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Habeş 
imparatoru 
lngilterenin Yar
clımından Emin 
Adisababa, 5 (Özel);- Haber 

alma vasıtalarının çok fena iıle· 
mesi, cephelerin uzaklığı, muha· 
rebe durumunun her tUrlll tabii· 
liği altüst etmlı olma11 yüzünden 
cephelere alt haberlede intizam• 
sızlık vardır. Bizzat imparator 
d.:ıhi, bazı zaman, bundan ıika
yet etmektedir. 

Mamafih imparator, muhare
benin sonucu hakkında pek 
&eri.nkanlı g6rUnmekte, lngllte· 
renın, kendisini yalnız bırakmı• 
yacağmı, er, geç yardımda bulu
nacağı mülahaualle sotukkan· 
lılığını kaybetmemektedir. 

Bu sabah, ıehrln bUyUk kill· 
seıine giderek uzun, uzun dua 
etmiştir. 

Şehrin haYadan bombardı
man edilmeal korkusu, birtakım 
tedbirlerin alınmasmı lcapl et
mekttdir. Sefaretlerin bahçele
rinde topraklar kazılarak mahfuz 
yerler hazırlanmaktadır. Haber· 
lerf n tenakusu hakkında bir fikir 
vermlı olmak için bir tebliğ de 
Adua ile .\digrat önUndeki za· 
yiatın 500, bir tebliğde de 5000 
olarak göıterllmesl keydoluna· 
bilir. L ______________ __ 

lnyiliz Seyyahları ltal· 
yaya Gitmiyorlar 

• Londra, 5 (A.A) - Reuter 
&Jansının Napoliden bildirdiğine 
göre, Strathmore, Franconie ve 
Atlantes adındaki Uç lnglliz sey• 
yah gemisi son dakikada yolla
rını değlıtlrmlıler ve ltalyan 
limanlarına uğramadan baıka il· 
inanlara gitmlılerdlr. 

. ltalga11/ar11t .. aaliima11 ( aak.rt) ıl•~lkl•rl iıtaları ııt•ı haUııad• 

Italyanların Habeşistandan Aldıkları 
Yerler 3000 MetreMurabbaıdır 

Londra, 5 (Özel) - ~n son gelen ha· 
berler, Habeşlstanda, Uç cephede harp 
olduAunu blldlrmekted1r. Bunlardan 
Ogaden ve Erltre hudutlar1ndakl mu· 
harabelerin netlcelerl hakkında hiçbir 
malOmat allnemamıtt1r. 

Adua cephesinde ise ltalyadların AdlArat 
mevkllnl kanii ve çok çetin bir harpten sonra 
ele geçlrdlklerl teeyyUt etmektedir. Burada, 
iki taratın da aaır zayiat verdlklerl öArenll· 

mektedlr. 
Habeşlstanda harekit yapan kuvvetlerden 

General Pizyano'nun kumandaıındaki kol, Adua 
mmtakasını mUthit surette bombardıman etmek· 
tedlr. Adisababadan alman haberler, bu bombar· 
dlmanın güç tahammül oluour bir şey olduğu ıu 
bildirllmektedir. 

Italyanlar, bu mıntakadakl Ramat dağmı hll-
cumla ele 1ıeçirmlılerdir. I Adua mıntakasında 
harekat yapan Italyan kuvvetleri 100 bin kişilik 
6 fırkadan mürekkeptir. V • ltalyanların, şimdiye 

kadar Habeılstanda iısıal ettikleri arazi 3000 
kilometre murabbaıdır. Bunlara, bir okadar 
Habaı:t mukabela ediyor. 

* Londra (A.A.) - Dayll telgraf gazetesine 
görede ltaJyan taarruzu Uç koldan yapılmakta• 

dır. 

General Santinl kumandasındaki ıol cenah 
klhları Adigrat'ı almıştır. General Biroll ku· 
mandasındaki merkez kltaları Adigrat'ın bata 
kuzeyindde debradamu mevklinde bulunmakta· 
dır. General Maruvignu kumandasındaki ıağ ce
nah ise Adua'a doğru ilerlemektedir. 

Addis-ababadan alınan bir habere göre, Ha• 
bere göre, Habetler gllnıy cepheainde 180 za• 
yiat vermiılerdir. Diğer bir riYayete göre zayJRt 
bet bin yaralı ve ölUdUr. Fekat ri~ayetlerln hiç 
biri kontrol edilmiş haberler değildir. 

Roma'da söylendiğine göre Cuma gUnkn 
hücum netlceainde 400 Italyan zabit ve neferi 
ölmüştür. 
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Habeş Mahpusları 

Cephede 
Adisababa, 5 (Özol) - im· 

parator, ilan ettiği bir umumi af 
il• hapıshanelerdeki mahkumların 
aerbeatlsini iade ettirmiştir. Bun· 
lardan alına söz Uzerlne kendi· 
lerlne ıillh verllmiıtlr. Cephelere 
sevkolunmaktadırlar. 

Süveyt Kanah 

Kapanmadan 

Kapanıyor! 

Londra, 5 (A.A.) - Daily 
Telgraf'ın habere glSre, lngili.z hU· 
meti, Süveyş Kanalın kapatmaksızn 
geçit masrafını pahalıya mal et· 
mek suretile, dolayJıile cecir ted· 
birler almayı dUtllnmektedir. 

su.ı mahiyetteki her hlr ge• 
minin geçit barcının bir şilin• 
den üç ılline çıkaracaktır. . ........................................................... .. 

Habeı harbine flB genel da• 
ruma dair olan lıaberler (8) 
flB (9 J unc:u aagfalarımızda· 
dır. Agrıca ( 8) inci •aflfa· 
mızda t1azlgetl fÖ•ter•11 bil' 
de harita t1ardır. 

- §. -

aze emlz 
B 

•••• 
Adisababa, 5 ( Özel ) - DanakU 

r "' Uluslar Sosyetesinin 
Bu Sabahki Top· 

lantısı Kaldı 
Cenevre, ö ( Özel ~ - Uluılar 

ıoıyetHi kon1eyiala bu ıabab 
yapmaaı mukarrer olan toplantı 
tehir edilmiıtir. Bu kararın, Fıan
Hnın lngiltereye yaphA'ı tebliğ ile 
alikadar olmuı muhtemeldir. 

Habeşliler Gece Muha
rebelerine Başlayınca. 

işin Rengi Değişti 
topraklarında, Astapo noktasında 
bu gece boğaz boğaza bir muharebe 
olmuştur. Habeşliler ısoo, İtalyan
ların 700 maktul verdikleri gayrl
resmt olarak bildiriliyor. 

Bir Japon Zabitinin Harakirisi 
Tokyo, 5 (A.A.) - Albay Yamada kendisine harakiri yapmak 

auretile bugün 49 yaşında olarak ölmUıtllr. 
. Al.bay Yamada, bundan bir müddet evvel odasında çalışırken 
öld~rlilen General Nagatanın zamanmda Sü Baknlığmda daire 
ıefı idi. Söylendlğin• göre Albay Yamada General Nagata'nın ölü· 
mtlnden dolayı ıdırap duymakta ve bu öJUmden kendisini de mes'ul 
ı~ymakta idi. 

Belçikada ltalyan Dütmanhğı 
AnYera 5 (A.A.) - Naayo• lın kı'.ıç saldırmııtır. Her iki 

11aliıtlerin bir toplantısına engel yandan da yaralılar vardır. 
olmak lıtiyen sosyall:.t!er ve Polis gösteriıçilerin Italyan 
komUniatlerle polis aruıo.da k ' 
bldiseler km t p il onıoloslutunun öaUne altmele• 

çı ıı ır. o ı hı l l b"l • . 
•öateriscUerln Uzerine -.a. r e enıe o a ı ıthr. 

Fransa lnglltereye Red 
Cevabı Verdi 

Pariı, 5 (Özel) - Fran11z kabl· 
nesi, uluslar kurumu tarafından 
ltalya hakkında mieakın 16 ıncı 
maddeaini• tatbikine karar verll
diti takdirde bu kararın Franıaca 
lcalıul edilmeııini taıvip etmiıtir. 
Fakat fr.aoaa, ıllel tedbirlere kat'i 
ıurette yanaımamak fikrindedir 
ve bu fikrini Akdeniz İngiliz do-

l 
ıııaomaaına yardım yapılarnıyacağı 
hakkındaki kanaatile beraber İn· ı 

l giltereye tebliğ etmittir. J 

................................................................ 
lngiltere, italyanın 
Tekliflerini Kabul 

Etmiyor. 
Londra, 5 (Özel) - Italya hll

kumetinin Londra sefiri Ya1ıt&11le, 
lnglliı hUkfimeBne yaptığı teb· 
tliğln lngilterece kalı alıoamıya• 
cağı bedihidir. 

Adlsababa 5 (Özel) - ltalyan 
kuvvetlerini bDtlln cephelerde 
karııhyan Habeılllır, dUsmanın 
tank, tayyare ve aAu topcudan 
geniı mikyasta istifade etmesine 
rağmen bilyllk blr muka•emet 
göstermektedirler. 

Habeı Bat Kumandanlığı, Ital
yan kaynaklarının Adua'yı zap• 
tettlklerlnl yaymalarını mevılmsiz 
1aymakta, bu haberin yalan 
değil, yanhıhğını kaydetmektedir. 

ÇUnkll muhtelif cephelerde cere• 
yan eden tlddetll muharebeler· 

den biri de Adua önlerinde ve 
cıvarında olmaktadır. 

Bundan (50) sene evvel Gene· 
ral Baratyeri kuvvetlerinin burada 

uğradıkları bOyUk mağlubiyetin 
iotikmını almıya savaşan ltalyan· 

lar, genlı bir cephede Aduaya 
kaıı hllcuma kalkıımıılardır. Sa· 

atlarca ha•adan Ye karadan yapı
lan bombardımana raj'men, harp, 
iki taraftan da muhtelif cil•eler 
arzederek devam eylemektedir. 
ltalyanlar, hazan şehre glrdikle• 
rlni, hazan da girmek llıere ol· 
duklarını yayarak daimi bir tena• 
kuaa dUıliyorlar. 

Muhakkak olan ıudur ki, ltal· 
yan ağır topçusundan ve tayyare• 
!erinden fazla mUtee11ir olan 
Habeşliler, gUndUz!eri çete harbı 
ile kanaat ederek asıl hücumların: 
geceleri yapmaktadırlar. 

Arazinin topoğrafyasını gayet 
iyi bilen Habeşliler~ Bu suretle, 

düşmanlarına karşı müessir bir 
mukabele lmkAnı bulabllmlı ol· 
maktadırlar. 

ltalyonların Habeş toprakla· 
rındaki Uerlomeleri ancak ( 40 ) 
kilometrelik bir derinlik bula· 
bilmiıtir. 
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(Ha!._~ın SesıTI 
Nü/uş 
Sagımı Hakkın.da 

Ne Dilşünllgorsanuz? 
ÔDOmladtkl •:rı• yirminci ıliDI, 

•enel alfu. ••1ım1 1apllacatı ma• 
IOmdar. Bu •laaıebetle db bir 
muharrfrlmla •abtellf kl•ıtlerle 
•8rltmlf, •• oalara yukandald 
nail ıormuıtıar. Aldıtı karphklan· 

) 
- -

Y ••llkltJ', Mecid~• aokatı, 
11 numarall h•nede Raufı 

- Nllfuı HJlmı hakkında ne dl
flndOfOml ıormaya hacet nr mı ki? 
Bütün temennim, Deticede alınacak 
rakamın rç•n ıa11mı g3lged• bıra
kacak kadar kabarık olmuıdır. 

Bu HJlm .,. .. u .. oe, memlek•ttt• 
Nlfuı mıktanadan baıka ıeyler de 
7oklanabillr, 

MeHI& 1ayım memurları, yuaeak· 
Jarı ldm1elerln talaıU derecelerlnl de 
tubit edeblllrler. 

Bu ıuretl• memleluıttôkl okur J•• 
Hrtano mıktan da talaalckulıı etmlt 
of ur. 

* lçerenk8y, Murtaza efendi eo· 
ka§ı, blnb••• mUtekalUerlnden 
Numan: 

- Nüfuı A7ımı, her ntandattn 
caaıdan alakadar olma• l&.ıımgelen 
bir luıyfiy•ttir. 

Çilnkll bir miUetin lcuTntl nnl& 
umumi nilfuıunua mıktarile ölçOIQr. 

Biz, bu önemli 1ayım neticeıiad~, 

bet ıene içinde ku netimiıin ne kadar 
arttıf&nı l:ifreaeceflL 

• 
lnaaaların neler 7apablleeelderlni, 

anlayabilmeleri için n~eli kendi kuT• 
••t .,., kablli7etlerinl l1ice 6lçmeleri 
ll:ıımdır. 

Bu ll&umu takdiı edeceflmlze 
kani olduğum içindir ki, ntıfuı 1a11• 

mıaıa ehemmiyeti hakkında fasla ıö:ıı 

alJyleme7i lG:ıumıuz HJı1orum. 

* Çamhca, Ferit pafa klJ•kUn· 
de komlsyo'9cu Şahap: 

- Nlfuı 1ayımınıo ehommi7etf 
hakkmda ne 14ylenıi l:oıtur ve bea
ce ıı:aten, bu HJ!mın ehemmiy•tlal 
anlatacak ıözler ıöylemey4 IDzum da 
1oktm. 

ÇGakQ bu, ••• .ıı we····· ltiıa
muau, f aydalarıaı anlatmaya kalkıt-
maktan fark11.a olur. 

Çok.lufua ae ltlylk bir lııuYYet ol
d ujunu blleD blltün TClrlder. 10 bl· 
rinci teıria rllnlbatl bGyGk bir ıabar• 
ıızlık n hudutıuı bir heyecanla bek
Jemoktedfrler. 

Bir Deli HastabakHuları 
Saldtrdı 

Fatih Çarpmbamnda ohana 
Uh·fye adında 25 yaılarında bir 
kadın, d&n, Gllhane h11taneılae 
gitmiş, içeri· pmesine millaade 
edümeJlnce bir cakı u. haataba· 
kıcaların llze:rine aaldırmııtır. Ul
viyenin akluıda bozukhık oldup 
anlapldıj1ndaa Bakırkly haıta
nesine gönderHmfıtir. 

'f Evv.ıld ıece de Karadeniz 
boğazı Fener klyllnde ismi ken· 
diıinden öğrenilemeyen biı adam 
yakalaomıf, ml•a.ıenesl bomk 
oldoğlı •nlaplarak Bakırkay has 
taneaine pdertlmi,tir. 

Ne o, Hasan B.? 

' D&BİLI B&BIBL 

DUn rapıJan ran91n a8ndUrme ıecrUbeıerlnden bir r,ttrllnU' 

ltfaiyeliler Dün Bayram Y apblar 

Bayram Yapılırken Yan
gın Çıktı Ve Hemen 

· Söndürüldü 
Gece De Şenlikler Y apılmııtır 

ltfatyuhain oa "heli J11d6-
nlmll ba7ramı din ... t l~t• 
baılamış •• gece ıabaha kadar 
ıürmUttUr. 

Bayrama ıttndnz tam 1aat 
10,30 da ll Ye Şubay Oattındatm 
bir ıayle•ile b•ılanmıfbr. llba1 
ıöylevlodo itfaiyenin hbm.tlerln· 
den Yo bllbuaa kuruhıpndaa 
bahıetmlt. itfa! Dlrekt&ft lhHn 
llbaym bu ıöyleYine ceYap ••r .. 
rek seleolere t ... kkilrlerial ..... 
duktan aonra e11d Vali Haydar la 
Nuhiddin Oıtll.ndağın adlarını 
hUrmetle anmııtır. 

Bundan ıonra bando lıtiklAI 
marııoı çalmış, ltfai efradı tara· 
fından piramit hareketleri yapıl· 
mış, fıtloatsız mqrdivenlere 
çdolıp lnilmiı, 28 metro yllktek· 
ilkte fatinatsıı bir merdi-.en Uı.e· 
rlade au sıkılmıt, 10 metro yük• 
.eklikten çarıafa atlanmıt. on 
metro Jllkaeldiktea tepeal aıağı 
ipten kayılarak aıafı inme ve 
can kurtarma tecrftbelerl yaptl· 
mıfbr, lçerfıl talaıl• doldurul
muf ild kalllbe yakılmıf, üze
rine ldmyeyJ IJAç aılnlmak 
ıuretile bmıludan bJrf yanmak· 
tan kurtarılmıf, dlieri de otoma
tik bon ile HıldDr81mUffflr. 

T&rendea sonra mlHfirler 
hazırlanan bllfeye davet edilmlı· 
tir. 

Gtındlz tlreal ııat1 18,30 da 
bltmi1t nat Jlrllliden ltihuen de 
gece töreni baılamııtır. 

Bu tören yalmı ltf ai7enln Fa• 
tlhtekl merkezinde deif I, latan· 
buldakl bDtDn ltf at guruplarında 
yapılmııtır. 

T6nn eana11Bda Ayasofyada 
Gnthane parkı yanındaki yokuıta 
bir yanıın çıkmıt. bayram yapan 
itfailer hemen afdlp bu yangını 
ılSndtlrmftfler " dlSnOp bayram• 
larına de.am etmlılerdlr. 

iHalyelllerln kurduklar1 plra111lt 

Bir ihtiyar Kadın Alevler 
lçersindı Kaldı 

Kurbagalı adalet aokatında 
oturan Nedime adında bir ihti1ar 
kadın Malbıda yemek pltlrirken 
etatüıo 11çrayan lo•ılamb. eata• 
ria1 ateı •lmıt Ye kaduıcaj&Z yaa
maja baılamııtır. Derhal yetftea 
komıutar ale•l•rf rftç hal ile sön
dUraDflerdir. lhtfyann Yllcudan• 
dan bazı yerler yandığından te• 
da•lye abnmııtır. 

OparatörDoktorBurhanattin Geldi 
Cerrahpaıa hariciye 1eri.ryab 

ordloariuı profeıörD doktor 
Burbanettln bir müddet •••el 
tetkik için gittıjl A nopadaa 
ıehrlmlze d6nmOıt8r. 

Genel Nüfus 
Sayımı 20 llk
tetrin Pazar 

Bagllnün kilçülderi yarlnm büyük· 
Itridir. Sayımda en kDotlk ooouklara 
bile yazdırmayı unutmayınız .•. 

L_ .J 

Sahtekarlık Mı ? 
Bir Anne Ve İki Kızı Müd· 

deiumumillğe Verildi 
Güverte ytb:baıııı merhum Sa· 

UbJn eıi Saniye ile kızları Melek 
ve Behice adlaruıda llç kadın dlln 
uhteldrlık yaptıJdan iddialile 
po.U. tarafından mDddeiumamWğe 
nrilmlflerdir. 

iddia pdur ı Saaiye Te kızlan 
ln&al mal ~ıdnrlilpndea orı ..
nelik maqlanm aJdıktan soara 
kWarıadan Bebicenln Zoapldak-

ta evleadiji •• buaDa orada bu· 
lmıduju baklanda mal mttdOrla
jila• bJr ihbar J•pıhmfbr. PoU. 
baaa tahkik •tmit hakikaten Be
hlcenia Zonguldakta balundufa 
•• ••li olduğunu da &tr•~lttlr. 

Mln••Y•r Sıdıka acDı iki ka
dın noterliğe giderek bu Behice 
Dia bekir olduğuna da ıehadot 
etmlttir. Saniye diyor ki ı 

- Benim kocam iki e-.lidir. 
Ve Behice adlı iki daae de kızı 
Yuchr. B1111larm •aları ayrıdır. 

Zonguldaktakl Behice ••lenmiıtir. 
Fakat benim kw'm Behice bekir 
dl.I'. ' Ben de onun maqını aldım. 

Mtıddelumumllik bu lddiamn 
da tetkiki için ana •• imlan tek
ru poUse aöndermlttlr. 

Para MDtehaıs111 Yıtiftirilecek 
Darpano mndtırlotn kesflen 

paraların ve hazırlanan pulların 
dekovillerle bir lmallthanedea 

o biriılne Y• oralardaa otomobil· 
lerl• naklini mahzur!• buldufa 
için yNI bir aNDı&r tqldllb 
yapllllfbr. Paralar Ye pullar ba 
asanaörle. aaldedilecektir. 

Darpane mlldltrltltft ayni u
manda para mOtehasım yetfıtir
mek lçtn Sanat mektebi mezun
larından da bazı gençler almıfhr. 

Evkatte M••tlar 
Evkaf ldareainde, maqlar he

nllz verllmemlıtlr. Ma•tl•nn Yerll

me1ine lSnUmUzdokl Paıartulden 
itibaren başlaoılacakbr. 

San'at Okuluna 23 Kiti 
Allndı 

Mıntaka San' at Mokteplerlne 
bu Jıl yllzlerce kiti müracaat 
etmiıtir. lıtanbul San'at okuluna 
bu yıl 23 klıl alınmııhr. 

P•nr Ola H•••• 8. Diyor Ki ı 

[ Giinfin Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

GUzel San'atlarda Bir Serli 
ltalyada, ruim tahsil eden 

Sabri Fettah isminde bir ğenç, 
bugtlo saat üçte, GOzel San' atlar 
Akademialnde bir aergl açacaktır. 

* lf- • 
Etlbba Odası Kongresi 

Dün toplanıp, yenJ bir yön .. 
tim kurumu 11çecek olan etibba 
odası kongresi, çokluk elde edl· 
lemed.iğindon toplanamamıt ~e 
kongre 19 birinciteırlne t!hlı 
olunmuıtur. 

* • ... 
Kurtuluş Bayramı Ve 

Ünlveraltelller 
S Biriocit8frlnde yapılacak 

olan latanbulun kurtuluş töranine 
Üniversite talebesinin de iştirak 
etmeleri hakkında emir verll• 
mlıtlr. 

~ 
Eminönt1 Halkevinden: 6 Birine 

citetrin 935 pazar gUnli {lstanbr
lun kurtuluıu) yıldônümll aaat 
11,30 da Evimiz Merkez salonun• 
da bir konıaer Ye ıaat 21 de GW• 
haoe parkı içinde AJay köıktin· 
deki Ar şubemizde de bir gö .. 
terlt dllzenlonmiştlr. 

* Beyojlu Halkeylnden: Itanbu• 
lun 6 TeffinieYvel kartuluı glloD 
ntl kutlamak üzere ewimlzde ıaal 
16 da yapılacak toplantıya bütUa 
yurtdatlann gelerelc ıorof Yermo
lorlai dileriL 

ir * -"" 
DUnkU Yangınlar 

Dtlıı öjle üatll Kumkapı Nf.
t&DC•illlda ahpp biı' evdo yan
ım çıkarak evin tahta kaplama#J 
lan ranmıya bqlatlllf8& da derhal 
ı6ndürlllmü§llir. 

Pangaltıda V edidiyo ıokağııı• 
~ bir evden yangın çıkuııi, ateı 
bll1llmeden baatırılmıştır. 

* * * Birdenbire ÖIU111 
Ropen adında bir seyyar sa• 

hcı Sultansellm camii avlusunda 
lherln• fenalık aelerek düşüp 
kalmıı, kaldırıldıiı Cerrahpap 
hutaneaude ölmllfiür. 

... • « 
Yugoslavya Filosu lstan

bulden Geçti 
Dl1n, ıehr•mlze plme!i bek

lenilen Yugoılav hava filos11 
latanbul tuerlnden geçerek Adı· 
naya doğru uçmuıtur. .. .. . 

Cerrahlar1n Kurultayı 
Üçllncll Ulusal cerrahl rır ku• 

rultaya 7 birin el h ırinde Anka• 
rada toplanacaktır. 

