek. kanmı karpaında çam de-
eaki kittir ..ı.11tı milletler tulu afn ta:rfalanaı kurtaran Arıo, larillı viıınek demektir. Böyleai itlerin önüne ge-
karııan ıeylerl detlttirmlye kalka.f· geml8fnl çelr•.,- calıt•tıtH da çilmek icap .ecler. 
m•mıtUırdır diyor. muyaffak olamamııtır. M. T. Tan 

1 
ne koydu: heveslerini almıyorlar ki... Kapa çalı- ite mi? 

- Dojıuaaaa idaNen, ne it tut· nır çahnmez, hemen kapıyı ifıcak, Jhaan Ula, dudaklarn hüktl: 
r tuklannı, ne para kazandddannı, ne halayıklar, ...-ld•• bekli1or sanki... - Hayır ... Batka bir yere ... Ama, 

memuriyete sinllderini, mamaba Fakat Ihsan ablanm. takun,..Lm, ta,. bu da y ..... maldaeai İfİ gene... ~ 
ıeçtildahıi istiyorum!.. Hayırlı Ü hlda lowak krnak ötii,ordu. Demek, prip kufUD yuvama ADıah yapar .. 
bmet çıkıp ta yuvacıklanm kuria- lhaan abla, bugün ne,eli... Fmmayı, Birden batıdamız gibi durdu: 

Onun hatırını kırmak iatemedim: daktiloluk İfİ Zekiye için bir hayal ol- lar, dünyada batka bir teY iıtemiyece- zararsız aavutturabileceğim. - Sahi, unuttum, sen, ne JaPlm? 
- Kahvemi içer, giderim... maktan bDe 'uza1m. Ukin ne çare ki jim.. Onlara hayırh birer kumet çık- Kapı açılıp ta, Ihsan lbla beni IÖ- Omuzlarımı kaldırdmı: 
lh.an abla, cezveyi manpta aür- bunu Ihsan ablaya anlatmak çok güç- maden ölılcıek ~ ıözüm 9Çlk rünce btLmnı kaldırdı: - Ne yalua IÖJlİJ•JİID. ben. bir 

fniiftü: tfi: plecekl Rabbim Allahtua '-tha bir - Gel .. Gel... teJ ppaatlım ... Ml•maffb, ..., m. 
- Aruuu aec:iktirmeain, deiil mi? - il.an ablaaiaa, hir tef' eöyliye- dileiim yok... Yfld gülüyordu. Bu kartJ1amt ,.a. cet ele W..wtl 
emen gel, ....... gelir... cei" ... Kaxlan bö,ıe • ~ Onu teaelll ettim: •"aailÜ genitJetmifti; IMan ...... yan ,.. Wa:rorda: 
- Mwalc etme ••• Bitin cWpmiı- ae, evlendinen, _....da nl..mi, bark· - Merak etme. Allah a&ılüne gö- - Nuılun buuı eblacJiam? - 5-'n ~ uten o 

ma, müaeyyipliğime, ih........,. larmı ....._, cWaa iyi olmaz mı? re verir, infallah! Ihsan abla, lrapımn önünde ayakla· tün, kara kargaya kara don siydirifm 
raiama u...._m, liriincemede IJI. .lbaan aYa, omiı kanfbrdaia mqa• lbaan abla, ıözlerini yumdu, yum. nım fula aildirmedi: den anlamıfbm. 
il'akmu .. wu, .......... YI &,araktı, derin derin aöiiia pçildi: ruiunu ıöisüne butırdı: - Y etifir- Y etifir ... Orlabk pmur - Deiil, iman abliap Gidip 
.. Ihsan abla, kina7eli kia,.U ailüm- - - Sua... o büai bpa... - Ah, itç6ae de ba,..m birer kıs- delil ... oldu ..• v...... eordum. ı.tedlkleri teJler,,... gaza 
ledi: - Neden? met pim!.. Bundan. .... ablwn IMna miij • tecle )'8m•nlar deiilmit· .. Daha bir ta-

- Yolma, IÖzlerime gücendin mi? Ihsan abla, wde çocuklar Olmadıiı -2 - deliyeceği ......._, uzma azun anla- kam alda ıebMdik ,.,.... .. . 
Ben ele ıülümsır'im: halde, ıeno sesini lmllllfb: 1haaıı Hammm bpasmı çalarken tacaiı aözleri olduğunu anhyonlum. lbaan abla, içi fenla inle ..... ... 
- J>oiruya km-em... - Ben de hep onu diifünüyoruın elim, biraz titriyordu. Bana ha•ale et- Mmtfağa Pince heni kerwete o- ..... dala kimle lelJed.ı 
- A, ben, ıene aeııin i,tliiin için ama, hayırlı bir kısmet çıkmıyor ki. .. tiii iti beeerememittim. Daktilo lali • turttu: - o.tarm .._ almıie ıiaiillrn 

töylüyorum. HuJUDUB .........._ ~ Sai olaun, onlar da, pek titiz, pek yen tirkette, ilincla yazılı olanlardan -Şimdi kahveni yaparım ..• Yalnız yolcmUf, .....-ı 
~en, ıene aenıin ... Bu •innklıjı bir miifkülpeteat ... Kimaeyi beğenmiy°"" batka, daha birçok aP tartlar hulun- dur, maltızda.& fU aüiümü indireJim. - ö,le ... 
parça baraktan, hiç ıdanb çellınezain, lar iri... duiua• da ijnadiğim wn, bende Maltızdan güiibuü indiriı-keo anla· n..- .W., sflil• d.W -" _,.., 
feraha weraia... Fakat gıpplaımda dahi lazlannm plak atmqh. byordu: •ir t.im• liofaltbr 

Kahveyi fincana koyuyordu: aleyhinde bulunmut olmaktan kork .. Bir iateniLın prtlan, hir de Zekiye- - Ah, iki cünclfir,_ hep aklgpda aen· - Çocuktum s&nJelderini Jdcaya. 
-Tam da iatediiin cibi köpüklü ol- mut git.iyeli; tam bir kanaatle fikrin· yi diifündüm; fazla aormaja bile uta- ain... cajun ela ••• 

u... den cayanlara mahsus bir ıilkinifle ba· narak kaçtım. Gijjümii. oceim ........_ ....... ... Sonra d8ndü, mangala yaklattı, cez-
llnan ablanın Pi'8'diii bol köpüklü, tını doirulttu: lbauı ablaya •orunmeğe yüzüm na _.dii: veyi ate,e sürdü: 

~~eli aade kahveyi a~e ıindire - Hani ben de pek ileri sitmiye- yoktu. Fakat hiç te halMr v••wmek -Gözlerimin içine hak, ayol. .. K~ - Bu. hiç akılda yoktu... Senin 
IÇıyordum. Ihsan abla, yennden fırla- Jİm-. Titiz, miifkülpaent, kimseyi daha nezaketsizlik, daha kabahktı. pelür, ev.cek düğiin, bayram içincJe.. ıelcfıjin günün ertesi günüydü .. Senin 
llllfh: beieamiJOrlar, clJ'Ol'lllll ......,., tö:r· Kapmm zilini ikinci defa çevirifinı· yiz. Zekiye, ite girdi... ıeldijin güıı, ne günüydü bakayun? .. 

- Ocaktaki atqi unuttum, amua le ai:a bUl'IMID& yakaa, münasip bir de, tqlıkta bir takunya bkırcladı, lh • Aizını bir kant açık kalmlf balo·ıNeyae, 1~ gü.ıı, unuttum. •• itte, o 
Seçmesin... kısmet te pkmada ki.... tan abla homurdanıyordu: yordum: tünün ertesi &(iaüydü. •• A1qam üuri. 

Llwemi iprkm, cliifinclij:!L 'S. 59f --~ ......... an o üwi- - Bu da kim? •• Bir kere saJmalda - ffan8i ife? Gazetede okuduiu (ArkU1 var) 



SON POSTA B"rinci Teşrin 

Zecri Tedbirler Arifesinde ,.. SON DA K j K A ··---. 
Uluslar Kurumu, Karq.- I TEI,GRAF, TELEFON, TELstz HABERLER 

' rını Bugün Veriyor ' i . r K b .- . T I 
Bugünkü Görüşmelerde Bvlkan Dev- - D~l iZ a ID~__!__ op anıyor 
!etleri Nasıl Bir Durum Alacaklar? Bugu·· D Zecr"'ı Tedbı·rler 

Londra, 8 (A.A)- Frans z ve r 
lngi.iz ekonomik eksperleri Ce· fngilizlere Göre 
nevreye gelmişlerdir. Bugün öi· Hakkında Karar Verecek 
leden sonra, zecri tedbirler me· ı l Q d 
ıeleaini görüımek üzere toplana· ta yan r usu 
ca~ı=~~;r.Tedblrler ve Balkan Büyük Zorluklarla 

Devletleri K 1 k' 
Atina, 8 ( A.A ) - Yunanis· arŞI 8Ş8Ca • 

tanın Dıt itleri Bakam B. Makı{· 
mos Cenevnye hareket etmiıtlr. 

Hükkmet çevenler;nden öğre· 
niJdiğine göre, Yunanistan, Ulus· 
lar So.;yetosi üyesi ııfatile, zecri 
tedbirlere iştirak edecek ve bu 
husJataki durumunu, diğer Bal· 
kan Antantı devletlerinin duru· 
muna uyduracaktır. 

Amerika Zedri Tetblrlere 
Kar1şmıyacak 

Nevyork, 8 ( A. A.) - Nevyork 
Times gazetesinin yazdlğına göre, 
Amerika, Uluılar sosyeteai tara• 
fından tatbik edilecek olan eko· 
nomik Ye finansal zecri tedbirler 
programına karışmıyacaktır. 

ltalyanın protestosu 
Cenevre 8 (A.A.) - B. Aloiıl 

konseyin dünkü toplantısında ta· 
k:bedilen usulü bir nota ile pro· 
te&to etmi9tlr. 

B. Aloiıi, proteatosunda bil· 
ha11sa şunları söylemektedir. 

., Ü:kem bakkıoda,uluılar sos
yetesinin ilk defa olarak en ip· 
tidai mutat usullerle açık bir te
zat teıkil eden metodlar kullan· 
mış olmasmdan öttirU müteessi· 
fim. Şimdiden, bütün ihtiyati ka· 
yıtları ileri sürmek iıterim • ., 
Uluslar sosyetesi Assamble 

BugUn Toplanıyor 

Cenevre, 8 ( A.A) - Uluılar 
Sosyeai Genel Sekreterliği, yarın 
öğleden sonra toplanacak aasamble 
heyeti umumiyeı' nin toplantısına 
ait hcrnrhk!arla meıgul olmt.ştur. 

Ekonomik Ye finansal müeyyl· 
deleri tarif ve tayin edecek tek• 
nik komitenin çalışmasana yalnız 

müeyyidelere taraftar olan dev• 
letler n ittirak edecekleri 1anıl· 
maktadır. 

ltalyan Kuvvetleri Habe,ıstan· 
la SUel GUçlUklerle Ker,11a,mıt 

Roma, 8 ( A. A. ) - Metin 
ıazetesinin Roma aytarı yazıyor; 

"Roma' da B. Muıollni'nln ye• 
niden konuımalara hazır olduj'u 
hissi mevcut değildir. Italyan 
kuvvetleri Habeılstanda bazı ıllel 

güçlDk!erJe karşılaımaktadırlar ki 
bu güçlükler ıonucu olarak hll· 
kümet gayet ihtiyatlı hareket 
etmeye mecbur kalmaktadır, 

Uluslar sosyetesinin kararı, an• 
laşmazlığm hallini kolaylııtıraca• 
ğı yerde, ltalyanın UJuılar ıoıye· 
teaine olan ltlmatıızhğını fazlalaı· 
tırmıştır. Herhalde, yeni müzake· 
relere baılamak için ilk hareketi 
ltalya yapmıyacakhr. ,, 
Almanya Ve Amerika HUklmet· 
terinin Zecr! Tedbirler Komite• 
sine Çalrllması Muhtemeldlr 

Londra, 8 (A.A.) - Zezrt ted· 
birlerin tatbiki için uluı)ar ıoıy•• 

teainin genel bir hat kabul etm .. 
ıinin beklenileceği teeyyllt et• 
mektedir. 

Hükumet, zeçri tedbirler mea· 
eleıinln teknik cephesini ve bil· 
bassa tecimsel •e finanaal tehdit· 
lerin nasıl tatbik olunacağım ve 
Habeı:stana gönderilecek liilahlar 
üzerine konan ambargonun kaldı· 
dırılmacı meselesini tetkik etmek• 
tedir. Almanya ile bi rl eş ik Ame• 
rik.rnın da zecri tedbirler plinmı 

Londrı, 8 (A.A.) - logiliz gıze· 
telerinin •llel muharrirleri, halkı, 

ltaJyaalar i tarafından elde edilen 
muvaffakiyetlere fazla kıymet ver· 
memeie dant etmektedir. 

Deyll telgraf gazetaıindo İngiliz 
Generali Semperln diyor ki: 

'
1 

- İtalyanlar, yenıden llerleme
ğe geçmeden enel, gilnlerce bu
günkü yerlerinde kalmağa mecbur• 
durlar. Yol yapmak, erzak ye mü· 
bfmmat getirmek vı aynı zamanda 
Habeşleri timdi tutmakta olduklara 
çete harbi mevkilerinden atmak 
lazımdır. Bundan ıonra ise ltalyan
laa, kartılarında, muhakkak ıuret· 
te <laha büyük miktarda dlijman 
kuvveti bulacak\ardır.,, 

L 

tanzim edecek komite ile birlikte 
çalıımaya davet edilmesi ihtima· 
linden bahsedilmektedir. 
Franaız Cevabını Muhtelif Daire

ler Tetkik Edecek 
Londra, 8 ( A. A. ) - Resmi 

çeYenler, Fransız cevabının muh· 
telif devlet dairelerince tetkik 
edilmeai icap edecek bir takım 
meaelelerl ortaya atbğmı söyli· 
yorlar. Bunun lçin bazı noktalar 
diplomasi yollyla Franıadan so
rulacaktır. 

Fransa ltalyadan Ayr1lmıya
cak Mıt 

BOkreş, 8 ( Özel) - Bura 
gazetelerinin Cenevreden aldık· 
ları telgraflarda bugün Franaız 
Baıbakanı Lavalın Muaolioi ile 
yaptığı bir telefon konuımaymda 
Fransanın Blignj hatıraıının daima 
hUrmetkAr kalarak Italyadan ay· 
rılmayacağım temin ettiği bildi· 
riliyor. 

Habetl•tandekl ltalyan 
elçlsl çıkardıyor 

Cenevre-, 8 (A.A.) -
hUkümeti İtalyan seflr:nı 
Habeılıtanı terketmeye 
et mittir. 

