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Duraklamaları Pek Fazla Sürmedi 
Paris1 ( özel ) - ltalyan kolları, şimdilik karşılarında 

ehemmiyetli bir mukavemete rastlamamaktadırlar. iki 
taraf arasındaki büyük harbin, dağhk mıntakada baş
hyacağı sanllmaktadır. Çünkü asll Habeş kuvvetleri, 
dağların eteğinde toplanmışlardır. 

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

İtalya Abluka Edilirser Fransa, İtalya ya Karşı 
Yiyeceğini Almanya dan Yürümemek için 

Tedarik .Edecek l Dayatıyor 
• 
ıncı 

Almaıi Sefirile Musolini Ara- Edenle Lavalın Paristeki ası 
'-------..ıu 

~sı da, Ro ada, Dünden ifbaren Ye i Görüşmeler·nden Yine 
Müzakeer Başlarelmıştır Hiç Bir Netice Çıkmadı 

Roma, 4 (Özel) - M. Muso• 
llnl bu sabah Alman aefirinl ka· 
bul ederek kendlıl ile uzun uza• 
dıya görUşmUştur. BUyUke ehem· . 
mlyet verilen bu milli.kat etra· 
fında resmi bir vey ıızmamı9hr. 

r ' Paris. 4 (Özel) - lngiltere 

l
•t 1 1 Ad o· d·ı Uluslar Sosyetesi ı,:eri nazırı ' a yan ar uaya ır 1 er ~~:;e ~~:~ra~a:neb~:~;a ;!~=~~ 

tir. Laval da bu akşamki trenle 

l 
• J L •• J 7. A T • • Cenovreye gidecektir. iki nazır 

Fakat iyi haber alan baz' 
kaynaklarm verdikleri malumata · 
göre, Muıolini ile Alman sefiri 
arasında, Italyanın iaıesl mesele· 

, :Habeş ııer, uzumsuz v,e ıvetıcesız :~~·~=ı:~. 0 '"
0 

boylu bir ınülik•1 
• Fransa, ltalyaya, kartı olddetll 

ıl görüşfilmUıtlir. Şayet Uluslar 
ıoıyetesi, Italya hakkmda lktisa· 

11 

dl, ticari ve mali zecri ted· 
birler almaya karar verirse 
M. Musollni uluslar soıyeteai aza· 
ıı olmayan Almanya yolile ltalya• 
nın iaıealol dliıünmektedir. 

Almanyanın bazı tartlar da· 
bilinde böyle bir anlaşmıya razı 
olacağa sanılıyor. 

Bu haber. her tarafta 1evlncll 
bit- heyecan uyandırmıştır. 

--· •• 1 1' 1 •• 1 ••• 1 ••• 1 1. 1. 1 •••••• 

.z • t f 7 k T • Şı h • tedbiler alınmaaına hAIA muha· arlllQ Vermeme .l~Çlll e rı l~fet etmektedir. Mamafıh yarın '3 toplanacak olan Uluılar Sosyete-

k .kl . . B ·zd. k d. l si'nln toplanhsından sonradır ki er ettl er-ını l ırme te ır er ~urumun gldişah hakkında bir 
fıklr edinmek mümkün oJabUe-

ltalganliır, Aduagı Havadan Mamafih 
dıman 

Bombar
Ediyorlar Ettiklerini Tekzip 

Londra, .ı ( Öze]) - DUn ıabah aaat beşte lerlnin karıısmda hi&1olunur bir mukavemet varaa 
başlıyao ltalyanlarm t!ddetll bava bombardımana da bu kol, ileri hareketine deYam etmektedir. 
karıııanda vakitsiz ye neticesiz zayiat vermemek Musa Ali dağım alan ltalyan kıtaatınan ileri hare· 
maksadile Habeşliler AJuadan çekilmişler, ve ltal· keti de devam etmektedir. 
yanlar bu tarihi Habet kaaabasını işgal etmiılerd,r. Adisababama her an tayyarelerle bombardıman 

cektir. lki nazırın mlUikatı mllna• 
eebetile, l\ızan haberler arasında, 
Aledenizde, lngillz ye Fransız 
donanmalarının teıriklmesaisine 
dair hiçbir bahia geçmediği tasrih 
olunmaktadır, Bu mOlikatı mUt•· 
akip neşredilen tebliğde, görUt· 
melerln, ltıdyan • Habeş fili mu• 
haseması karşısında uluslar ıoı· 
yetesinin takip edeceği hattıhare· 
ket formalitesi etrafında cereyan 

Aduanm ltgalini müteakıp ltalyao kuvvetlerin~a edi : meıini beklenmekted.r. 

.
Bir Habeş aldıkları il~ri hareket vaziyeti şöyle olmuıtur: Bır Aduayı bombardım .m eden ltalyan tayyareleri. 

kol Ağaden'e teveccüh etmiştir. Bu kel, kaqıs.ı~da burada, bombalarına b:lhassa eskl saray binasını 
Mağlubiyeti ! hemen hiç bir mukaYemet görmeden kendısıne hedef tutmuşlardır. Bu bina. şimdi. ltalyan baı ku-

Adtaababa 4 (Özel) _ verilen hedefe doğru ilerlemektedir. mandanlgınııı büyük harbi} esine merkeı ittiha edil· 

ettiği bl 'dirilmektedir. Bir gazete, b~ 
zencl masc1lı uğrunda hemtiremiz 
ıayılan Italyanları arkalarından 
vuramayız, diyor. 

Mutedil Homme Libre de, 
"ItaJyaya karıı bir tek aaker •e 
bir tek kurut çıkaramayız, diyor. Tigre havalisine coğru ilerliyen ltalyan kuvvet· miştir. 

Adua civarındaki ç•r· Habeş Askerleri Mevzilerinde ltalyanları Bekıı·yorlar • • • 1 1 1 •• 1 •••• 1 • • • • • ·~ ••• 1 •••• • 

pıtmalarda, Raa Seyum 
kuvvatlerlnln bozulduk· Adiııababa, 4 (A. A.) - Haheı kuvvetleri Wollo fakıyetlerinin meyvalarmı toplamak h.teyıcekleri Son telgraflar1mız bit· 
larr haber verilmektedlr dağlarmın eteklerindekı kuvvetli nıenilerinde Ital· sanılıy?r. Şe~rin civarma hava müdafaa top]arı medl. Yedinci sayfanın 
[Bu ha.berin kaydı ihtiyatla telak· yan kıtaalarını bek:~mekted rler. yorleştırilmlştır. •oldan ilk Uç sUtununa 
kisi lazımdır. Çünkii Habeş kuv- DUnkU harekita iştirak .td~n . ltalyan uçaklar~nın ltal'-anıar lae Tekzip Ediyorlar bakınız ve haritadan da 

-~v~e~~~r~~~e~n~s~b~ç~ar~p~~~m-~_ar_a~ıi_m_d-ili~k~~s~ay~ı~~~4~0~~~a~H~k~t~e~ıb~·~t~e~d:ıl:m:~:t~ır~.~l-t-al-y-~n-l~a~nn~b-u~~;R-o-m·a·-·-4~(-0~u~l)~~R~~e•~m~i~ç~ev=e=nJ=e~r=A~d~ua~'~nı_n_h_a_•a_d_a_n' .harek4tı takip ediniz. yanaşmamaktadırlar. l gün, bütün ccphelecde taarruza geçerek ılk muvaf- bombardıman ed lld : ği.ıi tekzip etmekted irler. 

Röyterin lngiliz1er, Yarın Zecri Italya Ve Fransanın Çatış 
masından Korkuluyor 
Clbuti 4 (Özel) - Bu· 

raya bugtınlerde Fransız mUs• 
temlekeleriaden 1200 as• 
ilerin .. lmeal beklomektedir. 

Bunlnrden 400 zU Madagaskara 
1evkedilmek tlzere gelmekte ise· 
lerde bepıinbıde Cibuti • Adiaa· 

( D•amı 7 iDci yOı:de > 

Yeni Tafsilatı 
rnar:.,:~·R~::;A·~ll;,,.~:~ Tedbir lstiyeceklcr 
bir telırafına ıöre lı•r ,.. Londra, 4 (A.A) - Morning 
nıf• mensup ltalgan lcıt' ala· post aazeteıinln Cenevredın öğ· 
_l~~ı, _ diln, şa/alda IHralMr rendiğlae gön, kooaey yarınki 

c Dnaml 7 iacl ytiadt ) toplantaııada her iki taraftan hudut-

lardaki kuvvetlerini geri almala• 
rıoı ve uluılar aoıyetealnin nre
ceği hakem kararanı kabul etme-

( Dnamı 'l iaoi yiacle) 





Her gün 
/ngilte;e 
Şimdi 
Ne Yapacak? 

• 
ln2iJtere, blll harpten •••eliti 

eıklmiı ııyaAyl takip ediyor .. 
Cihan harbinden evvel Avrup-., 

fakat bllhaua lngillı 11yaıa• 
blöfe da1anayordu. Biz bunun 
birçok aca tıcrObeleriaf ı•çirml• 
tizdir. 

Inılltere hOk6meH Oımanla 
imparatorluğuna bir tekllfl lla· 
bul ettirmek, Yeya bir hareket 
J•pbrmak lıtedlii zamaa eneli 
aota •erir, arka11ndaa lttanbul 
1tdanna donaama11ndan iki parça 
16nderlrdL lnıllb zırhlalanaıa 
Botaa ı•çmeal, Oıma plı hllk6-
metlnla relkenlul ıuya lndlrmeal 
lpn kafJ idi. 

lnıllb alyuetlnla bu bl6fçtl 
11ahlyetlal ilk meydana çıkaran 
bbim latlkW harbl olmqtu. 
Anadoluda bqlayaa latiklll ha• 
reketlal durdurmak için lnıiltere 
•e mtltteflklerl bizi ev•ell tehdit 
ettiler, ıonra donanmalarını lataa
bula 16nderdiler. Bizim dinleme• 
dljlmlzl, aldırq etmediğimizi g6-
r0nce latanbula aıker çıkardılar. 
Fakat Atattlrk buna da ehemml
ret vermedi, Ye lddialarmdaa bir 
kelime fedaklrhk yapmaya raza 
olmadı. 

itte o •akit lnglltere •e mlt
leffklerlnla blöf yapbklan anla· 
taldı, çllnkll daha Deri ıidlp Ana· 
doluyu ltıal etmelerine ve Tir· 
ldyeyl ortadan kaldırmalanaa 
lmkla yoktu. 

Bu,an lngllterenln aJDI bl&f 
ılyaHtlal ltal1a • Habeı anlq· 
maılıpnda da takip ettiğini 16-
rtlyoruı. 

Eneli afakta ""' tehdit. 
Arkuandan Akdenizde do-

aaamaaan toplaamaıı. 

Onun ukuandaa :rDkHk Hile 
konuıma. 

lnglltere ba kadarla ltalJ•JI 
dmdurabllecetını umuyordu. 

Fakat Muıolinl lnailbırenla 
bUSf yapbpm biliyordu. Ne ola· 
cıktı? ltalya; Habeı topraldanaa 
ılrerae lnılltere ae yapablllrdl'P 
Harbe ılreblllr miydi? Bu ıualla 
cevabı ıayet açıkbr: Hayar. 

O halde lngiliı donanma11aıa 
Akdenlıde toplanmuaoıa bir 
blGften bqka kı1metl olamaıtb. 
Muıollal bunu anladıia •e bilcllll 
için bir mllddet lnglltere1l ıulh 
llflarlle 01alacla ve nihayet ta• 
ruıa ıeçti. 

* Şimdi ne olacak ? 
lnıiltere tehditlerlal 1erlae 

ı•tlrecek mi 1 ltal1•1• ka,.. 
ekonomik •e aıkerl mlleyyldelerl 
tatbike kalkacak mı 1 Yani ulu .. 
lu aoıyetellala Akdenlzde •e 
flmal Afrika11nda bekçllitfnl yap
mak lçla harbi ıGıe alacak mı ? 

Blı ıanaetmi1oruz. 
Fakat herhalde ltalyanın bu 

hareketine karp ellal kolunu 
bağlayıp 11ylrd kalmayacatı da 
muhakkaktır. 

Ya diler mllletlerl ltalyanıa 
bqına musallat edecek, ya Afrl
kada baıka yollardan ltalyaya 
ti~ yazl1ete dOıllrecek çarel .. 
re baı Wl'acak, belki Jolları 

Sinem ada hepimizin H•• Hve ve 1Gle ıCUe Hfrettlil· 
mia Mikiyi Diıaey adlı bir Amerikalı icat etmlftlr. Dlıaey 
1•dl 111 n.el Leı Aa••lıde kl~lik H fakir bir odada 
:r•ıa1aa mltevası bir reHamdı. • Mikl " aia karlkatlrlal 
ltltüa filim kumpaayalanna teklif etti. Fakat Dlaae1 
hepılntf ea kapı dıfarı edildL Fakat o, 1ılmadı, yorulmadı, 

Hbat etti ve aiba7et Mık.alo f.lmini aldardı, Lirkaç •J 
iP.de Mikl ltltla dln1a11 fethetti. 

Dalla kafi dejilcllr. Ortaya yeai n bllylk bir fikir at• 

malıı: 1•tmeL Manffald1et o filıı:ri tatbik aahaa ına ko1•• 
bllmtkle •l•klndtlr. 

DABtLI 
... 

ltf aiyeciJ erin 
Bayramı 

Bugiln 225 Yıllık Tarih 
Yaıanacak 

lataabulda ltfalyedler bayrama 
bulfOn yapılmaktadır. Tlrk ltfal· 
yecllitl 225 1ılbk bir tarihe ma · 
ilktir •e bu tarih ilk tulumbayı 
Japan f ranaıı Mtıhtediıl ı•rçek 
Dawt ile baılamaktadar. ltfal1e• 
dler bugOnkll bayramlaııııda bu 
225 rılhk tarihi habrlamakla .,.. 
raber bagönktl modern kurumun 
13 Dnctl yaldGnDmllnll lrutlulaya
caklarchr. Bayram yalnu Fatihteki 
direktGrlUk merkez blnamnda d .. 
til, lataabul Ylllyet hudutlan da• 
bWndekl 21 11'11P blna11nda yapı
lacaldar. Her tarafta t6reae aaat 
15 te baılaaacak ve erteal aaba• 
ha kadar ıllrecektlr. 

Ancak bu arada tıkacak yan-
11nlaı da 16• &ıllade bıtulmuı 
..._ ~ ltfal ...... ...... 
baJJa• yapmakla beraber dalma 
yanııaa huır bir Yazlyette hu
lunmalan temin olanmuıtur. 

Gladls t&renl daha ziyade 
reımt mahiyettedir •e beı yllı ki
ti davet edilmlttlr. Gece töreni 
hulUlldlr. Bin beıyD• kiti davet 
edilmlıtlr. Ayrıca, hallan da lıtl
rak edebllmeal temin edilecektir. 

lıtanbulun Kurtu
luı Günü 

Paur ,anı latanbulun kurta
lut bayramıchr. O glln bllttln ,.,. 
mi ye huıml binalar, aakll ..... 
talan ,Oadtlz bayraklarla ıllıl .. 
aecek, ıece de tenYlrat yapıla
caklar. Geçit reamlne iıtlrak 
edecek kıt'a ye teıekkDller Sultan
ahmet meydanında taplanacakbr. 
btanbala ordunun ilk ayak baıbjı 
dakika olan tam ıaat onda muh
telif yerlerden 21 abm top atetl 
7apalacak ve bu top abma ile 
t6ren bqlıyacaktır. 

15 dakika IOnra Saltanahmet
ten ıeçlt reıml bqhyacak, Alem
dar, SalkımıGvtlt, Ref8dJye cacl
deıl tariklle köprllden ıeçllerek 
T akıime çıkılacakbr. T akıfmde 
beledi1e tarafından Cllmhuriyet 
anıtına bir çelenk konulacaktar. 

Gece Taktim alanında ıehlr 
bandoıu çalacalr, Halke•lerlade 
mOıamereler •erilecek, Perapala .. 
ta da ••il ordu ı•reflae bir f6lea 
••ncektlr. 

1 

Yugosl•"J•nın yeni Anka· 
re elçlllllne Bey ar.nko Laz•· 
revlç terin edllml9Ur. Resmini 
koydulumuz reni sefir bugUn• 
lerde Ank•r•r• giderek ltlmet
nemeslnl cu111urrelsln• vere· 
cekUr. 