Kurultay iki glln devam ede
cek ve relecek kurultayın rapor 
menularmı da ıeçdikten sonra 
datılacakbr. 

- Önlnde tencere, elinde kepçe.. 

1 
,, - Ocaiın llaııınnda yine ne yapı-1 Ha1aa B. - Habeı sınırlarında Uk part ı do 
yonun? iJ..a.ıa cbı lçia lokma dlSktırorum, UlualAr 

S-,etılllala Gyeluine datıtacaQıml 



Sa} fa 

Hergün 
A lcdenizde 
ltalya ile lngiltere 
Karşı Karşıya .. -

Habe, lstanda batlıyan harp, 
orada cereyan eden kanlı çarpıt· 
malar bakımından değil, Anu· 
pada yapacağı siyaıl akisleri ha· 
kamından mühimdir. 

Ha beşistanda, ilin edilmemlt 
olmakla beraber, harp fi'len baş
lama~ bulunuyor. Şimdi uluslar 
IOS} elesin• dlişen vaz:fe, kendi 
flldr ve teklifl"-·'ne ehemmiyet 

.... 0 : ~ r ..... ::: ... \ 

Türkçede "at arabanın arkuına batlanmaz., diye bir 
ı6a nrdır. Bu rHlm, o fikri ifade için 7apılmıttır. Loko
motifin l:lnftoe lSkO. .OrOp, tHni ayJe JGrOtmeye kalkmak, 

atı, arabanın arka11oa batlayıp arabayı yOrCltmeye çahı· 
mak kadar srlUOaçtilr. 

Fakat bu hareket basan geri kafal ı inı • oların idar~ı : ne 
duter. O •akit inkıllp hareketi ilerleyemez. Bazao ınkı· 
1Ap'6rıo muvaffak olamamııaı bundand ır. 

Ferdi hay: t ımızda da it:y. tlnrın eari o'mak, ileri fikir
lerin önOne lSl<ilz koomak srlLicilr. Birçok iter· fikirl~ ~dam
lar görüraünOa ki, ıtiyatlaranın ea ri oldukları ıçın, bir 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamatlı 

Altıncı Tıb 
Kurultayı 

Sovyet Doktorları Anka
raya Geliyorlar 

Moskova, 4 (A.A) - Türkl. e 
sağlık bakanlığmın daveti lizerl:ıt.. • 
cerrahi sosyeteai baıkanı profoıör ' 

Burdenko, yüksek aağlık dersleri 
biirosu ıofi profesör Dan·ıe' ski vermiyerek harbe giren •••.'1na '\ ve Moskova terapötik ıosyetesl 

karıı, diğer azayı ekonomik •e , • A 1 asbaşkanı profesör Larya, altıncı 
askeri zecrl tedbirler almıya da· 1 D A B ı L ı B A B 1 B L 1 Türk tıp kurultayında hazır bu· 

lok ılipçılar ortaya yeni fikir n hareketler atarlar. adım Uerl gl emez'er. 

vet etmektir. Sosyete mukavele· lunmak için dUn Ankaraya hare· 

sinin 16 ncı maddeıi bunu em- -----------------·•--ııımm.-----~~--~-~-=--~~-~ ket etmişlerdir. 
reder. • • T k• ~-........---..,,,,,,--:-;---~~~~~ , GayrimiibadilJerin TUrk bilginlerinin ziyaretlerine Uluılar ıosyetesl böyle bir icrada Y CDI CŞ 1• cevap olarak, Sovyet delegeleri 

karar verebilecek midir? Verirse Ja~t Yapıldı İstedikleri Sovyet doktorJuğunun ilerleyişi 
diğer aza bu daveti yerine getl· hekkında Tfirkiyede koofernnalar 
recekler midliı'. Şimdi ekseriyeti ikinci Bir Vezne Daha Bir Kısım Gayrimüba diller verecekler ve ayrıca Istanbul ve 
teıkil eden lıveç, lsviçre, Danf• Açıldı Cemiyetlerinden Şikayetçi b:m;rde de lcalarak fen kuru:larmı 
marka illan gibi knçnk devletler I b 1 1 Gayrimübadlller bitip !ilken· gezeceklerdir. 
llalyaya karıı batt4 ekonomik Şimdiye kadar ıtao u cra mek bilmiyen dertlerine artık bir Doktorlarımız Gidiyor • db f ..1-ğlll dl muhasebeciliği (2503) ve (2548) .. . 

0 

~ 
te ir a lmaya tara tar uc er r. b 1 ıon vermek için yonl hareketi re ünümüzdeki pazartesi gün · Ç k b f 'f d d numaralı kanunlar muci ince 8 ın• k l 

Un ü u ırsaıtan lotı a e e e- b l geçmlılerdir. Cemiyetleri An n· An karada toplr nacak olan a tıncı 
rek ticaret yapmak ve ekonomik ma1ı IAzım gelen Adliye h arbç a• raya bir heyet gönderecek geri Tıp kongresine iştirak edec k i k rını Emvali umumiye esa ına d b 
•az yellerini dilzeltma lbtlyacın· 1 kalan lstibkaklnrının verilmesini doklorlann bir diğer kıamı a u dadırlar. Almanya' A .. usturya, kaydederek llriHlerden para a ı· kti F k t . ti . . d k d" 

" d Adli iıtiyece r. a a cemıye ermın gün gi ece ler ır. 
"Macaristan, Polonya, hattA Yug:oı• yor •e makbuı verlyord u. /• kendilerine yarar bir it yapama· ............................................................ , 
lavyanın ltalyaya karıı cephe ve Maliye bakanların ';n ııek~n dığı kanaatinde olan bir kıoım Hesapsız Aşırmış 
almak isteyecekleri dUıUnUlenıez. yeni •:nirlerde bu harç arın • gayrimUbadil:er var. Bunlardan 

o halde Uluılar Soyeteainln llıtlara pul yapııtınlmak ıuretile bir gayrlmUbadil demiıtir kiı Ölçüsüz H arce tın iş 
kararını ancak lngiltere ve Fraoaa alınması blldirllmiıtlr. Yeni halden bir görUnUf - Gidenler ve heyetlere s.. D · 

B l 1 musaseb~ 'T' f y · k Otel Bekçiıi un tatbik edebilirler. Franaa'nın da unun nzer ne cra k ,ı Op QR zgece çilenler yükıek iıtlhkak sahipJ~ 
yan çizdiilne glSro bUtUn yllk, cJHği memur kadrosunu artırara ridir. Asıl dertlilerıe istihkakı az Tevkif Edildi 
Ulua1ar Soıyeteainl yaıatmak ikinci bir vezne daha kurmlya Satış/arı olanlardır. Bu iki zümrenin dU· Park oteli kaıaaına dadanan 
isteyen lnglltereye yUklenlyor mecbur olmuıtur. Şimdi icrada iki 1 k ıUodüklerl daima birbirinden ay• otel bekçisi Zavenln polia tara• 
demektir. vezne teıkllAtı yapıldıjı için lıler Ha/de Yapzıaca rıdır. Faraza yüksek istihkak sa· fından yakal•ndığmı yazmıştık. 

~ daha çabuk çıkmaya baılamııtır. Belediye yeni aebze •• mey• bipleri hükumetin yUzde iki nls· Zaven her ıeyl polise açıkça lti• 
lnglltere bu Y&zlJeti enelden it sahipleri paralarını '° harçla• YA Hallol yavaı yavaı bllyiltmeye betinde para •ermoolne razıdır- raf etmiı •• •n son gilnü oldığı 

kavradığı Mn ıecrt tedbir almak nm lılr boka ıılbi derhal verip n ıoblrde bQtDn toptan yiyecek far. ÇilnkO 100 bin lira lıtlhkak (550) Hrayl da evde ıakladığını 
.. alma lmkAnını bulmuılardır. p ı· ı d ıtır 

· Ozere önceden haıırlandı. Donan- KUftUr OirektörlUg""U aatııının burada yapılmasını temin 18bfbi iki bin Ura alacaktır. ıöylemittir. o ıs ev n e ara • 
masanı Akdenbde topladı. etmeye karar vermiştir. Fakat bin liralık bir lıtibkak ma yapmıı ıöylediği yerden pa• 

Italyanların Mare Noıtrum • Şehrimb kUltllr diroktörltlğUne, Haller nizamnamesine göre ıahlbioln eline geçecek para 20 raları bulmuıtur. Aynca Osmanlı, 
Bizim denl.1 dedikleri Akdenlı Ucretsi.1 olarak Mabmet Eminin yumurta, limon, portakal, kavun, llrad11• Bu bir kıymet dekildlr. lı ye diğer ecnebi bankalarında· 
bir defa daha Avrupa ve Afrika• •ekAlet etmekte olduğunu yazmıı· karpuz, aebze Ye meyYa Haldo bizim istediğimiz şudur : Bo· da Zavenin bir çok hosapıcArlle· 
nın mukadderatını tayin •decek tık. Dlln, yeniden çıkan bazı aatılacakbr. Fakat Halin bugün· nolar kıymetlendirilmeli, borsaya ri çıkmıştır. 
bir •aha olmak iatldadını ıBı· ku•vetll ıayıalara aöre, evvelce kU tesisata yumurta, kavun ve kote edilmeli. gayrimllbadfl em• Zaven heaapsız Biırmıı ve 81• 
teriyor. bu •azlfeyl yapmakta olan ve karpuzun Halde aahlmasına mü· Iikine hakiki kıymetlerinin bet çüsllz, harcetmiş. Buna rağmen 

lngilterenln hayat daman Lon• hAlen Kültür Bakanlığı muamelat ıait dejlldir. Yumurta satışmın on miıli kıymet takdir edilmeme· bankalarda mllbim miktarda pa· 
dr d b ı k C b ıutt '- mUdtırlliğtınde bulunan Ali Hay• Halde yapılması için frlgorofikI... il, vergi klymetleri ve bugün ge- ra toplamıı. Bu tUrlU paralar i.s· a an aı ayara • e u arı.., dar, tekrar Iatanbul kUJtllr direk· dü Su

., Ad 111 Hf dl t re, kaYun ve karpuz sabtıom tirdikl•rl kira bedelJerl kıymete tlrdat edilmlı, kendiıl de 0 , w·eyş, en yo e n • an Ye törlU~ilne getlrUecektlr. " , A t ı B l 
• 7apılmaaı için bllyilk ıergilere esas tutulmalıdır. Halbuki bugUn mUddeiumumiligw e verilmiştir. ı vus ra yaya uzanır. u yo u an- Otomobil Kazası 

cak Akdeolıde •e o da ltalya ta• lhllyaç •ardır. sadece bonoların düşük aatıldığı Yedinci mllııtanUk Zavenl tev· 
raf d t o x... bilir Şoför Şeflğln 23

48 sayılı oto- Limon, portakal, mandalina göı önllne alınarak kıymet takdir klf etmlıtlr. m an ecav ze Ugaaya • mobili bo§'azkeHnden geçerken 
Hele Habeılıtanın olden gitmaıl Boıtanbaııada Emine kızı 8 ya- bn yıldan itibaren Halde satıla· edilmekte, yani para Yerilerek Tifoya Karşı 
bu yolu tebllkeyo ko1ar. Bu - ıında Sabrlyeye çarpmııtır. cak, llmoa iıkeleıi ıntııları da bin liraya alınacak bir mal bono d 
dişe il Oky nusta J•pma)'I ta ··- ·· ·-- - """"'' w_m_ tarihe kavuşacaktır. i!e aatılacağı için 10 bin lira Haydarpaıa Liaeıin e e a • zama~da ltalyan gemileri daha ld 
oarladıl!ı manevraları bıraktı, 140 ıerl .. daba yenidir. Kavun •e karpuz ıatııının kıymetle satııa çıkarılmaktadır. Ail Yapı ı 
parça harp gemlalnl Akdenlı ıu- Faıla olarak ltalyanlar birçok gelecek yıl Halde yapılmaoı ka· Bntun bunlan yapmak için An• HaydarpBfB Uıasi Perıembe-
larında topladı. bahri Uılerlno daha yakındırlar rarlaıtırılmıı!ır. Bunun için bu yıl karaya heyetler gönderilmesine den itibaren Puartesl ıababına 

lngllteronln bn hazırlığına Bu bakımdaıı Ingiliı donanması Hale knwn ve karpuz sergilerini de !Ozum yoktur. Her gidon ho· kadar tatil edllmiıtir. Bunun ıe-
karıılık ltalya da donanmaaıaı zararlı yazlyettedlr. Demek ki lbllYB eden yeni bir bina ekle· yetin masrafı gayrlmUbadlllorin bebl, talebeye t ifo 

81111 
yapılmıı· 

b•rekote getirdL Bir laımını Adfr. ltalyanlar Akdonizde, tekbaılarına necektlr. ÖnilmUzdeld yılda da ıırtından çıkmaktadır. işi biraz olmaaıdır. Geçenlerde talebodan 
yatikte bıraktı, öteki kıamuıı kalırfaroa, Ingilizlerle çarpııma· yumurta ıatııları için teıiaath bir ciddi tuımak, bUkOmet nezdinde biri tifoya tutularak maaleaef, 
Akdeniıe çıkardı. Donanmayı )1 göze alabllirl.;'. bina yapılacaktır. eıa•lı teıebbüalor yapmak gayri· vefat etmlı, binnetlco bu aıbbl 
böyle ikiye takıim otmekle de lıte bundan dolayıdır ki Ha• Yağların H•lde ıatılacağı mUbadillerin yaralarına merhem tedbiri almak zarureti baoıl 
lngiliz donanma11na kal'fı ıoYkul· beıiıtanda baılayu harp do!a· doğru dellildlr. Bu yolda honilz olabiUr. olmuıtur. 
ceyı bakımından YBzlyet al mıı yıill• en .ı yada obemmlyetl ba iz ben Uz verllmlı bir karar yoktur. yeni o r la Okullar DireklUrl ö ki eri Is tan bu 1 dakl Milli Em ta.kin T aııtı 
oldu. Bir harp vukuunda ltalyan olan nokta, lngilterenln verece~! Azlık Okulları DireklörlUğü Kumkapı •• Ortaköyde açıl· B'ır Listesi Çıkarılacak donanması sllr'atle InaJllı donan• karardır. lnglltere için emrı· 

• vakii kabul ebT· ~k beynelmilel Aokarada kurulacağını dün masa kararlatbrılan orta okulların Finans Bakanlığı Mllli emlAk maaına hücum •deblllrdL nüfuzuna ,bir ürbe teıkll ede· haber Hrdiğlmiz, yabancı ve az· dfroktörlüklerl için bOtçede tab· direktörü Şefik lstanbula ııelmlı· 
* cektir. Zecri tedbir tatbikine kalk· hk okulları direktörlüğilnDo, kül· ıiaat bulunmadığından bu makam• tir. Burada MiJlf emlAk iıle~ile Ş:mdl Akdenizdo bulunan in- makta harbi g6ıe almak demektir. tilr bakanlıitı ilHI kalem direk· lara, ilk tedrisat onıpektörlerinden ye bilbaeaa Şamnar köylülerı~o 

glliz ve Italyan donanmalarJ ıöyle Onun için bUtün dünya merakla !6rll Nlbat Adil tarafından ldaro Mabmet AU ve TOYflk vekalet dağıtılacak topraAk .meselel•:~: 
mukayese edilir: bekliyor: uğraşmaktadır. ynı z~ma 

k? olunması kararlaımıştır. edeceklerdir. b ld k' illi emlAkan tam Zırhh : lnillJı 15, Itaı1an 4 ~=~ln~sı~ll;t~er:e:;n;e~y~a~p~a~ca===~========:========~=::::=:=:;;::::=:::::::::======; Iıtan u a ı m . 
'""' bir Iiıteslnl çıkartmak ve devletın Ağır kuru•azör: ,. 16, ,. 7 ı latonbuldaki omllklnln hakiki 

Hafif kruvazör: " 17, " 12 ( " ı STER J NAN J STER İNANMA! 1Byısmı ve kıymetini tesbit ettir· Deıtroye ı ., 56, ,. 15 mok için ıenl emirler vermiıtlr. Denizaltı gemisi: " 36, " 48 d bl dü bi onuacu ıınıfta ruhiyat deralai fazla buluyor n kaldı· Vapurda OIUm B k d LIH onuncu ııoıf talebuia •n r .. genç •
1 

d ze 
• u ra amlar lnıılllz onanma• de.t yand, Bu a•nç a•ç•o ••ne buton dero. •• en np••· Btn•onaloyh hu •••• oınıfta kataa •• hUIOo Kalamışta oturan Osman adın· ımı kunıtll göst.rlyor. muvdfak o!uyor. Yalnız: ruhiya t der1iodeo ıkmale denlerl•den munffakiyetle sreçen bu ıı•nç, bu ıene da bir ihtiyar Cerrabpaoa hasta• Fakat On Y dl e .de be J b ka]lyor. ikmal imtihaaına glrlyor, onda da munffak k k bi d o ı d bir HnHlnl k 

e s n n r u artı o umıyacafı r era Y :ı n ea ne1ılnde gıı.zlerinl tedavi ettirme 1 1 ı t tk.k ! 1 b' olamayınca ıınıfta kalıyor. k b b 
1 

u 
mese •er e ı ·• meıgu ır Bur•J• kad., ıı•rlp birıoy yok. Fakat Bakealık •1 etıalf u aauyor. nzere vapurla lstanbula geçerken 
Ingiliz mütebnasmna göre Akde- I N A N 1 STER 1 N AN M A r knlp durmaımdan vapur içlnd• nbde bUyDk zırhlılar faydalı ol· l STER lilmUıtllr. 
maktan ziyade zararhdır. Ayal 
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11 L&lllll 
Pehlivanköy Trakyanın işlek istasyon- Kocamla· Çuvaldan 

/ Şıkır Şıkır 

Dökülen Altınlar 
)arından Tekrar 

Bir zengin kadın •arm•• Bor 
nanda aallandırdıp b8fibirlilderle 
b&tgn komıulanm imrendirir, lıa-
1ede dDflrtlrmtlf. FaJrat, eberl 
zenginlerde o!dap gibi, ba kadın
da da ha .. allk bir haıtahk halia
de)mlf. O kadar tamahklrmıt ki 
tavan ara11nda çlrlmefe yb tat• 
.... ca••• parçalanm hlle ... 
aJıalara aatar, paraya çeYlrlrml .. 

Birisidir Barııagım Mı ? 
Bundu bir mllddet enel ze.-

Bir p bir adamcatı• bu ka
cluıdan toplu bt. halde Aba alet.. 
lı ça•allan bahçede lltff eclerka 
bir çuftlm içinden baflamıt 11lar, 
eaku altınlar dlkllmeje.. A-... 
cajlz pt1Dalda beraber ....... 
te L Ve flyle etrafa bir ti• abp 
lfla fırlaaa vana olmadatuu se
rince oda baflamJf dikilen altme 
lan ceplerin.. ko1nau doldar
maja ••• 

Salma mual anlatblım an
aetme11ni&. Bu ıa1lediklerlm mahıo 
keme1• dllfmlf bir .. dieealn 
meyzagdur. 

Darapa• birind ..U. cezada 
J•pdclı. Davacı Feride, nfluda 
Haydardır. Feride albalanm l.te
dL Dialena iki pblt kacLn ı 

- ç. .. .., ,.Jayorduk. Bu 
adam da bitltlk bahcede çuvalla
n didJorda. Bir anlak lrO)'lluna 
blqeyler aokufturdujana ,ardık. 
fakat beyle blrt•J ammadıpmız 
iP. llıDeamedik. Hakim aon ahi 
Haydara bıralaaca auçlu dudak
larında belire.I tuhaf bir pllm
•m• lle ı 

- Amu efendimi.. dedi; biz 
nerede altua aerede? B• o ma• 
tleDi ıan.m bile tam1 .. yaeak 
biriyim. 

Mahkeme beraet karan verdL 
Davaa F eride1e de ı 

-, SeDia için lld 701 varL. Ya 
ba karan temyiz edenin veyahut 
Hubk malakemellne de bir ala
cak dav .. •canan; biz ba adama 
aucla balamadıjımız lcla .. bed 
bırala7orm.. dulldL 

Feride koridora cakblı valat 
(gitti albnlanmL.) dire Wr .. , .. 

Peblivankiyl (Ôzel) - Baba
•ki Uçeue batla olan PebllT ... 
ka1 kamuaa Edirne • latan•al 
demlı-7ola 11.,ınde ve 250 ad 
ldlometrede, Oldakça lflek bir 
lataayoadar. Kır aGO evlldlr. 
Trakyadaa Waabula karpu .... 
ldyatı llk6nce baradan bqlu. 
Bu civardaki Sula, Malkoe, ıc.. 
dıka1 •• Akarca kl1leriade pyet 
,Uzel ka•an 1•tiftirilmektedir. 
Genk menim • .,vaıan nakllyab, 
.-.k pancar matakam merkul 
oldap için laalla m1temadl1• 
çahwmakta •• o1clakp ......... 
fela bir laalde ,...maldadlr. K1J 
lhtiru lleyetl çok slul calar 

Paloluların 
En llügük < 

llıtigacı Yoldur 
Elldz, (Ôzel) - Palo 111 mab

aul 1etiftlren ıhcalanmısdu biri
dir. Ellllde Van araaanda Y• Eli
m• 50 kilometro m ... fedecllr. 
Yapılmam d&tlnllen Elblz • V aa 
demiryolu ba kuabaaıa lçlnd• 
ıeçecektlr. 

Kentte Bayuadırbk itleri llvl
lemiftlr. Yeni yapılan hlktmet 
konalı çok glzel olmuftar. Geç. 
menler için adeta y•Dİ bir phlr 
kurulmaktadır • G&çmealer lcla 
7apılaa evlerde her erkek 3 ... 
bedaYa çalıfmaktadır. Halk çl{t
çl:ik ve koyuncuJuk 7apmaktadır. 
Halebe mlhim mlkdarda kOJUD 
ve yat lbracab 1apdmaktadar. 

... Kentla klylerle batlaau 101-
lan iyi defildir 1 Bu yollar yapı
hraa tfmdl çlrlylp sfden mabm
ltln ıevld ye pazarlarda aablman 
lmkAnı elde eclilecek. Palalular 
daha blylk bir refaha kaYUfllC&k
lardır. EIAzlıle Palo ara•nda 25 
,.ı ine• kurulmuı olan bllylk 
klprtl harap olmaktadır. Bada 
tamir ediline mlhlm bir ı~dla 
kaybeclllmemul temin eclllmlı ola
caktır. 