Habeı 
hemen 
davet 

Roma'dakl Habe' Elçlsl 
Pasaportlar1nı istedi 
Adlsababa, 8 ( A.A )- Habeı 

hüktimetl Roma' dakl elçisine 
pasaportlarını lıtemai için emir 
Yermlıtir. 

ltalyen Elçlsl Neden Çıkarlllyor 
Cenevre, 8 (A.A.) - Habet 

delegesi ltalyan elçiıinln Habeıiı· 
tandan çıkarılma11 Hbeplerl hak· 
kanda uluılar ıoıyeteaine verdiği 

notada elçinin yaptığı Yade 
ratmen elçilik binasındaki telsizi 
kullandığını •• elçiliği ha· 
kiki bir cuuı ocağı ha· 
lin• aetirdlti bildirilmekte ve 
elçinin nezaket daire1inde mem· 
leketn çıkara!masınm temin edf. 
leceğl beyan olunmaktadır. 
lnglltere Eransanın latedlll 

TeehhUtlere Girmiyor 
Londra, 8 (A.A) - Samldıjına 

göre lnilltere hUkiimeti Fransız 
notHını tetkik ettikten ıonra B. 
Hoare tarafından verilen teminatı 
teyit edecek fak at prensip meae
leaindo daha ileri gltmlyecektlr. 
Lokarno muahedesine ait husuıi 
taahhütler istiına edilmek ıartlle 
lngiltere Samuel Hoar'in vaitle· 
rinden başkaca taahhülerde bu· 
lunmak iıtemed'ği anlatılıyor. 

Londra, 8 (A.A.) - Buglln ·baıbakanbkta ya• 
pılmıt olan hazırlık konuşmalarından ıonra loglllz 
kabine1I yarın ienel bir toplantıda bulunarak ltal· 

Diğer taraftan, karıılıkh yardım bakında f,I 
ıanm ••rd;ğt ceYahın yarın tetkiki beklenmJyorJ 
huıusta " Star ., gazetoııi diyor ki: 11 Frao_. 
cevabı Londraya gelmekte gecikmiıtlr. Bu cefl~ 
artık ameli hiçbir kıymeti kalmamıştır. Kolll". 
ltalyayı mUtecaYiz llAn ettikten ıonra lngiUz ~fi~~ 
nua Akdenlzde bulunması yalnız lngiliz men 
korunm&11 tedbiri değil, ayni zamanda zecri t• 
için Uluslar Soayeteıi tedbiri olmamktadır. 

yaya karşı zecri tedbirler hakkında karar verecektir. 
Öyle anlaşılıyor ki, lnglllz hükumetinin görUtüne 
göre ulualar soıyeteai misakında derpİf edilen genel 
çerçeve içinde zecri tedbirleri kararlaıtırmak ıosye
tenin ıeçeceği komiteye aittir. 

İngiliz Filosunun Sefer be 
Sayılacak Vaziyeti Meşru 

Cenevre, 8 ( A. A.) - Havas ajanıı bildiriyor: nun seferber edilmesinin metru olduğu kabul olal 

caktır. Konsey bazı devletlere alacakları tedbirlİ 
tehir etmek mezuniyetini verecek ancak bunun fi: 
zecrl tedbirlere ait umumt planı bozmaktan ç•~ 

,,, melerini ıart koıacaklır. ~ 
==============================--=-====-===-========'~ 

Prensip itibariyle bütün devlotlerio zecri tedbir
re lıtirak etmeleri lazım ıelmekte ise de 1921 tari• 
hinde toplanmıı olan asamble bazı devletler için 
husual tedbirler almak zarureti haııl olacağım kabul 
ve telilim etmiıtir. Bu itibarla meıe!A, lnglliz filoıu· 

"''iüvegş Kanalı 
Ve lstanbul 
Andlaşması 

Parlı, 8 ( A. A. ) - Süveyt ka• 
nalı hiısedarlarmın Hnelik top
lantısında Süven kanalının kapa· 
tılması meselesinin görıUlmlyeceğl 
sanılmaktadır. Halbuki 'Entransi· 
Jan gazetesinin öğrendiğine göre 
bu mesele görüıUlmüş ve menfi bir 
karar alınmııtır. 

Direktörler, ne 1856 lngiliz· 
Mısır anlaşmuının ne de 1888 
lstanbul muahedesinin kanalın 
kapanmaaına mil.alt olmadığını 

ıöylemişlerdir. 
Bu toplantıda kanaldan geçiı 

resmin '.n Uç misline çıkarılması 
hakkındaki lnglliz teklifi de red· 
dolunmuştur. 

( Son Posta: SOYeyf kanalı için 
1888 de lıtanbulda yapılan andlat
ma, lngiltere, Türkiye, A\·uıturya -
Macaristan, FranH, ltalys, Almanya, 
Felemenk, Ruıya ve İspanya tarafın· 
dan imzalanmıt ve kaoabn terek 
ıulh, rerekı• harp zamanında 
hiçbir nçblle kapahlamıyacatı, bu 
muahedenin birinci Ye dordftncQ mad
delerinde turih edilmittir. ] 

Fransa'da 
Italya Vapurlarına Karıı 

Boykot Y apıhyor 
Pariı, 8 ( A. A. ) - Umanlar 

ve doklar federaayonu nakliyat 
enternaayonaliyle anlaıtakta!l ıon· 
ra btıtlln aindikalara aönderdiğl 
bir tamimde ltalyan vapurlarına 
doldurup veya boıaltmamalarını 
emretmlıtir. 

Habeıistan Zehirli Gaz 
Mutahaııııı Getirtiyor 

Paris, 9 (Özel) - Ha beı hü
kumeti, askerler ve halka zehirli 
gazlar hakkında konferanslar ver
mek için lıveçten mütehassıı 
getirtmiye karar vermlttir. 

Yunanlstandan Yiyecek 
Maddesi Çıkması Yasak 

Atina, 8 ( A. A. ) - Hükumet 
> iyecek maddelerinin ihracını ya• 
aak etmiştir. 

italyanlar Cenupta 
Çekiliyor! 

15 000 Habeş Suvarisi Hücuma Geçllı 
Ras Seyumun ·Taarruzu PüskürtüldÖ. 

Aksum Şehri Henüz Düşmedi 
(Baş tarafı birinci yüzde) 

Bir Habet Baskını 
Parlı, 9 (Ozel) - Şimalde bir Habeş nıUfrezHI ansızıa ~ 

baskın taarruzu yaparak yirmi kadar ltalyan askerini maktul il 
ıürmUıtur. ltRlyanlar Aduvayı müdafaa için 50000 kiıilik bir kuf 
ayırmıılardır. 

Cenup Ogaden Cephesinde 
Aımara, Via Londra, 9 (Özel) - Henüz doğruluğu teayf 

etmiyen bir habere göre, cenupta Ogaden cephesindeki ItalY~ 
orduıu geri çekilmlye baılamııtır. Bu cephede ltalyan tayyar~ 
çok faaliyet göstermektedir. Tayyareler Diredava ve Harrar t•~ 
lerina beyannameler atmıılardır. Dole ıehrlnde bir hava bomb.,,. 
dımanı esnaaında birçok kimHler olmuıtur. 

* Londra, 9 ( Özel ) - Henllz değru olup olmadıiı anlaııla 
yan bir habere göre, ltalyanlar harpta zehirli gaı kullanmıılard.ı'• 

Habete Giltürülen Silahlar . 
Paria, 9 ( Özel ) - Hava1 ajanaının bir haberine göre, ltal)' 

Harp gemileri, Habeıistaoa harp malzemeai götilren vapurları ar 
tırmakta •• bulduğu ~nah ve cephaneler mUaadere etmektedir. 

Sıtmadan Ölenler 
Aamara 9 (Özel) - Doğu Af· rlkaaında 31 Ağuıtoıtan d 

kada sıtma ve ııcaktan 2 binbaşı, 3 yllzbaıı, 25 nefer 6lmtııtDr· 

Adlsababa'da Tedbirler 
Londra, 9 (Özel) - Adiaababa'nan tayyare bombardimanıod 

muhafazası için ıehirde geceleyin ışık yakmak yaaak edllmlt~ 
Adisababadakl Amerika sefarethanesile Amorlkalılaran e•l• 
bomba atılmaması için Amerika tarafından ltalyaya mllrac• 

edilmlıtir. 

Tuna'da Nakliyat ltalyanlar Aleyhi 
Pek Fazla de Nümayişler 

Viyana, 8 ( A.A) - GUnlln 
siyasal gerglnlikler:nin neticeıl 
olarak Tuna seyrlsefaln kumpan· 
yası o kadar nakliye siparişleri 
almııtır ki, elinde bulunan 232,000 
tonilatoluk gemiler ihtiyaca kafi 
gelmez olmuştur. Bilhassa Roman· 
ya'dan buğday ve benzin nakli· 
yan artmııtır. Bunlar ltalya ve 
ayni zamanda garp Avrupası 

içindir. 

Londra 8 (A.A.) - Bolll 
dan bildirildiğine göre, ,..,~ 
Hintli işçiler tarafından Jtal!J 
konsıoloıluğu önünde yapıl1114 
gösteriyi yaaak etmiştir. GlS• 
yapanlar, ltalya ı lam1 Habe 
tana hücumunu, çocuk ve k• 
ları bombardıman etmeıin i t 
bih eden bir karar almışlardıt• 

Röyter njanıımn bildirildi" 
göre, Melbun'da ltalyanlar ' 
hine aöıterilor yapalmıştır. 



7 Sayfa SON POSTA 

Cepbe Mektuplan 

Habeşler Taş Kovuklarından 
Cin G · i Fırlıyorlar 

Bir Habeş r<urşununa Bin 
Italyan Mermisi Cevap 

Veriyordu 
ftalya • Habeı harbinin ehemmiyeti 

gün geçtikce artıyor. Öyle görülilyor
ki Afrika völlerinde parlayan bu harp 
atetinin alevleri ba,ka taraflara da 
bulafaoakttr. Biz bu sütunlarda her
glln, harp cephesinden gazetelerine 
görüıler ve intibalar toplayup güDde
ren Fransız ve İngiliz gazote muha· 
birlerinin mektuplarım iktibaı edece
ğiz. Bugiln şurada, Pariate çıkan Pari
Suvar ve Loodrada çıkan Deyli Eke· 
prea gazetelerinin harp mulıabirl•rinin 
mektuplarınt okuyacakıınız: , 

Asmara'dan: 
Harp başhyah Üç gün oldu. Birbiri 

~ 

arkasına bombardıman seferleri için 
uçuşlar yapan tayyareler, kim bilir, 
aşağıda ne gibi manzaralar görüyor
lar. O tayyareler ki, hazan ölüm, ha· 
zan da beyannameler yağdırmaktadır. 

Havadan toprağa atılan bu beyan
nameler Amharik dilile yazılmışlardır 
ve halka, İtalyanın, ecdadının an'ane
lerine hürmet edecek olan refah ve em· 
niyet getiren teşriki mesaisini sunuyor· 
lar. Otuz dokuz senedenbe:ri İtalyan 
Eritresinin sımrmı vücude getiren Ma
reb nehri kıyılarından Aduayı taclan
dıran yüksekliklere doğru nihayette bir 
Yelpaze gibi açılan dosdoğru bir hat 
Üzerinde, tank, kamyon, top, katır ve 
İnsandan mürekkep sonu gelmiyen bir 
kaynaşma hareketi var. 

Yerden Fııkıran 
Düman Bulutları: 

Hareket halindeki bu ordunun hava· 
Ya kaldırdığı duman bulutu semayı ka
rartıyor ve güneşi örtüyor. Bu manza
ra, hiçbir §eyin durduramayacağı meş
um bir kuvet intibaı bırakıyor. 

Arazi üstünde ve yakından manza
ra daha heybetlidir. Önde, bu tozlu 
hava içinde nefesi tutulıu·ak piyade 
Yürümektedir. Sağ ve solda, taşlara 
çarparak dehşetli bir gıcu b çıkaran 

hafif tanklar koşmaktadırlar. 
Piyadeden sonra yiyecek ve mühim

mat taşıyan kamyon ve katır kolları 
gelmektedir. Bütün bu insanların cesa 
t'et, neş'e ve gayreti takdire layıkllr. 

Taşlıklar 
Arasından: 

Bazan bu kollar, birdenbire duru
yor. Bir tarafta, bir tüfek atesi duyu
l~yor. Bu, taılıklar arasına gizlenmit 
hır Habeş grupunun müstevliler üzeri-
ne açt - · ıgı ateştir. Fakat müsademe pek 
az devam etmektedir. Tayyareler düa· 
nıanın üzerine bombalar yağdırıy~r 
veya mitralyöz ateti açıyorlar. 

Tayyareler, çok aıaiıya yakla§mak
ta ve mukavemet çarçabuk kırılmak
tadır. 

Elden Kayan 
Bir Düıman: 

Sarfedilen mühimmat inanım k . ıyaca 

mıktardadır. Bir fikir vermek 1• • 
çın şunu 

kaydetmek lazımdır ki üç tüfeiin at-
ladığı bir taşlığın Üzerine yİ'rmiden ;az. 
la top atılmıttır. 

Hararet, arazinin zorlukları, yüksek
likleri askerleri çok yormftktadıt". Dü
§Ününüz ki Mareb ırmağı 1200 metre 
yükseklikte, Aduva yükseklikleri ise 
2300 rakımlıdır. 

iki günlük böyle bir yürüyüıten son
ra çehrelerin, altı ay hastal!k çekmiı 
gibi harap oldukları görülüyor. 

Tankların Altında 
Ezilenler: 

Bu intizamlı hücum karşmnda, düş
man, tekrar kaybolmak için kendini 
gösteriyor. Bazı noktalarda, bu sıçrayı
cı görünü§ ve kayboluılar. kur~un ses
lerinin refakat ettiği ahenk!i bir nevi 
baleti and1r1yorlar. Bir parça .kesif bir 
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teşekkül halinde hücum eden Habeşi
ler her defasında imha edilmektedir-• . 
ler. General Maravignanın hafif 
tank ve mitralyözleri bu suretle 500 
kişilik bir Habeş kuvvetini toz gibi da-
ğıtmıştır. 

Modern silahların imha kudreti, Ras 
Seyumun askerlerini, dehşete dü~ür
mekten ziyade mütehayyir bırakmı~lar
dır. Nihayeti gelmiyen ordu, düşman 
memlekette ilerlemekte devam ediyor 
ve kendisile beraber, müth1~ toz bulu-
tuna da götürüyor. 

Ha beş Kadınlar 
Hayret içinde: 

On kilometrede bir, yüzlerce amele 
kamyonlardan inmekte ve motorlu ve
'8itin bıraktığı kaba izi küreklerle ka· 
zıp yol haline getirmektedirler. Bu su
retle çukurlar dolmakta, sel yatakları· 
nın üzerine köprüler kurulmaktadır. 
Onlar bununla meşgulken bir takım 
yerli kadın ve çocuklar da, cözkri hay
retten büyümüş bir parlaklık içinde on
lara bakmaktadırlar. Ba:zı köylerde, 
halk tayyare bombardımanlarına mani 
olmak için, evlerin üzerine beyaz çar
şaflar germektedir. 

