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Fakat Musa Alide ilerliyorlar 

~~~~~-'--~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~- ~----------.... ----------...... 
Son Haberler Çok Şiddetli Çarpışmalar Oldu, Adua Bom-

Lôtfen altıncı sayfa)'I 

bardımanında 1700 Kişi Oldü Ve Yaralandı, , 
1 

~üthişBirTopçuAteşi Başladı ı~~~~~-~~~ 
açınız l 

Akdenizde De Bir Harp Pat
lak Verecek Gibi! 

ltalya, lngiltereye Karşı Hiddet Ve 
Şiddetle Meydan Okuyor 

K.,.di.t.,.. f•okaldde Hldltl••ll•r o .. 
rlle1t ltalga b•ıkaına•daın 

Mareıal Padogllgo 

Adlsabaa, 3 ( A. A.) - Habeı kuvTetleri, ltayan ku•vetlerine 
doğru ilerliyor. iki kuvnt ara11nda ıimdiden temas hHıl olmuştur. 
Aduanın ılmalindekl Habeı ordusu kumandanı Ru Seyum, ltalyan 
hatlarına ağır topçu ateşi açmııtır. Bununla beraber ıiddetll bir ltal· 
yan topçu ateıl de bu mıntakayı dövmektedir. 

Oaaden b6lllealnde hiç bir muharebe olmamııtır. 
Adua bombardımanında ölenler, aaker karıları ile çocukJarıdu. 

Bunların kocaları ıehlr dıtında bulunuyordu. Italyan uçakları alçaktan 
uç.muılardır. Bunlara karıı biç.bir müdafaa topu yoktu. 

... . 
Londra, 4 (Özel)- Adlsababadan &elen •n yeni haberlere göre, 

Tigr'in ılmallnde tlddotll çarpıımalar oluyor, · Habef.er, Italyan[an 
ıerl çekilme hareketi Hnaaında ltalya tayyareleri, himaye vaziyeti 
almıılardar. 

. Fakat Röyter ajadımın bir telırafına ıöre, ltalyanlar Musa AU 
vadlılnde ciddi hiçbir mukavemete uğramadan ilerliyorlar. 

1700 Ölü ve Yarah Var 
Pırlı, 3 (A.A) - Parl - Suar gazetesinin, ıo ı tahında, Londra 

dan alarak neşrettili bir Adl11baba resmi tebliğine göre, Adua bom~ 
bardımanında 1700 ölO ve yarala vardır. 

Konsolos Binaya Ateş Verdi 
Adiaababa, 3 (A.A) - Burada dönen bir ıaylaya göre, Italyan 

kon1oloıu, Aduadan ayralmadan önce konıoloshaneyl yakmııtır. 

Italya Başkuinandanına 
Geniş Salahiyet Verildi 

ltalya Geri Dön .. 
mlyecekl 

ROMA, 4 [Oıel] - Bütün gazı· 
ttler, ltal!anın harp karannın çok 
kaU oldugunu, genlelemek lMiyacın 
da bulunan ltalyanm, bU.tUn tehdit .. 
lere rağmen ıerı dönmiytoe~inl 
yasıyorlar. 
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Habeş Ordusu
1 

.. 

Bir Milyon Kişilik Kuvvet, 
Muhtelif Cephelerde Mü

dafaa Vaziyeti Aldı 
· Habeşistanda Harrar Mıntakasında 

50 Bin Kiıilik Bir Ordu Toplandı 
Adlaababa, 3 ( A. A.) - llAn ._. ______________ ,_--JJ olunan genel aeferberlik 1, 100,000 

bakanına, Danakll eyaletleri ve 
AuHI topraklarım müdafaa için 
emir vermlttlr. 

Napoll, 4 (Özel) - Dlln gece 
Y~rııı neıredileo bir tebligde z 

H a beı lmporatorunun genel 
seferberlik ilan etmesi, şarkt Af· 
rikada bnlunan lta!yan kuvvetle· 
rloin emniyeti için vahim bir tah
dit mahiyetinde olduğu cihetle 
ltalyan orduıu baıkumandanlığrna 
her türlü ihtiyat tedbirlerini al
maaı için geoit salahiyet Yeri" d:tı 

blldirilmlıtir. lta)yan ordusunun 
Musa • Ali istikametinde ileri ha· 
reketine geçiıi bu ihtiyat tedbir· 
!erinin bir neticesidir. United 
Presein Adlsababa aytarınm telgra• 
fma göre ltalyan orduıu yUrUyil· 
şUuün Ilk 10 kilometresinde b:r 
kaç çetenin seyrek ateıinden gayri 
her hangi bir mukavemete rastla
mamıştır.IHa beş kuvvetlerinin ileri 
karakoaarı ile ilk temas Aloalae.~ 
ıimalinde olmuıtur. Burada baş• 
layan muaadefDe el'an devam et• 

( Ona•• '11 İDCİ Jlb.i• ) 
Ş• dalcllcada ltalg• ortlaall• IHUll /ıalbı4• b•l1111e11 HalHı 

orda.11•4•• 6ir ma/,••• l•ll• ••••• ,.c1. 

kitlllk bir kuvveti silAh altına ça• 
ğırmııtır. Şimal ordusunun kamu• 
tana Raı Kaasadır. KarargAhı 

Gandardadır. 250 bin aıkerl •• 
iki sene ıUrecek bir barba IAzım 
olan erzak •• mUhimmab 'ardır. 

Tatkas ırmağının ıark kıamın· 
da R&1 Seyun'un kumandasında 
200 bin asker vardır. Bu ordunun 
1&t cenahı 150 bin kitillktlr. Ve 
komutana Makale'nin aUel llbayıdır. 

Adua • Makale cephHinin gt:• 
nel kamutanı Ras Seyumdur. 

SU bakam Ra1 MUlugeta, Kna· 
lo eyaletinin ge.nel valiJiğlni yap· 
makta olan vellahtln yanına da· 
nıfman olarak göudorilmittir. Ital· 
yanların son t.caTHzlerl bu mınta· 
ka Uzerloedf r. Yeni bir emirle, 
Godjam ve Frifrata ~yaletleri va• 
llıl Raı Menekıa Yellablan idare
ılndeki ordulara yardım edecektir. 

Ru Menekeanın idaresinde 
ıoo.ooo aaker •ardır. VeUaht, Sil 

Habeı imparatorunun lae, ibtf• 
mal Harrar ve Ogaden mantakala· 
rı karargahına gitmeıi muhtemıldir, .............................................................. , 
lngiltere 

Fransa 
Yakınlığı 

Pııris, 3 (A.A.) - Bazı aıy~· 
sal mahafil Lava! • Eden mUla• 
katında Jtaİyan taarruzunun fnti• 
haile görüıl~rdı biraz daha ya~· 
]aşma hasıl olduğunu kaydıdt· 
yorlar. 
Kralın BatkanhAında Bir 

Toplantl Yaplldı 
Londra, 3 ( A.A ) - Krallık 

konseyi bugUn Kralan Baıkan'. ı· 
ğında toplanmışt.r. 

Konseyin orsıulueal durumdan 
dolayı değil, kralın Londraya 
dönme1i moaelesile meıgul olmak 
Uzere toplandığı iddia edilmek• 
tedlr. 



(Halkın Seıı) j 
Ra,wt 

HUlaelerln• 
Ne Derainiz? 

Guetelude tem.ui •ttiilmla 
kadar 1eynk ıörilllleJ• hava
dlıler aruiDcla ı.,lk ldtlk 
ılım vak'alan da ,... Dlill 
haber Y•rdifilılla rlfwt •&•·• 
ıindea ıoua, haDde iN ..na 
etrafuıda da kontlflll&Jl mfbaulp 
bulduk .,.. ıuıoılarımııda hlrlae 
bu IH'f'IHI etrafuaU kütlk bir 
anketcik 7apbllk. TopW.11 
cevaplan ... ğıya YUlJ'Ol'IL 

Mahmlllpe ... Çlllnglr •olr•ll 
9 ile.it bıııMllte - .. -- ... 
hlbl Hapıedda.ı 

- ltlffet, ... _ ............. . 
arkın bir ifla ,.,........ ,. ... t .. 1 
,.pıhhktaa .... ..... t.bll• ..... . 
Mrilen nlmetn lcrettll'. 

Bu itte, ıld tardla •• aufaatr 
.. klwdlr. ÇW rlfNti aln .ta; 
ıltYeti verea de kWallar. 

1n ... ıar, keadilerlae aeafaat tffala 
edea •anketlerden kolay kolay yas. 

ıeçirllemezler. Bunun hine ıeceltll• 
aek itin. Y•ta•tfatları rlıvetle Jlrl
Jtmeyecek ule aokmak, bam ldİll• 
Mlerl de ••111 lflwla pil kalanım 
hmia etmek RIAlalJ9tlacl .. _.,.1111 
..._ .. ıerektlr. 

* TopbPlt Sa111-.u flk ....... 
7a ......... hllne,YAhHı 

- .... ripet .. ...,,. pis 
fala ... ı •r••dnaaak derecede de• 
lildlr. Tek tllr Udl•ler her u•u 
IMr yerde olar. 

Eald ..... piri 
Selim verdi-. rlfv•t deflldlr 41J• 

almadalu 
Dellito 
Busfln ıılı 11k • Ylt••tlkellm • • 

raatlı1oruz ••• ., u•dolıaa •rap.ti 
..ıam,. 1• 
Yob~ .. ••.tıa aerlaaHlat

llaktan da ........ kalaeaktak. 
Jf 

Bcllraekapı, A9nuddc 901ca1t.. 
M flo.h .... ., Rlfall 

SON 

......... 

..,. .... "81 •911- POMll fllllNI 

Modern Posta Binaları Yapılıyor 

Genel Nutus 
Sayımı 20 llk
tep-.n Pazar 

J 
........ ktlçiiklerl JUlam blylk-

lwidlr. •,ım•a •• klolk oocaklm 
bJJı yazdırmayı Wlutm&11JllL. L ________________ _. 

Merdivenlerden 
Yuvarlanan Adam 
intibah Hanının Kapıcaaı 

Dün Yakalandı 
Merdiv•clea pYarlan•ak 

~·• hlftyed .. çt.ı lllllatla 
tahldkahna cila mlddelamaml 
Şefik tarafındaa cle.aa eclilmlftlr. 

Huta oldap ........ ha 
adam 61meden enel latlbah ha
nına gibllif ft dit doktora Bed
roıa ... ..,.ak bea mic:lemd• 
haıta11m ılımlıtlr. 

Bedroa. mide hutaLldanaa 

T e'-afhaae Olmıyan Yerlerde lataa .. 0•-~:-- bakaauyacapt dylefbace uw'alla •a• '#'." lllW ... ta ...... lklDtl lrab• ..... 

Galatada Da Büyük Bir 
PostaBinası Yapılacaktır 

fatif ade Edilecek •• bir kolDİl)'oaeuam ça•allan 
Ba,..Clsrhk Bak••hlı kendisi- neleri Wlıi lrararl8fbrıbmlbr. llatnne ofaraaıtar. Burala k..,-RI 

ae batla hlt&a .a ...... ı.ı en AdliJe wa,a pprhea b1J1k Zilmi ile bir afız kay,_ h ..... 
liıoclena bir hale ıetlrmly• karar poıfahane &1aan Cltlnyamn 0 llllfb~ lclclla eclildltwe ıare Zihat 
•U'llllt. bu kararma da tatblka modern poıtahaneai haline ıetl- ••• merdlYeatlen apğl ltmiftır. 
h.tlamıfbr. Ba mı ... ..ı..... ea rilec:ek, Galatatla .. ba hU. Zllmi ........ sonra ,......._ b• 
b8flllda polta. hlpaf •• telefon gibi blyllk •• ur1 mtmarlye cajındaa tutarak IWun hla• 
lclarul ıellQektecllr. ayran ,..ı bir posta hfnam ya• kadar drlmlftlr. 

&.ka AH Çetla ıc.,nua ba pılacaktır. Bu ıenl hiaaaın ya- Dlnkll cllalenea fllldtler Y. 
ldarealn hiç abakms •• bir baa- pılmaua lntizarea Galatada dl•JI hlyle anlattıldan için b-
kadan clalaa m1111taum lfleyea timdi reni bir poıta ıubeal açıl- P'C' Zihaf 1akalaa•ıfbr. 
hJr bale kopulma11 icla nrcllil maktachr. Bu 1eal poatahue Sa J 1 • 
emir tMbike hqlaaalmlıbr. B• eakl C.n1onua yerlnd•dir. Dd yım f en 
,ilk fehirlerdeld blltla poıta Ye sil•• kadar açılacalrbr, bllihara Evlere Beyamıameler 
hlpaf mvkul ıalah edilmekte, bura• eYkaftu aaba almacalr •• D 
po.ta .. telgraf ........ taallaa , •• , bina bara1a J.•pılacakbr. atılacak 

Romen Uçeklan Gmn. 
Elkif.W.clea y .,OkGye ,.ı .. 

Rom• açaklus, dlla ıabah 9.11 
tla y .. ...,.... Bakı... dojn 
.. .._ ...... , te bir han fUO' 
mu tarafmdan 'aprlqmıflar• 

• • • Ker•• .. YOn1 Albnda 
Kereatecll-.le maranıeı 

O..r utanın ~ajl Sadık kereıte 
çıkarmak Dzere ardiyeye girmfi. 
fakat o •ada ~D bir kar..te 
Jllima• alb8c1a blaru ebmml-
1et11 aurette 1arelaamqtır. 

ir Jf> ,,,. 
K8111r Dlrekl&lllD 
Şehrim& klltlr direktlrllltM 

.... hiç ................... 
Ba ite •ekll•t _., .... 
Elllln kann mudbiace lcretebl 
olarak phttmlma._., n a.. 
Wrb~ .,, ... .... -- _.,... 
.ww..•-.ı •tı1"*" 
tadır. 

• • • lladlkBple Ort. Okul 
Kadık6ylade açılmaaa kar• 

lafbnlaa real erta ....... taıe• 
,... ......... paart..ad• 
1111tana ••liM•'*· Ob1 11 
ll8lfh olarak ac•l..W.m • 

• « • 
Y.._ner'Dll Denl•rl 
OnheniteM, ,..... dil ... 

ı.ıa. .. ,.ı da de ... olunacalıl; 

- cıa..teler:f• okuyoram ı Rltnt 
..... ••• ,.ıı.ı..ıyor. Rltnt alu 
lalr MU .... , .... Bir meYki ıahlbl 
.. ., rlpet alırba Jaka11 ele nrlJor. 
la b71tıtte obalar Uru Aht 
olmata ••Jret etatli61v. 

olunmaktadır. Yerlerl Dellttlrffen Paamneler Den •lrP*fUMJ' ~~fN•!1 adar kaJJ 1apılac Ye on h .. 
Poata Ye Telgraf Ol•ra• Yerler Dk olarak Abara1, Bayezit. aalonuncla 10 bçebay Ye 34 Ko- ...... ..,. da dlnlın ...... 

Telgrafbaae olmıyaa Jerlerde fatlll, Panıalb, 8eflktaf po8ta9 •uabaJID lltinldle bir toplaab ucalrtw-. 

Azlık Okullan 
Dlreld6r1Uiil 

Tlrldye dahilindeki ecnebi " 
ulak okallarmıa ayn ayn ldar .. 
lerinla mahzurlu Ye ııı ılrllme-
11 a.er1-. Aabracla Mı er.-. 
tlrltlk lrıaralm• ,. btltlha ha 
mekteplerin bir elden ld.....ı b· 
rarlafbnJmıftır. 811 flireldlrll .. 
ele, kllt• bakaalıta. lzel ..... 
clirekt6rl Nihat Acili ı•tirllecek· 
tir. 

HıJdırpafı Liıeıindı Yınl 
ŞllM AfdıJor 

Din de yudıjımm gibi, U..leret 
la&IA talebe 7udmaktachr. Jataa. 
h.ldaki .... ......... dolcl. 
podan, Haydarpaıa lilellaln 8 a• 
ca aımfına Jeal bir pbe aphp, 
ıenlden mlraeaat edenler. banıa 
,.ı~.w.clir. 

lataıyoalardan latlfade ecllleeelr, Deleri caddeı .. •• •Irak .,.,ı.re ,..,.....,. ,...ı ..,. ....... eba6 • 4r • 
buralarda polta iT• telpaf mv- ahmm1t bunlar pek zarif bir,.. fanda 1toa.ımuttar. ... Pre••• Dtllli •ıllJ .. 

kezleri lhdaı eclllecektlr. Ka1 nnata11 kilde tefrit edllmittir· Kuıpncak Bu toplaabda 1aer ip w b· ~- L.t.ıa!!-:!-.-. ....ı L:...~ 
r'"'- •• Yalowaaa çok skel birer p• b rı ..._ ...,_ 

•uatazam bir .. ide konulacak, tane yapılmııbr. Kımk8y poıta• ••• •JJaian ..._...... .... ltla araal•ll ................ Knp. 
ldlylllaOa mektap ft telırafnu aeıl de eıld Aa,a ıulnosaa pro..-ı akc:lea ıeçlrll.... ..... • ........... . 
koia1ca ahp Yvm..ı temla ecll- ıetirilecektir. Daralar almw rln kola1lapaam lçiD -.ı.chtkl Jf> 1f. * 
lece~. poatan..ı laallae koaalacak n 1Dz11mla ve faydala ... , .... Alsna- .., .. llllmb Tllluldtl 

ı...1tubla blltlln Tlrldyede poataaeler &JDI rak bJr tü propJm dcuda P• Sahllcalt ıa•ıhU.... Mat 
......... pOlta ftlerlae lzel .. kilde olaeakbr. tlrllmipfr. klprll lıkelulncle •notun,.... 

hlr llaem Yerilmekhcllr. ı.tanbaJ. Poslan•lerl• •••1 Saylm aerka Llrôla haUan w P.Jap lraçark• pblczrnn• 
ela Mlecllre laadatları ı-•nde ı:. .. , Tlrkiyecle herk.., Wllı... memurlara ne ...rbı kola1Jıkl. mlddebimomllfe _...,.. 

~ '" eenebllerla aenahlana ,......_. •• 
ima Ye mllllaakatlle '**bv de kalayca halap tam,.&ll•elıri lfla ,aıtermell icap •ttlllal llat.,.. f. -ti' « 
80 pe1ta Ye tel.af .. kel\ QS Parilta oldllju tlbl hltla .,..... hlr heyauame bamlamaldachr. 81r fçl Z*"Mcll 
heyl1e tuhal. 300 da fazla da laaneler bir r•kt• olacakbr. Ba Bu be1 ... meclea JUUD m11JG11 FmchWa tler-.l lçia4le ... 
potta lmtum ftl'Clar. 400 •hem renk hmlz tublt edilmemlftlr. hı•lacak " ..,. dalıtılacalmr. pa ......... ,.,....._ ....... 