... d,_ı•_d_a. ____ ___.·-
1 
Balıkesir Okullan 

Bir Doktorun Balık ... (ôuJ)- Blltaa u... 
GUnlUk Camarteel lir•t••• okula •• ilk okullar 
Notl•rınd•n (•) denlere batlallllfbr. Ba .. ne Ne-
--~~-----...-..--.ı catl beJ atntmm obha ye U.ell 

Bö6rek Sancw muhtelit olmufblr. U.. ki••••• 
Ge'- ... ....... ... •trılı-- her •c ••ıfma cemaa as .,., .. 
naclaa " ytlrlerlade ıaplaaaa pmiftir. Ba ba7aalar alhart ola-
atnJardu flkl1•t etti. o,-... rak devam etmektecllrler. Ôjnt-
ıete• pceala 1aba .. araada eb.. ma latmama mllht.Ut ol•p oı.... 
rlJ• ı•l• balaata r•••k ,...,ı.. 1acata bakanbja aoralmuflar. Zl-•••1 .,...... b la .... in d bir Od 
idrar •••J••Hl rapb-. ıa u •m ll'r e mira• 
1- Mebıal miktarda olııalat Orat caat' olmaftar. Ôjretmen laama· 

• •• foıfat blllGrab ••rth. mn bu Jll çıkaa 35 afretmenla 
Vl•dla tllter uıa•larıada detl- çop lzmlr• olmak ilen muhtelli 
... blr 1•1 Jolda. Balaablum Were yerlqtlrilmlftlr. 
babreldude toplıau klçl• ku• 
Hn•l•riaia Japtata taıtardaa Deri Ortamektep ve llaelertle 11-
plclitlal 181Jedlm. Ve dahllea ret .. a kadrolanada bir deiifikıe 
Plrlaol Yerd•m. Damarlarıaa ıilot• ilk yok ti"idir. 
roplal tirlaıalan J•ptım. 
Saeak kempr .. ıerl• 4n 1erlerlal Bıhkııirdı Yeni Park ,. 
paaıımu ettim. Bir ••pal •or· A _ 
flal tlrlnra etti•. iki ıt• Hara Balakeılr ( uzel ) - Y ..ı 1a-
fldcletll bir ıaacıaıa 1abaluada pdmakta olan park kudchkça 
•erehlek eel8m•tlade •ı tat dl- mlhl• lıerler m•Jda•• cakmü-
tlrdl •• afrıları ke1Udl. tadır. Çaba lserlerclea baraaaa 

(9) 8u ..um luıllip .... .,..... ,..... ld bir rl olcl &.. -1-L 
lllr a!Ym• ,.,.."'+ k....,_ ,.,.. • way ,. 8

•• •......-
-. ...._. 11 •• .._ ....._ 1ıı1r mütadsr. Halkm pba ı...111'1 

u-:::·~ .... ~~._.= .. ~-~-=-z:!- -!l~-.. ~·--..J.1 _......_ ·••ta•. 

Pelllln•k8• 118111••1 ko••I• we ••lllar H•u• 
maktadır. ,.ı açılan ha,.an •• emtia pan .. 
Geçea yd lrlyde bir park 1apd- ııra çok kalabahk olmaktadır. Bu 
..... Ba ,.ı da lld ldlCHMtro ,.ı ela çok kalabahk ol•ut •• 
meaafecleld bir memba aayu klJ• kire bir ha1b varidat ptirmiftlr. 
ptirllmlfllr. Klrcte dlrt elalda G•ek kemaba1 Kemal, prek 
dd .... , ..... ,.,......_. " R m•htar Haaaa klJh lerllemHI 
aalaf ç~elen alablm•fbr. ~ için çok çalıımaktadtrlar. 

Bir Gencimizi11 
Muoaffakigeli 

lmalr, ( Ôlel ) - lzmlr Teclaı 
oclua ldart. 
mecllll IJr 
•elen ec
ua Ferldln 
ofla Nejat 
Ferit. Şlka
ro lalven:
tulnde ilm-
ı• tahıi. 
ederek, lni
••nlteain en 
iyi derecesi 
olan •• Suma 
Kumlavta,. 
dereceılnl 
kaıaaarak 
bl rl Del ilk le NeJat F•ft 
lolveraiteyl bltlrmiftir. Nejat bun
dan lace AlmanJada Haydelberı 
hiYeraiteıinl birlnd derece Ue 
Litirmiıtl. 

Erkek Ye dlfl ıekı hormonla• 
nnı llborata•arda lhzu eden 
mefhur ilim Ru11tıka, Amerik .. 
1a ıaldill aaman Amerika hll
kametl Nejat Ferldl kendlllne 
uiatan olarak vermlf, Nejat F..ıt 
ba ••1Ueyl de bl,ak bir mavaf. 
fald1etle baıal'llllfbr. 

Şlkaıodald Amerika kon10la-
1111Dmclan Nejadm lzmlrdekl au .. 
ain• ı•l•n bir mektupta Nejal 
Ferldin Amerikadakl muvaffakle 
r•tl takdir ye tebrik eclllmlftlr. 
. A. 8. 

Balıkesirliler E•rımlttı 
Bahkulr ( Ôlel ) - HalkeYI 

te..U kolaaan da lftlrak •ttlil 
45 klfllik bir bflle EclnmlM bir 
pli raplDlf •• orada Ôl1•rt p1,..ı 
temall eclllmiıtir. Yalanda Bana 
rada bir ım rapdacakbr. 

Eskiıelıirde Bir 
Tren Kazasının 
Duruıma•ı 
Davacılar Yedi Bin Lira 

Tazminat &tiyorlar 
Eakitehlr, {Özel) - Bundu 

bet alb •J ene! Ealdfehlr zen
slnlerlnd• b..U arabaıile Tar 
,.,. me7dam manadaki tren 
..ttandan ı•çerken bir kaza ol
mut. arabada bulanan Ztlbeyde 
aclh bir kachnla cocup parçalan
mıf, Zlbe7denl11 dijer çocuğu ile 
arabanın aahlbl lamall ve ılrtlcl 
Oman ela ıaralaamiflanlL Baka. 
zının dUJ'Uflllaıma Eakit•hir Ajv 
~zaımda devam eclilmlftir. Sllrl
cl Olman meylmfen muhakeme 
edilmektedir. Zlbe1cleaha/ lbtlz 
l\•lu lkl lazmm YekW 7000 lira 
ı•rar " zifan İ8temekte. m~uJa. 
nn •eklll kabahabn trea makini• 
ti Hamuda oldupnu ta7Jemek
tedirler. Karar tefhimi bqka ti
ne kalmqtır. 

Eskif&hirde Llfiım Kuyular1 
Ealdphlr (Ôzel) - Şehrlmllla 

eblldiklerlnden blrlal de lljı....
hkbr. Burada her •• bir cakara 
vardır. Ba çobrlar bazı ıokata 
t ... dıf etmekte, lattl açık bJ. 
makta Ye plı kokular •••tm•k
tecllr. Beledirealn bunlara kapat. 
... phrla llhbatl •••• cols 
fa7dalı bir hareket olacaktır. 

Delilerden Salonmal Gerek 
Ealdphlr, ( O.el ) - Burada 

deli Şefika aclb aptal bir lraclm 
Yardır. Malualle pcaldan .._ 
takılarak lmchnaakt.. Şefika ... 
imanca keadlllae aatqm11 oı.aa 
olma.. ..... rut,.ı.. eoat• 
nrmaktact..Enelld ... cle ..... 
ka cocülan lmaralr m..Oe 

cimle aramızq ıeçen bir dargın• 
bk dola,..Ue 1ekdiierimizden 
a7rd1D1f •• mahkemeye de mir• 
caat etmlftik. aramada bir de 
canh rabıtama, bı. çocupmu 
var. 

Ben ba aynlıfta kendimi ha~ 
ıarmekte •• branm ela kat'I 
bulumaktaclar. 

Fakat blrkıc -.. •••el z.vcım 
bir haber tlnd•dl tekrar banr 
mamm n aUe 1avamma yealdea 
lmralma11m teklif etti ft fe·1a 
huylarından ela YdJe( e : etme dair 
hmiaat nnlL 

Bu teklif kalbimi laamen ya-
muptb " bml aJfllmak karan• 
hakkında t .. cldltle d~I, alı 
ae denlall kocam llzlerin• 
inanarak tekru bantaJla mı? 

Zeynep 
Kısım; ul kararlarla aile yu

•••m bozmaJa kadar Jlrtlmek 
dopa bir PJ detudlr. • 

KocalllZID afak tefek baur
lan ••J& f- haylan olabilir, 
kadıo, baDDa kendi tatb dllile, 
tlzellllde d•elttlreblllr. Kocam
an llzleriae IDam•ıı, tekrar b .. 
nprak ..... bir hayat ,.c1rm .. • 
te çalqmıs. Glnceblab ld b• 
yeni karanmzclaa 111 de memnun 
olacabams. 

• Oç aeaecten•ert aevlftlflm •• 
........................ w. 
19aç, bir memarl1ete tayla ediJ.. 
dlibaclea balaflle derhal tafl'•J• 
hareket mecharlJetl olclapaa 
.ayledL •• Ve beal ele oraya aı-. 
racap memmbahaedenk tlttL 
Beal bllbtltla ba .. du attujanı 
ann .. 1orua. a. bal kaqmnda 
n• Japa,..? 

Mualla 
81rdabln Wt.ı.lli• kapıl

••yıaaz. Ba p•ı haldbten b1r 
yulfe abp tltmlt olabldr. 

o, ..-d•berl tampjılUU 
auaraa; k pacln yalaalanndaa 

••1• ='9.:~ arkadapaclaa 
baaa • Sonra kı• 
.. habere U. eYleamek itini bir 
10Daca bath7ablllniDllr 

* Betlktafta ıa.d; 
Madem ld lld HDedenberl bir 

tlkl,.tlnlz oklar. Tec:rlhe mM
~t .......... deiaektlr. Kmn 
Dlklla llt••J• llakla varchr. 
Nlldlı ,.,._.. pl .. ıa olma• 
•aa. .. • lsmirtle tak ANlll: 

Dltllacllilals .... , ....... ............. ,.,....,. 
TEYZE 

8UTlTN ULKEY, beraber tlda kendi hallnsle bir ı-----------llliı. 

HER·c.U~ 

, .. .. IJOl.Af AMAZSINIZ 
PAK~ 1 

J . 

cocata nrmUf, çocuk~ 
..,~ .......... ..,.. 
bqkalanaa war verecek cleBleıl 
mabat bir hale ı llzımclar. 

Somada 
S!, Pamuk Tohumu 

ajıtılacak 
..... ( Oz.ı ) - Nulllldeld 

pamuk aalela latuyonun.da elde 
eclllea tahmlalerle burada Japılan 
nlmaa• " tecrlbe ekimi .. u
calal vermlftlr. Netia•J• p. 
ba tolaamaD elpf •• 1•tİpa9 iti• 
.... ...tiltimlİe - ...... to
..................... GeJiaı. .... ,.. .... ..,.., ........ 
.. •&4el•c•br. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu pee albetp ...... ı .... lartlın 
Alemu (Cataloll•). 8e1uat (Sıtlu) 
............. (Aaft, , ••• , ..... , ... ,, 
Abar&1 < za,. Nuı > Kaıa .. •rtllr 
CArlft. Kadaklr CFMll W..c1er " 
••Ilı), 0.148r (llerkea). s. .. t,a 
( TeofllOI ,, llalarklJ ( lnepaa ), 
lletAstaf tbuJ. •rıJW ( 0-.a ), 
Emla- (Bea8UOlt). ŞieU (lla~ka 
Fepl ). Be:rofl- ( Jtla.t. Klapll, 
T ..... ), Galata (Ktpıiıt), Bi,.ı.. 
............. ilt,Wi (Y...r), Ş.i-..... ( ......... ). ..... , -·.W. ......... ( ........ ) Ki--k .. -••· ı~ 



S Birinci T eşrl 

............ , ........ 
Hesabını iyi 
Bilen Papas 

Madrit gazeteleri geçenlerde 
Bir insan ölen ihtiyar bir 

kaç t•sbllt papazın heaapta 
le inaana hayret ve-

çe •r recek derecede 
intizam ıahibl olduğunu ıöylUyor• 
lar. Madridli arkadaılarımızı bu 
kanaate HYkeden ıey papaa efen
dinin ölUmUnU müteakip çekm .. 
cesinde bulunan bir defterdl, bu 
defterin ehemmiyetini artıran ıey 
l1e papaa efendinin 20den73 yatına 
kadar okuduğu duaların Ye çek
tlii teablhlerln aayısmı bu def· 
tere yazmıı olmasıdır. Bu hesaba 
ıöre papaa efendi incili l 7651 
defa hatmetmlı •• 4447 4 defa da 
t11blb çekmlıtlr. 

lf. 
Bir NeYyork aazet11inln tut-

tutu hesaba ıöre 1850 yı• 

~
Birinin ka· lında Amerlkada 
•ancı ött11cl- sarfedllen potin 
in 1 d ve lıkarplnln aa· 

z ganı 1 yııı 1934 yılında 
IBrf edilenden 6 defa f aıla idi. Ame
rika ıazetesinln kanaatine göre 
bunun sebebi o ıamandan beri 
taımma vasıtalarının artmıı ye 
insanların yaya yllrUmekten kur
tulmuı olmalarıdır. 

Yunanistanda : 

KoyuKralcılar Yine 
Toplanıyor 

Atlnıı, 4 (Özel) - HGrrlyetperver 
partiıl lideri Sofullı'l ılyaret edea 
General PetridJı'• Sa Bakanı Kondillı 
altı ay mHuniyet vermittir. 

COmhurlyetçilerln eaki Kırala 
ıönd~rdiklerl mektup hakkında ga• 
•etecılert beyanatta bulunan Çaldariı 
Yunan uluıu catırdıtı takdlrd~ 
Kıralın tahtıaı klmHoia ıar1111a11na 
•Haret edemeyeceti kuvntli bir 
temele dayanacakbr, demittir. 
I Koyu kıralcılar yeniden eaki Tarım 
akanı Teodokiıln batkanlıtında 

toplanarak durum hakkında koauıa-
eaklardır. Bunların Kırallıfıa, karii· 
aentonun kararlle kurulma11nda ıarar 
etmekte oldukları anlaıılmııtır 

Hükümetin ıreno7 yapılm~ııadııa 
~meyecetl ıöylenlyor. 

SON POSTA 

BARl«:I 
... 

Muhafazakarlar Onemli Kararlar Verdiler 

I" rngiliz Donanması Eskisi Gibi 
Kuvvetli Olsaydı Bugünkü 

Durum Ortaya Çıkmazdı,, 
Bornemouth, 4 (A. A.) - DDa 

muhafaıı:akArlar 9ni'rHi aıılır açıl· 
mas Churchill timdly• kadar barıtÇıl 
röıGken lfÇI partiılnin seort tedbir· 
ler• taraftar oluıunu laayretle karfa
lamıt n bugilnkG telallkelt durumun 
hlkQmetin ıllAhlannı bu telllllıeyl 
yaratacak derecede aıaltmıı olma1ıa• 
dan ilerl t•ldlfi mltalAuıada bulua• 
muıtur. 

Cbunltillden ıonra ıaı alan flaaaı 
ıı.akanı Çamberlala dif•r dnletler 1 

ıılAlııııılıamadıtındaa la,ılia ılllhla- ' 
rıaıa artırılma11 ye bllba11a kuYntll 
bir doaanma yapılma11 projealal 
alkıılamııtır. 

Makdoneldın Barııçılar• 
Beyannamesi 

Loodra, 4 (A. A.) - Makdoaald, 
Amerika barıı kurumuna n batna 
dOnya barııçılarıoa hitaben aeınttitl 
bir beyannamede diyor ki ı 

" Bir uluı taarruzda l1rar eder, 
mDıakereyi reddeder H kendi ıöel 
egemeaUflnl her ne babıına oluraa 
olıua kurmak arauıuau llerl ıllrerae, 
batan hayatlarınca ıulbeu lı:almıı 
olanlar içia bu lnaalarına tadık dur
mak ne kadar zor olur. 

Ne i'İbl bir hathhareket alacafıı? 
Bir kimH barıf kuratını parçalamak 
jıtediti nklt buna muvafakat etmek 
mecburiyetinde mi kalacafu:? Öyle 
detllae araıuluaal kamoy dOnyayı ona 
karı• korunmak için el ele -.ermelidir. 

Lloyd rerıe, ıuaları ı8ylemlıtlra 
Dttıııya barıııoa yardım etmek fırutı 
çıkmıttır. Eter faa-ill• donanmaaı 
eaklden oldutu 1ribl kun·etll olaaydı 
bugGakl durum ortaya rıkmaadı. 

Bunun lzerlne kooın ıillh en-
dOıtrlılntn lcunetlendirilmHI ve do
aanmHıa b8y0k Brltanyanın tamam
lılıtıoı temin edecek dereoey• çıka· 
ralmuı ltakkıadald karar ıuretlnl 
kabul etmlttlr. 

811 karar ıuretl kabul edildlktH 
aoara baya bakanı Llıte r: ••fngiltere

nio hava kudreti diler her hanrl bir 

Kongrede önemli aBzler slSy· 
llren Çemberlern 

dnletln hna kuyyetlDdH at•lı ol
mayacaktır,, Yadıaa itimat •dllm•· 
ılni bildlrmlıtlr. 

ltçl Partlal Batk•nı Geliyor 
Loadra, 4 (A. A.) - Lanıbury'nin 

ltçl partlıl baekanlıtıadan ıelı.:cek 
.. ıı ranu çetilecetini Neuı - Chronlcl• 
lfa&eteai haber Yermektedir, 

Rusyada: 

Gazeteciler Praga 
Gittiler 

Moıkon, 4 (A.A)- Çekoılovakya 

gaıetecller blrlitinia daveti GHrlne 
Koltıof'un baıkanlıtında SoYyet ra• 
ı.eteci n muharrirlerinden 12 kitillk 
bir h•yet dan ilk defa Prai'a hareket 
etmiılerdlr. 

J 
mur tatlılarını, makarnalan, pl· 
lnlara, tatarböreklerinf, yalancı 
dolmaları tıka baaa yerler ve 
ılıer)er; hemen aözleri kapanır, 
uyurlar. BoA'azlarına dOt knnlUkle-

' ···············································-·········-·· :3ulgaristanda : 

Sofgada Ve 
illerde 236 Kiıi 
Yakalandı 
Sofyada Hususi Telefon 

Muhabereleri Y aaak 
Sofya, 4 (A.A.) - Pollı direl.;tör

llfladeo blldlrllditioe ,.are, darbel 
blkQmet teıebbnıile ilgili olmak Dzere 
illerde 153, •• Sofyada 68 kit yaka• 
laamııtır. Bunların çotu mDfrit ıoJ 
eenah kayla pıırtlıindendlr. 

Dlt•r taraftan ıO bahanlıfı da blrl 
albay, Den biobaıı n 11 1 yilzbaıı 
olmak 8:aer• ıs ıllbayıa tnklf edll
mit olduğunu bildlrmektedlr. 

Sofya del llbayı ıaat 22 den ıe
klze kadar bGtün yerlerin kapatılma
ıımı emretmif ve huıuıi telefon mu
baberelerlnl yaaak etmlttir. 

Jf. 
Sofya, 4 (Özel) - Burada yakala

nan ıulkaatçllerin, ııkı bir ıurette lı
tlnaplarına dnam ediliyor. Bunlann 
blrçotu mOhim lfıaatta bulunmuılar

dır. TOH bakanının dedltlne röre, 
bunların davalarına yakında kurulacak 
olan dlvanıharpler tarafıadaa bakı

lacaktır • 
Amele Kongresi 

Sofya, 4 (Özel) - Pazar rina te
hir gazinosunun ıalonunda açılacalc 
olan amele kongrHine 10,000 kiti 
iıtirak edecektir. Konrretle mual 
direkUJrlDtO baıkaoı St. Muta• 
nof, amelelere kartı ••recefl bir 
ıöyle•le, htlkumetla amele ıiyaHtlnl 
anlatacaktır. 

Sllv Kadınlar Blrllsll 
Sof ya, 4 (Öz.el)- Slh kadınlar bir

Jifinin konrreal r•lecek Hne Sofyada 
toplanacaktır. 

Kongreye; Yuıoılavya, Lehlıtan, 

Çekoı!onkya Ye Bulgariıtaa kadın· 
lar birlikleri iştirak edeceklerdir. 

uyandırmııtı amma, için için inan· ı 
mıyor, umamıyordum; bele Zeki· 
yeyl dUıUndOkçe, kafam hiç 
almıyordu. 

" MAHMUT YESARi 
rl, onları ılımanlatır. LAkln onlar 
da ıayıflamak için idman yapar
lar H idman yapınca da acıkırlar 
ve acıkınca da tel dolaba, sofra 

ÇUnkU çıkan kıımetlerl, kızlar 
kendilerine Jayık alSrmOyorlardı. 

Evvelki GUnkU ve DUnkU 
Kısmın HUllsean 

İhsan abla, kantar katibi Vasıf 
•fendinin kanııdır. V ıaıf efendi 
ölüp de, büyük Fatih yangınında 
evleri yanınca İhaan ahla, 10 
beı kuruıla ?opkapıda kUctik bir 
•Y almıı, 1ırleımişU. Oo km 
nrdı. Uoü de gelivmfı, yetlşmietl. 
lbıan Abla, fet• bu kilottoGk nl
nln mutfagında çalışıp didinerek 
kızlarına ıyi bir kıımet bekle· 
melde nktinl ceçiriyordu. 
l~aan ablanın kızlarının titö de ya 
Lılyan Haney, ya Lil Dıgonre 
veyahutta ıinema yıldızlarından 
birine benzer n üotl de bununla 
övün tirler. 

Pakize, gayet tenbeldir. Sekiz 
senede, orta mektebi bitlrmeje 
Oıenmiıtir. Fakat bUtDn tenbelter 
ılbi hamarat geçinir. Azıcık it 
gördU mU yorulur, yorulunca da 
acıkır ve acıkınca da açlığa daya
namaz. Onun için yemek, kahvaltı 
•akti, saati yoktur. Tel dolapta 
sofra Ustnnde ne bulursa yer; 
hattA manialın Ostundekl kaynar 
dan kapar. 

Aç esner, aıık gerinir, derler. O, 
bunun aksine, karm doyunca ea• 
ner, gerinir ve eteğinin kopçaların1 
gevşt.tlr, teklifli miaaflr yanında 

bile olaa, bacaklarını aerer, tatlı 
bir ıeker)eme kHtlrlr. 

HurJye, kendini beğenmekte 
ablalannı kulaç kulaç geçer. Or
ta mektepte, arkadaılarına ye 
hocalarına bllaf çlik utmak Ye 
kafa tutmak için, li11Ierln kitap• 
Iarını okur; orta mektebin dert· 
lerlnl takip etmedlji için, bu Ilı• 
namzecU (çocucak) , liep rerlnde 
sayar. 

GOıel aan'atlere merala yar
dır. Mektep defterlerindeki r .. 
slmlerlal, ann•al, konuya komıu
ya, eıe doıte aöıterlr. Altı "bok· 
ka takımı,, yazılı realm, oda 
takımına benzer. "Köy manzara· 
sı" isimli rHml .te tersine çeYI• 
ncek olursanız, su basmıı ıehlr 
ankaıı sanırsınız. 

Huriye, kibirl nispetinde alna• 
gandar. En ufak, en ehemmiyetsiz 
ıeyden alınır, parlar. Çift kat 
kaılarını çattığı zaman ıuratı 
6yle kararır ki, o anda hemen 
yağmur yağıvermedlğlne ıaıar
ımız. 

ÜçU de sporcudur. idman 
yaptıkları zaman acıkırlar 'fe 
acıkınca da, Ihıan ablamn kendi 
elceifzile plıirdlil börekleri, ha-

baıına saldırırlar. Bu alternati•• • 
idman, onların hayatını idare 
eden bir cereyandır. 

Başlarında Zekiye bayraktar 
olduğu için Pakize ile Huriye de, 
erkekıi aörOnOrler. Erkek arka· 
daıları, onların ıerbestllklerlnden 
korkarlar •e kaçarlar. Halbuki 
onlana bu ıımarıklıkları, biraz da 
etraflarına cesaret vermek içindir. 