------------------------
Yeni Gümüı 
Paralar 

50 Ve 25 Kuruıluklar 

Piyaıaya Çıkarılıyor 

Darphane ldareıl 1eal gtımtıı 
50 Ye 25 kuruıluklann buılma• 
11na batlamıflır. Makineler ta• 
mamen alıımıı ve baıım da hayh 
llerlemlıtlr. Yeni paralar Gnllmllz• 
deki hafta plyaıa1a çıkarılacaktır. 
Bundan IODra da nikel yirmi 
betllklerlo toplaama11na bıılana
cakbr. Yeni ıttmnı liralar halk 
aruında çok bllyOk bir rafbet 
g&rmDttllr. Piyasaya bu lftlne 
kadar (7,S) milyon liralık (100) 
kul'llfluk para çıkanlmııt.r. Nikel 
•• bronz paraların haz1rlıklan ve 
pullannın keıllmeal de deY1m 
etmektedir. (50) ve (25) kuruıluk
lann baaılma11 ancak bir Haede 
bitecektir. • 

Etlbba Oda11 
Etlbba Odaıı idare heyeti•• 

girecek olan yeni azl namzetı .. 
rinln 11çllmeıl lçia Oda heyeti 
Eyl611D yirmi blrlnd alo& fey. 
kallde bir toplanb yaparak nam
ıetlerl HfmlttL Oda bu namzet 
U.telerlal baıbrarak bitin aıl• 
11na daptmıttır. Oda heyeti bu
ıh toplanarak idare beyetlal ve 
hayılJet dl•ananı seçecektir. 

Çocuğunu 
Öldürmüı 

Servetin Ağıreezada Du• 
ruımaaı Yapıldı 

Diba atır ceza mahkemealnde 
bir duruı~a J•palmaı , Senet 
adında bir kadın doğurdutu ço· 
cutunu &ldllrmek ıuçlle ıorıuya 
çekJJmiıtlr. 

Servet orta yaılı bir kadındır, 
Şiılide bir doktorun ••inde biz· 
metçllik etmektedir. 

iddiaya gare ayni eyde aıça 
HnıeyJnden gayrlmetru bir ıunt· 
te gebe kalmq, ıuçunu tlzlemek 
için de doğurdufu yanunun bir 
tülbentle bof azını ııkarak GIOmU
ne Hbep olmuıtur. 

ilk tahkikat 11ra11nda ıuçunu 
itiraf eden Senet, dOnkl ıorıu• 
lara lrarıı ı .. - Bilmiyorum.. San 
cdaamqtım. Ne yapacapma ıqır• 
Dllfbm. lattraptan çılıına d&adlm.. 
Belki bilmeyerek ayle blrtey yap
mııımdar .. Dedi. Sonra mahkemeye 
bir lıtlda YerdL Senet bu lltldada 
"çocufun kendi kendine &ldllp. 
all. auçıuz oldupnu, yalnız eılda 
denberl akhnda hafiflik •• ekalk
lik bulundutuau Ye fakır oldup 
cihetle kendlalae baro tarafından 
bir avukat tutulmaaım,, dileyorda. 

Bundan 10nra iki pblt lradm 
da dlnlendL Bunlar yana1a bo
tazında bir iple aıı olarak buı. 
duldanm ıGJledller. Daratma da 
bqka fllne bırakaldL 

Hüviyeti Anlaşıla
mıyan Bir Hasta 

Polla bir ay enel Abara1da 
ıokakta yOzll fhtl çabaalu içinde 
kalmıı bir adam bularak tedavi 
için C.rrahpqa hutanulne 16a
dermiıtL Haıtabane ba çabaala 
haataya tedavi albna ahmf •e 
fakat bitin tahkikata ratmea 
kendialnln hOvl1etl 6jTenllem .. 
mlttL Bu huta dlla 61mllıtllr. 
Mlddelumumlllk bu 6llml ınpheU 
buldutu için dtln tablbladll Enverl 
laaıtane1e 16ndererek ceHdl tet
kik ettlrmlttlr. Tetkikat aettc .. 
alade bu n•alhnıa kan11re tutul
dup ve ıırtl•tuada kupan ol
duta için koa ... madafl aal.,.J. 
mafbr. HDYlyetl ele belli olm ... fbr. 

kapayacak, fakat her halde r 
ltalyayı rahat bırakmayacaktır. iSTER iNAN iSTER '*' 
Dıt B•k•nı Ank•raya Gitti 

Dl1n ı•hrlmlze gelmiı olan Daı 
itleri Bakam T entk ROıtll Araı 
din aqam ekıprue baflanaa 
laaıual •aıonla Ankuaya ılt· 
•lıtir. 

iNANMA! 
Geı•• ... •••t•lerde sldmlse tl1l• ltlr .. .., 1 taıafıadaa J•pilaa ••ıtıım~u .... du••la etu bet 

llJttla ._edeaberl t•ftlt edUmedltl aalaıılmıp.,, 
•Qwaf>a ... taaulacle •ll•k BakHlıfa ııpekterltrl ..... k kad• b••etll •IAllae ....,.._ .. .,..lr. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

------
Bitaraf /ık 

'-------- D· Ta 
Oımanh Mecliıl Mebusanm-

. k 1 da, birgtln cereyan etme te o.an 
ılddetll bir mnnakqa eınaaında, 
Serflce mebuıu Boto efendi, bir 
meselede bitaraflık iddia eden 
ittihat •e Terakki menıuplana- ... 
dan bir zata karplık oluak: 

- Siz bitaraf elama111Dı1, 
bir taraf oluraunull. 

Deye baykırmıtb. 
Bu aöıler benim hafnamda 

yer etmiıtir. Defaatle dlftladllau 
Gerçek, fertler hiçbir zaman, 
hiçbir daYada bitaraf olamıyorlar. 
Du1gu •• ıinlr meHluL. Mwtlaka 
bir tarafa me1iederiL Neden? 
Ekıerlya bunu kendimiz de bala 
edemeyiz. Bi•• fllaaca, falan
cadan daha ıempatlk ,.ıtr. 
Haapetenlllllb onun awkab lre
ılllr, dayaıını Ozerlmlze alır, dlr 
manını benlmHriL 

GOnlln birinde, bir mecllate 
oturup komqurken, lmlatımaza 
bir lif çalınır : 

- Bay Zeyld, bn11 Bayaa 
Hindi boıuyormuı I 

ikisini de, f61lece tamyaa 
haz11(in derhal iki parti olwlu ı 

- Oh olaun 1 O ıtlzme , .. 
•ani kılaklı kan11 da lalı çek .. 
mi yordum. 

- Amma, bllmeulnlz ne m .. 
lek albl kadındır. 

- NemelAam? C.anet ikizi 
zAhlr ki, herif, baban11a, ba
pndan atıYerdL. 

- Atta değil.. Bayan Hind, 
Herifin bakaretlulae dapna
madı da ayrılmaJl kendi lttedL 

itte biyle, dd 1&&t lelate. 
aleyhte mllnabp edilir. S. 10 
cllnleyiclnln lç..ıalacle bir tue 
bltarafına raıth1amaua•ıw. 

Neden acaba? Dl1e bum 
11rru hikmetini merak etmekte 
haklıaımL v .. bea de alDal• be
raberim. Zira bltuafhk hod,._. 
hkbr. lnıanlarda ile hodıtmhk 
aul olan huıutlyetlerdendlr. 

Ôyle iken bitaraflık t.Umbd• 
ıelmlyor.. Pek pek, 111dya plcll
tlmlz :ıamaa, ae da7dapmm 
m•ydana vurmaktan çeldal1ar, 
11almlzl çıkarmayonaz. 

Amma, lç,aztlmhl Allah blllrl 

Rüşvet Alan 
Memur 

Heıap Uzmanı Nezaret 
Altında 

Galatadı Da11lp llıorta .... 
r•tHlnden (4) bla llr•hk rlfwetla 
ilk takaltl olan (500) lirayı allrkea 
clrmllmeıhut laallat!e rakalanaa 
Flnana Bakanhtı buap uuauı 
S.llnlkll Mecdi Teftlkla enelld 
tin akıam Dıerl mlddelum•.tllk 
tuafından Vlllyete ıa.ıderUclljial 
yazmıtbk. Mecdi Tedllda mema
rİJetl Bakaahkça taıtllr Mile• 
memuriyetlerden oldutu lçla Vill
ret dotrudan dopuya takip isal 
vermemit Ye ( 1609) No. llaaua 
maclblnc• telırafla Bakaahktan 
mDaaade lıtemlttl. Dla mlaaade 
ıelmedltl için Mecdi Tetflk mlld
delumumillie ••rllmemft '' uua
ret albnda kalmııtar. 

GlmrUkler MUate9•r1 Gitti 
Dotu illerindeki fUmrlklerde 

teftlı yıpıcak olıa ...,.ıc1tr 
mDıteıara Adil dh akfa• Ca .. 
laurlyet Yapurlle Tra..._. ..,._ 
ket etmiıtlr. 
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HAHKEHElERDE 
~··· ••' ... 
~,_, _O_ --..R. D?~ U--_K_LL R 1 ~ ll 
Tramvayda Geçen 
Bir Vak' anın 
Davası •• 

Bu da dUnkO gibi bir tram• 
vay hidlHıi.. Duruşmaaı yine 
Birinci Sulh Mahkemesinde yapı
lı1or. Ve bu hidise içinde de 
tuhaf iddialar görünüyor •• 

Tramvay biletçisi Zıya davacı. 
Reşit adında biri de ıuçlu .• Zıya 
Raıidln kendisine hakaret etti .. 
Ainl ileri ıllrUyor, ~• Yak'ayı ıöyle 
canlandırıyor ı 

- Bu adam tramvaya bindi, 
kapı yanında ayakta durdu; ben 
1anına ııf derek bilet almasını ıöy• 
JedJm. 

- Dur hele, bir nefes alayım!. 
Dedi. Elr delil, belki yirmi nefH 
mOsaade ettim. Ve tekrar hatır• 
lattım. Sen miıln bilet isteyen?. 
Bir kökreylf, bir alevloniı ki ıor
mayın!. Demedik! kalmadı; haka· 
retler yağdırdı. HattA 0%erime 
hDcum bile ettL •• 

Raıit ıöyle bir iddiada b•· 
lundu: ' 

- Meaole bilet almak. Yermek 
değil!. Ben tramvaya kanmla be· 
raber binmlttim. Karım iç tarafa 
alttı, ben de 1ahaalıkta kaldım. 
Bu biletçi herkesin içinde kanma 
tecavUz yollu hareketlere ıeçtL 

Bu iddia karıısında davacı 
ıfnlr1erlne hikim oJamadı, Adeta 
kızarak: 

- inanılacak ıey mi bu?. Bu 
iftirayı atan allahtan korkmuyor 
mu ?. Ben .Yazifomle uğraıan 
namuılu bir adamım. iki elim 
yanıma uzanıın kl böyle blr ha• 
reketto bulunmadım.. 

Dava ıonuçlanmadı. Baıka 
gllno bırakıldı. 

--·-----·-······----------·------
Uşak Şeker 
Fabrikası Bu Yıl 
Çalıımıgor 

Uıık (Özel) - Bu yıl kurak• 
lık yllzlbıden ba havallde pancar 
aa oldutu için pkor fabrikaıı bu 
yıl kampanya yapmamıı, bunun 
için fabrika memurlarından bir 
kısmı tasfiyeye tabi tutulmuttlll'. 
Birkııım memurlar da dJğer fab
rikalara yerleıtirllmlflerdlr. Şeker· 
kulUp te bu yüzden kapanmııtır. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Cuma 

(*) _____ , ____________________ _ 
Felci Te~ennüciişevki 
( Paralizi Spazmodik) 
Muayeaehaaey• bir n•ta getirdiler. 
YlrDmede titreklik •• atlçllk 
çekiyordu. 
Oı sene nnl btrı,trl arka ııra iç 
defa pip re~irmiı Te ondan ıon• 
ra da kHildlk clermaaııslık baıla
mıf. 

Mua7eae ettim. Clftrleriade zafJ1et 
Vardı. Akıam n aabab dereceleri 
araaıada bir buçuk derece hararet 
ftrkı n laaflf 8kı0rllkten muztartptl. 
Veremin mOnteıir ıekllle mtltebılr 
olaa bu hulanın nuhaıtnklalde 

n dolayııll• H•patl ılairleri de 
mlteeıair ol•uıtu. Birçok da •in 
çekiyordu. Yatakta lıthaluıt H 

tekni7e batJadık. Aj'rıtan dindi iyi 
bHledik kunetlend1'dlk ıinlrleri 
tahrlt eden auhaıtnkldeld klçlk 
iltihap noktaları kıım•n l11lettl 
baıtada titrek ytlrlylf de blraa 
lyilettl ve fark aöıterdL 

(*) B ı notları kesip saklayınuı, yallal 
blı a.bU rn• J•P&flınp keUolulyoa ya .... 
nız. Sıkın tı ıamanııu:ı:da bu notlar b!r 
do tor ııibl imdadı ııu yetltebil.'r. 

EML 

Alanya da 
Nebatatı Y e-1 

tiştirilmeğe 
aşlanıldı 

Bu Yıl Bol Bol 
Muz Yiyeceğiz 

SON POSTA 

T . 

Sıcak iklimler 

Alanya ( Özel ) - Antalyayı 
merkez ittihaz ederek Cenup 
aahlllerlmlzda sıcak iklimlere mah· 
ıuı kahTe, karabiber, kinin glbl 
memleket için çok lllzumla vo dııa 
rıdan getiri!e11 nebatların memle .. 
ketimizde yetiıtlrllmeaine çalııan 
müteha11ıı Alanyada Kızlarpmarı 
denilen mahalde ylh dönlm yflı'a• 
tinde bir bahçelik toafı etmlıtlr. 
Buraaı tecrllbeye mllnaaip görllldO 
tnnden Belediyece seçilen bir he· 
1et marif etile kıymeti keıfedilmlı, 
ite baılanmak Uzer• bahçe hazıf'" 
lınmııbr. Bu bahçede ııcak iklim 
nebatları fidan halinde yetlttlrf .. 
lerek halka teni edilecek bu 
ıuretle nobatlann çofalmaıuna 
çalııılacaktır. Yetiıtlrllen fidanla
rın fenni bir ıekllde bakılmaaı 
için mOtehasaHlar lizım a-elen uıul• 

Alanyada bir muz bahçesi 

leri halka 6ireteceklırdir. 
irkaç ıene içinde bu havalide 

çok verimli bahçeler meydana 
gelecektir. Muzculuk ıon ıene
lerdc burada çok ileri ııltmlıtlr. 
Bu meyva olduğu takdirde çok 
kArlı ltir fttlr. Beı aenedenberl 
muzlar ayaıdan donduğu cihetle 
Jıtlfade edilememişti. LAkin bu 
sene okadar çok Ye iyi bir mah· 
sul var ki altı aenedenberi görlll
memiıtir. Burada klloıu otuı 
otuz beş kuruıa ıablmakta Ye 
nadJren otuz kiloya kadar bUyll
mUı muz dallan bulunmaktadır. 
Bugtlnlerde lzmlr Ye lstanbul 
pi1aaalar1na çok muz gitmektedir. 
Şayet havalar mllıait giderse 
bDttın kıt lataobula muz H't'klyata 
yapılacakbr. 

Tokatta 
3 Kaçakçı 
Yakalandı 

Tokat ( Ôıel ) - latan bul ha· 
plsbaneslnde on 11llık cezaıını 
bitirdikten ıonra çıkıp Tokata 
gelmekte olan Niksarlı deli KAzım 
trende 186490 sigara kAtıdı ile 

yakalanmıı, Slvaa ihbaaa mabk .. 
meaioe ıeTkedUmiıtir. 

Körpınar bağlarında oturan 
Aleıkltli Ahmet ve arkadaıı 
Mahir ıilAblı olarak lkl hayvanla 
6 J 570 sigara kAğıdı kaçırırlarken 
yakalanmıılardır. Hayvanlar, si· 
lihlar ve kaçak eşya müıadero. 
edilmlı, kendileri Sivas 'ihtıaa1 
mahkemeaine göoderllmiılerdir. 

Yozgatta Yol Çahşmaları 
Y oı:gat (ÔzeJ) - Yol itlerine 

fazla önem verilmektedir. Yozgat 
• Yerköy yolu üzerinde hızlı bir 
çahıma vardır. Boğazlıyan· Fakılı 
yolu ile Y oı.iat - Çorum yolunda 
da çaliıme]ar devam etmektedir. 
Bu yollarda çalııan 3 silindir 
maldneılne llAve olarak yeniden 
ıilindir makineleri alınması ka· 
rarlqbrıl.mııtır. 

