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[uaı~ııı Sesı] 
Nüfuş 

Sagımı Hakkında 
Ne DüşiinlJyorsunuz? 

ÔaGmladekl ayıa yfrmlael •ii•I, 
renel nlfuı l&Jlml 1apılacatı .... 
IOmdar. Bu mGaa1ebetle dibı bir 
mulaarrlrlmls •••tehf kimıtlerle 
slrlt•Gt. •e oalara yukarı4akl 
auali Mrmqtv. Al4ıtı kartılıldarı 
aııt17a 1aaıyoru•: .. ) 

Y •fllk&r, Mecllllr• ••k•lı, 
11 numarah hanede Raufl 

- NClfuı Hyımı hakkıada ae dl
tlndGtilmO ıormaya hacet Yar mı ki? 
Bütün temennim, neticede alınacak 

rakamın l'eçen 1ayımı ,.aJged• bıra
kacak kadar kabarık ol•Hıdır. 

Bu .. yım YHilHlle, memlekHtte 
Nlfu. ıaıktarından batka ıeyler de 
7oklanabilir, 

Me1ell aayam anemurlan, yaaacak
ları kimHlerlo tallıll deracelerlal de 
tubit edebilirler. 

Bu ıuretle memleluıttekl okur ya• 
zarların mıktarı da tabakkulır etmlf 
olur. 

* lçerenk8y, Murtaza efendi eo-
kaıı, blnb••• mUtekaltlerlnde11 
Numan: 

- Nüfuı Ayımı, ber •.ataadaııa 
candan alikadar ol•H• lhımrelea 
bir keyfiyettir. 

Çilnkl bir milJetla lruYYetl HYelt 
umumi nUfuıunun ıaıktarUe alçlllr. 

Bla, bu öaemll •ayım aetice1iad6, 
bet Ha• içinde lı:uYntimlııin nekadu 
arttıtını 6trenecetla. 

Jf. 
la1&nlann neler yapabllecelderlai, 

anlayabilme'eri için eyye)l keadl kuY• 
nt Ye kablli1etlerial irice ölçmeleri 
IAzımdar. 

Bu lln•• takdir edH•fl•i•• 
kani oldutum lçladir ki, ntlfua aaya
mıaıa ehemmiyeti laakkıada fada ıalıı 

ıöylemerl lllııu•ıuz u1ı1orum. 

* Çamhca, Ferit .,. .. k5•kD11-
de llomle~o"cu Şah•pa 

- NGfua Hyamıaıa ehemmi1etl 
hakkında ne -'Sylenıi boıtur Ye bea• 
ce ıı:aten, bu sayımın ehemmiyetlal 
anlatacak ıöaler eöylemey• ilıum da 
yoktur. 

ÇClDkO bu. me.elA rlneıln !Uzu• 
muou, faydalanaa aalatmara kalkat
maktan farksız olur. 

Çoklutun ae blytlk ltlr kuYYet 01-
duiunu bilen bitin Tlrkler, 10 bi
rinci teırln rDDDal bDyDlc bir Hbır• 
aızlak Ye hudutnz bir bereeanla bek
lemektedirler. 

Bir Deli Haılabakıclları 
Saldırdı 

Fatih ÇU'famba1111da oturan 
Ulviye adında 25 yaılarında bir 
kadıa, din, Gllllıane baıtaneıi•• 
gitmiş, içeri girmesine mll1aade 
•dilmeyince bir çakı Ue baataba
lucalann llzeırine Nldırmıfbr. UJ
Ylyenio aklında bozukluk oldutu 
anlaııldıtından Bakırköy huta• 
nuine göaderilmlftir. 

Jf E nelld ıeco de Karadenb 
boğazı Fenu köyOnde ismi ken· 
d;ıinden öğrenilemeyen bir adam 
yakalanmıı, muvazenesi bozuk 
olduğu aol•ıılarak Bak.,.kö1 haı 
taneıine gönderllmiıtir. 

- Ne o, Haaaıı B.? 

ABİLI ABB 

DUn f8Pll•• ra119111 a&ndlrme tecrUIH11ar111den bir ı.OrdnDf 

ltfaiyeliler Dün Bayram Yaptılar 

Bayram Yapılırken Yan
gın Çıkh Ve Hemen 

Söndürüldü 
Gece De Şenlikler Yapılmııtır 

ltfaiyeninin on lçllncU yılda
nUmU bayramı dun aaat Uçt• 
baflamış ve gece Abaha kadar 
ıUrmnıtnr. 

Bayrama 1Dadlz um •at 
10,30 da lı Ye Şarbay OstOndaiın 
bir ıöyle•ile baılanmııhr. llba7 
ıöylevin<M itfaiyenin hizmetlerin
den Ye bllbaua kurulutundaa 
bahaetmit. ltf al DJrektörD Ihaan 
llbayın l.u -61le•iae ce•ap •ere
rek ıeleolere t•kkiirleriol aun
duldan sonra eski Vali Hay darla 
Nubiddin Oatnndağın adlarını 
btirmetJe aamıthr. 

Bundan sonra bando lıtiklAI 
marımı çalmış, ltf at efradı tara
fından piramit bareketJerl yapıl· 
mı~, fıtlnabız merdi Yenlere 
çıkılıp lnilmiı, 28 metro yllkıek
llkte fıtlnabıs hir 111erdiYell Dz:e
rln de su sıkılmıı, 10 metro yUk· 
aekllkten çarııfa atlanmıı, on 
metro yDkıeklikten tepHI aıağı 
ipten kayılarak qajl lame •• 
can kurtarma tecrDbelerl yapıl· 
mııtır, lçerlıl talaıla doldurul
muı iki kulübe 1akıl•uf, tlze• 
rlne ldmyeyJ UAç aıkılmalı 
ıoretile bunlardan biri yanmak
tan kurtarılmıı, dlj'eri de otoma• 1 
tik boru ile ı6adllrDlmUıtnr. 

Törenden ıonra mlaafirler 
huırlaaan blfe1• dant edilmlr 
tir. 

Gtındllz töreni aaatl 18,30 da 
bltmif, aaat yirmiden itibar•• de 
ıece t6renl bafla•lfbr. 

Bu tiren Jalnd ltfaiyftin Fa
tlhtekl merkez:nde değil, latan· 
buldakl buton Ufal pruplarında 
yapılmıfbr. 

T6Hn eau11ada Ayuofyada 
Gnlhane parkı yanındaki yokuıta 
bir yanıın çıkmıı, bayram yapan 
itfailer hemen aldip bu yuıını 
.aadtırmütfer Ye d6alp bayram
larına devam etmiflerdlr. 

iuaırellletln kurdukları piramit 

Bir ihtiyar Kadm AJevJar 
tçersindı Kaldl · 

Kurbagah adalet aokatıaada 
otura• Nedi.. adında Mr illtiJar 
kadın Malbula yemek plılrirk• 
etetin~ 11çrayan kıYılcımla enta• 
rial ateı almıı Ye kac:hacataz yan-
mata baılam11tır. Derhal 1•tfte11 
kolllfQlar aleYlerl ,Oç hal fle ı.Sn· 
dllrmOtlerdlr. lhtlyarJD vDcudu
dan bazı yerler Jandığındaa te
daYlye ahnmııhr. 

OperatörDoktırBarhanatün Geldi 
Cerrabpııa hariciye aerlryab 

ordlaariuı profeaÖl'D doktor 
Burhanettin bir müddet evYel 
tetkik için g:tttğl Anupadaa 
ıehrlmlze dtSnmlftlr. 

Genel Nüfus 
Sayımı 20 ilk-

' teırin Pazar 
Bugtl•lln küçükleri yarbun bttyük· 

leridlr. Sa:yımda en keçtlk ooc11klan 
bile yazdırmayı unutmayınız .•. 

L .J 

Sahtekarlık Mı ? 
Bir Anne Ve iki Kızı Müd· 

deiumumili§'e Verildi 
Güverte yUıbapaı merhum Sa

lllaln eti Saniye ile Jcııları Melek 
ve Behice adlarında llç kadın dlla 
ıahtekirhk yaptıklan iddiaaUe 
poli• tarafından mllddeiumumUiğe' 
verilmlflerdir. 

iddia tudur : S.aiye ve kWan 
ln6nlı mal •ldlirJijtladeo o:ı ... 
nelik maaılarını aidaktan .onra 
kıdaruıdan Bohicenlo Zonguldak-

ta evle•diğl •e buailn orada bu· 
lunduj'U hakla11da mal mUdDrlll• 
ğUne bir ihbar yapılmııbr. Polfı 

bunu tahkik etmiı baldkaten Be
hicenin Zongulc:lakta bulundup 
•• eYli olduğunu da &ğreumif tir. 

MüneYTer Sıdıka adlı iki ka
dın •oterliğe giderek bu Behice 
al• bekir olduğuna da tebadet 
etmlıtir. Sanl79 dl,- ki ı 

- Beulm kocam Od eYlidir. 
V • Belstce adlı iki dane de kıa 
Yardır. Bnnlarm •ulan ayrıdır. 

Zoaguldaktald Behice eYleumiftlr. 
Fakat benim ku .. Behice bekb 
dır. Ben de onun maqmı aldım. 

MUddelumumtllk ba tddium 
da tetkiki için ana Ye kızları tek· 
rar polise ıöndermlıtir. 

Para Mutehassısı Yetiştirilecek 
Darpane mldlrlatn kesil• 

paraların ve lıazır1anan pullann 
deko•illerle bir lmalAthaneden 

o birialne Ye oralardaa otomobil· 
lerle naklini mahzurlu bulduğu 

için yeni bir a•ns6r t .. ldlAta 
yapmlflır. Paralar ~e pullar bu 
aaanıörle nakledilecektir. 

Darpane mlldtırlllğll ayni za• 
manda para mtltehasıııı yetiıtir
m.k için S.nat mektebi mu•n· 
lanndan da bazı geaçJar almqtır. 

Evkafta Ma8fl•r 
Evkaf ldareeinde, maqlar M

ah Yerilmemiıtir. Maatl•rm vertl
~Iİn• ZSnllmDzdeld Pazartealden 
itibaren baılaoılacaktır. 

San•at Okuluna a Klfl 
Alı .. 

Mmtaka San'at Makteplerlne 
bu JII yUilerce kl,t .mllracaat 
etmiıtir. lıtanbul San'at okuluna 
bu yıl 23 k1fl alınmııbr. 

P•••r Ol• M•••• & Diyor Ki ı 

(o ün Tart 

Bir iki 
Satırla 

GUzel San'atlarda Bir Serg 
ltalyada, resim tahsil eden 

Sabri Fettah isminde bir ğeoç. 
bugtın saat fiçte, Gllzel San'atlar 
Akademi.tnde bir aergJ açacaktır. 

* Jf- * 
etıbba Odası Kongresi 
Dün toplanıp, yeni bir yöne

tim kurum 1 seçecek olan ctibba 
odua kongresi, çokluk elde edf· 
lemediğinden toplanamamıı •o 
koaıre 19 birincite§rlne t,!hlr 
oluamuıtur. 

* Jt Jt 
Kurtuıu, Bayramı Ve 

Unıversltelller 
S Birincitetrinde )'Bpılacak 

olan latanbulun kurtuluş törenine 
Oniversite talebesiohı de iştirak 
etmeleri hakkında emir vorll
miftlr. 

-tc 
Eaıinönll Halkevinden: 6 Birin• 

eltepin 935 pazar gUnU (lstanb~ 
Jun kurtuluıu ) yıldlSnümtl 1aat 
ı J,30 da Evimiz Merkez •alonun
da bir koıııer ve 1aat 21 de Gtıl· 
haae parkı içinde Alay köşkün· 
deki Ar şubemizde de bir göı• 
terlt dOzenlenmiştir. 

* BeyoA'lu Halkeyfnden: ltanbu• 
lun 6 Teırinie\l'vel kurtuluı gllol 
nO kutlamak ll&ere evimizde aaal 
16 da yapılacak toplantıya bDUlD 
yurtdaıların ııelerek ıeref verme
lerini dileriz. 

"' Jf- lf. 
DUnkU Yangınlar 

Dna öjle natu Kumkapı N~ 
ıancaımda ahıap bir evde yana 
ıım çıkarak evin tahta kaplama~ 
lan yanmaya baılamııaa da derhal 
t&ndlrtilmlştlir. 

Pangaltıda Vedidiye sokağın
da bir e•d•n yangan çıkmıı, ateı 
bllyllmellen badırılmııtır. 

Jt Jt * 
Birdenbire ÖIUm 

Ropen adında bir seyyar sa• 
bcı Sultansellm camii a•lusunda 
tberlae fenalık ırelerek düıUp 
kalmıf, kaldırıldıtı Cerrahpaıa • 
haataneaiado ölmUtillr. 

« * .. 
Yugoslavya Filosu letan• 

buldan Geçti 
Din, ıehrimlz• ıelmesi bek

lenilen Yugoılav hava filosu 
latanbul Oıerladen ge,erek Ada· 
naya doğru uçmuıtur. ... .. .. 

Cerrahlartn Kurultayı 
Oçtıncn Ulusal cerrahlar ku

rultayı 7 birinci b ırlnde Anka• 
rada toplanacaktır. 

Kurultay iki gUo devam ede
cek •e gelecek kurultayın rapor 
menularmı da aeçdikten sonra 
datıJacaktır. 

- Ônlbıcle tencere. elinde kepçe.. 

1 
- Ocaiaa karpuada 7'n• •• 7ape- I lhND B. - Habet ıınırlarında Uk partıd• 

yor1un? ölenlerin claı 1çia lokma d3k07orum, Uluılar 
So.,.tHlala lipleriae datıtacatıml 





- Aman efendimi.. dedi; biz 
nerede altın nerede? Ben o ma
deni göraem bile tanıyamıyacak 
biriyim. 

Mahkeme beraet kararı verdi. 
Davacı Feri deye de : 

- Ser.in için lkl yol var! .• Ya 
bu kararı temyiz edenlo veyahut 
Hukuk mahkemeaine de J>fr ala· 
cak davası açarıın; biz bu adamı 
ıuçlu bulamadığimız için aerbed 
bırakıyoruz.. denildi. 

Notlarından (*) 

Böbrek Sancısı 
Gelen halta glinlerce bal atrıla· 
rından ve böfUrlerinde 1aplanıın 
aa-rıiardan şikayet etti. Uykuau.1 
geçen ııecenin 1abahlarında ekae
rlya gelen bulantı yemek yemeaint 
mani oluyormuf. 
İdrar muayenesi yaphm. 
1- Mebzul miktarda oksalat Ürat 
vlı foıfat biHU:ralı vardı. 