Fakat lhaıan abla, bunu hD1-
nnnı,·etle, kıılarının lehine kay
deden 

- Kıılarım diye detll, neme
lizım, dotruıunu söylerim, UçD 
de namuslarına, pek kavidirler ... 
Öyle flnglrdemektl, hlıt plıt 
etmekti, kırıtmakb fllAn 1ılbi aılf· 
telik bllmeıler... GOlene, göı 
süzen• yUz vermezler... Hani 
araya girenler olmadı deill, 
Zekiyeyi de, Pakizeyi isteyenler 
Yar. Gelgelelim, ikiılnl d• raıı 
edip ıörUcOye çıkaram11orum ki. 

Bizim Mihriban Kalf anını 
- Zeklyenln tellıından Gyle 

Hzinledim; hani ıankl, bayırlı bir 
luımet çıkmıı &lbllerden .• 

Deylfl, benim de merakımı 

Kızlarının kendilerine llyık ı&r
medlklerinl, Ihsan Abla da, kız
larına )Ayık görmüyordu. 

Çoktandır Ihsan Ablaya uğ
ramamııtım; hem gönlllnl, hem 
duasını almıı olurum, dedim, 
tramvaydan atladım, Topkapı 
yolunu tuttum. 

TramYaydan lnlpte lhean ab
lanın eYlne çıkan dar ıokata 
1aparken. dUıUnUyordumı Acaba 
Zekiyenlo de aUzUnOo tuttuğu bir 
lıtekll mi çıkmııtı ? Kendini z .. 
ldyeye beyendirebllen bu talihli 
adam kimdi ? Herhalde, Zekiy .. 
yl, yakından tanıyan biri 0Jmı1a· 
caktı... Bu tallbll aynı zamanda 
cHur adamın kim olduğunu an• 
lamak meraklle adımlarımı sık• 

laıtırdım. 
Evin 6n0nde durdum, eski 

alııkanhk var, kapının lrl demir 
tokmağını aradım, bulamadım. 

Acaba yanlıı kapımı çalıyor
dum? Fakat ey, o yıllardanberl 
bildiğim, tanıdığım evdL 

Y alnıs, tokmak sökUlmDı, ka· 
pının sol kanadının kenanna elle 
çenlllr bir, ıll takılmııb. 

Kapıdaki bu deA'iılkllk, bana, 
••de de, baıka yenilikler, terak• 
kiler olabllecejlnl dDıDodllrtto. 

IBIU vt'&fü~ 
Bir Adam 
Kaç Para Eder ? 

Y a:r.ılarını Hverek, betonerek •• 
sr ~nç duygular taııdıtıodan dolayı da 
biraz imrenerek ok11dutum meılek
daılardan biri yukarı koydutum baı· 
lığı kullanarak kınak bir fıkra ynzıc 
yor, "Bir adam n kaç para edeceti
ni" ıoruyor. 

Ben bu yaaıyı okuyunca Golü t•lr 
Ahmedinin bir nOktedanlıtıaı hatır· 
}adım. Fakat onu yazmar.dan 8nce 
iki noktayı aydınlatmak iıterim. Ah· 
medioin Gormiyanlı mı, S vaalı mı 
olduğu henOz keıtirilememlıtlr. Ben 
11vulı olduğum için blyOk ıalrlo de 
hemıehrim olma1ın1 kabul etmektea 
geri kalamıyorum. Tezkere aahibl 
Lütfi dahi öyle diyor. 

Sonra Ahmedl, Akaak Tlmurla 
çatdaıbr, onuala dOtlP kalkmıthr. 
Fakat bu mGnaHbet, yıllar 1r•ctikf• 
Nurettin hocaya maledilmittlr. Nice 
bllsıen yazıcılar tanırım ki Abmedlnia 
Akaak Timura attıtı tatları, Naaret• 
tin hocanın eline Y• diline yermektea 
çekinmiyorlar. Halbuki Naırettin bo
ca Selçuk devrinde yaıamıtbr, Akaak 
Timurdaa çok l>nce 8lmUıtar. 

Bunları ıöylemelıcten makıadım, 
timdi yazacağım flkra71, ukaladaa 
birinin çıkıp da "yaalıt Turban. Bu 
ıazo Nasrattin Hoca ıayle•ittlr,, 
demesine engel olmaktan ibarettir. 
"Tuhaftır hAlialem bilmeyen •3yler, 
bilen ıllyler,, ıaza soa yıllarda bizim 
yazıcılık Aleminin flrmaaı oldu. O 
firmayı görünce bilditlml&I ıBylemek- • 
ten de çekiniyoruz. 

Gelelim fıkraya: Akaak Tlmur 
bir giln Şair Ahmedi ile hamama ıir· 
dl, bir göbektaıına oturdu, dereden 
tepeden ııöz ııçtı, f&lri latlı tath ı8y
letmeye koyuldu. Bir aralık nereden 
hatırına geldi iH ıordw 

- Şair, bana ne kıymet biçeraln. 
Aksak Timur dalknakluktan laoı• 

!anmazdı, do~ru 1a11 ba1ılırdı amma 
kendine 10kaek bir det•r blçtirmeyl 
lıtedlğinden de oUphe edileme.dl n 
bunda hakkı nrdı. ÇGaktt batan Aı
yayl avucu içinde tutuyordu, Anupa• 
yı uzaktan bakıtll• tir tir tltretlyor
du. Nice tahtlar deYlrmlf, nice hD· 
kGmdarları kölellfe ladlrmlttl, lı81I• 
bir adama yOkHk bir paha btçllH de 
çok detlldi. 

Fakat Ahmedl, hiç de bByle 
dGtOnmedl. Fani kudretleri• det•r· 
ıiılltl nokta11odan b1' cevap Yerdi ı 

- Elli akça! .• 
Timur gOlerek ltlras etti ı 
- Amma yaptın ha.. Beni• 1alaıı 

belime aarındığım futa elli akça eder. 
- Ben de ona kıymet blctfm. 

Sana biçıeydim bir pul nrirdlmt.. 
Genç Ye deterli mHlekdaı, 

adamların deQ'erini ıoıyolojl bakımın• 
dan araıtmrkea t•lr Allmedl'ola 
hOkmlaa de hatırlara• laHabını daha 
doj'ru )'Grütilr aanıyorum. 

M. T• Tan 

Zili çe•lrdim, bekledim. içeri· 
de bir hareket olmadı. Zili tekrar 
fakat daha hızlı çeYlrdlm. Çok 
aeçmedl, içeride bir kapı açıhr, 
kapanır albi oldu. 

Ihsan ablanın Hlinl durdum ı 
- A, bu da kim? Kapıyı ko

paracak... Yoğurtçunun çalıfl d .. 
ın... Mutlak Seherdir. B&yle deli 
deli o, çalar... Dur ıeliyorum ••• 
Aman, bu çıngral• da kulaklaram 
ahıamadı &itti ••• 

T aıhkta, bir takunJe bkırda• 
dL Ihsan ablanın yOrGyiılerbadekl 
manaları seçmiye kulaklanm alıe 

ııktır. Takunyeler taılar tberbadı 
atır ağır, ıUrDnBr ıibl bkırdı· 
rordu. 

lbaanabla, bugDn keylfıl& ıa· 
llba, pek yorguna benziyor! 

Kapının ılirgllıD çekildi, ap• 
lan kanadın arkasına afden•D 
lban abla, sordu: 

- Kim o? 
- Benim, Ihsan ablacıfım. 
Kapı açıldı Ye Ihsan abla, 

dargın dargm baıını ulhyordu ı 
- Ayol nerelerdesin ? Artık 

bizi bUıbütOn unuttun .•. Hani yU• 
zUne yüzilne bakmasam haklıyımya 
Kapıda çok bekledin ml? Bunca 
yıl, tokmağın Yurulmasına alışmı .. 
ıım da yadırgıyorum ••• Sat olıun 
Zekiye .•. Tokmak ayıpmııl.. Bu· 
au da yeni duyuyorum(.. DOnya 
Aleminin kapııında Yar • Niye 
ayıp oluyormuı··· 

[Arkuı Yar] 
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IT ..... Yatarbal 
Yatlı Dostumun 

Anlattıl)I 
Vakit geç, yol tealia idi; haTa 

IOiumuı 1atmar 1atmlya bqla
••tb. Genç sGzel bir kadıa yat
marun albnda JlrldU. BeW ki 
Mftlllll IOğwyacafuu yafmaru• 
1ataca1ım, dlltlnememlı onma 
lçia apklarma beyaz lakarpluler 
11rbna l•ce IM,az bir rop, bıt1aa 
ha..,. ıapka ıfymlftL Beyaz enta• 
n.ı rat .. rcla ..ıamyor; beyu ... 
labrplnlerl pmmiua babyordn. 

yatla .. sat, snz.ı kadaaa 
rald.ıta: 

- Bayan. dedi. pardBalml 
lke wnylml 

Gkel kaclm pklnmedl, 1t1ras 
ıtm.di, pucllelJI alda. O 611de, 
,..a. erkek arkada Jlrtkleler. 
Kadm bir ıma hinde d•da. 
Kapa .ıcll. parclellJI erkete 
Yerdi. Hepıi lfte babdar. 

G•ç kadaa, yqla erkete bir 
~k t11ıkl*D blJe ıok flr
mlftl. - ,,.. 

a. Ta••.,. boa pardednln 
uldbl ulatb. Mltellllrdl o.. Bir 
lltekklr ........... ti ı.: ... 
tllalne. 

Y atb cl..ta•a dl1ecektı. ldı 
Saym btı11•, 
Ne bekll1ordua? Bir tef•kk• 

al, ba çok am iri .. o kadm 
tepkk8r etmedi. Te,.ıddir ebeydi, 
8-la fedalrtrlajmm •reUal ...
mit ohmh. Bir klfedlala par .... 
ıerlr tlbL 

Datla ..,_, ,ata•,..,..., 
herku ll1am7or, Jabu - ulan
m&Jm çlnkl mba4a parclula 
........ ..q detllmi? 

Ylae dlfb ba,a-. 1almar 
,..., ........... mblada ,.... 
ıO.D var. lllaam17orlar, JB)mz na 
parduld a1ze1 bir lwh•a tlJdiı
_. ............. JWlne ıea .... ,.,_. 

Bu bltla -.ld.tlea lltla hlr 
uYkdep.i? 

ftt• •••• hasntd....U.Ne,. 
,.,.. te11klı:lr ...., .. 

Leb Demeden 
Bayan hlzmetçlJI tıÇ&-

tırdı: 

,.ı 

- Beni dinle lrmml 
Hizmetçi nTlndl ı 
- Oh•• m11'utuml 
Ba7u fallrdu 
- Ne oldu? 
- Bana kızua dedlals 

- Kızım cleclimaı ne 
oldu? 

- BllJllk ıeUninlsı 
kı•ım diyor1unuz da be
ni de kGçUk oil••ua 
alacağınız lçla •••in· 
dimi 

DUAUmlD 
Mendil 

Doatumun ceblndea 
acu dajlmlD bir .... dl 
çıkmııtı. 

-Bu ....... ..,. 
yapha, c11,. ıordam, bir
l•J unutmamak için mi? 

- Evet, dedi, bm
num akbjl ı.amaa buaa
mu mendille ( lilmerf 
unutmamak lçia 1 

Felaket 

- Bura.ta çok aw bulunur mu ? 
- Birkaç tane ı Ben Yanm, ablam Yar, ldlçllk 

kaz kardeılm var ..... 

Soyadı 
Yaılı, fakat genç ın

rftnmek isteyen kadın bl· 
dm huetten kendisine 
bf r soyadı bulmasını lste
mlıtl. lmaet dllftlndli: 

- Buldum bayan! 

- Söyleyin! 
- Elll!lld 

Dojru 
- &Dl Jaramaz ıeni 

yine elma •tacında ne 
iıin var; bak kard.Pn 
biç elma ağacına çıkı
yor mu? 

- Dojrol Çakmıyor, 
o sik 1eYdii1 için laep 
erik apcına ~loyorl 

Ayıp 
Avda idiler, bir taT• 

f ıan 13rtlndD, biri tetiği 
çekti; ltiek patlamadı, 
Ot.ki 80l'du: 

- Tnf.tla ilolu et .. 
tll mi? 

- v .... 1611•; ta .. 
pa farkma wana .. n •JIP 
olar. 

Kibarlık 
Kadm,kaduala ~t7ii:V.'lrJllij'ft"r.li~~~'1ii;~ifliil!=:="'""------:;~ı:;:~')';'"~~, Kibar adam 

koaquyordu; ka· 
dm kadtala ne 
baaturkl: 

- Keadlml, 
ıııız bir adada 
1anmııtam. 

- Ne felAket 
- Bir tek ka• 

dua terzisi, bir 
t.ıı moda •ağ .. 
Dil ,.oktu. 

- Ne b&ylk 
f elllcetl 

lmzasızÇek 
- Bana bla 

lirahk hlr çek 

wercllala •••a. 
l1BDla•a11 aut
tmaz.. 

pi1aao placab, 
eline çatal alda. 

- Ne o, dedi· 
ler, 1emek mi 
Ji1eceklln? 

- Hayır, de
di. piyano çala
cajım amma 

pi1aao1a p • r
maldamm dob

aurkea a6zllmln 
6nllne Wr 1emek 
...... geldi, 

kendimi oraya 

oturm111 ıandım, 

•• elimle remek 
ylmeteballl'J ... 

-Uautmadım, - Cevap ••• eTet mi? 
kalemimde m&- ...- aibi bir 
reldrep •alma- - Harır. hla içime clofd11, 
Dlll da o ytzden - Nami haJ1r? ..._ kopp p-

* lmuhyamyorum. - Yani hayır, aenl reddet~ _ talı aldım. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anlam19 
Bir kapek bal

muıtu; poU. 
karakoluna aa
tlrdl: 

-S.klpell 
........ c1 ..... 
halele bir .., .. 
.. klpljfcllr. 

- Bir ba1aaaa 
lslpetl oW.pnu 
...ıu1ac1uau? 

- Her mata• 
uam lnlhlcle bir 

••• nr., c .. 
....... ,.bala-

10!'· 

T .. ullr 
- Ne11 mllt .. 

ealrlİD? 

- Karım kaç.... 
- Vah Yah. 

- Bayan, Wr mektup pldl. 
- Kimden? 

- Baydul 
- Sakla; ,.ldilf ıaman keadWne ••rinİ• o 

r 
GUzeldir 

Bir kadın gülii7or, 
DökWüyor 
Katre katre; 
Karanlık bir gecede Jlf' 
lfakh peacereden 
Gelen kahkahalar •.•• 

* Bir kadın, 
Glnl bir kadm 
Pek gthel bir kadın, 
Gll&yor •• ~ 
Bllklllnyor içim; Bir içim 
Sa UDl)orum; 
Yanıyorum 
iç.Mm diye •• 
lçaem diye •• 
Glllea k;acLnın bhkahalanm 1 

l 

1 
• 

G!rmedim onu 
G6rmek için beklemedim yohmu 
Amma bildim Bt.:dim o 
Gnzel Yo 
Çok gftzeJ .bir kadındır. 
Ben mi? 
Neden mi Btldlm ? 
Bilirim: Her gtilen kadı• glzeldlr. 

- Okudujun kitap ,Uzel mi ? 
- GAHI delil amma farclalı 1 

- Ned• babH•1•? 

Boı Sizler 

Senin Yaflnda 
Y ecll yaııadald mektebe pt

mık latemlyonla; ret.it , ....... 
ld naılbat Terdi: 

- Ben ıufa 7apnda fkea 
mektebe aitaem diye cu ıbyo.
dum. 

- Beadı ıenla 7quia 
clllim zaman mektebe llltl_. 
clr71 can atacağım! 

DütilnUr Ya 
Nff&Dlılar 1emek Jiy•lar~ 

kadın mlltemadlyu abftınyor, 
erkek afZ1na bir lokma bile 
kOJllllyorda, bdıaa ... 11 oldm 

- Siz, · dedi, niçin 1emek 
remlyor da baaa baka1orw? 

Erkek lçlDI çoktlı 

- EYleadltlmlz ..... .. 
bealemek içim ne kadar ... af 
etmek ıerekecejini dltGallJor 

Ugunsuzluk 
Çirkin kadın, bir ,.pka ala

cakta, ıapkaadald u ıt1zel 
ıapkayı bl!ıma slJdl; ppb. 
çirkin kadına yaJotmacb, ppkatl 
ıebeblol ıGyledlı 

- Siz de aftzelainls. ıapb da 
ıtlzel amma bayan, lfzln gize& 
ifnlzle ppkanuı gllnllltl blribl
rlne uygun altmedL 

Desene 
Asri amae, asri çocupa: 
- Gel ya'R1119 pi, dedi, 

l8DA mama fttW)'I• de laapar 
hopur yap! 

Çocuk glldla 
- Ne tullaf kODllfUJOl'89 

anne; gel yavrum -- 1emell 
Yereyim de ıe deae .. I 

Böyle Geçse 
Ajaçlarcla lmflar, cahhlrda 

atuatoı bacelde.rl GttlJorlardl, 
iki HYglli JaDya-. bJrlblriDe p• 
km oturmuılarclr, .kek .a. 
açta 

- Batla lmrBmtlz blJle larcla 
l'P9 •• iyi olur. 

- Ne IJI ol•. 
Biru dllfbdl: 
- Amma alqamlara ı•hr• 

d&n•, ertesi tll• Jİlle ıeJlrlzl 

Hay Hay 
R .... m pllja• 

resmini 1apı1or-
dlt, reuamla 
praja ellerial 
•ftflmda: 

- Sl&e yardı• 
edebilir miJim.. 

-Ha1 la•t• 
plljddl bmlarl 
UJITW derer 
mbd ppark• 
ekalk rapm1y• 
,..ı 

Bilmem 

- Geri ıeJ. 
cilde! 

Mizahçı 
okur, ben de dinlerim ! - Koc ... du bol para alan bir lladmdan 1 



Hangi Kolcular 
Ne Zaman 

1 Ve Nasıl 
Siirülii.r ? 

.................. ,._, ..... 
mayı ltl1ad ~ 

Malat .... Wr ... ...... 
siJclliWI .... .... 
...... doire ....... --
arew., L'•..t,.Wltu..,.._ 
k ............ ,.. -·afak 
olu. Ttlvft alM 1111111 ..,..., alr -------- ... 

So 
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· italy~ Askerlerinden Bir Kıs 

Dllıı Afrltaya Banket edın Italyan ıönüllllerl 

lstanbuldan da Bir Kaç 
Genç Afrika ya Gitti 

Don ıehrimisdeld ltalyaa faflat 
ıençleriaden 38 1 dla ıabah Mat 
11 de ltalyan bandırah Çita 
•apurlle Habetiıtaaa hareket 
etmlflerdlr. Bu kafilenin batında 
Puayotldiı lalmll bir zabit Yare 
dır. Siyah ı&mleldi pnçler bu 

arada ltalyan Ye T&rk baJfak· 
lannı bir araya getirerek bOyDk 
tezahllratta bulunmuılar, Tllrkçe 
Ye ltalyanca .. yaıa ., dl!'• batır
mlflarmr. 

Giden gençleri birçok akraba 
Ye yakınları ujurlamışlardır. 

Konsey 
. işle~ 

Bugün Öneınli 
Görüşecek 

On O çler K-o-m-it-e-sı-. -6- ec_e_ Toplandı, 
Çalıttı Sabahın Birine Kadar 

Londra, 4 (A.A.) - Morolng 
post gazet .. :nin Ceneneden 6j'
renditine 11Sre uluılar ıoıyeteai 
konseyi, yarınki ( bugOn) toplan• 
t11ında ltalyan mllıtemlekelerile 
Habet hudutlarındaki kunetlerin 
miltekabilen geri alıom&1ın1 ye 
uluslar ıoıyetHinln •ereceği ha· 
kem kararını iki tarafın kabul 
ey!emeainl isteyecektir. Bu talebi 
fa'af etnuyecek olan taraf müte
caviz telAkkl olunacak •• konıey 
ekonmik vezecrl tedbirlerin tat· 
bikını fıteyecektlr. Bu talep, bir 
Frnaız • lngiliz mubtıra11 ıeklinde 
konHye verilecektir. 

Pakt lhlll Edlldl MI? 
Londra,4 (A.A)- Aıııociation 

Protl, durumu uluılar kurumu 
cepheıinden tetkik ederek diyor 
ki: .. Soıyete, ilk evHI paktlD 
lhlil edilip edilmediğini gözden 
ıeçirecektir. lhlil edllmifse, Heri 
tedbir almak, kendiliğinden or
taya çıkacaktır. 

Parls, 4 ( A. A. ) - Oeuvre 

•• 

gazetesi, B. La•al'ın, ltalyanlar 
lngiliz filoıuna kartı tahrik eHri 
olmayan bir tecavüzde buluaduk· 
ları takdirde uluıJar ıosyetHi 
mukavelenameainin 16 ıncı mad· 
deıinin Uçilocn paragrafı hllkllm• 
)erinden doğan taahhütleri kabul 
edeceğini yazmaktadır. Ancak 
Franıız baıbakanı bunu iki ıartla 
kabul edecektir. 

1 - Franıa, ltalyan • Habeı 
anlaımaılıj'ı yOıDnden tehdide 
uğrıyan herhangi bir deYlet lehin
de himaye tedbirleri alacak o!ur
ıa lngiltere bu hali, bir tahrik 
eaerl addetmlyeceğlni ta~hbnt ey• 
lemeJidlr. 

2 - lnılltere, bugtln FranN· 
dan lıtemekte olduğu yardımı 
icabında Franıaya yapmayı taah· 
hllt eylemelldir. 

On Üçler Toplandı 
Cenevre, 5 (A. A.) - Dlln aaat 

22 de toplanan on tıçler komitesi 
raporunu hazırlamak nıere ... 
babın birine kadar çahımıtbr. 

Komite toplantalanna bu 1abab 
da devam edecektir. Bu toplan• 
tada zecri tedbirler me1ele1i 
mevzubahı olamamııtar. 

OOleye DoOru Gelen Telgraflar 

Aksum-Adua Cephesinde 
Şiddetli Muharebeler 

Adiubaba, S (A.A.)- HaYaı 
bildiri} or : Akıum AduYa cephe· 
ı'.nde kanla muharebeler olmakta• 
dır. 

Habeı kuvvetleri ltalyanlara 
ceaurane mukavemet etmektedirler. 
ltalyanlar piyade, topçu, tank Ye 
uçaklarla bilcum etmektedirler. 

Haya filoları durmadan Habeı 
kunet:erial bombardıman et
mektedlr:er. 

Diğer taraftan Ha•aı aja11-
ıın1n bildirdii'ne gire Raı Seyum 
kuYvet:eri Akıum • AduYa cep
be.ainde tiddetle devam eden 
harbe benDz girmemitlerdir. 

• 
Musolinl lnglltere ile Anlatmak istiyor 
Londra, 5 (Ôzel )-Muıolini lnıiltere bükiimetine yaphğı bir bildi· 

rikte Akdenlzde lngiltere ile ltalya araamda aamlmi bir birlik tee110· 
ıüoll istediğini ve bu ıuretle harbin kııaltalacağını aolatmııhr. 

• 
Londra, S (HaYBı) - Muıolininio ıon tekliflerini lnıilterenln 

kabul etmesi muhtemel görülmemektedir. 

İtalyanlar Leros Limanını Kapadılar 
Londra, 4 (A. A.) - Reuter 

ajansı ltalyanlarm On;ki adadaki 
aıkerl hazarlıkları hakk1Dda etrafla 
ma!iimat Yermektedir. Tahıit edi· 
len ltalyan kuvwet•eri 15 bin 
kadar tahmin edilmektedir. 