Sivas ta Uçak Töreni 

batta Zile, altta &lvas uçaklan 

Slvaı (ÔzeJ) - Sl•u Meclt• 1 relerin adlarını örten bayrağımız 
lzu ve Zile uçaklanna SiYaı kaldınldı. Uçaklanmız haYalan-

Uçak alanında ad koyma t&reni dılar. Adlarını aldıkları memle-

J&pıldı. latildAI martı ile bqla• ketler üzerinde uçuılar yaptılar. 

nan törende ıöyleYler ıöylendik· Gece de bilyftk tenlikler yapıla· 

ten •e uçakların öneminden balı- rak bu uğurlu a-ün kutlulandı. 

aedlldlkten sonra ilbay tarafından Gece liau binasında uçakçılar 

zafer ve selamet dileiiJe tayya.. ferefine bliyük bir ıölen verlldL 

J Pınarbaşında 

Hava Bayramı 

Pınarbaıı: Kayserlde (Özel) -
Burada bUyUk bir ha't'a bayramı 
yapılmııtır. Bayrama bllUln kaza 
nahiye ve köyler halkı davet 
edilmiştir. Her köyden ~ynca 3 
ath mllmesail bayrama gelmft. 
kasabada hor • .,. 3 kGyltıyll mi .. 
safir etmiştir. Koşu meydanında 
cirJt oyunlan, Horaı dansı, peh· 
livan gllreılerl yapıldıktan, gece 
de bUyUk bir tenlik icra edil .. 
dikten ıonra kasabaya dönlHmU1t 
ilkmektebln bUyUk salonunda 
hazırlanan 20 masada çalııao 40 
katip herkeai Haya Kurumuna 
Uye ve yardımcı üye yazmıya baı· 
lamıtlardır. 

Tllccar Memlcl 500, Vlranıeblr 
nahiyesinden Hamit 170, tüccar 
Hamit, mecliaiumumldan karaca 
Cevat, Adaca lsmall, tllccar Ah· 
dullah yllz kırkar Ura, Kara Ah· 
met oğlu Şevket 110, Şevket 
oğlu Necip ve Tabir ytlzer lira, 
otelci Ali 90, demirci Haaan Balta, 
Şevket oğlu Fethullah Ye Ömer, 
avukat Aliaddin, kazancı Nuri 
aeksener lira, ttıccar Yunus, Muı• 
tafa, cüzdana Ahmet yetmişer, 
demirci lgya, kazancı Mahir alt• 
mııar, lbrahlm erikçi. Bert Iabak 
elliıer lira, fırıncı Nazif, bakkal 
lbrahim, kardeıi lbrahim, Meh
met. Halil, Halim, Hazan ikram, 
Hamit, Nigir Mehmet, kardeşleri 
Yahya, Mustafa, Emir, lbrahim, 
Ebubekir, Hayri, Hamit kırkar 
lira vermiılerdir. 

Bunlardan baıka 167 kiti 
otuzar ve yirmiter lira vermiıler
dir. 2792 kiti de 'ardımcı üye 
kaydedilmitlerdir. 

Terzili 
Kamunu Bagın
dırlaştırılı _qor 

, 
Yo.ıgat, {Özol) - Terzili kop

bcasmda her yıl 10 gün ıürecek 
yeni bir panaylr kurulmıya ba.
lanılmııtır. Terzili ka plıcaaı ka· 
mundur, burada bayındırhk lıl .. 
rine de önem verUmekted;r. Yeni 
bir kamun konağı, dispanaer ve 
konuk evleri yapılmaktadır. 

Hususi muhaaebe idaresi çifti 
olmayan köyllllere ödllnç para 
vererek panayırdan hayvan alma
larını, bu suretle çift çubuk sahibi 
olmalarını da temin etmiıt:r. 

Blrlnd T epfn 4 

liif+Ji@IRJ .a • 
lll~L!Elllm~ --Dul 
Bir Erkekle 
Evlenilir Mi ? 

11Karııından yeni a1rılmıo tıı. 
erkekle HYlflyoruz. Bu adamın. 
çocukları da karısının >anındadır. 
Onlara her ay muayyen bir nafaka 
yulyor. Bil bu adamla evlenme§'• 
k:ırar nrdik. Fakat tanıdıkla r bunu 
bir aevi deıilık Hyıyorlar. Siz ne 
de11iaiz?. 

Fikre• 

Eter eski karı111na karşı hiçblt 
allkası kalmamıııa, onunla ayrıl• 
maları aralarını bfr deha doldu,. 
rulamıyacak bir uçurum açmıısa, 
bence evlenmekte mahzur yoktur, 
bir ıartla: Bu adamı o kadının 
muhitinden uıaklaıtırın. MUmkOn
H baıka bir ıemtte yaıamağa 
calıııo. Bu SUJ'etle ODU eski haya• 
bndan uıaklqtırmıı Ye yeni bir 
hayata ıokmuı oluraunuı:. Maad 
maflh bu ey]enmenln arızam' 

ı•ç~ceğlne ben pek lnanmıyorul.D1 

'f 

•Ben bir mDeHeHde çahııyoru~ 

Kazancımla annemi YI kardctl~ 
ı•tindiriyorum. Önflme çirkin b1-
herlf çıktı. Benimle nJcnmek İBtiyo14 
Bu adamla nlenemem. Fakat reddet• 
tem itimden olmaklı#}m ihtimali 

yardır, bu adamı baıımdan defetmci 
l9ln ne yapayım? 

Handan 

Korkmayınız. Bu adama vazli 
yetinizi açıkça anlatınız ve bfı 
buıkaıile nişanlanmak üzere ol• 
duğunuzu ıöy~eyinl.r. Har halde 
'Ylcdanıızlığın da bir hududu 
vardır, sizi botbaht tmck husu" 
ıunda ıarar etmiyeceainl umarım. 

* 
Adana Milli mensucat fabrikaıındA 

Ömer: 

Kanun, kadmı erkeğin bulun.-. 
duğu yere gltmeğe mecbur eder. 
Karınız ılzinle ieJmek lıtemf yoraa 
mahkemeye müracaat eder karat 
alıraınız. o· vakit gelmeğe mecbur 
olur. 

.. Bin baalt blt kadınım. Ev! endlAi• 
aaman kocam bendın iyi ev kcıdınJ 
olmamı lıtemltti· Ben d6 eYime diltc 
k.Oo bir kadınım, onu aıt1'ut etmeff 
çalııtım. Fakat timdi bir kız.la dDtüP 
kalktıaını ötrendlm. Kııkanıyorum. 
Çtiaktı betbahtım. Ne rapayım? 

Aliye 

Kendinizi küçnk g~rmeylaiz. 
Erkeğin karnmı doyurmak kafi 
de~ildir. Biraz da onun göztlntl 
doyurmaaını bilmelidir. ÜıtünUzD 
baıınızı ihmal etmeyiniz. Ona 
kendinizi genç göıtermeğe çalııı• 
nız. 

TEYZE 
.......................................................... -
-----------------, 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeee nöbetçi eczaneler ıunlardırs 
Alemdar (Eaat), Bey,zı t (Belkıı), 
Şehndebaıı (lamall Hakkı). Feneı 
(VitaH), Aka.raJ ( Ethem PerteY ), 
Karaıftmrök (Suat), Kadıköy (Al&

eddin), Üaktldar (Selimiye), Samat1a 
(Erofiloı),BakırkôJ (Merkez),Betlk .. 
tat (Nail), Sarı1er (Asaf), EmlnlJatl 
( Aıop Minaayan ), ŞitU ( Halk ), 
Beyoğlu (Takıim, Beyotlu) Galata 

( M t•l Sofronyadia ) Şehremini 
( Ahmet Hamdi ), Ha1k6y (Yenl 
TGrkiye), Kaeımpaıa (Yeni Turu), 
Küçükpazar (H. Hu!Gıi), Büyfikada 
(ŞinaR:), Heybeli (Yuauf). 
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1 Dt nga lktısat Haberl•rl 

1 

Sırplar, Japon 
Mallarına Tak~qi
dat Koydular. e 

Be grat (Özel) - YugoslaYya 

L
opon malla- milli bankası ta• 

k rafından alAka· 
rına . arıı darlara Japonya 
takyıdat ithalahnı ilgilen· 

diren önemli bir bildiri! yapıl· 
mıştır. Bu bildirlğe göre Japon 
malları Uz:erlne bilcUmle annı 
muamelatı menedilmey& ve bu 
tak) idat gerek doğrudan doğruya 
Japonyadan gelen, gerekıe Av· 
rupa memleketlerinden birinden 
trans·t ıuretile uhn alınan Japon 
metaı bllcUmle mallara kar§ı 
tatbik edilecektir. 

* Sofya ( Özel ) - Bulgaristan 
Bulgarlar Dahiliye Baknnlıiı 

gumıırtacılı· memleket i~indekl 
biıtün teıkllabnı, 

ğa önem veri- eyliilOn ortasındanı 
garlar teşrinleYYelln or• 

taama ·kadar yumurta yetlştirll
meainln lnkiıafı için propaaanda· 
da bulunmıya memur etmlıtir. ... 

Splitten blldirlldiğine glSre bu 
Yuaoılavga· yıl kuraklık yU· 
nın tiltün re- zDnden Yugoslav· 

kolte•I ya tUtUn rekolteal 
~------' nokaan olacaktır. 
Bu noksanlık yUzde 30 nlsbetinde 
tahmin edilmektedir. Rekoltenin 
miktar itibarile az oluıunu kalite 
bakımından yUk11ek bulunuıu 
glderec ktlr. Yugoıla•ya tUtUn 
monopolµ bu yıl tUUlnlerln az ve 
nefrs oluşunu göz6nllnde tutarak 
yUk~ek fiat Yereceğl Dmit edil· 
mektedlr. 

lng
0

iİtered~··-=·-™·-· - .. ,, -

"Ek iki erimizi 
Tamamlıyalım,, 
Londra, 3 (A.A.) - 8. ÇemberJal• 

nrdlA'ı bır ılSylnde, bilha11a demlı· 
tir k i: 

"Herle ı ılllhıızl •mı7a hasır ol· 
duAu takd"rde, blı dı ıilAbııalanmıya 
hazır bulu acaQu:. 

Fnk t 6 tekl uluslar timdillk ıilAh· 
1 rını bır kmndıklarandan Glkımlz.in 
güvenliğlnı saalamak, ıaO:orielerlmial 
korumnl< ve uluslara karıı olan 
teahhOtlerimial yerine getirmek lcln 
müdAfaamıııa ekıikllklerhal tamam· 
lam ah} ıı " 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAFLAR 
' 

Bulgaristanda Tevkifler Gittikçe Çoğalıyor 
----------------------=:..------__,;;..~ 

Sofgada Araştırmalar Yapıldı, Bir 
Çok Vesikalar Ele Geçirildi 

- ----------------------
Sivil V • Sübay 67 Kişi Yakalanmıştır 

Sofya, J (A.A) - İhtiyat zabitleri 
blrliRl baıkanı ıeııeral Slr Manoff 
dOn aktıtm radyo ile Hrditl bir ılJy. 
lovde htlkOmete karıı teıebbtlı edil
mfı ol n 1Ulkaatı birlik aamına nef• 
retle karıılamıı ve bOtln zabitleri 
kralın etrafında toplanarak vatanı bu 
gibi nizam yıkıcılarına karıı meııu 
idarenin emri altına &"içmeye davet 
etmlıtir. 

HDkOm•t tarafından llAn edilmiı 
olan tedbirler mucibince pollı auikut 
teıebblhılin• lıtiraklerinden dolayı 
ekaerlıl Znaa grupu ile çlftçlloria 
ıol kanadına mensup kırk kadar ıi· 
Yll tnk.if etmiıtir. Aynı samanda it· 
t irakleri kendi itiraflarlyle de sabit 
olan 15 sablt d• tutulmuıtur. BüUin 
mnkuflar adliyeye yerllmlılerdlr. 

Yapıl n araıtırmalar unasında ele 
geçen yulkalaJ' isyan harekotlnl ha· 
zırlıyanlarıa kral, krallc•, kabine an• 
ıı n kırk kadar sabiti öldürmek ni• 
ydlnde oldukları anlatılmııtır. Bu 
a:abltlerin lılmlerl tevkif edllmfı olaa 
diQ-cr ıabltJerln lıtOndekl llatede çık· 
mııtır. 

Blltlln memlekette tam blr atlkOa 
nrdır. HOkOmetia tlddetll tedbirleri 
Yllayetlerde d• bu c&niceaine hare
keti takbih eden ahalinin tasvibine 
ujramaktadır. 

Velçef Ne DIJOr ? 
Sofya, 3 (A. A.) - Şimdi Sofyada 

buhıaan U:ı:unorun Kral ve Bakanlara 
lı:arıı blr yatıaç ( ıulk&1t ) tertibine 
memur edllmiı olduRu 1anılıyor. 

DDn Bkleden ıonra ıor,-uya çekilen 
Ve1çef, polise nrditl ifadede, yabancı 
tillcclerde yaıamıya gllcB 7etmediğin
den Bulgari.ta•• döndG§'DnQ söylı· 
miıtir. Onun neler ha:ıırlamakta 

oldufunu habtr alan hllkumet 27 
ıilphell 11Ubay tutsamııhr. ( tnklf 
•t•iıtlr) 

illerde da•• çok ldmıelerln tut• 
ıanmıo oldukları kutirillyor. 

Yugoslavyada 13 Ünlvers1· 
tell MahkOm Oldu 

Sofya, 5 (Özel) - Gazetelere 
Belgrattan blldlrilditiae ıöre, komO· 
niıtlık propaganduı aucile maznun 
olan 129 üninraltellnln duaları bir 
hafta ıfirdQkten ıonra enli gDn Bel• 
gratta neticeleıımlttir. 13 kiti muhtı· 
lif haplı cezalarına çarptırılmıılardır. 

1 

&otyadan lllr gBrU•U' ı Solda Dıt Bakenhk blna•ı, ••ld• de 
parlAmento gtirUlmektedlr. 

------------------Yunanistanda : 

Askerlik 18 Aya 
Çıkarılıyor 

Komünistler Sınır Hari
cine Çıkarılacak 

Atlna. 3 ( A. A. ) - Hiıkumetia 
kabul ettiti bir kanun projealnde 
aalc rlllc müddeti 14 aydan 18 aya 
çıkarılmaktadır. 

Çalderlse Sellhlyet Verlldl 
Afna, 3 ( A. A.) - Halkçı p rtl 

7'!Ptıtı fevkalide bir toplantıda kral· 
cıfıA' o Yuna İlt oda yeniden kurul
maaı için Baıfialcaa Çaldariao tam ve 
kot'i ıellhlyet nrm ittir. 

Lüzumlu te birleri a lmak ftzere 
yirml kiti lk bir komisyon t fkll 
olunmu tur. 

Atin , 3 (A.A.) - Krallığın yenl· 
den luarıalmaaı için aav t• gıritmelc 
üzere bir komite teıkll edllm ft•r, 
Eıkl hakan!ardıın Theotokıs, Pf avro· 
niballa Ye Conatant n Tıa)dar ı bu 
komiteDla Oyelerl eraanda bulunmak· 
tadırlar. 

Cumurlyet BlrllQI 
Atını, 3 (Ôıel) - Da bütiln eski 

cumuriyet partileri lider eri toplana
rak bir • Cumhuriyetçi er Birlığl " 
tetkil etmiıtlr. 

KomUnlatler Sınır Harici 
Çıkar1hyor 

Atina, 5 (A.A) - Guvenlik komi· 

' Amerikada : 

Deniz Harp Oyunu 
Yapıldı 

Manevralarda 213 Gemi 
Yüzlerce Uçak Bulundu 
Saadleıo. 8 ( A. A. > - Kallforni• 

y&11ın glaey kı1ılarıada ı••İt ölçDde 
bfr deniz. hup oyunu yapılmııhr. 
Buna 213 parça harp ıemiıi ile yOz.
lerce uçak lıtirah etmtıttr. Cumurluk 
baıkanı Runelt, bu oyu•larda hazır 
bu1unmuıtur. Bir Amtrika cumurluk 
baık uınıa denls mannralar ada bu· 
lunmuı ilk defa nkl ir. 
Arsıulusal Durum Ve Amerlkd 

Vnıington, 3 (A. A.) - Hull, anı• 
u1 • l durumun kar ~ıklıtı yOzüaden 
acunıal ekoaomlk •a •:ı•manın g•e1 
glb. geç kmekte o'duj'unu n ıerc•k 

bir aenllk (ref ab) çatı s•rl ge ebil
me•İ lç[n bu karııık durumun kök
ten dOıelmeal llı.ımıcelecetlnl ıa7lc
mi1tir. 

tul, Yuaıuıiıtaada koınlaiat propa
g ndaaı yapmıf ola!l birçok kimHn·a 
ıınır d ıına çıkarılmBBına karar Yer
mlotir. Bunların araa.nda Atinalı on 
avukat vardır. 