Aduva 
Kapılarında; 

Gece ile beraber her türlii faaliyet 
durmaktadır. 

Oç sıra üzerine dirsek dirseğe sık 
ftalyan nöbetçilerinin muhafaza eth'lc
leri bütün İtalyan kararga1ılan derin 
bir karanlığa bürünmektedirler. Çünkü 
en ufak bir ışık düşmanın kurşun yl'ğ
dırmasını mucip olabilir. Hatta sigara 
içmek dahi yasaktır. 

Arasıra, müthiş harp manzaraları 

göze çarpıyor. En ziyade dikk"time 
çarpanlardan biri de şu oldu: 

Karan Tıklar 
Araıında: 

İki tane ceset yanyan!l uzanmıtlardr. 
Bunun biri bir Habetliye, diğeri de hal· 
yan hizmetindeki bir «uket'İ» ye aitti. 
«Askeri» nin karm deşilmişti. sırtlan· 

lar yemitlerdi. Ayni hayvanlar, Habeş
linin de kollarını kcmirmişlerdi. 

Cesetlerin vaziyeti gösteriyordu ki 
bu adamların ikisi de mücadele eder
ken dütmüşlerdir. Fakat gece hay• 
vanları, ve muharebe havası, kurumu~ 
kan ve toz bulutu altında onları birleı· 
tirmittir. 

Cesetler Ve 
Sırtlanlar: 

İtalyan başkumandanlığt Aduayı 
bugün ele geçireceğini bildirmektedir 
Fakat Ras Seyum ordusunun muhare· 
beye giritiP girişm~diği, giri,ti ise mağ· 
lup edilip edilmediği burada malum 
değildir, görülüyor ki toz bulutlarının 
Habeş semalarına yükselmelerinin ve 
küçük tankların ·Apokalipis süvarileri 
gibi kaygan yamaçlarda ko}UP kaçma• 
larının sonu gelmit değildir. 

- Pari Suvar -

.. * * 
Asmaradan: 

Geceyarısından aonra İtalya kare.r· 
gi.hındayız. Saatler geçti. Ortalık biraz 
ağardı ve §afak sökmeğe batladı. Artık 
güneş le çıkmıt geceki korkunç karan
hk zail olmuıtu. 

Onümüzde sağa, sola, ileriye takri
ben yüz kilometre uzanan geni§ bir 
Afrika harp sahnesi bulunuyordu. Renk· 
ler mütemadiyen değiştiği için manza· 
ra i.deta bir titayro sahnesini andırı· 
yordu. 

Fakat o ağır sessizlik hala devam 
ediyor. Biz gene aes çıkarmağa cesaret 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Alrlkaya 
50 Tayyare 

Daha Gönderiliyor 
Aaınara, Via Roma, 9 (Öael) -

ltalyan tayyare flloauaun harpte çok 
faydaaı iÖrülmilıtGr. Bunun Ozerine 
ltalya hükQmeti, harp cıepbuindeki 
300 tayyareyi yHided 50 tayyare 
daha aröndermek auretlle takYiyeye 
kar., Yermiıtir. Bu tay7areler, Habeı 
cephuindeki filoya katılmak Uzertdir. 

[ Son Poataı Bu haber, Afrikada 
harbe fıtirak eden 800 ltalyan tay· 
yarHlnin, makaada k&fl ll'elmedlti 
manaaana da alı•abllir. J ____________________ _J 

Habeşlalanın Cenup ordusuna kuman
da eden 111ki Oımanlt paşalarından 

Velıip Paşa ............................................................... 
Musolininin Dama
dı Ölümden Nasıl 

Kurtuldu? 
Asmare, 8 Musolinlnin 

damadı olup 10 uncu tayyare filo· 
11una kumanda eden Kont Ciya• 
nooun filoıu, Hasret ismini taıı· 
maktadır. Tayyaresinin kanadma 
kurşun isabet ederek ehemmiyetli 
bir kaza geçiren kontun bu 
macerası fÖyle olmuştur: 

Kont Ciyano, Takkaze nehri 
m1ntakasında keşif uçuıu yapar· 
kt!n a9ağıda gözüne çarpan bazı 
Habet kuvvetlerine karıı ağır 
makineli tUfek ateıi açmak 
maksadile bir haylı aJçalmıttır. 
Bu ıırada pusuda bulunan, Habet 
askerleri tayyarenin üzerine bir
den bire kıt'a aleti açmıtlardır. 
Bu ateşin teıirile tayyare, ıol 
kanadından iki kurşu;ı yaraaı 
almııtır. Müşkül bir vaziyette 
kalan Kont Clyano telsizle on 
dördüncü filo kumandanı geneu.l 
Ranzayı bulmuş, filosunun kuman· 
dasını teslim etmiı ve Asmaraya 
dönmilıtür. -----

Londradaki Habet El· 
çisi iane Toplayacak 

Londra, 8 (A.A) - Londra· 
daki Habeı elçisinin yakında 
Habeı mUdafaaaına paraca yar~ 
dım edilmesi için bir bildirik D41tŞ· 
retmeal muhtemeldir. 

F aıist Gençler 
T orlno, 9 ( Özel ) - Muıolinl 

dün akıam 1 O bin kitinin iştira• 
kile beıincl faıist gençleri kongre· 
ılnl açmııtır. -----

Sevklyat 

Roma, 9 ( Özel ) - Çelyo •a· 
puru mühim miktarda sıhhiye 
malzemeıl yükllyerek Afrlkaya 
hareket etmiştir. 

Birinci Teş~··n R 

Hıbeıiıtanda lSlUm eaçan motörlB Italyan topları 

. Harp Çok . Müthiı ! 

Habeş Fedllileri Erifre 
içlerine Saldırdılar 

Mukaddes Aksam Şehrine }'apılan 
Bir Habeş Taarruzu Tardedildi 

Bu sütunlarda dün ıabahtan gece 
yar1aına kadar gelen harp haberlerini 
okuyacaksınız. Dlln gece yarııından 
.abaha kadar aldığımıg harp haberle
rini de birinci ve altıncı ıayfalarda 
bula.cakunız ı 

Adlsebaba, 8 (A.A) - Raa 
Seyum Dedja, Smateh • Ayelu ve 
Kasaanın kumandaaı altmda bu
lunan 3 Habeı kolunun Eritredeki 
ltalyan kuvvetlerinin sağ cenahını 
tehdit ettiğine dair buraya 2elen 
haber, cephedeki durumun yeni 
bir ıekllde fnkltaf etmekte oldu· 
ğunu göstermektedir. 

Haber vtrildiğine göre, 80000 
kişilik bJr ordunun batında bu
lunan Ras Kassa, Erltre sınırı 
Uzerlndekl Setit nehrine doğru 
ilerlemektedir. 
Habeşler Tarafın dan Esir 

Edilen ltalyan Zabltlerl 
Londra, 9 (Özel) - Adisaba

badan alanan haberlere nazaran 
Habeş orduları Uç koldan ltal· 
yanların üzerine yUrllmektedir. 

(Raı Yaınl Aylu) kumanda· 
aındaki kunetler Fritreye doğru 
ilerlemektedir. Raa Seyum'un 
kuvvetleri, biri miralay olmak 
Uzere 30 ltalyan zabitini esir 
etmiıtir. 

Raa Kaııaa kumandaamdakl 
kol da (80,000) kişiden mürekkep 
olup, ltalyan kuvvetlerinin takrl· 
ben yüz mil garbinde, S1ıtlt neh
rine doğru ilerlemektedir. 

Habe' FedATlerl 
Londra, 8 ( A. A. ) - Adi1-

ababadan bildirildiğine göre, Ha
beş "fedai bölUkleri ,, Erltreye 
girerek Adlkale şehrini iıgal et· 
mlşlerdir. 
Habeşlerln Mukaddes Şehri de 

işgal Edlldl 
Roma, 8 ( A.A ) - iyi haber 

alan çevenlerde ıöylendiğine 
göre, Italyan kuvvetleri Aksum'u 
iıgal etmişlerdir. Bu haber henOı; 
reamen teyit edilmemiıtlr. Adua• 
nın işgalinden sonra, bu ıehre 
25 kilometre uzaklıkta bulunan 
Aksum'un da dU1me1i beklenmekte 
idi. 

2.000 metre yükıekllkte bulu
nan Aksum ıehri ıimdiki halde 
ltalyan cephesinin en sağ yanını 
teıkil etmektedir. 

Aksum'u, Italyan orduıunun 
sağ yanını korumak ödeYI ile 
mükellef olan Maravlgna kolunun 
işgal etmiı olmaıı muhtemeldir. 

Aksum tarihsel bOyUk önemi 
olan bir Habet ıehrldlr. Eıklden 
Habeşistan paytahtı olan Aksum, 
şimdi ü.lkenin mukaddeı bir t•h-

idir. BUtUn imparatorlar, orada taç 
giymişlerdir. 

Aksuma Yapllan Bir Habeı 
Taarruzu Tardedllmft 
Aımara, 9 ( Özel ) - Viya 

Roma - Ordu, şimdi, işial edil
mi§ olan yerlerde muhabere ve 
mUnakalAh temin etmekle uğra<\• 
maktadır. 3000 amele .yollarcl• 
çalıımaktadır. Hudutlara otomo• 
billerle nakliyat ancak yarın bai• 
laya bilecektir. 

Amagan ( ? ) kumandasında 
bir Habeı kuvveti, Aksum'a ta-
arruz etmiş ise de tardedllmiıt ı·. 
Alınan ianimet 1&yısını ta~ .n 
etmek mUmkUn değildir.· 
Bombardıman Tarrarelerl 

Bomba Yaad1rıyor 
Roma, 9 (Ôztl) - Savoya ti

pinde altı tane atır bombardıman 
tayyarHI, Dolodan hareketle Mal-
keyi bombardıman etrnişJırdir. 

ltalyanlar Napoll Limanına 
Mayn D6kmu,ıer 

Roma, 9 {Özel) - Burada ce• 
reyan eden ve benOz teyit edil· 
mlyen bir rivayete göre Napoll 
Umanı mayn ile kapatılmııtır. Ll· 
mana giren Ye çıkan bUtUo ge
miler klavuz gemlSıl tarafından 
idare edilmektedir. 

Ayrıca ltalya botun deniz liı· 
)erinde aakeri ve bahri ihtiyat 
tedbirleri almııhr. 

Habeş/erle 
Müslümanlar 
El Ele! 

Adlsababa, 8 ( A. A. ) - Kopt 
(kıpti) kiliseal, Habeılstan'ın yurd
aever mUdafaasına kuvvetli bir 
ıek;lde arka olmaktadır • 

Havaa ajansı aytarı ile görU· 
şen Habeş baı papazı ve Mısırh 
metropolit ( ahuna klrllloı ) demif• 
tir ki: 
,._ BuıtınkU muharebe, dini bir 

muharebe değildir ve olmayacaktır. 
Biz, bUtUn hlrlıtlyanları kar· 

deı biliriz. ltalyanlar katoliktir, 
fakat, Habeı1ere taldırmakla, 
büyük bir hakıızhk yaptılar ve 
tanrıya karıı gUnahkAr bir duru· 
ma düıtüler. Hiç ıUphealz ki, 
tanrı Habeıiatan ile beraberdir. 
Onun yardımı ile muzaffer ola· 
cağız. 

Y almz Kopt killseai değil, 
fakat Trabluıgarban iıgalinden· 
beri kin bealiyen tUkemiz mUslll· 
manları da habeşlerden yanadır.,, 

Habeş Kuvvetleri 
Londra, 9 (Özel) - Deyli Ekapreı gazetesinin verdiği habere 

göre Habet kuvvetleri muhtelif mıntakalarda ıu ıuretle taksim 

edilmiıtir: 
Bale • Ogaden hattında (35000) ; Harar • Ogaden hatt nda (40000); 

Boran'da (10000); Aruıl'de (40000); Sldeıno'da (48000); Valamo'da 
(40000); Kambata'da (300000); Gurag'da (550000); Cimma'da (47000); 
Kulo'da (35000); Konso'da (20000); Maji'de (43000); Gole'de (35000); 
Allegı't• (102000); Gojjam'da (55000); Şoa'da (lOOOGO); Anlrnber• 
de (25000); Gondar'da (60000); Volkayt'ta (50000); Tigre'de (50000); 
Laıta'da (50000); Koko'da (15000); Ankali, Tigre hattında (25000); 
Ankali • Yeju hattında (43000); Desseye'de (78000) ve Auasa'da 
(35000) nefer. 



Badılıiyde Mabalılıalı 
Bir Deline Var 

Yazanı llatice Jlatip -71 - ~ • 10 • 93S 

Gene Kadın Bir An Durmuştu •• Gideceği Yeri 'fayinden 
A 

Aciz Gibi Görünüyor.do 
Rüzgnrın uiultusu içinde gne bir 

di~ gıcırdadı. Bir tramvay daha sel· 
inişti: 

- Vladmir gliyor. 

düler. Demindenberi yÜrÜyorlardı. 

Ufak sokaklar araaında adeta kendi
lerini kaybetmiılerdi. Fakat nihayet 
ftrikapıyı bulmuılardı. 

Evvela saia saptılar ... Ba yolun sa• 
ğı bahçe duvan, ıolu kilise idi . . . 

Genİf merdivenleri aıaiıya doğru 

inmeie baıladılar ... 

Altın Fışkıran Memleket : 17 

HABEŞiSTAN 
Muhayyel Vahşi Hayvan 

lar Öldüren Bir Avcı 
Yasan :· L. M. Neı6ltl 

O vakit Molina gene avaz avaz: 'avdet edip de Avrupaya döneceiİ 
- Y akalaym ! Şu diti köpeği yakala· man ekseriya bütün kamp lev 

yın... Çabuk!.. Çabuk! diJe bajınrdı. tutturabildiğine AdiAbabada 
Hizmetçilerde biri derhal ileriye atıla• lin da b ed b ib" 

Dediler. . Tahminlerinde yanılma· 
ınıslardı. Biraz sonra yere inmiı kara 
bir kut gibi kanatları riizgarda çırpı· 
nan bir şekil gördüler. Bu tekil aokak 
ışı bını içeriye sızdıran tünel gibi kapı· 
nın üstüne çizilmişti. Bu kanatlar onun 
siya1ı cübbesi idi. Oç İJUan ona yak· 
laftı ve bir iki dakika aonra Edirneka
pıdan Tekfur sarayına doğru aiden 
aurların boyunca uzayan sokakta iler
liyorlardı. 

Ve orasını bulunca da genç kız artık 
cihet tayinine muvaffak olmuştu. Te
reddüt etmeden aaia dönınüıtü. On 
bet yirmi adım aonra bu aokak geniş· 
ledi. Arsamsı, meydanımsı birıey ol
du .. . 

- Nereye gidiyoruz? 
- Ayazmaya. 

rak diti köpeği tasmasından tutar, öteki Mo a u evatı u g ı le 
1 

de arkasında vaziyet alırdı. O vakit Mo· lardan toplamlfb. 