Vücudlln diğer uzuvlarında detl
t•n bir t•Y yoktu. BuJanhlarm 
böbreklerde toplanan küçük kuru 
zerrelerinin yaptığ:ı tatlardan lleri 
geldiğ-lni söyledim. Ve dahilen 
Pilrinol nrd;m. Damarlarına ailot
ropini ı:ringaları yaptrm. 
SJcak kompreslerle ağrı yerlerini 
pansıman eti:im. Bir ampul mor
fini oiringa ettim. fıd gün aonra 
ılddetli bir aancımn aabah:nda 
mercimek cesametinde üç taı dii
ıürdü ve ağ'rıları ltesildl. 

t•) B ..ı notları k.ıa lp lillklayınıs, yahut 
bu a :blim• 1apı,tırıp llolfek•iyon yapı• 
aız. Sıluntı ıamanınızda bu notlar blı 
cıu:. tor ıribi lmdad1rnuı:a yeti3•bilir. 

Ortamektep Ye llııelerde Bi· 
retmen kadrolarında bir değiwik· 
Uk yok gibidir. 

Balıkesirde Yeni Park 
i 

Balıkesir ( Özel ) - Yeni ya· 
pılmakta olan park kazıldıkça 
mUhim izerler meydana çıkmak· 
tadır. Çıkan izerlerden buranın 
eski bir ıaray yeri olduğu anlaııl· 
maktadır. Halkevi çıkan lzerterl 
muhafaza altına almaktadır. 

SON POSTA 

... ~ 4ı 

DOLASAMAZSINIZ 
'FAKATI 
ı 

~n~o•~ ' ~ - DAKİt,tA. fa. AN 
~UTUN liL~VI HlA ~H DOLMl 

Somada 
Köylüye Pamuk Tohumu 

Dağıtılacak 

Soma, ( Özel ) - Nazlllldeki 
pamuk ıılah istasyonunda elde 
edilen tahminlerle burada yapılan 
nllmun• ve tecrlibo ekimi neti· 
ceslnl vormiıtir. Netkeye göre 
bu tohum~n elyaf ve yetişme iti• 
barile muhitimize en elverişli to
hum olduğu an1aşılmışhr. Gele· 
cek yıl bUtün köylüye bu tohum• 
dan değıtılacaktır. 

Blrlrıd Tetrlrı 5 

lf 
Üç senedenberi sevlıtlğlm ve 

benimle evleneceğini vadeden bir 
genç, bir mımurlyete tayin edil· 
diğinden bahiale derhal taşraya 
hareket mecburiyeti olduğunu 

1 

söyledi... Ve beni do oraya aldı· 
racağını mevzuubahsederek gitti. 
Bent bUabUtUn batından attnğmı 1 

zannediyorum. Bu hal karıısında 
ne yapayım? 

Muall& 
Blrdenblre Umltslzllğe kapıl· ' 

mayınız. Bu genç hakikaten bir · 
yazife alıp gltmiı olabblr. 

Üç Hnedenberi tanııttğınıza 
nazaran; bu gencin yakmlarmdan 
yeya herhangi bir arkadaşından 
bunu 6ğrenebilirslntz. Sonra kısa 
muhabere ile evlenm•k itini bir 
ıonuca bağhyabllirıiniz, 

* Beıiktaıta İıımail ; 
Madem ki iki ıenedenbarl bir 

ılkayetinlz yoktur. Tecrübe müs
pet netice vermlı demektir. Kızın 
oikAb fıtemeye hakkı vardır. · 
Nikah yaparsanız pişman olmaı• 

ıınız. 

)f 

lzmirde 1zak Arditi ; 
DUiUndUğUnUs gibi yapinız. 

Bunun baıka hal yolu yoktur. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

TEYZE 

l 
Bu ~ece nöbetçi eczaneler funlardır: 
Alemdar (Caıtaloğlu), Beyazıt (Sıtkı) 
Şehzadebaıı (Aaaf), Fener(Emilyadi) 
Akaaray ( Ziya Nu.ri ) Karagümrtilr 
(Arif), Kadıköy (Faik İıskender n 
Namık), Ü•küdar (Merku), S amatya 
( Teofiloa ), Bakırköy ( İıtepan ), 
Betiktaf (Rıza), Sarıyer ( Osarnn ), 
Eminönü (Benııaaon), Şiıli (Maçka 
Feyzi ), Beyoğlu ( himbt, Kinyoli, 
Tarlabaıı), Galata (Kıapıiçl), Büyük~ 
ada(Şinasi), Hrybeli (Yuauf), Şeh· 
remini ( Ahmet Hamdi ), Hasköy 
(Halk), Kaıımpaıa ( Merk~ı. ) Kil· 
çl\kpazar (H. HUanU). 
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.......... imli ......... 

Hesabını iyi 
Bilen Papas 

Madrit gazeteleri geçenlerde 

Bir inaan ölen ihtiyar bir 
kaç t•sbila papazın hesapta 

k inaana hayret ve· 
çe •r recek derecede 

intizam sahibi olduiunu söylüyor· 
lar. Madridli arkadaılarımızı bu 
kanaate seYkeden ıey papa• efen
dinin ölUmtınU mllteaklp çekme
cesinde bulunan bir defterdi, bu 
defterin ehemmiyetini artıran şey 
lıe papaa efendinin 20den73 yaıına 
kadar okuduğu duaların ve çek· 
tiği teablhlerln sayısını bu def· 
tere yazmıı olmasıdır. Bu hesaba 
ıöre papaa efendi lnclli 17651 
defa hatme\mlı ve 4447 4 defa da 
te&bih çekmlıtlr. 

* 
Bir Nevyork gazetesinin tut· 

tuAu hesaba göre 1850 yı• 

Blrlnln ka· lında Amerlkada 
sancı ötelcl- sarfedilen potin 

ve lskarpinln sa· 
nln ziyanıdır yası 1934 yılanda 
&arfedilen'den 6 defa fazla idi. Ame
rika gazetesinin kanaatine göre 
bunun 1ebebf o zamandan beri 
taşmma vasıtalarının artmıı ve 
lnaanlann yaya yUrUmekten kur
tulmuı olmalarıdır. 

Yunanistanda : 

KoyuKralcılar Yine 
Toplanıyor 

Atine, 4 ( Öıel) - Hürriyetperver 
partiıl lideri Sofulle'I ziyaret eden 
General Petridiı'e Sn Bakanı Kondillı 
altı ay mezuniyet vermittir, 

CUmhurlyetçilerln eski Kırala 
rönd~rdiklerl mektup hakkında ga• 
Htecıler• beyanatta bulunan Çaldaria, 
Yunan uluıu çatırdığ1 takdirde 
Kıralın tahtını kimıenin sarsmuıoa 
c .. aret edemeyıcelti kunetli bir 
temele da1anacaktır, demiıtir. 

Koyu kıralcılar yeniden eski Tarım 
Bakanı Teodokisln baıkanhtında 
toplanarak durum hakkında konuıa-
eaklardır, Bunlar1n Kırallığın, karJA
mentonun kararlle kurulmuında ı1raı 
etmekte oldukları anlaıılmııtır. 

Hükumetin geno1 yapılmasından 
••zgeçmeyecetl ıöyleniyor, 

L -

SON POSTA 

HARİCİ 
•• 

Muhafazakarlar Onemli Kararlar Verdiler 

r rngiliz Donanması Eskisi Gibi 
Kuvvetli Olsaydı Bugünkü 

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

muhafaukirlar ona-rHi acılır açıl· 
muz Churehlll timdlyt kadar bHıtçıl 
göıUkeo itçl partilloin Heri tedbir. 
lero taraftar olutunu .. ayretle kartı· 
lamıt n bugiinkCl tehllkell durumun 
hUk(imetin ıll&hlarını bu tehllkeyl 
yaratacak derecede azaltmıı olma11n
dan ileri teldi!i mUtaliuında bulun• 
muıtur. 

CburchiJlden ıonra ıöı alan finaaı 
'1aka01 Çamberlaln diter dnletler ı 
ııllhıı:ılanmadıtından İnıfüs ıillhla
rıoın arbrılmuı Ye bllhasH kuYntll 
bir donanma yapılma11 projuiol 
alkıılamıttır. 

llakdonaldın Bar1fçtlara 
Beyannamesi 

Loodrı, 4 (A. A.) - Makdonald, 
Amerika barıı kurumuna ve bGtiln 
dünya barıtçılarına hitaben neırettij'I 
bir beyanna·mede diyor kir 

" Blr uluı taarruzda iırar eder, 
mDzakereyi reddeder ye kendi ıllel 
egemenliğini her ne babııoa oluna 
olsun kurmak arıuaunu Uerl ıUrene, 
bOtDn hayatlarınca ıulhcu kaJDııf 
olanl•r için bu lnanlarına 1ad1k dur
mak ne kadar zor olur. 

Ne gibi bir hattıhareket alacatıı:? 
Bir kimse barıt kurağını parçalamak 
iıtediti vakit lıuna muvafakat etmek 
mecburiyetinde ml kalacatıı? Öyle 
detil1e araıulusal kamoy dünyayı ona 
kartı korunmak için el ele vermelidir. 

Lloyd rerge, ıunlarL ıHylemiıtirı 
Dünya barııına ya .. dım etmek fır.ah 
çıkmııtır. Eter İnaili• donanmaaı 
eakiden oldufu ıribl kuYTetll olaaydı 
bugUnka durum orta1a ~ıkma:rdı. 

Bunun üzerine konrr• ıillh •n· 
dOıtrlılnin kuvvetlendirilmHl ve do
nanmanın bOyOk Britanyanın tamam
lılıA'ını temin edecek dereceye çıka
rılma11 hakkındaki karar ıuretlnl 
kabul etmfıtlr. 

Bu lı:arar ıuretl kabul edildikten 
ıonra ha Ya bakanı Llıte r: ''fngiltere• 

nin hava kudreti diler her hangi bir 

Kongrede 8nemll sözler s8y
llyen Çemberlayn 

dnletln han kuvyetlodea aıağı ol
mayacaktır,, YadıDa lthnat edilme
ıini bildirmittlr. 

ltçl Partisi Bafk&nı Gellyor 

Londra, 4 (A. A.) - Lanıbury'nin 
lfç\ partiıl batkanhA"ından gelecek 
1ah g0nl1 çetileceA'ini Neuı - Chroniclt 
ruete1i haber .ermektedir. 
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Rusyada: 

Gazeteciler Praga 
Gittiler 

MoskoY81 4 (A.A)- Çekoslonkya 
gazeteciler birliğinin daveti Ozerine 
Koltı.of'un baıkanlığında Sovyet ga• 
zeteci ve muharrirlerinden 12 kitilik 
bir heyet dOn ilk defa Praga hareket 
etmitlerdlr. 

-

1 .............................................................. . 

3ulgaristanda : 

Sofgada Ve 
illerde 236 Kiıi 
Yakalandı 
Sofyada Hususi Telefon 

Muhabereleri Y aıak 
Sof7a, 4 (A.A.) - Polia direl..tör

IOJOaden bilifirJldltioe glıre, darbel 
bClkfimet teıebbilsile ilgili olmak Ozere 
illerde ll'i3, •• Sofyada 68 kit yaka· 
lanmıftır. Bualarm çoğu mOfrit ıol 
eenah k8ylG partlaindendlr. 

Di~er taraftan ıtı babanlıtı da biri 
albay, OçQ binbatı Ye 11 l yüzbafl 
olmak Gıere 15 ıllbayın tnklf edll
mif olduğunu bildlrınektedlr. 

Sofya aftel llbayı 1&.at 22 den se• 
klze kadar bOtün yerlerin kapatılma• 
ıımı emretmit ve huıuıi telefon mu
haberelerinl yaıak etmiıtir, . .. 

Sofya, 4 (Ôael) - Burada yakala
nan ıuikastçilerin, aıkı bir ıurette Is· 
tlcıYaplarına deYam edlllyor. Bunların 
birçoğu mtıhim tfıaatta bulunmuşlar

dır. TU.se bakanının dedif fne aöre, 
bunların davalarına yakında kurulacak 
olan dlvaoıharpler taHfından bakı

lacaktır. 

Amele Kongresi 
Sofya, 4 (Özel) - Pızar aOnU ıe· 

bir gazinosunun 1alonunda açılacak 
olan amele kongresine 10,000 kiti 
ittirak edecektir. Kongrede mesai 
direktörlüğQ batkanı St. Muıa• 
nof, amelelere kartı vereceği bir 
söylevle, hOkumetin amele ıiya1etlnl 
anlatacaktır. 

Sllv Kadınlar BlrllGI 
Sofya, 4 (Ô:ıel)- Slb kadınlar bir

litinin kongrui gelecek Hne Sofyada 
toplanacaktır. 

Kongreye; Yusıo•lnya, Lehlıtan, 
Çekoıı !onkya Yeı Bulgari.tan kadın· 
lar birlikleri iştirak edeceklerdir. 

' 5-10-935 ti ı s M f T N~.a J 
mur tatlılarını, makarnaları, pi· 
lnlara, tatarböreklerlni, yalancı 

. dolmaları tıka basa yerler ve 
tfıerler; hemen gözleri kapanır, 
uyurlar. Boğazlarına dU4kllnlükle-

uyandırmııtı amma, için için inan• 
mıyor, umamıyordum; hele Zeki· 
yeyl dUtUndUkçe, kafam hiç • 

Q~KLIYbNL6P. 
H MAHMUT YESARi 

Evvelkl GUnkU ve DUnkU 
Kısmın HUlasasu 

İhsan abla, kantar katibi Vasıf 
efendinin karıııdtr. Vaııf efendi 
ölüp dı, büyük Fatih yangınında 
evlerl yanınca lhean abla, U9 
beı kurujla ropkapıda küçi.lk bir 
ev almıı, yırleımişti. Ü9 kızı 
•ardı. Uoü de gelişmiş, yetişmişti. 
İhsan Abla, işte bu küçücük nf. 
nln mutfagında çalışıp didinerek 
kızlarına eyi bir kıımet bekle
mekle nktini ıeçiriyordu. 
l~ean ablanın kızlarının Uoü de ya 
I,ılyan Harvey, ya Lil Dagovere 
veyahutta ıinema yıldızlarından 
birine benzer n üçü de bununla 
övü11ürler. 

Pakize, gayet tenbeldir. Sekiz 
aenede, orta mektebi bitirmeğe 
Uıenmivtir. Fakat bUtUn tenbeller 
gibi hamarat geçinir. Azıcık it 
ıördU mU yorulur, yorul•mca da 
acıkır ve acıkınca da açlığa daya
namaz. Onun için yemek, kahvaltı 
vakti, saati yoktur. Tel dolapta 

· ıofra UslUnde ne bulursa yer; 
hatUl mangalın üstündeki kaynar 
dan kapar. 

Aç esner, aıık gerinir, derler. O, 
bunun aksine, karm doyunca eı• 
ner, gerinir ve eteğinin kopçalarını 
ıe' Şt;tir, teklifli misafir yanında 

bile olaa, bacaklarını gırer, tatlı 
bir ıekerleme keatlrlr. 