Jllala h• ıaatlade ca•.-aktaclar'. Telgraf Ye Telefoa e.v .. lerl Sayımın IUt Jlcte llllltlak WlirUı- 9ka!a pzla _..._ a.f W 

lıtanbul postabaaeıi bllJllk bir Blytlk merkeılerdea wa mealae php....... Mil•• '-11• " • alyly• 
baaka kadar ela pira iti 1apmak- WI ••kuler de apl .. ldkl. miyeeek bir halele hutan91e blıa ta.,.._ Galata .. heala .. ayhk .oc1.._ hlr ı..ıe ı~Htlr. llJlkiye lıkteblnı Girmek 4ml•lflar· 
Jaav.ıe tedi7atı 200 bin Ura71 BeJOll•, Iatanbal, Kacllkly " lsti-lar ~ft * • * 

L -'- kt_,.ı_ la ._, Galata ...rbzferlnd' plılrlV ,... Y E.c•e .. I Ye Azlık Olkulla,. 
pea ~ af"• 11a1r. taauw •• telef• •m.leri de l&cfa• Bu JJI. mDlki1e mektehlae 108 11

• ~ 
,_. .... .-. •Jldc Iradı ela edilmlftir. Gldn " p:enhl her kiti ıdnaiilUt ~....... O... .q..,. uı.r ;. 6 

wuatl IOO bla llraJı lef...... han,ı ıaatlnde olur .. olnn bu· Buna mukabil mlracaat edealerin nktlrtl MHhl" •IJ* okullaır 
tecllr. raı.rdaa A~ " Tlrldy-. 18,_ 400 ı .. lmald•• .. N.... nam durumu hakkmda, , ... 

Yeni PoalalleMler her llaasf ...... t.W• müa• .._.. ....... •ıafıitleld hta ~t Yermek l..re A.a.' 
latuWda aO.Une p01talıa- ftNll ra,..k •lmkln.ı.. Wta lclatle ,.,.aac•ld& r•r• .-ıttlr· 
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Hergün 
lngiltere 

Resimli Makale a Miki a Sözün Kısası 

Şimdi 
Ne Yapacak? .. 

lngiltere, hAIA harpten evvelki 
eakimit sıyasayı takip ediyor.. 

Cihan harbinden evvel Avrupu, 
fakat bilhaasa lngillz ııyasaaı 

blöfe dayamyordu. Biz bunun 
birçok acı tecrübelerini geçirml• 
ıizdlr. 

lnglltere hUkômetl Osmanlı 
imparatorluğuna bir tekltfl ka· 
bul ettirmek, yeya bir hareket 
yaptırmak istediği zaman evveli 
nota yerlr, arkaaındaa latanbul 
ıularına donanmasından iki parça 
gönderirdi. Inglllz zırhlılamma 
IJoğazı ıeçmHI, Osma nh hUkô· 
metinin yelkenler! ıuya lndlrmeıl 
için kAfl idi. 

lnılllz ılyaaetlnln bu blöfçft 
111ahlyetlnl llh meydana çıkaran 
bizim lıtlklAI harbl olmuştu. 
Anadoluda baıtayan lstiklAl ba· 
reketlnl durdurmak için Inıiltere 
•e mllttefikleri bizi ev•eli tehdit 
ıttller, ıonra donanmalarını Iıtan• 
bula gönderdiler. Blzlm dinleme· 
dlğlmlzi, aldınş etmediğimizi ga. 
rUnce lıtanbula asker Çlkardılar. 
Fakat Atatürk buna da ehemmi• 
ret vermedi, ve iddialarından bir 
kelime fedakirlık yapmaya razı 
olmadı. 

Iıte o vakit lnglltere ve mUt· 
lefiklerlnln blöf yaptıkları anla· 
ııldı, çUnkll daha ileri gidip Ana• 
doluyu lıgal etmelerine ve TUr· 
kiyeyl ortadan kald•rmalarına 
imkAn yoktu. 

BugOn lngllterenln ayni blöf 
ılyasetinl ltalya • Habeş anlaı· 
nıazlığında da takip ettiğini gö· 
rllyoruz. 

E.-vell ufaktan bir tehdit. 
Arkaıından Akdonizde do

nanmanın toplanmaaı. 

Onun arkaaından yllkaek Hale 
konuıma. 

lnglltere bu kadarla Italyıyı 
durdurablleceA'inl umuyordu. 

Fakat Musolinl lngilh•renln 
blöf yaptıA'mı biliyordu. Ne ola· 
caktı? ltalya; Habeı topraklarına 
girerse lnglltere ne yapabilirdi? 
Harbe girebilir miydi? Bu ıualln 
cevabı gayet açıktır : Hayır. 

O halde lngiliz donanmHının 
Akdenizde toplanmaaının bir 
blöften baıka kıymeti olamazdı. 
Musolinl bunu anladığı •e bildiii 
için bir mllddet lnglltereyi ıulh 
liflarlle oyaladı ve nihayet taar
ruza ıeçtL 

Sin.!mada hepimizin an·• seve ve aüle gille seyrettiği· 
m ;z Mikiyi Diıoey adlı bir Amerikalı icat etmiıtlr. Dianey 
yedi yal eYVel Loa Angelıde kflçük Ye fakir bir odada 
Y"fayan mOtevazı bir reaaamdı. " Mild " nin karikat8rOnG 
bOtün filim kumpanyalarına teklif etti. Fakat Diane7 
hepıJntlen kapı dıtarı edildL Fakat o, yılmadı, yorulmadı, 

aebat ottl n nihayet Mık .nio f.lm ini aldırdı, Lirkaç ay 
içinde Miki batan dtloyaya fethetti. 

'Qalaa k&fi dej'ildlr. Ortaya yeni ve btıyOk bir fikir at• 

mak yetmez. Munffaklyet o fikri tatbik uhuına koya· 
bilmekle mlmkOndllr. 

r,..-......D_A_B_İ_L_l __ B_A_B _B B_L_B_B __ l 
itfaiyeci) erin 
Bayramı 

Bugün 225 Yıllık T arlh 
Yaıanacak 

1 

Iıtanbulda itfaiyeciler bayramı 
bugün yapılmaktadır. Tllrk ltfai· 
yociliti 225 yıllık bir tarihe mn • 
Hktir ve bu tarih ilk tulumbayı 
yapan Fransız Miihtedisl gerçek 
Davut ile baılamaktadır. itfaiye• 
eller bugUnkU bayramlarında bu 
225 yıllık tarihi hatırlamakla be• 
raber bugünkü modern kurumun 
ı 3 üncD yaldönUmtlnU kutlulaya• 
caklardır. Bayram yalruz Fatihteki 
direktörlük merkez blnasmda de· 
iil, lıtanbul Yilayet hudutları da· 
hlliodekl 21 grup binasında yapı· 
lacakhr. Her tarafta törene aaat -
15 te başlanacak ve ertesi aaba· 
ha kadar ıllrecektlr. 

Ancak bu arada çıkacak yan• 
gınlar da g8z önUnde tutulmuı 
bunun için ltfat mnfrezelerlnln 
bayram yapmakla beraber daima 
yangına hazır bir vaziyette bu· 
lunmaları temin olunmuştur. 

G\\ndtlz töreni daha ziyade 
reıml mahiyettedir ve beş yUı ki· 
ıl daYet edilmiıtir. Gece töreni 
huıuıidlr. Bin beşyüı kiti davet 
edilmlıtlr. Ayrıca, halkın da lıtl· 
rak edebilmesi temin edilecektir. 

lıtanbulun Kurtu
Iuı Günü 

Yugoalavyanın yeni Anka· 
ra elçlll§lne Bay Branko Laza· 
revlç tayin edllml9tlr. Resmini 
koyduiumuz yeni •eflr bugUn• 
lerde Ankaraya giderek itimat
namesini cumurrel&ln• vere• 
cektlr. 

u , • ,.._ ı --mı• .. ı ı ı ...,, • , ı ı ı ıtıW,. ı • • ..-. 

Yeni Gümüı 
Paralar 

50 Ve 25 Kuruşluklar 

Piyaaaya Çıkarılıyor 

Darphane idaresi yeni ~gUmUı 
50 ve 25 kuruılukların baıılma• 
sına baılamııbr. Makineler ta• 
mamen alıımıı ve basım da hayla 
Uerlemiıtir. Yeni paralar önUmllz· 
deki hafta piyasaya çıkaralacaktır. 
Bundan sonra da nikel yirmi 

Çocuğunu 
Öldürmüş 

Servetin Ağırcezada Du• 
ruıması Yapıldı 

DUn ağır ceza mahkemesinde 
bir duruıma yapılmıı , Senet 
adında bir kadın doğurduğu ço· 
cuğunu öldürmek suçile sorguya 
çekilmiştir. 

Servet orta yaılı bir kadındır. 
Şiılide bir doktorun evinde hlı· 
metçllik etmektedir. 

İddiaya göre ayni eyde atçı 
Hfiseyfnden gayrimeıru bir suret· 
te gebe kalmıı, suçunu gizlemek 
için de- doğurduğu yavrunun bir 
tülbentle boğazmı tıkarak öltlmU. 
ne sebep olmuıtur. 

ilk tahkikat ıırasında ıuçunu 

itiraf eden Servet, dtlnkn sorgu• 
lara kartı ı " - Bilmiyorum •• San 
calanmııtım. Ne yapacağımı ıaıır• 
mıthm. Istıraptan çılgına döndüm •. 
Belki bilmeyerek ayle blrıey yap
mııımdır .• Dedi. Sonra mahkemeye 
bir istida verdi. Servet bu istidada 
"çocuğun kendi kendine 6ldUğO
nU, suçsuz olduğunu, yalnız eskl
denberi akhnda hafiflik Ye eksik· 
lik bulunduğunu ve fakır olduğu 
cihetle kındiaine baro tarafından 
bir avukat tutulma1ını,, dileyordu. 

Bundan ıonra iki ıahlt kadın 
da dinlendi. Bunlar yanuyu bo
ğazında bir iple ölO olarak bul• 
duklarmı ıöyledller. Duruıma da 
baıka güne bırakıldı. 

Bitaraflık 

ı.--------------Ek-Ta 

Osmanlı Mecliıi Mebusanın· 

da, birgUn cereyan etmekte o:ao 
tiddetll bir münakap esnaıınd•, 
Serflce mebusu Eoşo efendi, bir 
meselede bitaraflık iddia eden 
ittihat ve Terakki mensupların
dan bir zata karıılık olarak: 

- Siz bitaraf olamaıamıı, 

bir taraf olurıunuzl. 
Deye haykırmııtı. 
Bu sözler benim hafızamda 

yer etmiştir. Defaatle dllfOndtlmı 
Gerçek, fertler hiçbir zaman, 
hiçbir daYada bitaraf olamıyorlar. 
Duygu vo ainir meaelesL. Mutlaka 
bir tarafa meylederiz. Neden? 
Ekseriya bunu kendimiz de izah 
edemeyiz. Biıe filanca, falan• 
cadan daha aempatik gelir. 
HaspetenlUIAh onun aYukab ke
ıUir, davasını füı:erlmize abr, dtlı• 
manını benlmHriz. 

Günün birinde, bir meclfıte 
oturup konuıurken, kulatımııa 
bir lif çalınır : 

- Bay Zeyid, karııı Bayaa 
Hindi boıuyormuı 1 

ikisini de, ıöylece tanıyan 

hazırun derhal iki parti olurlar ı 
- Oh olsun 1 O allzme r .. 

vanl kılıklı kanyı da hiç çeke
miyordum. 

- Amma, bilmezılolı ne me
lek gibi kadındır. 

- Nemelbım? Cennet Okll.zll 
zahir ki, herif, babanıza, ba· 
ımdan atıverdi.. 

- Attı değil.. Bayan Hind, 
Herifin hakaretlerlae dayana• 
madı da ayrılmayı kendi latedl •• 

Iıte böyle, iki ıaat lehte. 
aleyhte mllnakap edilir. 8, 10 
dinleyicinin lçerlıinde bir tane 
bltarafına raatbyamaz11nıs. 

Neden acaba? Diye bunaD 
ıırru hikmetini merak etmekte 
bakhıtnıı. Ve iten de ılılnle b .. 
raberlm. Zira bitaraflık hodg~ 
hkbr. insanlarda ise hodılmhk 
aaıl olan hususiyetlerdendlr. 

Öyle iken bltarafhk teUmlzdıa 
gelmiyor •• Pek pek. 11kıya geldi· 
ğlmlz zaman, ne duyduğumuzu 
meydana vurmaktan çekiniyor, 
aealmlzl çıkarmıyoruz. 

Amma, lçyllztlmllzll Allah bWrl 
Pa1&r gilnU lıtanbulun kurlu• beıliklerln toplanmasına baılana• 

luı bayramıdır. O gUn btıtiln reı· caktır. Yeni gUmUı liralar halk R •• t AJ 
mi •• huıusi blnalar, nakil Yaıı• arasında çok büyük bir rağbet Hüviyeti Anlaşıla- uşve an 
taları gUndUz bayraklarla sUıle· görmüıtiir. Piyasaya bu güne Memur 
aecek, gece de tenvirat yapıla· kadar (7,5) milyon 11raı.k <ıoo> mıyan Bı·r Hasta cakbr. Geçit reamlne iştirak * edecek kıt'a ve teşekküller Sultan• kuruıluk para çıkardmııtır. Nikel Heıap Uzmanı Nezaret 

Şimdi ne olacak ? ahmet meydanında taplanacakbr. ve bronz paraların hazırlıkları ve Polis bir ay evvel Akaarayda Altında 
lngiltere tehditlerini yerine Iıtanbula ordunun ilk ayak bastığı pullarının keıilmeai de devam ıokakta yUzU g6zll çıbanlar içinde GalatadP Danllp sigorta ıo,. 

ıetirecelı mi 1 Italyaya karıı dakika olan tam aaat onda muh· etmektedir. (50) ve (25) kuruıluk• kalmıt bir adam bularak tedayf yeteslnden (4) bin llHlık rllfHtla 
ekonomik ve askeri müeyyideleri telif yerlerden 21 atım top ateır larm basılması ancak bir Hnede için Cerrahpaşa hastaneaine ıön· ilk taksiti olan (500) lirayı alırken 
tatbike kalkacak mı 1 Yani ulus- yapılacak ve bu top atımı ile biteceb.tir. dermiıtL Hastahane bu çıbanlı cllrmllmeihut hallnc!e J&kalanan 
lar soıyetealnin Akdenbde vo tören baıhyacaktır. haata11i tedavi altına almıı ve 

15 dakika sonra Sultanahmet· Etlbba Odaıı 1 Finans Bakanlığı hesap uımaoı ılmal Afrikaaında bekçiliğini yap· fakat bUUln tahkikata rağmen Selinlkll Mecdi TeYfllda enelkl 
mak için harbi göıe alacak mı? ten geçit resmi baılıyacak, Alem• Etibba Oda11 idare heyetine kendisinin hUYiyetl öğrenlleme- aUn akıam Oıerl mUddelumumlllk 

Bi t · dar, SalkımsövUt, Reıadiye cad· l · d • 
z zanne mıyoruz. girecek o an yenı azA namzetie- mtıtl. Bu basta Un ölmUıtUr. tarafından VllAyete ı6nderlldltlal F k t h h Id I J b desi tarikile k6prUden geçilerek I 
a a er a e ta yanın u d rinin seçi mesi için Oda heyeti Müddeiumumilik bu ölftmU ıüpheU yazmııtık. Mecdi Tıvffkln memu-h k t. k li i k 1 Takıime "•kalacaktır. Taksim e l bi 

are e me arıı e n o unu T EylôlUn yirm rJnci gilnU fev· bulduğu için dün tabibiııdb Enverl r'ıyeti Bakanhk,.
8 

taetlk edilen b v l i ı k ı x.. d belediye tarafından Cumhuriyet d b' t · k k T 
ag ayıp Hy re a mıyaca.. a kaIA e ır opıantı yr.p:\ra cam• haataneye gönderere cestdl tet• m•murly•tlerdeo oldu"'u için Vlli• 

h kk k anıtına bir çelenk konulacaktır. i O • "" • 
mu 

8 
a hr. • Gece Takılın alanında ıehlr zetlerl ıeçm şti. da bu namzet kik ettirmiştir. Tetkikat netice- yet doğrudan do~ruya takip Jul 

Ya dlier milletleri ltalyamn H lk 1 . d liıtelerlnl badırarak bUtUn azA· sinde bu zavalhnın kansere tutul· •erm•mlt ve (1609) No. kımıa bandoıu çalacak, a ~v erın e " .., baıına musallat edecek, ya Afrl- mUıamereler verilecek, Perapaltt1· ıma dağıtmııtır. Oda heyeti bu· duğu ve glrtlağında kanııran ol· mucibince telgrafla Bakanlakbn 
kada baıka yollardan ltalyayı ta da vali ordu ıereflne bir ıölen gtln toplanarak idare heyetini ve duğu için konuıamadıiı anlaşıl• mUıaade litemittl. DOn mtluadı 
güç vaziyete dUtUrecek çarelo· Yerecektir. haysiyet divanını seçecektir. mııbr. Htıvlyetl de belli olmamııtır. gelmediği için Mecdi Tıvflk mlld· 

re baı vuracak, belki yolları ~=~~==~~=~~=~~===~==============:=::::::::;::::::::=::;::~""' deiumumiliğe nrllmemio Ye neı.a-
kapayacak, fakat her halde r I N A N I S T E R I N A N M A ! • ret altında kaımııtır. ltalyayı rahat bırakmıyacakhr. İ S T E R 
Dıt Bakanı Ankeraya Gitti 

Dün ıehrlmlze gelmiş olan Dı, . 
l,l•rl Bakam Teyfik Rüştü Araa 
dtıo akıam ekspreae bağlanan 
hususi vagonla Ankaraya git· 
miıtir. 

Geçea gOn gaıetelerde ıaıOmlbe ıöyle bir ltaber 1 tarafından 1apılaa araıtırmada h haıtanenla otuı bıı 
llftth ıuedenberl t•ftiı edllmedltl aalaıılmııhr." 

.. Guraba laaataaHlndı Sattık Bakanlıtı 11pekterl6rl lıamalJD bu kadar kunetll miaallne rallıtlmemlttJlr. 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

GUmrUkler MUste9ar1 Gitti 
Doğu l1lerlndokl rUıv.rOklırde 

teftiı yapacak olan atmıilkltr 
mUsteıarı Adli dtıo akıam Cum
huriyet vapurile Trobzo•• her .. 
ket ıtmiıtlr. 
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Tramvayda Geçen 
Bir Vak' anın ~ ·~ 

Davası e e 

Bu da dUnkll gibi blr tram· 
vay hadlloai.. Duruşması yine 
Birinci Sulh Mahkemeiindo yapı· 
lı.ror. Ve bu hadise içinde de 
tuhaf iddialar görUnUyor •• 

Tramvay biletçisi Zıya davacı. 
Raşit adında biri d suçlu.. Zıya 
Raşidin kendiılne hakaret etti· 
ğlnl llerl sUrUyor, ·ve vak'ayı ıöyle 
canlandırıyor ı 

- Bu adam tramvaya bindi, 
kapı yanında ayakta d urdu; ben 
yanına giderek bilet almasını ıöy• 
Jedim. 

- Dur hele, bir nefes alayım!. 