Sokak pek karanlık ve çamurlu idi. 
Yılışık, yıvııık cusallat bir çamur mü
temadiyen ökçeleri zaptediyordu. 

ileride aarı bir duvar vardı •. Ve Üs· 
tünde istavroz olan bir kilise kapısı ... 

Onun biraz ötesinde bir simitçi f'ırı· 

nanda çıraklar ıarkı aöyliyerek çalııı· 
yorlardı. Sağda bir evde.. bir kadın 

hıçkırarak atlıyordu. 

Ve rüzgar batı sersem eden, saçları 
datıtan, nefesi kesen rüzaar burada, 

- Ayazmaya mı? 
- Evet, çünkü bu kilise yeni bir kili· 

aedir. Bizans devrinden kalma olan ıey 
bu avlu ile bu ayazmadır... Onun için 
taı ayazma olmalı ki fakat ayazma ne· 
rede ... Bu kiliseyi •iz tanıyor musu· 
nuz? 

- Hayır tanımıyorum. Y :ınız kitap· 
ta ayazmanın, avlunun bilmem kaç •· 
yak merdiveninin aıağısında olduğunu 
okudum ... 

* * • \ 

lina biraz gevşer, ağzı kulaklarına •ararak U z;un bir seyahat 
gülümser. Bir müddet yüzüme bakar v_e Bu kampı birkaç hafta evvel 
Olldan sonra ıök ıürlemesini andıran bır t d"' •. d"k daha ı"yı" 
Meale: . mut u ve Uf~ ~ çe • 

_ Ola Amigo! Ke tal, ke tal diye bem alarak bunu gıttikçe ulab ediyor 
istikbal ederdi. . zenginlqiyordu. O, zaten rastgele 

Hizmetçiler ileri ahhp ~apıyı -çmak 11
• temadiyen kul1anılnut ailih, deri, 

terlerse de o derhal sert bır baklfla onlara -!--L:
mani olurdu. Çünkü sahnede rol oynayan doldurulmut hayvan alır, IDUIUll' 

bir aktör turile ve bana daha fazla ilti- amı ve müzesini doldunırdu. 
fat etmek mabadile kapıyı kendisi açmak memleket dahilinde uzun bir le 
isterdi. Kapuun tek kanadından ben de, a• baz la kt ı..ı...::::..._ •• 

d bilec v • • halde iki kana· le u _nma_a 01UuguuU IOf 

~7' da a .:.::ına .:.:Uaçar ve ın avluya Nihayet o da orman patilcalannda 
Sokakta kendilerinden ve laira~ i>n

lerind ilerleyen bir aarhoıtan batka 
bir iki sokak köpeii de vardı. O ka
dar . .. 

bu meydanda anafor yapıyordu. Pencereye 
1 Y aklaıınca.. • * * 

girerdim. rüyecek ve duyduju vahti 
Dona Dolores lan ve bayvanlan kendi 

* • • 
Panalya 
Kiliıeılnde 

Hizmetçilerden biri hayvanımı alıp gö- le görecekti. Hatta bu büytik sefer 
türürken Don Ab"bro da kolumu çıkarak .. :-..ı:..1- kendini hazırh ordu 
derecede ellini aallar, aanki senelenlenberi ~ Y • 

Tekfur Saragının Yanında 
Sarhot rüzl'lnn utultuıunu fırt.na· 

nın •iiriilW.ünU istihkar eden l'iir hir 
aeıle bir l'•zel okuyordu. 

Genç kadın tevakkuf etmiıti. .. 
le kiliseyi sa•terdi: 

Komıuların nazarı dikkatini --celbet
memek için elektrik limbaaını aöndUr
mUılerdi. 

Eli- Bu merdivenlerden ıene dar bir ye-
göriifmemİfİz gı"bi bir ıürü sualler sorardı. ziyarete gittiiim zaman, buan 
Bundan sonra hu iriyan İspanyol kolum • bir mavzer ailibı çıkarırdı. Bu 

Bu gazel seniz, aaduız aokatın için
de öyle akialer yapıyordu ki, •ece çok 
ilerlememifti ama lıtanbulun bu ke-
21ar mahallesinin bUtiln ıtıkları aönmUJ 
•e bütün inaanları uyumuıtu ıaliba. 

* * * 
Epey iJerlemiılerdi... Eter ıece 

biraz daha aydınlık olaaydı artık Tek
fur sarayının cephesi oymalı, aUılü bal
konile l'Örünecekti ... 
F ekat bu zifiri karanlık sokakta hiç 
J>irfey söribımilyordu ... 

Hatta birbirlerini aöremiyorlardı ••• 
§imdi bir yokuıa selmiflerdi. .. Yoku§
•an aıağıya inmete baılamıtlardı. 

Şimdi uf ak meydanımsı bir yere gel
lllitlerdi. Burada bir aokak feneri yanı· 
yordu. 

Solda surlara ve Tekfur earayının 
içine doiru &'İden bot arazi Yardı. 
Sağda camları kırık, kapıları rezele• 
rinden çıkmıı eski ve harap bir cami. 

Fenerin ıtıiı o civardaki cam fab· 
rikasından atılmıf, lüzumauz cam kili· 
çelerinin üstüne çarptıkça bir kristalin 
menıurundan çıkan pırıltılara benzi· 
yen bir çok pırıltılar, çömlek ıibi kul
lanılan bu arsayı karanlıkta kapaiı 
açılmıf bir mihrace hazineaine benzeti· 
Jordu. 

* "' Nere11e Giıl•cellz? 
Genç kadın biran teYakkuf etti ve 

etrafına bakındı. Gideceti yolu tayin
den acizdi galiba. Buna anlayan Nor· 
ton fısıldar aibi sordu: 

- Ne tarafa ıideceiiz? •• 
- Herhalde aurlan söaden kafll'• 

mıyalın... Metruk camiinin süvercinlik
lerini yuva yapmıt olan yaraaalar riiz
aarlı havada kanat çırpıyorlar. Vakit· 
aiz aeçen bu yolcuları tanımak İater
miş ıibi batlarında dönüyorlardı. Bir 
az ilerleyince yolun karfısına baJka 
bir arsa 1'elmi9ti. Solda daima sur ba· 
zan evlerin arasında kaybolarak ba· 
zan aene bütün heybetile yüluelerek 
devam ediyordu. 

Sola aaptılar. . . Bir müddet yüriiclU. 
ler . . . iki katlı ahfap bir ev yolu kapı· 
yordu. Dar bir aokaktan sata döndü
ler.. Burası çirkef aulannın aka, aka 

- lıte Panaiya kilisesi .•• 
Ötekiler ahf&p bir evin cumbaları 

lafAD yan aokaia aapmıılardı. Papaz 
kapının yanına yaklattı• Zili çaldı ... 
Gecenin, rüzgann uiultuau içinde U• 

zaktan bir çıqıratın çalmdıiı duyul
du. Beklediler.. . Sea aada yoktu. Bu 
çıngırak hiç kimseyi uyandırmamııtı ..• 
Ötekiler büyük bir dikkatle dinliyor• 
lardı... • 

Bir daha çıngırak çaldı .•• 
Sonra rüzrar uiuldadı... U iuldadı •.• 
Gene çınaırak ~si... 

· Gene dakikalarca beklediler. 
Uzun boylu adam: 
- Kimıeler yok burada dedi ... içe· 

ri naaıl cireceiiz? 
Kapının önünden ayrılan papaz da 

onlann yanana l'elmiıti. 
- Kapı açılmıyor dedl 

Hayret Ve 
Sevinç 

* •• 

Bu ara ıiddetli bir rüzgar Norto
nun batındaki f&pkayı önüne katmııtı. 
Norton ıapkaaının arkasından fırladı. 
Şapka yerde uçuyordu. O da koıtu. 

Allahtan ıapka bir kapının pervazına 
takılmııtı. Y okaa yetif81Diyecekti. 

Şapkaaını almak için öyle telaıla 
atıldı ki ... Sendeledi. Eli kapıya çarp· 
ta. Bu ıiddetli vuruıla kapı ardına ka
dar açıldı. 

Kendisini toplayan Norton büyük bir 
hayret ve ayni zamanda büyük bir se
vinç hinetti. Kapının önUncle durarak 
onlara ifaret etmeje haflamıtta• 

- Geliniz. . . Geliniz buraya seliniz. 
BatkaJan da duyar diye ~ktek sesle 
konufUDıyordu.. 

Yükaek Hale konupmatbiı için on• 
lar aö:alerini duymuyorlar. Karanlık 

olduğu için iaaretlerini de göremiyor• 
lardı. 

Papaz: 
- Kuzum Norton nerede 7 
Diye ıordu. 

tL _ Ora7 a ppkuınm arkaMDdan &'İl· ı 

Iıık • * • 

Yakınız! 
yarıklar haaıl ettiii bir yokuftu ve bu Hep beraber iki ilç adım athlar. 
yokut bir aokaktan daha fazla kuru- Şimdi riizprla tekrar kapanmasın dl· 
muı bir dereye benziyordu. ye kapının yanından ayrılmayan Nor· 
• Rüzgarın içinde indiler. Solda iri tonu sördüler: 
bir servi yıldızlara dotru yük1elmlfti.. - Geliniz, geliniz ıözlerim iyi seçe· 
D mir parmaklıkların arkasından he- biliyorsa, burası kilisenin bahçesi. 
yaz bir iki mezar tası ve büyücek bir - Ent... E•et bu kapı kilisenin 
lahit görünüyordu. Burası bir türbe avluauna açılıyor. 
idi . .. Genç kız hafifçe ürpererek: Burası k:.içük bir bahçe ve yahut bir 

- Mezarlık, dedi. .. avlu idi. 'J'am kartıda taraaamaı bir ye. 
Ve içinden fatiha okuyarak adımla- re çıkan bir merdiven vardı. Soldıa ah· 

rını daha sıklaştırdı . Onlar da bu seri şap merasim salonu, sağda ince bir 
tempoya uydular. yol.. Sonra kilisenin camekanlı antresi • 

* * "' - Goldkovaky ıtık yapınız. 
Solda muazzam bir kapı... Yilksek - ltık mı? •• 

lair kapı vardı. Surların ortasında açıl· ı Bir dakika aonra dört insan esraren• 
nm ve oyuğundan kırlar, mezarlıklar aiz aölıeler ıibi liatik tabanla lıkar
ıörünen muazzam bir kapı . . . pİnleri bir tek aes çıkarmadan 7\iriim•• 

Saia döndüler... Biraz daha rirü- 1 te baıladılar .•• 

re aeliniyordu. Bunun karfısında eYler 
vardı.. Fakat aatda qatıda kili.enin 
altında bir pencereden sördlllderi 111k 
ile tevakkuf ettiler. Genç kazı 

- Ayazma ıaliba. 
Ve ayazmanın penceresine yaklaıtı. 
Demir kafeali pencereden Aizze 

reaimlerile ıllalenmit hir masa görünü
yordu. Hasreti Meryemin resmi önünde 
bilyilk diter aziz •e azizelerin öniinde 
küçük mumlar yanıyordu. 

- Ayazmanın kapıaıru açalım dedi. 
Bu kapı demir bir kapı idi. Kocaman 

bir kilidi vardı. 
Fakat besbelli Goldkovskynin kilit

li kapılan açmakta çok mümaresesi 
vardı. Birkaç dakika içinde kapı açıl
dı. Hepıi genç kıza yol verdiler. 

Küçük 
Taılıkta •. 

* * * 

Evvela genç kız, içeri girdi .•• Açılan 
kapıdan giren rüzgar yanan mumları 
söndürecekti... Alevleri öyle kanşmı~
tı. Fakat içeri acele ile rirdiler ve kapı· 
yı kapadılar. . . Burası rutubet ve gÜD· 

lük kokuyordu. lnaan buraya airer gir
mez kendini alaturka bir hamamın biç 
111nmamıı aoiukluğunda zannediyordu. 

( Arkası uar ) 

AŞK KADRİLİ 
( Dl• Katz•ım Seck ) 

litif ve fan tezi bir komedi 
müzikal oynayanlar: 

MAGDA 8CHNEIDER 
THEO LINGEN 

ve WOLF ALBACH RETTY 

Bu Cuma a\:ıamı ilk bllyllk 
ıu•are olarak 

SÜMER Sinemasında 
göıteraecektlr. 

Cumay" kadar PARA KRALI 
MiL TON'un muvaffak 1~ti 

V abti atlar kra!ı 

REKS 
TÜRKÇE SôZLO 

Hf'lyeo n • Aşk • Dehşet 

T epebap Şehir 
Tiyatroıaada 

t-10-935 Çarşamba 
aktam ıaat 20 de 

OLÇOYE 
OLÇO 

dan tutarak beni eve g~ü. .~ kutusundan çıbrdıiı aman 
kansı Dona Dolorea beni daima süler b.. • • • 
"de L--·ı-- tatlı ve mania aeaile <«aran- bır tabancadan ibaretti. Fakat 

yu _..,....' vidaJan..:I.:::... •• 
ra keneli evimi ziyaret etmeği hatırladıiun· kabzasına ...... uman m 
dan dolayı memnun oldujunu söyledi. mel bir tüf ek olurdu. 
Dona Dolores tab'an tatlı bir kadındı. G • 6" --·--'ılı 
D !! ___ ,___ d•v• h!1-!!- bu balave anp ır llllÇll 

aUNUa11111 ver ... ~· onun • n __ Alibio" bu ililuA 1m1a..:::..-. 
tini bir kat daha artırıyordu. .uuu 1 •""15uuUD 

Molinanm yemek ocluınm bütün duvar· tına ııJottınr ve arka avludaki 
lan haritalarla kaplaftDUflı. Seyahat arzu. kampın çachrlan arumda, halrilcf 
au onun bütün mevcudiy~ tamUfh. ~iç ormanda imi• siJ>i yan cesur, yan 
durmadan karada ve denisde yapmak .. ~ 
tediği seyahatlerden bahsediyordu. Par- ihtiyatkir tavularla dolatar ve 
mağmın ucile ve yahut ta kötede duran bi- harekitile vabti hayvan avmı 
lirdo iatakasile haritadaki nehirleri Ye dağ ederdi. Her adımda seri bir luuıwılrı• 
silsilelerini talcib eder, onlar baklwıda ben- 1..... eli bir----~ ~1.ıı.. 
d l ~ t · t d" .,...,mı evv Ull'IU1I, eonra UUUS" en ma uma ıs er ı. 