Huriye, kendini beğenmekte 
ablalarını kulaç kulaç geçer. Or
ta mektepte, arkadaşlarına ve 
bocalarana bilgiçlik satmak ve 
kafa tutmak lçln, liselerin kitap• 
larına okur; orta mektebin ders· 
lerloi takip etmediAI için, bu lise 
namzedi (çocucak) , hep yerinde 
sayar. 

GUzel ıan'atlere merakı var
dır. Mektep defterlerindeki re
ılmlerlnl, anneıl, konuya komşu· 
ya, eıe doste gösterir. Alta "hok· 
ka takımı,, yazılı resim, oda 
takımına benzer. ,.KlSy manzara· 
ıı,, lıimlt resmi de tersine çeYi• 

recek oluraanız, ıu baımıı vehir 
ankazı ıanırsmız. 

Huriye, kibiri nispetinde alın
gandır. En ufak, en ehemmiyetsiz 
şeyden a '.ınır, parlar. Çift kat 
katlarını çattığı zaman ıurab 
öyle kararır ki, o anda hemen 
yağmur yağıvermediğlne ıaşar
sınız. 

Üçli de ıporcudur. idman 
yaptıkları zaman acıkırlar ve 
acıkınca da, Ihsan ablanın kendi 
elceğizile pişirdiği börekleri, ha• 

rl, onları ılımanlatır. LAkin onlar 
da &a)'ıflamak için idman yapar• 
lar Ye idman yapınca da acıkırlar 
ve acıkınca da tel dolaba, ıofra 
baıına aaldırırlar. Bu alternative -
idman, onların hayatını idare 
eden bir cereyandır. 

Başlarında Zekiye bayraktar 
olduğu için Pakize ile Huriye de, 
orkekıi görllnUrler. Erkek arka· 
daıları, onların serbestllklerlnden 
korkarlar ve kaçarlar. Halbuki 
onların bu ıımarıkbkları, biraz da 

otraflarma cesaret vermek içindir. 
Fakat lhnn abla, bunu hlla

nllnlyetle, kı.1larınm lehine kay• 
de der: 

- Kızlarım diye değil, neme• 
lazım, doğrusunu söylerim, Uçll 

de namuılarına, pek kavidirler ... 
Öyle flnglrdemıkti, hlıt pişt 
etmekti, kırıtmakta fili.o gibi afif· 
telik bilmezler... Gniene, göz 
ıüzene yUz vermezler... Hani 
araya girenler olmadı değil, 
Zekiyeyi de, Pakizeyi lıteyenlor 
var. Gelgelelim, ikisini de razı 
edip görllcllye çıkaramıyorum ki. 

Bizim Mihriban Kalfanın: 
- Zekiyenln telAıından öyle 

aezinledim; hani aankJ, hayırlı bir 
kıımet çıkmıı ıtbllerden .• 

Deylıl, benim de merakımı 

almıyordu. 
ÇUnkU çıkan kısmetleri, kızlar 

kendilerine layık g6rmUyorlardı. 

Kızlarıma kendilerine lAyık aör· 
mediklerinf, Ibaan Abla da, kıı• 
larına lAyık görmüyordu. 

Çoktandır Ihıan Ablaya uğ• 
ramamııltmj hem gönlOnO, hem 
duasını almış olurum, dedim, 
tramvaydan atladım, Topkapı 
yolunu tuttum. 

Tramvaydan lolpte Ihsan ab
lanm evine çıkan dar ıokağa 
ıaparken. dUşUnUyordumı Acaba 
Zeklyenln de gözünUn tuttuğu bir 
lıtekli mi çıkmııtı ? Kendini Ze
klyeye beyendirebtlen bu talihli 
adam kimdi ? Herhalde, Zekiye• 
yl, yakından tanıyan biri olmaya• 
cakb... Bu talihli aynı zamanda 
cesur adamın kim olduj'unu an· 
lamak merakfle adımlarımı ıık· 

laıtırdım. 
Evln önünde durdum, eski 

alııkanblc var, kapının iri demir 
tokmağını aradım, bulamadım. 

Acaba yanlıı kapımı çalıyor• 
dum? Fakat ev, o yıllardanberl 
bildiğim, tanidığım evdi. 

Y alnı.1. tokmak s6kUlm09, ka· 
pının sol kanadtoın kenarıntt elle 
çevrilir bir, zil takılmııtL 

Kapıdaki bu değişiklik, bana, 
evde de, baıka yenilikler, terak• 
kiler olabllecetlnl dlltllndUrttU. 

Bir Adam 
Kaç Para Eder ? 

Yaı.ılarını Hverek. beğenerek ''° 
g !!nç duygular ta,ıdığındnn dolayı da 
biraz imrenerek okudutum meılek
da9lardan l::iri yu .,arı koyduğum bat
lığı kullanarak k ınak bir fıkra yazı• 
yor, "Bir adam·n kaç para edeceği· 
ni., soruyor. 

Ben bu yaııyı okuyunca ünlü ıair 
AhmeC:inln bir nilktedanlıtını hatır
ladım. Fakat onu yazmaıdan önce 
iki noktayı aydın!atmak isterim. Ah
medinin Germiyanh mı, S vaalı mı 
olduğu henüz keıtirilememiıtlr. Ben 
sıvaıılı olduğum için bDyOk ıalrln de 
hemıehrim olmasını kabul etmekten 
geri kalamıyorum. Tezkere aahibl 
Lütfi dahi öyle diyor. 

Sonra Ahmedl, Akaak TJmurla 
çatdawt1r, onunla düfllp kalkmııtır. 
Fakat bu m6na111bet, yıllar g•stikc• 
Nurettin hocaya maledilmiıtlr. Nice 
bilgen yazı cılar tanırım ki Ahmedtnin 
Aksak Timura athA'ı tatları, Naaret• 
tin hocanın elin~ ve diline vermekten 
çekinmiyorlar. Halbuki Nasrettin ho· 
ca Selçuk devrinde yaıamııtır, Al11ak 
Timurdan çok önce 3Jmiiıttır. 

Bunları söylemekten maksadım, 
timdi yazacağım fikrayı, ukaladan 
birinin çıkıp da ••yanht Turhan. Bu 
ıöziJ Nasrattin Hoca ıöylomittir,, 
demesine engel olmaktan ibarettir. 
"Tuhaftır hAlialem blJmeyen 181ler, 
bUen ıliyler,, södl aon yıUarda bizim 
yazıcılık aleminin firmaaı oldu. o 
firmayı görünce bildiğimizi ıöyJem•k· 
ten do çekiniyoruz. 

Gelelim fıkraya: Akaak Timur 
bir giin Şair Ahmedi ile hamama gir
di, bir göbektaıına oturdu, dereden 
tepeden söz ı,.çtı, tairi tatlı tatlı ılSy· 
letmeye koyuldu. Bir ualık nereden 
hatırına geldi iH aordw 

- Şair, bana ne kıymet biçerıln. 
Ak&ak Timur dalknukluktan hoj· 

}anmazdı, do~ru söze bayılırdı amma 
kendine yüksek bir det•r biçtiJ'meyl 
lıtedlğinden de oUphe edilemezdi n 
bunda hakkı Yardı. ÇOnkU bOtOn Aı
yayi avucu içinde tutuyordu, AYrupa• 
71 uzaktan bakı§ile tir tir titretiyor
du. Nice tahtlar dnlrmlf, nice hO· 
kftmdarları kölellte lndirmlıtl, u,ı, 
bir adama yOkHk bir paha biçil•• da 
çok değildi, 

Fakat Abmedl, hlç de bByle 
dütOnmedl. Fani kudretleriD det•r· 
ıiıliğl noktaııından bir cevap nrdl ı 

- Elli akça f. 
Tim ur gGlerek ltlrBI etti ı 
- Amma yaptın ha .. Benim yalnıı 

belime urındığım futa elli akça eder. 
- Ben de ona kı1met biçtim. 

Sana biçseydim bir pul nrirdlml.. 
Genç ye def erli me1lekdaf, 

adamların değerini ıoıyolojl bakımın• 
dan araıtırırken t•lr Alamedi'nin 
hOkmOnO de hatırlar1a he1&bını daha 
dotru yOrütür sanıyorum. 

M. T• Tan 

Zili çe•lr
0

dim, beldedlm. içeri· 
de bir hareket olmadı. Zili tekrar 
fakat daha hızlı çeYirdlm. Çok 
geçmedi, içeride blr kapı açılır, 
kapanır glbi oldu. 

Ihsan ablanın 111lnl du7dum ı 

- A, bu da kim? Kapıyı ko• 
paracak... Yoğurtçunun çabfl d .. 
ğll... Mutlak Seherdir. Böyle deli 
deli o, çalar... Dur geliyorum .•• 
Aman, bu çmgrafa da kulaklarım 

ahıamadı gitti ... 
Taıhkta, bir takunye tıkırda• 

dı. Ihsan ablanın ytlrDyfılerlndekl 
manaları seçmiye kulaklarım alı• 
ııktrr. Takunyeler taıJar Oıerlndt 
ağır ağır, silrUnllr afbl tıkırdı· 
yordu. 

lhıanabla, bugOn keylfıJz ııa• 

Uba, pek yorguna benziyor! 
Kapının sUrgüıO çıkUdl, açı• 

lan kanadan arkasına gizlenen 
lhan abla, sordu: 

- Kim o? 
- Benim, Ihsan ablacığım. 
Kapı açıldı ve Ih.an abla, 

dargm dargın başını aalhyordu ı 
- Ayol nerelerdesin ? Artık 

bizi bUsbüUln unuttun ... Hani yU• 
zUne ytizilne bakmaaam haklıyımya 
Kapıda çok bekledin mi ? Bunca 
yıl, tokmağın vurulmasına alışını .. 
ıım da yadırgıyorum ••• Sağ oJıun 
Zekiye... Tokmak ayıpmııl.. Bu· 
nu da yeni duyuyorum!.. DUnya 
aleminin kapunnda var • Niye 
ayıp oluyormuı ... 

[Arka.aı nr] 
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1 Yatmar Yatarllea 1 

Yath Dostumun 
Anlattığı 

Vakit geç, yol tenha idi; haya 
ıoğumuı yatmur yağmlya baıla· 
mıştı. Genç gllzel bir kadın yaA'· 
murun altında ytlrlldD. BelH kl 
havanın ıoğuyacağını yağmurun 

yağacağını, düıtınememiş onun 
için ayaklarına beyaz lıkarpinler 
ıırhna ince beyaz bir rop, batına 
hasır ıapka giymlıtl. Beyaz enta· 
riıl yağmurda 11lanıyor; beyaz 11-
lıkarplnlerl çamurlara batıyordu. 

Y aılı bir sat, güzel kadına 

yaklaıtı: 
- Bayan, dedJ, pardöıftml 

ıalze ••reyimi 
Gtızel kadın çekinmedi, itiraz 

etmedi, pard6allyll aldı. O 6nde, 
yııh erkek arkada yftrUdOler. 
Kadın bir evin GnGode durdu. 
Kapı açıldı, pudeallytı erkeğe 

Yerdi. Hepıi ftte bakadar. 
Genç kadın, yaıh erkete bir 

ktıçUk toıekkllrD bile ,ok gör· 
mllftO. 

"" Bu Yak' ayı bana pardesUnOn 
aahlbl anlatb. MUteeaalrdl o.. Bir 
teıekkOr bile edllmemlf ti ken· 
dlaine. 

Y aıh doıtuma diyecektim klı 
Sayın bıyım, 

Ne bekliyordun? Bir tqekkDr 
mD, bu çok az: IJI ki o kadın 
tqekknr etmedi. T eıekknr et.eydi, 
Senin fedaklrlaiının llcretlnl ver
nıtı olurdu. Blr klfeclnln pua11nı 
lerJr glbL. 

Duınn bayım, yapar 1atıyor, 
herkea ıalanıyor, yalnaz Hn ıılan• 
mı7oraun çlnldl aırtıada pardeab 
Yar. Bu bir H•k detll mi? 

Yine dlltlln bıyım. yatmur 
yatıyor laer keıln 11rtında parde
ıDıD var. Ulanmıyorlar, yal•ız 1ea 
pudasllnl ıtızel bir kaduaa tl1dir
ml11ln fllzel kadınm 1erloe aen 
ıllanıyorıun 1. 

Bu bitin zeykJerden Gıtlln bir 
HYk doiUmi? 

itte sana bu ıe•ld YertlL Neye 
yarardı; teıekkOr et1eydi. 

Leb Demeden 
Bayan hizmetçiyi ça· 

tırdı: 

ya! 

- Beni dinle kızım! 
Hizmetçi Hvlndl ı 
- Oh ne mea'utuml 
Bayan ıaıırdı: 
- Ne oldu? 
- Bana kızım dedlola 

- Kızım dedimH na 
oldu? 

- Büyllk gelininize 
kızım df yoriunuı da be
ni de ktiçUk <>ilunuza 
alacağınıı için HYJo· 
dimi 

DUAümlU 
Mendil 

Dostumun ceblndıft 

ucu dtiğUmln bir mendil 
çıkmıştı. 

- Bu dlljUmtl neye 
yaptın, diye sordum, bir• 
ı•Y unutmamak için mi? 

- Evet, dedJ, bur
num aktıiı zaman burnu• 
mu mendille [ ıllmeyl 
unutmamak için 1 

Felaket 

- Burada çok aY bulunur mu? 
- Birkaç tane: Ben nrım, ablam Tar, kOçllk 

kıı kardeşim var ..•.• 

Soyadı 
Y aıh, fakat gellç gU

rUnmek isteyen kadın bl· 
zim lmsetten kendiıfne 

bir soyadı bulmasıııı iste .. 
mlıti. lmset düşündü: 

- Buldum bayan! 

SöyJeyinl 
Elllılkl 

Doğru 
- Seni yaramaz Hnl 

yine elma ağacında ne 
ışın var; bak kardeşin 
hiç elma ağacına çıkı· 

yor mu? 
- Doğrul Çıkmıyor, 

o erik ıevditl için hep 
erik ağacma çıkıyor! 

Ayıp 
Avda idiler, bir tav .. 

[ ıan görOndO, biri tetiği 
çekti; tnf ek patlamadı, 
öteki sordu: 

- TUfetln dolu de
A'll mi 1 

- Yavq söyle; tay. 
şan farkına Yarmaaın ayıp 
olur. 

Kibarhk 

ı Boı Sizler 
1 : 

Senin Yaşında 
Yedi yaııadaki mektebe git• 

mek istemiyordu; yetmiı yaıınd .. 
ki naalhat verdi: 

- Ben ıenln yaıında lkea 
mektebe gitıem diye can atıyor.. 
dum. 

- .Ben do &enin yaıına geJ. 
dltlm zaman mektebe gltaem 
diye can atacağım! 