..... _ .. DUN •W..t· ··~·".. < ~ ;· .. :~~"",. • • .. . - . ,,._,i.fıt .. ; 
. ı •· ,,- ,· ••;lı"'1· 

,. l':rı -~~' 

Bu Alet Eski 
Çağlarda Da 
Olaydı? 

Eıkl bDkümdarlar, kendilerine be 
kadının tapmuını lıterlerdi n b 
tapınmanın ı•rçekten yapıldıtJna d 
inanırlardı. Halbuki yer )iizlnde inıa 
sGcDnün yetmediği, yetcımiyecetl bi 
lı dı kadın yOretlni zorla kaı.anmek 
br. Bundan dolayı o hükümdarlar ıı 

ıılr aldanırlar, aldandıklarını da an a 
11nca da clnayıtler iılemlye kalk ıır 
lu, bakılma1a k11ılma1. l:aıları kopa 
ııp atarlardı. 

Her dnirdo birçok lSrneklerl g 
rlllen bu ıtorla ıuılmek deli iklerın 
den birini geliıigOz.el ya:z17orum 
Kaaunl Sil eymaa, cndan aeYditi v 
kendiai de ındirdıf ne laan 
Hurrem Sultan aldllkten ıonra Gu 
fem adlı bjr balayıta gBnUI vermiıt 
O eırada Sale7maa yetm ı·ne yakl ı 
mııh, GGlfem de yirmi yirmi be 
1aılarındaydı. Fakat o halayıklı, l:e 
rlld padlplatı. Bandan dolayı GOlfe 
mln yanıp 7akılma111 bDoklr ıçl 

ııldırm •• lbımreli7or:du. Daha dot 
ruau Kanuni ıUloyman böyle iıtlyord 

Halbuki ı,, hlt te 8yle olmad 
Gllfem, aee• ntsbetl•i baıka bir ha 
117 ta ıatacak kadar hDak&ıı kay t 
ıı.. sıörilndl, O da, kendi atkıDJ baı 
kalarına aahn bu halayıtı boidurtt 
denize attırdı. 

Şimdi iHet•lerdı okuyorum, aı 
•eydane çıkar n bir Alet icat edllmı 
Bu lletf yapan bir lnrillı doktorud 
Bh çok lnalutlu ı:lbl yalaa ıılı:ma:ı:a 
bu Alet yaaan biw ı•Y· Y u.ılııı•a g 
,. doktorluın aöjila butabkl•nnd 
kullandıkları litoekopa benziyen b 
anda barometnıl aık b\alerlıll 'Y 

bltOn heyeoallları kitıt G:ı:erlne ka7 
dediyormuı f 

Bu alet ealı:l çatlarda bulunup ku 
Janılmıı olaaydı cihan tarihi batk a 
fırdı. S6z sıeliml Kanual SOleyman 
Hurremlıa kendine candan bağlı o 
dığını anlar H ODUD uarunda Oğ U 
ö dtirmeıdi. N po yon Bon part, Avu• 
turynh Marl Luıxin Jliretlnl ok.ur, Sen 
Helen adaa nda ona ı yıklamakta 
kurtu1urdu. Viktor Hu.o, aile h ya 
tuıda klSr kalmazdı ve aaire ve ıalre! 

" inan çocuk eı.eU bir ılfadır al 
danmak " dıyen ıairin hakkı Yar r 
H 1at, birçok ldatwak ~e biras 
al nmaktaa terekküp eder. Bu · 
sevki do lnı nf ardan Ulak bulundu 
nıak, bayab acılaıtırmak demektır. 

Ben, lnilli• doktorun icat ettlt 
aletin hiç bir ıamaa itlımemealn 
leteriml 
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DUnkU Kısmın HUllsaa11 
İlı an abla, kıı.ntar katibi Vaeıf 
eft•ndinin knrıındtr. V aaıf efendi 
ölup de, bUyük Fatih yangınında 
evleri yanınca Ihsan ahla, to 
beı kuruıla ropkapıda küçük bir 
el' almıı, )'trleıruiıti. n 9 loıı 
nrdı. Uoil de gelıımlt. yeUşmiıti. 
lhsan Abla, işte bu kücücGk ni
nla ınutfai•nda çalışıp didinerek 
kızlarına eyi bir kııruet btkla· 
mckle nktini geçıriyordu. 

Mutfağın açık tuğla rengi 
malta taıJarı, gtınde 11klz on k .. 
re yıkanmaktan, sillnmelden ay· 
na gibi ıııldar. Kııları, Ihsan' abla 
nem kapınaktan korktuğu için 
malta taı1arının Ozerine eıkl çuval 
kındlr, kennlr,, ke~e parçalar; 
11rer. 

Pencereye bltiılk yeril mermer 
çamaıır teknesi, gUn aıırı gibi 
ke:r.:zapla uğulmaktan, cilAlanmıı 
gibi pırıl pırıldır. Çamaıır tekne
ılnln solundaki kırmalı, ıaçakh 
klğıtlar'a ıllılU rı:flarda kalaylı 
tencereler, kuıaneler, ıabanlar, 
emaye kaplar; değirmi, çukur, 
kayık tabaklar, cins, ıekll, göze
tilerek boy ııraaile dizilmittlr. 

Sah n, tabak raflarının altında 
ıarnıç ve sarnıç kapağının yanın· 
da da, ipinin ucu raf kenar tah· 
tasına bağlanmıı bir çinko kova 
durur. 

Yerli çamqır ka:r.:anı, maltı 
taılı, kara ugara 161.Ul ocağa 
bltitiktlr. hıaraların yanında, 
11 haıtalık ıağlık herkea için ,, , 
gıce yarısı, •akitil vakitsiz ıu ısıt• 
mak, ilAç kaynatmak için, "pom
palı ., gaz ocatı hiç ekılk olmaz. 

Bahçeye açılan kapının sağında 
Ihsan a bJanın, llzerlne bir yalınkat 
tilte ile Trabuluı battanlyui &e· 

rill tahta kereveU nrdır. lhaan 
abla, itten yorpo dbttOğtl :r.:a· 
manlar, kara aaç mangala iki 
fincanlık cezvulnl aıllreı ye kallivi 
fincanma bol köpOldll, kakuleli 
kahvesini doldurur ve kerevete 
kurulur, kahveainl hlSpOrdete hG
pUrdete içerek keyif çatar. 

Kerentio yanında tel dolap 
aııhdır. Tel dolabın altındaki 
aA'zına tülbent geçlrllmfı ve tahta 
kapakla kapatılmıı btıyUk küpUn 
llstnnde parıl parıl kalaylı, kulplu 
maıraba göz kamaıtırır. 

Mutfağın taıhğa açılan ltapı
Blmn arkasındaki ipte, toz, bula
ıık, el bezleri sallanır. 

Mutfakta, dalma kerevot• ya• 
kın çekili duran kara 11aç man• 
galdan gayri, b!r de B:r.:erlnde ııu 
gllA'UmO, bulatık tenceresi inme
yen bir maltıı Yadır. lhaan abla, 
maltıza döktGğll taı kömürleri, 
mangaldan, ocak iııaralarındao 

Kara saç mangalın UıtU boı balayorlar... Bilgin oldu mu, ka· 
t kaldığı zaman. lb11an abla, hemen dın erkek bakmıyorlar, bfttftn 

aaç ayağını kaldırır Ye her kaldırı· kapılar açık... Ben, rtitti> eden 
11nda da tekru eder: nw·sını de olrutaydım, b5ylo mi 

- Ugur aymazlar.. Fakir· kalırdım? Kırk yıl yerimde mi 
ilktir.. 1ayardt• ? Amma, insanın arkası 

Vı her tekrar edifinde de olunca, yUrUr, diyecekıin... Her-
atllmeyl unutmaz: kealıı arkuı mı var 1 Yilrlk at, 

- Sanki pek zengln·z de... arpaıw kendi çıkarır... Bırak 
Buna raimen Ihsan abla, ya• okusunlar, ıonra bana dua 

ıayııından memnundur. Onun bi- edersia. •• 
ricik taıaaı; kııları uyavrucak)an., Kızları mektebe .. .....ac, lhaaa 
"çocucakları.,, 11çocucukları,, dır. A'b anın bel ni bükmliıttt. Llkfn 

Zekiye yirmisine, Paki:r.:e o.ı yıllar geçtikçe, ağabeyiı'ne hak 
dokuzuna, Huriye de on yediaine Termiye başlıyordu. "yaYrucak· 
baatıkları halde, onlar, Ihsan Jar,, ın neler okuduklarını, neler 

ablanın gözUnde, bili: Y a•rucak, öğrendiklerini bilmemekle beraber 
çocucak, çocucukl durlar. yine &Ylinmekten ağzı kulaklarına 

lhıan Abladan duya duya, varıyordu: 
bizim Mihriban kalfa da ahımış: - Oço de pek akıllı maıal• 

- Darııı. 6tekl J•vrucakla· lah !.. GUrlll gllrOI bir okuyorlar, 
rın baıına 1 bir okuyorlar kL.. Ellerinden 

Diyor 1 kitap dUtmUyor. Üçll de p•k h .. 
lh&an Ablaya kalıaydı, .,ço- vHll .•• 

cucaklar,, ı, mektebe verip okut• Zekiye, yıllarca mektebe gitti, 
mıyacaktı ı fak at orta mektebi nal liSeyl mi 

- A, rahmetli efendi, beni, bitirdi, yokıa, ikianl de mi biti• 
okumam yazmam olmadıta için remedi; bu, anlaşılamadı. 
almqb. Kadıa kısmının okuma Zeki1 eyi, an ıına sorarsanJı, 
7aıma Deiino ?.. daha "çocucuk., , ııenç lrı ıidir. GU· 

Fakat ağabeysinin llrarları ıeldir, Alimdir. Kollarını su ura· 
karşısında ıtıımıya, boyun eğmlye rak bir "boduru meydan,, yUrUyUıO 
mecbur olutbnu. Ağabeyial, ona vardır ki ann~sinio baktıkça at-
dik dik ıöylemlıti : zının ıaları akar: 

- Ih.tan, dUnya detlfll... O - Erkek ıihl ma1allah! .. Onu 
Hkl glinler geçti arbk. .• Okuma gördükçe, erkek •vlAcl.ım olmadı· 
yazma harkea için lazım ... Bilekte iına yao1J11yoruml 

Der •• 
Fakat. erkek eYlAdı olanlu da 

Zekiyeyi 16rdöklerl zaman, kı 
nütlan olmachğıDa yanmaılarl 

Zekiye; farfara, çalçen•, ti 
rettir. Herkea, ı•rrlnden korktu 
sakınd ğı için densi21 kleri11• ga 
yumarlar, aldırmamazlıktan ge
lir. Zekiye, bunu, lı bilirlik, be· 
cuikllllk ıayar .. 

Zekiye kendini ainema ,Udız
lanndan " lJlyaa Harvey,, • bea
zetir. Onun " Lilyan Harnr " • 
benzediğini kabul etmek için, 
" U yan Harvey " i bizıat, 1ahut 
sinemada veyahut ta rHmiol ıör
meye llizum 1oktur. Bu atarada bir 
arU.U. belki · sabaey• ç.kararalr 
eluaatrik, 11pır iln :ıejiak oıabi
llr, fakat IMJİrcl bulam•yecağt 
ltiD " Lilyaa HarffJ ,. , b6yle 
korkuaç W. nkabethll ma
andw. Eğer ılftilnde lratlı• 
(CJonrJt) lu mGda olm-. Zekiye, 
yUzüne kllçDk rltuflarla bunda 
m•naff•k olw. 

Pakb:e, henftz memeden kesil• 
mit çOC11ğcnn evlatlığa vermİf, 
bır taıe ınt ıtlneye benzer. O da 
alnıma yıldı:r.:Iarmdan ( Lil Dago
nr) 1 ııknk rnyaımda görmekte 
dir. Fakat (Lll Dago•u) , onu rll· 
Jaaında bir luredk ıtö:ae, hır 
halde hayra > or:mu ve helı; ( lf~e 
Hnln benıerlı. !) d .. ~ı.,, yedncf~o 
belki hulal11nır, kalkmaz d6ıe..:• 
lere serilir. 

( ArJıc.aaı YU) 
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ita/ya hat'p planının taarraz /$flk•m11tt11rlnl okltırla göriJgor11un•z 
···········--···· .. ··················--· .. -·····--.................. -... ··········-·····--··········· .. ······ 
~la beş Ve Italya, Cenev

rey e· Başvurdular ------................ .... 
On Üçler Komitesi Toplandı, Fakat 

Hiç Bir Şey Yapamadı 
Cenene, 3 ( A.A ) - Habeı r,_.------------, 

l>ış itleri Bakanı, Uluslar Soıye- Ü[ 1 
Veal Genel Sekreterine, konaeye uaıar 
\>l ldirilmek üzere ıu telgrafı çek· S l i . 
niıtlr: osye es 

RaHeyun - Baıkumandan - ta• D "' l •ı ? 
ıafından bu aabah imparatorluk agı ıgor ır~ u 
hUkômetiae çekilen bir telgrafta Roma 3 (Özel) - Hakkın .. 
ltalyan ıUel uçaklarının Adua d f t dbl ı k 
ve Adıgrat'ı bombardıman ettik- 8 zecr e r a ma 
!erini ve bu bombardımanın ara• mevzuubahs olur olmaz, 
larınd a birçok kadın ve çocuk ltalya derhal Uluslar Ku· 
bulunan ıivil halkın ölümüne rumundan çekilecektir. 
ebep olduğunu bildirmlıtlr. Ayrıca Onun bu çekillşlnl M11ca· 
birçok ev de yıkılmııtır. Halen rlstan takip edecektir. 
Agameıı viliyetlnde de bir mu• ihtimal verilmemekle be· 
harebe baılamıştır. ltalya tara• raber Lehlstanın da bu 
fından Habet topraklarına yapı· 
~an bu tecavüz, lmparaforluk sınır· kurumdan ayrılacağı söy-
larınm ve Uluslar Soıyeteal pak· lenlyor. Macar Başba-
tının çiğnenmeai demektir. kanı General GömböşUn 
ltalyanın Cenevreye Müracaatı Hltlerle görU,tUkten son-

Cenene. 3 (A. A.) - Italyan ra Romaya geleceğl rl· 
hükumeti bugUnkU tarihle B. Su· vayetlerl bu arada ma-
viçinimzaaile uluılar soayeteıt ge· nah sayılıyor. 
nel sekreterine aıaaıdaki telgrah .. L _____________ ,_. 
ıöndermiştlr : 

Uzun zamandanberl ltalya ile 
1avaımak istiyen ve nihayet bu aa• 
•aşı baılatmıya muvaffak olan 
Habeı ıeflerinin harp ve lstlli 
lıteklerl,son defa Habeı lmparato• 
ru tarafmdan 28 eylül tarihli bir 
telgrafla bildirilen genel aefeberlik 
emrile bir daha teyyllt etmiıtir. 

Bu emir, ltalyan kuvvetlerine 
karşı doğrudan doğruya bir teh· 
dit demektir. Bitaraf bir mınta• 
kanın ayrılmıı bulunma111, durumu 
daha ziyade gllçleı;tlrmektedir. 
Ha bet hUku meti, bu mıntaka 
işini yanht bir ıurette tefıir 
etml~tlr. Halbuki haki katta otuz 
kllometrellk gorlye gidiş, Habet 
kuvvetlerinin toplanma1ına •e Ha· 
bıiler tarafından yapılacak htlcum 
kolaylaıtırmağa yaramaktadır. ltal 
yan hükumeti, 4 eylül tarihli muh· 
tırasmda, ltalyanın on Hneden• 
beri devamlı surette maru kaldı· 
ğı kanlı tecavUz Yakalarının d ... 
lillerlni ıöıtermlşti. Genel 1tf er
b4Drlik emrJ llzerine bu tecayUz 
bUyUmUı ve genif bir Gnem al
mı9tır. Bu emir, açık ye yakın 
tehlike ihtimalleri aaklamaktadır 
ki bunlara karıı emniyet Hbep
lerl dolayııilc- bir karııt yazlyet 
lAzım gelmektedir. 

BUtUn bunları nazarı dikkate 
alan ltalyan hllkômotJ, Eritredekl 
kuvvetlerin başkamutanhğına il• 
zım gelen korunma tedbirlerini 
almak için genlı aelAblyet nr• 
mittir. 