Deri yığınlan rafa çevirir, keskin balaflarile m 
yel bir çalıbim içinde Aldenen 1 

Yemek odumm Yambepml~ ~ muhayyel bir hayvanı ararch. a.au.-
ocluı vardı. Burası da tıpkı bU' muzeye . • • • 
benziyordu. Battan af8ğı deriler, balı yt• bıre durur, eerguı, tetik bır 
ğınlan, dolmut kut ve hayvanlarla yan alır: 
yarı dolu idi. Yılan derilerile, arslan ~e?: - Ha!... Buradan bir ,ey lrM:199 
leri birbirine kanfmıftı. Bunlarm kimiai y lam 'iİltÜne --1:-...- hem ı Al 
duvarda asılı, kimiai gelifi güzel yere atıl- o un gça7va' • 

mıttı. Her tarafta İspanyol tablolan, Ha· na! Şimdi de öteki gözü atalım.. 
bet tespihleri, gümÜf tel itlem~, tüyler, Hah! •• Yıkıldı. 
mızraklar, deriden yapılmıf kalkanl•r, hı· Ôyle macaalar iri 
çaklar, kıhçlarf ve cleven.u yommtalan 1 te ... diye bai1111' ve böylece 
vardı. Devekufu yumurtalan altın yaldızlı f • 
ve birçoğu çatlak olan aynalann önüne •· da IOlda muhayyel vahtı ha 
salmııh. Bu çatlaklan ıid....k için ayna- öldüre öldüre aYlumm clavanna 
mn bu k111mlarma çiçek resimleri yapalmat- gider. ondan soma da dönüp 
tı. Odada lake ve yahut yaldızlı birçok f Mr eda ile -:ıın-..-.1: Artık 
sandalye ve kanape de vardı. er .... ~ 

1 O • .. al ~·_!-I noktada oyun biter ve dostum 
nım mor er halliıi al d 

Hiıanetçileria daireai ajzına bclar Jerlİ lr ı. 1 _ -L:-ı • • 
erkek, kadm ,,,. çoculdlırla doluydu. Don Don Alibio upanya ,...... ermm 
Alibionun mealeii oldukça kir ptirdiii mı azamında kumarhane iti 
için bunlar Adiaababeclaki hizmetçilerin Hatta, Ban landa bir ...bk • 
hemen hemen en iyi balulanları idi. Mn· -..:ı..&a..ı::...=..n iMie iki 
mafih Don Alibio Rulet muasım idare et- IUUUUl"Hıgu JllPllllfb. sene 
mekten maada haıka itlerle de megul o- vel, .aylemek istemediği bazı eullll! 
luyordu. Her ıeyden bahseder, Mlmediif siz esbab dolayuile memleketini 
,eyler hakkında bile kendine göre prip, lcıetmeje mecbm lcahıt ve imi-' 
orijinal fikirler beyan ederc:I. Bütün bir • • • • 
samün kütlesine hitap ediyormtlf ıribi dai- Manil,aJa gtlllllf. Bunda laialaç 
ma yüksek sesle konufQl'Cla. .festleri ıon kaldıktan 80lll'a .... atin ayni _. 
derece manidardı ve bun1- yalnız ellerile ayni kahvenin ayni muumda 
çe"!'~ine mlaüta...,..bit'D' -~Y~!,~ ~sadudllı· sütlü kahve içen bir adam nazan 
nı l)'ICe an ı mea ıçın UUTIDJ vuc 
harekete ~ordu. katini celbetmİf. Molina fazla 

Mükemmel bir aililı kollekaiJODu dememİf ve bir atin bu muntazalll 
Bu zabn en kiiçüiündea tutua ela fil •· detli adamla ko11Lf21215.11a. 

vında kullanalan en biiyük tüfeie Val'IDCll• A~ 
ya kadar ~- bir siWa 1koU~~01111 Y&r• ZaYalh .,. ...... ilmS üwe 
eh. Arkadaki avluda bildin tecbiaatile taaa .. 
bir ele kamp vardi. Ortada iti ~ ça- fabl '-a •lcla...,a ÇÜfan bir 
dır ve etrafında da hizmetçAu.. mahsua mütlcesi imit. Adamcağızın )'afi 

küçük m.a.rutl çadırbır kurubnu,&i. BiiyUk. meli bile bir mucize İmif· Çüakü 
ça~ırlann içinde seyyar karyolalar, ve por- • dört saatlik adw --·ı. 
latif masalar ve sandalyeler vardı. Çadır mı 8 ,. __ 
cllreklerine çefit çeşit ....._ .......... bir fuancala ile bir budak sütlü 

Bu, doktor Sturmerniki ıı"bi yeni bir veden İllaretalİf. 
kamp dejildi. Burada bulunan bütün Cüz'i bir para mukabilinde bir 
efy& müatameldi ve Adiabalaade •· yan ammdald bir yığm paça 

tın aluunlfb. Bir aeyyah Ye yahut da tierinde yatıyor, Ruayadan g 

bir maden arayıc111 memleketin içeri parası hakkında hükumetin ver 
taraflannda yaptıfı bir seyahatten karan bekliyormuf. ( Arkası v r 

MUHTAÇ OLDUGUNUZ iNKILABA KAVUŞTUNUZ l 

Y 1LD1 Z - ( Etoııe) Sinemasında ::!:,: ;:~ 
Dalma bitiod vizyoa • Fiıatlarcla tek bilet ueulü • .m... teluaiiiade bir illtnllp "olan 