Düşünür Ya 
Niıanhlar yemek yiyorlardı,' 

kadın mUtemadlyon atııtırıyor, 
erkek ağzına bir lokma bile 
koJmıyordu, kadına merak oldu: 

- Siz, dedi, niçin yemek 
remlyor da bana bakıyorsunuı? 

Erkek içini çekti: 

- Evlendiğimiz zaman lbl 
beılemek içt. ne kadar maaraf 
etmek gerekeceğini diiıUnllyoruml 

Ugunsuzluk 
Çirkin kadın, bir ıapka ala

caktı, ıapkacıdakl en gtb:el 
ıapkayı başına giydi; ppka, 
çirkin kadına yakıımadı, ıapkacı 
11beblnl s~yledl: 

Kadın, kadınla 'rTı~~~nr.vıE~~~~;;:;:=----:c~v-r::ı--rı;-ı'il7.., Kibar adam - Siz de gllzelıinlz, ıapka da 
gOzel amma bayan, ılzln gtlzelll• 
ğinizle ıapkanın gllzellJği biribl
rlne uygun gitmedi. 

konuıuyordu; ka· 
dm kadıala na 
konuıur ki: 

- Kendimi, 
ıssız bir adada 
aanmııtım. 

- Ne feliket 
- Bfr tek ka· 

dın terziıl, bir 
tek moda mağa• 
zaıı yoktu. 

- Ne bllyllk 
fellketl 

lmzasızÇek 
- Bana bin 

liralık bir çek 
Yerdiniz amma, 
imzalamayı uaut• 

' piyano çalacatı, 

eline çatal aldı. 
- Ne o, dedi· 

ler, yemek mi 
yiyeceksin? 

- Hayır:, de· 

di, piyano çala· 

caiım amma 

piyanoya par-

maklanDH doku· 

nurken gözUmlln 

önüne bir yemek 

maaa1ı geldi , 

Desene 
Asri anne, asri çocuğuna: 
- Gel yaYruıu ıel, dedi. 

sana mama vereyim de bapur 
hopUJ' yap! 

«;ocuk glUdU: 
- Ne tuhaf konuıuyoraua 

anne; gel yavrum sana yemek 
vereyim de ye desene! 

Böyle Geçse 
Ağaçlarda kuılar, çalılarda 

atuıtos blSceklerl ~tOyorlardı, 
kendimi oraya iki aevgili yanyana, blrlblrlne ya• 
oturmuı sandım, kın oturmuılardı; erkek ıGs 

ve elimle yemek açtu 
tunuz.. - Bntnn ömrllmllz b6•le kırda ylmeğo hazırlan- J 

-Unutmadım, _ Cevap yer, eYet mJ? geçae ne iyi olur. 
kalemimde mU· mıtım gibi bir - Ne iyi olur. 

- Hayır. ı.ı_ • lm dAJ1.d rekkep kalma· 11111 ıç e "il u, Biraz dOttlndO: 
mıı da o yftzden - Nasıl hayır? hemen kotup ça· - Amma akıamlara ıebre 

1 

* lmzalıyamıyorum. - Yani bayır, seni reddetm..~ talı aldım. d6ner, ertesi glln yine geliriz! ............................................................................................................................................................... 
Anlamıt 
Bir köpek bul• 

muıtu; polt. 

karakoluna gö

tllrdll: 

- Bu kBpeil 
baldum, dedi hu 
halda bir baya

DID k3petldlr. 

- Bir bayamn 

kBpetl oldupnu 

oalll anladınaz? 

- Her mata· 
ıan\n Gnllade bir .. 
kora durup ca• 

meklıılara bakı• 

yor. 

Teessür 
- Neye müte

eıılrlin? 

- Karım kaç• 
mııtı. 

- Vah Tah. 
- Geri gel• 

dl del 

- Bayan, bir mektup reldl. 
- Kimden? 

- Baydan 1 
- Sakla; geldiği zaman kendisine Yerinin o 

okur, ben de dinlerim I 

r 
Güzeldir 

Bir kadın gülüyor, 
Dökülüyor 
Katre katre; 
Karanlık bir gecede yerı 
ltıklı pencereden 
Gelen kahkahalar .... 

* Bir kadm, . 
Güz.el bir icadın 
Pek güzel bir kadın, 
GUlü}or .. h 
EllkUlüyor içim; 
Su sanı} orum; 
Yanıyorum 
içsem dile .. 
lçıem diye .• 

Bir içim 

Gülen kadının kahkahalarını 1 

""\ 

' 1 

1 
G8rmedim onu* 
Görmek için beklemedim yolunu 
Amma bi!dim Bl.dim o 
Güzel Yo 
Çok güze) bfr knd.ndır. 
Ben mi? 
Neden mi Bildim ? 
!lılirim: Her gll.en kadın gftzcldir. 

Mizahçı ._ _________ ..J 

- Okuduğun kitap güzel mi 1 
- Güzel değil amma faydalı 1 

Neden bahaedlyor ? 
- Kocasından bol para alan bir kadından 1 

Hay Hay 
Res1am plAjıa 

resmini yapıyor· 
du, resıamln 

çırağı ellerini 
oYuıturdu: 

-Size yardım 
edebilir miyim •• 

- Hay har. 
plajdaki kumlan 
sayıverln de re .. 
mini 7aparken 
ekıılk rapmıy .. 
yıml 

Bilmem 
- Garson bu 

biranın içinde bir 
sinek var. 

- Sizden OY• 

Yel bu birayı 
daha iki mnıt .. 
riye götUrmUr 
tUm onlar da ayf 

ıeyl ı6ylemitl•r"' 
buraya gelmede• 
evYel aözlettlıUi 
mi bilmemi 
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Dün Afribya Hareket eden IcaJyan ıönüllOlerl 

Istanbuldan da Bir Kaç 
Genç Afrika ya Gitti 

Don ıehrimiısdeld ltalyan faılıt 
ıençlerinden 381 dtın aabah saat 
l 1 de Italyan bandırah Çita 
Yapurile Habeıiıtana hareket 
etmişlerdir. Bu kafilenin batında 
Panayotidis lılmll bir zabit Yar
dır. Siyah gömlekli ııençler bu 

arada Italyan Ye TUrk bayrak· 
larını bir araya getirerek bOyUk 
tezahOratt• bulunmuşlar, TDrkçe 
Ye ltalyanca u yaıa " diye baAır
m11lardır. 

Giden gençleri birçok akraba 
ve yakınları uğurlamıılardır. 

Konsey 
işler 

Bugün Önemli 
Görüşecek 

On Üçler K-o-m-it_e_s_i -G- ec_e_ Toplandı, 
Çalıştı Sabahın Birine Kadar 

Londra, 4 (A.A.) - Mornlng 
post gazetea:nin Cenevreden 6ğ· 
rendiğioe göre uluslar ıoıyetcıi 
konseyi, yarınki ( bugUn) toplan· 
tıımda ltalyan mUıtemlekelerile 
Habeş hudutlarındaki kuYYetlerin 
mütekabilen geri ahnmaımı ve 
uluslar ıoıyete1inln vereceği ha· 
kem kararını iki tarafın kabul 
ey!emesini isteyecektir. Bu talebi 
ıs•af etmıyecek olan taraf müte
caviz telAkkl olunacak ve konHy 
ekonmik Yezecrl tedbirlerin tat• 
bikıoı isteyecektir. Bu talep, bir 
F roıız - lngiliz muhhraaı teklinde 
konseye verilecektir. 

Pakt lhlAI Edlldl MI? 
Londra.4 (A.A)- Associallon 

Proşi, c1urumu uluılar kurumu 
cephe•inden tetkik ederek diyor 
ki: 11 Soıyote, ilk ene) paktın 
ihlil edilip edilmediğini gözden 
geçirecektir. ihlal edllmifse, zecri 
tedbir almak, kendiliğinden or• 
taya çıkacaktır. 

Paris, 4 ( A. A. ) - Oeuvre 

gazetesi, B. LaYal'ın, Italyanlar 
logiliz filo&una karıı tahrik eseri 
olmıyan bir teca•üzdo bulunduk· 
ları takdirde uluslar 11osyetesi 
mukavelenameainln 16 ıncı mad· 
desinin UçüncO paragrafı hUkllm• 
!erinden doğan taahhütleri kabul 
edeceğini yazmaktadır. Ancak 
Franıız baıbakanı bunu iki şartla 
kabul edecektir. 

1 - Fransa, ltalyan • Habet 
anlaımaılığı yUzUnden tehdide 
uğrıyan herhangi bir devlet lehin· 
de himaye tedbir!eri alacak o!ur· 
sa lngiltere bu hali, bir tahrik 
eaerl addetmlyeceğlni taahhüt ey• 
!emelidir. 

2 - lngiltere, bugün Fran11· 
dan iıtemekte olduğu yardımı 
lcabmda Fransaya yapmayı taah· 
hUt eylemelldir. 

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

22 de toplanan on Oçler komitesi 
raporunu hazırlamak lizero ıa· 
babın birine kadar çalıtmııhr. 

Komite toplantılarına bu sabah 
da devam edecektir. Bu toplan• 
bda zecri tedbirler meseletl 
mevzubah• olamamııtır. 

Öğleye Doğru Gelen Telgraflar 

Aksum-Adua Cephesinde 
Şiddetli Muharebeler 

Adisababa, 5 (A.A.)- Havas 
bJldiri3 or : Aksum AduYa cephe· 
ı nde kanla muharebeler olmakta• 
dır. 

Habeı kuvvetleri ltalyanlara 
ceaurane mukavemet etmektedirler. 
ltalyanlar piyade, topçu. tank Tt 
uçaklarla hücum etmektedirler. 

Haya filoları durmadan Habeı 
kuvvefer:nı bombardıman ot• 
mekteC::lr:er. 

Diğer taraftan HaTaı ajan• 
ımm bildirdiğ ne göre Raı Seyum 
kuıvet:eri Akaum • AduYa cep• 
besinde tiddetle devam eden 
harbe henüz airmemitlerdir. 

Jf. 

M usoli~i lngiltere ile Anlaşmak istiyor 
Lon :fra, 5 (Özel )-Muıolini lngiltere hükumetine yaptığı bir bild!

rlkte Akdenizde lngiltere ile ItaJya arasmda ıamlmi bir bir;ik teosall• 
sUnU istediğini ve bu ıuretle harbin kısaltılacağını anlatmı9tır. 

Jf. 
Londra, 5 (Havaı) - Musolininin son tekliflerini lngilterenln 

kabul etmesi muhtemel görülmemektedir. 

ltalyanlar Leros Limanını Kapad1lar 
Londra, 4 (A. A.) - Reuter 1 

ajansı Ita'yanlarm Oniki adadaki 
as· eri ha21r!ık lan hakkında etraflı 
m a'fımat vermektedir. Tabşit edi· I 
len ltaly an kuvvetleri 15 bin 
kadar tahmin edilmektedir. 1 

Leros'a cephane çıkc nlmıştır. 
Leros limanı çelik ağlarla ve 
torpiilerle kapatılmıthr. Bu geçi· 
din otuz metre genişliği vardır 
ve sadece ltnlyan gemilerine açık 
bulunmaktadır. 
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,... SON DAKİKA... ' 
ITELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
'iiiiiiiiiiii~ma~iiiiiiii:iiiiEE:immiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-' 

Ha eş andanlarından Ras 
Seyum Çevirme Harekti Yapıyor 
ltalga 

- ' ' ' ' --- ı ( BattaraJı 1 inci yüıde ) 
telgrafhane Ozerine ablmıştır. ltalyan uçakları Ogaden ilindeki Korahl 

Gazeteleri 
Prolosto 

Ediyorlar! 
Roma, 4 (A.A)- ltalya mat· 

buatı, umumiyetle, Habeı hare
katını tenkit eden yabancı basın 
aleyhinde durum almııtır. Mesıa· 
gero. lngilizler tarafından ileri 
sürUlen uy eni zulilmler,, hakkın· 
dakl haberleri ıiddetle proteıto 
etmektedir. 

Korriyera Della1era da diyorki: 
ltalyaya kartı göıterilen kanlı 

hakıızlık büyük bir nefret uyan· 
d1rmıştır. 

Del Popolo da ıunları yazıyor: 
ltalya artık geri dönemez Ye 

baıkalarının inadı için milyonla• 
rıru boşuna feda edemez. Geri 
dönemez. çUnkU gittikçe fazlala· 
ıan endUtııtriılııio ahengini kna· 
maz. Geri dönemez, zira ~300 bin 
Italyan eYIAdı, açık alınla dönmek 
için Afrlkaya gitmlıtlr. 

lngilterede 
Herbe Karşı 
Sigorta 

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

slaortalarda harp tehlikesine kartı 
s:ek çok talep olmuı Ye bu yllz· 
den primler çok yükıelmittir. iki 
memleket arasında yıl sonun· 
dan evvel bir harp tehlikeaine 
kartı yüzde 75 • kadar prim is· 
tendiil vaki olmuştur. 

ihtiyat efradı arasında bulu
nan it adarnları Loyd sigorta 
kumpanyasından Uç ay zarfında 
askere çağrıldıkları takdirde va· 
ridatlarını ılgorta edip edemiye• 
ceklerl hakkında malumat iıtemlı 
)erdir. 

Fındıklıda Büyük 
Bir Yangın 

Bu Sabah Piirtelaş MahaJ
lea!nde 6 Ev Yandı 
Sabah saat ilçe doğru Fındık· 

lıda Pilrteliş mahallesinde büyük 
bir yangın çıkmıı 6 ev yanmııtar. 

Ateş Fındıklıda PürtelAt ma• 
hallesinde maliye memurlarından 
Mekk:ni ı oturduğu ahşap evin 
tayan arasından çıkmıt birdenb;r• 
genlşlem:§t:r. 

Etraftaki evlerin de ahıap ol· 
ması yangrnm büyümeıılne sebep 
olmuş, ::arfedi !en ga) retlere rağmen 
ateşin öni:ne geçmek kabil olama· 
mı~, 6 ev yanm;ştır. 

Yanan evler bet, altı odalıdır. 
Yangının elektrik kontağın· 

dan çıktığı zanned lnıektedir. 

Atatürk, Dış Bakanını 
Kabul Etti 

Ankara, 4 (Özel) - Cenev· 
reden dönen Dıt Bakanı Tevfik 
RüttU Araa Başbakan ismet lnönU· 
nü ziy.ıret ettikten sonra öğleden 
ıonra Cumur Başkanı Atatürk 
tarafından kabul edilmiştir. 