Konsey Pazartesi Sa
bahı Toplanacak 

Cenevre, 3 (Öze]) - Fransa• 
nın lngl'.tereye cevap vermeıine 
imkan bı rakmak Uzere Uluılar 
ıof yeteıi konseyi paza rteıi aabahı 
top a ıtı ) a çağırılmıştar. 

Bu auretle ltalyan delegesi Ba• 
ron Aloizl do Cenevreyo dönmek 
fJnabnı bulacaktır. 

Londradan bHdlrlldlğino glire 
lngiliz dıı itleri bakanı Sfr Samuel 
Hoare de bir söyle.,. vererek arsı· 
uluaal kriz karııaında M. Muaoli· 
nlnln lıteklerinde daha mutedil 
olmaaını iıtemlt ve sosyetenin bu· 
gUnkU krize filen müdahale etme
sinin bir vazife olduiunu kaydey• 
lemittir. 

lngiltere ile Fransa Ara
ıında Görüımeler Var 

Parla, 3 ( A.A) - lnglltere 
ile Franaa'nın, gerek Hariclyelerl 
ger•k Cenene'deld delegaıyon· 
ları ara1ında, ltalya 'ya karı• alı· 
na bilecek zecri tedbirleri görll• 
tUIUyor. 

Delegaayonlar, bunların tedrici 
ıurette tatbik edllmeleri buıusun• 
da mutabık kalmıılardır. Bu ted· 
birler, ffnanıal mahiyette ve kredi 
açmamak, iptidai madde gönder· 
memek gibi eıaalardır. Tedbirler 
kollektlf ıekllde tatbik edildiği 
takdlrdedirki Fransa bunlara 
lıtirak edecektir. 

OnUcler Toplandı ~ 

Cenene, 3 (A.A.) - Kons ... 
yln onUçler komitHl bugUU iki 
saatten fa:ıla ıUren bir toplantı 
yapmıihr. Komite resmen yalnız 
konseye verilecek raporla meşgul 
olmuıtur. Raporun tarihçeye ait 
olan k11mı kabul edilmiı ve an• 
laımazlığm ııoıyete paktı bakımın· 
dan tahririni yapmak llzcre bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

SON POSTA Birinci Teşr'• 4 

,. SON DAKİKA ·· , 1 TELGRAF, 'rELEFON, TELSİZ HABERL~Rİ 1 
' - , 
Musolini, icabında Akde-
nizde Bir Harbi Göze Aldı 
Roma, 3 (A.A)- Lavoro faıiıta aazeteai, in· 

ıiltereye kartı yeniden ıiddetle hUcuma başla· 
mıştır. Gazete diyor ki: 

solininin) bir emri üzerine yü· 
rümeğe hazırdır. 

"Her türlü fedakarlığa 
amade olan f tal yan ulu
su, onur ve istikbali için 
icap ederse en korkunç 
imtihana ve.hatta Akde
nizde bir harbe kabiliyet
li olduğunu dün sağla
mıştır. 

Bugün onun yakın ve uzak lstfkball Ye ço
cuklarının iıtikbali menuubahstir. Tarih ıeyrJne 
baılamııtır. Bunun iıtihaJesinl kimse değlıtfremez.,. 

Kral Corc Harp istemiyor! 
Roma, 3 ( A .A) - Lavoro Faılsta gazeteal• 

nln Londra muhabirine göre, lngiltere Kralı, 
lnglltere ile ltalya araıında doğrudan doğruya 
bir çarpııma doğurabilecek her tilrlO hAdlaedea 
1akınılm&11 buıuaunda mllmkUn olanın yapılmaaı 
fçin Stl Bakanı nezdinde ısrar etmlttir. 

lngilterenin Niyeti Nedir? 

lngilterenln, adını aaırlarca kfrletebllecek bir 
meıuliyet llzerlne alıp almıyacaj'ını dUtUnmek 
aklın kabul etmiyeceğl bir şeydir. 

Faşist ltalya.. Duçenin (Mu· 

Parls. 4 (Özel) - Tan aazetesJ, bugUnkD 
duruma göre, Avrupayı aarabllecek ihtllatlardan 
korkmağa mahal olmadığı fikrindedir. Franıa hiç 
bir belde Italyaya kartı ıiddet )\areketlne kapıl• 
mıyacaktır. Inılltere iao yalnız baıına hareket 
etmek niyetinde değildir. 

Habeş 
imparatorunun 

Telgrafları 

lngiltere Mısırda Harp 
Cephesi Kuruyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Uluılar 
ıoıyetHi genel sekreteri Avttnol, 
ltalyan kuvvetlerinin hareketi 
bakkanda Habeş imperatorundaıı 
Ye dıı bakanından aldıjı telgraf· 
)arm birer kepyHinl dıı bakan· 
lığımıza g6ndermlıtir. 

lmperator telgrafmda, ltalyao 
kıtaatının Au111a eyaletinde Musa 
Ali dağının cenup mmtakaaında 
Habeı sınırlarını tecavüz ettiğini 
ve Habeı topraklarında yerleşerek 
bUyUk mikyasta taarruz üsleri 
hazırladıklarını bildirmekte ve 
konaeyden bu tecaaUzlln teibitlni 
lıiemektedir. 

Londra, 3 (A.A) - Burada ıl· 
· l&h Ye kereç Dzerlne konan am• 

bargonun devam ettirllmeslnden 
baıka ayrıca alınacak iki zecri 
tedbirin pratik surette tatbiki 
kabil olduğu 1anılmaktadır. Bu 
tedbirler ıunlardır ı 

1 - ltalyan devleti, mUeasa· 
aelerl ve vatandaşları ile blltUa 
kredi muamelelerini yasak etmek. 

2 - Italyan malı 91.tın alma .. 
mak. 

Italyan çıkatınm yllıde altmı• 
tının uluslar ıosyeteal olan mem· 
leketlere yapddığı bildirilmekte 

imparatorlar imparatoru 

Bütün Habeşleri Silô.h 
'Başına Çağırdı! 

Adiı-Ababa, 3 (A.A) - Alman havadiı bUroıu bildlriyorı 
Genel aeferberllk emrinin metni ıudur: 
"ltalya ikinci defa olarak topraklarımıza tecavüz etmiştir. Yaıa· 

dağımız eaatler, önemli ve vahimdir. Bütün Haheıler kalkımz, silah· 
lırınızı alanız ve vatanı müdafaa için hazır bulununuz. Şoflerlnlzln 
etrafında toplanınız, onların emirlerine ıevklo itaat ediniz ve mitte .. 
caYizf kovunuz. Bu kutsal savaıta eli ailAh tutamıyacak olanlar yara• 
hlara bakmak için Kızılbaç kurulunun emrine koıacaklardır. BUtUn 
dllnya geoeloyu bizim tarafımızı tutmakta ve mtıtecavld lttiham et• 
mektedir. Allah yardımcımıı olıun. Her ıey imparator için, .. her ıoy 
vatan için.,, 

Sonuna Kadar Müdafaa 1 
Adlsababa, 3 (A.A) - Habeı lmperatoru demiıtlr ki : 
•• - Habe,iıtana gönderilecek ıiliblar Uzerlne konulmuş olan am· 

bargonun derhal kaldırılması IAzım geldiğini 1anıyoruz. ÇünkU ltalya 
bizi yalnız tehdit etmekle kalmamıı, son haberlere glSre, birçok nok• 
talarda sınırı ıeçmlı •e Adua ile Adığratı bombardıman etmiştir. 

~· ToprakJarımızı ıonuna kadar müdafaa edeceğiı. ,. 
/' 

Yüzlerce ltalyan Maktul Düttü 
·
1 Londra, 3 (Özel) - ilk. çarpıtmalara ait gelen haberlere g6re 

Habeşler Italyanlara karıı Adua cephesinde çok kuvvetli bir muka· 
vemet ıöıtermlılerdlr. 

Burada, çarpışmalar çok ılddetll olmuıtur. Italyanlardan 1700 
kişinin öldüğU bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Romadan bUdirildi§'lne göre, Adua harbinde ltal• 
yanlar 15 i aübay olmak üzere 160 maktul Yermiılerdfr. 

Yeni Yugoslavya Sefiri Bu Sabah Geldi 
Yugoalavyanm yeni Türkiye Okendlslnln de eski bir gRzetecl 

Sefiri Branko Lazareviç bu aa• olduğunu ıöylemiı Ye: 
bahki ekıpresle ıehrimlıe gel· - Yarın Ankaraya gidecek 
miştlr. Yeni elçi istasyonda ken• ve bliyük reiıiolH ltimatnameml 
dislnl karıılayan gazetecilere, takdim edeceğim, demiştir. 

ve bu tedbirlerin harbin uzama• 
ıının önüne geçeceği sanılmakta• 
dır. 

Misır'da lngiliz Kuv· 
vetleri Toplanıyor 

lskenderiyo, 3 { A.A )- bgl· 
Uz kuvYe tlerinin toplanmaaı faaı• 
laıız devam ediyor. Matrut mev~ 

kiine yeni ldgiliı kuvvetleri gel
miı Ye topçu, hava hllcumların' 
karıı terti batı almııtır. Garp çö
IUnU lıkenderlyeye bağlıyan demir• 
yolunun ıoo dnrağı eaYaf keroçl 
ile doludur. 

Elahram gazeteainl yazdığına 
göre, ItaJyanlar, Aulum alvar&D4 

daki ıanm. siperler kazarak tah• 
kim ediyorlar. Ayrıca kunrotler 
topluyor ve hUcum otomobillcııl 

getiriyorlar. 
Yine Elahram ıasetesinin yaz• 

dığına göre. Mıaır hizmetinde 
bulunan ve izinli olan yUkaek 
lngiliz memurları telgrafla itleri 
baıma çnğırılmışlardar. 

lakenderiye limanında 44 inal· 
Uz gemisi durmakta ve bu filo 
hergUn limandan açılarak manev
ralar yapmaktadır. 

lskenderiye, 3 (A.A) - Ha• 
beti11tanda savaıın baıladığı ba• 
beri gelir gelmez, polis sevkulceyş 
noktalarında toplanmak içlo emir 
almıştır. • 

Arap~a gazeteler, lnglllz • Mı• 
ıu ıUel ittifakının pok yakın ol· 
duğunu bildiriyorlar. 

...................•............. ,. ......................... .... 
Askerlik Kanunları 

Ankara, 3 (ÖıoJ) - Askerlik 
mUkellefiyeti kanununda eaaslı 
değiılklikler yapalmaktadır. Kaou• 
nun ismi sadece ••Askerlik Kanu• 
nu.. olarak değittirllmektedlr. Aa· 
keri Muhakeme UaulU Ye Aıkeri 
Ceza Kanunlarında da ~ degiıiklilr 
yapılacaktır. 

Bu Sabah Sisten Vapurlar 
işli yemedi 

Bu ıabah Umanda t iddetll ılı 
yUzllnden Haliç vapurları sekiı 
buçu~a kadar 11ferlerioi yapama• 
"O · ılardır. 



4 Birinci Teıra .. 

lngiltere, Fikrini 
Hili inatla 

Muhafaza Ediyor 
Londra 4 (Özel) - lnglliz mu

hafazakar partisi bu aabah Bourn• 
mouth'da mühim bir toplantı yap
mıı, ltal) anlann Habet toprak· 
larında filen harekete geçmeleri 
llzerlne hAdis olan vaziyeti gözden 
geçirmiıtir. Bu toplantı mllnaseb .. 
Ule ıöz alan Sir Edvar Grey, Winı· 
ton Churchil,Lord Loylt ıöz almıı· 
lar, durumun nezaketini gözden 
geçlrmlıler ve netice olarak lngi· 
liz bava, kara ye deniz kuYYet· 
)erinin memleketi müdafaa ettik· 
ten başka icabında, en yakın 
memleketlere dahi taarruz ede· 

bilecek bir kudret ve kuuvvete 
çıkarılmaaıoı lıtemlılerdir. 

Mamafih, bugftnkll durumda 
bükUmetle beraber olduklannı da 
kaydetmlılerdir. Parti toplant111n· 
da aöz alan blltOn hatiplere, bO
kümet namına Mellye Nazırı 
Ne•llle Chamberlain 
Yermittlr. 

cevap 

Alkıılar araaanda kOrallye 
çıkan bu zat, bUtlln dünyanın 
ıilAhlandığı bir sırada lngilterenln 
ailAhlarmı bırakamayacağını, in· 
gilterenin yalnız kendiıi için 
değil, bütnn dünya için ıulbo ve 
onun müeyyideal olan Ulualar 
Soayeteslni muhafaza ile mfikel· 
lef olduiunu ıöylemiıtir ... 

~ZIR .. .ATA ELVERl~Lİ 
1:--:...1 YA VLA 
fElEJ ORf'fAIVLAP

c:::Jı:öt TkP~LU~.İ • 
o 

SON POSTA 

~ il 'I _ 8 İ S ~N ~ 

H•b•ı ordusunun durumıınrı ıöateren harit• 
Toplantının aonunda mtıttefi· büyük kuvv&tleri haline getiril· 

ken donanmanın ve milli müde\fa· meılne ve beynelmilel taahhütle• 
a kuvvetlerinin, dUoyaoıo en rio de ifaıma karar verilmiıtir. 

BrUkıeJ, (Ôzel) - Bugün Bel· 
çikada gayrlpıeıru sllih ticareti 
yllzDnden yüzlerce klmH HrHt 
aabibi olmuttur. Bu itle bilhassa 
ıoo buhrandan iflaa edenler, kah· 
ve ıabiplerl Ye kasaplar uğraı· 
maktadır. Diğer vatandatların 
ağır Yergiler altında inlemekte 
olduğu ıu sırada bu adamlar bol 
bol para kazanıyorlar. 

Kaçırllan 

Sll6hlar: 
Resmi lıtatlatiklere göre bu •e

nenin son altı ayı zarfında Aa
••ra limanından 1175 lngillz llra11 
kıymetinde silih ihraç ediJmiıtir. 

Halbuki bu itlerle utraıan bir 
tacirin lf ad esine nazaran bu müd· 
det zarfında bu limanlardan meıru 
ve gayrlmeıru aurette 33500 in· 
a-iliz llraaı kıymetinde ıllAh çıka· 
rdm1thr. 
Hükumetin aldıtı blltOn tedbirle
re rağmen Belçikadan temmuı 
ayı zarfında ihraç edilen ıillh 

ye cephanenin kıymeti ı•ç•• 
Hne, a1nı ay zarfında yapılan 
lhracaattan kat kat fazladır. 
Zengin 
Olanlar: 

Bu ıilib kaçakçılığını yapan
lar, meıru ıahada baıka itler 
yaparak hakiki hUviyetlerlnl glz· 
lemektedirler. 

İngiltere Şimdi Susuyôrmu_~ 
icap Ettiği Zaman Sesini 1"9~!~~·i.·~~~::.~:'• l 
Ç k V Ş f • • HUcum Edlyol•r 

Bir kaç ay evvel bir kaç oda· 
hk bir evde barınmak mecburi· 
yetinde kalan bir ailih kaçakçıaı, 
buglln mllkellef bir apartımanda 
oturmaktadır. Bu zat, Habeıls· 
tanda hiç de cephane kıtlığı ol· 
madığını, yalnaz Anver1 limanın
dan, Cibutl Umanı vaııtallyle 
Habeılatana altmıt milyon flıenk 
•e 200 makineli tllfek gönde
rildiilnl, yakında 28 milyon fiıek 
daha se•kedlleceği ye bu rakam• 
)ara hiçbir hilkiimet lıtatiatlğinde 
tesadüf edllmiyeceğlni ıöylemlttir. 

J armasını e ere ını ~ondra, 4 (A.A.)-: Buton 
Jnglhz gazeteleri ••tecavüz,, den 

K B • ı • • babaetmektedirler. Hiçbir gaze· 
orumasını l ırmış te ltalyanların harp ilin etme· 

Berlin, 4 (A.A.) - Völklıcberbeobachter gazetesi Italyan kuvYet• 
)erinin Habeş topraklarında llerlemeainden bahsederken diyor ki: 

.. loıiltere ltalyanan Adua intikamını almak fikrine tavizde bu
lunuyor. Fakat Italya ıunu bilmelidir ki Habeıiıtanda lngilterenin 
ancak müsaadesi nisbetlnde llerleyebillr. lngiltere btıytık ıllel hazar· 
laklarda bulunmuttur. 

Her halde lngiltere de bunu yaparken ntıfuı •• ıereflnl icabında 
korumak cihetini ıözetmiıtir. 