DedL Bir değil, belki yirmi nefes 
mUeaade ettim. Ve tekrar hatır• 
lattım. Sen miıln bilet isteyen?. 
Bir kökreyif, blr alevlenlt k.i ıor· 
mayın!. Demediği kalmadı; haka• 
retler yağdırdı. HattA Uzorlme 
hllcum bile etti .•• 

Raıit ı8yle bir iddiada bu· 
lundu: 

- Mesele bilet almak, •ermek 
değili. 8 n tramYaya karımla be· 
raber binmlftim. Karım iç tarafa 
gitti, ben do 1ahaabkta kaldım. 
Bu biletçi herkesin içinde karıma 
tocavUz yollu hareketlere geçtL 

Bu iddia karıısında davacı 
a~nlrlerlne hakim olamadı, Adeta 
kızarak: 

- inanılacak ıey mi bu?. Bu 
iftirayı atan allahtan korkmuyor 
mu?. Ben va:ıifemle uğraıan 
namualu bir adamım. iki elim 
yanıma uzanıın ki böyle bir ha· 
rekolte bulunmadım .• 

Dava 5onuçlanmadı. Baıka 
gllne bırakıldı. 
------···-------···· .............. --·--· 
Uşak Şeker 
Fabrikası Bu Yıl 
Çalışmıyor 

Uıak (Özel) - Bu yıl kurak· 
lık yUz.Uodoo bu havallde pancar 
az olduiu l~ln ıoker fabrikaaı bu 
yıl kampanya yapmamıı, bunun 
lçln fabrika memurlarından bir 
kısmı taaflyeyo tabi tutulniuıtur. 
Birkııım memurlar da diğer fab
rikalara yerleıHrllmlı;lerdlr. Şekor
kulUp te bu yüz.den kapanmııtır. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

-, 
Cuma 

(*) ______ , ____________________ _ 
Felci Teşennüciişevki 
(Paralizi Spazmodik) 
Muayenehaneye bir baata getirdiler. 
YllrDmede titreklik H ~DçlUk 
çekiyordu. 
Üç aene nnl birbiri arka aıra ilç 
defa grjp f•Cİrmİf Ye ondan SOD• 

ra da keaildik dermu11zhk batla· 
1DJ.f. 
Muayene ettim. CltuJeri•d• %afi71t 
Vardı. Akıam Ye aabab dereceleri 
•raıında bir buçuk derece hararet 
f~rkı n haftf 8kı0rilkten muztarlptl. 
Veremin mOnteıir ıekllle mUtetaılr 
olan bu butanın nubaıınJdıide 
.,.. dolayıail• Hmpatt ıiair]eri de 
mGteeHlr olmuıtu. Blrcok da •tn 
çekiyordu. Yatakta latirahat n 

tekuiye batladık. Atrıtarı dindi iyi 
bHledik kunetlındlrdik ılnlrleri 

tahrif ıden nubaıınkldekl kllçlk 
iltihap noktaları kıamen iyUeıtl 

b .. tada titrek yOrGyDı de blraı 

lyiloıU ve fark sıösterdl. 

(*) Bo.ı notlara ıı .. ,P 1J•klayuııs, 1abut 
blı a bUıne yaplfbrıp kollekıiyoa yapı• 
11ı:ı. Sıkın tı &aoıanınn:da bu notlar blı 
do tor ııibl imdadı 1ıır:a yetııebil~r. 

EML 

Aanyada 
Nebatatı Y e-1 

t · ştirilmeğe 
aşl nı dı 

u Yıl Bol Bol 
Muz Yiyeceğiz 

SON POSTA 

LE 

Sıcak iklimler 

AJıın.ra ( Özel ) - Antalyayı 
merkez ittihaz ederek Conup 
aahiUerimlıde ııcak iklimlere mah· 
suı kahve, karabiber, kinin gibi 
memleket için çok J8zumlu ve dııa 
rıdan getirilen nebntların momlcs· 
ketimlz:de yetlıtlrilmeaino çalışan 
mlltcıhassıı Alanyada Kızlarpmarı 
denilen mahalde yllz dönOm yQı'a• 
tinde bfr bahçelik toaiı otmittlr. 
Buraaı tecrllboye mllnasip görUldtı 
j'Undın Belediyece seçilen bir he
yet mıırif etile k17meti keıfedilmiı, 
lc;o baılanmak üzere bahçe bazır
lanmııhr. Bu bahçede aıcak iklim 
nebatları fidan halinde yetiftlrf. 
lerek halka tevzi edilecek bu 
auretle nebatların çotalmasına 
çalııılacaktır. Yeti9Hrflon fidanla· 
rm fenni bir ıokllde bakılma11 
için mUtehaHıslar lizım gelen usul-

Alanyad bir muz bahçeal 

leri halka öğreteceklerdir. 
Birkaç ıone içinde bu havalıde 

çok verimli bahçeler meydana 
gelecektir. Muzculuk ıon aene
lerde burada çok ileri gltmf _tir. 
Bu meyva olduğu takdirde çok 
kirlı ltir ittir. Beı aenedenberl 
muzlar ayazdan donduğu cihetle 
lıtlfade edilememişti. LAkin bu 
sene okadar çok ve iyi bir mah· 
sul var ki alta ıenedenberl görlll· 
mcmiştir. Burada kiloıu otuz 
otuz bet kuruşa aablmakta Ye 
nadiren otuz kiloya kadar bfiyli
mUı muz dallan bulunmaktadar. 
Bugünlerde lzmir ve lstanbul 
pi1aaalarıoa çok muz gitmektedir. 
Şayet havalar mU.alt giderse 
blltlln kıt l&tanbula muz aevkiyab 
yapılacakbr. 

Tokatta 
3 Kaçakçı 
Yakalandı 

Tokat (Özel) - latan bul ha· 
plshaneıinde on 7ılbk cez.B1ını 
bltJrdikten ıonra çıkıp Tok ata 
gelmekte olan Niksarlı deli Kizım 
trende 186490 sigara kAğıdı ile 
yakalanmıı, Siva& ihtıaaa mabke• 
me&ioe ıe•kedllmiftir. 

Körpı ar bağlannda oturan 
Aleıkltli Ahmet vo arkadaıı 
Mahir ıilAhlı ol r k iki ha:Y vanla 
61570 sigara kA.ğıdı kaçırırlarken 
yakalanmıılardır. Hayvanlar, si• 
lflhlar ve kaçak eşya müaadere 
edilmff, kendileri Sivas Eihtıaas 
mahkemesine gönderilmitlerdlr. 

Yozgatta Yol Çaflşmaları 
Y ozgnt (Özel) - Yol ftferJoo 

fazla önem verilmektedir. Y oıgat 
• Y erkBy yolu üzerinde hızlı bir 
çalııma ardır. Boğazlıyan- Fakıb 
yolu ile Y osiat - Ç~rum yolunda 
da çaliımelar devam etmektedir. 
Bu yollarda çalııan 3 silindir 
maklnealne Ulve olarak yeniden 
sllindlr makineleri alınması ka· 
rarlqtırılmııbr. 

Sivasta Uçak Töreni 

batta Zile, altta Sivas uçaktan 
Slvaı (Özel) - Sfyaa Mocit· ı relerin adlarını örten bayrağımız 

8ı:u ve ZUe uçaklarına SiYaı kaldırıldı. Uçaklarımız haYalan• 

Uçak alanında ad koyma tareni dılar. Adlannı aldıkları memlo· 

1apıldı. lıtiklAl marıı ile baıla· ketler Uı:eriode uçuşlar yapblar. 
nan törende ıöylevler ıöylendik- Gece de büyük tenlikler yapıla· 

ten ve uçaklarm öneminden balı- rak bu uğurlu glin kutlulandı. 

ıedlldlkten sonra ilbay tarafından Gece liıe binasında uçakçılar 

zafer ve selamet dileğilo tayya- şorefme bliyfik bir ıöleo verildi. 

~ Pınarbaşında 

Hava Bayramı 
• 

Pınarbaıı: Kayseride (Özel) -
Burada büylik bir baya ba1ramı 
yapılmıthr. Bayrama botun kaza 
nahiye ve köyler halkı davet 
edilmi tir. Her köyden aynca 3 
atlı mUmesıll bayrama gelmlı, 
kasabada her H' 3 k6ylüytl mi• 
safir etmiştir. Koşu meydanında 
cirit oyunları, Horu danaı, peh
livan gliretlerl yapıldıktan, gece 
de büyllk bir tenlik icra edit. 
dikten ıonra kasabaya dönlilmtif, 
ilkmektebln büyük aalonunda 
hazulanan 20 masada çalıtao 40 
katip herkeai Ha.-a Kurumuna 
Uya ve yardımcı Oye yazmıya baı· 
lamışlardır. 

Tllccar Memlci 500, Vfranıehlr 
nahiyeainden Hamit 170, tnccar 
Hamit, meclhıiumumldan karaca 
Cevat, Adaca bmall, tnccar Ab
dullah yliz kırkar Ura, Kara Ah· 
met oğlu Şevket 110, Şevket 
oğlu Necip v~ Tabir yftı:er lira, 
otelci Ali 90, demirci Hasan Balta, 
Şevket oğlu Fethullah •o Ömer, 
avukat Aliaddin, kazancı Nuri 
aeksencr lira, tllccar Yunus, Muı· 
tafa, cUzd&ncı Ahmet yetmişer, 

demlı-cl lgya, kazancı Mahir alt· 
mı~ar, Ibrahim erlkçJ. Bert Lıhak 
ellifer lira, fırıncı NazJf, bakkal 
lbrahim, kardeşi lbrabim, Meb· 
met, Halil, Halim, Hazan ikram, 
Hamit, Nigar Mehmet, kardeşleri 
Yahya, Mustafa, Emir, lbrahim, 
Ebubekir, Hayri, Hamit kırkar 
Ura vermiılerdir. 

Bunlardan bqka 167 kiti 
otuzar ve yirm; şer lira vermiıler
dir. 2792 kiti de yardımc& üye 
kaydedilmişlerdir. 

Terzili 
Kamunu Bagın
dırlaştırılı .IJor 

, 
Y oıgat, (Özel) - Terzili kap• 

lıcasmda her yıl 10 gün alirecok 
yeni bir panayir kurulmıya bat• 
lanılmıştır. Terzili kaphcaaı ka· 
mundur, burada bayındırlık itle
rine de önem verilmektedir. Yeni 
bir kamun konağı, dispanser ve 
konuk evleri yapılmaktadır. 

Hususi muhaaebe idaresi çjftl 
olmıyan köylUlere ödünç para 
vererek panayudan hayvan alma· 
leranı, bu suretle çift çubuk sahibi 
olmalarını da temin etmiıt:r. 

Birinci T eırln 4 

lifl+JiUIPI • • filll~L&lılll 
Dul 
Bir Erkekle 
Evlenilir Mi ? 

"Karıaından yeni ayrılmıı bu 
erkekle 10Yiflyor11z. Bu adamın 
çocukları da karıs ının yanındadır. 
Onlara her ay muayyen bir nafaka 
.eriyor. Biz bu adamla ey)enm•t• 
karar nrdik. Fakat tanıdıkltr buuq 
bir nevi de\ilik sayıyorlar. Siz ne 
dıniniıı? • 

F ikre• 

Eter eski karısına karşı hiçbft 
allkası kalmamııaa, onunla ayrıl• 
mahm aral arını bir daha doldu• 
rulamıyacak bir uçurum açmıısa, 
bence evlenmekte mahzur yoktur, 

,ı bir ıartla: Bu adamı o kadının 
muhitinden uıaklaıtırın. Mnmktın
IO baıka bir semtte yeıamağa 
çahıın. Bu suretle onu eski haya• 
bndan uzaklaıtırmıt •e yeni bir 
bayata sokmut olununuz. Maaıt 
maflb bu eylenmenln anzasd 
geçeceğine ben pek inanmıyorum, 

Jf 

•Ben bir mUeueHde calıııyorum. 

Kazancımla annemi Y8 kardeıl~ 
ı•cindlriyorum. Öuilme çirkin bir 
herif çıktı. Benimle nlenmek istiyor. 
Bu adamla nlenemem. Fakat reddet• 
1em itimden olmakhtlm ihtimali 

-yardır, bu adamı baıımdao defetmıi 

lcln ne yapayım? 
Handan 

Korkmayınız. Bu adama vazl.l 
yetinizi açıkça anlatınız ve bli 
buşkaıile nişanlanmak üzere ol'. 
duğunuzu söyleyiniz. Har halde 
•lcdanıızlığm da bir hududu 
vardır, &izi botbaht etmek husu
ıunda ıırar etmiyecoiinl umarım. 

* 
Adana Milli mensucat fabrikıuındı 

Ömer: 

Kanun, kadını erkeğin bulun.• 
duğu yere gltmeğe mecbur eder. 
Karınız alzinlo ııelmok iıtemiyoraa 
mahkemeye mllracaat eder karaf 
ahraınız. O vakit gelmeğe mecbur 
olur. 

"Ben b .. ıt blr kadınım. EY 1 endiğilJl 
saman kocam benden iyi ev kadını 
olmamı iatemiıti· Ben d6 ••İme düt"' 
k.On bir kadınım, onu mes'ut etmete 
çalııtım. Fakat timdi bir kızla dlltÜP 
kalktığını ötrendlm. K11kanıyorum. 
Çüakll betbabtım. Ne rapayua? 

Aliye 

Kendinizi küçük görmeyiniz. 
Erkeğin karamı doyurmak kAfl 
deiilôir. Biraz da onun . göztlnO 
doyurmaıını bilmelidir. ÜıtünUztl 
baımızı ihmal etmeyiniz. Ona 
kendinizi genç göıtermeğe çalııı• 

nıı:. 

TEYZE 
............................................................ ~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu aece nöbetçi eczaneler ıunlardırı 
A.lea;dar (Ent), Beyazıt (Belkıı), 

Ş.b%adebaıı (lamail Hakkı), Fener 
(Vitali), Aluaray ( Ethem Pertn), 
K.aragümrük (Suat), Kadıköy (AIA

eddin), Üıküdar (Selimiye), Samat1a 
(Erofilos),Bakırköy (Merkeı),Betlk
taı (Nail), S:uıyer (Auf), Eminöntı 
( Agop Minasyan ), Şiıll ( Halk ), 
Beyoğlu (Takaim, Beyotlu) Galata 

( M' ••1 Sofronyadiı ) Şehremini 
( Ahmet Hamdi ), Ha.köy (Yeni 
TOrkiye), Kaıımpaıa (Yeni Turan), 
Küçük pa:ı.ar (H. Hu!fııi), Büyilkada 
(ŞinaRi), Heybeli (Yuıuf). 
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ita/ya harp planının taarruz istikametıerinl oklarla görüyor1:unaz 

···········-····························-···-········ .. ················•· .. ··································--······ 
J.la beş Ve ltalya, Cenev

rey e Başvurdular 
_, ._........_. S911 l 1:ıl l l fl• I ••• t 1 t 1 ' 1 . . .... . , . .... 

On Üçler Komitesi Toplandı, Fakat 
Hiç Bir Şey Yapamadı 

Cenevre, 3 ( A.A) - Habet 
t>ış itleri Bakam, Uluslar Soıye• 

~·eaı Genel Sekreterine, konıeye 
\ı l '.dirilmek fi.zere fU telgrafı çek• 
nittlr: 

Raaseyun - Başkumandan· ta· 
ı afındao bu Hbah imparatorluk 
hükômetiac çekilen bir telgrafta 
ltalyan süel uçaklarının Adua 
ve Adıgrat'ı bombardıman ettik
lerini ve bu bombardımanm ara· 
larında birçok kadm ve çocuk 
bulunan ıivil halkın ölümUne 
ebep olduğunu bildirmlttir. Ayrıca 
birçok ev de yıkılmışhr. Halen 
Agamen vildyetlnde de bir mu• 
harebe baılamıştır. ltalya tara• 
iından Habet topraklarına yapı· 
';an bu tecavllz, lmparaforluk sınır· 
Jarınııı Ye Uluslar Soayeteai pak· 
tının çiğnenme&( demektir. 
lta,yanın Cenevreye MUracaatl 

Cenevre, 3 (A. A.) - Italyan 
ht\kümeti bugünkü tarihle 8. Su
viçlnimzaaile uluılar ıoayeteıi ge• 
nel sekreterine avaj'ıdaki telgrafı 
göndermiştir : 

Uzun zamandanberl Italya ile 
aavaımak lstiyen ve nihayet bu H· 

•aşı baılatmıya muvaffak olan 
Habeı ıeflerlnin harp ve istila 
lıtekleri,son defa Habet imparato
ru tarafından 28 eylül tarihli bir 
telgraf la bildirilen genel sefeberlik 
emri!e bir daha teyyUt etmlıtir. 

Bu emir, ltalyan kuvvetlerine 
karş• doğrudan doğruya bir teh• 
dit demektir. Bitaraf bir mınta· 

kanın ayrılmq bulunmaıı, durumu 
daha ziyade güçleştirmektedir. 
Habet hükumeti, bu mıntaka 
işini yanlıı bir ıurette tefılr 
etmiştir. Halbuki baklkatta otuz 
kilometrelik geriye gidiş, Habet 
kuvvetlerinin toplanmHına Ye Ha
beıler tarafından yapılacak hücum 
kolaylaıtırmağa yaramaktadır. ltal 
yan hükumeti, 4 eylül tarihli muh· 
tırasında, ltaJyanm on seneden• 
beri devamlı surette maruz kaldı· 
ğl kanla tecavüz vakalarının de· 
lillerlni göıtermit ti. Genel Hfer
berlik emri llzerine bu tecayUz 
bUyUmUt ve geniş bir 6nem al
mııtır. Bu emir, açılı •• yakın 
tehlike ihtimalleri aaklamaktadır 
ki l>unlara karıı emniyet sebep
leri dolayııil~ bir karııt yazlyet 
)Azım gelmektedir. 

Bütün bunları nazarı dikkate 
alan ltalyan hükumeti, Eritredekl 
kuvvetlerin başkamutanlığma il• 
zım gelen korunma tedbirlerini 
almak için genlı sellblyet yer• 
mlştir. 

Konsey Pazartesi Sa
bahı Toplanacak 

Cenevre, 3 (Özel ) - Fransa· 
rım lngi.tereye cevap vermeıine 
\mkan bırakmak üzere Uluslar 
to!. yeteıi konseyi paza rteıi ıababı 
tep a ıtı ; a Çôğırılmıştır. 

r 
Ülualar 
Sosyetesi· 
Dağılıyor Mu? 
Roma 3 (Özel) - Hakkın .. 

da zecri tedbir almak 
mevzuubahs olur olmaz, 
ltalya derhel Uluslar Ku
rum un dan çekllecektir. 
Onun bu çekillflnl Maca
ristan takip edecektir. 
lhtlmal verllmemekle ba
ra bar Lehlatanın da bu 
kurumdan ayrtlacağı söy
lenlyor. Macar Başba

kanı General GömböşUn 
Hltlarle görUftUkten son· 
ra Romaya geleceğl rl· 
vayetlerl bu arada ma
nah sayıhyor. 