Dış Bakanının bugünlerde tek· 
rar Cenevreye gitmesi muhtemel· 
dir. • 

ve Gerlogurl üzerine de bomba atmıtlardır. Buralarda 610 ve yarab -o!up olmadiğı belli deiildlr. 

lf * • 
ltalyanın Tazyiki Arttı 

Roma. 4 (A.A) - Son haberlere göre, ltalyan kıtaahnıu Aduı• 
ya doğru tazyikleri artmııtır. Şehrin alındığı hakkındaki haber teey
yllt etmemiştir. Adlirat şehrini mOdaf aa etmfı olan yerli çeteler 
Adua lıtlkametine çekllmiılerdlr. Orapa teıkilltlanmaktadırlar. ...... 

Habet Veliahdının Karargahında 
Londra, 4 (A.A.) - Röytor ajansının Dlrodauadao haber aldığını 

göre, Musa Ali mmtakaaında bulunan ltalyan uçakları Habeı veliah• 
tının karargahı olan De11ieye hareket etmlılordlr. Bu uçaklar, bUtUa 
yol boyunca bombardıma devam ediyorlar. 

Danakll kabileleri panik halindedir. ÇUnkD lSmOrlerlnde ilk defa 
olarak tayyare ııörmUılerdir. 

Adlsababa, 5 (uzel) - Habeı hUkUmeti, harp hakkında ilk ream1 
teblitl noıretmiıtir. Bu tebliğde, Aıaml ve Adlgrot mıntakalannıa 
dUıman ( ltalya ) ordusu tarafmdan zaptedildlğl bildiriliyor. 

ltalyada Heyecan 1 
Roma, 4 (A.A) - Akşam gazeteleri, ltalyan kıtaatın1n Adua'ya 

doğru Uerleyfıioi heyecanlı batlıklarla bildiriyorlar. 
Roma, 4 ( A. A. ) - Eritredo1d Italya orduıu kumandanı general 

Dö Bono tarafındun kıtaata verilen bir gllndelik emirde ıöyle denil
r ektedir ı 

" - Kral hududu geçmenizi istiyor Te ıil&hh kuvvetler Bakanı 
Muıolinl de bu buıuata sizo emir veriyor. ,, 

* ""' .. Roma, 4 ( A. A. ) - Italyanların Adııırat'ı aldıklan resmi olarak 
Gğrenllmiıtir. 

lf lf * 
lngiliz Torpidoları 

Londra, 4 ( A. A.) - Beıincl torpldomuhrlp flloıu lngilteredın 
bugün lıkenderiyeye varmıthr. 

Antilop torpltomuhrlbl Portaalde gelmiıtir. 
,.. lf .. 

Fransanın Bir Kararı 
Parls, 5 ( Özel) - Fran11z Somaliınin bitaraf olduğu ilin edilmlıtlr. 

(Habef • ltalyan muhaberesi hakkındaki 
ilk haberler dokuzuncu sayfamızdadmr.) 

İngiliz Baıhakanı Diyor Ki: 

ltalya, Müşkülit Cıkar
maktan V az Geçmeli 

Londra, 4 (A.A.) - Baıbakan 
Baldvin bugün, muhafazakAr parti 
konferanıı kapandıktan ıonra bir 
nutuk ılSylemlştir. 

Baldvin uluslar ıoıyetealoin 

tarihçesini yakarak lnııilterenin 
pakt a:tandaki imzaaile bağlı ol· 
dukunu bildirmit ve demfıtir ki: 

"lnglltere ayni zamanda Kel• 
log paktına da imza etmlıtir. in· 
gillz slyaaan yalnız Britanya men• 
faatlerinden değil, ayni zamanda 
arsıulusal taahhütlerin ifasından 
mlilhemdir.,, 

BaJdvln, ltalyan • Habeı an· 
latmazlığından bahtederek, bn 
meselede yalmz lngiltere ile Ital• 
ya arasında bir it mevzubahıoI· 
duhunu reddetmiş ve demiştir ki: 

.. _ Bu hususla en kUçük bir 
suitefehhUmU dahi ortadan kal· 
dırmak isterim. lngiltere, baılan• 
gıçtan beri ancak uluslar soıye· 
tesi azası ufatile ıöylemit ve ha·· 
reket etmiştir. 

Hiç bir zaman lngiltere ile ltal· 

ya araıında herhangi blr uluıal 
zıddiyet ve dOımanlık mevzuubah"' 
eolmamııtır. Ve hiç bir zaman da 
olmıyacağuıı llmit ediyorum. · 

Ioıaterenin bu anlaımazlıktı 
hiçbir zaman yalolz hareket 
etmiyec•hl blldrllmelidlr. Avrupa 
uluılarmın mU1alemetpervoraa• 

inkişafları için elzem addettikleri 
emniyet kollektif mftzakere v• 
hareketle en iyi bir surette tomiD 

edilebileceğin• göre, her tUrlU ic
raatın mesuliyeti de herkes tara• 
fından halisane ve samimi bir 

surette deruhte edilmelidir. Be~ 
den uluılar soayeteılnin itine za• 
rar verecek her hangi birt•1 
ıöylemeği kimse bekllyemez. 

Bununla beraber, bugün dahi 
ltalyayı, uluslar konıeyinin vazl• 
fesi daha mllıkül bole koyabllr 

cek ğer tllrlU hareketten istlnk6f 
etmeğe davet ederken bütUn 
memleketin blsslyahna tercümaD 
o:duğuma kaniim.,. 
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İtalyan Tayyareleri Kadın-
•• 

lar Ve Çocuklar · Uzerine 
•• 
Olüm teşi ağdırdı 

A va Mu arebes·nde ki' 
Taraf Kuvvetleri Pek 

Çok Zayiat Verdi 
~ ... - ..... ~·•·ıı•ı•tt • t l.ttmlf ·~ • ı •~ 

Adf111baba, 4 (Özel) - Ayın ı bu kuvvetler, bazı muvaffaklyet· 
OçUncü gOnll tafalda beraber. aaat aiıliklere uğramıılardır. 
beıte, Erltre Franııı ıomalisinln 
birleştiği noktada kAin wuaa Ali 
ela~ lıtlkametinden Oç kol Uzerl· 
ne baılıyan ltalyan taarruzu, per· 
de perde inkişaf etmektedir. ltal· 
yan taarruzu buyuk teairinl Adua 
Ozerinde göıtorlrken bir takım 

halyan uçakları, Tigrelll üzerinde, 
Tlgronl dili ile yazılmıt ve içinde 
u ya ltalyanın doıtluğunu kabul 

edeniniz, yahut ölUrsUnUz.. cUm· 
lealnl taııyan beyannameler atmıı· 
lardır. Bu beyannameler, aynı za• 

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

Adua istikametinde llerliyen 
ltalyanlar, Adua ile Aksum ara· 
ıında Ras Seyum kuvvetlerile kar· 
ıdaşmıılardır. Karıılaşılan mevklin 
adı Mairebidir. ltalyanlar, bllhasaa 
tank kullanıyor ve bombardıman 
uçaklarından jıtlfade ediyorlardı. 
Bu bombardıman flloıtuna M. Mu
ıollninin damadı Kont Ciyano 
kumanda ediyordu. ltalyanların 
lddiasana göre filo, Adua Uzerin• 
de bir keıif uçuıu yaparken top• 
çu ateşine oğramış, bunun Uzerl
ne filo mukabele etmJştir. Bu mU· 
nasebetle Royter ajansı ıu malQ· 
mah veriyor. 

Aduanın bombardımanı yUrek• 
ler tırmalayıcı sahneler yaratmıı 
ve bJr çok kadın Ye çocuk ölmUı· 
tUr. 

Bu sırada Musaali dafmdan 
Dessiye giden yol da uçaklar ta· 
rafından bombardıman ediliyor-

du. Bir bUyUk kısmı hiç uçak 
g6rmemiı olan Doaakil kabileleri 
halkı dehşet içinde kalmıılardır. 
Habeşliler MuvaffakJyetslzllk~ 

lerlnl itiraf Ediyorlar 

Londra, 4 ( A.A) - Adlı· 
Ababadan gazetelere blldlriUyor: 
Habeı komutan111ıo bir bildirliin· 
de tunlar kaydediliyor: 

ltalyanların ağır topçu ateıl 
altanda Adua'yı daha fazla muha
faza edemeyiz. lta!yanlar ağır 
topçu, uçak ve tank kullanmakta• 
dırlar. Adua'mn anahtarı demek 

olan Ramab dağını ltalyanlar 
hücumla ele geçlrmiı!erdir. Şafak• 
tan beri Adua etrafında cereyan 

eden muharebede, iki tarafta 
ağır zayiata uğraıoııtır. Habeı· 
ler, bava bombardımanından çok 
müteessir olmuşlardır. Bundan 
baıka Ağam ve Adıgrat hava• 

Uıinde de Habeıliler muvaffakl• 
yetaizliğe uğradıklarını kabul edi· 
yorlar. Adua'dakl kuvvetlere ku-

manda eden Raa Seyun'un bulun
duğu mevkii, bilhassa hava 
boınbardımanlarmdan ötUrU bo
ıaltmak mecburiyeti hasıl olacak· 
tır. O bölgedeki Habeş askerinin 
ıeri çekilebi!eceği Umit ediliyor, 

Muharebelere Dair ltlılran 
Tebllll 

RomL 4 ( A.A. ) - BugUn 
öğle UıtO, propaganda Bakanbğl 
tarafından yapılan ilk ltalyan 
namı bildiriği ıudur: 

Dun Hhah aaat beıte, faıiıt 
f11kaları ile yerli askerlerden 
mürekkep fırkalar, yakın Habet 
tehditlerini pUskUrtmek Uzere 

Barratlt ile Megheç ar1&ında 
sınırı geçmlılerdir. ltalyan kıta• 
ları, Cenevre kararlarına rağmen 
huduttan çekilmemfı olan bazı 
Habeı karakolları aranndan gUç 
ve Arızalı bir toprakta llerile• 
mişlerdir. YilrilyUş cepheai, ıinır 
da 20 kilometre kadar meaafe· 
dedir. Habeılerin mukavemeti 
fazla olmamıştır. Ahali, ltalyanla, 
rı evlerinin tinlerinde beklemekte 
ve beyaz bayraklar aallamalcta 
idi. 

ltalyan bava ku•ntleri Taka· 
ze ırmağı ile Makale'ye kadar Uç 
keıif •• 1evkU1ceyı uçusu yap
mıılar, diğer hava filoları da 
ahaliye beyannameler atmıılardır. 
Çok kuvvetli bir piyade ve topçu 
ateıine uğrıyan iki bombardıman 
tayyare filoıu Adua ile Adigrat 
arasında Habet sUel kun·etlerlnl 
bombardıman etmlılerdir. Kıtalar, 
ııeceleyln zaptodlleo yerlerde kal .. 
mışlardır. Sabahleyin de şafakla 
beraber bUtnn bat üzerinde hU· 
cuma geçmlılerdir. General Dö 
Bono ltalyan askerlerinin mane
viyatının gayet iyi olduğunu bil· 
dirmiştfr. 

* Adisababa, 4 (A.A.) - Ital· 
yanların hedefi Aksum • Adigrat .. 
Adua hattant tutmaktır. Üç koldan 

yapılan dünkü ltalyan taanuzu neti· 

ces:nde, ltalyaola, bu hatta bakim 
olan Daratald dağlarını tutmlya 
çalıımakta idiler. iki tarafın za .. 
ylih da fed olmuıtur. HabeıliJeri 
tayyare bombardımanları Aaami 
Ilı Adıgrat ara1ıoda bozguna 
uğratmııhr. Habeşlilerin en büyük 
mukavemeti Abıum yakınında, 
Maiberada görlllmektodir. Orada 
timdi çok şiddetli bir harpten 
bahıolunuyor. 

Agamon cİYarmda baıbyan bu 
harp devam etmektedir. ltalyanlar 
burada bir mikdar malzeme ve 
eair bırakmıılardır. Haberler, çok 
fena tartlar altında alınmaktadır. 

50,000 Habeş Mukabeleye 
Kofuyor 

Londra, 4 (A.A) - Star ga· 
zetesine göre Haboıliler, Aduayı, 
aldıkları emir Uz~rine torketmlş· 

lerdlr. ÇUnkU, burada, daha zl• 
iade dayanamazlardı. 

Evning lıtandart gazetesi ise, 
Habeılilerin gece barbino batla• 
dıklarmı ve araziyi iyi bildikleri 
için bunda çok muvaffak oldukla· 
rını kaydetmektedir. Mamafih Ha .. 

2000 
Ölü 1 

Adisababa, -' ( A.A. ) - Oga· 
den mınta.ka1ında da ıtddetli biı 
muharebe başlamıı, Habeşlilerden 
2000 kişi ölmUı,, birçokları yara
lanmıı•ır. 

------·..-------------~-----

/tolga• Som•liıln• 11• ltalg•• ordu· 
.,ına men•up M!slim•• bir ıuoarl 

__.....,., •• ,.._ • •••• ..,..,.,.,...,.... 1 , ı1t11...-...--.t 11 11ı~ı· .. •--••cı.1ı1.-

bet kunetlerlnin bllyllk kıımı 
dağ eteklerinde toplanmıştır Ye 

ltalyanları orada beklemektedir
ler. Bu kuvvetler, yeni mUhlmmat 
ve aakerlerle her dakika bUyO· 
mektodir. 

50,000 kişilik bir Halleı ku•• 
yeti, CibuU • Adfaababa demir• 

yoluna doğru Herliyen ltalyanları 

durdurmak emrini almıılardtr. Bu 
mıntakada ltalyanlarm 96 tankı 

ye bir çok tayyareleri vardır. 

lıerl Hareket Te,ebbUalerl 
Devam da 

Londra, 3 ( A. A. ) - Eritrede, 
Masaavadan bildiriliyor: ltalyan 

kuvvetlerinin dünkü Heri hare· 
ketleri hiç bir mukavemet gör

memiştir. Sefil bir durumda olan 
halka erzak dağıblmıştır. Maca~ 
le ve Oacazze nehri ötesinde Uç 
keflf uçuıu yapan lhlyan hava 
kuvvetleri, bu mmtakalar üzerine 

yiyecek ve propaganda kAğıtları 
atmıılardır. Bu aabah blltlln Erltre 

cepbeainde ileri .harekete devam 

edil mittir. 

Aduva Mu~arebesl Nasll Oldu? 
Adiaababa, 4 (A.A.) - Adua 

bölgesinden gelen ıon haberlere 

göre, bu ıehrin önünde bUyUk 
bir aavaı başlamııtır. Habeıler, 
kendi mevzilerine mükemmel su• 
rette yerleşmiılcrdir. ltalyanlarm 
ileri hareketi buyuk güçlUkle kar-

ıılaımaktadır. ltalyan!ar Aduayı 
iıgal etmek ve daha iyi mevzilere 

yerleımek için bOyUk gayret sar• 
fediyorlar. Her iki tarafın za· 
) latı çoktur. Yakanda ·Habeş 

hükumeti, bir harp bülteni 
neşredecektir. Yarından baıla• 
mak Uzere sansör ilan edilecek· 

tir. Desıiedeki ltalyan konsolosu 
150 kişilik bir kervanın başında 
olduğu halde bugün sağ ve salim 
Adiııababaya gelmiştir. 