Anupanın durumu günden ıDne detltebillr. ÇOnkll yaları asker 
tatıyan gemilerde değil zırbblann içinde de dinamik bir kunet Yar· 
dır. Harba baıırlanmakla barıtı korumak ara1ında ancak tek bir 
adım Yardır ve blltün meHle ba fasalada tutunabilmektir. 

ltalya Ve Fransanın Ça
tışmasından Korkuluyor 

( Baıtareh l iael 1Gad6 ) 

baba timendlfer hattanın 111uha· 
fuzasana memur edileceği söylen
mektedir. 

Bu demiryolu imtiyazı bir 
Fransız şirketinin elindedir. Ha
beıiıtandıı harp patladığl lçln bu 
tirketin vaziyeti de çok nezaket 
kes bet mittir. 

Bu imtiyaz ıeraltine göre, harp 
vukuunda Habeşlatan bu demlr
yolunu aaker nakletmek için kul· 
)anabilir. Halbuki bu tukdlrde 
Italyanlann da demiryolunu ha· 
•adan bombardıman etmeleri ve 
Avaı boğazındaki köprüyll yıka-

rak bOtOn mllnakaleyi durdurma· 
lan ihtimali Yardır. 

Habeı hQldlmetl her n• ka· 
dar hattın bttarafbğma riayet 
edeceğini temin etmİf8e de Fra.n
aızların telifını te1kin edememı.
lerdir. 

Buradaki Franıız ldareal harp 
vukuunda tren yolunu muhafaza 
eden kataatla ltalyan kuvvetleri ara· 
ıında bir thtilAf çıkmasından kork• 
maktadır. 

[ Baştarafı 1 inci yüıde ) 

Habbeı lıadudantlan içeri 
ılrmlı, Halleı toprakların-

den girittiklerl Yekileti askeri· 
ye için bir mlzeret nrded .. 
memektedil'ler. 

Times ıazotesl; 3 tearlneYYel 
935 tarihi, dllnya tarihine gc• 
çecektlr. UJuılar Kurumunun 
baılıca azalarandan, Avru-
pa ıulhllnll garanti eden 
ye Parls paktına imzalayan 
milletlerdenbirl, bir aenedenberi 
yaptığı aıkerl baıırlıklar ve al· 
yaai kaçamaklardan ıonra, yine 
uluı!ar kurumunda azA bulunan 
diler bir milletin Uzerlne uldır· 
mııtır. 

Kaçakçı ilk 
Yolları: 

Anveradekl alllh kaçakçıları 
hük6metln koymut olduğu tedbir
lerden kRçınmanın usulünU de 
bulmuılardır. Bunlar, sillhları bat
ka bir memlekete ıiparit etmekte 
ve bunlar Anverae geldiği zaman 
karaya çıkarılmayarak transit 
teklinde alikadar memleketlere 
gönderilmektedir. 

Şayet slpariı Belçika firmala• 
rına yapılmışsa, bu firmalar, al· 
pariş edilen cephane . ıand.ıklara· 
nan üzerine (piyano) ııareta koy• 
maktadırlar. Son aylar zarfında '------------..J Belçlkadan Habeşistana gönderl-

Jngi~izler, Yarın Zecri len piyanoların adedi akıllara bay• 
Tedbir f ateyecekler ret verecek derecededir. 

( Bat tarafı 1 inci yOade ) Cephane 
lerini latiyecektlr. Bu talebi la'af Gemllerl: 
etmiyecek olan taraf mütecaviz Fakat iı bu kadarla da kalma· 
telAkkl olunacak ve konaey eko· maktadır. Anverste b:rkaç mil 
nomik zecri tedbirlerin tatbikini mesafede Felemenk hududunda 
iıtiyecektir. Bu taleb~n bir bulunan ye nftfusu 150 kiıiyl ıeç-
Franıız· lngiliz muhtırası teklinde miyen Li 0 limananda hergün an· 
konseyden yapılacağı söylenmek· barları cepane dotu Oç dört gemi 

tedir. yola çıkmaktadır. Ulo limanında 
bugün yapılmakta olan dinamit 
ticareti 1913 ıene1:ndekinin çok 
fevkindedir. 

da on iki mil ilerilemlı 11e 

Mareb nehrinin Öt• sahlli11· 
de, Adııa ,qagla•ına lı8kim 
tepelerde lcuvvdli mevzil•r 
tutmuılardır. Bu harekat 
eınaıında hiç bir mukat1•· 

mete ağramamıılardır. 

Hükümet buna karıı hiç bir· 
ıey yapamamaktadır. Reımi me· 
morlardan biri geçenlerde Deyll 
EksprH gazetesi muhabirlerinden 

S:tyfa 7 

Bugün Belçikada ailib ticar ti 
yapanlar çoktur. BunlRrın ne gibi 
itlerle meıgul olduklarını biliyor z. 
Fakat onları ctırmümeıhut halin e 
yakalıyamıyoruı. Bunların araıın ' 
bir tek aipariıten yUzde seks , 
kazanç temin eden komiayoncu: r 
bile vardır. 

Onlann it görme tarzını da 
blllyoruz. Me1eli Belçikalı bir 
tüccar Fran1aya lllih ıipariı edi· 
yor. Franıadan Belçikaya lilila 
lhraeı hakkında bir memnuiyet 
olmadığı için mallar 1erbestç~ 
Belçlkaya geliyor. Bunlar AnYers& 
gelince tüccarlar bu malların 
transit olarak ae•kedilecetinJ 
beyan ediyorlar. Böyle bir lddiay 
kartı bllkiimet De Jlpabilir 1 

Konserve 
Sandıklar1: 

Slparlt alan fabrikaların, bu 
slllhlann nereye nakledilecekl 
baklanda malumatları olmadığına 
da eminim. Belçika ıilih fabrika
lan ıon zamanlarda çok fena bir 
vaziyete dUıtDklerl için, onlara 
ıilih ihracı için mllsaade verilme· 
ıine taraftarım. Baıka nam altı~ 
da aeYkedllen ıillbları arayıp 
bulmak da kolay birıey değildir. 

Bunlar ekseriya piyano Yeya 
konserve ıandıklarana yerlettiril· 
mekte ve bu 'bam albnda liman• 
)ardan çıkaralmaktadır. Se•kedl· 
len her sandığı açıp muayene et· 
mek mllmklln deill ki 1. 

Bunlar ıilAh olarak n•kedill .. 
lor bile nereye gittiklerini kontrol 
etmek kabil detlldlr. Meseli Bre
zilyaya HYkedllmek üzere mOaa· 
deai alınan bir Iİparııın Clbutly• 
gitmealnin nasal önOne geçllebllirl. 

........................... -............................. -
r 

Fransanın lngilte
rcye Manalı Bir 

Teklifi 
Parls, 4 (A. A.) - (Oeuvre) 

gazetesinin aandığına göre 
Fransız kablneıi, bir ltalyan 
deniz taarruzu vukubulduğu 
takdirde Fransanın yardımı hak· 
kındakl lngillz auallerlne mOaait 
bir ceYap verecektir. Bununla 
beraber Franıa ıu iki kaydı 
koyacaktır: 

1 - lngiltere, F ranaanın Hn· 
bet harbinden ötOrll tehlikeye 
girmeai muhtemel olan AYrupa 
barııanı korumak ergeaile alabi· 
leceğl tedblrJerl biç bir zama~ 
bir tahrik mahiyetinde tellkkı 
•tmeyeceğini vadedecektlr. 

2 - lngiltere F ranıız hare
ketine arka olmayı teahhlit ede· · 
cektir. 

Son Poıta: Bu teklıfin dipl· 
matik llıanda manası ıudur: 
Bende Orta Avrupada harekete 
geçerHm ıea de benimin bera· ı : 

_::::!ber;,_::o:la~c~a~k=11~n~.--------------· 

.. 
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Kadıkiyde Mabakkak 
Bir Deline Var . 

Yazan 1 Hatice Hatip -sa- 4 - ıo - 935 

lhtizar Halinde Bulunan Bir İhtiyarın Son Söylediği 
Sözler Kadıköyünde Bir Define Olduğu İdi 

Neticeyi bUtUn dtınya bl· 
liyor. Konıtantlnin kahhar ordu• 
ları bizi toprak etti. Botun ordu 
mağ!fıp ve mftnhezim oldu. Altın· 
ları s hile g6mUldnttınn bilen altı 
kişi idik. Onların beti Ye Chryso
po!is meydan muharebesinde öldt1• 
ler .. Yaralı olarak kaçtım .• kaçtım 
nihayet kuvvetim kealldJ, •usuz· 
luktan dudağım gUneı görmey D 

toprak gibi çatlamıştı. Bir koru 
içerisinde bUylik kuyu g6rdllm. 
Bir kadın kuyudan ıu çekiyordu. 
Ona l aklaıtıı:n.. Bana su YerdL. 
Yaralarımı ıardı.. Or ya dnotnm. 
Kadın beni eYlno götUrdU. Beni 
evinde ıakladı ve yaralarımı iyi· 
1 şt rdi.. Ve bana yavaı, yavaş 
doğru yeri öA'retti. Çllnkll o 
ıehit Sent Ôfemiyl dinlemlı 'H 

ona inanmıı olanlardandı. Nihayet 
onunla evlendim. Senelerdendlr 

•eraber yaııyoruz. Ben de onun di
nini kabul ettim. ŞlmdJ lnamyor ve 
inanarak tilUyorum. fakat ölmeden 
evvel sana kayaların oruında 

ıakh olan 11rrı lfıa ediyorum. 
BütUn hayatımca o 11rrı ortaya 
çıkar madım, paralan eUmden 
alırlar ve bana bir fenalık yapar

lar diye korktum... HalbuhJ lUDr· 
ken bu sırn ıana açıyorum... O 
s rvet orada gömOlO knJm 11 ••• 

Oradan çıkan Hnell Sont Öf ml 
kiliseaine neırodiyorum. O para 

ile aıize Ôfemi na ına ha~ rat 
yapılsın... Bu ıervetlo Sent Ôfeml 
kllis sin oakledilmesino Yasıta ol •• 

Ve ihtiyar bana par nın saklı 
ıolduğıı yeri tarif etti, ve bir de 
~izgiler çizerek bana o yeri daha 
vazıh göıterdl. Halbuki ben de 
tıpkı balıkçı kultıbesladı ~l n 
o hırlstlyan if bl paraları tek ba· 
pma oradan çıkarmıya cuaret 
edemedim. Ve iyi bir hırlıtlyanın 
bay a nezrettl§'I bu paranın fena 
ve haris ellere dDımeslne vasıta 
olacağımdan korktuğum lçfn bu 
ıırrı kimse ile paylaıamadan haya• 

tın seyrile buralara kadar geldim. 
Oğlum şimdJ lf te bunu 11na iti· 
raf ediyorum. ÇilokU ben GlUyo-

rum ve ıen ııen~sin eğer elinden 
gelirae bu •aalyetlmi Hn yerine 
getir.. Bir kAflrin paraıı hayır 
işlerinde kullanılsın.. Onu sen 
taştan ve topraktan çıkar. 

Rahip Pi1ır o ıece ruhunu 
Allahına teslim etti. Ben define
nin yerini ııöateren çizgileri 
kaydettim. Eğer Cenabıhak izin 
verirse Bixanıa ve Bizanstan Kör• 
ler memleketine gldıceğlm.. Ve 
ihtiyar rahip Piyerin Yaaiyetinl 
yerine getireceğim. 

Genç kız dosyayı kapadı ve 
baıını kaldırdı ı 

- Görllyoraunuı ya itte hl· 
kiye çok •azıb, mamafih ita• 
retler o kadar vazıh değildir. 

Fakat aylarca süren ciddi Ye 

Bu çahımam için para da verdi· 
ğlnden benim gibi ecnebi Ye çok 
da zengin olmıyan bir talebeye 
yardım etmlı olurdu... Iıte yine 
profeılSr Hubermann yeni l>lr ta .. 
kım el yazıları aatın almııtı.,. 
Bunları tatnlf ettirmek istiyordu. 

Malnmunuıdur ki Rusya zalim 
Ruı çarlarının omrO fradolorl altın· 
da ta ıon ıamanlar yani bolşevlk 
fhtUdline kadar çok mllteatıııp 
çok ortodokı adeta kurunuvuıtnl 
bir deyi t f dl. KIJiaaları, manas
brlan, p paalannın ••• 

Genç ku: birdenbire sustu. Ve 
IO ra g Ierek devam etti : 

- Muhterem biraderimiz rahip 
VJadmfr burada dururken l>enim 
Ruıyadan bahsetmem abeı oluyor 
o ihtiIAJden enelli:I Ruıyayı l>oı 
bir zamenında sfıe anlabr ..• Benim 
borada menuubahı etti§'f m ıey 
Rus ihtllilinden ıoora beyaılar 
fçer&fnde oJan iki ralif ptfr, bun• 
lardan biri muhterem blraderlmlı 
VJadmfr, biri henOz teıerrtif edeme· 
diğlmlz azls Ye bUytık bir ruhant 

olan bir ikinci sat... Bu iki muh· 
terem papaı efendiler Peterı· 
burgta menıup oldukları killsa 
veya manastırda kıymettar tahmin 
ettikleri ne var sa hepsini topla• 
mıılar. 

(Tabh hiçbir şeyden anlamayan 
dinsiz, kAfir, yabani ve vah ilerin 
eline geçmesin dl}'el!ll ... ) Yoksa 
çalmak için değil.. Iıto bu iki 
bayaz Ruı rahlbfnd n bir tanesi 

Istanbulda kalmıı diğeri de elle
rindeki kıymettar antikalara kıy• 
met bilir mUıterller bulmak Uzere 
Avrupaya kollekıiyonerltr aramı· 
ya çakmış... Bu meyanda bhim. 
prof esörUmUz de Bizanaa alt olan 
el 7azılarma talip çıkmıı. 

Goldkovsky loanmıyarak şllldll: 
- Garip ıey, dodL Ruayadan 

Bisansa alt el yazıları nasıl gelir. • 
Geaç kız bir kahkaha atb: 

- Aınlin Goldkovıky dedi 
darılmayınız amma cahil bir ar
kadaıa dert anlatmak hakikaten 
p k milfkUJ... Mademki bu ıeye 
aklınız ermiyor. O halde size 
biraz tarih anlatayım. 

IX ıncı ırın ortalarından iti· 
haren Bizanı ile Ruıya mllnase· 
bata giriımlıtir. 866 deki kıyam• 
dan sonra 907 ile 941 araıında 

Kief maceraperestleri Ko•tanta• 
niye için birer tehdit olmuolardı. 
Mamafih lmperatorlar onları ida
re ediyorlar Ye bu atılgan muha· 

ripler arHından aıker topluyor
lardL Esasen Bhana pazarları da 
ister lstemes Ruı tllccarlarıoa a• 
çılmlftL 

Bu §ekUde baılayan mllnase· 
b t 957 de Çariçe Olga hırlsU· 
yan olduktan ıonra daha sıklaştı. 
Bir tUrO Bizans rahfpl ri baıla· 

randa Cyrille v Methodl gibi 
ulema olduğu halde hırlsyanlığı 

yaymak, aıılamak ve öğretmek 
fizere Ru yay geçtiler. 