Bu ıuretle ltalyan delegesi Ba· 
ron Aloizi de Cenevreye dönmek 
fıraatını bulacaktır. 

Londradan bildirildiğine göre 
lngiliz dıı itleri bakanı Sir Samuel 
Hoare de bir söyleY vererek arsı
uluaal kriz karıııanda M. Muıoll· 
nlnln isteklerinde daha mutedil 
olmasını iıtemlı ve ıoayetenin bu• 
glinkıı krize filon müdahale etme· 
sinin bir vazife olduiunu kaydey• 
lemiıtlr. 

lngiltere ile Fransa Ara
ıında Görüımeler Var 
Parlı, 3 ( A.A) - lngiltere 

ile Franaa 'nın, gerek Hariclyeleri 
ieuk Cenene 'dokl delegaayon· 
ları araaında, ltalya'ya karıı ala
na bilecek zecri tedbirleri görü· 
1UlUyor. 

Delegaıyonlar, bunların tedrici 
surette tatbik edilmeleri huıusun• 
da mutabık kalmıtlardır. Bu ted
bl rler, flnanıal mahiyette ve kredi 
açmamak, iptidai madde gönder· 
memek gibi esaalardır. Tedbirler 
kollektlf tekilde tatbik edildiği 
takdirdedirki Franaa bunlara 
iıtirak edecektir. 

OnUcler Toplandı , 

Cenene, 3 (A.A.) - Konse· 
yln onllçler komitesi bugUU iki 
saatten fa:ı:la ıUren bir toplımtı 
yapmııbr. Komite resmen yalnız 
konseye nrllecek raporla meşgul 
o!muştur. Raporun tarihçeye ait 
olan kısmı kabul edilmit ve an
laimazbğm sosyete pakti bakımın• 
dan tahririni yapmak il.zere bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

SON POSTA ·. lr rincl T eşr n 4 

,. SON DAKİKA ·- ... 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 
' - , 

Musolini, icabında Akde-
nizde Bir Harbi Göze Aldı 
Roma, 3 (A.A)- Lavoro faıiata gazeteai, in· 

giltereye kartı yeniden ıiddetle hücuma başla• 
mıştır. Gazete diyor ki: 

solininin) bir emri üzerine yü· 
rümeğe hazırdır. 

"Her türlü fedalcarlığa 
amade olan İtalyan 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 istikbal! ve ço
cuklarının iıtikbali mevzuubahstir. Tarih ıeyrlne 
başlamıştır. Bunun istihalesini kimse doği§tiremez.,. 

Kral Corc Harp istemiyor! 
Roma, 3 ( A.A) - Lavoro FaıJsta gazetesi• 

nln Londra muhabirine göre, lngiltere Kralı, 

lngiltere ile Italya arasında doğrudan doğruya 

bir çarpıtma doğurabilecek her ttlrltı hiidlseden 
aakınılmaaı huıusıunda mümkUn olanın yapılmaıı 
için SU Bakanı nezdinde ısrar etmiıtlr. 

lngilterenin Niyeti Nedir? 

lngilterenln, adını asırlarca klrletobllecek bir 
meıuliyet üzerine ahp almıyacajlnı dUtünmek 
akim kabul otmiyeceğl bir şeydir. 

Faşist ltalya._ Duçenin (Mu-

Parls. 4 (Özel) - Tan gazeteıf, bugUnkU 
duruma göre, Avrupayı aarabUecek ihtllatlardan 
korkmağa mahal olmadığı fikrindedir. Franaa hiç 
bir halde ltalyaya karıı ılddet hareketine kapıl• 
mıyacaktır. lngiltere lıe yalnız baoına hareket 
etmek niyetinde değildir. 

Habeş 
imparatorunun 

Telgrafları 

1. lngiltere Mısırda Harp 
Cephesi Kuruyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Uluılar 
ıoıyeteal genel sekreteri AvtmoJ, 
ltalyan kuvvetlerinin hareketi 
bakkmda Habeş imparatorundan 
Ye dıı bakanmdan aldığı telgraf· 
larm birer kopy Hini dıt bakan· 
lığımıza göndermi~tir. 

lmperator telgrafmda, ltalyan 
kıtaatının Au11a eyaletinde Musa 
Ali dağının cenup mıntakasında 
Habeı sınırlarını tecavüz ettiğini 
ve Habet topraklarında yerleşerek 
büyük mikyasta taarruz üsleri 
haıırladıklarım bildirmekte ve 
konseyden bu tecaallzlln teabitlnl 
latemektedir. 

Londra, 3 (A.A) - Burada ıl· 
Jlh ve kereç Uzerine konan am• 
bargonun devam ettirilmesinden 
baıka ayrıca alınacak iki zecri 
tedbirin pratik surette tatbiki 
kabil olduğu aanılmaktadır. Bu 
tedbirler ıunlardır : 

1 - ltalyan devleti, mUease· 
seleri ve vatandaşlara ile blltlln 
kredi muamelelerini yasak etmek. 

2 - ltalyan mah satın alma• 
mak. 

ltalyan çıkatının yllıde altmı· 
şının uluslar ıosyeteıi olan mem
leketlere yapıldığı bildirilmekte 

imparatorlar imparatoru 

-Bütün Habeşleri Sillllı 
'Başına Çağırdı I 

Adiı·Ababa, 3 (A.A) - Alman bavadiı bUroıu bildlriyorı 
Genel ıeferberHk emrinin metni şudur: 
"ltalya ikinci defa olarak topraklarımıza tecavllz etmiştir. Yaıa· 

dıktmız 11aatler, önemli ve vahimdir. Blitlb~ Habeıler kalkınız, silah• 
larınızı alınız ve vatanı mUdafaa için hazır bulununuz. Şeflerlnlzln 
etrafında toplanınız, onların emirlerine ıevkle itaat ediniz ve mtite
caYi:d kovunuz. Bu kutsal savaıta eli ıilih tutamayacak olanlar yara• 
lılara bakmak için Kızılhaç kurulunun emrine koşacaklardır. BUttln 
dünya geneloyu bizim tarafımızı tutmakta ve mütecavizi ittiham et• 
mektedir. Allah yardımcımız olıun. Her ıey imparator için, .her ıey 
vatan için." 

Sonuna Kadar Müdafaa 1 
Adlsababa, 3 (A.A) - Habeı lmperatoru demiştir ki : 
.. - Habeıiıtana gönderilecek silahlar üzerine konulmuş olan am• 

bargonun derhal kaldırılması !Azım geldiğini ıanıyoruz. ÇUokU ltalya 
bizi yalnız tehdit etmekle kalmamış, son haberlere göre, birçok nok• 
talarda sınırı geçmit Ye Adua ile Adığratı bombardıman etmiştir. 

" Topraklarımızı aonuna kadar müdafaa edeceğiz. ,, 

Yüzlerce ltalyan Maktul Düttü 
.ı Londra, 3 (Özel) - ilk çarpıtmalara ait gelen haberlere göre 

Habeşler ltalyanlara karıı Adua cephesinde çok kuvYetli bir muka· 
vemet göatermlılerdir. 

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

Diğer taraftan, Romadan bildirildiğine göre, Adua harbinde ltal· 
yanlar 15 l ıUbay olmak üzere 160 maktul vormivlerdir. 

Yeni Yugoslavya Sefiri Bu Sabah Geldi 
YugoslaYyanın yeni TUrkiye Okendlslnln de eski bir gRzetecl 

Sefiri Branko Lazareviç bu sa· olduğunu ıöylemiı ve: 
bahki okıpresle tehrimlze gel· - Yarın Ankaraya gidecek 
miştlr. Yeni elçi istasyonda ken· ye büyük reislnlze ltimatnameml 
dislnl karıılayan gazetecilere, takdim edeceğim, demiıtir. 

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

Mısır'da lngiliz Kuv· 
vetleri Toplanıyor 

Iskenderiye, 3 ( A.A )- bgl· 
Uz kunetlerlnln toplanması f11ı• 
Jası.z devam ediyor. Matruı mev. 
kiioe yeni ldglllı kuvvetleri gel• 
mit ve topçu, bava hUcumlarıni 
karıı tertibatı almııtır. Garp çö
lUoU lskenderlyey• bağlıyan demi.,. 
yolunun ıoo dnraiı savat kereçl 
ile doludur. 

Elahram gazeteılnl yazdığına 
göre, ltalyanlar, Aulum alvann
daki aanm. ıiperler kazarak tah• 
kim ediyorlar. Ayrıca kuvvetler 
topluyor ve hllcum otomobilleri 
getiriyorlar. 

Yine Elahram ıazcıtesloin yaz. 
dığına göre, Mııır hlzmetlndı 
bulunan ve izinli olan yüksek 
lngillı memurları telgrafla itleri 
baıma çağırılmışlardır. 

lıkenderiye Jlmanında 44 inal• 
liz gemisi durmakta ve bu filo 
hergUo limandan açılarak manev• 
ralar yapmaktadır. 

lskenderiye, 3 (A.A) - Ha• 
beıiıtanda savaıın hatladığı ha• 
berl gelir gelmez, polis sevkulceyş 
noktalarında toplanmak iç1n emir 
almııtır. 

Arapça gazeteler, lngiliz • Mı• 
ıtr ıllel ittifakmın pek yakm ol• 
doğunu bildiriyorlar. 

............................................................. 
Askerlik Kanunları 

Ankara, 3 (Özel) - Askerlik 
mükellefiyeti kanununda eıaslı 
değitlkllkler yapılmaktadır. Kanu• 
nun ismi aadece 11Aıkerlik Kanu• 
nu,, olarak değittlrllmektedlr. As• 
keri Muhakeme Uaultı ve Aıkeri 
Ceza Kanunlarmda da .. degiıiklilr 
yapılacakhr. 

Bu Sabah Sisten Vapurlar 
işli yemedi 

Bu ıabah Umanda t iddetll 1111 

yUzOnden Haliç vapurları seki:ı. 

buçuia kadar aeferlerhıi yapama .. 
""1 · ılardır. 
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Silah Kaçakçılığı Aidı, Yürüdü 

Habeşistana Milyonlarca 
Fişek Ve Tüfek Kaçırıldı 
Piyano Sandıkları Ve Konserve Kutu· 

ları İçinde Silah Taşınıyor 
Brükıel, (Özel) - BugUn Bel· 

çlkada gayrimeıru silah ticareti 
yUzUnden yüzlerce klmae senet 
ıahibi olmuştur. Bu işle . bilhassa 
aon buhranda JfJAa edenler, kah· 
ve sahipleri ve kasaplar uğraş· 
maktadır. Diğer vatandaılarm 
ağır Yergiler altında inlemekte 
olduğu şu ıırada bu adamlar bol 
bol para kazaoıvorlar. 
Kaç1rllan 
Silahlar: 

Resmi iıtatlıUklere göre buH· 
nenin sori altı ayı zarfında An· 
Yerı lfmamndan l 175 lngiliz Ilraaı 
kıymetinde sillh ihraç edilmlıtlr. 

Halbuki bu itlerle uğraıan bir 

ilk Çarpışmadan Sonra... ~.~ir~::.:~:sıb:n::~~= .. ~u :.~~ 
ve gayrlmeıru ıurette 33500 in· 
glliz liraıı kıymetinde ıillh çıka· 

Harp, Bütün Dünyada Zorlu · :::~!~:t:~ ·~~r~,:.~== ı~~: 
muz ayı ıarfmda ihraç edilen ıl· Ak • ı y ptı ' Jiih ve cepbansnln kıymeti aeçen ıs er a . • .. ;:::;t:!n~a;y k:;·~:.~::.:.pılan lh• 

Lon dranın Her Tarafında\_ ... ·-. -~~t:.~-: ~~~~~~;h kaçakçılığını yapan· 

' 1 - Jar, meıru aahada baıka işler ya• ' ' Savaş . ,, Levha arı parak hakiki hüviyetlerini gizle-
mektedirler. G •• ç · Bir kaç ay evvel bir kaç oda-oze arpıyor Tine/t hk bir evde banomak mecburi· 

GA..,, yetinde kalan bir silih kaçakçısı, 
Madrlt, 3 (A.A.) - Alman ha· ı ıetelerf, ltalyao harekitına alt bugUn mükellef bir apartımanda 

Yadiı bllroıundan: haberlerle doludur. Haberlerin cep oturmaktadır. Bu zat, Habeılı· 
ltalyan ku\ıntlerinin Habeı çokluğu tefılrlere yu bırakma· GA.ııtı tanda hiç de cephane kıthfı ol· 

topraklarına girmit olmaları, Iı· maktadır. Sol cenah matbuatı madığın.ı, yalnız Anvera limanın· 
h k dH•Q M. Muıoliniye şiddetle çatmakta.. dan, Cibutl limanı Yasıtaıiyle 

panya U fımetinl endfıeyo .,.. r- Habeıı·atana altmıı milyon fiıenk ll ttl D B k L bttkA- dır. Komilnlst Umanite, 11Muso· 
m 1 r. ıt a 
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•rronx "" •• 200 makineli tllfek gönderli· 
mot Ye dnlet reiılorlle lfl5rlif!Oğ0 llnl lıarbl patlahyor., diyor. Soa- ı diğlni, yakında 28 milyon fltek 
tlbl lopanyanın ulular ıooyeteıl yallı! PopUlor loe, Loon Blum daha ıevkedileceğl ve bu rakkam· 
delegoıl M. Madariııa ilo de ko- lmzaılle Muıollnlyl mlltec .. ız ad• ı lara hiçbir hllkilmet iıtatlıtijjfodo 
nuımut durumdan haberdu ol• dodlyor ve bunun böyle oluıunun te1adllf edilmlyeceğlnl ıöylomlt!lr. 
mlıllr. Uluolar ıosye!HI llyelorln• nıJ. ru,.,,. o•,.', · Kaçakçılık 
Japonyade felorinl liğretmelldlr •• llAve edl· ' Yolları: 

Tokyo, 3 (A.A.) - Japon yorı ADYeradekl ılllb kaçakçıları •ian11nın yarı roıml blldlritJno Makoal A uupamn, bugOnOn 1 btikilmetln koymuı olduğu tedbir 
göre bf r harp olursa Japonya Ye yarınm barııını ealrıemektir • ~. lerdeo kaçınmaoan u&ulllnU de 
bitaraf kalacaktır. Binaenaleyh Uluolar soıyateol 1 bulmuılarılır. Bunlar, ıllihları bq· 

Habeılstan alualar ooayeteaino toplanmalı •• Heri todblrlorl al- ka bir mOmlıkate ılparlı etmekta 
mOracaat eder n ıoıyelede (16) malıdır. •• hunlar ADYeroe geldiği zaman 
ıncı madde mucibince zecri tıd- Pöti Parlıyen ile Maten, Mu- karaya çıkarılmayarak tranılt ıek• 
birler alına, Japonya, bu tedbir- aollnlnln geri dönemiyecek kadar llnde alikadar memleketlere g&n· 
JerJe mukayyet oJmıyacak Ve bil-- ileri alttlj'in( yazmakta ye bu ı(S. derilmektedir. 

tUn hareket serbHtliiinl muhafza mttrıe harbının Anupaya bula.- Şayet ılparlt Belçika flrmala• 
edecektir. mamaıı temennisinde bulunmak· rına yapılmı111, bu firmalar, 111· 

Mekalkedaı tadırlar , · parlı edilen cephane sandıklan·. 
Meksiko, 3 (A.A.) - ltalyan * * r'/( nın Uzerine (piyano) iıaretl ke.ı• 

truplarının Habeılıtaaa ıtrmlı Parlı, 3 (A.A) _ Siyasal çe• L,,..;.;._.. __ ~;.;...::;~;.,;;;E~~---
1 

maktadırlar. Son aylar zarfında 
olduklr.rı haberi 8zerlne, parli· Yenlerde, umumiyet itibariyle dU· Süyeyş kanalının haritım Belçikadan Habeıiıtana gönderi• 
mento: u Kapitalizmin mutlaka tUnU!dUğUne göre, kredi yapılma• s .. K 1 len piyanolarm adedi akıllara hay· 
harple ıonuçlanan clnlyine har.. muı •• bazı ihracatın meni ıek- uveyş ana 1 ret \'erecek derecededir. 
ketlerine karıı, Daunya emekcilerl llodo olacak ncrJ tedbirler uzun K ) k C h 
Lop birden ayaklanmıya çagıran müddet devam adecek •• eğer 3 patı aca o::.ı::.~~: · 
bir kararı ağızblrlfğll• onaylımıı· harp uzaraa, o zaman da~a tid· Olursa Fakat İl bu kadarla da kalma· 
hr. dotli zecri tedbirler dlltUnülecek- maktadır. Annrate birkaç mil 

Yunanlstanda ı tir. Parlı, . 3 (Özel) - SUvıyt meaafede Felemenk hududunda 
Atlna, 3 ( A. A. ) - Alman lnglltara'd•: kanah idare mecllıl azalarının bulunan 

90 
nllfuıu 150 kltlyl geç-

1 bandiı bürosundan: Ka. d n b. Londra, 3 ( A.A) - ltalyan• pariate bir toplantıya çaiırılma· meyen Lllo limanında her ırtın, an• 
Yunan gemi ıahlplerl, kaptaıı- Hıbıı hududunda mubaaemalın larından, kanalın ltalyan gemile- barları cophano dolu llç, dört ıı•mi 

larma ltalyan limanlarından veya başladığı haberi, e~aHn beklen• rine karşı kapatılmaıı gibi bir .. t .. a·i;;;;İ~···~·İ;~~~·;;:···M·~:ii:d~-F;;;:·· 
bu limanlar için •ıya almama- mekte olma11na rağmen, boy.. ihlimallo akla kelmesl llzerlne 

1 
ılı 

(arını tenbib etmiıierdlr: canla kar•ılanmı•hr. Gazete satan k 
1 

lü t aayı temıil edenler ıun ar r: 
.,. " alAkadar ma am ar ıu ma ma ı Maka Bahon, Edg. Bonnet, Uzak Şarkta bulunan Yunın majtazaların Ozerlnde bOyUk harf· nrlyoıları G D 

gemilerine de aahlpleri tarafından lerle bir tek kelime göze çarpı• idare meclisi azaları, re'aen, C. Barrere, G. Devin, • on· 
SUveYt kanalından geçmeyip llmlt yordu: Savat bu kapanma itile alakadar olacak meraoe, A. de Fleurian, R. Gulc-
burnundan dolatmaları için emir Her tarafta hararetle savaıin dej'lllerdir. MecHı, ayda bir defa hard, M. Homolle, A. Iıaac, 
•erilmiıtir. Pire sigorta kumpan· netlceıl mllnakaıa edilmektedir. olduğu gibi bu aym yedisinde de Cb. Laroche, Ch. Laurent, A. 
yaları, İtalyan nyahut Mııır Zira her lnglliz, bazı ahvalde bir toplantı yapacaktır. Ingilizler, Lebon, Kont de. Lesaep•, Kont 
ıularına yakın ~azı mıntakalar bundan ne neticeler çıkabilece- kanal ıirketlnin yüzde 44 hia&e· de F. Naleche, Cb. Rlıt, E. 