Sıyr:ı 9 
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lngiliz Gazeteleri Digor Ki: 

"Musolininin Açtığı 
Harp Kısa Sürecek,, 

Amerika Gazeteleri De llalganın 
Saldırışını· ''Caniyane,, Kelime

$/gle Tavsif Ediyorlar 
lngilterede : { mokten başka bir ıey yapmıya• 

Londra, 4 ( Özel) - Habeş.. cağını söylemlıtir. 
ltalyan harbi mOnaaebetlle gazete• Almanyada: 
ler tefıir ve mUtalealarla doludur. 
Bu arrr'a Star gazetesi diyor ki: 

Mus .>.ininin harbi kısa Ye pek 
şerefh olmıyacak bir neticeye 
ermesi için Uluslar Soıyete1inin 
elinde kAfl kuvvet vardır. Onun 
hareketine, ıiddetli bir hareketle 
mukabele etmek lazımdır. lnıan 
hayatmı ve ileride sulbü korumak 
için bu, tek yoldur. 

Londra, 4 (A.A) - Amelo ve 
Uberal partilerin meyilleri teza· 
hür ettiği için hUkümet, Cenevre 
de de kuvvetli bir lisan kullana• 
caktır. Newı Cbronlcle, ltalyan 
tedbirlerinin mUtecavizana oldu· 

Halle, 4 (A.A) - Prop&ga114 
da bakanı Her Göbels, büyük bir 
kalabalık önünde, Habeş meı,el .. 
ıine dair demiş tir ki : 

u_ Şu dakikada Habeı top
raklarında toplar gUrlllyor. Ve 
uçakların attıkları bombalar pat
lıyor. Cihan ağır kararlar almak 
mecburiyeti karşısındır.Alınanyanı~ 

ıliel satvetini elde ettikten s~nrt 
tekrar arsıulusal bir dev]et haline 
gelmesi bize teselli nren bfl 
heyecandır. 

Japonyada: 
ğunu söyledikten sonra uluslar Tokyo, 4 (A.A) - Japon ka• 
aosyeteıl pakUnın on ikinci mad- blneai, cuma gilnfi Afrika. işlof 
deiinin, tarihte hiçbir zaman gö· konuşmuştur. Japonya, hariciye 
rUlmemit şekilde ihlal edildiğini, bakam Hirota'ya göre, ş: mdillll 
bu itibar ile ayni misakın 16 mcı 

buglinkU durumu değiıtirm i yecek .. 
maddesi mucibince mUeyyedelerin 
otomatik bir surette tatbiki Ji.. tir. Habeşiatana ıUel mtişahid d• 
zım geldiğini kaydediyor. göndermiyecektir. Uluslar sosye: 

Ayni gazete, uluslar sosyete- teıi 16 ıncı maddeye göre bil 
sinin dağılmasını istemiyorsa , vaziyet almadıkça, Japonya da al· 
Franıanın, caniyana ıartlar dahi· mıyacaktır. 
llnde baılamq olan bu harbe nl· Tokyo, 4 ( A. A.) - BugUD 
hayet vermek çarelerine iştirak lnglliz elçisi Japon dıı bakanlığı• 
eder, diyor. na gitmiş, Habeı meselesi hak4 

Dey!i Horald ise harbe lüzum kanda görllımllştUr. Japonya, bu 
olmadığanı, ItaJyanın üzerinde ik- işte tamamen bitaraf olduğum! 
tiıadi tazyıkın kafi geleceğini blldirmiıtir. 

_,, • ••l .... l.ı lttallA ...... -KllVcl.••tı · l • • • • t 1 f I ... , ........... 

kaydediyor. 

Amerikada: 
Nevyork, 4 ( A .A. ) - Nev• 

york Herald Trlbondan: Habeşi&· 
tanao zorbacaaına tecavüze uğra• 
masam, bir adamın caniyane 
delt:iği diye tavıif etmek kolay• 
dır. Fakat bu, aynı ı:amanda 
baalttir de, çUnkll bu gö~Ut bizi 
yanhş neticelere götürür. M. Mu· 
ıollnl BüyUk har be kadar btitUo 
medeniyetlerin yaphğım yapmak· 
tadır. Maamafih bu da onu mizur 
göstermez. 

Nevyork T aymiı: Muıollnl eko
nomik zecri tedbirlere disiplinle 
mukabele edeceğini söylüyor. 
Bu, limit verici bir durumdur. Bu 
demektir ki Musolini, bu tedbir
leri harp sebebi addetmiyecektir. 

lsveçde: 
Stokholm, 4 (A.A) - Baiba· 

kan Hansson Habeı meseleıi 
hakkında gazetelere beyanatında; 
lsveçin, uluslar sosyesi üyesi sı· 

fMtile ıcsyctenin kararını bekle• 

Fransada ltalya Le~ 
hinde Ve Aleyhin· 
deNümayişlerQldu 

Roma, 4 ( A.A. ) - Franaa• 
dıı Italya lehinde yapılan tezahU.. 
rat arasında Fransız entelJektU• 
ellerinin tezahuratını ve iki bhı 
Fransız zabitinin doğu Afrika1ın• 
da savaımak lçln bir alay tefklll 
iıtediklerini kaydetmek lazımdır. 
f ranHdakl iki eskort teşckkOI 
tarafından gelen telgraflarda, 
ltalyamn Afrikadakl harekeli ta17 
vip ve tebrik ediliyor. 

* * * . 
Pariı, 4 (Özel) - Monpel:r• 

de gençler tarafından yapılan bir 
gösteride bir kııım gençler ''f rao" 
sa bitaraf kalmalıdır. Zecri tod' 
bir iıtemeyizl,, dl ye • bağırmışlar, 
bir kısım gençler de "Yaşasın Hl! 
beş imperatoru,. diye brığırmıı~ 
lardır. F aıist aleyhtarları, birçok 
şehirlerde ltalya aleyhinde göste: 
riler yapmışiardır. 



Ç~~~ki;·;H~;Ab .. b;;;~;:r ....... lhu~l· ... &&;~; ..... Bii;~~~;i·· 
lar, H m eviniyorlardı Sakalın Yemişleri Hangisi Yedi? 

~ Aptallıklan 

Ataca bir 1 mlk J•pb, kendi
ne dojra çekmife ltqlada. niyeti 
•faca ejJp elmalroparmAlsta. a.ı.
letea .,.Wua ı 

- «Beldfyln, ili•• ele kocaala
rma • ...._. tlecL 

Hlklye: 

Parmak 
V aktlle Wr çocak ftl'A S. 

eocuk ba...... ... ,. .... 
bdarda . .,...., ...... o ... 
ela adıaa P....- ç..k Mrl• 
dl. Bir ... ••MI tatla -.un
aa bnttmrba o da calap kaba 
k arıaa ot.rd9. Amle1İ11111 tam dol... bir umuda Parmak 
Çocuk .... p ....... bir tatmak 
ı.tadL Fakat ''lep., clip ... ...,. 
lçille pYUlaadl. W de boJU 
bdar oldep lfla b.Pdt bapcla 
amma ....ı ..,_.., Hamura 
unp aarmalacll, fmu liOf& 
Ftkat bir .._ara 11p 11p 11pla-
daiam ...... korida. Kaldırıp 
IOkaiıD .tuaaa fulatb. ffam• 
parçalandı. Parmak ~ocak ta ., .. 
ı•ndan çalap lmrtulcl& !,e sfttL 
Annelin• olap Wt.l Mlatta. 
Aan• Panaak Çwai•n aul 
aelme .. pek...._ Oaı ,.. ... 
t11d rlp ... kat.,. ot&tltu. 

F kat iN ,.,.... c-ak. bir 
,en bMçedeo,_.._ ....... 
plda. ... ...... ··"•'•)ip 
hayaaoda. ParmaJr ç-'ı p 
.... ,. ftldt ..... _ .. Lrp 
eocu a denlı kenUllMla Wr ... 
e91ae sltlrdl. Fakat Parmü 
peak cleft lanab .... ,.Nlll 
~Q .,. lral*ap ,. ........ d .. 
Dize farlattu. Oracla ~ Wr 
Wik r.-.. çieiia .-. 
.... balak ta bir ... , ... , .... . 
Balıkta ~ kralm .. .... 
•tb. AHI da temlslemek için 

... lııllW ~ 
Parm k pcak çıkb. Atsa ...._ 

r.~:............ ....11 
..-1• ..... c11. Q.Jclirdi. k .. ............... .......,., ....... ..... . ,., ..... 

Çocuk 
durmaclL Kral ile krallçe de pence
ncle lclller. Kelebeti ı&rnnce yaka
lamak latedilM.. Füat1..-madalar. 
Kelebek P .. ak Çoak mtıada 
a,tu, Dfbl. Bir ..... pldl ki 
Pamak Çocak roralda •• kel .. 
belfa •rbadu , .. JU•arlan& 
As da)aa boluluJWda. Çlnkl 1a 

dola bir klpla lclM cf"ı•lttL 
OnMa kartala,. ........ de 
baklmkıoekoeawWrMinc.k 
- .......... ,. -1 ZaftDı 
P....- Çocall • ,apeatı1a1 
...... Kqmap air•fb. Fakat 
lrbacek kocama bacaldarlle 
.... ,ablada. Ve &a•albJa 

parp. parp edip 1•clL 
Parmak eoeal• ats de bealm 

kadar aadma dıiD mi? 

Tıılıa/ 
Şegler 

.... ··- blıl , .. 
_. Jfm•k iP. '* lokanta,. 
.... n.t.,ı ptlrtlr, ,a,ı. bir 
.. sezdirir, •• ,., ... paha& 
Gano.11 Pianr· 

<>thl• .......... .., ,.. .......... ...... 
- Var efendim. O. nn... 

lld tue. 
- N.dlr .. 
-Bet~ 

JI. ................... 
Bir aGa ada•• biri Jelda p. 

......... Wr im~. Kas 
rohan k ....... dald 111 WrildatWade .. .., ... .... 

- N• .,.,_ • ..... 
- .. braf. _ ......... .... 
- Bta dlltbedlm bedel Liri 

dlt••tlfllr .,. .baka, ...... 

&r gla Topubl .Udqa 
U.mııkala ......,. stttL 

"Aman Uma1abl fa yıal 
ıel•a profetı&rb koafera1111m Wr 
dlnlemelllla. S.n f»lyl• adam 
16rmedlm. BUmedllf, anlamadılı 
ldçWr .. , , ... 

Uzaaubl baaa "8Jaaea p 
.tip cllaJ ... ,. kuw •erdi. Ar-
bclqa da ....... baı&a silme-
..... dlJ• tepik etti. AJ l&erlae 
--..,. • ........ ,aıdulan, 
.................. bJoı ... ..... 

U..ab' ..... ,.,.... 
............ 1ac11. ... ...,a 

.... bir mvcli...ı. d&adL 
T.,..kıl -.. allkce ıırr& 

- Ne .W.. al elstea yaz 
ı•çtln de eYla ıuraı m baru m 
tMlln ... lmalktm, diye .. d .. 
Ba Hfer de To,.abl f8111'ch. 

Ne tamiri yahu! Ay &zerine 
demedin mi? Oraya kadar na 1 
pbytm, m•rdl•enin belki fatdm 
dobaur. 

Tepmal ,elmekt•• katıldı 
••A1 ........ bn&flllayer, •J 
llzeriae 1aal ıya dair ..._..,or, 
laaı• .,.. ~.. ait.,, 

Banu 
Siz De 
Yapınız 

• ,. .. ...... plalz bir 
k .... deniz ı.: ...... titmlf. 
K .. lann lçladen Mrpk b ... lt
a. topl••f1'•1Zdar. ......., •• 
•c•••• IMlld de ulln ı.,.c.k 
.,. ............... IWld ele .................... ,. 
-.1a1r,_w,...o.a.n 
ortama 1ok ..ı...-., .u,. 
lıorbtap .....,or4ar. • -. 
.,.. bir .., ........... ... ............... - ... .. .-..11r .... naalaBuaa 
...... , ...... Wçf•kde ..... 
.o.- ..... ,.... Z..kla ı-ı. 
.. ........ ,.,....... kabalt-
.... ,.....,.... Fakat .. ıel 
... .. 15111 dllrkat ......... , ....... ~ --
bir ,..... fatllilllllt 0.YU& aw 
ıu.ı .... tleill .ı., 

Yüzünden 

Ortadaki Jemİf •petiai ... 
rlluc• coaak•.,. ......... ~ 
11J&nda. Her biri ''Je•lew bealm. 
bea 71,.cejlm,, dl,orda. Her biri 
bir ,o& tutturda. ...... ,. ..... 
lada. Halbuki ,a1ma blaWa battap 
rol. ,..ı.ıere sldl1orda. Acaba 

Geçen Haftaki 
Bilm izi 
Doğru 
Halledenler ba talila1l socak laaaPldlr· Rume 

cllkkatlice balaa. bir taaulal ,. 
sGılnlze keltlrin. Semra ODllD 

eliadekı ., ... cissldea .,...,... 
renkli w...ıe lberladu ..... 

Be7azlana llltDadea atlamak 
1ok. Ya'nız llyab ç1za11., 
den sidecekalaz. Ei• o yolaa 
pkau7acajw M1lı11aa11, - be-,.._ ~ 

bize ıönderecafanJ&don yalnız 
dot.,.. nakil kalemle elifi-it 
oleua. 

<(qculdana ............. .... 
r•dijbai sllhr• yolu Wup 
cWn. r...ı keaip itin 1.U.,ıa. 
Biz ele alze akel .... ....,.._ 
rollaracata. ....... ,.-.ıert 
de realdl kalemlerle Jao,araa. 
O sa .. a dalaa IJI et'= 
Arkada11nıza SOrunuz: 

- S.a, bea kelimeledal ~ 
harfle yuabWr mbia? 

Arkadafum •i• pek akala 
delil• dnıtaecek, ta11aacak. 
•uta..,aea .. O samau afS eU ı. 
...... ... ..... « ... di,. 
Jft .... o,ır.. ... 
dewwwktir detD d 

* lllalH .. pahep, ...... top ............ 
6111• .. ı.,. ,.. ..,.. 

.. ..... topadlll-
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5 Birinci Teşrin SON POSTA 

OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN 
(Mltareke devrinin tarihi) No.1se 

... Her · hakkı mahfuzdur. < Yazan: Zlg• Şakir IS /10/85 < 

Büyük Halaskar Memleketin Umumi 
Vaziyetini Bütün Etrafile Anlatmıştı 
(Suriye) ve (Irak) ta, galeyan 

halinde idi. lngilizlerio ve ecne· 
bilerln tabakktımlerine karıı lıyan 
eaerlerl göıtermektelerdi. Her 
yerde ecnebi boyunduruğu redde
diliyor, hiç kimse eearet altına 
girmek lıtemiyordu. (Batdat) •• 
(Şam) da umaml içtimalar yapı· 
lıyor, Ye Yerilen kararlar, bllttla 
cihana ilin ediliyordu. 