Leros'a cephane çıka rılmııbr. 
Leros Umanı çelik ağlarla Ye 
torpillerle kapatalmııtır. Bu geçi· 
din otuz metre geniıliği vardır 
Ye sadece ltalyan ıemilerine açık 
bulunmaktadır. 

mı Habeş Tarafına Geçti 
Habeş Kumandan1arından Ra 
Seyum Çevirme Harekti Yapıyo 
-~~ -··-~-ı~~7~~~~~=~~, 

Gazeteleri 
Protosto 

Ediyorlar/ 
Roma, 4 (A.A)- ltalya mat

buab, umumiyetle, Habeı hare
kitmı tenkit eden yabancı baıın 
aleyhinde durum almııtar. Mesaa• 
gero. lngı1lzler tarafından ileri 
silrftlen "Yeni zultlmler,, hakkın· 
dakl haberleri fiddetle proteato 
etmektedir. 

Korriyera Dellaıera da diyorki: 
ltalyaya kartı göıterilen kanlı 

hakıızlık b1lyllk bir nefret uyan· 
dırmııbr. 

Del Popolo da ıunları yazıyor: 
ltalya artık geri dönemez Ye 

baıkalarının inadı için milyonla· 
nnı botuna feda edemez. Geri 
dönemez. çtınkn gittikçe faılala· 
ıan end011trialaio ahengini kıra• 
maz. Geri dönemez, zira 1 300 bin 
ltalyan evlAdı, açık alanla dönmek 
için Afrlkaya gitmiştir. 

lngilterede 
Herbe Karşı : 
Sigorta 

----
Londra, 4 (A.A.) - Buglln 

slrortalarda harp tehlikesine karıı 
F•k çok talep olmuı •e bu yllz· 
den primler çok yUkselmiıtir. iki 
memleket araıında yıl sonun
dan evvel bir harp tehlikeıine 
karp yllzde 75 e kadar prim iı· 
tenditJ Yakl olmuıtur. 

ihtiyat efradı araıında bulu
nan it adamları Loyd ıiıorta 
kumpanyaıından llç ay zarfında 
askere çağrıldıkları takdirde va· 
ridatlannı sigorta edip edemiye· 
celderl hakkında maliimat fstemlt 
lerdir. 

Fındıklıda Büyük 
Bir Yangın 

Bu Sabah Pürteliı Mahal
leainde 6 Ev Yandı 
Sabah ıaat Oçe doiru Fındık· 

hda Pnrtellt mahalle: sinde bllyilk 
bir yangın çıkmıı 6 eY yanmııtar. 

Ateı Fmdıkhda Pilr.tellf ma• 
balleıinde maliye memurlanndan 
Mekkinin oturduğu ahıap evin 
taYan arasından çıkmıı birdenbire 
ı•nif lemiıtir. 

Etraftaki eylerin de ahtap ol
ması yangıam bllyiimeılne ıebep 
olmuf,sarfedllen ıayretlere rağmen 
ate9in lSnüne geçmek kabil olama• 
mıı, 6 :ev yanmııtar. 

Yanan evler be9, altı odalıdır. 
Yangının elektrik kontaiın

dan çaktığı zannedilmektedir. 

Atatürk, Dıt Bakanını 
Kabul Etti 

Ankara, 4 (Ôzel) - Cenev· 
reden dönen Dıı Bakanı Tenik 
Rlltlii Ara•Baıbakan ismet lnönü
ntı ziyaret ettikten sonra öğleden 
ıonra Cumur Baıkanı Atattırk 
tarafından kabul edilmlttlr. 

Dıt Bakanının bugünlerde tek· 
rar Cenevreye fitmesi muhtemel
dir. 

. 
• • • • ____ ,_ 

....... 
• • 
' . • 

Habett•kl en son ••v•t durumunu glSateren Harita 

ADIS- ABABA, 4 (A.A) - Habeı orduları kaı-t 
mandanlarından Raa Seyum, blr taraftan Adua 'd 
lta)yanJara mukavemet ederken dij'er taraftan 
iki bin kiıilik bir kuvvetle ıimalden Adua'nın g 
bine doj'ru Agordat istikametinde ilerlemektedl 
Piştar kıtalannın Eritre ıınırını geçtikleri ve b 
kaç Italyan mevziini lığal ettikleri söylenmektedit• 
Eritreli ve Somalili birçok yerli askerler Habeş ta': 
rafına geçmiıtir. 
Adua yakınlarında bir ltalyan tayyaresi ateıle dil
ıürülmüıtür. ...... 

Tayyareler Hep Bomba Atıyorl 
Adiaababa, 4 ( A. A. ) - Snel hareketler hakkında bup 

deki tebliğ yapılmııtır ı 
ltalyan uçaklan Jece nehri yakınindekl Valkalt Ye tamadia iz 

ne bombalar atmıtlardır. Üç 611 ye alta yaralı Yardır. Bombalar ıl 
telgrafhane lzerlne ablm .. tar. ltalyan uçaldan O,aden lliadeld Kor 
Ye Gerlogurl lserine ele bomba atmıılarchr. Buralarda 611 Ye y 
o!up olmadiia belli delildir. 

.. * • 
ltalyanın Tazyiki Arttı 

Roma, 4 (A.A) - Son haberlere g&re, ltalyan lutaabmu A 
ya dotru tazyikleri artmıtbr. Şehrin almdıiı haklaadald haber t .. 
yit etmemiıtlr. Adiarat ıehrinl mlldaf aa etmlt olan yerli çetel 
Adua iıllkametine çekilmitlerdlr. Orapa t .. ldlltlaamaktacLrlar. .... ,,. 

Habet Veliahdının Karargihında 
Londra, 4 (A.A.) - R6yter ajanıımn Diredauadan haber aldata 

g6re, Musa Ali mıntaka11nda bulunan ltalyan uçaklan Hab.. veli 
bnlD kararglhı olan Deaaieye hareket etmlflerdlr. Bu uçaklar, bllt 
yol boyunca bombardıma devam ediyorlar. 

Danakll kabileleri panik halindedir. Çtınkl 6mtlrlerlnde 
olarak tayyare ıtsrmOflerdlr. 

Adlsababa, 5 (uzel) - Habeı hllkfımeti, harp hakkında ilk re 
tebliil neıretmipir. Bu teblitde, Aıaml •• Adlgrot mıatakalan 
dlfman ( ltalya ) ordusu tarafından zapteclildlil blldlrili1or • 

ltalyada Heyecan 1 
Roma, 4 (A.A) - Akıam gazeteleri, ltalyan lataatının Adua' 

doğru Uerleyi9ini heyecanlı bathklarla bildiriyorlar. 
Roma, 4 ( A. A. ) - Eritredekl ltalya orduıu kumandanı gener 

Dö Bono tarafındun kıta,ta verilen bir gOndelik emirde ı&yle denli' 
ektedir: 

.. - Kral hududu geçmenizi istiyor ve silihlı kuvYetler Bak 
Muaolinl de bu huıuata size emir veriyÖr • ., 

(H•be• • ıtaıvan Jnuuber••I h•kkınd• 
ilk ll•Hrler dolcmuncu •ıfamtadadır• 



5 Birinci Teşrin SON POSTA 

İtalyan Tayyareleri Kadın-
lar Ve oc ki r 

•• 
Uzei-ine 

... •• "' Olüm Ateşi ag ırdı 
Aduva Muharebesinde iki' 

Taraf Kuvvetleri Pek 
Çok Zayiat Verdi . 

Adlıababa, 4 ( Özel ) - Ayın 
DçUncll gDnti ıafalda beraber, 1&at 
b•ıte, Erltr. Fran11ız ıomaliılnln 
birleştiği noktada klin wu1a Ali 
dafı fıtlkametinden Oç kol üzeri• 
ne baıhyan Italyan taarruzu, per• 
de perde fnkiıaf etmektedir. ltal• 
yan taarruzu buyuk teıirinl Adua 
Uzerinde glSıterirken bir takım 
naıyan uçakları, TlgHill Uzerlnde, 
Tlgronl dili il• yaıılmıı ·ve içinde 
"ya Italyanın doıtluğunu kabul 

ederainiz, yahut 61Urıllnllz,. cllm• 
lealnl taııyan beyannameler atmı ... 
lardır. Bu b•yannameler, aynı za• 

manda halkı Habeşlıtandan ayır· 
maya ve kendi krallarını bizzat 
ıeçmiye davet ediyordu. 

Adua iıtlkametlnde llerllyen 
lta)yanlar, Adua ile Akıum ara· 
ımda Ras Seyum kuYvetlerile kar
tılaımıılardır. KarııJaşılan meYklin 
adı Mairebidir. ltalyanlar, bllha&1a 
tank kullanıyor ve bombardıman 
uçaklarından iatlf a de ediyorlardı. 
Bu bombardıman fllotuna M. Mu· 
ıollninin damadı Kont Clyano 
kumanda ediyordu. ltalyanlann 

iddiasına göre filo, Adua Uzerin
de bir keıif uçuıu yaparken top
çu ateılne oğramış, bunun Uzerl· 
ne filo mukabele etmiştir. Bu mil· 
nasebetle ' Royter ajanıı ıu malO· 
matı Yeriyor. 

Aduanın bombardımanı yUrek• 
ler tırmalayıcı 11abneler yaratmıf 
ve bir çok kamn Ye çocuk ölmn.
tUr. 

Bu ıırada Musaall dalından 
Deaaiye gJden yol da uçaklar ta· 
rafından bombardıman ediliyor-

du. Bir' bOyUk kısmı hiç uçak 
görmemlt olan Dnaakll kabileleri 
balkı dehıet içinde kalmıılardır. 
Hebeşlller Muvaffaklyetalzllk-

lerlnl ltlref Ediyorlar 

Londra, 4 ( A.A ) - Adi .. 
. ~b.abadan gazetelere blldlrillyo~: 

Ha beı komutanının bir bUdirJj'in· 
de ıunlar kayd•dUiyor: 

ltalyanların ağar topçu ateıl 
albnda Adua'yı daha fazla muha· 
faza edemeyiz. lta:yanlar ajır 
topçu, uçak ve tank kullanmakta• 
dırlar. Adua'nm anahtarı demek 

olan Ramab dağını ltalyanlar 
hücumla ele goçlrmiılerdir. Şafak· 
tan beri Adua etrafında cereyan 

eden muharebede, iki tarafta 
ağır zayiata uğramııtır. Habeı: 
ler, hava bombardımanından çok 
mOteesalr olmuılardır. Bundan 
haıka Ağam v• Adıgrat haYa• 

Hainde de Habe91Uer muvaffakl· 
yetalzliğe uğradıklarını kabul edl· 
yorlar. Adua'dakl kuvvetl•r. ku· 

manda eden Raa Seyun'un bulun• 
duğu mevkii, bflbaasa hava 
bombardımanlarından ötnrll bo
ıaltmak mecburiyeti hasıl olacak· 
tır. O bölgedeki Habet askerinin 
ıerl çekilebileceği Umit ediliyor, 

l bu kuvvetler, bazı muvaffaklyet• 
ıisliklere uğramıılardır. 

Muharebeler• Dair ltalran 
TebllGI 

RomL 4 ( A.A.) - BugUn 
6ğle UıtU, propaganda Bakanlıit 
tarafından yapıl•n ilk Jtalyan 
reıml bildiriğl ıudur: 

Dlln 11abah aaat beıte, faıiıt 
fırkalan ile yerli askerlerden 
mürekkep fırkalar, yakın Habeı 
tehditlerini pUskUrtmek tb~ere 
Barra,ıt ile Megheç arasında 
sınarı geçmfıılerdfr. ltalyan lata· 
lan, Cenevre kararlarına rafmen 
huduttan çekilmemfı olan bazı 
Habeı karakolları arasından gUç 
ve Arızalı bir toprakta llerile
mişlerdir. YUrHyUı cephe1i, ıinır 
da 20 kilometre kadar meaafe
dedir. Habeılerin mukavemeti 
fazla olmamıştır. Ahali, ltalyanla, 
rı evlerinin önlerinde beklemekte 
•• beyaz bayraklar 1&llamakta 
idi. 

ltalyan haYa kuY'fetlerl Taka· 
ze ırmağı ile Makale'ye kadar Uç 
keıif ve ıevkUlceYf uçusu yap
mıılar, diğer hava filolara da 
ahaliye beyannameler atmıılardır. 
Çok kuvvetli bir piyade ve topçu 
ateıine uğrıyan iki bombardıman 
tayyare filoau Adua ile Adiırat 
arasında Habeı stıel kuvYetlerlni 
bombardıman etmfılerdir. Kıtalar, 
sıeceleyln ıaptedilen yerlerde kal· 
mışlardır. Sabahleyin de ıafakla 
beraber bUtün hat Userinde hU· 
cuma geçmfılerdir. General Dö 
Bono ltalyan aıkerl•rinin mane
viyatının gayet iyi olduğunu bit· 
dfrmiştlr. 

* Adisababa, 4 (A.A.) - ltal· 
yanların hedefi Aksum • Adigrat • 
Adua hattınt tutmakbr. Üç koldan 

yapılan dünktı ltalyan taarruzu neti· 

cea:nde, italyanla, bu batt: hiklm 
olan Daratakl dağlannı tutmiya 
çaliımakta idiler. iki tarafın za• 
ylita da feci olmuıtur. Habetlileri 
tayyare bombardımanları Agami 
lla Adıgrat araamda bozguna 
uğratmııhr. Habeşlilerin en bllyl\k 
mukavemeti Abıum yakınında, 
Maiberada görülmektedir. Orada 
timdi çok ıiddetli bir harpten 
bahsolunuyor. 

Agamen cİHrında baılıyan bu 
harp dnam etmektedir. ltalyanlar 
burada bf r mikdar malzem• ve 
e1ir bırakmıılardır. Haberler, çok 
fena şartlar altmda alınmaktadır. 

50,000 Habeş Mukabeleye 
Koşuyor 

Londra, 4 (A.A) - Star ga• 
ı:etesine göre Haheıliler, Aduayı, 
aldıkları emir üzerine terketmlş· 
lerdir. ÇUnkU, burada, daha zl• 
yad• dayanamazlardı. 

Evning lıtandart gazetesi ise, 
Habeıiilerln gec• harbine batla• 
dıklarım Ye araziyi iyi bildikleri 
için bunda çok muvaffak oldukla• 
rını kıydctmektedlr. Mamafih Ha• 

2000 
Ölü 1 

Adi11ababa, 4 ( A.A. ) - Oıa· 
den mnıtakaıında da ıtddetli biı · 
muharebe baılamıı, Habeolilerden 
2000 kişi ölmttı, blrooklan yara
lanmııtır. 

-~···~ .. ..,..,..--~ 

'i 

ltalga• Somallılrı• ve Italg•• ordu· 
.... a m•naup M!d•m•rt bir ıavarl 

-------•·noı__. __ 
beı kuvYetlerlnin bllyUk kıımı 
dağ eteklerinde toplanmıştır Ye 

ltalyanları orada beklemektedir
ler. Bu kuvYetler, yeni mUhlmmat 
v• aakerlerl• her dakika bUyO· 
mektedir. 

50,000 klıllik bir Habeı kuY.. 
Yeti, Cibutl • Adlaababa demira 

yoluna doğru flerllyen ltalyanları 
durdurmak emrini almıtlardır. Bu 

mıntakada ltalyanJarm 96 tankı 
Ye bir çok tayyareleri vardır. 

lıerl Hareket Te,ebbUalerl 
Devam da 

Londra, 3 ( A. A.) - Eritrede, 
Masaa'fadan bildiriliyor: Italyan 

kuvvetlerinin dUnkU ileri hare• 
ketleri hiç bir mukavemet gör-

memiştir. SefU bir durumda olan 
halka erzak dağıblmıthr. Macab

le ve Oacazze nehri ötesinde Uç 
ketlf uçuşu yapan ltalyan bava 
ku•vetleri, bu mıntakalar llzerlne 

yiyecek ve propaganda kiğıtlan 
atmıılardır. Bu aabab bUtOn Erltre 

cepbealnde llerl harekete devam 
edil mittir. 

Aduva Muharebesi Nasıl Oldu? 

Adi1ababa. 4 (A.A.) - Adua 
b6lgeslnden gelen 11on haberlere 

göre, bu ıebrhı önllnde bUyUk 
bir ıavaf baılamıştır. Habeıler, 

kendi mevzilerine mükemmel su· 
rette yerleşmiflerdlr. ltalyanların 
ileri hareketi büyük güçlükle kal"" 

ıılaımaktadır. ltalyaniar Aduayı 
lıgal etmek ve daha iyi mevzilere 

yerleımek için blytik gayret aar· 
fedlyorlar. Her iki tarafın za· 
l lab çoktur. Yakında Habeı 

hükumeti, bir harp bülteni 
neşredecektir. Yarından batla• 
mak üzere aansör llAn edilecek· 

tir. Desaiedeki Italyan konsolosu 
150 kişilik bir kananın başında 
olduğu halde bugün sağ vo 1alim 
Adieababaya aelmiıtir •. 

. ' 

• . 

--- . · ı · ~ -
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lngiliz Gazeteleri . Digor Ki: 

"Musolininin Açtığı 
Harp Kıstı Sürecek,, 

Amerika Gazeteleri De /la/yanın 
Saldırışını ''Caniyane,, Kelime

şfgle Tavsif Edigorlar 
lngilterede : } 

londra, 4 ( Özel ) - Habe9 • 
ltalyan harbi mUnaıebetlle gazete· 
ler tefıir Ye mlitalealarla doludur. 
Bu arP fla Star gazetesi diyor ki: 
Mu&Jıinioln harbi kısa •e pek 

ıerefJ ı olmıyacak bir neticeye 
ermeıl için Uluslar Soıyeteainin 
elinde klfl ku'fvet •ardır. Onun 
hareketine, tlddetli bir hareketle 
mukabele etmek lazımdır. Inaan 
hayatım ve ileride sulhO korumak 
için bu, tok yoldur. 

Londra, 4 (A.A) - Amele ve 
Liberal partilerin meyilleri teıa· 
hUr ettiği için hilkômet, Cenevre 
de de kuvvetli bir IJ1&n kuJlana• 
cakhr. Newa Chronlcle, ltalyan 
tedbirlerinin mUtecavb:ana oldu· 
ğunu 11öyledlkten sonra u)uılar 
aosyete11I paktının on ikinci mad· 
desinin, tarihte hiçbir zaman gö
rnlmemit şekilde ihlal edildiğini, 
bu itibar ile ayni misakın 16 ancı 
maddesi mucibince mU•yyedelerin 
otomatik bir surette tatbiki la· 
zım geldiğini kaydediyor. 

Ayni gazete, uluslar aoıyete
alnin dağılmasını istemiyorsa , 
Franaanın, canlyana ıartlar dahi· 
llnde baılamıı olan bu harbe nl· 
hayet vermek çarelerine iştirak 
eder, diyor. 

Deyli Herald ise harbe !Uzum 
olmadığını, ltaJyanın üzerinde ili· 
tiaadi tazyıkui kafi geleceğlnJ 
kaydediyor. 

Amerikada ~ 
Nevyork, 4 ( A.A. ) Nov· 

york Herald Trlbondan: Habeşiı· 

tanın zorbacaaına tecavllze uğra• 
mailm, bir adamın caniyane 
dell lği diye tavaif etmek kolay• 
<?ır. Fakat bu, aynı zamanda 
baalttir de, çUnkll bu gör_llı bizi 
yanlış neticelere götUrUr. M. Mu· 
ıollni Büyük har be kadar bütnn 
medeniyetlerin yaptığım yapmak· 
tadır. Maamafih bu da onu mAzur 
göstermez. 

Nevyork Taymia: Muıollnl eko
nomik zecrt tedbirlere disiplinle 
mukabele edeceğini söylUyor. 
Bu, ümit verici bir durumdur. Bu 
demektir ki Musolinl, bu tedbir
leri harp sebebi addetmiyecektlr. 

lsveçde: 
Stokholm, 4 (A.A) - Başba· 

kan Hansson Hahet meseleai 
hakkında gazetelere beyanatında; 
lsveçin, uluslar sosyeıi üyesi sı· 

fa tile sosyetenin kararım bekle-

mekten batH. bir ıey 
cağını s6ylemlıtir. 

Almanyada: 

yapmıya• 

Halle, 4 (A.A) - Propa ga~ 
da bakanı Her Göbels, büyük bir 
kalabalık önünde, Habeı meceı .. 
11ine dair demittir k i : 

"- Şu dakikada Habeş top
raklarında toplar alirlüyor. v. 
uçakların attıkları bombalar pat• 
lıyor. Cihan ağır kararlar almak 
mecburiyeti karşısındır.Almanyanı~ 

ıUel satvetini elde ettikten s!>nrt 
tekrar arsıulusal bir devlet halla• 
gelmeai bize teselli •eren bl• 
heyecandır. 

Japonyada: 
Tokyo, 4 (A.A) - japo:ı ka• 

bineıi, cuma gilnti Afrika işlnf 

konuımuştur. Japonya, hariciye 
bakanı Hirota'ya göre, ıf mdillll 
bugUnkli durumu değittirmiyec•k' 
tir. Habeşiıtana ıllel mlişabid d• 
göndermiyecektir. Uluslar sosy~ 
teal 16 ıncı maddeye göre bb 
vaziyet almadıkça, Japonya da al• 
mıyacaktır. 

Tokyo, 4 ( A. A.) - Buglln 
lnglli:ı elçisi Japon dıı bakanhlı• 
na gltmiş, Habeı meselesi hak• 
kında görllımll~tUr, Japonya, bu 
işte tamamen bitaraf olduğuot 

bfldlrmiftir. ...... ' "' .... ,,_, __ ..... ~ ... ·-· ........ ....-..-. 
F ransada ltalya Le~ 
hinde Ve Aleyhin· 
deNüinayişlerQldu 

Roma, 4 ( A.A. ) - Fransa• 
da ltalya lehinde yapalan tezabtı. 
rat arasında Frans.ı entellcktll• 
ellerinin tezahuratwı n iki bl• 
Franııı zabitinin doğu Afrikaıın• 
da savaımak için bir alay teıkll! 
iıtediklerini kaydetmek lazımdır. 
Franaadakl iki askeri teşekknl 
tarafından gelen telgraflarda, 
ltalyanın Afrikadakl hareketi talf 
Ylp v. tebrik ediliyor. 

* * * Pariı, 4 (Özel) - MonpelJ• 
de gençler tarafından yapılan bir 
göstuide bir k11uu gençler 11 f rall'
aa bitaraf kalmalıdır. Zecri ted• 
bir iıtemeyiz!,, diye bağırmışlar, 
bir kısım gençler d~ ,.Yaşasın Hı 
beş imperatoru,. diye brağırmıv 
lardır. Faşist aleyhtarları, bfrçoft 
ıehirl.rde Italya aleyhinde göılaz 
riler yapmışlardır. 
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la Ab tınyor.I Uzun 1 

-----·~-) rdı Sakalın 
Aptallıklan 

&r ... Topal.el ubd .. 
u. .......... ,. slttL 

"AmM Unnabl .. , ... 
ıel•profelltla koaferUa• bir 
........... Ben '111• •4'•• 
..... cU& Bnmedllf, enlamadıla 
.. bir.., ,-. .. 

Umaubl buaa ..,._ p 
.tip c11a1 ... ,. karar Td. AP 
lracla11 - ....... .. ... sttme-
..... .. A,llerl•• ..... , .. _ .... ,.. .... ... ......... ......... .., .. . .... 

Ua ...... •••• ,..d_ .... -. ................ . 