mulat.... mklbel .. n.. 
~----• BAHŞiŞ VE PROGRAM 0CRETLERl TAMAMEN KALDIRILDL 



9 Blrind Tetrln SON POSTA Sayfa 9 

OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN Cephe Mektupları 
~~~~~~~~~~~~ 

Habeıliler Taı 
Gibi 

Kovuklarından 
Fırlıyorlar 

Cin 
(MI tar elle ile wr lal• tar 1111 ) 

.,. Her hakkı mahfuzdur. .,. Yaıan: Zlg• Şakir --------~ 9110/86 4 ... 

No.170 

Fransız Binbaşısının Plinlı Sözlerine, (Bq tarafı birinci yüzde) 

edemiyerek aramızda f111Jdatıyorduk. 
Saat be§ ... İtayan kU'YVeteri Mareb 

nehrini ıeçtiler 'Ye Habe, arazisine gir· 
diler. Artık harp baılamııtı. Böyle ga
rip bir harp ırörmemiıtim. 

sonra, ltalyan amele tabmlan ilerJemeit 
hatladılar. Bun1ar bütün gün kayalan df. 
namitle atmakta, ezmekte ve arkadan ge. 
lecek kıtaat ve askeri nakliye vesaiti İçİırf 
yol açmaktadırlar. Ve İtalyan ameleleri 
yeni bir (Roma) yolu İDfa etmekteclirler .. Artık Kimse Kanmıyordu · 

Bir Cizvit 
Papazı 

O sırada; zahiren Sivaata bulunan 
Fraıuızlara ait müeueaatı tesellüm et· 
mek, hakikatte iae buralann ahvali 
hakkında tetkikata giriımek mabadi
le birkaç cizvit papazı ile bir iki Fran· 
sız zabiti Sivaaa gelmiıler, Reıit Pa· 
§ayı ziyaret etmiılerdi. Bunlar ara· 
sında bulunan Fransız binbaşılarından 
jandarma müfettiti M. (Brc.no), bir 
aralık Reşit Pata ile hususi görüşmek 
arzusu izhar ehnif, paıayı bir köşeye 
çkerek: 

- Muatafa Kemal Pata ile kongre 
heyetinin Sivasa gelerek burada umu· 
mi bir koqre yapacaklannı ifittim. 
Eğer Mıutafa Kemal Pap buraya ge
lir, ve burada bir kongre akdine girifir
a«;, bet on gün zarfında bütün burala· 
rın İfgal altına alınacağına aureti kat
iyde vakıfım. Sizin ıahaınıza kar§ı 
bealediğim hürmet hiaai icabı olarak 
bunu haber veriyorum. Eğer inanmaz. 
sanız, bu msel bir emrivaki halini 
aldığı zaman görürsünüz. O vakit, va· 
tanınıZ1n felaketine sebep olanlar ara
sına siz ile airmi, olursunuz. 

Demİ§tİ. 

Ya, ıarip bir tesadüf; ve yahut ta 
hakiki bir kast eseri olmak üzere, er
tesi gün de hemen ayni kanaab vere
cek surette, Dahiliye nezartinden bir 
§İfre gelmitti. Gene pek tuhaf - ve ya• 
hut Dek tabii • dir ki bu Fransız zabit • 
lerinden biri, kolordu kumanclan11u zi. 
Yarete ııitmit; uzun uzadıya göriiferek, 
toplanacak olan Umumi kongre hak
kında kumandandan bir JeYler öjTen
nıek istemiıti. 

Bir l9gal 
Tehdidi: 

Cene bir gün tonra (binbqı Brüno) 
•ali Reıit Papya gelmit: 

- Ben, dündenberi bu mesele üze
rinde pek çok dÜfündüm. Nihayet, 
funa karar verdim: Eğer, Muatafa 
Kemal Pata ile kongre heyeti, burada 
taplanacak kongrede itilaf devletleri 
aleyhine tahn'ltatta bulunmazlar; ve 
onlar hakkında müteca-rizane lisan 
kullanmazlarsa, kongrenin inikadında 
hiçbir mahzur yoktur. Bizzat ben, 
(Ceaeral Fran19 Despere) ye yazar, 
Muatafa Kemal Pqa hakkındaki te'Y· 
kif enır:-: · ld • .._. gerı a arır, ve kongrenm 
toplanmasına muhale~t olunmaması 
baklanda Dahiliye nezaretinden aize 
emir v d. · · er arırım . .Fakat şu ıartla ki, aiz 
de ~~~den hiçbir hususu ketmetmiye
cekıınız. Kongrenin hangi tarihte top· 
lanacağını haber verecekainiz. 

Demiıti. 

Fransız binbatıaının bir ııün evvel İf· 
gal te~Clidinden bahsederken bir gün 
sonra müliyemet keabetmesi; ve bahu
sua konıırenin toplaaaeatm ıünü öğren
mek İetemeai, Refit Papyı ikaz etmif; 
v~ Mustafa Kemal P&§ll.Y.a derhal uzun 
bar te~graf çekerek vukuu hali hikaye 
eyleauı; ve ezcümle: 

( · · · Anlatılıyor ki bunların fikri, 
k~~Ji Siva.ta toplatınaja muvafık 
ıorunerek kongre heyeti kiramil . • 
b d'' euzı 

ura a ıçüaaa ettirmek ve el albndan 
tedarikitta 'bulunarak .. 1 ih • cum e vaıu 
ele geçırmek ve ayni zam nd • 

1 .• d a a 1Hal 
mese esma e enıri vaki h line ko 

k .b . a Y· nıa tan ı arettar.) 

( . . . f ntrikala bir tehlikenin bu kad 
mütekarrip ve adeta el ile tutulaca-;: 
derecede mer'i olduiunu bilip durur. 
ken, keyfiyetten sahililerini haherdar 
etmeji ve binaenaleyh, Sivaata konııre 
akdinden sarfı nazar edilmesini arzey. 
lememeii vicdanıma sıidıramad1111.) 

(... f kinci bir kongrenin behemehal 
akdine lüzumu kat'i ... var ise, dört ta
raftan itaali pek kolay olan Sivasın 
merkezi içtima olmaaandan sarfı nazar
la, itga) ihtimali bait olan ErZ1D'1Dncla 
•e yahut tensip buyul'U.luna, Erzincan. 
da inikadı eababma teveaaül b11J'111'Ul· 
nuuını selameti memleket namına iatir
laanı ederim.) 

Tarihi tan açıja hissediliyordu. Hanedanı 
Sözlerı saltanattan, ve timdiye kadar iffet, ıe· 

Cümlelerile • aa.mimiyetinde hiç fÜP· ref ve haysiyet mefhumlarına· riayet• 
he olmıyan • hissiyatım arzeylemitti. karlaklarile tananmıı bazı ailelerden 

Şunu da kaydetmk lizımdır ki, bu zuhur eden kadınla erkekli (yeni mede
suretle düıünen yalnız Refit Pil.§& da· niyet türedileri), birdenbire ortaya 
ğildi. Sivas eırafandan bazıları da bu atalmıılar; asıl Türk dimağ ve havsa· 
enditeye kapalmıılar; sabık meb'uslar· lalarının alamıyacağı taıkanlaklara ba§• 
dan Rasim Beye rica ederek, (Heyeti lamıtlnrdı. 
temsiliye) azasından Raif efendiye ay· idraksiz 
ni maksat etrafında bir telgraf çektir- Bir ZUmre s 
mitlerdi. lstanbula yığılan, açlık ve zaruret 

Mustafa Kemal Pa§a; bu telgrafları yüzünden bütün mukaddesatlarını çiğ. 
aldığı zaman, büyük bir sükUnet ve niyerek maddi ve manevi varlıklarını 
vaziyete kartı emniyetle Retit P&§aya satan bir kısım beyaz Ruslar; İstanbu
cevap vermiı; çektiği uzun cevap tel- lun temiz ve asil Türk ruhuna feci bir 
grafında, tarihin öz mala olması lazım- sefahat zehiri akıtmıtlardı. Galip ordu
gelen JU sözleri söylemİftİ: ların genç ve zevke dÜfkün zabitleri ise, 

(... Mösyij Brüno ve rüfekasının, bu zehiri en acı ve süfli İ§ret ve §ehvet 
makamı tehditte vuku bulan ifadeleri· §Araplarına katm:tlar; birdenbire da
ni, tamamen blöf olarak telakki ede- Jilete sapan bu idraksiz zümreye yu. 

rim.) duın yudum sunmaya ba9lanuılardı. 
(... Fransızlar tarafından • binb-ıı fatanbulun kozmopolit aalıneleri için· 

Brononun dediği gibi • be§ on günde de, kıaa bir zaman zarfında yepyeni 
Sivasın itıali, o kadar kolay birşey de- bir unsur türemitti. Ve bu unsuf, ru· 

110,000 ltalyan 
İtalyanlar cenuba dojTu 66 kilomet· 

relik bir cephe üzerinden ilerliyorlar. 
Bu cephe prkta Senafeye ve garpta da 
Adikalaya istinat ediyor. Birinci ftal
yan kolordusuna kumanda eden C ne· 
ral Santini tarktan ilerliyor. Ceneral 
Biroli merkeze kumanda ediyor ve Ce· 
neral Maravigna da cephenin merke ~ 
zindeki kuvvetleri idare ediyor. 

60 yatındaki ihtiyar balyan baıku
mandanı Ceneral dö Bononun 1'wnan
daaı altında ıarki Afrikada takriben 
( 110,000) kitilik bir kuvvet vardır. 

İtalyanlar hududu geçeli birkaç saat 
olduju halde, Habe§ kuvvetlerinin mu
kavemetine maruz kaldıklarına dair 
hiç bir haber gelmedi. 

Bll.§ıırıızın üstünden İtalyan tayyare
leri Adua istikametinde uçuyorlar. Bun
lar evveli halka beyannameler atacak 
ve onları mukavemet etmemeje davet 
edecektir. Ayni mealde yazılmıt beyan• 
nameler Adigrat ve aair Habet ıehirle
rine de atılacaktır. 

ğildir.) bunda mevcut olan cevherin aalım kay· Faşist SelAmlart 
( ... Ne Fransızlann ve ne de her- bedivermişti. Büsbütün yeni bir zevk ve Bir müddet aonra İtalyan kuvvetle-

hangi bir devleti ecnebiyenin sahabeti- sefahat hayata uyanmıJh. Sanki, Türk rinin Adua istikametinde on iki mil 
ne tenezzül eden ıabaiyetlerden deği- ve müalüman f stanbulda, yavq ya va! ilerledikleri halde gene hiç bir muka· 
lim. Benim için en büyük noktai aıyanet altı asır evvelki Bizanaan ruhu l:aortla· vemete maruz kalmadıkları haberi gel· 
ve menbaı 19faat, milletimin sinesidir.) mı§b. di. Bunun akabinde de ftalyan kuvvet-

··· Bunları, Mösyö (Brüno) ya fatanbulun asil ve necip duygulu lerine bir müddet refakat eden Hervi 
söylemenizde hiç bir mahzur cörmü- evlatları; kendilerine yabancı gelen Misaer ismindeki sinemacı geri döndü. 
yorum. Ve bu miinaaebetle Mösyö §eyleri görmek, yadırgadıkları ses· 250 metre filim alml§ ve bu müddet zar
(Brüno) ve rüfeka.ana; milletimizin leri itilmemek için evlerinin kuytu kö- fında hiçbir ailih sesi iıitmemitti. Fa· 
muhaf azai hukuk ve müdafaai iatikla- telerine çekilerek kanlı gösyaılarile kat bu yürüyüı ~naaanda tıpkı Eritre
li için Erzurum kongresi beyannamesi- Allahtan halas ve necat dilerlerken; Jilere benziyen Habeflere tesadüf et· 
le • bütün cihana olduiu gibi • kendile- o mütereddi zümre araautda da post mitti. Kadın, çocuk ve ihtiyar Habe,li
rinin f stanbuldaki mümeHili siyasileri- ve sandalye kavgalan, mal ve para Ier yolun kenannda duruyor ve ilerli· 
ne de iblağ eylemiş olduğu mukarrerata yağmaları m.-ydan almıfb. yen müstevlileri faıist aelamile selimh-
esasiyeyi tatbikte, hiçbir suret ve se· (Arkası var) yorlarmış. 
bttple duça.n tereddüt olma.aına im.kan ········~··· .. ···•••HIHHllllllllllllll ................... . 

: 
. ) Az ltir zaman içinde istilq.afa çakan 

bulwmmedıfl Wldirilmit olur.) ( Toplantllar, Davetler ftalyan laarp tayyareleri avdet etti. 
( M~ Briino bilmelidir ki·, Fran- --ı- G Bunların aldıia fotojraf)u c1a yerli hal • 

sızlann Sivası İfl'ale karar vermeleri, ÜreşçiltJrimize kın kulübelerinin üzerine beyaz çarp.f. 
~endilerine pek pahalıya mal olabile- lar serdikleri ıörülü)'Ordu. Bu tayyare 
cek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla Madalyalar hücumuna maruz kalmamaıan için tes-
yeni bir harbe karar vermelerine müte- lim olduldanna bir İfaret tetkil ediyor-
vakkıftar. Böyle bir kararın; (jandar- Verilecek du. 
ma binbaıısı, M. Brüno) ve rüfekaaı 
arasında tezzekkür edilse bile, Fran· 
sız milletince muta olabileceğine ihti· 
mal verilemez.) 

Mustafa Kemal Patanın verdiği ce
vap, Retit Papnm kalbine su serpmİf; 

(ısendeniz; anlıyabilditim kadarı· 
nı efendimize arzetmekle, ... azifei Tic
daniyemi ifa ebnİf oluyorum.) 

Diye bqlayan cevap telgrafına: 
(... Emirlerinizi ifa edeceğimi arz 

ile ihtiramatı mahsuaamı takdim ede
rim efendim.) 

f•t abul sröret beyetindenı BUtUa Cenahlarda 
Muaolininin damacl Kont Çino 

ile oğullan Brüno ve Vittorio, dahil· 
de yapmlf olduldan muvaffakiyetli taras
sud ve istilqaf açulapmdan dolayı kuman
danlan tarafmdan tebrik ve takdir edil· 
mitlerdir. 

İtalyanlarm aai 'Ye aol cenahlara hali 
ilerilemektedir. Her üç koldan il«liyen 
İtıtlyan kuvvetlerinden gelen baberlen:le 
henüz silahla hiç bir kimseye tesadüf etme
dikleri bildirilmektedir. 

İlk İtalyan askerleri hududu geçtikten 

• D•gll E/upl'.a • 

Plintör~er Dünya 
.Rekoru Kırıldı 

Moakova, 8 ( A.A) - 1,2 ı 
Oç kişilik plant8rler dllnya rekor J 

kmlmıttır. 
Bunlardan bir kiıllikler 38 

saat 40 dakika, iki kltilllder 38 
saat 10 dakik ve Uç kitllll 1er 
de l 1 saat 30 dakika uçmuı· 
lardır. 

illerde Sayım için Kon· 
feranslar Veriliyor 

An kara, 8 (A. A.) - Genel aiifu. 
uyımı hazırlıkları blth ti H i'çe
Jerda blytlk bir faaliyetle llarlea ok
tedlr. 

lıtatlııtik umum mldb muaYla1 
TokatJa aayım memurlanaa kom•• 
ranı verdikten •onra Amuya'ya1 

ıube rnildürlerinden Ali Fuat Erainca .. 
ve GOmDtbanede konferans v•r ıek 
Trabzon , Nefi da Gaalante 'de 
koaferaaı verdikte• ıonra Ur.a7a 
hareket etmitlardir. 

.... ·--····---··--------'-
Yeni Netriyat 

KUçUk Adam 
ÜçDıacll aayıaı srlzel bir kap lçiıa· 

da çıktı. Bu sayıda methur komik 
Naılt Ktlçllk Adam okayacularıaa 
çocuklutunu anlatıyor. 

................. ~----
ŞiRKET BANKA VE MAL 

Memurlar na mabıuı K. KömtlrdlJa• 
nı• aerl Ye ticaret kltaplan 

v .ı •arfl•rle: - teDZiW bedeli Kr. 
Ameli n tatbiki ka•biyo 35 
Yeni muhaHbe aaull 122,1 
Ticari mal6mat n bankaoahk 105 
iktısat ilmi 87, 
ihti•aa aauhaaabelerl 17t 
( Şirket, •anayi, ziraat •• banka) 
Ticari va mali heaap 70 
LOıarltme cetnlleri (yeni rak• 
kamlarla ) 5< 
Batbca Hbı J•rl: ikbal kltüphaneG~ 

Nat_lt .. E..tuırul Sadi 
Ş•hzacİ'ebatı Turan tlyatrffuad• 

Bu gece 20,tO da 

8e9'• ...... 

Kayıp - 1980 yılında 1ıtanbul 
lç.ınou mektepten aldığım şahadetaa

m yJ kaybettim. Yenlalni alacağımdan 
hukmü yoktur. Nihat 474 

Satırile hitam vererek milli harekete 
kat'iyyen muhalif olmadığını göster· 
mitti. 

11 İ ktetrln 9:JS cuma glnl sut 
19 da Taksimde G&neı kulöbtinda 
Balkan ıampİJonlutunu kazanan u•u. 
sal gOret takımı şerefine verilecek 
çay ıö 1.ninden sonra 93~ B!!DUİ seç• 
me miıs bakalarında birinci ve ikin· 
cilik, 933.934 latan bul nııotak.t l:"r\ıı
c l'klerıne derece Ye 934 senesı mın· 
taka birinciliklerinde birincilik ve 
ikinci lk alanlara madalyaları teyzi 
edliecetindaa aıatada iloıleri yazı ı 
gDreıçiluln o saatte Güoot kuhibl
no gelmel ri teblit o'unur. 

Gilneı kulilbiln en; Ali, Yatar, Ve
fik, Saim, Mu"tafa, Ömer, Osman. Ce· 
la', KAmil, Ali Osman, Ahmet, Aleko. 

,i ................................................ ~ 
••• 

Ya su 
Nlraları: 

Anadolu; milli varlığmı korumak 
İçin düflllan süngülerine bu suretle 
aöiüs germeye hazırlanırken, ( Atina) 
dan sureti mahsuaada İatanbula sön· 
derilen (Hepetlu Yunan kralı hazret· 