Şimali Kakfk&1, Azerbaycan, 
Gllrclıtan halkı blriblrlerlle blr
l•tmltler; mllU meYcudiyetleri 
aleyhine yOrllmek uteyen (Denl
kln ordusu) nu, bDtlln bir kah· 
ramanhkla Karadeniz NhUlerine 
kadar ıllrmtıtlerdL 

En kanlı hldlıeler, ermenl
lerle meıkün olan mahallerin cl
•annda g6rll0yordu. Ttırk top
raldanna kartı garip bir tatili 
fikri bHleyen ermeniler, (Nah· 
CJYan) dan (Oltl) ye kadar olan 
rerlerde lıllm köylOlerlnl • hersin 
biraz daha artan bir flddetle • 
taz1ilc ediyorlar; kendi kuYYetl .. 
rlndea zayıf bulduldan lalim 
köyleri nl yatma Ye talan et
mekten çekinmiyorlardı. 

BtıtOn fU umumi vadyet, çok 
ıayam lbrettL TOrk mllleti, ta• 
rlhln hiçbir devrinde eıaretl ka
bul etmemlt; hiçbir hlklmlyet 
karpıında boyun ejmemiıtl. Buna 
binaen komıu mlllet ve memle
ketlerinde ıu mllcadele hayab 
deYam ederken; korkak •• lcb 
bir paditahın, dUımanlara reh• 
berllk •e dalkavukluk eden bir 
biıkfimetln aczine ve ıilletlne 
kurban gidemezdi. 

Btıytık ballıklı ba vallı•tl 
tetrih ederken, bllhaua aynen 
ıu ıözleri ıörlemittl 1 

[ • • • Memleketimizde; ldilll
yetll ecnebi paraıı, ve birçok 
propaıandalar cereyan ediyor. 
Bundaki gaye; pek apkArdır ki 
hart:ketimllliyeyl akim bırakmak, 
lmllimilllyeyl felce uğratmak; 
Yunan, Ermeni Amllinl ve buı 
akaamı mUbimmel Yatanı ltıal 
ıayelerlnl teıbll etmektir. 

Bununla beraber, her deYlrde, 
her memlekette •e her zaman 
ıubur ettltl gibi biıde de kalp 
•e aaabt zayıf, gayrimlldrik lnaan
larla beraber, Yatan11z •• aynı 
ıamanda refah ve menfaati tah· 
aiyeslnl vatan •e mllletinin ıara· 
nnda arayan enfll de Yardır. 
Şark umurunu tedvirde, •• zayıf 
noktaları arayıp bulmakta pek 
mahir olan dllımanlarımız, mem· 
leketimlzde bunu Adeta bir teıkl
IAt haline ıetirmitlerdir. Fakat. 
mukaddeıatın&n nedp gayeaile 
çırpman bütlln mlllet, bu azim ve 
mUcahede yolunda, her tUrlll ma· 
nlleri, muhakkak ve mutlaka 
kırıp ıüpllrecektir. 

Bllttln bu ıayeleri lıtihsal için 
emellerini bu yola vakfeden necip 
milletimiz·n içinde, mUlet"n bir 
ferdi gibi çalışmaktan haaıl etti
ğim zevk Ye mUbabatı, burada 
tUkran ve mefharetle arzeylerlm. 

En ölgUn ruhlara bile hayat 
ve kudret vermeye kafi olan bu 
&özler; esasen zeki, hasıas ve 
pürhayat olaa Şark vilayetleri 
halkının murabhaslanna büıbn
tlin lıuvvet ve ıindeai vermiıtL 

Erıurum kongresi. on dört 
giln devam etmişti. Bu müddet 
zarfında her tur:n muhalefetten 
AzAde bir çabımakla ittihaz edi· 
len mukarreratın eıaaları, tunlar
dan ibaretti: 

1 - Vilayeti ıarklye; Trabıoa 
villyetl M Canik sancağı gayri 
kabili lnfikik Ye camial Oımanl· 
Jenln bir rOknD olmak illere bir 
kol tetkll eder. Hiçbir ıebep •e 
bahane ile ayrılmak imkAnı tasav
vur edilemeyen bu kOI; 1&adet 
ve fellkette lttirakltamı kabul 
eder. 

2 - Her torlll lf gal ye mil• 
dahaleyl, Rumluk ve Ermenilik 
teıkW gayealne matuf olarak 
tellkkl edecejimizden mtıtteblden 
mtıdafaa ve mukavemet eaaıı 
kabul edllmiıtir. Bu manalıkta 
yaıayan anaaırı Hınıtlyaniyenin 

kavaninl de•letle mlleyyet hukuku 
mtıkte•lbelerlne riayetkArız. Mal, 
can ve ırzlarının ma1uniyetf, esa• 
Hn an'ınatı milliyemlzdendir. 

Ancak; bunların, biızat veya 
bllvaaıta gizli veya aılklr, mev
cudiyeti milliyemizl muhil bir 
vaziyet aldıklan takdirde; veya• 
but dllYell ltilAfiyenin bu mak
aatla herhanıl bir müdahalesi 
vukubulur1ı1, ayni mahiyette te• 
llkki edilerek millet, b!lcDmle 
•esalti maddiye ve maneviyeslnl 
latibaal ederek mOdafaa •• mu-· 
kabelede bulunmaya kendisini ıa
llhiyettar addedecek; ve fili ha
rekete ıeçmekte kat'iyen tered• 
dit etmeyecektir. 

3 - Vatanın ve iıtiklAlln mu
hafaıa ve teminine, hUkQmetl 
merkeziye muktedir olamadıfı 

takdirde, temini maksat için, bir 
( HilkOmeU muvıakkata ) teıekkOI 
edecektir. Bu hUkumot heyeU, 
milll kongrece intihap olunacak· 
hr. Kongre münakit değilae; bu 
intihabı, ( heyeti temıiliye ) yapa• 
caktır. 

4 - HUkfimetl Oımaniye, taz• 
yjlr rolO karıııında buraları terk 
Ye ihmal ederse, bu mıntakada 
bir f darel mu Hkkat• teıkil edf. 
lecektir. Bilumum memurini mlil
kiye Ye askeriye ve herıey, bu 
idareye tibi olacakbr. Bu idar .. 
de, kuvayı milliyeyi imli •• iradel 
milliyeyi hakim kılmak, esaatır. 

S - Anasırı hırlıtlyanlyeye 
hAkimiyetl ıiyaılye ve mllYazenel 
lçtlmaiyemlıl muhil lmtlyazat 
ita olunamaz. 

6 - ( Manda ) ve ( himaye ) 
kabul olunamaz. 

7 - Mecli9i Millinin derhal 
içtimaını ve lcraab hükumetin, 
meclisin murakabesine vazını 
temin etmek için çalııılacakhr. 

Kongrenin verdiği bu karar, 
çarçabuk latanbula akıetmltti. 
O zaman; köhne Bizanıın ıurları 
ara11nda iki zıt dliıllnce huıule 
gel mitti. 

( Ark&11 yar) 
-· ----...a ................. . ,,_, __ , ___ _ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre8dner Bank fube91 

Merkesi : Ber.liıı 

TBrlclg•d•lcl ıallel•rlı 

Galat. • latanbul • lzmlr 
Depoıu: İlt. !'ütün Gümriiğü 
il EJ.,. tilrliJ 6aıalca lıl Jf-

1 letenbul Beledlr••I lllnları ] 
Keılf bedeli 5691 lira 12 kuruş olan Karaaiaç mezbaha .. 

aYluıunda lıkembe temizleme mahalli llnllnde yaptırılacak betonar
me lıltele k~pab zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ıart• 
nameai levazım mUdtırlDIOnde 29 kuruı bedelle ahnmıı eksiltme 
10/10/935 Perıembe ,UnO aaat 16 da yapılacaktır. Ekılltmeye ıir
mek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı 
Yesika ve 427 liralık mu•akkat teminat makbuz Yeya mektubile 
teklif mektubunu haYl ı:arflann yukarda yazilı aUnde aaat 15 e 
kadar daimi encümene •ermelidir. "5872 

" 
"" * 

Hepsine 45 lira deler biçilen Cerrahpaıa Davutpaıa mahalle-
alnin Hocamustafapaf8 sokağında 125 • 109 No. la ev enkazı temel 
taıları •• duyarları hariç olmak Dzere açık arttırmaya konulma,. 
tur. Şartnamelİ levazım MUdUrlllillnde görtllOr. istekli olanlar 
2490 No. la kanunda yaı:ılı tıç liralık teminat makbuz ••ya mektu
bile birliltt• 15/10/935 tarihindeki Salı ınna ıaat IS de daimi en-
cllmende buluıımelıdırlar. (B.) "6076,. 

* • 
Bir metre qaurabbaına 250 .kurut defer konulan Akauay Jan-

gan yerinde 26 ıncı adada 743 • 744 No. h araalu arka11nda 15,50 
metre marabbaı yBzaDı araa allkablar araıında ıatılmak tızore 
açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameai levazım MUdOrlllğnnde 
görülür. Arttırmaya ıfrmek isteyenler 3 liralık muvakkat teminat 
makbuz Yeya mektublle beraber 15/1 ld tetrin 935 tarihli Sala 
günü aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) "6075, 

* .. 
Beykoz ağaçlama fidaalıjına, IOzumu olan yarııı kDçDk ve 

yarısı bUyllk olmak tıı.ere 30000 adet Sakıı açık ekıiltmeye ko
nulmuıtur. Bu ıakııların hepsine 1200 lira dejer bLçUmfttir. Şart• 
nameıi levazım MUdürlliğGnde g6rtl1Ur. Ekılltmey• ılrmek lateyen• 
ler 2490 No. lı artbrma ve ekıiltm• kanununda yazılı •esika ve 
00 lira muvakkat teminat maltbuz veya mektublle beraber 
11/10/935 tarihindeki Cuma ıllnll ıaat 15de Daimi enctlmeade 
bulunma&adır. (1.) .. 5914,. 

Sayfa 13 

DUn gelen Bula- takımı lataa~onda 

Spor: 

Levski Takımı lıtanbulda 

Bugün Ulusal Takım Bul
garlarla Karşılaıacak 
lıtaobulda iki mDaabaka ya

pacak olan Bulgar Lenkl tala
ma dlln aabah koa•aaaiyonel Ue 
ıehrlmlıe ıelaittfr. 

On bet oyuncu Ye iki ldar .. 
elden ibaret olan Bulıar takıma 
içinde llç ulu11I oyuncu Yardır. 

Uiuaal takım kadroaa bup 
ilk maçı F enerbahçe ıltadında 
3,45 de oyoayacakhr. Mtıaabaka• 
yı Şazi idıre edecektir. 

Yeni futbol meHlmine Bul
ıarlarla 1apılacak bir maçla al
rlyoruz. 

On bet gtındenberl Kachkar 
de umumi bir idman devreılne 
tabi olan futbolcularımızın yapa
ca kları maçta alacaklan derece 
Ruslara karıı takımın ne vaziyet• 
te oldutunu iıbata kifl ıelecektlr. 

Oa bet g8nlllk kamp den .. 
ainde oyundan ziyade atletik id
manlarla hazırlanan takımın bD
yllk bir nefea kablliyetl elde et
tiğine hiç ınph• etmemelldJr. 

Ruılarla yapılacak maçlann 
raklaıtığı şu 11rada bir Bulıar 
takımının lıtanbula ıeliıl iyi ve 
güzel bir fıraatbr. 

Bu\garlara kal'fl ç•kacak talrım 
iyi ve laabetll bir ıekllde tertip 
edilecek olursa uluaal takımın 
girdiği lıten ıallp çıkma11 mu
hakkaktır. 

Deniz Y arııları 
THrldye denizcilik federaıyo

nu tarafından tertip edilen dört• 
IUk klAıik tekneler araaındakl 
kUrek ıampiyooaaı pazar ıtıntı 

yapılacaktır. 

ilk defa yapılacak olan Tür
kiye kllrek 1amplyona11 mllaaba
kalarına Bandırma, Kocaeli, fa. 
tanbul kUrekçilerl gireceklerdir. 

MOıabakalar Dolmabahç• ile 
Beılktaı aahill araıındakl meaa
fede olacaktır. 

• Biıiklet Y arııı 
T. 1. C. 1. btanbul bölgeal bl

ıiklet heyeti baıkanbitndan: 
6/10/935 Pazar atınll Şftli Me

cidiyeköy ile Kilyos Ye Bentler 
araaında yUz kilometre olarak ya• 
pılacak olan lstanbul biıiklet bi· 
rlnciliti yanıı son yağmurlar do
lay11ile Kilyoı yolu bozulmuı o!· 
duğundan Mecidiyeköy tramvay 
iıtaayonundan iki defa Bent!ere 
ve bir defa Hacı Oıman Bal m 
tepesine aidiı geliş yllz kilometre 
olmak tızere yapılacakbr. 

Yarııa girecek bisikletçilerin 
tam ıaat nkizde lisanılarile bir
likte yarıı 1erinde &ulunmaJa~ı 
1l11mdır. 

Eroincilere 
Ölüm Cezası 

Bunların Beyinlerine Ta· 
banca Sıkılıyor 

Çinde eroin mOptellları öıOm 

cezaıına mahkfim ediliyor. Ve bu 
ceza, suçlunun beynine tabanca 
ııkılmak auretile tatbik edlllyor. 
Reaimlerde sıra ile g6rilyoraunuı : 
Eroinci yakalanmııtar. Ok defa 
olarak ko'.una damga vurulup b.• 
rakıhyor. fakat ikinci defa yaka· 
)anan eroinci hakkında hiç mor· 
ha met ıöılerilmiyor. Ve beynine 
aıkılan bir kurıunla öldllrUliıyor. 

Bugün 

MELEK 
ıinemaaında 

FERNAND GRAVEY 
MARCELLE CHANTAL 

ve meşhur zigan orkestra11 

ROD SANDOR 
MACAR 
RO M A N Si 

Bl yUı< Fra • z filmi 



t4 Sayfa 

i t Den· zlerin e 
Yazan: 

M. Turhan Tiirkler 
Hadım Süleyman -Piri Raiı- Murat Reis 

Piri Beyin Yazdığı Kağıt, Sarayda Bir 
Vas\yetnamcGibiDikkatle Okunuyordu 
ÜçuncU Kısım 

Pııi Beyin 7aıı:· 

dıtı kAğıt, l.tanbul 
sarayında bClyük 
bir dikkat uyan• 
dırd ·. Kafası kHi· 
len Amiralın mil· 
lihaza ' arı kendi 
ağzından dinlense 
idi l e:ki deQ'eni• 
ka lırd ·. Zira onun 
kendi kendine BR•• 

radan kalkıp sn
Yeyte geliti, koca 
bir fi:oyu yll:ıOıtQ 

b ı ral ııı büyftk bir 

kızgını l< uyandır· 
mıo tı. Fakat bu 
ıuçun cezaıı veril

dikten sonra durum 
değişiyordu, Onltı 

denizcinin ıözleri 

bir ö .ünün nılyetl 

gibi dikkatli din• 
len:yordu. Hele bu 
()!ünün bilyflk bir 
miras, yüz binler- Murat Rei• donanma kumandanhAını Uzerlne 
ce alh :1 de~erlnde almış bulunuyordu ... 