-· tu ~ ele •• .-.• • burum 
tamire mi blldnt; •1• IOl'd& 
h ıef.r ele Topaabt Pfll'dt 

Ne tamiri l~~al Ay &zerine 
.._edin mi? Oraja ••a.r' aalll 

Y emişteri Hangisi 

..-.-. ..... nnia\'. ~4!!tlla~._,_.,_._.._.. .. .._~ 

Taha/ 
Ş,,,ler 

ctotiDar. 
T..,..W ~.._ lrat.14' 

•A.,. ....._._ lımmttmDJ•, •1 
beriae raal •J• dair ot, ..., ...... 
Banu 
Siz De 
Yapınız 

• 
esı 

Yedi? 



Nif-• J.ıert ~: ~ı 1 

Sağlık Bakımın
dan Niifas Sayı
mının Fa~.,,daları 

.... .... bir ... ,.. bir 
Wıli ... 11111111 .. .... ...... 
...... 7 ........... .. ..... ,..... .. , ... .............. 
...... ..,. ....... a•Fhb 

,. .. ~- .. IMIBj. '· -
cl.ncelerde tUriltat ppbim 
~ o •atahlı ldç y. 
me•elr, taw .. makla Wr tabii•. 
Çlnkl; hLJwln lla hutalıjı 
tan•ma-cla 1•1•; dimağıDa 
mlcernt olarak oaa prlıpirmek 
değil, bir ikinci teaadUfde onu 
ıartlarına ltabnlr, nçtfti ••-'· 
lua babralıı elr' atla taaıyıp 
lJi etmek • aflam ollınlu da 
o laut.hp ,.blumamak için o 
flll'l)ara abwww•ıyl 1tr.ı..ektir. 
8-ıa Japll'+'=ek ~ nvell; kaç 
kiti eJdatam- Wlmlye lhtiy~ .... 

2 - Bir ••• ...... •hltl 
...., ...... - .. detra .. 
nk ........ d....., .._ kakla ..................... 
Dot-&.r au. 11 .... r mi çold. 
baa aaaraa .... .ı.,w..., 
eblliyor mu? o.......,... Jlzde 
bca 11a,. .. .. .. ... .. 
b1t9a 8emclt blNJ eclilea YUatf 

rakamlardan Jlkıek midir? Dew
let bunu bilecek ki aetlce k6tlye 
dofra ıf dlyoraa çarellal araıua, 
tatbik etala. 1 

3 - Vuatalı nya va11ı.z 
olarak tabataa tUn. laaJYandaa 
lnwaa ıreç.a ltaa buluklu ta
nı1oruz. Biı •aMlle halkam, ı. 
ıehlr, bir llCM puçamaı lrapla1an, 

· >'•11lan ( bulaıık •• Y•Jıhcı) bir 
çek lautaı.Mer bauyora. Ve .,__ 
l• • ..,. ..... kitleleri ..... 
aıada •tllüm miktarda ilimler 
1a,_ k~ '-talıldarna b....
da ıell1or. 

Bir memlekette hlJle bir haa
taht- hlkla ılrlp *'-diiW 
bilmek için k&1 ldeWn yakalan
dıjını ılln ıeçtlkce bıtalanlann 
mlktannın arbp eluDclljinl bilme
ye ihtiyaç nrdır. Bana anlamak 
için ise eneli orada kaç kit1afa 
J•rlepılı bulwacluta•11 bilmek 
IAZllD<Lr. 

4-••••Wı.u.,...,. 
mlı bazı hııtaJıklar btll•abilir 
n •• ı ıt. meıell frenp. utaa. 
trahom, ••rem ile avaı J•par. 
Bu aa•qta yerine 16re birçok 
u...Uer, metodlar kulla811• Bir 
muayyen mllddet ....,. batalaa 
JOlda ma•affak ohnnıp ohınma• 
dığını anlamak, icap ediyona 
Jola deilltirmek • .,. ,..ı baza 
81Uller llA•e ederek mllcadeleyl 
idare etmek ister. MaYaffaklyet 
••lyona tattap 19lcla dev .. 
eder. itte bayle bir karar • ., .. 
bilmek için de haıtam11, iyi ola• 
11111, IHe• ad '•I WlmiJe. d•laa 
enel de .... ıekette kaç ldfiala 
ıturduğunu bUmiye ihtiyaç vardır. 

5 - Genle dnlet ttıkUlb, 
ı-.k k.....ı.r muhtaçlara, dlr 
kGnlue... Jartl.m .. bltçe •• 
teıkilltlanm allfuıa a&re t•zl• 
etmek her noktaıınm •lıhnna 
16re bııııhk J•pmak .......... 
yetlndeclirlu. 

6 - Soa ı ... ••lucla Awnapa 
mllletlerlnde bUhaııa blytlk ... 
birlerde dotam azaldıfun ılren 
baza mtlelllflw be,az ırlı lnaaa
lanma ba ıerilem•ia• •ukabU 
ıan ırlôa ubn°N•daa , ... , .... 
la flklyet edl1orlar. 

SON POSTA 
,-

• • 
lstaab111da ilk Basathane 

Bizde Dk Rasathane 300 Yıl .. ~· 

Once Kurulmuştu 
Fakat, Bir Softa Fermanile, Daha Ku

rulmaaile Yıktırılması Bir Oldu 
Gepm ,.ı Twa w1P etti de 

Kmdlll tepel•iae -., bbklt 
Ye dejm'll n•tp•111 Bay FatW 
...... Tıp .. Tedik Flkretla 
lflJ .... bemeyeB, belhlJ JDY .. 

ailri bir JWde hocama JUft 

lmnaq.. Bitim ...- çardakJI. 
çiçekti, tarlah ft bmeriyeli Ra
sathane bahçesinde geçiriyor. KD· 
~k, toprak hlr tepe lzerigdeki 
m..egrafya biaul, bir 1ar lze
rillde duna .. teorolojl blaa•, 
c••hr, lletler, Wler, mini mini 
bGnlar, wldaJar; çabaklar, yel
lamtnlar, pena..ı.r, ze•benkler, 
demirier, CJYlllar, ..ıar, ta•talar, 
tet.izler, '-romelre ye tenaomet
nler 11r1111DC1a mı•• kendini 
kaybediyor. 

Bay Fatin De bir çardak alhn
da otururken, cleferU hocamız 
bua btanbulun ilk raaathaneli· 
nl de anlattı. Ayn bir kljıda aot 
tuttutum bu atızel ve enfes ma• 
ltlmafı ayrıca yumayı dllşilnmlr 
tam. Fakat rasath&aeyl pulıktao 
ıonra 8teki notlarımı kaybettim 
Ye ba ytızden de epeyce yandım. 

Geçenlerde ldtaplanm Ye ki
lıtlanm arasında buldujum bu 
notları tfmcll 11raaile aize de Yer

me1e çalııacağam. 

latanbulda Ok l'uatlaaae.. kaç 
Jd &ıce di1ecebiai&? Eh, u 
değil.. Oç uarhk bir zamana ll

iar, le uıı en.ı kurulan a.. 
ruatbaae. o Dmuİld zibnlyetla 
kqmekethıl. beta•tinl, ajcla•111 
ıöatermek itibarile, oldukça me
raklı bir (Hnıwua)a maliktir. 

Jf. 
Tophane ile Fıadıkh arum

daki bDylk caddeJI biDr•iz. e. 
caddeden Deriye. Fınchldı1a doğru 

nllfuaa tenlladat « 39,7 ) oldaju 
h.W. ha nkam, 1932 de 15,1 re 
lomltt Jaİ blade 62 lllılbetincle 
aulaufbr. Franaada ha azal_. 
47, D•••arkacla 44, Brltanyada 
36. latiçncle 49 d ... 

Keza ba,lk pllir_. eYlm
me mlktaruun •n•ma• ela ehem· 
ml1etle dikkat 16zllnll çeklJor 
•• bir çokları nllfua miktarıada 
çocutan en çok olma11 lhtl7ara 
dofro miktarın m11Dt,aıam azalma11 
(Azım olduğunu, yani aOfuaun kai
deden *veye dojn bir kllih 
(mahrut) tekhla ....... llluma
au ileri alrarek bu aicliıle kWA
lua tersine cl6nenk ucu De tu
tan••' .. ü..l,.tiacle kalace
jaaı iddia •• tehlik•J• ituet 
ediyorlar. 

&ttabl bu .,..m.a; ilzam-

ıiderken ıolunuu dllte• ikinci 
dik. merdlvenD yokuıu •in' ap 
çıkın ve cihanglrfa tepeafne br
manın. Sonra ıata ıaparak Der .. 
de bUyllk apartımaalann &I011de 
durun. Iıte, buraaı Ounanhlar 
devrinde fstanbulun ilk ra1atha· 
nesinin kurulduğu yerdir. K6hne 
bir zihniyetin kurbanı olarak, im· 
nalmamle yıktınlmua bir olan bu 
rasathanenin garip bir hikiyeal 
var dırı 

Yer yer kubbeleri, mlna· 
releri, tekkeleri •• ·~itleri 
ile g6klere doğru uzanmıı olan 
bu bir drtı tepeler içinde lstan• 
bul. çetitli aizellikleril• do1111du. 
Ba anda Cihugirde ·ballan rar 
bet ettiği bir ala1 mairel• 
varcL. Cumeciler tekkeli ini, 
A1•zpal8 bann ....... Sam
••hane m..:....ı, Mlnecdm
lm,aea melirell deald anç için
de tataa ba tepede en pk ıaz
cle olu ,.:.rdl. 

itte ba "lllaeccimlmyvm •• 
...... elenilen yerele handan 
tlç 1• .... e'fftl AB K111Ça i .. 
miade biri bir ~hane,. kar
... ,._ dltGndl '" ilk it olarak ta 
,.. bet ~ clerinlijinde bir 
kap bzclı. Ydchzlarla ıece gla
d• •irllfU ba ilim adamıam 
keadiae ık• dlflacet6rl nrdJ. 
latanbalan ba Jlbek tepuinde 
kllclk ruath....W kurduktaa 
•oma tetkiklerin batla1acaır. 
glk71:&hdeld cltln,.lan b:rer bi
rer halap arafbrabilecektL 

AD Kaiça kendi parulle qçl 
tuttu, kuyunun etrafına ahıap bir 
bina kurdurdu ve blitlln alit ve 
edeYatını alarak içine geçip 
oturdu. ' 

Fakat kara cahil zihniyetli 

ıeltn tedbirlerin alanmau içbdir. 
lfte milletlerin, ırklano ileri Yaya 
geri gidlflerlnl, evlenme, hasta• 
hk, ,ocuk yapma, ~ocuk dlltlr
me nlıbetJerlnl teablt ederek tefı. 
Ukeyl nya tehlikeleri ıamanıııda 
tammakbtımaz; hep 1ayım tlzerl• 
ae lttlnat edecektir. 

Sayımın ıatlık bakımından 
ehemmiyeti, temin edecejl fay• 
dalar ıaymalda ttıkenmez. 

Bunun için 1a11mın diğer ba
lumlardan Ye bizim ilıtiıuaam 
haridade olan faydalanm bir ta
rafa bırakank diyebiliriz ld aayım, 
aağhk bakımından milletler için 
hayaU fttlr, bu bakımla her va• 
tandafın ona Jardım etmesi de 
mUU •• yatan! Yadfecllr. 

Operat8r Kim• ...... 
GUrk-

BugllakD KanclllU rautllaaeMlz• 
d- bir garlla .. 

kimseler bot durmadılar. Ôlede 
beride Ali Ku1ÇDDDD tökJlzl
ne d6rblo salmak kllltalahim· 
da bulmıdağu 16ylendl, zayalh 
klifnr~e itham edildi. Haber der
hal uJemamn kulajuıa ela &itmişti. 
UJema uzun boylu koaqmalardaa 
ıonra karannı Yerdi: 

-
0 Raaatlıaae haatl cll1arda 

kurulurıa o .. brl yeba kaplam .. 
mubakkakbrl. ,. DedL 

Ve karar ıamamn padttahıiıa 
uçunıldlL O zaman O.manh tah· 
bncla d8rdl•ctl Murat hlkllm ıll
rDyordu. Karan haber alan Murat, 
elbe divitle kltuh aldı, aoktau 
olarak "ıa raıadı yılrahm mı? ,. 
cBmluinl 1azcb rJ. •Dftl Yahya 
efeadiye ,andercli. lleftl Ylh:ra 
efendi ulemadaacb. Bö,ıe aoktum 
harekem 1azdan na11l olman?. 

- Bre gelin lhtanL PadJıa• 
hımız bir IOgaz (bilmece) gönder
miş. Di3 e btittln okumUf, mtlfklil 
çözen adamlan batına topladı. 
Her keı kekeliyor, kınanıyor, 
Bakı or. Bir ttlrl8 yazayı okuya
mfyo~ :arch. Kimi •• SOreHdll,. di
yor, kimi ••Şe\isedl,, diye becell-
1or. kimi ele " Slruadl., di,Up 
duruyordu. Bu mrada mlftlnDn 
kapıcılanndan biri bin istedi, 
1auyı olm1acajım möylecli. 

Mlifttı kızmıştı. Bu kadar uı .. 
ma yazıyı okuyamadıktan ıonra, 
bu cahil adam naııl hallederdi?, 
Fakat ulema içinden Muit Ah· 
met Efendi Ye Balizade Ahmet 
Efendi araya giriller. Kapıcı 
ka,ıdı aldı ye bakar bakmaz: 

- Şu rasadı 71kal;m mı?. diye 
okudu. MtlftO Y abya Efeadinia 
etelrlerl zil çahyorda: 

- Bre beyapL Allah HDd•a 
raaa olıun. Biz " yakalım mı ,, 
kelimHini noktaıız oldujunclan 
., yukale111•,. .. bukalema,. "ta• 
kalemu,, deyip dururuz. Bre m .. 
det!. Haaeld atayı çaiırıo, haber 
a&ttnlnf •• dedi ve zaval:ı Kuıça 
Allaha bin emek, henı •• pye 
De yapbfl ruathane lçia ili fet• 
Ya)'I •erdi 

-
11Pacllpluml O apnuı mi• 

aecclm Ali kutçunon ln11 caaı 
açmakla açmamakta karar etmlr 
tir. Ba dünyadaki kararıilu olan 
raaat namuaclald Cebeanemdereıl 
cukaranu yalap apma kadar 
toprakla doldura11nl.,. 

Almanyada 1873 de 1000 , .................... _ .. iDiM• Pacliplı htYaJI abaca kaptan 

SaJfa il 

· I Kari llektdl.n t 
-
Fuzuli 
Ücret 

Eylal 23 de Mudan1ada11 
Armutla1a · gelirken yanımda bu
lanan 40 kilo aphğıadaki yat• 
tama V.aparculak Şirketi TaJJU 
Yapanuada ıorla bilet aldılar • 
Halbuki talimataame1e tire her 
1olca 71J kiloya kadar lfJ&llDI 

1amada lafayıblllr. Bu huaulta 
tlrketla aazanc:llkkatlal eelbederl• 

AraatJ. ilk okul ........... . 
Cablt 

Olcugucalarımıza 
Cevaplarımız 

Aklaj1a1da 8. B. yaı 

- Sorıulannıza cevaplan-
mızdın 

1 - Karak61 kaprOıll takft. 
bea 350 metrodur. 

1 - Orta ,....,.... 10 daki
kada lidlllr. 

KiHahyada N. S. •• 

Ücretli olduktan aonra •ek
tebe girebilir. Ancak mektep 
Buraa' da olduğu için ıeralti iyice 
bilmi1oru1. Bir mektupla n 
pulla mektep mlcltlrlyetine mlra
c:aat etmenizi tanlye ederbr. 

* 
SıYU'da NeW. 1.lby'u 

Bu tlaha ziyade lmr'aya bağlı 
bir keyfiyettir. Eter lrur'amsda 
hastanede çal!ıımaıw: ıekll dllfer1t 
lıteiinlz yerini bulur. Aynca 
mektebi bitirdikten ıonra bir 
iıtlda ile b5yle bir mllracaıt 
yapmak ta mllmklndlr. 

axwwww u -• • ., 

Yeni Netriyat 
Holhrut - Holint• ba ••ftaldj 

HJıaı Wtaam fili• ... .ı.,..,, 
ıinema duytularını n Çin Maçba'ci.1 
a!b ay laimll hibrita Jiikltl olar& •- ı 
~ıkm·ıtır. 

--··· 1 • ···-·--·· • t 
Recep Pqaya bir ferman pder-
dL Pqa bir aOrll lrlyan yealçerl
lerile ıelc:ll, Ali KUKuaan raat
haoeainl yıkb, kUJUYU toprakla 
doldurdu, gitti. 

(*] Bu cümleyi eski arap harflıra
gözüniiztln öntır.e J!81 r neye 9alı1ınl ._ -----···----••r ıw• 

Son Posta 
Ynal, ~ 

, ıeki.)abtlye, taloeımı ....., U 

1 ISTANBUt. 

t 
~- . 

Daıetemkde ~kaa_ _ı
~ reıfmleırln bcıtUn hallılll 
anahluı ve p&ıtllDiae llllla ..., ..... 

ABONE PIATLAAI 
• • t 

., Al " .. Kr •• 
TORKIYI ıcao t 400 uo 
YUNANiSTAN 2.MO .. no 2N 
ıcHEBI 2100 c aao 300 

Aboaa bedeli pttiıdir. Ad ret 
4e11ttirmek :as kwtaıtu. 

Geln nrtılc ıerl ..,.,,,,,. .. 
... .. rc1 ................... ...... 
• Cenp içiD mektuplara ıo lnuu-.. 

pul ilAvesa IAr.amdar. 

~,... Poeta kutuauı 741 falanW 
' T ... ral ıSoopotta 
ı Telefon 120203 



12 Sayfa 

Kadıkiyde Habakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı llatice llatip -87- 5 - ıo - 935 

Genç Kız Elini 
Bir Kağıt 

Rafa Uzattı, Bir Klasör AJdı, 
Çıkararak Okumağa Başladı 

İçinden 

Birinci muvaffaklyet Klefln btıytlk 
prensi Vladmlrin hıristlyanlığı kabul 
edJşi olmuıtu.Işt• bundan ıonra gi• 
den rahiplerin bir çoiu orada 
yerleıtiler kaldılar. Şimdi o kiliseler 
de eski Bizanı el yazılarmın naaıl 
bulunduğunu anladınız ya... Iıt• 
bu devirde Bizansla bazı rahipler 
tarafından yazılmit olan kitaplar
da doıtumuz Vlademir tarafından 
Rusyadan çıkarılmıı profesör Hu• 
baman'a ıatılmtııtı. Ve ben de 
bunlar\ tasnif ederken bunların 
içinden elime gayet ehemmiyetli 
bir elyazısı geçti. 

Bu mükemmel bir yaıı ile ya• 
zılmıı bir Inclldl. Pıontler teımlye 
edilen kıymetli minyatörlerle mO
zeyyendl... Öyle nefis bir yaıı 't'e 
6yl• nefia minyatörler vardı ki o 
kitabı gayet bllylik bir dikkatle 
evirip çevirmeye başlamııtım ki 
birdenbire boı bırakılmıı ıon 
yapraklarda mini mini yazılarla 
yazılmıı olan birşey oazarnlikkatl· 
mi celbettl lıte bakınız... O yap
raklarda neler yazılı idi. Kopya 
•• Almanca terctlmeal Jlne bu· 
radadır. 

* Genç kız kolunu kaldırdı.Raftan 
bir klilör daha aldı bnun Uıerinde 
rine latln harflerlle Türkçe olarak 
fU sözler yazılı idi ı 

Liclniua definesi 
X uncu Asroolt 
Vealkalar 
Genç kız klisörU açta ve için

den bir kAğıt çıkarıp okumağa 

baıladı: 
" Ben, aıatıda imzası bulunan 

rahip Paelloı kendi gözlerimle 
gördüm ve kendi kulaklarımla 

lıittlm. 
Cholcedolne sahilleri bir gece 

rarılmıı ve içlnden altınlar, gll-
1nnıler, elmaslar dökUlmllt·• Bun
lar kafir Liciniusun Blzanıtan 

kaçtıtı gece beraberinde kaçardı· 
1: ve çıktığı ıahile gömdUğO ha• 
ılnesi imi,... Floranıadan gelen 
genç bir rahip mucize göıtermlt' 
ti. Altının gömUIU oldup tatlan 
ıHıtermiı.. Taıların, toprakların 
bağrını açmıılar... Ve bir gece 
altınlara bir köy lllnUn evinin al· 
tındaki mataraya taıımıılar... Bu 
mahzeni ben de gördllm. Bana 
orasını g5ıterdiler .• Burası tazyik 
altıoda olan ilk hirlırlyanların 
Azize Ofemlnln riyaseti altında 
toplandıkları eski mabetmlı. Bu
ranm duvarları sallplerle aDılen· 

mlştlr ve kUrıUnlln Uıtünde mer
mere Azize Ofemlnin lımJ hAk 
olunmuttur. 

Paraları dııarıya çıkarmak 
istemedikleri için bu mağara ile 
Azize Ofeml killıeıinin arasında 
bir yeraltı yolu yapmııJar Sent 
Ofemiye nezredUen bu paralar 
kimsenin eline düımeein djy• me• 
zarlıklar mağaraıınm yanında açı• 
lan bu yeraltı yolundan kiliseye 
kadar taşımııl ar, kilisenin baş 
rahibi bu sırrı bilen rehban belki 
konuşur-far vehmile hepsinin dllle· 
rln : kestirmiş .•• 

Yalnız emniyetli bilinen bir 
tek rahibe bu şey yapılmamıı o 
rahipte öleceği gllne kadar bu 
sırrı ıöyle.memlı fakat öleceği gUn 
bir batkasına meseleyi anlatmış 
Bizans ortodoka kiliseıioin e!lne 
ıeçemlyen yalnaz bir kaç harlı 

rahibin elinde kalan bu aervet
teo bir baıka11na bahaetmlı. •• O 
baıkaaı da bir diğerin• bir dJğe
ri de yine daha bir baıkasına söy• 
lemit olacale .• ve böyle asırlarca 

nakil ve bilmiyorum kimden hl· 
rader Demetrinı bunu 6ğrenmlt··• 
Ve bu göıılerlmle gördüm... De
metrlD11 beni o mataradan ve o 
yeralh yollarından aeçlrdl. v. 
bunu kulaklarımla duydum ••• 

Allah bunlan iılten kulaktan• 
mın gUnahmı affetıin. Rahip Da• 
metrlnı bu hazineyi harlı elleri 
altında tutan ve neıredlldlğl gl• 
bl kabir lılerinde kwlanılmalina 
mani olan rahipler itinde Blzan• 
ıln en bDyl1k rOhAniıinln lımfnl de 
söyledi. 

Rahip DemetrloH blltUn bun· 
ları klm anlatmıı ve bUtUn bun
ları kim göıtermit bilmiyorum .•• 
Fakat iyi bildiğim blrıey vara& 

onun herıeyl çoktanberl bllmeal 
veya biliyor ıörllnmeıldlr. Bu 
genç rahip buradan alınan para• 
nan nereye gittiğini Ye nereye 
saklandığını biliyordu. 