lerinin resmi bandosu) Beyoilunua 
Tepebaıı bahçesinde (icrayİ terennüm) 
ediyor; fstanbulda bulunan (Elen) 
unsuruna cezbe ve heyecan verecek 
milli havalar çaldıkça, mest olan va· 
tandqlann: 

-Yuu. 
Naraları, vatan aıkile yanan Türk

lerin mahzun kalplerine zehirli birer 
ok ıihi t.eair ediyordu. 

Haliç kulUbllnden; Şeref, Nuri, Faile, 
Çoban Mehmet, Yusuf Arslan Cemal. - ' Ömer. Servet, Beıir, Şahap, Salih, 
Fehmi. 
Beıiktaıtap: Nufrl. 
Anado.udan: Talip. 
Harbiyıedea: Şefik 
K .. mpqadan: Ah•et, Niyazi 

EskrimcllerÇaOırdıyor 
Eakr m FederHyoauadan: 
10/91935 perıemba glnft Beıiktaı 

jimnastik kullbl •alonuada saat 19. 
21 ara .. nda Ruslarla kertalatacak 
ulusal eskrim takımının aon Hçıae.ı 
Japılacatmdan heveskirJarın bu HÇ• 
melere dnetll oldukları blldirilir. - -mcıcz r 

TAKVİM ' 
Fakat;. bu mübarek topraklara ait 

lıialerit sadece (ittihatçı) dütmanhfln· 
dan; ve Anadoluda vatan için çahf&ll• 
tarı da İttihatçı zannederek bütün va- l-G'.:":' .. ---.:Ç:=AR:":'.':ş::":A~ll;:::B:-=A:===-...,B==-=11=1,-I 
tanperverlilderi bunlara koyu koyu sı 9 t el TEtAtN 93S 11!7 küfürler •vurmaktan ibaret olanlann ~ 
da bu eoıkun zümre arasmda memnu l---:Ar~a';"bl;-:1;;;354;;-;---ul:---R::-•111-t-l-l-SI--I 
ve müsterih bir halde dolafbkan görü- 1f Reeep il EylGI 26 

liiyordu. EYk~EN .. Yuatl Yaktt ı.uı Yaeatı 
Yeni Medenlret oa..., 12 21 ' ot Aı.,.. 12 _ 17 40 
TUredllerl : ötı. ı • ıı oı Ya._ ı • 11 12 

Cün seçtikçe, bu dmrt arumda ı.ııı• t iZ 15 H ladlr IG 44 O.. 25 

•aılayaa tereclcltnia arttljı da açık. 

MARTHA 
EGGERTH 

Yarın akıam 

MELEK 

tarafından yaratılan ve 
beynelmilel V eaedlk film 
mtlıabakaaanda birincilik 
kupamnı kazanan : 

KASTA 
DiVA 

Ônllm&zdekl Cuma akıamı : 

i PEK 
Sinema~ında itaıyanca Sinemasında Almanca 

KASTA Dl VA filminin hem Almanca, hem de ltalruoa nlahalarmda 
MAOliALENA roliioü MARTHA EGGERTH 07ııamaktadır. Diia 
artiaU•r her iki nüahada tamamen ayrı a7rıdır. 

Bu iki sinema mDaamere•I lfln blletlerlnlal ıtmdlden 
sinemalar glfe•lnden aldırablllrslnlz. 

Telefon : İpek : 44289, Melek ı 40868 

Davlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Buımevimlzla bir yılda çıkardığı 65 • 70 bin kilo kadar en 

çok bet •ntim genlıliğlnde kırpınb kAğıtlan açık arttırma ile 
aablağa çıkanlmıfbr. 

ihale 25110/935 Cuma gllnO saat 15 de Ba11meYiade 
caktar. lateklilerin arttarma ,ağından «ince % 7,5 ilk p•J 
olu 65 lira 62 kurutun vezneye yatınlmaıı gerektir. 

Şartname Ayniyat mulaaıiplljloden ahaabillr. 

• ,.pi ... 
akçe81 



IO Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Yazaa: 

M. Turhan Tlrkler 
Hadım Siileyman ·Piri Reiı- Murat Reiı 

Vaziyetin 1'.arışık Olduğu Sırada Murat 
Reisin Raporu Hünkara Sunulmuıtu 

- Hafi, demişti, oğlum bu küstah
lığa cür'et edemez. Bir takım müfait
ler, bulanık auda balık avlamak için o
na iftira etmİf olaalar gerek. Zinhar bu sözü 
bir dahi liaana getirmeyin, böyle olmı • 
7acak itlere vücut vermeyin. 

Fakat ne yapacağını da kararlat· 
tırmlfb, paditahhk zevkini babalak 
duysularından üstün tutarak kırk 
yaıını geçkin oğlile besaplapnayı 
lurmuftu. lıte veliaht, Konya Ereiliainde 
babasının elini öpmeğe geldiii giin hün
kinn vaziyeti bu biçimdeydi. 

~ 
Y enlçerller Meydend• 

Vezirler, ya bir feY bilmiyorlardı, yahut 
bilmez ıörünüyorlardı. V eliabb bir saatlik 
7oldan karııladıkları 11'bi onun gelifinden 
bir arün sonra da sıra sıra otağına ıitmif. 
lerdi, elini öpüp hediyelerini almlflardı. 
Bu merasim bitince hünkardan emir geldi, 
Yeliaht davet olundu. Mustafa, mevkiine 
7aklfan bir tantana ile atlandı, yola çıktı. 
Vezirler önünde yürüyerek kılavuzluk edi-
7orlardı. Yeniçeriler de saf bağhyarak ken
dsini alk1Jhyorlardı. 

iki otak arasındaki yol kıaa olmamakla 
heraber merasim yüzünden gayet yavq 
alınıyordu. Nihayet tehzade babasının ça
dırı önüne geldi, attan indi, vezirler de bi
rer selim verip çekildi. Mustafa heyecan 
içindeydi, çoktanberi yüzünü ıönnediği 
babasının ellerini öpebileceğini, özlemini 
dindireceğini düıünerek derin bir tevk ıe
çiriyordu. Bu tatlı heyecan ile otağa girdi. 
Kendiaine açılacak kucağa atılmak için ba-
Sll'landı. ·-

• Yedi Dllalz 
Fakat otağda Padİ4ab yoktu, bu müla

bt sırasında bulunması icap eden memur· 
lar yoktu. Yedi dilsiz vardı. Mustafa onla
rın hepsini tanırdı, babasının sarayında ne 
aibi itler için beslendiklerini bilirdi. Bun
lar, sizli kalması istenilen, birden duyul
ma •ndan çekinilen cinayetlerin yapıcılarıy
Clı. Uzun yallar İmparatorluğu idare etmit, 
lfürk ordusunu Viyanaya ve Baidada gö
tüt \Üf olan sarzizam lbrabim Pataya da 
To kapı sarayında uyurken boğanlar bun
laulı. 

Şehzade Mustafa, babasınm yerine cel
latlarla karıılatmaktan doğan acıklı f8f • 
kan ·Jı gidermeden dilsizler onun üzerin-e 
~hldılar, yere yıkmak ve boğmak istedi
ler. Padif&b, otağı ikiye bölen atlas perde
yi n"alıyarak manzarayı, öz oğlunun öldür
mek iatenifini tatlı tatlı seyrediyordu. Mus
tafa, suçsuz bir ölüm mabkUnıu bmcile ken
tlini müdafaa ediyordu, bir taraftan <ı baba, 
bab, beni öldürüyorlar» diye haykırıyor, 
bir taraftan dilsizleri yumrukla, tekmeyle 
•en Gnden uzaklqhnyordu. ... 
Celllde Kelle ısmarlandı 

tem Papyı azle mecbur kalmak meselesi 
üzüyordu. Taht için oğlunu öldürtmekten, 
hem de gözü önünde öldürtmekten çekin
miyen bu adam, ordunun zorile aadrizam 
deiiftirmeği hazmı güç bir felaket aayıyor
du, günlerdenberi bu felÜPtİo acısını yaıt· 
yordu. 

... 
Sert Bir irade 

Öyle bir durumda Basra donanmaslDln 
hırpalandığuıı, Süveyfe dönemiyerek geri 
çekildiğini duyunca kim bilir neler yapa
caktı? .. Bütün vezirler, sert ve amansız bir 
irade çıkacağuu oranlayarak üzülüyorlardı, 
içlerinden Murat reiae rahmet okuyorlar
dı. Hemen hepsi bu yiğit denizcinin de Pi
ri Beye benzedileceğinden fÜphe ehniyor
lardı. Hatta bunun öbüründen daha ağır 
bir cezaya çarpılacağını &anıyorlardı. Çün
kü Piri reis, izinsiz Süveyfe döndüğünden 
dolayı suçlu ıörülmüıtü. Halbuki Murat 
reis, donanmayı hırpalatmıf, Portekizlileri 
yenememİf olmak gibi suçlarla töhmet al
tında bulunuyordu. Bu takdirde onun if
kencelerle öldürülmesine Padifahın hemen 
emir vermesi gayet tabii idi. 

... 
Bir UQurauzluk 

Kanuni Sultan Süleyman bütün bu oran
lamaları hop çıkardı, hiç te vezirlerin dii
tündüğü gibi davranmadı, Basradan gelen 
raporu okuduktan sonra sadrazamı çağır
dı: 

- Bu itte, dedi, bir terslik, bir uğursu?:
luk var. Ne hadun Süleyman, ne Piri Bey, 
ne de Murat reia umduğumu yapamadılar. 
İyi hazırlık mı yapılamıyor, gemileri mi iyi 
donanm.ıyor, yokaa letker ve cephane mi 
mi az?.. Her nedense itte Hint seferi 
tatsız ıeçiyor. Artık bundan vaz geçmek 

gerek. Fakat oradaki donanmay yüzüs
tü bırakmak ta doğru değil. Muradın de
diği gibi bir er, batka bir er bulmalıyız. Ki
mi diiJünüyorsun bakalım! ... 

Onıu Bir Denizci Lalızım 
Sadrazam dütündü, tatındı, Piri Bey

lerin, Murat reislerin bataramadakları bir 
iti yüz aklağile yapacak bir denizci bula
madı. Gerçi bqta Turgut ve Piyale gibi 
ünlü amirallar olmak üzere birçok değerli 
denizciler vardı, lakin bunlar, Basradaki 
donanmayı Süveyte getirmek itine koıtu
rulamazlardı, gülünç olurdu. Ya Mtaır ta
raflarında, Kızıldenizde dolaf&ll gemiciler
den birini seçmek, yahut Akdeniz donan
masından alınması bir zarar teıkil lf'lmi
yecek kaptanlardan birini bulmak lazımdı. 
Fakat bu denizci, hiç olmazsa, Piri Bey 
ve Murat reis ayarında olmalıydı, onlar 
gibi Ün aahibi bulunmalıydı?.. Böyle ol
mazsa Basradaki leventlerin dedikodu yap· 
maları, ünsüz bir adamın ardına düıüp yo
la çıkmaktan çekinmeleri pek mümkündü. 

• l"anuni Süleyman, yedi celladın tek bir Birisini Buldum! 
ma kUnıu yıkamamalarına öfkelendi, ken- • 
'..il' d d Mahm d dl b" · · __ L Sadrazam bu noktaları mülahaza ede-•• yanan a uran u a ı ıranı ..... •. . 
- sald d Mahm t · · I k rek muabet bar cevap veremedi, İfİ müza-.. eye ar ı, u ıra yapı ı ve ço . . 
L_ tli b" d d O h d •- kereye koymak ıstedı. Arkadaılarire da-auvve ır a am ı. , eyecan an, &Or- . . 
L d fr tt b w makt d nıttıktan sonra bar adam bulacaktı. Fakat au an, ne e en ve oguı an ermanı .. • . 
• ·ı-:. 1 h d · .. • b' bunkar, durumun çok nazik olduğunu, ça· 
esıu•U9 o an ıe za enın uzerme ır pars . . . 

.. 'b' sald d f '--t b" ırtl 'b' d buk davranmak ıcap ettığıni söyliyerek 
ı ar ı, aaa ır s an ga ı av - • . . . 

r b 1 liahta kt b k 

1 

hemen orada bır denızcmm seçilmesinde 
anmıya aı ıyan ve yı ı, emen e- • . 

m d . bow · d' d" d"ls' · d ısrar ettı. Bır taraftan da kendisi düıünü-e:n ı gazına geçır ı, ye ı ı ızın e . . 
•ardun'I bowd yordu, elh yıldanberı tanıdığı veya adları· 
' 

1 e g u. d d v d · ·ı · b' V liabt b"" 1 bow 1 k Dl uy ugu eruzcı erı ırer birer zihnin-e oy e çırpına çırpına gu ur en d · · d B · 
tlıtarıda da imraborile bir ağasının batı en ıeç':':ıy?.r ~· u .. arayı§ sırasında bır 
.esill·yor bır" ceıı·t d A d b l ad, pek unlu bır ad uzerlnde duraladı .. 

, a a masya a u unan Be dedi b' . . b ld .. lrii .... k wl k il . . tirm" k u""zere - n, , ıranı u um. Fakat sag 
çucu og unun e esını ge e d ··ı ·· ··d·· b'lm· 

yola çıkarılmıı bulunuyordu. ~~ ır,. ~mut mu ur, 1 ıyorum: Seydi 
1f reıs. ... Murat Reisten Rapor 

Sal Mı, ÖIU MU? Bu hadise büyük bir gürültü doğurdu, 
ordu ayaklandı, Padifabın aadrazama ka • Sadrazam hemen onayladı: ı 
pılarak veliahtı feda ettiği ileri sürüldü, - Çok İyi buldunuz, Padİfahım. Bu işi 
.Rüstem Paıanın cezalandırılması istenildi. ba,arabilirse o başarır. Yaman denizcidir, 
Hünkar, kuru gürültüye pabuç bırakan tn- çok savaılat yapıp ün ~lmıthr. 
lwndan olmamakla beraber Rüstem p81a. - Sağ mı, ölü ~ü?. ll~in hunu anlıya-
71 azletti, arkasından küçük ve kambur oğ- 1 lım. Sonra nerededır, ne lf yapmaktadır, 
lu Cihangir hastalandı, öldü. lıte bu ka- onu öğrenelim. Nice yıl oluyor ki bu yiğit 
nıık durumda ordu Halebe vardı ve o sı- adamn adını savaılarda geçer gönnüyo· 
rada Murat reisin raporu gelerek hünkara rum. Sağsa bir köıeye çekilmit olacak. 
sunuldu, Haydi sen git le araıtır, ne öğrenirsen ba-

H erkes, Padiıahın küplere bineceğini na bildir. 
umuyordu. Çünkü daha dün denilecek ka- (Arkası var) 
dar yakın bir zamanda elini evlit kanile ............................................................. . 

l>oyıyan, arkasından pek sevdiği ve hiç 
79mndan ayırmadığı kambur oğlunu • o 
cinayetin cezası samlacak bir tekilde ansı 
:ırın • kaybeden Padiıahın sinirleri pek ger
sindi, yanına beamelesiz girilemiyecek bir 
kertede köpürmüı bulunuyordu. Onu, ev
lat katili olmaktan ve baıka bir oğlunu da 
ecele kaptırmaktan ziyade sadrazam Rüı-

Orduda Maklnst Olmak 
isteyenler 

E"'lnönU Aakerllk Şubesi 
Relsllllndenı 

Orduya makiniat alınaca ktır. İı
teklilerln tubemi:ı• mOracaatlan ilin 
olunur. 
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Altıncı Ulusal r MÜSABAKALI 

Tıp Kongraı•nın Dünkü 
Müzakereleri 

Ankara, 8 (A.A.) - Altıncı 
ulusal TUrk tıp kurultayı bugün 
saat 9, da p.ıofea&r Tevfik Sağ· 
lamın baıkanhj"mda çahımaaına 
baıJadı. ilk ıöıll 1ağhk bakana 
Dr. Refik Saydam aldı. Dünkll 
açıhı tllrenlnde kurultay tarafın· 
dan ittifakla verllen karar muci• 
bine• dlln akıam cumhur 
baıkanı Atatürk'• kurultaym 
tazimlerini arzettiğlnl, AtatUr· 
k'Un Altıncı kurultayın verim· 
il çahımaaından emin olduğu• 
nu gelecek kurultaylar için ba· 
ıarımlı bazırlaomalar dileyerek 
blltDn üyelere memnuniyet ve ae
limlaranı yolladıklarını teblig etti. 
Ulu önderin yDkHk Ut;fabıu ku· 
rultay Oyelerl ayağa kalkarak al· 
kııJadılar. 

Sailık Bakanı, kurultay ikinci 
Baıkanı Profesör T enik Saj'lam 
ve Genel Sekreter ProfeılSr 
Fahrettln Kerim G&kay'la bir· 
ilkte Kamutay Başkanına ve 
Baıbakanı ziyaret ederek kurul· 
tayın saygılarını arzettiklerinl ve 
Ye Kamutay Baıkanı ile Başba· 
kanın bütün UyeJere teıekkür •• 
ıelimlaranı yolladıklarmı tebliğ 

ettiler. Kurultay llyelerl alkıılarla 
duyğulanoı gösterdiler. 

Süjelerden rmatizmanın esbap 
ve mahiyeti, tedavisi, esklmit ro· 
matlzmalarrn sebebi hakkındaki 
ıon nazariyeler izah edildL 

Öğleden sonra raporlar Oıer
rinde münakaıalar yapıldı. 

Bu 11rada kurultaya So•yet 
murabhaalara ıeldiler. Kurultay 
baıkaoı sağlık ye ıosyal yrdım 
bakanı Dr. Refik Saydam doıt 
ve komıu Sovyet memleketinin 
tanınmıt bilglnl•rinden Uç m:1a
flrl takdim Ye kurultay namına 
selimlamıf, kurultay tarafından 
ıtlrekli alkıılarla aelimlanmıştir. 

Bunun üzerine heyet baıkanı 
Sovyetler kaplıcalar \'e tebdilba
va iıtaayonlar mlldOrü profesör 
Danişefski saz almıı. 

Arsıulusal romatizma mUcad .. 
le teıkilata ve Sovyet romat.zma 
mücadele komiteıi başkanı sı· 
fatlyle bu baatahğan ehemmiyeti ve 
Moskovadaki arsıu usal fizyoloji 
kongrHine ittirak eden Türk he
himlerinin de gördUğU Uzere ıov· 
yetlerin bl gl sahaaın da sulhperver 
çalıımasını an! atmıt ve bu yolda 
iki memleket bilg.lerinln ayni 
yolda çalışacaklarına emin oldu· 