yola ç:kmaktadır. Lilo limanmda 
buglln yapılmakta olan dinamit 
ticareti 1913 senesfndeklnJo çok 
fevkindedtr. • 

HUkümet buna karfı hiç 
birşey yapamamaktadır. Resmi 
memurlardan biri geçenlerde De;·U 
Ekıpre1 gazeteai muhabirlerind< D 

birino şu ıözlerl söylemiştir: 
u - Ben her ıeyi bUiyorur ı . 

Fakat bu gayrlmeıru silah tlcarn· 
tinin 6nUne geçmek milmkl n 
detlldlr.,, 

YUzde Seksen 
Kazanç Var: 

Bugftn Belçikada ıdlAh tlcardl 
yapanlar çoktur. Bunların ne ıihi 
işlerle meıgul olduklarını biliyoruz. 
fakat onlara cUrmümeşhut halinde 
yalr:alıyamıyoruz. Bunlarm arasında 
bfr tek sfpariıteo yüzde sekıe.1 
kazanç temin eden komlsyonculu 
bile vardır. 

Onların it görme tarzını da 
biliyoruz. Meıeli Belçikalı blr 
tUccar Franıaya ıJIAh ılparJı edi· 
yor. Franıadao Belçikaya ıflab 
ihracı hakkında bir memnuiyet 
olmadıj1 için mallar aerbestçe 
Belçlkaya geliyor. Bunlar Anverae 
ıelfnc• tüccarlar bu mallann 
transit olarak sevk edileceğini 
beyan ediyorlar. Böyle bir iddiaya 
kartı hUkfimet na yapabilir? 

Konserve 
Sandıkları: 

Sipariı alan fabrikaların, bu 
ailAhlarm nereye Hvkedilecıtl 
hakkında malüm.atları olmadığına 
da eminim. Belçika ailAh fabrika· 
ları ıon zamanlarda çok fena bir 
yadyete dUıtukleri için, onlara 
ıillh ihracı için mUaaade Yerilme· 
ılne taraftarım. Baıka nam albn· 
da Hvkadilen ıilihları arayıp 
bulmakda kolay bir şey değildir. 
Bunlar ekseriya piyano ve~a 
konserva sandıklarına yerleıtirıl· 
mekte ve bu nam altında liman• 
(ardan çıkarılmaktad11. Sevkedileo 
her ıandığı açıp muayene etmek 
mllmklln değil kil .•. 

Bunlar sJlih olarak sevkedilıe
ler bile nereye gittiklerini kontrol 
etmek kabil delildir. Mesela Bre• 
zilyaya aevkedilmek Uzer• mU1aa• 
dHI alınan bir ıipariıin Clbuti'ye 
gltmealnin nasıl önUne geçile· 
bilir? •• 

için ıigorta prlr.olerini fazlalao- ğlnl hisaetmektedlr. Bllhaıaa tlca· sine 11blptlrler. Ekseriyet mevkii Romme, Cb. Sergent, Marki de 

tarmıılardır. ret Aleminde, lngllhı. ltalyan iı Fransadadır. Maamafih, bu mese• Voglle, H. de Vendel. General 
Fıranaada mtloasebatt Dzerine mDhim bir lenin huıuıl ıurette ıörüılllece;ı WeyıancL Pariı, (A. A.) - Franıız ıa- (Devamı lJ iaol )'iade) l ltalya ordusunun lJ abeıte ilk çar ,nş tı· 

ğı Danakil kabilP8inden ta J .n. 1 

bir kadın 
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SON POSTA 

Kadıkiyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazan 1 Hatice Hatip -66- 4 - 10 - 935 

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

Neticeyi bnton dllnya bl· 
,fyor. Konstantlnin kabhar ordu-
1arı bizi toprak etti. Bntnn ordu 
mağ:up vı ml\nheıim Oldu. Altın· 
lan s,ıhile g6mnldUğUnU bllen alb 
kişi idik. Onların beıi Ye Chry&o
poıts meydan muharebesinde öldll• 
ler .• Yaralı olarak kaçbm .. kaçbm 
nihayet kuvvetim kes1Jd1, susuz· 
luktan dudağım ınneı g6rmeyen 
toprak gibi çatlamııtı. Bir koru 
içerisinde bllylik kuyu iördllm. 
Bir kadın kuyudan su çekiyordu. 
Ona } aklaşhm.. Bana su ver dl. 
Yaralarımı 1ardı •• Oraya dll§lllm. 
Kadın beni eYine g"öturdll. Beni 

e\•inae sakladı ve yaralarımı lyi
Ie~tırdi.. Ve bana wavat. yav.aı 
doğru yeri öğretti. Çü.nkll o 
ıehit Sent Öfemiyl diulemif ıre 
ona inanmış olanlardandı. Nihayet 
onunla evlendim. Senelerdendlr 

aeraber yaııyoruz. Ben do onun di
ainf kabul ettim • .Şimdi .Jııanıyor ve 
inanarak ölüyorom, fakat ölmeden 
evvel sana kayaların arasında 

•aklı olan mını ifıa edJyorom. 
Bütün hayabmca o urn ortaya 
çıkar madım, .paraları elimden 
alırlar '\•e bana bir fenalık yapar

lar diye korktum. •• HaJbohl öllir• 
ken bu sırrı una açıyorum... O 
serıvet ora da gömftlU .!kalmaaıo .•• 
Oradan çıkan nnetl Sent Öfeml 
kiliscıine neıredlyorum. O para 
ile aıize Öfemi namma 'hayrat 
ynpılsın ..• Bu ıe1'vetln Seiıt Öfeml 
kilisesine nakledilmesine •asıta ol .. 

Ve ihtiyar bana paranın saklı 
olduğu yeri tarif elU, ve bir de 
çizgiler çizerek bana o yeri daha 
vazıh gfüıteral. Halbuki ben de 
tıpkı balıkçı kulübesinde 6len 
o h1rlstlyan lılbl paralan tek ba• 
fllDB oradan çıkarmıya cuaret 
edemedim. Ve lyl bir nırlıtlyanl!! 
hay a nezrettlğl bu peramn fena 
ve haris ellere dOımesinı vasıta 
olacağımdan korktuğum fçln bu 
ıırrı kimse ile paylaıamadan haya• 

tm aeyrile buralara kadar geldim. 
Oğlum şimdJ itte bunu .aua iti· 
raf ediyorum. ÇilnkU ben 6lllyo-

rum ve ıen gen,Çsin eğu elinden 
gelirse bu vaalyetlmi ıMD yeri• 
getir.. Bir kafirin paraaı hayır 

iılerinde kullanılsın.. Onu sea 
taştan ve topraktan çıkar. 

Rahip Piyar o 1ıe.ce ruhunu 
Alla hına teslim etti. Ben defi ne
nin yerini göat.erea çiıgfleri 

kaydettim. Eğer Cenabıhak izin 
Terirse Biıansa ve Bizanstan Kör
ler memleketine gidecetlm.. Ve 
lhtiy.ar rahip Piyerio ıyasjyetird 

yerine getireceğim. 

Genç kız dosyayı kçadı ve 
baıını kaldırdı : 
• - Görllyoraunuı ya fıte Jıl. 
kaye çok •auh, mam.dlh lf a• 
retler o kadar ;yazıb değildir. 

Fakat aylar.ca siren .ciddi ve 
lnatsı bir meaaiden sonra ben de 
o it-ret:ere göre modern bir plan 
yapm11tım. Arbk doktora tezim 
için de bir mevzu bulmut olmak~ 
lan fevkalade babtiyar tezimi ha· 
zırlamağa baılamış!ım ılı:I... Bir 
glln profesör Hubermandan bir 
da\·et a:dım. 

Talebeler[ içinde bizantolog 
olarak heni bfüyordu. Ne zaman 
kütiipha esi için ) eni eaerler alaa 
tasnif ettirmek için beni çağırırdı. 

Bu çalışmam için para da verdi· 
flnden benim gibi ecneol Ye çok 
da zengin olmıyan bir talebeye 
yardım etmlı olurdu... işte yine 
profealSr Hubermann yeni bir ta· 
kım el yazılan Jıatıu almışb.,. 
.Bunlan tasnif ettirmek isUyordu. 

Malfımunuzdar ki Rusya zalim 
Rus -çarlannın emri iradeleri altın· 
da ta ıon zamanlar yani bolşevlk 
ihtllAline kadar çok mliteaBSıp 
çok ortodokı adeta kurunuYuata1 
'bır cle-vlet idi. KUl.aları, manas· 
tarlan, papaslannın ... 

'Genç kız birdenbire sustu. Ve 
sonra g'Ulerek devam etti: 

- Muhterem biraderimiz rahip 
Vladmir burada dururken benim 
Rusyadan bahaetmem abea oluyor 
o fihtillldan enelld Rmyayı boş 
bir zamanında size anlatır ..• Benim 
burada mevmubahı ettiğim ıey 
Rus ihtilalinden ıonra beyaılar 
lçeri•Jnde olan fkJ rahfptlr, bun• 
lardan biri muhterem biraderimiz 
Vladmlr, biri benllz teıerrüf edeme• 
dfğlmfz -azlı Te btlyUk bir robanl 

olan bJr ikinci ı:al.. Bu iki muh· 
terem papa& efendiler Peten· 
burgla menıup oldukları killaa 
veya manastırda kıym•ttar tahmin 
ettikleri D• vu sa hepsini topla· 
mııJar. 

(Tabii hiçbir şeyden anlamıyan 
dlosiz, kAflr, yabani ve vahıllerln 
eline geçmesla dlyellll •.. ) ·Yoksa 
çalmak için değll... lfte bu Ud 
bayaz Ruı rahibinden bir tanesi 

- &• a '' 

I.stanbulda kalmıı diğeri de elle· 
rindeld kıymettar antikalara kıy
met bilir mUıterller bulmak tbere 
Avrupaya kollebiyonerler aramı· 
ya çıkmıt··· Bu meyanda l:ıhlm 
profesörilmllz de BizaDBa ait olan 
el yaztlarına bıllp çıkmıı. 

Goldkovsky lnanmıyarak gnldtı: 
- Garip şey, dedi Rmıyadan 

Bizansa alt el yazıları nasıl 1ıelir •• 
Genç kız bir kahkaha attı: 

- Azizim Goldkovıky dedi 
aal'ılmaymt.ı amma cahil bir aıw 
kadaıa dert anlatmak hakikaten 
pek mütkill... Mademki bu ıeye 
aklınız ermiyor. O halde size 
biraz tarih anlatayım. 

IX ıncı aırın ortalarından iU· 
baren Bizans ile Rusya münase· 
bata girlşmlttir. 866 deki kıyam• 
dan sonra 907 ile 941 araıında 

Kief macerapereatlerJ Koıtanta• 
niye için birer tehdit olmuşlardı. 
Mamafih lmperatorlar oıiları fda· 
re ediyorlar YO bu atılgan muha· 

rlpler arasından aaker topluyor· 
lardı. Eaasen 'Blzanı pazarları da 
lster istemez Roı tUccarlarma a• 
çılmııb. 

Bu şeklide baılıyan mUnase• 
bet 957 de Çariçe Olga hırlstl
yan olduktan sonra daha sıklaştı. 
iBlr ıllrU Bizans rahipleri baıla· 

ırında Cyrille ve Methodl gibi 
ulema olduğu halde hır1syanhjı 
:yaymak, aıılamak ve öğretmek 
lizere Rusyaya geçtiler. 

(Aıkaııı var) , 
Resimli Haftalık Mecmua 
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1 KAY.ZER VILHELMIM GIZL;i JHAY~TI / 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

l - Gllmrllk Muhafaza ÖrgUdilode bulunan hayvanlar fçfn 11 ka· 
lam muta biye 8/ 10/935 Sala glintl saat 1 :ıı dı , paıarbğı 
yapılacaktır. 

2 - '.'faaınlanan tutarı 1028 lira 49 kuraıtur. 
3 - Evsaf ve nümuneai komisyondadır. Görülebilir. 
4 - IsteldJler % 7,5 tutağı olan 78 liralık vezne makbuzu veya 

Eanka mektuplarlle Komlayona gelmeleri 'j6167,. 

•• 
Bu akşam T U R K · sinemasında 

Herkesi hayreo edecek bir Franıız operet filmi: 

PRENSES TORAN DOT 
KATE de NAGY • PIERRE BLANCHAR 

Aşk ve hayal diyarının m•Jik~I TURANDOT !. •. Aşkına kurban 
giden Semerkand Prensi ! ... Sevginin esiri, halkın nazlı prensesinin 
:qk maI1%Umest. lliveten : en yeni dnnya haberleri. 

Yerlerinizi evvelden tutunuz. l'elefon: 40690 

~irinci Teşrin 4 

Af tın Fışkıran Memleket : 15 

HABEŞiSTAN 
Kahveler Avrupalı Sahte
kir V eCasuslarlaDoludur 
0nun)a ve Paıtorl ile sık aık 
toplanıyor ve latikbal hakkında 
projeler kuruyorduk. Bir müddet 
sonra, UçUmUzUn birlikte, yayll 
ile Bahriahmer sahili araıında 
bulunan vahıl ve hemen hemen 
meçhul olan l!>anakll Ulkeıinde 
bir seyahat yapmıya karar verdik. 
Bu kararı veraikten ıonra he· 
men hergUn Postahane meyda• 
mndald rum kahvelerinden birinde 
buluıuyorduk. Burada, muhtelif 
Balkan devJetlerjnln kıralı, kıra• 
ll_çe ye Veliahtlarını musavver 
kaba renkli tabloların diblnae 
bir masaya oturuyorduk. 

Resim Merakı 

Yasan : L. M. NHbiit 

bunlara bol bol tuz katılmııb. 
0aha kibar yerlerde bu me• 

zelerle beraber çatal da getiriyor~ 
lar. Fakat çoğunda buna llisum 
görlilmliyor ve mllfteriler par
maklanm Arullamyorlardı. 

Casuslar, SahtekArlar •• 
Bu kahYelerde, Avrnpanın 

muhtelff memleketlerinden gelmft, 
tlst ve baılan oldukça temiz, ıu• 
kutu hayala uğramiı, her lıe ka
rışan, casuslar, sahtekarlar, kal· 
pazanlar ve kumarbazlara tesadüf 
edilir. Bunlarm arasında, malum 
ve gayri malum her 'eıit meale• 
ğln IAhik veyahut sabık mensup• 
lan vardır. Hepsi de bir ueyde 
mUtehas!llsbr. Baıılarının belki de 
kendi kendilerine bahıetmlı ol• 
dukları IJmi Dnvanlan bile var.dır. 
Areları.nda belki de zararsıa v& 
hakikaten temiz ~!anları vardır. 
Fakat bunların da kendllerlnl bu 
haıln Ye haata muhitten kurtar• 
maktan meneden ahlAki veya dl· 
maği bir maluliyetleri olsa gerek. 

Resimdeki [ HaımetlO. ] ların 
hepsi de ıif mandı. Baılarmda yan• 
dan veya ortadan ayrılmıı bol 
bol saçları vardı. Baıılarınm ha .. 
ıında altından birer de taç vardı. 
Diğer bir tablo da Napoli körfeıl, 
bunun ortaıında da piposunu Ve- ' 
zllv Yanar . değinden yakmakta 
olan bir balıkçı ve kayığı g8-
rUltlyordu. ÜçUnctl bir tabloda (Aıkuı Yar) ................... , 
kafe.slno sığmıyacak kadar iri biJo ~ Muvaftaklyat dalllı 
papağanı göıterlyordu.Adlıababa- MUZAFFERiYET 1 
da çok revaç bulan re1imlerden Dün akıam 

biri de, tepeleri köpUklU fakat SARAY Sinemasının 
sUrlllmttı bir tarla glbl cansız ve 

hareketsiz dalıraları olan masmul 
bir denizi yararak son sllr'atl• 
giden bJr vapur resmi ldJ. Vapu· 
run direklerine gerlli olan ipler, 
direklorden daha kalındı. Karada 

yaftyan bir adamm bir gemide 
cın ziya de nazan dikkatini celp 
eden •ıya, ve bllhaaaa can kur-

taran simitler llo kayıklar kaim 
çizgilerle tebarüz eltlrllmiıtl. 

Kahvelerde Meze bollugu 
Bu kabvelerde anaaoıilu bir 

içki Yeriyorlar ve bununla bera• 
ber, garıon, bir allrU ktıçllk ta-
baklar içinde kızarmıı patetea, 
turıut kııarmıı et parçaları, zeytin 

peynir gibi mezeler getiriyordu. 
I~mek hırsını ve dolayısJle de mü
essesenin kazancını artırmak içlo 

salonunu hıncahınç dolduran 

FOLi BERJER 
filmlnae 

MAURICE CHEVALIER 
görUlmemft takdir alkıılarım 

toplamııhr. 
Gidiniz, görünüz, Ve adeta blltUn 

Pariıd göreoekalnir. nAveten ı 
PARAMOUNT JURNAL 

"'*' •. , .... 
SıhbtTiyıtraw 

uınıuııu 

~J 
nınm 

Tepebaıı Şehir 
~Jyatrosuiıda 

4 - 10 • 935 OWDlı 
aq11mı »O de 

ÖlÇOYE 
ötÇO 

Maliye V ekiietinden : 
Eski gümüş mecidiye ve eksamımn 1 şubat 1936 tarihinden 

itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vaııtaaı olarak kullanıl· 
mıyacağı ve bunun hilAfına hareket edenler hakkında da qkibat 
yapılacağı 2257 No. lu kanun mucibince ilan eliilmiıtir. Mlidd•tin 
hitamına az bir zaman kalmıı olmasına mebni halkımızın yedinde 
mevcut bulunan eski gümilş paralarının gerek vergi bor~larma te
diye edilmek ve gerekao ilan olunan fiatler Uzerinden tebdil attlrU· 
mek için Malsaodıklarına mllracaat etmeleri tekrar Jl&o olunur. 

(5933) 

ı latanbul Beledlyeal 111nları j 
senelik kirası Muvalikat teminab · 

Hask8yde Kiremitçi Ahmet çelebi · 
mahalleslnae Hasköy caddesinde 
2/4 No. lı 1389 metre murabbaı 

arsa 
Maçkada Teşvlklye mahallesinin 
boıtan sokağında 791 metre mu• 

Lira K. Lira K. 

180 13 50 

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

mahaller 936 senesi Mayıs ayı aonuna kadar kiraya verilmek üzere 
ayrı B)fl açık arttırmaya koaulmuıtur. Şartnameleri Belediye leva• 
zım mllClürlUğfüıde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler bu yerle· 
rin hizalarında gö&terilen muval<kat teminat makbuz veya mektubi e 
9/10/935 Çıırıamba günü aaat 15 de daimi encümende bulunma
lıdırln. (B.) ''5875., 



4 Birinci Teırla SON POSTA 

•• 

A 1 
(Mltareke devrini ı) 

Her hakkı mahfuzdur. .. Yazan:· Zig• Şakir c~:s:;;;~mi~mm~~-_. 