(Arkası Tnr) 

Resimli aftfilık Mecmua 
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. NAzıM HiKMET • • • • • • • • • • [ ILf 9/allR : so1~3jURI 

SABiHA ZEKERiY A • • • • • • • • BiR ÇOCUGA MEKTUP 
SABAHADDiN ALf • • • • • • • • • GRAMOFON AVRAT 
NlzAMETTIN NAZiF . • • • • • • • KLEOPAIRA 
Dr. lzZEDDİN ŞADAN....... KADIN TİPLERi 
MAHMUT YESARi • • • . • • • • • GÖLGEDE KAHRAMAN 
NACI SADULLAH • • • • • • • • • • BiR OTOMOBiL KAZASI 

[
EN ÇİRKiN PADiŞAH 

M. TURHAN • • • • • • • • • • • • • • VE EN GÜZEL HALAYIK 
Dr. FETHi • • . . • • • • • • . • • • • • BARSAKLARIMIZDA YAŞIY ANtAR 
SÜLEYMAN KANI·. . • • • • • . • • T ARIHİ FIKRALAR 
VASFI RİZA - • • • • • • • • • • • • • • YiNE OPERET 

CEMAL NADIR • AKLA KARA 

1 BiR ITALY.AN INGILIZ HARBi OLURSA?] 

1 KA YZER VILHELMIN GiZLi HAY ATI / 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza ÖrgUdilnde bulunan hayvanlar için 11 ka· 
lem mutabiye 8/10/935 Salı gtınD saat 14 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutan 1028 Ura 49 kuruıtur. 
3 - Evsaf Ye nümuneıi komisyondadır. Görlllebllir. 
4 - lsteklller % 7,5 tutağı olan 78 liralık Yeıno makbuzu yeya 