Bir gece onunla beraber 
Blzanaa geçtik Blıanaıa depdebeH 
Ye muhteşem aara1larımn pek de 
yaklnlnde olmıyan bir klUıer• 
kadar gittik •• 

O gece klllaede blıden baıka 
kimae yo•:tu kandilden döklllen 
ıııkta se11iı, 11111• ilerledik 
kenardaki böcerenln cepheye 
ıelen bir pençeresi vardı. Pençe-

renin yukarı tarafında bir meleli 
resmi Yardı •• bu reımln yan1n• 
da, O. A. Pı harfleri okunuyor
du. Rahip Demetrlnı buraya 
kadar yU.kHldL Ve iki tarafın 
araaındaki yıldıza parmağlle dO"' 

kondu.. O zaman inanılmaz bir 
. ı•Y oldu. Zemin yerinden oynadı. 
Taılar kımıldadı. Bir yol açıldı. 
GüaetiD ıııtını aören bu gözle
rimle gördüm. Eter ıö:ı:Umde hl-
IAfım varsa b11 gözler 1ıtineı ııı• 
tını bir daha görmesin.. Iıte biz 
o Demotrluı Ye ben bu karanlık 

yolda da yUrüdllk. Nihayet bir 
bodruma açılan bir kapı, geldJ o 
bu kapıyı açtl... lıte o zaman 
elimizdeki meıalenln ışığı yere 
Yorunca glSrdUğUm servet gözle• 
rlml kamaıtırdı. 

Genç kız ıustu, sarı benizli 
adam aaablyetle ıordu: 

- Eh ıonra.. devam etsenize. 
- Sonraıı yak.. Hepsi bu. 

- Mabadl?. Mabadi? •. 

- Mabadl yok •• ÇUnkll önde 
sonra gelecek yaprak kopmuı ..• 
Bunun böyle oldujunu her halde 
bfraderJmlz muhterem Vladmlr de 
ıBrmUştUr. 

- Bu ve•ika size ne öğreti· 

yor?, •. 

- Bu •esika bize öğretiyor ki .. 
Ruıyaya HıriıHyanhğı yaymak 
için geçen bir Bizanı rahibi Lisi· 
niuı definesini teyit ediyor ..• Vo 
bize bu definenin ıahllden bir 
balıkçı evinin attındaki bir mahzen 
vasıtaslle Sent Ofeml kilisesine 
nakledildiğini ve o kiliseden de 
kaçırtlarak duvarındaki bir melek 
tanirlnin yanında acayip işaret
leri olan bir kiliseye nakledildiği
ni, o işaretler waaıtasile açılan 

ıtıli kapılardaa tahtezzemia yol· 

larla blr yere 1&klanıldı1tnı öi· 
retlyor .•• 

- Fakat definenin yeri nere1l? 
Onu nereye aaklamıılar.. Sônra 
bu ıırrı bilen eski rahip onu ora• 
dan çalmıılar mı? 

- Bunlar benim için de o ta• 
rlhe kadar gayri malum ıeylerdl. 

(Arkaıı nr ) 

7,150,000 İngiliz Li
ralık Bir Miras 

Fakat Bunun Yarıaı 
Ver2iye Gl tti 

Madam Bukanan 

Geçenlerde lnglJterenin en zen• 
A"ln adamlarından Lort Woolavmg· 
ton ölmüttU. Bu zatın vaslyetna• 
mest yeni neşredilmiş ve 7, 150 000 

lngiliz liraaı miras bıraktağı anla
tılmııtır. J3u paranın 3 500 000 
lnglliz Uraaı veraset vergisi olarak 

hUkômete intikal etmekte ve mil· 
tebaklsl de Lordun yegAne varisi 
ve kızı madam ( Makdonald- Bu· 
kanan ) a kalmaktadır. 

-·······················································-·-
CALiBE 

Terzihanemi nakledeceğime dair 
duyumları keıin olarak t&kz:p ederim. 
MOıterilerimi eakiıi gibi Beyoğ1unda 
Mıı:r apartımanındakl ter:z:ihanemde 
kabule devam ettitimi bildiririm, 
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Tepebaşı Şehir 
Tiyatrosunda 

5-10-9::35 Cumatesi 
matine 15 de 

ÇOCUI< 
TiYATROSU 

5/10/935 Cumartesi 
akşamı 20 de 

YARASA ,.. ' 
tOYOK • . 1 
HAFTALIK 
RESiMU 

HERŞEY 
ikinci sayısı bugun çıl<tı. 

Fiatı 10 kuruştur. 

Birinci Teşrin 5 

Av Ve vcılık 
Bıldırcın Avında Hangi Köpekler Kul
lanılır, Köpekler Nasıl Terbiye Edilir, 
Fena Huylardan Nasıl Vazgeçirilir? 

! 

Amerlk•da retl,tlrllen •• iyi cine ev k8pe~lerl 

Avcalık g6rtlndllğll albl kolay 
bir lı değildir. Gençlik, 111hbat, 
•e çok tecrllbe lıter. Oıenmeden, 
JOrulmadan gezebilmelidir, hava• 
dan anlamab, ha•aya göre a'flD 
yataklannı tayin edebilmeli, aY 
meıallerlnl iyice bilmelJdir. Eyi 
avcı köpeğini mutlak kendisl yav 
rudan yetiıtlrlr. Ne kadar iyi 
oluraa olıua, ne kadar usta olur• 
sa olıun öğrenmJı olarak aatın 
alınan bir köpek daima aablbine 
)'&hancı kalır, Avcı da köpeğin 
tablatlerlnl iyice anlıyama1. Tıpkı 
hazır alınan bir elbise gibi ne 
kadar uygun gelse yine bir taraf· 
tan pot verir. Bıldırcın avı için 
puvantr clnılnden tUyıOz köpek· 
ler çok elverlılidlr. Sıcak meval· 
me te1adUf ettiği için tDylil kö
pekler bu ava pek gelmezler ça• 
bok yorulurlar. 

Baldırcmda k3peğln (aport) 
etmesi, yani Yorulan kuıu getir
mesi IUzumsuzdur. Hattı hazan 
zararbdır. Çünkü umumiyetle kG
pekJer avı ıayet ağıl' ıetfrfrler. 
Kuı çok oldutu zamanlarda bu 
getirlı avcıya da köpeğe de zaman• 
kaybettirir. Sırf bıldırcın &'fl ·fçln 
talim edilen (puvantr) bir köpe· 
ğln (aport) bilmeme1I muvafıktır. 
Köpeğin genç olmaaı da iyi do
A'ildlr. Genç k6pekler ne kadar 
talim edllaeler yine aabarsız, •e 
atalgan olurlar. Birkaç kuı kal• 
kınca ekaeriyelte söz dinlemlye• 
rek açılırlar. Herkeı aaA'da, ıolda 
kuı vururken ·ıaz dlnlemlyen blr 
k6peğln peşinden koımak pek 
sıkıcı bir haldir. Bu sebeple bıl· 

dırcın daima llç dört yaıında k&o 
peklerle avlanmahdırlar .• 

Köpeği av yerine kadar mut• 
lak bağh olarak getirmellt ve tam 
ava başlanırken serbeat bırakma• 
bdır. Birçok aYcılarmız bu noktaya 

~SARAY 

riayet etmlyırek k8peklerladeld 
avcılık hırs ye lıtlhaaıaı beyhude 
körletlrler. O meTalmda köpeğe 
çok yiyecek Yermek de dojru 
değildir, Köpek a•larken ne aç, 
ne de tok olmalıdır. Aç köpek 
vurulan ava saldırır. Ağzında ııc 
kar, fena huylar kapar, tok kG· 
pek de hem hararetle aramaz, 
hem çabuk yorulur. Bazı k6pekler 
kuı dUıUnca koıup •tı:ma alarak 
ııkar bozar. Bu hali ıldermek 
için köpeği döymek f aydaıızdır. 
Evvelce vuru)muı bir iki kuıu 

ıulfatolu bir ıuya batırıp çıkar• 
malı ve klSpete hisıettlrmeden bil' 
el silAh attıktan aonra yere at• 
malıdır. 

Hayvan rtne koıar kuıu 
ağzına ahr Ye hemen tekrar yere 
atıp başında bekler. Bir iki defa 
1apd1raa köpek bu fena huydan 
Yazgeçer. Bazı köpekler de mOm• 
kUn defli bu piı illetten kurtu· 
lamazlar, aylelerinl baıtan defet• 
mekten baıka çare yoktur. Bazı· 
ları da avı yerler. Köpetl bu 
fena huydan vazgeçirmek mOm· 
kUn değildir. Bir kere ayın tadını 
tatmıı olduğundan fırsat bulunca 
hemen yutar. Bısylelerinl ısldllr
melldtr. 

Sallll Mahmut 

Bir Kalpazanm' Duru,ma11 
Yapıldı 

Dun Ağır Ceza mahkemesinde 
Irakla Fotakl namında bir adamnı 
duruımaaı yapılmııbr. Fotakl kal• 
pazanlılda suçludur. Ve Yunanı .. 
tanda basılan sahte ylls Uralaklan 
TUrklyede ıürDme çıkardığı iddia 
olunmaktadır. ' Duruıma baıka bir 
güne bırakıldı. ---
Memel Seçiminin Neticesi 

Londra, 4 (Özel) - Memeldeki in .. 
tlhapta nrHen reyl&rln tHnlfine ba .. 
lanmııtır. intihabatın kat'l neticıHI bu 
akıam belU olacaktar. 

Sineması'!lda 
Haftanın büyük muvaffaklyetl olan 

MA URICE· CHEV ALIER'nin 
temılli 

FOLi BERJER 
filmini görmek llzere blrlblrinl itercesine bUcİım ... 

.,. İlAveten: PARAMOUNT JURNAL: Son dünya havadisleri 

İstanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

lstunbul Mmtak&sı Tahakkuk ve Tahsil Mtıdürltlkleri ve Mali• 

ye Şubeleri için 162500 kilo Odun açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 22/10/935 Salı gü:ıU aaat 15 de Dairemizde kurulu ko• 

m'.syonda yapılacak ve son peıy layık hadde görüldüğü takdirde 

talibine ihale edilecektir. Taliplerin 126 lira 75 kurut muvakkat 

temfoatı V.IAyet Malsandığma yatmp makbuzile birlikte yukarda 

yazılı glln ve aaatte Komisyona ıelmeleri ilin olunur. ''6183 .. 



OSMANLISALTAIATIGÖÇERKEN 
(llltarıllı tlıwrlm• tarllll ) No.t•• 

Her hakla mahfuzdur. Yuaa: zı,. IMlr 1 ntfll --

Büyük Haliskir Mem~ketin Umomi 
V liyetini Bütün Etrafile Anlatmıtb 



Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Hadım S üleyman -Piri Rı>iıı- Murat Reiı 

Piri Beyin Yazdığı Kağıt, Sarayda Bir 
Vas\yetnameGibiDikkatle Okunuyordu 
OçuncU Kı•11n 

Pul Beyia 1a .. 
dıtı kltıt, lataabal 
Arayanda bG1Gk 
bir dikkat ayaa
dırd ·• Kafaı ı kHl• 
len Amiralın ml
lihaza' ara kendi 
ajzından dinlenH 
idi belki detenis 
kalırd ·. Zira onun 
kendi kendin• Bn .. 

radan kalkıp SO· 
nyfe ıeliti, koca 
bir fi loyu yGıı:lbttl 

bıral ııı büyOk bir 
kızgınl ık uyandır

mıtl ı. Fakat bu 
ıufun cezaaı Yeril· 
dikten sonra durum 
dej'if iyordu, inli 
denizcinin aöderl 
bir ö .llnGa nalyatl 

gibi di kkatle din• 
len ·yordu. Hela bu 
61Gnün bDyllk bir 
miras, yas binler· Murat Rel• donanme kumandanhlını Uzerlne 
ce altın deferlnde almış bulunuyordu ... 
haz' eler bırakmıı olmaaı aözlariae lardı. Önlerinde Hlndiıtaa ı!bl bir 
a7nca bir 3oem nrl1ordu. ilik.. Portekiz donııamaları rtbl bir 

lıte i:u Hbeple kubbealtında uzun hedef nrkaa seri dBnmek ylreklerlne 
mOzakereler yapıldı, Piri Bayla ileri elem veriyordu, 70zlerlnl ektitiyordu. 
ılrdütG •iyaul •• ıtlel millibaaalar Ukln lataabala danıımadan ıerl dö· 
incelendi •• aonunda dotru ı3rlldL nen PJrl Be1in akıbeti ıözleriala du· 
A c'amcatur, Slke11t•D huarlaaacak ruyordu, Yine latnnbula danıımadaa 
donanmalarla Hint de•lalnde muyaf· lleri1• ıitmek de ayaı ıonucu nre• 
fakıyetll Hferier 1apıla•ıyaeajıaa, 
hele bByle dayaaacak r•rJ. yardım 
alacak yakın kaynaklan ol•yaa bir 
donanma ile Hint Ulnde iıtlll bar .. 
katine ıtriımeala dojra olmadıfım 
, .. yordu. a.. oaaylaach. Yine o, 
Arap yarımadaıı kıyılaraada Portekiz 
••Ja fapaayol doaaa•alanm asak• 
laıt ırmının Kıaıldeais lalkimiyetl içla 
kifi ,.ıecatlnl ı3yl171rdu. Ba tla 
onaylandı. 

Şimdi it Bauada kalaa donaam .. 
yı kurtarmaya kahyordu. Hiçbir 7er
den yardım ı3rmeyecek olaa ba ıe-_ 
miler n orada bırakılma• dotru d .. 
ğildi. Teraanıısl olmaran, l.tanbula 
batlı1 ı tı da henGa pek a-nıek olH 
bir yerde doaanma71 barakmalr. o 
ıG:ıel ı•mlleriD 16• ı3re l'&-e eldaD 
t km s ı nı l•t•m~kten farbıach. BuD
dan ö tGrtl Kubbealb -Piri Beyin mtl
llhazaa na uyarak· fllonua Sinne 
ıetiri mHİ ••rial Terdi •e bu ••d• 
feyi Murat reisin omunna ylldettL 

Murat reia, aatea doD•n•a ku· 
mandanlıtını laerlne almıı bulunu• 
yordu. Piri bayla anııaın ATUfmHlla 
k ap a lar tarafındaa o •••kie ı•tl
rilmiıti. Burada olup bltn itleri 
lstan l ula kara yollle blldirea de 
kendiai ldL Bu ıebeple amlralhlın 
ona YerilmHi pek t abii idi. 

Kubbealtı nrdltl ıu karar ile Piri 
reialn dDtllncelerladekl doJruluta 
Bura filosu ıu•arileriae de blldlrmlt 
oluyordu. Yalaıa arada bllren deniz. 
cinin kafaıı 1rltml1 bala•uyorda. Bir 
itin hem dotru, hem •trl 11Srllme
aine bu Baara flloıa maeeraaadan 
daha parlak 3rnek bulunamaz. z .. 
nlh Piri bey, Hint deaiaine Hf•rl 
manlaız buldutu için 6ldlrlllyordu 

H ıonra bu dltünce1lnla dotrulufa 
kabul olunarak filo ••rl çatrıh7ordu. 

Murat Rel-. lata• baldaa aldıtt •m· 

bilirdi. 

itte bu lıtekaız durumda filo ha
zırlıtanı bitirdi. Baua k3rfezinde ka• 
rakol YulfHlal 1r3rmek üzere iki 

barça, beı kadlrp, bir kalite bırakıldı, 
l'•rl kala• oabeı kadiri'• ••iki barça 
ile yola çıkıldı. Hemea berke1, Por• 
tekls doa~uıaa teAdGI etmek bır-

ule tltlrlyordu, Sl•e11• laiç bir A••ı 
yapmadan dBnmliı olmak ldlçGkJa. 
tBnden bByle bir tHadlfla kurtulmak 
için tanraya el açıp dua ediyordu. 

Halbuki Portakidller de ba kUsDk 
filoya pu.u karmayı tHarla mıılarda. 
flk kadro.uadan laayb ıey ekallmit 
olan Tllrk flloau yalD1z 1a71 bakımın• 

daD detil kalafat Ye cephane bakı· 
•ındaa da lıuYHtalal•tmittl. Maakat 
barbı, Hlrmlz Ye Keyt adalan bom
bardımaaı eeplaaneyi azaltmıftı. Ba .. 
rada bll'akılaa ı••ll•ri k•netll bu
lundurmak iç ia de ller ı•ml keadl 
anbarıadaa birçok t•J terkettlfladen 
bu kunetılalilr dalaa derlaleımlf 
bulanuyorpa. 

Portakfdller r•rll lııalk ara .. ada 
bulundurd11kları cHua YHıtaıUe bu 
durumu 3trenmlılerdl, ona s3re laa
aırlaamıılarda. Hint denizinde ne 
kadar harp remllerl .. ,.. bepılal 

bir araya topladıklarındaa ellerlade 
bOylk bir donanma nrdı, buaunla 
Tlrk fil o•una pek kolay Heceklerfal 
umuyorlardı, Hint 111Datemlekelerl Vlı 
Runaı Amiral Doail•eyra, ba blylk 
doaaamaaın baııada idi. Arap yarım 

adaaı kı71larında sallana• Portekls 
bayratıaı aökDp atm•ı, çok kıymetll 
tlccar anbarlarıaı boıaltmıt. Uıtellk 

kendi deli karıııu da ele ı•çlrmlı 
olan Türklerde• le almayı •• lılylk 
ıeraf borca, milliyet borca H kalp 
borcu taaıraa l.u ilııtiyar dealzci, 
bqıaa ~çtlfi cleunma ile emellne 
lracetine iaanç beal'yordu. 

Yallarclaaberl Tlrklerle 1ilzleı••k• 
tea kaçaa Vlı Ru•a. kan•ınıa tat-
11khta olmaaa ylae 1'8yla bir teıeb

SON POSTA 

Bu Yıl Be' Bulgar Talebe Geldi 
On: veraitemizde tahsil etmek 

Uzere her sene Bulgaristandan 
ıehrimize gelen 100 kadar Bul• 
gar talebeden, bu yıl gelenler 
henüz bet kitidir. Bunun bir ae
bebi, Bulgar paraımın Üniveni
telllerle dııan çıkmasının meno
lunmaaıdır: Bu yıl EyHil devr .. 
alnde P. C. N. zümrealnden imti· 
hana giren 20 Bulaar talebeden 
hiçbiri muMffak olamamıthr. 

ilk Okullarda Şubeler Açılacak 
ilk okullarda, bu 1al JH:ılan 

talebenin aayııı çok artmıtbr. 
Dlln, Kllltllr Dlrektörl8ğll, yeni 
bir karar ••rerek, birçok ilk 
okullarda ıubeler açmak için 
hazırlıklara baılamışhr. 

Orta Tedrisat Ogretmenlerinin 
Maaşları 

Şehrimizde orta tedriaat 61-
retmenlerinln maaşlan hentız ,. .. 
rilememiıtir. Bunun sebebi, yeni 
tebliğ olunan kadroda 6ğretmen
ler:n maaılarının tasrih olunma• 
masadır. Bakanlıktan gelecek 
yeni cetvel (berine, ancak lSnll· 
mliıdekl hafta içinde bu maaılar 
verilebilecektir. 

- ......... ..--...-. . . .... 1 ., _ ___ _ 

Askerllk Daveti 
latanbul vllayetlndenı 93S bir 

rincl teırio celbinde birbuçuk Ye iki 
ıeuellk hizmete •1rılmıı 316 • S28 
bakayaslle 329 dotumlıdar deniz ve 
ja•darma 11aıflarına ayrılmıı olan 316 
ili S29 bakayaaile 830 dofumlular 
celp Ye leYk olunacatı i:la olunur. 

Açık Arbrma ile &atıf 
Mecburi Satıf 

Pazar gUnU a•bah aa•t 10 d• 
Beyotluada f..tiklll caddeainde 

475-9 lu Botter apartımaaıDın S No. 
lu dalrHinde ,,. M3ay3 Zofredl alt 
eıyalar açık artırma ile ıatılacata ilin 
oluaur. 

Met• afacından mamul blfe, 2 el 
blfe, drHuar, otomatik k1te mau, 
•• 6 adet deri kaplı aandalyadaa lba• 
ret yemek oda takımı, S peacere lçla 
ipekli perde, a lcanape, j koltuk, 
2 markiz, 2 aaadalya, 1 ıaloa orta 
ma1auadaa ibaret Louia XVL A loa 
takımı, defa kadife kaplı 1 kanape, 
2 koltuk, yazılaaae için takım, ayaah 
dolap, tlfonyer, tuYalet, laYabo, yece 
muaaı, meıe •tacından yatak odaıı 
takımı, aynalı dolaplar, sardenroplar, 
clsara ma1aları1 para kaaa1ı, lnrllia 
mamulatı iatorlu yazıbaae, para•aa, 
dunr aaatı, aynalar, dlkkla lıia 
camlı raflı, Yitrlaler, yaaılııane, kltl-
paae, etajerler, lnaili• mamulltı 1 ki• 
ılllk ıomyeal Ue broaı karyola, per· 
deler aalamaadra. emare •• de•lr 
çlal ıobalar, banyo, 83 adet limon 
markalı yemek 10fra takımı, çay ta
kımları, yazolar, tabaklar, biblolH •• ..1r.. (15210) 

Mlkemmel bir halde Ye mot3rlil ya• 
kında muayene edllmlt açılıp kapana
bilir, 201 Peageot markalı bir lDkı 

KABRIYOLE Otomoblll 
Acele 1atılıktar. Fiab alYeritlidlr. 

Beyotluada Aliyoa .okataada 15 DU• 
numaraya mlracat. 

0r. A. KUTiEL 
Karaköy Top9ulu oaddıai No. IS 

lat.abul Y•dlncl icra Me
murıuıund•nı Bir borçtan dolara 
malııcua olup •atılmaaıaa karar Yeri· 
IH ... Hatua •11a11 " ... ,. 10/10/ 
935 .-nta• •el• perı••H aaat 
12 du U ce kadar Büklkada'da 
iıkel• Uıthde ... ıfatara.. Huaıua 
dlkklaı &.Clade ikinci açık utbraa 
ıuretila Hblacafl dla oluaar. (470) 

• r• karıı koyacak detildl. Ôncedaa 
Hint iline rttmetl lıterken hlmayun 
fermanı alır almas o clllektea nııeç
mek ıoruada kaldı, ıa•arllerl çatır•· 
rak iti anlattı H barek•t• hazırlan• 
malaranı blldlrdi. Bununla beraber 
canı aıkılmııb. Ta SOn11tH kalkıp ta 
oraya kadar 1feldlkten 10nra dütmanla 
ıarpıımadan ~eri d3nmek ıt1c0ne ıi· 
diyordu. Ot.ar nl•l•r H biitla lnent• 
ler de aym dutuyu taııyorlarcl .. lah n· 
bula kartı rlcenlk bulunuyorlardı. 
Kubbealtınca dikkate def er ıa. ilen 
ılyual ve •Üel dOtünceler, bu UYaf 
erleri içia iki para etmez ıeyltrdL 

Onlar aa•atmalc, IJotuımak, •••1 b .. 
tırmak n IJkeler elde etmek ip. 
tlea&&e cıkmatludı, deaisde , ... yor-

bln ı!rlımtyecektl. Çünldl Amiral r 
Deryaları paça•rara çnlrea, Şarlk••· TAKVİM ' iare pabuçlarını ter1 aiydlrea, karada 
ı•ml H çal.le J•lken takıp top yl· 
rlten (*] Tlrklerle ltoy BJçG1emi1•· 
cetial biliyordu. 

(Ark•ıı •ar) 

(*) Karada ı•ml ylrtltH Turpt reı .. 
tir, Cerbe aduıada •ahuara edll•lfkea 
reaUeı lal u ... ~ .. •Wı. w. kual ~ 
adama &bllr tarahaa ıeslrdl H ••l'lae 
açılcl11 Kam deablade ,e11a .. ıe t.p Jlrltea 
d• Bubar .. tv, .... ......... ... c • .,,.. , ........ 