E z ru daki Ta ihi ongr B · yük Bir 
o lanmıştı c u 

Sokaklar, genç ihtiyar erkek
lerle; dam Ozerlerf kadınlarla 
dolmuıtu. Kaç gündenberi iami 
hllrmet ve tekrim ile andan (Ha• 
lt!skArı ) gl>rmek için, halk ıabar· 
sızlanıyordu. Ve o halaskarın tunç 
ı,adar metin, altın kadar berrak 
çehresi görUnfir görDnmez; can· 
dan ve yürekten, bir alkış tufanı 
kopmuştu. 

Mustafa Kemal Paıa, derhal 
kongre riy setine lntlhnp olun• 
muşhı. Bu intihap, tam bir ittifak 
lle kabul olu ur olunmaz; • bUtlln 
halAa U itleri, ke elinde toplanan• 
b ylik şa slyetin metin, pervasız, 
berrak ve ahenktar aesi doyul• 
m"Qftu. Bir· samanlar Anafarta 
ıırtlarından ·itilAf denetlerinin 
dağ gibi çelik nrhlılanna: 

- Buradan geçilmez:.. 
D~eıı b s s, timdi Erzurum

du, ınUtevım b!r mekt p binaaı· 
nın Ioı " kuytu ıalonunda; bti· 
tlln cihana kartı bir tarih aay.faıı 
açıyw; ölm · blı millete ruh ve• 
r rek, yeni bir millet yaratıyordu. 

Mustafa Kemal Pata, aözleJ'lne 
~u suretle baılamııtı: 

(Muhterem murahh s efendiler!. 
Kongremiz, heyet riyasetin 

Acizlerini intihap oylem k suretli 
gösterilen asarı ftJmat ve tevec• 
cUha haasaten teıokkllr ederim. 
Ve bu mUnasebetle, bazı maru• 
ıatta bulunmak fı erim. 

Efendiler!. 
Tarih Ye hidiaatıo ıevldle, 

bilfiil içine dtııtüğllmllz bugUnktı 
kanlı ve kara tefılikelerl a-örmiye· 
·cık ve bundan mtitehenolç 
ve ınüteesslr olmıyacak hiçbir 
vataupener taaavyur edilemez. 

Dedikten sonra; memleket, 
millet ve &nkümetinio ogünkil 
durumunu, safha safha açmııtı. 

Ilk mtlli kuddret ortaya 
atdarak kendi mukadderatına el 
koyduğu o tarlhf gDn; memleke· 
Un llmumf vaziyeti ile, memleketi 
muhit olan alakadar millet ve 
memleketlerin hali, ıu merkezde 
idi::' 

ltillf devletleri; manevi ıahsl· 
Y tled, namus vo ıerefferlle imza 
ve temin ettikleri mUtarekenam.e 
abkamma rağmm Auadolunun Ye 

Ramelliıin muhtelif mahallerini 
ltgal etmişlerdi. Hilifet ve salta· 
Dilhn merkezi olan lstımbuJ; sa
raylarından, en kllçUk hilkümet 
idarelerine kadar, - bu, sözlerinde 
d rmıyan. galipluin • oUfoz ve te İl'.· 
leri altına girmil~ Gb pçtikçe 
artan bir fiddatle; milletin üzeti 
nefsi, hllkiımetln hayıiyet ve şerefi 
tecavllzlere uğruyor; bUtlln 1a· 

baıw bayrakların dalgalandığı 
yerlerde, Türk unsuruna karoı 
yapılan zulüm ve taaddiu artık 
ıabıı ve tabammüllin hududunu 
pek çok sıeçiyordu. ( Tebeai Oı· 
manlyedeıı olan Rum ve Ermeni 
anasırı, gördlikleri teşvik ve 
mllzaheretin netaylclle de namuıu 
milliyi cerihadar edecek taşkın· 
bklara) başlamışlar; yabancı mem
leketlerden gelen komitecileri 
•aaıtasile, (hazin ve kanlı safha
lara girinceye kadar, kti•tahane 
tecavtnlere koyulmuılardı. Sellb 
aydanberi bfribirlnl fald&en lkti• 
dar me'fkiine aelen ve giden 

d • 
çı 

kabineler, ortada (meclisi meb'u
san) olmadığı için bütlln bu hal
ler lakayt kalmı lar; bunlardan 
bazıları, adeta bu can ve kan 
dUşmanlannın bUtnn zulllm vo 
seyyiatma vasıta olmuşlardı. 

Memleket, baştan aşa taksime 
uğruyordu. Şark vlJayetleri ( Er• 
meoistan) a, F rwısızlar tarafmdan 
işgal edilen (Adana) ve (Kozal!) 
havalisi (Kilikya) ya ilhak edilmek 
fstenHiyor; garbi Anadoluoun, mil· 
hfm bir kısmı ile 1rakyanın ls
tanbula kadar olan kısımları Yu· 
nanlılarm erinde bulunuyor; Kara· 
deniz sahillerinde (Pontoı kralhğı) 
kurulmıya uğraıılıyor; geri kalan 
kıaımların da, (manda) ve (him ye) 
namı altında takıim odilmealno 
hazırlanılıyordu. 

Milletin karıssına birer kanlı 
dev gibi çıkan bu hidfaeler, an
cak yine milletin azmüiradesilo 
balo edilecekti. Notekfm Ana
dolu ve Rumelide Türk milleti, 
tarJllf n büyük f mtihanını ıreçfrir-

ken; baıka di da§ mllletler de 
ayni oekilde mUcadele lçJndelerdJ. 

Mısırlılar; dört aydanberJ, mil• 
li istiklAllerinln temin ve latirdads 
için pek kanlı cidal ve lhtilllJere 
gir'şmfşlerdi. lngilizJer, evvela bu· 
rada satvetlerinl göstermek iste· 
mişler; Mısır münevverlerinden 
bazılarını alıp Maltaya götürmUı· 
lerdi. Ve conre, hak ve heyat is· 
teyen koca bir milletle uğraımak 
doğru olmadıiını öğrenince, bun· 
ları Paristeki ıulh konft:ransına 
göndermişlerdi. 

Hindiatandakiler de ayni mak· 
sat ğrunda uğrBflyor; o efsane
vi diyarda, her gün birçok vatan
perverin kanlı cuetlert· yerlere 
seriliyordu. 

Efganiıtan orduuda; fogilizle• 
rln (milliyeti imha alyeseti) ne 
kar~ı harp ediyor? lagJlizlerfn bel 
bağladıkları hudut kabileleri in de 
Ef ganlılara J9tirak ettiği ivitiliyor; 
lngiliz askerleri dahile doğru çe
kilmek mecburiyetini hiaaeylfyordu. 

(Arkaaı nr ) 

Istanbuldakl biçki yurtlarında her yıl birçok aenç kızlarımız 
yetlımektodir. Y ckarıdakJ reılmde bu yıl Fatihte Cumhuriyet 
biçki yurdundan çıkan genç kızlarımız görülmektedir. 

Bfribirlne yakıpn 

IK1 miYOK AR1ils T 
JEAN ÇAAVFOAD 
KLARK GABLE 

Blıgüne kadar yaratbklan en gUzel eser: 

zı 
Bu akşam i P E K sinemasının 

~m'amBlilll---• ilk büyük zaferi olacaktır. -1 

1 U. Müdürlüğünden: 
1 

1 - Patabahçe Fabriiasında inp olunacak 200 tonluk Sa depoau 
açık eiıiltme ıuretile mUne:ka1aya konulmuttur. 

2 - Tahmin edilen bedeli "6222,87,, Hradır. 

3 - Ekıiltme ıartname ve projeleri 30 kuruı mukabinnde Kaba
taıta LeYazım ve mULayaat Şubesi Nakit muhasibi mea'u.1-
lliğüoden aI'ınacaktır. • 

4 - Eksiltme 22/ 10/935 tarihine mllsa.dif Sah ıllna saat 15 de 
Kabataşda levaı:ım •• mllbayaat Şubesindeki alım komJı 

k 
, yo-

nu.ada yapılaca tır. 

5 - Isteklileria l.Azım aelen •osalk •• ., % 7,5., gilffllme paraJa
rlle birlikte muayyen ıUn ve aaatte Kabataıta Levazım ve 
mUbayaat Şubealndeki a.hm Komiay a milracaatla.rı.. 'tfi147 

" 

Türk Hava Kurumu 
Piyango Direktörlüğünden: 

. 10.000 ad t takvim basbnlacak ve açrk arttırma ile 7110/935 
Pazartui aaal 15 de mtinakuaıı yapılacaktır. istekli olanlar ıart
nameaini Dlnktörlllk Muhuebednde hergiln göroblllrler. 146119,. 

Sayfa 9 

Sp r a eketleri 

Akşehir, Edir e, Biga Ve· 
andırın da açlar 

O tte ı kşehlrd 
hava kupaaun ka· 
z nan idman Yur
du gençleri ve on-
ları idare edealar, altta: Bandırma idman Yurdu ve Feneryll· 

maz takımları bir arad 

Adapaı:arr, J Özel ) - Hava spor hareketlerine ıabJt olmuştur. 
kurumu menfaııtfna yapılan maç- Bursanın Sebat kulüblle Bandırma 
lar nihayetlenmlştlr. Ada idman BlrJfk takımlan arasında yapılan 
yurdu finalda Sakaryasporu 3. o maç 4.3 Birlikaporun galibiyetile 
mağltip etmJştir. bltmittlr. 

Bu maçtan sonra Bandırma 
Ak ehlrde 

Akiehlr, (Özel) - HaYa ku
rumu maçlan Banka sahaamda 
Gençl~r Birli~( ile idman Yurdu 
araıında yapıldı. 

Gençlerin canlı v atak oyu
nlle baflıyan maç haylı sevkli 
oluyordu. 

Sekizinci dakikada gençler 
ıerbeıt vuruştan ilk ıayıyı kazandı. 

Yirmi yedinci dakikada ge:ıç• . 
Jer ıollçleri va.&ıtaalla ikinci aayı 
yı yaptılar. Otuzbefincl dakikada 
gençler aleyhine verilen bir ser• 
beet vuru9 kuleci tarafından kur· 
tarıldı. ilk devre bu suretle bitti. 
ikinci devre yJne gençler hakim· 
di. Ve otuzbeşinci dakikada genç· . 
ler ıol açıkları vaııtaaile UçUncU 
sayıyı yapblar. 

Oyun son dakikaya kadar bu 
şeklini muhafaza etti. Maçın &o

nunda galip gelen Gençler birliği 
takımma hava kupası bnynk bir 
törenle verildi .• 

Edim ede 

Edirn {Özel) Mimar Sinan ile 
Karaağaç B. takımları ara~mda 

yapılan maçı büyük bir farkla 
Mimar Sinen takımı kazandı. 

Mimar Sinan A takımı Edirne 
spor takımı muhteliti ile karşı· 
lnştı. ilk anlarda muhtelit takım 

iki aayıyı yaptı. llk devre dört fiç 
muhtelitlu lehinde bitti. 

ikinci devre Mimar Sinan ta
kımda tadilat yapmış ve derhal 
oyun üzerine müesıir olmuştu. Son 
dakika yapılan bir sayıdan sonra 
iki takım berabere kalmıılardı. 

Blgada 
Biga (Özel) Biga ıporcularile J' 

maç yapmaya gelen Ezine haJk 
ıpor gençleri yaptıkları maçı beş 
Uç kaybetmişlerdir. 

Bandırmada 

Bandırma, 'Ô:ıel) - Bandırma 
kurtuluş gllnft dolayısile parJak 

İdman Yurdu ile lstanbul Fenor 
Yılmaz takımları maçı başladı. 

ilk devreyi idman Yurdu tiç 
blr gibi büyük bir farkla kazan• 
dı. Ikfnci devrede Fener Yılmu 
dü-ıgün bir oyunla iki gol yapb. 
Oyun bu seretle berabere bitti. 

Tür iye Başpehliva· 
n eç Güreşleri 
Çocuk Esirgeme kurumu ge• 

nel merkezi taraf mdan tertip edil
mekte olan Türkiye Başpehlivanı 
nı seçme güreşleri 1 ikinciteırln 
de Anknrada yeni stadyumda ya• 
pılacaktır. 

Bu glireşlerdc hafpehlivanhğt 
kazanana 500 lira hediye ile bir dn 
madalya verilecektir. Bütün Türki · 
ye pehlivpnları bu güreşlere ça~r1· 
hdır. 
Bir Zenci Boksör Daha DOnya 

Şampiyonu 

Brüksel, 3 (A.A) - Boks dftn• 
ya şampiyonluğu için muteber sa• 
yılan bir maçta Amerikalı Zenci 
Charles Gvod Frey, Belçikalı Pi· 
erre Charlcs'i, sayı hesabile d6v• 
mnvtür. ................................................. -........ -. 

Baylar, Gençler 
Hiç bozulmıyan TEKSA YT pruu• 

Yatiflerlndcn daima cebinizd• hulaa• 
aun. Tek.ayt ancak orijinal :ıarflarda 
aatılır. 

HOLANTSE BANK • ÜNI N. Y. 
'' Hollnodaclıe Bank - Uwe N. V.,, 

nin Genel Direktörlüğünün, geçen ıeue 
gibi % S ılividand dağıtılmasını, 19 

Teerinievel 1935 tarihinde Aıııster

dam d& topianacRk olnn hisaedarlu 
heyetine teklif edeceğini haber aldık, 

Bu, Banka büyük mikyaııda müna~ 
ıebetlerini arttırmıftı. Aynı zamand• 
"N. V. II0Iland11elıe Bank •oor Wea& • · 

lndie,, satın almakla şubelerinin ade
dini çoğılltı. Satın aldığı banhnll) 
"Oaracaa,, (Yencızuela) ve "WtllematacJ, ! 
(Cure.çao Adası üzerinde) ıubelerl 80 

Hazirıı.n 1935 tarihinJenberi yani UJl

vanları altında i lemektedider. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Anadolu ve Rumeli Tabfüılye mıntakalannda mevcut roket 

beygirlerj için açık eksiltme uıullle 28650 kilo arpa aatm alına• 
caktır. Muhammen bedeli 1110 lira 20 kuruş ve muvakkat temi· 
nat miktarı 83 lira 30 kuruıtur. İhaleıi 10110/935 Perıembe gilnD 
on beşte Galata'da Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum MildilJ'. 
lOğtlnde Satınalma Komiıyonunda vapılacaktır. isteklilerin eksiltme 
batlaymcıya kadar telnınatlarım idare veznesine ) atırflllf olmaları 
lazımdır. Şartname ıözD geçen lromisyondan veri:mektedir. 0 5807·, 



10 Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Hadım Süleyman -Piri Reiı- Murat Reis 

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

Piri bey ıaıırıp kal•ııtı, l.tanbul 

Oçüncü Kısım 
Başlıyor 

Hind denizinde Türkler tefrika• 
sının ikinci kıemı da bugün bitti. 
Şimdi ııra Murat ve Seydl Ali 
Reiılerin - Şark ve Garp tarihlerin· 
de ön~mll aayfalar işgal eden • 
1trgüzeıtlerioe geliyor. Tefrikamız 

bu Oç.üncii kııımla eona erecektir. 
Tefrikamııın üçüncü kuımı da 

l~lnoi kııım glbi baılı ba9ma bir 
romandır. Öbiirlerlnden ayrı olarak· 
ta okunabilir. 

SON POSTA 

Küçük Zengin 
it bankasmın, kumbara sahip• 

lerl için çek· • 
tlğl ptyangoda 
207 No.lı kum· 
bara sahibine 
5000 lira çık· 
mııtt. 1000 il· 
rahk birinci 
mük4fatı Sir· 
kecide Şer• r 

oteli sahiı.. . 

Ahmedin kızı 

Pakize kazan• 
mlftır. Bundan 
baıka yilzer 
liralık on, elli· 

. ıer liralık 20 
ve onar liralık 
da 175 ikramiye çıkmııtır. 

Tasarruf sayesinde küçük 
zonglnlır ara1ına katışan bu kU
çUk talihlinin bir resmini koyu• 

kendinin yola çıktığını nasıl duymuı· 
tu, 9evketlii hBnkArıo fermanı denilen 
t•Y neydi, Yali nasıl davranacaktı?. 
Bunlara bir türlU kutiremlyordu, hay
l'flt ve dehıet içinde bocalayıp duru• 
yordu. Fakat emre uymak, Kahlreye 
yollanmak ıenktJ. Arada "ŞnketlQ 
bOnkArıa,, fermanı da olmasa Mısır 
•alisinin daYetine kulak asmamak 
milmkOn detildi, çGnkO SilnJI filoıu 
•alinin emrJ altında idi, Kıııldealz 
lılerint onlar çe.iriyorlardı. Aynı za· 
manda bu daYeti yapan vezir, yamaa 
bir kiti idi, •6ıllntı kime olsa ı•çlren 
laln dnlet adamlarındandı, adile il• 

aile Semi• Ali Paıaydı. 

yoruz. --------------' ............... ·-············································ 
Bu aebeple Piri bey hemen hasır

landı, kOçGk bir tereddilt ıöıterH 
Jakasma aarılacakmıı gibi bir durum 
gösteren ÇBYUftan izin alarak lıazln4 
odasına ı•ıti, ınketlQ kllakAra gl• 
decek etyadan bir kaç parça ayırıp 
hurçlara yerleıtirdl, •onra geri gelip 
çavuıa "Haaırım,, dedi. Ayırdıfı ı•y· 
leri Semiıı AU pafaya suamak, bu 
ı3oül alııla biraz 1ıenlt nefu almak 
yolunu bulmak istiyordu. Haı:inellrl 
röııdeo ıeçirlrken, yGreğlne dolan 
•ıkıntıların çojunu da atmııtı. O ytlz 
binlerce akça tutarındaki altınlar, 
elmular, zlimrlltler, kamaılarına kan· 
dine kalp kuvveti vermlı gibiydi. 
Hem şu uaıulmıyan davetten, hem 
urayda kopacak gllrllıltUden çıkmuı 
muhtemel k8tGIGklerden ıu haıineler 
eayulnde kurtulacatına 1•nl baıtan 
kanaat ıetirmiıti. 

At ıırtında kumlu mesafeleri 11.ıa• 

rak Kahir•J• doğru yol abrken bir 
ara buldu, kendini ırötUren ıuuıla 
ıu dantlıı Hbeplerl 0Hriae •Öıı açtı, 
bir lp ucu yakalamaya çahttı. Fakat 
çavuıun dili pekti, ıır ıızdırmıyordu. 
Plrt Bey onu a6yletmek için keseyi 
davrandı, yawular varaa oalara ar• 
p.ıagan alının batlangıctle herlfla 
~llne bet on altın tutuıturdn, ylae 
l>irıey öğrenemedi, yarım •aat •onra 
bu ıınama71 tazeledi, bu sefer Hllrmlı 
adasından ele geçirip parmağına tak• 
tıtı ırüzel tatlı bir yUzllğ8 nrdi. Biraıı 
da yalvardı, Semiz Ali Patanın kea• 
d ini nt ytlıden Kabldye çatırdıtını, 
iA"er biliyoru, söylemuini diledi. 