Eanka mektuplarile Komiayona gelmeleri ''6167,, 
~~~ b~ meuidn ~n~ bede ~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~ - .. 
o İi ret1ere göre modern bir plan Bu akQam T u R K sinemasında 
yaprnııtım. Artık doktora tezim ~ 
için de bir mevzu bulmuı olmak· 
tan f vkalade bahtiyar tezimi ha
zırlnnrnğa baılamış~ım ki... Bir 
gllo profesör Hubermandan bir 
duet a1dım. 

Talebeleri içinde blzantolog 
olarak beni biliyordu. Ne zaman 
kütüpha esi için ) eni eserler alaa 
tasnif ettirmek için beni çağırırdı. 

Herkesi hayran edecek bir Frao11a operet filmi: 

PRENSES T AN OT 
KATE de NAG Y • PIERRE BLANCHAR 

Aşk ve hayal diyarının melikesi TURANDOT 1. •• Aşkına kurban 
giden Semerkand Prensi! .•. Sevginin esiri, halkın nazlı prensesinin 
atk manr:umesl. Illveten : en yeni dllnya haberleri. 

Yerlerlnlzl evvelden tutunuz. Telefon: 40690 

Bh-llıci Teşr:n 4 

Altın Fışkıran Memleket : 15 

HA EŞISTA 
Kahveler Avrupalı Sahte .. 
kirVeCasuslarlaDo udur 
Onunla ve Paıtorl ile ıık 11k 
toplanıyor Ye lıtikbal hakkında 
projeler kuruyorduk. Bir müddet 
sonra, UçUmüz.ün birlikte, 1ayll 
ile Bahriahmer aahill araamda 
bulunan Yahıl ve hemen hem 
meçhul olan Danakll Ulke•indo 
bir seyahat yapmıya karar v dik. 
Bu kararı erdikten ıonra he· 
men hergtln Postahane meyda• 
nmdakf r:um kahv lorfoden birinde 
buluşuyorduk. Burada, muhtelif 
Balkan devletlerinin kıralı, kıra• 
ilçe ye V llohtlnrını musa•v r 
kaba r nkll tabloların dibinde 
bir masaya oturuyordu~ 

Resim er ltı 

Resimdeki [ Haımetlu 1 larıo 
hepıl de ılımandı. Batlarmda yan• 
dan v.eya ortadan ayrılmıı bol 
bol saçları v rdı. Baularının ba• 
ımda altından birer de taç vardı. 

Diğer bir tablo da Napoll körfe~ 
Bunun ortnıında da piposunu V eo
zll'f Yanar dağlndan yakmakta 
olan bir balıkçı ve kayığı rlı-

rU1llyordu. ÜçUncU bir tabloda 
kafesine aığmıyacak kadar iri bir 
papatanı göatı riyordu.Adlıababa• 
da çok revaç bulan resimlerden 
biri de, tepeleri köpnklll fakat 
sllrülmUı bir tarla gibi cansız vo 

har. k tsiz dalg ları olan masm YI 
bir denizi yararak son sUr'atle 
ııiden l>lr Topur resmi idi. Vapu• 
run direklerine gerili olan ipler, 
direklerden daha kalındı. Karad 

7a~ıyan bir adamın bir gemide 
•n ziyade nazarı dl katini celp 
eden •ıya, va bfJhaaa can kur

taran aimitler ile kayıklar. kaliıı 
çizgilerle t barllz ettlrUmiıtl. 

Kahveler.de Mez bollu 
Bu kah•elerde anasonlu bir 

içki Terlyorlar ve bununla b ra• 
ber, garaon, bir ıUrll kllçllk ta• 

haklar içinde kızermıı patateı, 
turıu, kııarmı et parçaları, zeytin 

peynir gibi meı ler getlrlycrdu. 
I~mek hırsını ve dolayıslle de mtl· 
esseıenin kaıancım artırmak için 

Ya•an : L. M. Neıbltt 

bunlara bol bol tuz katılmııtı. 
Daha kibar yerlerde bu m•• 

zolerle beraber çatal da ııetlrlyor• 
lar. Fakat çoğunda buna lfizum 
~rOlmUyor •• mUıteriler par
mali:larını kullanıyorlardı. 

Caeuslar, Sahtekftrlar •• 
Bu kah• lerde, Avrupanın 

muhtelif memloketlerlnd n gelmf11 

Ust •• baılan oldukça temiz, ıu• 
kutu hayale uğramıı, her lıe ka• 
nşan, casuslar, sahtekarlar, kal· 
paıanlar e kumarbazlara tesadGf 
edilir. Bunların arasında, malum 
ve g yrl malum her çeşit meale• 
A'fa lAhlk •eyahut sabık mensup
Ian vardır. H pal de bir ıeydı 

n h mstır. B ul rı n belki da 
ke dl dllerln ahptmlı oJ .. 
dukları ilmi Unvanlan bil vardır. 
Aralarında belld de ıar raıa "" 
h klkaten temls olanlan ardır. 
Fakat bunların da kendilorlnl bu 
hqln Ye haata muhitten kurtar• 
maktan menede ahlAkl veya dl• 
maji bir aluliy tlırl ol&a gerek. 

(,\,kamı ur) 

Muvaffaklyet d All, 
MUZAFFERiYET 1 
Dun akşam 

A Y Sinemasının 
salonunu hıncahınç dolduran 

Oli BERJER 
filminde 

, U 1 C V LI R 
görUlm mlı takdir alkı lorını 

top amııtır. 
Gidiniz, görünüz, V adeta bot 

Parlsi ~öreceksiniz. llAveten ı 
PARAMOUNT JURNAL 

Tep bqı Şehir 
Tiyatrosunda 

4 • 10 • 98S Oum1ı 
akoamı 20 de 

OLÇOYE 
ÖLÇO 

al"ye Vekaletinde • • 
Eski gllmilş mecidiye ve aksamının 1 §UDBt 936 tarihinden 

ltibaron her hangi bir kıymetle mübadele vaaıtası olarak k 11 nıl• 
mıyacağı Te bunun hillfına hareket edenl r hakkı da da takibat 
yapılacağı 2257 No. [u kanun mucibince ilan edilmiftir. Müddetin 
hitamına az bir zaman kalm11 olmasına m bol halkımıznı yed*nde 
mevcut bulunan .eski gftmüı paralarının ııeHk vergi bor larına teo
dlyo edilmek VO gerekH ilan olunan ffatler llzerlnden tebdil ettiril• 
mek için Malsandıklarıoa müracaat etmeleri tekrar llAn olunur. 

(5933) 

1 letenbul Beledlye•I lllnları 1 
senelik kiraıı Muvakkat temlnab 

HaıkOyde Kiremitçi Ahmet çelebi 
mahallesinde Husköy caddesinde 
2/4 No. h 1389 metre murabbaı 

arsa 
Maçkada Teşvlklye mahal:esinin 
b09tan sokağında 791 metre mu• 

Ura K. Lira K. 

180 13 50 

rabbaı &raa 360 27 
Yukarda aemtl senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan 

mahaller 936 senesi Mayıs ayı aonuna kadar karaya ver imek til:ere 
ayrı a) rı açık artbrmaya ko:ıulmuştur. Şartnameleri Belediye leva• 
zım mOdlirlUğllnde görlllllr. ArUırmaya g;rmek isteyen er bu yerle· 
rln hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubi e 
9/10/935 Çarıamba atıoü aıaat 15 de daimi encümende bulunma• 
lıdırlar. (B.) ''5875,. 
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Biat Denizlerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman ·Piri Reiı- Murat Rtiı 

Piri Reisin, Yarı Bıraktığı Hint Sefe
rinin Hesabı Sorulması Y akınlaımııtı 

Piri bey ıaıırıp kal•ııtı, lataabul 
kendinin yola çtktıtıaı na1ı l duymuı
tu, ıevketlu blnk&rın fermaaı denilen 
t•Y neydi, •ali naaıl dayraaaeaktı?. 
Bunları bir t\lrlil kHtiremlyordu, hay
ret n delaıet içinde bocalayıp duru• 
JOrdu. Fakat emre uymak, Kahireye 
rollanmak ıerektl. Arada .,Şnketla 
•ınkArıa,, fermanı da olmaaa Mıaır 
Yalialnla dantlne kulak aamamak 
mGmkln detildi, çtlnkG Sann flloıu 
nllnln emri altında idi, KısıldHlz 
itlerini onlar çniriyorlardı. Aynı za• 
manda bu da•eti yapan yeır;ir, yama• 
bir kiti idi, ı3zlnl kime olaa feçlren 
lala dnlet adamlarındandı., adile ıa· 
allı Semlı Ali Paıaydı. 

Bu Hbeple Piri bey hemea haaır
landı, klçllk bir tereddGt ıöaterH 
1aka1ına ıaralaeakmıt ılbl bir durum 
ıasterea çuuttaa isin alarak haalni 
odaaına ı•ıti, ınketlQ klaklra rl· 
decek •11adaa bir kaç parça ayırıp 
hurçlara yerltttlrdl, ıonra ıerl ıellp 
ça•uıa tcffaınrım,, dedi. Ayırdıtı t•Y
lerl Semi• All pataya ıuamalr, b• 
ı~nll alııla biraz srenlt nefti almalıı 
roluau bulmak latiyordu. Haslneltrl 
ıöıden ıeçlrlrkea, yGretlae dotaa 
•ıkıntıların çoj'unu da atmııtı. O ylı 
blalerce akça tutarındaki altıalar, 
•l•ular, :r.llmratler, kamatlarına ktD• 
dlae kalp kuneti nrmit srlblydL 
Hem ou umulmıyan danttea, hem 
.. rayda kopacak ıttrlltlden çıkma1ı 
muhtemel k8tl1Gklerden tu ha:r.laeltr 
•ayulnde kurtulacatına yeni baıtaa 
kaDaat ıetırmlıtl. 

At ıırtıada kumlu me1afelerl aıa• 
rak KahlıeJ• dotru yol alırken bir 
ara buldu, kHdlal sr3taren· faYUtla 
fu dnetlD ıebeplerl lıeriat ıöa açtı, 
bir ip uca yakalamıya çatııtı. Fakat 
çnutun dlll pekti, aır ıısdır•ıyord•. 
Piri Be1 onu ı8yletmek için ke1eyl 
davrudı, 1a•rular •ar1a oalara ar
ıuaı•" alıraın batlangıelle herifi• 
eline bet oa altıa tutuıturda, ylae 
l»irtey 8treaemedl, yaram Hat ıonra 

bu ıınamayı ta:r.eledl, bu Hfer Hlrmlı 
aduındaa ele ıeçirlp parmatına tak• 
tıfı ıilzel tatlı bir yG:r.Ottl nrdL Blraa 
da yalnrdı, Semiz Ali Paıanıa kea• 
dini nt yGaden Kahlr•ye çatırdıfını, 
iter blliyorH, ıöylemHlnl diledi. 

Yazıtı hemen parmatına ıeçlrea 
ınuı kaılaranı çatıp blraa dltlndl ı 

- Behey Bey, dedi, aana bllgea 
dıyorlar amma yaptıj'I• ltltrl kıul 
ealailler yapmaL Koca bir doaanmayı 
rbüıUl Ba1rıda barakır1111, tek ba• 
t ına Mı•ıra d8aer1ln. Sonra da bHl• 
a-f bl ciferl iki para etıaea blr adama 
para ıunar11a, yaılk ıunar1ıa, ve:r.I• 
rln ne dire 1101 çafırdıfını anlamıya 
ıavatının. Aklın var, ferA1etla Yar, 
b8yle ya•an bir itin lat1abını ıora• 
taklarını hiç mi dG1tlnme11in? 

Piri B•J bozuldu, ••kıla 11l11la 
ıordu ı 

- Yl:r.Gm ak, alnı• açık, Mııara 
Diçln döndltlml nılre de hlnklra 
da anlatırım. Enel Allah, ıereflmle 
de itin içinden çıkarım. Beni ıaıırtaa 
ıealn beaden önce SGveyte ıeliti• 
Ye ben karaya çıkar çıkmaz kartıma 
dlkllitlndir. Vezir, Ba1radaa dönmek 
lıer• oldutumn nereden duydu?. 
Oradan buraya kırlangıç ıelmea ki 
roldaılar haber uçurdular diyeyim?. 
Sonra .. n, te•ketll htlnklrın emri nr 
diyotıunl. Benrm donanmayı Ba1rada 
lioyup yola çıkbtımı İıtanbul da mı 
duymuı? 

Çnut yine katlarını çattı. 

- Yine kıu dGtlnOyor1un bey. 
8a1radan Sllnyte deniz .yolilt ıelin
dlti g:bl ~aradan da ulaııhr. Hele 
latabula dGnyanın dört yanından 
dört ynı yol rallr. Bir hecin deweainln 
bir kadirıadan daha hızlı yUrllyece
flni nlçia dtltllnmuyonua ? Senin 
Ba1radan yelken açtıtın aDn yoldat· 
lar da lıtanbula bir hecin çıkarmıı 
olHlar rerek, çGnkil de•letll nılre 

ıenin yolda olduğunu lıtaabuldan 
ula kir r blldlrdller. Ben de Hnden Bnce 
SliveJt• reldlm, bekledim. 

- Peki, lıtanbul Dl 1nı1or, bak· 

OçüncU Kısım 
aa,llyor 

Hind denizinde Türkler tefrika· 
eıaın lkinoi kısmı da buglin biUl. 
Şimdi ılra Murat n Seydl Ali 
Reiılerin • Şark ve Garp tarihlerin· 
de ön.tmll ıayfalar itıal eden • 
Hrgüıeıtlerine geliyor. Tefrikamız 
bu lçünoü k.111mla ıona erecektir. 

Tefrikam111n üçliaoü kıımı da 
ikinci k.mm gibi b&1h batın• bir 
romandır. Obttılerlnden ayrı olarak
ta okunabilir. 

kunda DHal bir dil kullanıyor. 
- Onu dnletlQ n:r.irt ıor. Benim 

blldlflm, Hnden hHap aorulaeatıdır. 
iyi adamıın, hizmetler ıörmOt denla
elıla, bilren diye adın da çıkmıf. 

Onua f~fn 1ana acırım, ytiı aldıtile 
hHap •ermeni lıterim. 

Ve biraz durdu, dltlnda, batını 
ıalladıı llln etti: 

- Fakat dua cetia. Semi• AH 
Pata da kGI yutmaz. Hemen tanrı 

rardımoın olıua. 

Gerçekten de Byle oldu, Semiz 
Ali Paıa pek Hrt durandı. Pirt Beyin 
llirl ılrdOiG ılyaıal ve ıllel mGIAha
zalara hiç defer nrmedi, bar bar 
bafırdu 

- Bire yol bllmea, erkin bilmH 
remlci. Senin ne baddindlr ki All Oı• 
maa dnletine ıöyle yapılıın, lılSyle 

Japılıın diy• lSj'lt Yert1in. Diyelim 
ki bir h11ırh daıaneen nr. Onu yo• 
lile 11adH blyllk olanlara yumayıp ta 
hem dayacı, hem kadı rlbl davran• 
mak, kendi dGıünceal kendin betenip 
bnıındaa blylk itler rBrmek ne de· 
mek? .. Saaa biz donanma •erdik • 
Hlade rft, dedik. Sea donanmayı 
JtlıUıtl koy•p ıerl na1al d8nenia? •• 

Piri Bey, tnketll hüıakAr için ha· 
.ı .. ı., retlrdlflal ılJylemelr fıtedi, 

n:r.irln onları alıp lıtlerlne oturma• 
aından Grldl, IOD çare olarak bir 
dilekt6 buluoduı 

- Ben uluorta dtalzcl deflllm. 
Kfmal Relıla yetenlyim, ıazAlar 

lçlnd6 amar ••çirmlılm. YaTUI Sultan 
Selimin, tlmdlki Htlnklrın yü1G11I 
rBrmlt. elini lJpmllt adamım. Senin 
de buralınnı dltünmH ıere.ktir. 
Yaabt bHap Bafdattan döner. fıtan
buldaa bir teyler yaıdmııaa bile Ha, 

beai dlalemellaln. Dediklerimi İıtaa• 
bula yasmah11a. Kendin bundan 
çekiniyorsan ben yasayım, kltıdımı 

ıuaya yolla. Ne cenp r•lirH ona 
ılre duran. 

Semi• Ali Paıa katı kata 1aıdu, 
hokka n kalem ıetirttlrerek Piri 
Beye nrdl, ., yas" dedi. Adamcatıa, 
bitin o mll&hasalanaı Ja:r.ıp dizdi 
hasiHltr fetlrdltinl de Ul.Un UIU~ 
anlattı n kltıdı imzalayıp nalrt 
uutb. Artık içi rahattı, eelAmete 

erdltinl umuyordu. Fakat Semlı All 
Paıa, eline ıunulaa kAfıdı okuduktan 
10ara blktO, :r.arfa koydu. 

- Bunu, d~dl, ıevketll HOnk&ra 
ılSadereeetlm. Ancak kellen de 
beraberi .. 

V• Piri Beyin, ıaıkınlıktan açık 

kalan atıını kapayıp da iki kelime 
aöyleme1iae meydan Yermedi, el çırptı 
srelen adamlara bil.ta dtuiulyl gaa
terdlı 

- Batını kealn, dedi, güzelce 
yuyun [yıkayın] aarıp 1armalayın, ge• 
tirin. l.tanb1.1la ıldecek! (*] 

[Arkuı var] 

(*] •pırf relı hab.r aldı ki bir Porteld• 
doıaanmaıı Acem k8rfe:dnl kapamak Ur.ere 
ıelmoktedlr. Bundan tellıa d09üp yalnıı 

hnlıaelorlal ylklottlfl Uç udlrgayı abp 
kaçtı. Bu remllerden biri yolda ka1aya 
utradı, kendlıl iki remi ile Sbeyte ı•ldl, 
KahlreJ• çatrıldı, orada boyau vuru!aralı 
hadaelerl latanbula rliadorlldl. Oaun aıa. 
mOndea aonra l.tanbula HlraOı ahallıl 
tarafından bir ... ,.t r•••rek keadlıl•• 
.eni• hawlaeltrl lat•dl!or1t de dlloklerl 
,., .... ptlril--41.. 

• 11 .. ,..r'tl•• • 
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SON POSTA 

Küçük Zengin 
it bankasının, kumbara sahip

leri lçJn çek· 
tltf p1yangoda 
207 No.h kum· 
bara eahlblne 
5000 Ura çık• 
mıtb. 1000 il· 
rahk birinci 
mUkAfatı Slr· 
keclde Şerf'r. 
oteli 1ahiı.. 

Ahmedin kızı 
Paldze kazan• 
mııtır. Bundan 
batka )'Dıeı 
llrahk on, elli· 
ıer liralık 20 
ve onar liralık 
da 175 ikramiye çıkmııtar. 

Taıarruf 1&yesinde kUçOk 
zenginler ara1ına katııan bu k\1-o 
ç&k talihlinin bir rHmlnl ko1u• 
yoruı. 

-···· ..... ··-········· .. ·············-····················· 
Çlnde: 

130Kişi Diri 
Yandı 

Diri 

Canton, 5 ( A.A ) - Canton'un, 
Toungkouan 1akınindekl bir nehir· 
de itllren bir aemlde dtln aktam çı
kan bir Janrında, aralarında 25 ak
triı bulunan 130 a yakın Çinli yana• 
rak aimüıtOr. 

Yangını çıkaran Çinli haydutlar• 
dır. Haydutlr r evveli, lflhilden sremiyl 
mitralyöz at ş n• tutmuşlardır. 

---------

.71J/ıt 76emli 
GIBBS 

tra~ sa.hunu 
lr.ullanırs ını% 

'hr4 o/mal lir 
ze111t, 1 olur. 
latanbul birinci lfll• memur

ıuıunden: Müflil, fır ncı ve un tüc
carı Yahya Kemalin yaıımı, doMyası 
yenileneceğinden alacak! ların l'llerin
deki nıika, evrak ve v klllerin veka
letnamelerile birlikte 9 ltkte,rin 985 
Çarıemba günü aaat ıo da dairemiz· 
de toplanmalara akıi takdirde hasıl 

olacak zarara katlanmış ad n telakki 
olunacağı il&n olunur. (15151) 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKliGINi 
giderir, yaşamak neşeıini iade eder. 
gczantlerde bulunur. lstanbulda 
fiyatı ıso kurUf. Taflilat için Galata 

Poıta kutu11u 1255 

Kocaell icra dah'ealndenı 
Bir borçtaa dolaya hacizli olup aatıı, 
ma11na karar nrilell vapurculuk ılr
ketine alt beheri 1000 lira kıymetin
de 8 adet hl11e 1tnedi açık arttarma 
111retile 18•10-95S Cuma güntl Hat 15 
de lora dalreıinde ıatılaoaktır. Talip· 
lerin aatış ctlntl yllzde yedi buoıık pey 
ak~ hamilea müracaatları llb 
olaaur. 

Biri ncl T eırfa 4 

r-----------------------------..;._,._ 
MÜSABAKALI 

BiBAYELEB 
L---------------------- Beıinoi .J 

Parkta Bir 
'2 -

O semtin yabancı11 olmayan 
bu ad, derhal iki llç kitinin ya• 
kına ıokulup, dikkatli bakmalarını 
intaç etti. 31 No. da oturan genç 
bir aTukat, bay Eliıon, maktulün 
takalltlı etmlı yl\ztıne lyic• bakıp: 

- Evet, of Ta kendiıif Benim 
komıum.. Dedi. 

Bir baıkası: 
- Böyle plı ha•ada, ıokakta 

yapayalnız ne arıyordu? Diye 
ıordu. 

- Ekaeriya b5yle aeç vakit 
dönerdi. Gallba kulüplerin birinde 
kumara dadanmıştı. ihtimal ld, 
dönmek için araba bulamamıştır. 
Zaten, onun hakkında çok birıey 
bilmem. Kendiıile uzaktan uzaia 
tonıııyorduk. 

- Zavallı adam! Acaba ne 
istediler ondan? 

Bu aralık, kaldırımın l\zerlnde 
gördüğü rovelveri eline alan 18 
No. h memur: 

- Herhalde, kati!, bu adamı 
mutlaka öldOrmek istemlı olacak 
ki, iki de kurıun atmıı. Bakınız: 

Kovanlar boı. Siz, ı"IAh abl
dığını duydunuz. deill mi efen· 
diler? 

- Evet amma, cesedin llıe· 
rinde kan yok. Onu eade boğ
muılar. 

- Mutlaka, katilin Ozerine 
kendisi ateı etmit olacak. 

- Şa} et katil yaralanmıı ise, 
izini takip edip bulmak, belki de 
miimkllndUr. 

- Bu ha•ada mı? hiçbir n .. 
tice çıkmaz, emin olun f 

Biraz ıonra, hidiıe mahalline 
bir komiser, bir sivil memur, bir 
de adliye hekiminin gelmeıl, mil· 
nakaıalara nihayet verdi. 

30 No. h eTin kapısını çaldı
lar ve içeride bulunan dört ka• 
dm hizmetçinin dördn de gelip 
cesedi glirdüler. Efendileri Bay 
Aron Koheni onlar da tammıt
lardı. Bir çağlaktar kopardılar 1 

-3-
Zabıtanın •aztfeal cidden mUr 

küldU. Elde edilen ip uçları he· 
men hemen kıymetsizdi. ilk tah• 
kikat pek az bir netice verdi. 
Konu komşu Bay Kohen hakkında 
hiç blrıey bilmiyorlardı. Hizmet· 
çiler, derseniz onun her gece 
devam etmekte olduğu muhtelif 
kulUplerin adlarını bile a6yllye
mlyorlardı. Bay Koheo, her ıabah 
Torgmonton ıokağındakl yazıha· 
nesine gider, &ile yemekletlnl de 
lokantada yerdi. Akıam yemek· 
lerlne ı.. çok defa eye aelfr ve 
hazan da dostlarından birkaç ki· 
ılyi birlikte getirirdJ. Yalnız olduğu 
geceler mutlaka bir kulllbe git• 
mek ve orada pek geç vakte 
kadar kalmak Adeti ldl. 

Vak'a geceıl, evden saat do-
kuza doğru çıkmııtı. Meğer, biz· 

Cinayet 
nln, öteki de bahçe kapaaının 
anahtarları idi. 

Bundan, hır1111n, cinayetini ı.
ledfkten ıonra, bahçenin karıı ka
p11ından kaçbiına •e kaçarken 
de bu lüzumıuz anahtarları o.ra• 
cığa rastgele abvermit olduiun• 
hükmettiler. 

Zabıta, araıbrmalanm arttırdı. 
Ve bu arattırmalar, az zamaa 

ıonra, Londranın en kibar ho•ar· 
dalarından birinin tevkif edilmeıl 
ile neticelendi. Bu adam hakktD• 
da ıDphe u1andıran noktalar ıan
lardı : 

6 Şubat geceli, ı•ce J&r111Da
1 

doğru, Harnowa meydanındaki · 
Hanut kulllbtlnde hararetli bir 
kiğıt oyunu oynanıyordu. Bay 
Kohen, arkadaıtanndan yirmi 
otuz kiti ye kartı banko açmıfb. 
Bunların ekaerlal ı•nç Ye uhll 
kimselerdi. 

BJr mOddettenberldlr, Ba7 
Kohenla mtıthll blr ıanll Yardı. 
T anrmın gecul eTlne, ,tlıderce 
altın kazançla d&n07ordu. 

Buna karplık, Bay Kohenle 
oynayan ve tapanm en muteber 
ailelerinden birin• menıap olu 
Con Aıley adındaki delikanlı da 
boyuna kay bedi7ord& 

Size timdi birkaç kelime ile 
hulAsa edecetf m tafıllab muhte
lif ıahltlerln aj'Dndan toplamalr 
gllnlerce suren bir it olmuıtur. 

Londra ıosyetealae çok slrsln 
ve her 1erde makbul Ye muteber 
olmakla beraber, Bay Atle1 çok 
müşkül bir Yaıi7ete dlltmllftll. 
Gırtlağına kadar borca hattıjl 
gibi, babaundan da 6dl patlı· 

Jordu. Çnokn, akli bir adam olu 
hı.bası, oğlunu, .. yet kumar oy• 
namakta devam edecek oluraa, 
bir parasız ATIUturalyaya ı&ne 

dermekle tehdit etmltti. Eauen 
bu ıert baba, evl&dma pek cb'I 
bir cep harçlıtı vermekte lc:IL 

Soıyeteye lıtedlil ılbl ıfrlp 
çıkmayı Olkn edlomlf ola deli
kanlı, babaıandan koparamadıta 

parayi kumardan çıkarmaya ç .. 
bııyordu. Ek11rlya da tali k•adJ. 
ılne gUIUyordu. 

KulOp llyelırlnln ıenel kanaat

lerine göre, 6 ıubat geceli, AtJey, 
bay Kohene kar11 vanoı yoluna 
kaybetmlıtl. 

Dostlan ve ezcBmle en AD'lmJ 

arkadaıı bay Hetrel, o esna& 1a· 
man bir şansı olan bay Kohen• 
karıı oynamaktan kendlılnl vaz 

geçirmek istedikleri halde, fazlaca 
içtiği şaraptan dalayı kafam du
manlı bulunan Aıleye blr tnrlll 
aöz geçirememiılerc:IL Beıer llraLk 

kaimeleri, blrlblrl ardınca yqll 
çuha masanın l\stllne fırlatıp tl
kettlkten sonra, yanındakilerden 
borç aldığı paralan da klmllen 
vermittl. 

metçlleri kendiıinl bir daha aat 
göremlyeceklermltl Bir müddet de kredi l\zerlne 

oynadı ve nihayet, aabahın ıaat 
Rovelvere gelince, bu kadınlar 

onu hiç görmediklerini Ye eğer . blrbuçuğuna doğru on puaaız ka~ 
Bay Kohene alt lae, o gOn almıı dığı gibi, bay Aron Kohene de 
olacağını ı6ylec:liler. bin beıyllz lira borçlanmıt bulun· 

Katilin bl de bir ttlr)O bulu· du. 
namlyordu. Cinayet _.pcesinin er- Allah için ıöylemek lizım ıelir 
test ıabahı, sis datJldıktan ıonra, ae, bay Kohen kaç defa Aıleye, 
bahçenin: mukabil tarafında, Port• oyuna devam etmemeyi teklif et· 
lend meydanına nazır kapıamın mlştl. Fak at her aeferind•, delJ. 
6nUnde kııacık bir ıı:lnclrle biri· .kanlı onu, ettiği kiran Oıtllne otur
ne bath lki anahtar buldular. l mak iıtemekle ittlham eylemlfti. 
Bunludaa biri Bar Kobenlo evi· C Arbaı Yut 
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Zelzeleden, yangından korkmaz; 
azalması, eksilmesi yok; 
masrafsız elde edilir, 

r 
ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 

Her agın birinci günü faizleri ödenen kuponlu 
vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti. 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk 

• 
1 
FENERi 

GELMiŞTiR 
DIKJ<.AT: 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çoeuk Muıambaları 5,5 liradan itibaren Empermeablllze Gabardin 16 l/ liradan 
Pardeılller 2 itibaren 

Çocuk PardeıDlerl 8,5 .. " li.rkek Ye kadın muıambalan 11 ., 
Erkek Elbiseleri 15 " ,. Kadın Pard11Ul•rl 12 1/ 2 ,, 

l6marlama Ko~tümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta bllyUk tenı:ilAt 

Karacifier, Mide, Bağırsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarrna 

TUZLA iÇMELERi 
.,.. oteline hersıttn Köprtıden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya sriden Yapurlaran trenleri 

menbalara kadar borıUn giderler. 

Dr. 1 Sinir v• akll 
, aaetalıldan mtUehu1111 

Birinci Te~rln 4 

•• u n z 
Vitamin Arpa nzu 

Kalori Yulaf uzu 
Gıda kmik llzU 
Kuvvet TUrlll nzO 
Kudret 

Pirinç 
Kan 

nzu 

Can avdır uzu 

Hayat Nişasta uzo 
Sıhhat Patates nzn 
Neş'e Mercimek HzU 

Nefaset Bıyaz Mısır özU 

Çocuklarınııa yediriniz. latedlklerlnl •• Hvdiklerlnl bıkbrmıyarak 
deilttlre deilıtlre yedlrinl•. Vitamini ve kaloriil çok olan hu 
mükemmel GdD unlarla yanularıoıı neıell sıhhatli, tombul, kanlı, 
canlı olurlar. Çabuk bllyUrler, çabuk dit çıkanrlar, kemikleri 
kuYvetlenfr, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARll,.E YAPILAN 
MAHALLEBI Ye ÇORBALARIN ve tatlaların •• pUrelerln •• 
yemekJerin Jeızetlne payan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden 
eakı~ınız. H11san markasına dilı:lcat. 

ÇAGLAYAN 
Eıki MOLEN RUJ 

S Birinci tetrln Cumartesi ak9amı AÇILIYOR. 

EFTALYA BADi Beateldlr BIMEN 
Bayan EFTAI.YA tarafından DANSLI ZEYBEK T0RK'OLER1. 

San'atkAr: H AL i D E B 0 Y 0 K G A L A 
Bt1tek8r BİMEN tarafından kendi eserleri. 

.. Sazı Şehrimizin en maruf •• aevlmll artiııt •• aan•atk&rları. ---~ 

~ 

Ki ALI 
OTEL - LOKANTA - BAHÇE 
Doğruca Bay N O V OT N İ 'ye muracıat. 

Bicki 
Kadın Erkek terziliği az zamanda ogretilir. Onunou yıl 1ergisi açıktır. 

Talebe kıı.7dı başlamııbr. 
Çar,ıkapı yanan FeyzlAtl arsasında No. 6 Tel. 22994 

Hakiki bir gllzelllk blıımı olan 

Bir Tuvalet Sabunu 
Bayaa~ar; aevimliliiiniz, muvaf. 
fakiyet\niz, teı:ialzln tazelitlno 
ve sıUzelliğino medyundur. 

Cildinizin gençliğini ve yumu· 
ıakhtını muhafaza için herıun 
muntazamen yıkayıp baYalandı• 
rarak canlandmnı~ Bu ınzellltln 

R O S E M A R Y tabunu emısalıizdir. Her On 

·sA U 
kuUamnız. DeYamb b[r güzeillK ıırram anlamıı olacak11nıı. 

Baıhca bakkaliye ve parfömler de 11hlır. Toplan IBbş için : 
Sirkecide Nur hanında TURYAG fabrikaı~na mttracaat. 

Telefon : 24442 

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

Daoyada emaalsizdir.. Her yerde arayına. 

P• .. ia ı•zıll etiketler• •••• aldenm•rınız. 