ğunu söyliyerek türk tababetinl 
alkıılıyarak ıözUoe son vermiıtir. 

Bu beyanat kurultayca alkıı· 
larla karıılandı. 

Profesör Lorya ve profesör 
Burdenko da a}'rı ayrı söz alarak 
temsil ettikleri cemiyetler azası· 
nan ve Ruı hekimlerinin H• 

IAmlarm tebliğ etmit Ye roma• 
tlzma tedavisinde kendi nokta! 
nazarını tebliğ etmiı ve alkışlan· 
mıthr. 

Profesör Burdenko mafsal ro· 
matizmasında paratiroid gudde 
çıkarılmasının memnuniyet verici 
neticelerinden bahsetmiş, kendi· 
alnin 34 vak'ada ameliyat yaph· 
ğmı ve memnuniyet verici netice 
aldığını ıöylcmlştir. 

Raporların mUzekereal bittik· 
len ıonra serbest tebliler yapıl· 
mııtır. 

'BİBAYELEB 
Altıum 

Y ork Vak' ası 
- 2 - ederim ki bu iti yapan ben değilim! 

Çocuğu olmuyor, kadın ona üzü- Polis Maknot: 
lüyordu. Ve bu sebeple, kendini o- - Buyurun! dedi.. lzahatınızı 
nun kartısında adeta mahçup hiaae- karakolda verirsiniz .. 
diyordu. Mütevazı bir aileye men-· Herif, söylene söylene bu eınre 
ıup oluıundan her an özür dilemek bat eğdi. Diğer taraftan da, adliye 
iıtiyor ıibi idi. Kocasına, her kaba- hekiminin, ölmünü tesbit etmİf ol • 
batini bağıılıyor, onun her yaptığı- ! duğu maktulü kaldırıp götürdüler. 
nı hot görüyordu. Ve onun ıuçları- 1 Ertesi gıiin, ıehrin bütün gazetele
nı halkın gözünden gizleyemiyor ri bu faciadan batRdiyorlardı! 
idise bile, babasına ıezdirmemeğe Y ork Herald'in bir buçuk ıütunU 
daima muvaffak oluyordu. Lord Skelmertonun cesurane hare-

Zavallı adamcağız da, damadı- keti hakkında sitayitlerle dolu idi. 
nın, kocaların en iyisi, en sadık ve Katil olduğu iddia edilen adanı• 
en vefalısı olduğuna kanaat getir- gelince, bili suçsuzluğunu iddia e
miıti. 1 diyor, kendisinin tehlikeli bir dw 

Lord Skelmertona pahahya mal j rumda olduğunu itiraf etmekle be
olan iki ıey vardı: At koıularile ki- raber bundan herhalde ııyrılacajıoı 
ğıt oyunları. söylüyordu. 
Evliliğinin ilk zamanlannda, müt- Polise verdiği ifadede, maktulÜll 

terek bahislerde, bir iki mühimce Çeı Lavender adında bir babıi mür 
vurgun vurmuıtu. Bu para ile bir terek simsarı olduğunu söylemit ve 
kaç tane yarıt hayvanı edindi ve bu bir çok kimseler de maktulü tanı• 
sayede çok para kazanacağını zan- dıklanndan, bu ifadenin doğrulujuo-
netti. dan ıüpbeye mahal kalmamı!tı. 

Heyhat! Peperkorn, bundan ev- Gazeteciler, zabıtadan tam malu· 
vel, niyumarkette elde ettiği zafe- mat alamamıt olmakla beraber, 
ri Yorkta tekrarlıyamadı. Kim bilir, Corc Higinı adındaki maznunUllr 
hangi sebeplerden ötürü, büyük ko- maktulü soymak kastile öldürdüjii
§Uda birinci gelemedi. Bu hadise, ne hükmediyorlardı. 
Lord Skelmertonu derhal çok fena Lord Skelmerton mahkeme buzu· 
bir mevkie dütürdü. Varını yoğunu runda ıahitlik etmek üzere Y orkta 
bu hayvanın üzerine yatırmııtı. Ka- kalmağa mecbur oldu. Onwı bu İt' 
yıbı, atağı yukarı 7000 lntriliz lirası teki malumatı tahkikab kolaylar 
tutuyordu. Bundan baıka, kazana- tırmak bakımından hayli öuenıli 
cağı servete güvenerek önceden idi. 
bir hayli de borç etmitti. Peperkor- Y ork halkı, bir iyin günü, ki!iıe
na kartı oynamıt olanlar dünyanın nin ortalık yerinde bir bomba pat• 
karına girmiılerdi. Y orktaki oteller- lamıt olsa idi, yirmi dört aaat geç• 
de, bunların birbirlerine çektikleri mezden, Lordun da tevkif edildiği• 
ziyafetler günlerce, haftalarca dil- ni öğrenmekle düttükleri hayrete. 
lere destan oldu. elbette ki dütmiyecelderdi .• 

Ertesi gün, cuma idi. Y arıt hafta- - 2 -
ıı 0 gün önemli bir kotu ile sonuna Bu meraklı hadiseye sebep fU ol-
erecekti. Ondan sonra da halk, gel- muıtu: 
diği gibi dağılacak, ıHız y ork ıeh- Zabıta, simsarın ölümü etrafında 
rini kendi haline bırakacaktı. bir takım esrar bulunduğunu hi11et• 

Lord Skelmerton da cumartesi gü- mitler ve maznun Higinsin tiddetll 
nü Londraya dönmek niyetinde idi. 

1 

P.~otestola~~ k~~ıısın~a ne d~. ol~ 
Cuma günü aktamı, kendi köıkünde !upheye duımuılerdı. Bunun uzerı• 
bir ayrılık töleni verdi. Bekarlara ne, vak'anın ertesi günü, en ufak 
mahsus olan bu tölende, Madam · hir malumat verebilecek kimseleri 
Skelmerton gözükmedi.. dahi sorgu hakiminin kartııma çı• 

Kahveler içildikten sonra, çok karmıılardı. . . . 
yüksek bir poker oyununa oturuldu. Bu suretle bırçok phıtler dınlen-

Kiliıenin büyük saati ağır ağır di. Adliye hekimi _maktul~~ a~~a· 
on biri çalarken, koıu meydanmda ~~~ vurulmuf oldugunu ve ıkı kure
devriye gezmekte olan polis Maknot gın~n ara~ına sap!a~mıt k~lm~t .~!~o 
ile arkadaıı Mörfi birdenbire; aletı katlm de hır av bıçagı ıduğüıi 

- Can kurtaran yok mu? söyledi. 
Bundan sonra, Lord SkelmertoO 

Diye haykıran bir ıeı duydular. evvelce polise vermit olduğu ifadeyi 
O tarafa doğru koıtuklarınd&, Lord tekrarladı: 
Skelmertonun bahçe duvarının di-
b. d b" b" l ·ı b - 'k' k' . O gece, yemekte birkaç dost1J 
ın e ır ır erı e oıutan ı 1 ısı d k b' · .. ..k 

1 
:: var ı; yeme ten sonra ır partı po-

ve yuzu oyun yere yuvar anmıt u- ık · · l d' ı· k' L d ,. d 
·· ·· b' h ·· d"I p 1. l . 1 er çevırmıt er ı; a ın or , a e-çuncu ır ıa ıı gor u er. o ıs erı . h'l· f l k k 
·· .. ·· b - l d b' . ta ı a ına o ara pe az oynamıttlJ gorur gormez, ogutan ar an ıra, b" 1 d l 

,. · b · t l b - d saat on ar su arın a oyun ıa onun• 
amırane . 1~ avır a agır 1: dan çıkmıJ, sigarasını içtikten son• 

- Y etıtın arkadatlar !. Mel'un, ra bahçenin ta nihayetindeki ku.rne-
elimden kurtulacak! riyeye kadar inmitti; tam oraya va• 

Lakin, mel'un sıfatına layık görü- rınca da sesler, bağırıp çağırmalat 
len herif, hiç te böyle bir niyet gös- duymuı, kotmuf, ve polisler yetitin• 
termiyordu. Hızlı bir silkiniıle, has- ceye kadar da katili alıkoymai• 
mının elinden yakayı sıyırmıt oldu- ı muvaffak olmuıtu. 
ğu halde, asla kaçmağa yeltenmi- Lordu müteakıp, maktulün yakua 
yordu. Polisler bunun hemen bilek - dostlarından simsar Ceymis T erri• 
lerine yapıttılar. Haykırarak yar- nin ifadesi alındı. 
dım dilemit olan diğeri de bu esna- Büyük koıunun vuku bulduğu giİ" 
da şu ifadeyi verdi: nün akıamı Terri ile Lavender Ka• 

- Ben, Lord Skelmertonum. Şu rakuğu barında bulunuyorlarmıt
köşkte otururum. Bir dostumla bir- T erri, bunun alt tarafını, iki yanın• 
likte, bahçemde sigarll içiyordum. yalpalıyarak, bayağı bir tavırla. 
Derken bir takım sesler, sonra da şöyle anlattı: 

Kurultay Uyelerlne 1aat l 7 do 
Halkevhıde bir çay verilmiştir • 

bir çığlık iıittim. Koıtum, geldim. - Peperkornun koıuyu kaybet• 
.............................................................. Tam bu sırada, yerde yatan şu ada- mesi bana okkalı bir kar getirnıitlİ· 
.---·-------------• mı gördüm. Sırtında, tam iki küreği- ............ . ................. ~Ar~~-~~ .. ~~r > ... .. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'l'afsılat ı Galata Poııta kutuıu 1255 

nin arasında saplı bir bıçak vardı. # Beşiktaı ·---• 
Katil de hala onun üzerine iğilmiş o:KiŞ YURDU 
duruyordu. O katil, itte budur. 

Yakalanan herif bu iddiaya kar- Talebe kaydı açıktır. Biçki 
ıı isyankar bir tavır aldı. dikitten baıka ıapka, çiçek, 

- Yalan! diye bağırdı. Ben bu korsa ve boya itleri de llğre
tillr. Ayrı ücret alınmaz. Aka-

adamı, yere düıerken, uzaktan gör- retler No. 64. Te!efon: 43687 

düm ve yardımına koıtum. Yemin J ,.,...••••·----------1
"" 



~ .................. ~,~fa;~ .... -~ ......... . 

dea _.,._ 
~-~ Yaza"M Z. .. Bw laalıkı aahftısdar 4mlliil~ 

Zaptiye NazınŞefik Paşa; Genci Yumu· 
şaklıkla Sorguya Çekmişti 

...... Bılıılre 
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ında piyasaya çıkaca tır. 

BiR ÇOK 
T 

KİMSELERE 

aari! 
ZENGiN iKRAMiYELER DAGITAN 
Cemiyetinin 

• BOyUk şy ıyang()su, 
6/12/935 o çekiliyor. 

~4 • 
1 O Lira • 
ramıye: 
BiR EILET BiR LİRADIR. BÜTÜN PIY ANGO SATICILARINDABULUNUR. "5264,, .. ·,'-4 ~ ...... . • •• .. ,. ... • ~ • . • • -

' .. 
Oksürenlere : KAT BAN HAKKI EKREM 

iKTiD4RSIZLIK 
V•KiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
iSTEKSiZLiK 
BELGEV.SEKLiGi 

......... yo~GUNLUK 

KALEM 
KURŞUN KALEM F ABRtKASI 

801 
501 

Mektoplllorln, MUhendlalerln, Ressamların, Dev•lrln 
lhtlyacmı temin eden her cins kalemi yapmaktadır. 
Her kırtrıslyecide satıhr. Ecnebi mUmesalllerlnden 

lkat'lyyen UatUn ve ucuz olan çe9ltl•rl aşaQıd11d1r ı 

No. lu Mektepli kurıun kaleml 
No. lu 

DAGDELEN 
1, 2, 3, derece aLrtllkto rHim kur4ua kalemi 
10 mulıto'if 1ert:ikte en iyi c:na kurıuıı lcalem 
M.ırangoz kur~un kalemi 1011 No. lu 

99 •• T, ıçı kurfUQ kalemi 
701 
702 " .. B ve C, 2 ıorllikte devair için Kopya kurıun ka1tml 

A, B, C, D, Renkli kopya kal~mler! 
!'Ol •• bir ucu kırmızı, bir ucu mayi kalem 

1312 .. 6 renkli kıc lem 

1823 ,, 12 renkli kalem 

NURKALEM : TUrk yapısı, ucuz ve UstundUr. 
NURKALEl\'I : Her TU,·kun elindeki kalem olmalıdır. 

,il 4»ÇA LAYAN~-. 
( F"ki Mıılm Ruj) n~şc ill'l dev m ediyor. 

Daktilo Aramyor 

Yeni ve eski Tü. 1.çcyj çok jyi 

bilen tecrübe görmilf bir dakti'oya 
acele ihtiyaç yardır. G ·latıı Boıkurt 
han yaı.ıh .. ne 18 • mür .. cı.at. 

Dr. 
Karaköy Topçular .......................... ' .. ·--

Son Posta Mıttlıaası 
.ı.11rı7•& lıll41rl • 1 ı&u 

W'fl•n. ._ kıo-. • 11..,,. fi, LI .. 

Hiçbir müeaıese 

BAK ER 
m:ığaıaları kadar ucuz ve 
her keseye elveriıll fiyatlarla 

en iyi lngiliz marka 

MUŞAMBA 
vo 

TRENCH-COAT · 
Iarm zang;o çeşitlerini 

takdim edemez. 

Fiyatlar hakkında bir fikir 
edinmek için vitrinlerimize 
llıtfen bir goı gezdiriniz. 

Beyoaıu lstlklfil caddesi. 

Güzel ~lr b•• tuvaıetl 
yüze ••kllk verir. 

Clbba briyantini, Bayların saçla
rını sabit ve Bayanli'orın ond üte 
tuvaletini devamlı tutar. Kokusu 
gayet IAtlftlr. Clbba briyantini, 

tuvalet masalarınızda yer almağa 
IAyık şık kutularda satılır. Kutu

ların büyuklüğüne ve briyantınln 
fevkalade iyi ctnalne rağmen flatı 
gayet mutedildir. 

,l~r:Aw~~~~--~-~· 

Taşra Sinemaları 
Dir ktörlerine 

Kemal filim, H:ılil K!mil, Opıı·n, 
ve po1i filim mUuseııe'erinin 

ve piyasanın blltiln ıc111 z filiml t · 
rlni a tın aldım. Bu fllimleri ge
çirmek isteyen taıra sinema'nrı 

direktörleri, izmir birinci kordon :la 
Şahingcri laanında fiıimci Mustafa 
adresine müracaat etmelidirler. 

-1 

t raş bıçağı bUtlin dünyada wöhret 
kaunmıştır. 10 tauai 50 kuruı. 

.. _._. Her yırdı aahlır. 41-"' 

• 
asan Oz 

Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 
Neş'e 
Nefaset 

•• 
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u 1 rı 
Pirinç özU 

Buğday özd 

Patates uzu 
Beyaz Mısır özd 

Arpa uzu 
Bezelye özU 

Yulaf özU 

Mercimek özU 

irmik özU 

Çavdar uzu 
Badem özU 

TürlU özU 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve aevdiklerlnl bıkbrmıyaral& 

değiıtiro değiıtlre yedlr:n:z. Vitam:ni ve kalorisi çok olan bll 
mükemmel ödü unlarla yavrularınız ne§eli sıhhatli, tombul, kanllt 
canla olurlar. ÇabJk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri 
kuvvetlenir, l!lhal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN ve tatlılarm ve pUrelerln •• 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakınınız. Hasan 
markasına dikkat. Haaan Ecza deposu: Ankara, lıtanbul, Beoğlu. 

.. 

Bütün ağrı.~u l.emeo dndiren glinilo en mükemmel ilacı 

KATAGRiP 
2 tanelik kutuler1 yedi buçuk kuruttur. 

--··--
İstanbul Mıntakası Varidat 

Tahakkuk Müdür~üğünden: 
lstunbul Mıntak&ıı Tahakkuk ve Tahsil MUdürltıkleri ve Mali• 

ye Şupeleri için 162500 kilo Odun açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 22/10/935 Salı gilııil uat 15 dı Dairemizde kuralu ko

misyonda yapılacak ve son pey layık hadde görüldllğll takdirde 

taliblııe ihale edilecektir. Taliplırin 126 lira 75 kuruı muvakkat 

teminat. V,liyet Malsandığma yatırıp makbuılle birlikte yukarda 

yazılı gUıı ve aaatte Komisyona ıe!melerl ilan olunur. "6183,, ,, ... ____________________________ .... ~ 
Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimd 'ye k dar bin~erce kiı'yi ze 1gi 1 ct-niıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Ke,ıda 11 1. c1 Teşrin 935 dedir. 

Buyuk lkramiy3: 2 Q O • Q Q O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 

beheri ( 50.000) liralık iki mü'cafat vudır. 
, ............................................... r 

arım Bakan ğından: 
Memurin kanununun 4 UncU ve 5 inci maddelerindeki vas.fları 

haiz olmak şartiie Bnkan'.ığımız Yayın Dir.!ktö.rlliğünde ku 1 nı'm, k 
Uzere lngi'lzce ve Frans.zcnyı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere 
çevirmeğ• muktedir olan iler:de arttırılmak tizere ~imdi ik a da 
( 125 • yüz yirmi bet ) lira ücret verilmesi takarrur < d wu bir mil"' 
tercime lüıum hasıl olduğu evvelce ilan edilmiıti. Müs .. b n günO 
23/10/935 Çarıamba glloilne kadar uzatılmıştır. Ankarada huluna 
iıteklilerin o gllnü Bakanlığımız Yayın Direktörlüğüne 'e latanbt ela 
bulunan iıtekJllerin ise Vilayet Ziraat Direktörlüğüne •)Dl tgi. \. e 
baı Yurmaları Uin olunur. 116199,, 