YüzUIG hemen parmatına ıeçlren 
cnu9 katlarını çatıp blraıı dltlada 1 

- Behey Bey, dedi, una bilgen 
diyorlar amma yaptığın ltltri kıııl 
cahiller yapmaz. Koca bir doaanmaJı 
JliıüsUl Baarada bırakır1ın, tek ba• 
ıına Mıııra dönenin. Sonra da benim 
gibi ciferl iki para etmH bir adama 
para ıunaraıa, yGıUk •unaraın, ve:r.l• 
rln ne dl1• aenl çağırdıfını anlamıya 
ıavaııraın. Aklın var, ferasetin Yar, 
b6yle yaman bir itin beaabınt ıora• 
caklaranı hiç mi diltllnmessin? 

Piri B•r boıuldu, ııkıla •ıkıla 
sordu ı 

- Y8z.lim ak, alnım açık, Mısıra 
niçin döndOj'DmO nzire de htlnk4ra 
da anlatırım. Enel Allah, ıerefimle 
de ioin içinden çıkarım. Beni ıaıırtan 
ıenln beaden önce SUveyte gelitin 
ve ben karaya çıkar çıkmaz. karııma 
dlkllitindir, Vezir, Basradan d6nmek 
Gzere oldutumn nereden duydu?. 
Oradan buraya kırlangıç gelmeıı ki 
yoldaolar haber uçurdular diyeyim?. 
Sonra Hn, ıevketli hUnkArın emri nr 
diydrsun!. Benim donanmayı Burada 
li.oyup yola çıktığımı İıtanbul da. mı 
duymuf? 

Çavuı 7lne katlarını çattı. 
- Yine kısa dOıönilyouun bey. 

Baaradan Sftnyıe deniz yolile gelin· 
diği gibl karadan da ulaoıhr. Hele 
latabula dünyanın dört yanmdan 
dört yOz yol gelir. Bir hecin devesinin 
bir lıradirgadan daha hızlı yürOyece• 
tini niçin düıünmuyorsun ? Senin 
Baaradan yelken açtığın gQn yoldaı· 
lar da l.tanbula bir hecin çıkarmıı 
obalar gerek, çünkü devletil vezire 
Hnin yolda olduğunu latanbuldan 
ulakl ı r blldlrdller. Ben de Hnden önn 
Süveyşe ıeldlm, bekledim. 

- Peki, lıtanbul ne yazı,.or, bak· 

kımda nasıl bir dil kullanıyor. 
- Onu devletlQ nzlre ıor. Benim 

blJdij'lm, Hnden hHap sorulaeağıdır. 
iyi adamsın, hizmetler görmGt denlı· 
clıfn, bilren diye adın da çıkmıı. 
Onun fçla Hna acırım, yüz aklıtlle 
huap Termenl isterim. 

Ve bfraa: durdu, dGoQndO, batını 
salladı; ilbe ettiı 

- Fakat dava cetin. Semlıı Ati 
Paıa da kfll yutmaz. Hemen tanrı 
rardımcın olsun. 

Gerçekten de ayle oldu, Semiz 
All Paıa pek Hrt durandı.. Piri Beyin 
lliri sGrdiltG slya1al ve •llel mGlaha
zalara hiç deter vermedi, bar bar 
batırdıa 

- Bire yol bilmez, erkin bilmez 
re1nlci. Senin ne haddlndlr ki Atı Os· 
maa devletine ıöyle yapılsın, böyle 
yapılııo diy6 <>tat veresin. Diyelim 
ki bir hayırla dUtUnceo nr. Onu yo• 
Jile senden bOyllk olanlara ya.1mayıp ta 
hem dnacı, hem kadı 1ıibl davran• 
mak, kendi dfltünceal kendin betenlp 
bntındaa bnyllk itler g6rmek ne de .. 
mek?.. Sana biz donanma verdik, 
Hinde git, dedik. Sea donanmayı 

yüııüıtD koyup geri na1ıl dönenin? .. 

Piri Bey, ınketll hünkar için ha· 
ılneler getlrdiAlnl •8ylenıek istedi, 
nzirln onlan alıp Gat)erlne oturma· 
sından OrktO, son çare olarak bir 
dilekt6 bulunduı 

- Ben uluorta denizci detillm. 
K•mal Reisin 1eğeni1im, gazAlar 

içindi ömDr g•çirmlıha. Yavuz Sultan 
Selimin, tlmdlki Hllnkirın yüı11nU 

g6rmDı, ellnl 8pm0f adamım. Senin 

de buralarını dliünmea ruektlr. 
Yanlıt hHap Batdattan dlSner. fstao
b61ldaa bir ıeyler yazılmtfH bile sen, 
beai dlnlemellıin. Dedlkleriml latan• 
bula yazmabsın. Kendin bundan 
çeklaiyonan ben yazayım, kAğıdımı 

1araya yolla. Ne ce•ap geline ona 
ıöre danan. 

Semiz Ali Paıa klStO kata gOldU, 
hokka ye kalem getirttfrerek Piri 
Beye verdi, " yaı " dedi. Adamcatıı, 
blltGn o mDIAhaıalarını yazıp dizdi, 
hazineler retirdltini de uz.un uzun 

anlattı ve kAtıdı imzalayıp Tesire 
uzath. Artık içi rahattı, aelAmete 

erdiğini umuyordu. Fakat Semiz Ali 
Paıa, eline sunulan k4tıdı okuduktan 
sonra blktO, zarfa koydu. 

- Bunu, dedi, oevketll Hüoklra 
g6aderaoeğlm. Ancak kellen de 
beraber! •• 

V• Piri Beyin, t•ıkınlıktan açık 
kalan atııını kapayıp da iki kelime 
•Öyleme1ine meydan yermedi, el çırptı 
gelen adamlara bilgen denizciyi g<Ss
terdh 

- Baıını kesin, dedi, güzelce 
yuyun [yıkayın] sarıp aarmalayın, 1ıe• 
tlrln. latanbula 1ıldecekl rı 

[Arkaıı var] 

Çinde: 

130Kişi Diri 
· Yandı 

Diri 

Canton, 3 ( A.A ) - Canton'un, 
Toungkouan yakınindekl bir nehir· 
de itliyen bir ~emlde dOn akıam çı
kan bir yangında, aralarında 25 ak• 
tris bulunan 130 a yakın Çinli yana• 
rak ölmüttilr. 

Yaagını çıkaran Çinli haydutlar• 
dır. Haydutl r r evveli, 11ahilden remiyl 
mitralyöz at ş'ne tutmuşlardır. 

Yllld 76em/i 
GIBBS 

tra.ş saiıunu 
lrııllanırs ınt~ 

'~olmM/Jir 
ze111t,' olur. 

·------ ·--
lstanbul birinci iflas memur

ıuıunden: Müfliı, fır ncı ve un tuc
oarı Yahya Kemalin yaıımı' dorıyası 
yenileneceğinden alacakHarm ellerin
deki vesika, evrak ve vcıkillerin veka
letnamelerile birlikte 9 l tkteşrin 935 
Çarıambe. günü Hat 10 da dairemiz• 
dt toplanmaları akli takdirde hasıl 
olacak zarara katlanmış ad n telakki 
olunacağı ilfm olunur. (151151) 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
giderir, yaşamak neşeıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. !stanbulda 
fiyatı 150 kuru9. Ta.fliHH için Galata 

Posta. kutuiu 1255 
(*] •Piri rel• babt'r aldı ki bir Portekls ,! _____________ , 

donanmaıı Acem kGrfeıılni kapamAk Uzere 
ııalmektodlr. B111ıdan to!Aıa dUıüp yalnıı 
hazlnelorlnl yllklettlğl Uç ıcadlrga11 alıp 
kaçtı. Bu gemllordeu biri yolda kazaya 
uğradı, kendiıl iki remi ile Slh'ene geldi, 
Kahlreye çağrıldı, orada boynu vurularak 
hazineleri latanbula söndorildl. Onun UUl• 
mUnct.n 10nra latanbula HilrmUı ahallııl 
tarafından bir heyet ııelerok kendlılne 
yerli•• ha'llnelarl fıtedllerH do dlleklerl 
1erln• ır•tlrllmedı,. 

• H••mw'd•• • 

Kocaeli icra dairesinden• 
Bir borçtan dolayı hacizli olup ıatıı, 
me.sına karar verihın vapurculuk tir• 
lcetine ait beheri 1000 lira kıyme•in
de 8 adet bl11e Hnedi açık arttırma 
auretile 18·10-935 Cuma günU aaat 15 
de lora dairesinde aatılaoakbr. Talip· 
lerin aatış gllnü yl1zde yedi buoıık pey 
akça.lıımııı hamilen müracaatları llin 
olunur. 

Birinci T •ırln 4 

r---------------------------------
MOsAa A KALı 

BiKAYELEB L, ____________________ __ 
Be9inoi 

Parkta Bir 
2-

O semtin yabancııı olmayan 
bu ad, derhal iki Oç kitinin ya• 
kına ıokulup, dikkatli bakmalarını 
intaç etti. 31 No. da oturan genç 
bir aYukat, bay Ellson, maktulün 
takallüı etmiş ytlzUne lyic~ bakıp: 

- Evet, ol Ta kendisi! Benim 
kom~um.. Dedi. 

Bir ba,kaın: 
- Böyle pis havada, sokakta 

yapayalnız ne arıyordu? Diye 
sordu. 

- Ekaerlya böyle geç vakit 
dönerdi. GaJJba kulüplerin birinde 
kumara dadanmııta. ihtimal ki, 
d<Snmek için araba bulamamıştır. 
Zaten, onun hakkında çok blrıey 
bilmem. Kendislle uzaktan uzağa 
tonıııyorduk. 

- Zavallı adam! Acaba ne 
istedUer ondan? 

Bu aralık, kaldırımın llzerlnde 
gördUğll rovelverl eline alan 18 
No. la memur: 

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

Kovanlar bof. Siz, ı:IAh atıl· 
dığım duydunuz. deill mi efen
diler? 

- Evet amma, ce1edln üze· 
rinde kan yok. Onu sade boğ
muılar. 

- Mutlaka, katllln llıerine 

kendisi ateı etmiı olacak. 

- Şa) et katli yaralanmıı ise, 
izini takip edip bulmak, belki de 
mümkündür. 

- Bu havada mı? hiçbir ne
tice çıkmaz, emin olun 1 

Biraz sonra, hadise mahalline 
bir komiser, bir sivil memur, bir 
de adliye hekiminin gelmesi, mil• 
nakaşalara nihayet verdi. 

30 No. lı H'İn kapısını çaldı· 
lar ve içeride bulunan dört ka· 
dm hizmetçinin dördU de gelip 
cesedi gördl.iler. Efendileri Bay 
Aron Kohenl onlar da tanımtı· 
lardı. Bir çığlıktır kopardılar ! 

-3-
Zabıtanın vazlfe1i cidden mür 

küldü. Elde edl!en ip uçları he
men hemen kıymetsizdi. ilk tah· 
kikat pek az bir netice verdi. 
Konu komşu Bay Koben hakkmda 
biç blrıey bilmiyorlardı. Hizmet· 
çiler, derseniz onun her gece 
devam etmekte olduğu muhtelif 
kulüplerin adlarını bile söyllye• 
miyorlardı. Bay Kohen, her sabah 
T orgmonton ıokağmdakl yazıha
nesine gider, öA'le yemekletfnl de 
lokantada yerdi. Akıam yemek· 
!erine ise çok defa eve gelir ve 
bazan da dostlarmdan birkaç ki· 
şlyl birlikte getirirdi. Yalnız olduğu 
geceler mutlaka bir kulübe git· 
mek ve orada pek geç vakte 
kadar kalmak Adeti idi. 

Vak'a gecesi, evden saat do
kuza doğru çıkmıştı. Meğer, hiz· 
metçllerl kendisini bir daha sağ 
göremiyeceklermlşl 

Rovelvere gelince, bu kadınlar 
onu hJç görmediklerini Ye eğer 
Bay Kohene alt iH, o gün almış 
olacağını ıBylediler. 

Katilin izi de bir tUrJU bulu· 
namiyordu. Cinayet gecesinin er· 
tesi Hhahı, sis dağıldıktan sonra, 
bahçenin: mukabil tarafmda, Port• 
]end meydanına nazır kapısının 
l\nilnde k11acık bir zincirle biri· 
ne bağh iki anahtar buldular, 
Bunlardan biri Bay Kohenln evi- l 

Cinayet 
nin, öteki de 
anahtarları idi. 

bahçe kapuının 

Bundan, hırsızın, cinayetini lı· 
Jedikten ıonra, bahçenin karşı ka• 
pııın dan kaçtığına ve kaçarken 
de bu lüzumsuz anahtarları o!'a· 
cığa rastgele atıvermit olduğuna 
hükmettiler. 

Zabıta, traştırmalannı arttırdı. 
V • bu aratbrmalar, a:ı zaman 

sonra, Londranm en kibar hovar• 
dalarmdan birinin tevkif edilmesi 
ile neticelendi. Bu adam hakkm~ 
da ılipho uyandıran noktalar ıuu• 
lardı : 

6 Şubat geceıi, gece J&rısına ' 
doğru, Harnovra meydanındaki ' 
Harvut kulübünde hararetli bir 
kAğıt oyunu oynanıyordu. Bay 
Kohen, arkadaılarından yirmi 
otuz kiti ye karıı banko açmııtı. 
Bunların ekserisi ı•nç· ye cahil 
kimselerdi. 

Bir mllddettenberldlr, Bay 
Kohenla mtıthll bir ıansı •ardı. 
T anrımn geceal eYlne, JUllerce 
altın kazançla d6n0yordu. 

Buna karıılık, Bay Kohenle 
oynayan •• taıranın en muteber 
ailelerinden birine menıup olan 
Con Aıley adındaki delikanlı da 
boyuna kay bedlyordu. 

Size ılmdl birkaç kelim• ile 
hulAsa edeceğim tafıtlata muhte
lif ıahitlerln ağzından toplamak 
günlerce aüren bir it olmuıtur. 

Londra ıosyeteslne çok girgin 
ve her yerde makbul •• muteber 
olmakla beraber, Bay Aıley çok 

mUşkül bir •aziyete dOımDıtU. 
Gırtlağına kadar borca battığı 
gibi, babasından da 6dl1 patla• 

yordu. Çünkü, akıi bir adam olan 
ha.bası, oğlunu, ıayet kumar oy• 
namakta devam edecek olursa, 
bir para1ız Avusturalyaya g&n• 

dermekle tehdit etmlıti. Esasen 
bu ıert baba, evlldma pek cllı'I 
bir cep harçlıiı Yermekte idi. 

Sosyeteye lıtedltl ılbl girip 
çıkmayı Ulkü edlnmlı ola deli
kanlı, babaamdan koparamadı~ 

parayi kumardan çıkarmaya ça• 
lıııyordu. Ekseriya da tali k•ndl· 
sine glilüyordu. 

KulUp llyelarlnln ıenel kanaat• 
lerine göre, 6 şubat geceal, Aıley, 
bay Kohene karşı varını yolunu 
kaybetmişti. 

Dostları ve ezcUmle en ıauıbıl 
arkadaıı bay Hetrel, o esna.l!. J&• 
man bir şansı olan bay Kohene 
kartı oynamaktan kendisini vaı 

geçirmek lıtedlklerl halde, fazlaca 
içtiği şaraptan dalayı kafası du• 
mania bulunan Aıleye bir türlü 
ıHz geçlrememişlerdL Beşer liralık 

kaimeleri, birlblrl ardınca yeıll 
çuha masanın DstUne fırlatıp tll· 
ket tikten sonra, yanındakilerden 
borç aldığı paralan da kimllou 
vermittl. 

Bir müddet de kredi llzerloo 
oynadı ve nihayet, sabahın saat 

blrbuçuğuna doğru on parasız kal"' 
dağı gibi, bay Aron Kohene de 

bin beşyüz lira borçlanmıı bulun• 
du. 

Allah için söylemek lazım gelir 
ıe, bay Kohen kaç defa Aşleye, 

oyuna devam etmemeyi teklif et· 
mişti. Fakat her seferind", delJ· 

kanlı onu, ettiği kirm üstllne otur-
mak istemekle ittiham eylemlıti. 

( Arkası var) 
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Yıldız Sarayına 
' a Yazanı z. Ş. ·-----.. Hs balda mahfuzdur<--•~ 
Genç Doktor Nihayet İşkence Ed11mck 

Üzere Zindana Atılıyordu 
- Edepıld.. Ba,le prlmb ı ... cua alftcek. 

kahbelerln kalbinden, wak ... D 11 ifil 
nhl sf bi karı telilJan ..ı.r. S..,,• o bu ıon 13%1erl, 

Diye feryat eder• sa..,,.. Jala deiM- ÇUnkl, Y&ktiyle 
• tizerine llicum et.lfti. Fakat padipha wenliklerl jurnalın hiç 
O zaman baıına ağır Wr ,.-- ol=em mu lıabet noidaun 
bamit; zavallı aenç ........ llir ~ılt içill. teıadüftln elleri· 
anda yere HrDivermllfi. - ~ bu ııenç ada- .c>D 

Macar kızı. ,_8 bp.a.. .. ..ddlnı bdu lıkence yapılma• 
burnundan kanlar laır•• t. ... ..._ wıilmiıti. 
gence acımıı , e:U-1.. ..dıd• K- • arkadaıı, doktıor AH 
kapayarak bir ferylll h p. &.... 1 •,U• ıDrlldi,e _. .. 
Sllreyya ise, laınlta w ........ •ıcaıha .... mlıler, bir ka~ ala 
kanflk bir kahkaha •' ,.. • enel Ram ..ıareti hademlierln• 
taraftan a'Wlyor, hfr ...._. tla "- Ya• hapı..IUdijl eda1a 
pannağnnn uca ile yerde yatan atn-ırmlf1erdl. 
Ali Sedada ıeateriyor; aksanlarını Genç doktor, bir m6ddet son• 
uzata unh a&yle~lf tm Franıaa- n, kendine ıeJmlftl Şipf11mık 
ca Ueı bir lc1an flabımnm lıafffçe .,. 

- Bald g&rm!yor mu1UD?. t!ılllattıtı ba pll, ba mllenn. ba 
bize itaat etmeyen!etl, biz ha,1e her tarafından iğrenç kokalu 
Japanz. tapa odamn harap w .nl ...... 

Diyordu. -.aı uı, Mrdmbire 0111111 nbuada 
. Genç kız, genç •• gDzel de- im hyan tnlit .,tend§fl. 
lıkanhya acımqta: Kendmnt, n1~n te'fklf etm1r 

- Rica ederim, llösJI sn. ler; ne diye burar• Jıapıetmlıler-
r<tJJL. Es- bu adam bir katil. dl?. Suça, .... hı ae idi?. Yelda 
bir hırsız değlJıe; mutlaka bunu bir kazaya tesadllf etmlf, meale-
•rbe1t bırakınız. 11nJa oa tahmil ettiil lnaant 

Diye yalvarmııb. Fakat sn. waıHa,a tıltap ........ Acaba 
reyya baaa ela ....... ilir kah- mHleğinln bu •azifellni ifa etmek 
lraha ı. 11 M alW Wr cll' w c•.,.t• 

- O.. llaalmak •?.. Dur alf.= '111-
hakahm ......... it.iz yeni e·•· ,.., • . .. o ....... k 
rtldl Hea o ........ &Azım ki.. - .... .,... .., ··- .. ,_a 

Diye ................ b. M Wr ,..... ..... 'Jti?. S•slnce 
car kıza aldeaW 111a.,. titre;; ..,.._ aldwttljl .. tılejlaln 
Ali Secladm Jlılln• dlk•t: .talaa • ...... o ba -•e· -. P....... ...... Slrev___ .ı .. •ımldi1. 