G1a CUMARTESi Hmı 
Jı il 1 el TEŞRiN 935 15J 

Arabi 1~ 1 a •• ı tısı 
1 Recep .Erlal ı2 
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MÜSABAKALI 

BiKATELEB 
Beıinci 

P;ırkta Bir Cinayet 
-3-
0 kerte, ağ

zına en nefia 
cinalnden bir 
yaprak ıigaraaa 
alıp atetleyeo 
Ba1 Kohen de: 

- Nasıl ir 
teraenlzf 

Deyip oyuna 
devam etmitti. 
Ancak, 1&at bir 
buçukta, mut .. 
madiyen kaybet· 
tltl halde, ortaya 
bet para dahi 
koymlyan ve bel
ki ileride de bor
cunu 6demek 
imkinını bala· 
mıyacak olan 
böyle blrlle 
oynamaktan u· 
sanç ıetirmlıtl. 
Binaenaleyh ar
tık bu lı nresl• 
ye dewam et• 
mekten kat'ı ıu· 
rette lıtinkAf et• 
ti. Bu ıırada a· 
ralanoda acı• 

alSzler de te'ltl 
olundu. Hattı 

a'I kaldı, botaz 
butaza gelecek
lerdi. Fakat b .. 
reket yer.Sn ki 
araya ıirenler 

oldu. 
Bay Hetrel kemallaezaketle 

AtleJI kanclmp bllpten uzak
lafbrcla; berabene çaktdar. O 
esnada ıaat, tam lklyı yirmi 
varda. Bu aaatl epeyee akılda 
t11tun11zl 

lhtl1ar 10lak aldıktan ıonra, 
devam ettb 

- Şimdi burada vasiyet ka· 
l'lflJOr. Polialıa, her .. yl a1danlat• 
malı için •• qala yirmi ldtiJI 
sorp7a çekmlt olmumı da çok 
16rmemelldlr. 

Takriben on daldkahk bir ar• 
nlıktan ıonra, 7anl ikiye oa kala· 
rak, bay Hetrel d6adl, ııldl. 

Sorulu ıuallerı karphk ola• 

rak, arkadapıu NeY Boad 10ka· 
iaDıD k&,..ınde bırakbldan ıonra 

d&ndltlnl •• Atleyla. evlae P. 
dip yatmuclan ince, llnlrlerlal 

yabfbrmak için blru dolqıp 
haYa almak nlyıtlnl lıhu eyledl
ilnl ı6yledl. 

Saat iki, ba7 Kohea, ylzlerce 
llrahk kAnnı ceplerin• yerler 
tirlp aitti. Bay Helnl de ... 
at iç• ,trml kalarak kullbl 
ter ketti. 

Tam tıçte in, •lllb Mll•rl ve 
latlmdat ferJatlarlle uyblarnadaa 
UJ&naD mahalle halkı bay Kohenl 

Poll• haı-. • .ı 
Ceymla b•ht• 
kapıaı ~anınd•• 
ki pilrmekblti 

·~·· ... ·• ...... dlr .. pkall lld 
.. h•• garda. 

bahçe parmaldaldanma c1a..,...
cla lltl bala1orlarda.. 

-a-
Gerek zabıtamn ve prek hal

km naıanada ba clna1et mlthll 
olmakla beraber, pek aaemı..-.. 
lflenmlt tellkld edlU7orcha. Bu ... 
yapama :rakalaaıp ipe çeldlmlli 
lftın bile olmıyacakb. Chlaptla 
Hbebl de apatlkin ldL 

Vak'a pcell, uat tam IW 
buçup çalarkıa parktan içeriye 
ılı•• poU. meman C.pdl Bat
ley, bahçenin kapaaı yamadaki 
parmaldıta da7anmı1t pardedlt 
ve llllııcllr ppbk iki .. b11n kol 
kola durduklarım 16rdl. Ylzlr 
rlnl, tablatlle fark edemedi. Fr 
kat lldtinden blrlnla, dll•rlD•ı 

- Ba bir umaa .... ıu1c11r, 
Ba1 Kohen.. Babam bana muhakw 
kak darılacak, fakat parayı da 
behemehal 6de1ecektlr. Bekir 
melde hiçbir .. , b7betmezllair., 
Dedltlnl lflttl. 

(Arkuı •ar) -----
Belgrat Gazetelerl Tetalr• 

ıerd• Bulunmuıorlar 
BeJırat, ' (Ôael) - Bara ıas.W 

lerl, Bul1rarlıtaada rakalaaaa ı•lkad
tılar hakkında bit fasla mltalla 9f 

tefılrlerd• bulanmamaktadırlar. 

Devlet Oımlryo11an ve Limanları lflet11e Umum idaresi ilanları 

Irmak • Fllyo• laattınm Çukırıdan ıoua Aıpan Ddmm G&l
ltlc• Samucalc KUl'f1lnlll Atkaracalar ve Çerk.. lstuyonlarnaı havi 
104 kilometrelik kıllDI 10/101935 tariblnc:lea ltlbare11 lfletmey• 
açdmııtar. Bu kııımda ıtmdilik haftada iç defa Puar Çarpmba 
Cuma 8'l•l•rl birer mubtellt katan• apjadald tarif••• 116re 
lfley•c•il llb olunur. "2852., 116122,. 

Çankarıdan kalkıt 
Çerkeı• vanı 
Çerk9fl•n kallat 
Çankırıya vanı 

6 33 
10 48 
14 10 
18 30 
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Zi d~u öşele anden 
Yıldız Sarayına 

' ,.. Yazan: z. ş. < ,.. H er hakkı mahfuıdur 41--
M aSUffi Doktor, Din Ve Devlet Ha-

inliği ile lttiham Ediliyordu 
Zavalla genç doktor, kırk sekiz 

aaatlik hayabnı bu mtılenes 
kokular araıında geçirdikten 
ıonra, yine iki kişinin mu haf aza· 
ıında olarak Slireyyaaan kartııına 
çıkarJJmışta. Süreyyanın masasına 
kartı olan uzun kanepede iki 
adam oturuyordu. Genç doktor 
odadan içeri girer airmez, bun· 
lardao biri sordu : 

- Ali Sedat dedikleri herif 
bu mu? .• 

Süreyya, baıile lfaret ederek 
cevap verdi ı 

- Evet.. Bu. •• 
O adam, diılerlnl 11karak 

gözlerini doktorun gö:ılerine d'kti. 
- Gidi dinlldevlet haini .. 

Söyle bakalım, Salahaddin Efendiyi 
ne ıamandanberl tanırsın ?. 

Dedi. 
Doktorun bir anda batı dön

mDş, ldeta yere dUtecek hale 
gelmitti. Baıı, uzun feali; bacak
ları, diz kapaklanna kadar kö
rUklU çizmeli; kırçıl bir arabacı• 
dan hiçbir farkı olmayan bu 
adam onu naaıl bir hamlede (din 
ve devlet hainliği) ile ltUham 
etmişti? .. o anda doktorun mh
nloden, tu ıözler geçti: 

- Ah yarabbi!.. Bu adamla 
11aaıl konuıacağım?. Bu adma 
D&1al meram anlat.cağım? •• 

- Ulan, aana ı6yllyorum, 
hayvan herifL. CeYBp versene •• 
Sallhattiıı Efendiyi ne ıamandan· 
beri tanıyorsun. 

Bir anda ı&rl•Y• bu mes; 
ıa•alla ıenç doktora, yıldırım 
aesinden daha dehıetll gelmiı, 
muvazenesini bllabtlttın kaybet· 
mlıU. O aanlyede, dOıtOğtl uçu
ru mun derinliğini anlamıı; daha 
acı hakaretlere uframamak için 
aakin bir ta.., almıfb. 

- HanKi SalAbaddln Efendi
den bahHdl7011unuz. 

- Bak hele •• Sanki bUmemu
llkten ıellyonwı ha. Ka~ tane 
SalAbaddln Efendi var, ulan. itte 
o Sallbaddln Efendi. 

1 
1 

. 
- AzlzimL. 
- Sua kap.Jr.. Ben ... ı. 

•zlıla değilim. Adam ıtbl eeTıp 
Ter. 

- Efendi 1.. 
- Bana efendi ha.. Ulan, 

timdi kalkar, ıenl ayafımm albna 
alınm. Ben bugtne buglln, sayıl· 
tabanede, beyefendiyim. 

- PekAIA •• Beyefendi!. lıtaa· 
bulda )'Uzlvce, binlerce Salibad
din Efendi Yar. Belki bu1alardan 
birini tanınm. Söyleyiniz, hangi 
Salihaddln Efendi. 

- Demek, bir Salllaaddln E
fendi tanının ha.. Yaz, Süreyya 
Be1. Salahaddin Efendiyi tanıdı· 
tını itiraf etlL 

- BeyefendlL. Henh blrp7 
lUraf etmlı dejilim ki. 7azmıya.. 

- Suuua!.. Burada, adamın 
•lzından kelpetınle lif alırlar. 
Sen benim ıu ıazlerime baksana •• 

Senin gibi nice kurnaz ıeçlnen 
kaltabanlan auya ıatOrdtlm de, 
ıuauı 2etirdlm... &syle bakalam, 
Salibaddin efendi ile kimin VHı• 
taaile mektuplaııram? 

Ali Sedat, arbk iti cereyana 
havale etmiş, nan) olH bir mah
keme vtsyahut daha aldt bapnda 
bir lıt'ntak heyetinin huzuruna 
çıkacağını dUıüaenk. bir • ene! 

turadan kurtulmak için bUytlk 
bir saflıkla ceyap vermiıtl: 

- Posta vasıtasile. 
- Vay •. Posta vaııtulle, ha ••• 

Aman Stueyya bey, bunu ayrıca 
kaydet. Şimdi, bUtlla o civarın 
posta memurları tevkif edilsin. 
Amma dikkat ha.. Sakın Beşlktq 
karakolu bundan haberdar olma• 
sın. Malümya, Haaan pqa itle
rlmizl altiist eder. 

Doktor Ali aedatın kalbi, bir 
anda ızbrap ile aızlamııtı. Bir 
anda aöyleditl bu dllfllnceslz ıöz, 
timdi bqkalarının da fellketlne 
sebep olacaktı. 

- Beyefendi!. Durun, mftaaa• 
de buyurun. Ben Sallhaddin 
efendiye yazdığım mektuplan 
postaya veririm amma, bb:lm 
postaya değil, ecnebi poıtaaına 

veririm. 
- Ecnebi poıta11 mı? ••• Hnh 

ıöyle •• Görüyorsunuz ya, çocuklar. 
Blllbnl gibi itiraf ediyor. 

- Hangi ecnebi poıtasına? •. 
Za'fallı doktor, biç düşünme

den: 
- Rus. •• 
CeYabını vermlıtl. ÇUnkD, tkl 

gllndenberi dlmağıaı iıgal eden 
o ecnebi Ruı kadınının hatıraıı; 
(ecnebi) kıllmeal anılır analmaz, 
onan ruhunda garip bir teessür 
husule getlrmlı; hiç dllıDnmeden 
(Rus) kelimesi ağzından çıkıver• 

mitti. 
O adam, derhal yerinden fır· 

lamıf; doktorun kolundan 1akala· 
mıı; Sllreyyanın maauının 6nUne 
kadar götürerek : 

'- imzala bakalım, tU ifadeni. 
Diye bağırmııtı. 
Genç doktor, her ne bahasına 

olurıa olsun, ıu adi Ye terbiyesiz 
adamların karıısından bir an evel 
kurtulmak, izzeti ·efsinl hırpalat .. 
mamak için göıterilen yeri imza 
etmlt ve geri çeklhniıU. 

Birdenbire Sllreyyanın o cıbı 
Ye haatahkh aesl ytikaelmfttl: 

- Ebu evrakı muzırra ne ola• 
cak? •• Selihattln Efendiye 7aza· 
lan mektup mDneddelerl.. Kaf• 
ka1yada cemiyeU hlflye ile yapı• 
lan muhabere kopyaları.. bu ce
miyete mıns11p olanlann defteri 
bunlar hakkında tahkikat icra 
olunmıyacak mı? •• 

Çizmeli adam, ellerfnl pan
talonunun cepJerlne sokarak 
omuzlarını kaldırmıf; bacakla· 
rını gere gere gezinerek cevap 
vermittil 

- Camm. burada llfa uıat• 
mıya ne ltb:um Yar. lft•, Sall• 
hattin Efendi ile muhabere ettl
j'ini billbUI ıibl ı6yledJ: kendi 
lfadeainl de elcajazı ile imuı etti
ya.. evrak hakkında tahkikata da 
Taı kıılada 7apaınlar. Sen fimdi 
ver bu IMrifi mutuarrıflıta. Yap
ımlar oradan enakım, ı&ıderıin· 
ler, nezarete. Oradan da dayaun
lar Divanıharbe. Arbk; apqaan 
dursun, Retft PafL •• .. 

Beyotla mutaearnfhğ111ın alt 
kabndaki o baaık taYanh pla ve 
mnleneı odada, bu acıklı 11hne 
cereyan ederken; Nııaataıanda, 
Prenıea Nadyanın oturduğu ko
nakta da fU hidlae ıeçmekte idi. 

Prenseı Nadya, ıeniı bir mar
klrin köıMiae ıa.&lmlf; dizine 
ipek bir tal lrtmlflll. 

'-Ark•• • .,, 

SON POSTA 

Yuca Ülkü1 
Liseleri DirektörllİgUnden: 

1 - Engel smaçlarına 8/10/935te 
baılanacaktır. Engele kalmıı 
6ğrencilerin okulda bulun• 
malan gerektir. 

2 - Bugüne kadar kayıtlarını ye• 
nilememlı olan öarenciler 
okulumuzdan ayrılmıt sayila· 
cak, yerlerine baıkaları ala· 
nacakt.r. 

..latanbul aall,e ikinci Ucaret 
mahkemesinden ı Gerse Um anına 
kayı tlı fh•cı nıhuda adındaki 7elkenll 
motCirlnln 30/9/935 tarihinde aaat 
20,30 yJ,.ml buçuk radde!erinde ben· 
zin ve ıas yük'tl olarak Büytlk dere· 
den hareketle Zonguldata gitmekte 
iken a,.k .. ından gelen ve aynı hiza• 
da Karadenize dotru birbirine mtıYa• 
si Jlrlrken ltalyan bandıralı ltaliko 
aeentaaına mensup (Romagna) Yapu· 
runun ani olarak iakele alabanda 
yaparak meıkilr motare çarpmuın

dan dolayı yelkenli moUSrOnlln kaptanı 
Ahmet tarafından deniz raporuııun tan
r.lm H tastiki latenilmiı n muhake· 
me gllnO oluak 11·10-935 cuma ıüntl 
aaat on dört buçuk tayin kılınmıf ol
dutundan ıemlle, yUklle ve bu kaza 
ile alakadar olanları• rapor alınır• 
ken ta1ln oluaaa ıOn Ye sa
atte mahkemede hazır bu'unmaları 

ticaret kanununun 1065 oi maddeaine 
teYfikan llAn olunur. 

Geoeleri ıık ııık abdeste kalkanlar rahat 

etmek ioin KATRAN HAKKI 
kullanmalıdırlar. Zira Katran idrar 
yollannın nezle ve iltihaplarını 

lyileıtirir. 

BiR TURAN mamul Atıdır. 

SavFa 15 

.-~J~fıl~; rı., /, /!) 
PiRi 

41. 
2 ve 10 Tc:omorimerik ambalajlarda bulunur .. 

Ambalaj ve komorimelerin Ozerinde halis· 

liğin fimsari olan @ markasınt arayınız 

[ EmlAk ve Eytam Bankası IUiınlara 1 

T aks·;tle Satılık Emlik 
Fıas No. Mevkii ve Nevi Depozito 

642 BUyükadada Nizam caddesinde eski 21 yeni 21/1 
No. lı ve 1926 metre murabbaı bahçeyi bari ku-
leli köık. 1200 

635 Bllyük çarııda Gnlsftm sokağında 7,9 No h dUkkin 200 
Yukarıda yerleri yazılı omlAk bedelleri ilki peıln olmak ve 8 

aenevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere açık artırma ile satıla
caktır. Geri bırakı · aa 7 taksit için faiz ve komisyon alanmaz. ihale 
16 Birinci teırin 1935 çarşamba gllnU aaat onda yapılacaktır. Iatek• 
lilerin şubemize gelmelerL ( 238) 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Ş:md ·ye kadar binlerce kiıiyl zengi rı etmiıtir. 

19.cu Tertip &. cı Ketlde 11 1. el Tetrln 935 dedir. 

E uyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

beheri ( 50.000) liralık iki mllkifat vardır. 

.. z ______ 1 .. a e1t ~.N1<.,, 
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Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz. Tafra Sinemaları 
Direktörlerine 

FAR HASAN FareZelıiri Kemal filim, Halli Kamil, Oper., 
n poli filim mı ...... ı ... ıal• 
H piyaaanıa blttla IHIİS filimi .. 
riai 1atıa aldım. Bu flUmlel'I , .. 
çirmek late1ea taıra ılae•alafl 
dlreld8rlerl, lzmll' bll'iael kordoada 
Şabial'eri laaaıada fillmcl Muıtafa 
adrHlne mOl'aeaat etm.Uclll'leı. 

Fare zehlrl macunu Fare zehlrl buğdayları 
Bir parça ekmek ••J• paıhrma ••ya yağla 
11dalara drUlerek farelerin buluaduldan yere 
barakınıı. Bllhaıu aıçanlar derhal 6lllr. 

F .relerin bulunduklan yerlere Hrpiniz. 
Bilba11a kUçllk farelerle fındık fareleri 
derhal 61Drler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada ADEMi IKTiDAR 
•• Bazı fareler buğday zebirinden hoılanar we bazıları macun yemek ister. Bazı fareler aabah 

,edllderioi akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çeıidl vermek llzımdır. Bunun 
içindir ki her ildaiol lıtlmal eylemek çok muyafıktır ve bu ıuretle farelerin ana, baba ve 
.~llileti muhakkak •• kat'ı ıurette aıur:er ve kokmazlar. lkiıl bir arada 40 kuruıtur. 

Bel gevşeklltln 

HORMOBiN 
Haaan depoau : Ankara, latanbul, Berollu 

istiklail Lisesi ~irektörlüğünden: 
1 - fJk orta Ye liH kı11mlanna, 1ab Ye ıGndDz, im •• erkek talebe kaydına devamı olunmaktadır. 
2 - Ka7ıt lçln hertllD aut 10 dan 17 J• kadar ı•llnebilir. 
3 - latlyenler., kayıt prtlannı bllclfrea 6ğrenekten bir tane paraııı olarak g6nderlllr. 

Şehzadabap Polia karakolu karııaında. Telefon ; 22534 

ÇAGLAYAN 
Eaki MÜLEN RUJ 

Bu aktam AÇILIYOR • .. _ 

EFTAL YA &ADI Besteklr BIMEN 
Bayan EFTAI..ıYA. tarafından DAN!Ll ZEYBEK TÜRKÜLERL 

San'ıtklr: H A L i D E B 0 Y 0 K G A L A 
BHtıkir BİMEN tarafnadu keadl Herleri. 

Saz: Şehrimizia en muuf •e 11Yimli artiıt Ye aaa'atklrları. ---~ . 

FıNLANDıYA 
'UkQfe Nihal 

Dilimizde çıkan en yeni 
1 • a • • 
• t u d 1 

k a ı t u r ., . 
Kltapçılardaa arayınız. 20 kUl'Uf. 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
i~in, elektrlkle. suyu VeJ 
rılmit MAVi JILEI bi~k· 
larını kullanıntz. ... 

KiRALIK 
OTEL - LOKANTA - BAHÇE 
Doğruca '8Y N ov o T N i 'ya muracıal 

Hele 9UkUr ya
şamak zevkini 

elde etti 

Hayatı artık tabammü.feraa bir 
hal almııt•. Zira ıatırap veren 
ayaklarilı 1llriiyemiyordu. RADIO 
SAL TS baayolarım yapmaia bat· 
ladıiı •&kitt.nberi kendiıinl hafif 
•• oınal hlsaedlyor. Bu tuzla 
yapılan •1ak ban1olan 1&JHiadı 
adaleler kunedeniı n atrılar •• 
tiıkinlilder zail olur. En dar ayak· 
kalunızla hiçbir ııtırap çakmeden 
ltt.dijfolı nkit yilrüyıbilininiı. Her 
HO:ıcanede aatılır. 

•--_. Betlktaı -----. 

DiKiŞ YURDU 
Talebe kaydı açıktır. Biçki 
dikitten baıka ppka, çiçek, 
koru Ye boya itleri de aıre
Uilr. Ayn Ocret ahnmaz. Aka• 
retler No. 64. Telefon: 43687 

Karıp - E•kaftaa almakta ol• 
dutu• baltamdea kalma tekaGt 
maaııaa alt tatbik •lltrlnl kaybet· 
tim. Ye,tılai JaptaHeatımdaa lalkml 
Joktur. E•kaf bat kltiltl 8!tl Mehmet: t 

All ofla Mehmet Ali (469) 1 
8oa P-. IWbaua 

............... ftlıllt 

......................... a. 

NUBBALEll 
KURŞUN KALEM FABRiKASI 

Mekteplllerln, MUhendlslerln, Resumlan"' Denlrl• 
ihtiyacını temin eden her cine kaleml ••p111akt.dır. 

Her kırtasiyecide aatdır. Ecnebi mUmeaalllerlnden 
kat'lyyen UatUn ve ucuz olan çefltl•rl • .. lıdad1rı 

801 No. lu 
501 No. hı 

DAGDELEN 
1011 No. lu 

99 •• 
701 " 
702 " 
901 " 

181! " 
1323 ,, 

Mektepll kurıua kalemi 
1, 2, S, derece aertllkte rHlm kurıaa kalemi 
10 mubte'Jf HrtJikte en iyi ciaı kurı•a kale• 
Muanl'o& kurıua kalemi 
Tatçı kurıua kalemi 
8 Ye C, 2 Hrtllkte dı•air için Kop1a 1ı ... ,.. lral••I 
A, B, C, D, Realdi kop1• kalemleri 
bir uca kırmızı. bil' ucu ma•I kalı• 
6 renkli kale• 
12 renkli kalı• 

NURKALEM : TUrk yapısı, ucuz va UstOndOr. 
NURKALEM : Her TllrkUn elindeki kalem olmıhdır. 

HAS 

KALMiM 

HAS HAS 

KALMiN KALMiM 

Inhiıarlar U. Müdürlütündenı 
ldaremla ihtiyacı için f&rbaameal mudblnce ( 520) tou kok 

k6mllrD pazarhkla ubn alınacaktır. Vermek llteyenlerla ........ 
lıtlrak etmek Dzere 1100935 tarllalae mlaaclif Cuma ..... .... 
16 da Kabataıta Le•uım •• Mtlba7•at Şubuladeld Alım KOIDIP 
roau• % 7,S ııw ... • paralarile birlikte mllracaatlan. 115947,. 

CHARBON DE BELLO 
aayeıiade canımzıa her 
iıtediğinl yiyebilirıiniı 

CHARBON Da Bm 1 OC. had 
cibauwo ın mllkemmel deHDftktaaadd-

toz Yey& putil olarak alındıkta •• ..111 
n muannit mide •• banak rahauır 
laklanoı n iıhali ııriu ttda'Yi edtlr 

Midede litif bir hia tt•lit eder -' 
iıtah&yı açar, haıml kolaylafbm ., 

inktbHı defeder. Y emektea aoma bifı' 
1edilıo mide ağralar1aa •e ıul haziar 

den ml)tınllit bq ağrılarına, mid• 

B&tnn eczanelerden ar•JUUL 

ekıi)l]dı · 

pek mük• 
meldir. 