Ne 

_, ,,_ ,.___ 1 ..... 
yapacak11 b '? ~ nız, u ıeacı fllnmeldıe a'ya dalka• 
Stıreyra; i•ıujm bltlo W. nklak etolek tein hafiye Kenanın 

ve vicdaıuııclaa ........ Wr ıa•u..... o 1111 ,...,.ıc, ••allı 
tavurta: AJ1 SeclH&n 1alma bapna delfl; 
d_;. Ne:! r•pacaf11 ?. Ernla ..., 11 weıriyata • .._ lı 'a: 

r P U•• clolMre- mın ima maddlyatnn •• hem de 
eatız. •allftlJatllaı Wr uda b•rap 

- Fakat, .. bir n11416". etmlfU. 
- Sonra.. Kıpkıııl et kalan * 

dcudtıao d&t perça1a .,..... Doktor AH Sedat; • •-=• 
catız; Istanbulan dert bGyllk Ye ertHi gtlnO, hep b11 dtııOnce-
kapııına aaacajız. lem a-çlımlt& Kep1•• &IOode, 

- Ah, aUahım 1.. Ne • .. tef... iki adam beklemekte ldL Bunlar, 
- Dalaa - ..... Wr ..... ..,.,. 9\& ........ 
M.c.r lmı, ,.tndea w .. ., yanm -.etde Mm n WJmlt-

lmlaklanu takanı: lerdL G.-ç doklar. .. fnattu 
- SG,lemeylnlz.. 56ylemeylniL. llltifade ederek, • tabi Wr lh-

Dlnlemek latemJ7orum. Ba aıırda tlyacının def'i 1~ dıpn 9kmak 
bunları naaı Japabilecekslnlz. Ooia lateml,U. Fakat bunlardan birl: 
Jarabbt, bu ne feliket.. Emin - Dlfan çalmak pak. .Şia 
ol1111ua, 1.,.. .. -'*-.. pu. klteJe. beced._. 1.atea ifleltk. 
~ zaman buaları blt6n 1.,.. lhtDlttan menec1nenler, hep b&yle 
tecilere blklye edeceğim. yaparlar. Glmdlfor muun kıyıyı, 

Dire laeilnJordu. k61eyL 
Sllray7a, J1l)mektan bofularak D 1 'ıll. 

Ke.aaa emir Yermit: _._, _______ CAl _ __.__,_•_--t __ 
- G&tllrlbl, aba apjl. lbtl

IAttan memnudur. 
DemiflL 
Macar lmı, onun Tlrkçe .... 

clil b11 ani, l»hu enet ae,ı .. 
Gider;• atfe .. rek ı 1 

............... 
................ & .... &&19 

(Bat tarafı 7 lnel rDsde) 

teair yapabilecek olan ekonomik 
zecri tedb:rlerden hararetle babı .. 
clilmektedir. 
Amerlkadaı 

Novyork, 3 ( A. A. ) - Akıam 
pzeteleri, Ok aayfalarruda Habeı 
.. rbinl bildiren blly6k Jazalarla 
pkmıştar. 

Nevyork Post guetul bq 
makaleaiode ıu aabrlan yaıayorı 

"Bir teJarafa aısr., lıwJlteN, 
Amerilwm doln ... tlotruJa w
Ja bllvuıta zecri tedbirlere lftirak 
edip etmlyeceğlnl q .. baltjın· 
dan ıormuftur. Amulkaatn .. .ı. 
-nfaatl, kenarda kalmakta ft 

1*1, çok ıeyler kaybedellilecejl
miz ve fakat hiç bir py kuan
•yaceğımız bir anlaımazhğa ıtl
ıtlldiyebiJecek olu ihtilitlardaa 
mılunmaktacllr.,, 

Mra1r Kmltln ... Top'•ntfı 
Kahire, 3 (Özel) - lng~tere• 

• Mılll' feYkaJide komi....t dla 
ml>ah tayyare ile Kahireden lı· 
lmııderiyeye gitmiı ve imal Fuat 
la giSrUımllftllr. Mllteakiben Mı· 
• ka blaeai bqbakan tarafından 
hwkalAde bir toplubya çaı.nl• 
-.br. Bu topla--. ......... 
•afıadan 7apallDlf bazı tekllffer-
11 Ye meaell aıkerl bir ittifak 
lılldifile alakadar oldutu yayıl· 
.... eda. bu p)'lDb ,.ıanlaamaı· 
ta:. Mııll' kablnealain Ha bet· ltal 
,_ ıllihlı gewdijJnma Gei• 
ti.umu lncelemiplr. 

Nüfus Sayımı 
için Önemli 
Hareketler •• 

Ankara. 3 (A.A.) - Gıael 
..raa ...,_.. Jcı. ..... •fatDe 
•••11-t• 'ıe Pini- leYiçre 
f.deral lıtatlatlk b1troau mBdllrl 
Bruı•ayı.., Bua9a latatiatlk ıenel 
••kt6r moıwlli Selim AJkutla 
Wrllkte KAJwwwit• hareket •tmlr 
ı..dir. 

S.,.lııatled Shu, Amasya ve 
Samıma ...._ ._am edecelr •• 
im ye_...,_ hazırlıld.rı tat
ldk edilıeell w Wm A,bt, _. 
,.aı ha..... 1 konf•anaı. 
wrec.ktir. 

Aynı mabatla M •rnı zaman• 
• 6lllm clopm nbtlni hazırla• 
-k lzen, .-net c!trektarlOk 
pflerlnden Faik Siaoba, Şe•ket 
Enmam•, Mehmet Ati Enhaeana. 
Go=•ılr•• • Tr..,,,..., Ne& 
..... Uda ve Aa&ebe. Nllri 
Turjut Bara ve Meaemeu hare-
ket e7lemiflerdlr. • 

He• pam.1 pnet •la~ 
ele blltlln parti menauplan- .... 
,.. itine yardam etmelerial bl9 
tim kurumlarına tamim etmlftlr. 

Heyecansız! 
Roma, 3 (A.A) - Elkln umu

..,. bllhasıa ar11-..ı .ettcete.

.. meıguldQr. Şehirde JııiçWr h .. ,_an 16rlllmemelde•. 

1 
- Ala aftllı pıçl. GidlJor, 

ahliJ•. 
Diye, 1aa,kırarak pnlı kna· 

Taksitle Sablık Ev 
pealo llzerlae cle•rilaift[ K... .&a No. • .u ......... ·1 

ile arkadqa, doktor Ali Sedadla 
banın ceaedlal •lkli1•ek .. 
tMrlerka. Slre11a. ,aya Jau 
teakln etmek lltemlf: 

- Şaka a&rUyorum, matma· 
••L 21a, o .__ ulııp adaa 

Mebab• 
8 Kıalhpr.lda ..W Z•lret P .. a ,..t bljlaeı .... ı- 511 

lesbade ukl Camftteıtf 7... Zaldt Bar ...... . 
uld 13 mak ... er 7enl ı •. h allpll ~ n. 

v ...... ,.... - ...... dlıttı. Wri ...... .. din ...... 
• ...... ın.Je ...._. Gzere a;.ak ..uw.. la • .. ıcakJar. 

Sayfa ıt 

Afrlb 90W.de....,.. ....._. lllifade etlgl bir ıu merkezi 

Ita)ya Başkumandanına 
Geniş Selihiyet Verdi 

[ Battarafı 1 iacl ytıile) ı laam mukabelelerini daYet etmi .. 
mekteclir. Bir Habeı lat'au .... tir. TaflllAt Yerilmemelde bera-
tacelea Adova istikametinde yola ber hududu geçen kol.ardan 
pkmışbr. Adua-Adigro mıntakaıına giren 

Kllçllk K•vw.tl• ltalyan ku••etlerinln Habeı kat .... 
P.n., 5 (Özel) - Aakerl.., ta tarafand• .. lop edildikleri 

•kir.illerin ilk......._. babrak bildlrilmekteclr. 
Japtddan tahmlnlere g8re halJU Bozgun 1 
bat kumandanlıtının amaca (Erit- Adisababa, 3 ( A. A. ) - Bura• 
re ) ile (Somali )den yekditerine da ıöylendltlne göre Adua ve 
kartı hareket eden lld kel va... Adljrat aruında, lgameye doğru 
tulle ( <A&.tl • Adl..._ba ) llerll,en ltalyan kuvvetleri bc>zgu• 
dcmiryolaau Fruwz hududuna na uğramıflardır. 
• J1llnn nobtasmdn keaerek Aduadald ltalyan konsoloıu• 
iki ltalyan ıllmllrgeainl birbirine nuo, lıbayın emrlle teYklf edildi• 
bağlamaktır. Aıkert m&nekldtler il söylenmektedir. Bu ilbay Raı 
Habeı orduaunun ba demiryolunu Seyumdur. 
mlldafaa için ilk gllnlerde bir DoS1iyedekl ltal1an konsoloıu• 
meydan mubarebeıl vermeyi g6- nun da gelmesi bekleniyor. 
ze alacağını ıanmıyorlardı. Ha• En ltalyan konıolonndan hl~ 
bqlil• ltal7aa ordalailalç meın• bir haber yoktur. ~ 
lebte ,_celshr, ..,.... ,........ llllYll lto•ll_.••11llln 
aa ...._ .. ktlclk bYYetı.ie ltaıyan kunetlertraia Deri •a-
lurpalamap ~ahtacaldanhr. nketi, bam Habeı ...-kez erillln 
Habefiatanda Heyecan! eveldea bombardtman edilmeılle 

AdiaaltaM. 4 (Özel) _ ltalyaa l.tlaımftır. Bu arada, metbu A· 
kuvvetl.mla Erltn ile Fra_. clu kasabası da ltalyan tanarelerl 
Somalili laudatlanam Wrleıtljl tarafından bombardımaa ed:lmlır 
Musa claja lllllltakaaından hududa tir. Habef hlk6metl bu laareketl 
•eçmelerl 8zerille bwada. -t uluslar kurumu nezdinde proteıto 
tam onblrde -...ı aeferberllk •tmlf ve bu proteato ltalyaya bil· 

clrllmittir. Verilen ceYapta, bu ha
lin •-.tir. e. .naaı..,.._ reketiD, bir mlldafaa tedbiri olda
•r•Jlll balkıon.a çıka ............. 
halk tarafıadan çılıınca tuahllrat iu kaydedilm•ktedir. 

Taarruza D alr ilk Haberler 
ile ............. Bil mada. ltalya ilk ıelea ~ haberlerin• 
al.,.._..ld hWyabll cotbnlata .... ltal1aa •çaldarı Adua U• ' 
ıon dereceyi bulmufta. Halk ltalya Adlırat üzerine bir aak:lınıta bu-
aleJıu.de clm••da abp bibi,.- bulunmutlarchr. Bunun aetlcesiacle 
Jarda. Kı1" " taba-ce...._ pk- Mı çok nler 111nlmıı, pek çoll 
mit 01811 binlerce halk. mlit•ma• bet. " çocak almlftlr. 
diyen haylarapyorda. 

Daha enel, seferberlik kann, Ba teca• therine batbm ... 
.ad ura,.. btırlk alonw:la claa (Rae Ser-) ...... ...,eta
bl,ok tlrenle ve •ray ... otokol tine bir telpaf çekenak yardım 

latemlftir. 
bakam tarafmdaa * mUflur. Oıadea \'llAyetinde de çarplf• 
Adlubabada bul•an blttıa sa- .. ıu baıl••ıtır. Buradaki ml-
ntecler de urar k.WOraada •d .. elerla merkezini Ajam•D 
hazır idiler, 

H•••t Nami Afel-.W 7 tefkil etmektedir • 
Maahedelerde taar!h edilmiı * 

el&•••• rat-•n öt.dmhed adla Adle•ll•lledalll Halpn Elçlal 
-elle ~iailmamlt lddluae a. 111111- A,...ı 
takada•dıwiııım qalmaaını ltalyaıı- Adiaababa, 3 (Özel)- Jta11aa 
lar Wr tıec:nis •ymak istememek· eJçlıl paaaportlanm almifbr. At-
tHider. Halbuki ulaılar kurumuna lebl llatiaıal, yana CI •1• ...... 
nrdllderl ma16aat ela, bu a.c.. bt edecektir. ltaly1111 elçilijlala 
dzl, Wr mldaha tedbiri .,. ........ tla ,_.. OIN'IJ• ... 
aevklllceyı noktalannıa ltPD ıek- ket ecleakı.dir • 
llnde glSateriyor ki aradaki tezat Ell alllll ........ , ... ...... 
... clilfila .. hell .... ,.,. c.ph ... ........ 

blrltllll .. •HD ... ••I 
........ Bst9111 Adieababa, 3 (A.A) - Eli ... 

Fraoaı: kayaaklan111n Wl'ciik- llh tatan aekerlerin bll,ak bir im-
leri habader, Mua AD daja -· •• Ogada ile şimal Ylll1etJıeria 
talr=rrl •G• ltalyaa bnetleri· ne 16nderilmlfludir. Hunr, ... 
ain ı, kOl tb:tSriade hareket eden takasında, Zeyla ile Ciciga yola 
29 bin kitlllk bir ku...t ol... IW"iade 00.000 Hallet MkerİDlll 
tana ~r. • toplan•t• ..... 19~, 1'em,yo W 
.. , DanaU kabl.terine aittir H. lJ milhlm mikdarda.aillla •• cep• 

deiı1iz. Sa• 4ioAw-m11 sly&,e
yia Ş&mdl .. ada .. bol bol .. 
yak yiyec:.ek. car .... itiıtd adfa. 
c.,. .... r ~ edfbcek •• 
90Dra da. clnDlaln clereeeue 

Geıt bıralaıian 8ç 111 .. fJtoiılldl lamat fail Ye .. ,.... ...._ 
% 9 1121.ai& Ya ..,'9Jrona tabi 181 lteaktar, T.WIM lcla ._ s&a. 
~,. ~ .. ~ -" r., ..... 1tl5 .. , .... ~ 
Mat onda Şuı...Diae pı.i.ı.at (116) rıtıattraalar• --~ kahile laaJ. • haaa tafmıJeı• 
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Rt 
Zelzeleden, yangından korkmaz; 

azalması, eksilmesi yok; 
masrafsız elde edilir, 

eli r r r 
ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 

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

' ~ !" • -. ~ ;. ' r ~ • • '1 ı : • • ~-: • -4 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk ı ık veren· 

• 
1 
FENERi 

GE_LMIŞTIR 
DİKi<. AT: 
Ampullerl Dalmon 
Pilleri Daimon 

Bllhaaaa fenerine ve 1526 numarab Dalmon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitlerinden 1akmılmaaı. 

Batka marka verirlerse aldanmayınız.. D•po•u: Tahtakale No.10 Her yerde arayınıı. , ................................... ~ ................................... ., 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çoeuk Muıambaları 5,5 liradan itibaren Empermeabillze Gabardin 16 I / liradan 
PardHUler 2 itibaren 

Çocuk Pardeılllerl 8,5 ., " &-kek ye kadın muıambaları 11 ., 
Erkek Elbiseleri 15 ,, ., Kadın Pard11Ulırl 12 1/ 2 ,. 

/$marlama Kostümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta bllyOk tenzilat 

Karacifter, Mide, Bağırsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
Ye oteline bergUn KöprUdın 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya aldın vapurların trenleri 

menbalara kadar bergUn giderler. 

Dr. iTi. 
C.ta:ojl11 Orhan 8. aparhıaHı Tal.ZJJU E •. ICad.tköı lhharly• heri .. kak T.l.67t 

Birinci Teşrin 4 

z 
Vitamin Arpa uzu 

Kalori Yulaf nzu 
Gıda ;rmik nzo 
Kuvvet TUrlll öz O 
Kudret 
Kan 

Pirinç özU 

Can avdar uzu 

Hayat Nişast& özU 

Sıhhat Patates özQ 

Neş'e Mercimek uzu 
Nefaset Bıyaz Mısır özü 

Çocuklarınıza yedirlnlı. istediklerini •• 1evdiklerlnl bıktırmıyaralc 
deflttlre değiıtlre yedlrinlL Vitamini ve kaloriıl çok olan bu 
mükemmel &dil unlarla yauularımı neıeU ııhbatJJ, tombuJ, kanla, 
canlı olurlar. Çabuk bllyUrler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri 
kuYvetlenlr, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların Ye pUrelerlo ve 
yemeklerin JezzetJne payan olmaz. Haıan Ecza depoıu. Taklitlerinden 
sakınınız. Hasan markasına dikkat. 

ÇA LA YAN 
Eaki MOLEN RUJ 

5 Birinci te,rln Cumarte•I ak,amı AÇILIYOR. 

EFTAL YA &ADI Bestekar BIMEN 
Bayan EFTALYA tarafından DANSLI ZEYBEK TORKtlLERl 

San'atklr: H A L 1 D E B 0 Y 0 K G A L A 
Butekar BİMEN tarafından kendi eııerleri. 

'9 Sazı Şehrimizin en maruf n ııevimlf artiıt n aan'atkArları. .__. 

~KiRALIK 
"' 

OTEL - LOKANTA - BAHÇE 
Doğruca Bay N O V Q T N İ 'ye muracıat. 

Kadın Erkek terziliği az zamanda ögretilir. Onuncu yıl aerglsi açıktır. 
Talebe kaydı bawlam1,tır. 

Çartıkapı Yanan Feyzlltl arsasında No. 6 Tel. 22994 

Hakiki bir gtızeUlk tılıımı olan 

Bir Tuvalet Sabunu 
Bayan'.ar; sevimliliğiniz, muvaf. 
fakiyetipizt teninizin tazeliğine 
Ye aUzelliğiae medyundur. 

Cildinizin gençliğini ve yumu• 
ıaklıj'ını muhafaza için hergOn 
muntazamen yıkayıp havalandı• 
rarak canlandırınız. Bu gUzeUljln 

temini için R O SEMA R Y 1abunu emsalıizdlr. Her i1n 

R S &AB N 
kullanınız. UeYamla bir güze;ifi< ıırrını anlamıı olacakıınıı. 

Batlıca bakkallye ve parfömler de sablır. Toplan 1atış için : 
Sirkecide Nur hanmda TURYAG fabrikaa.na müracaat. 

Telefon : 24442 

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

Dlln1ada emıalsisdlr.. Her yerde arayına. 

Pari• ıazılı etiketlere ••I• aldanmarını•. 

• 