. haz: .eler bırakmıt olmaıı aözlerhıe lardı. Önlerinde Hindiıtan gibl bir 
ayrıca Lir lloem veriyordu. Olke, Porteklıı: donnama1arı g lbl bir 

İşte l:u aebeple kubbealtında uıua hedef nrken geri d~omek yClreklerine 
mlizakHeler yapıldı, Piri Beyin ileri elem veriyordu, yüzlerini ekıitiyordu. 
ıUrdüğil ıiyanl n ıGel mülihaıı:alu Llkln lataabula danıımadan ırul dö· 
incelendi n ıonunda doğru ıörllldil. nen Plrl Beyin akıbeti (Özlerinin du-
At' amcağız, SDvent•n haıı:ırlenacak ruyordu, Yine fıt;ınbula danıtmadaa 
donanmalarla Hint dealıı:lnde muYaf- Ueri7e gitmek de aynı ıonucu vere-
fakıyetll aeferier yapılamıyacajl'ı nı, bilirdi. 
hele böyle dayanacak yeri, yardım f.tte bu lstekıız durumda fllo ha· 
alacak yakın k1tynakları olmayan bir zırlıtJnı lıltlrdl. Basra k3rfe:ıinde ka• 
donanma ile Hint Ulnde iıtlll hare- rakol vaıı:lfulnl görmek üzere iki 
ketine glriımenlo dofru olmadıfını barça, bef kadlrp, bir kalite bırakıldı, 
yıız yordu. Bu, ODaylandı. Yine o, r•rl kalan oab•t kadlr1ıa ve lkl barça 
Arap )·arımada11 kıyılarında Portekiz ile yola çıkıldı. Hemen herke1, Por• 
••ya iıpanyol donanmalarını uıak• tekiıı donanmasına tuadQf etnıek hır• 
latt ırmenın KıaıldeDiz hakim.iyetl iç~a ıile titlrlyorda, SU'VeJt• hiç bir ınat 
kafi gelecetlnl aöy11l10rdu. Bu da yafmadan c!6nrnüı olmak küçQklil-
onay!andı. ğilnden böyle bir tesadllfla kurtulmak 

Şimdi iş Burada kalaa donanma.. için tanrıya el açıp dua ediyordu. 
yı kurtarmaya kalıyordu. Hiçbir yer• Halbuld Portekizliler de bu kUçilk 
den yardım iarmeyecek olan bu ge- flloya pusu kurmayı tasarlıımıı!ardı. 
miler n orada bırakılmaaı doğru de.. ilk kadro,u11dan hayh ıey ekailmif 
ğild i. Tenarv:si o :ma1aa, latanbula olan Türk flloıu yalnız aayı bakımın• 
bağ' ı' ığı da hennı pek gevıek olan da.n deQ'i) kalafat ve cephane bakı. 
bir yerde donanmayı bırakmak, o 

mındaa da kuYvetsizlefmİftf. Ma.kat 
sr<hel gemilerjo gös ıröre gön elden harbı, HürınClz ve Keyf adaları Lom .. 
ç kmr s • nı lıtemekten farkın:ıdı. Bun .. 

bardımauı cephaneyi a:ıaltmııta. Baa .. 
dan Ölilril Kubbenltı -Piri Beyin mil• rada bırakılan a-emlleri ku•vetli bu-
lAhazas na uyarak- filonun SClnyte 
getir i mui emrini nrdi n bu nıi• lundurmak iç in de her a-•mi kendl 
feyi Murat relaln omuzuna yClklettl. anbarından birçok f•Y terkettf§'İnden 

Murat reia, zaten donanma ku- bu kuYvetılslik daha derinletmit 
mandanlıtını Clzerlne almıı bulunu- buluouyorpu. 
yordu. Piri beyin anııı.ın ınutmaıılle Portekizliler yerli halk aruında 
luıp a .Jar tarafından o meykie ır•tl· buluadurduklara cnııuı Yuıtaıılle bu 
rilmişt i. Burada olup biten itleri durumu 6ğren~lılerdi, ona ırare ha-
İıtan l u la kara yolile blldiren de xırlanmıı~ardı. Hint deni.zinde ne 
kend isi idi. Bu sebeple amirallı§ın kadar ha rp 1remUeri nna hepıinl 
ona nrilmui pek tabii idi. bir araya topladık larından ellerinde 

Kubbealtı nrditl ıu karar ile Piri bOyllk bir donanma Yardı, bununla 
reuıın dilıllncelerlodekl dotrulufu TOrk filoaunu pek kolay eseceklerini 
Basrn filoıu IUYıırilerine de bildirmit umuyorlardı, Hint müstemlekeleri vı. 
oluyordu. Yalnııı: arada bilgen deniz.. Runaı Amiral Doail•eyra, ba bByClk 
cinin kafası gltmit bulunuyordu. Bir doaanmanın baıın ::!a idi. Arap yarım 
itin hern dofru, hem •trl görOlme· adaaı kıyılarında ı alJanan Porteklı 
aine l:ıu Bura filoıa maeera11ndan hayratını ıökilp atm•f, çok kıymetli 
daha parlak örnek buluıumaz. Za.. tOccar an lı ıırlarını l:;ooaltm ıf, ti•telik 
nlh Piri bey, Hint deniaine seferi kendi deli karııın1 da ele geçirmlt 
manasız buldufu için lildOrOIUyordu ol1tn Türklerde• Be almayı en büyOk 
ve ıonra bu dlltünceılnto dotruluju teref borcu, milliyet borcu u k alp 
kabu l oiunarak fi:o l'ert çatrılıyordu. borcu tanıyan bu ibtiyu dealui, 

Mu rat Relı, İatanbuldın aldıj'ı em.. batına 1ıeçtlti donanma ile emeline 
'' karoı koyacak değildi. Önceden irecetloe inanç besl'yordu. 
Hint iline gitmeki lıterken bltmayun Yıllardanberl Tftrklerla yüdeıQJelc• 
fermanı alır almaz o dilekten vazı•ç- ten kaçan Vlı Ruva, karııının tut-

SON POSTA 

Bu Yıl Beş Bulgar Talebe Geldi 
On:versitemiıde tahsil etmek 

Uzere her sene Bulgaristandan 
ıohrimize gelen 100 kadar Bul· 
gar taJebeden, bu yıl gelenler 
henUz beı kişidir. Bunun bir ae
bebl, Bulgar para1ının Üniversi· 
telllerle dışarı çıkmasının meno• 
lunmasıdır. Bu yd Eylül devre
sinde P. C. N. zümresinden imtl· 
hana giren 20 Bulgar talebeden 
hiçbiri muvaffak olamamıştır. 

ilk Okullarda Şubeler Açılacak 
ilk okullarda, bu yıl yazılan 

talebenin ıayısı çok artmışbr. 
Dun, Knıtur DirektörlttğU, yeni 
bir karar vererek, birçok ilk 
okullarda ıubeler açmak için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Orta Tedrisat Oğretmenlerinin 
Maaş~arı 

Şehrimizde orta tedri1&t öğ
retmenlerinin maaşlan henUz •e· 
rilememiştir. Bunun sebebi, yeni 
tebliğ o]unan kadroda öğretmen .. 
ler:n maaşlarıoın tasrih olunma• 
masıdır. Bakanlı ktan gelecek 
yeni cetvel üzerine, ancak önl\· 
müzdeki hafta içinde bu maaılar 
verilebilecektir. 

Askerllk Daveti 
latanbul vllayetlndenJ 935 bir 

rincl teırin celbinde birbuçuk va iki 
aeneHI& h izmete ayrılmıt 316 • 328 . 
bakayaslle 329 doğumlular deniz ve 
jandarma sınıflarına ayrılmıı olan 316 
HA .329 bakaypıilo 330 doğumlular 
celp ve seYk olunaca~ i"An olunur. 
-~l- ·--·-..... .....-..- ........ ~......_. 

Açık Artırma ile Satıt 
Mecburi Satıf 

Pazar gUnU sabah saat 10 da 
Beyoğlunda fNtikJAI caddeıinde 

475-9 lu Bolter apartımamnın S No. 
)u dalreııinde ve M611yö Zofredi alt 
eıyalar açık artırma ile aatılacafı Hin 
olunur. 

Meı• ağacından mamul bC1fe, 2 el 
bGfe, dreııuar, otomatlk kare masa, 
n 6 adet deri kaplı aandalyadan lba• 
ret yemek oda takımı, 3 peucere için 
ipekli perde, 9 kanape, 2 koltuk, 
2 markiz, 2 ıandalya, 1 saloa orta 
muaııından ibaret Louiı XVL aa~on 

takımı, defa kadife kaplı 1 kanape, 
2 koltuk, yazıhane için takım, aynalı 
dolap, tifonyer, tuvalet, , lnabo, yece 
muası, mete ağacından yatak oda11 
takımı, aynalı dolaplar, gardenroplar, 
clıara maıaları, para kaaaaı, İnsrlll• 
mamulatı istorlu yazıhıın•, puaYan, 
duvar aaatı, aynalar, dükkAo lçin 
camlı raflı, vitrinler, yaııhane, kC1Ul• 
pane, etajerler, İnriliz mamulAtı 1 ki• 
tllik aomyHi ile bronz karyola, per
deler salamandra, emaye ·n demir 
çini ıobalıı r, banyo, 83 adet llmon:ı 

markalı yemek aofra takımı, çay ta
kımları, vazolar, tabaklu, biblolar .,.. 
aalre. (15210) 

MOkemmel bir halde n motarlil ya• 
kında muayene edflmlf açılıp kapana .. 
bilir, 201 Pengeot markalı bir lilkı 

KABRIYOLE Otomoblll 
Acele 1atılıktır. Fiab elveriılidir. 

Beyo~lunda Aliyon ıokatında 15 DU• 

numaraya mllracat. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçulu caddeai No. 83 

latenbul Yedinci icra Me
murluAundanı Bir borçtan dola11 
mahcuz olup 1atılma11na karar Yeri
len manifatura etJHı Ye nlre 10/10/ 
935 gOnflııe aelea pertembe 1aat 
12 den 13 çe kadar Bükilkada'da 
iakele üıU1nde manlfaturacn Haıauın 

dilkkAaı 8nllnde ikinci açık arthrına 

ıuretiJe utıluatı H&n olunur. (470) 
_. .... .._. ........... ------.... , •. _,,_ mak zorunda kaldı, ıunrileri çaQ'ıra- saklığı olmaaa yine böyle blr teıeb• 

rak iti anlattı ve harekete hazırlan- l:O•• giriwmlyeeektl. Çünkü Amir•l r 
mnlnrını bildirdi. Bununla beraber Deryaları paçanaya çeYlrea, Şarlkea• TAKVİM canı ııkılmıfb. Ta Silventea kalkıp ta lere pabuçlarını terıı a-iydlren, karada 
oraya kadar reldlkten ıonra dütmanla sı•mi ve çölde yelken takıp top yil• 
çarpıtmadan a-erl dönmek gilcilne gi- rO ten (*] Tilrklerle hoy ölçüıemiye· 
diyordu. ÖbClr reisler ve btiUln levent- ceıinl biliyordu. 
ler de aynı duğuyu tatıyorlardı, istı: n· 
bula k :. rıı gUcenik bulunuyorlardı. 

Kubbealtınca dikkate deter 2'Ö ~Dlen 

ıly ual ve ıüel düşüııceler, l:.u ll l t'af 

erleri için iki para etmez ,eylerdi. 
Onlar ııo.nımak, boğuımak, a-emi ba
tırmak n Olkeler elde etmek İçia 

deo.~e çıkmıtlardı, deniıde J•ıayor• 

(Arkuıı Yar) 

(*) Karada ıı•ml ylrUteıı Turgut rei ı
tlr, Cerbe adaaınde muhaHra edlJmltk•n 
&'e1111Uertal llmaa.ı- aldı. bfr lıcaıa•I açarak 
aJaoın l>bUr tauhna geçlrdl ve englae 
ıçıldıı Kum dcınlılnd• yelkenle top yOrDten 
de Barbaroıtv, bu laanılmaa lfl C...7ı.t1e 
7apmııtır. 
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Beıinci J 

PBrkta Bir Cinayet 
-3-
0 kerte, ağ· 

zıoa en nefiı 

cinıinden bir 
yaprak sigarası 
alıp ateşleyen 

Bay Kohen de: 
- Nasıl is

terseniz! 
Deyip oyuna 

devam etmitti. 
Ancak, saat bir 
buçukta, müte
madiyen kaybet .. 
tf ğl halde, ortaya 
beş para dahi 
koymiyan ve bel
ki ileride de bor• 
cunu ödemek 
imkinını bala-
mı y acak olan 
böyle birlle 
oynamaktan u• 
sanç getirmişti. 

Bina•naleyh ar .. 
tık bu lı veresi
ye devam et• 
mekten kat'ı ıu .. 
rette istinkaf et· 
tL Bu sırada a· 
ralarında acı

a6zler do te'Atl 
olundu. HattA 
aı kaldı, boğaz 
buğaıa gelecek· 
lerdJ. Fakat be
reket versin ki 
araya girenler 
oldu. 

Bay Hetrel kemallnezaketle. 
Aıleyl kandınp kulOpteo uzak
Iaıtırdı; berabeTc• çıktılar. O 

esnada ıaat, tam ikiye yirmi 
vardı. Bu ıaatl epeyce akılda 
tutunuıl 

ihtiyar ıoluk aldıktan aonra, 
deyam ettlı 

- Şimdi burada Taziyet ka· 
rıııyor. Poliıln, her ıeyl aydınlat• 

mak için en aıağı yirmi ldıiyl 
sorguya çekmiş olmaaını da çok 
glSrmemelldlr. 

Takrih•n on dakikalık bir &J• 
rılıktao ıonra, yani ikiye on kala· 
rak, bay Hetrel d3nd0, geldi. 

Sorulan ıuallere karıılık ola• 

rak, arkadaımı NeY Bond soka· 

ğının köıeainde bırakbktan sonra 

döndtlğtlnil Ye Aşleyln, evlne gi
dip yatmazdan önce, ıalnlrlerlni 

yatıştırmak için biraz dolaşıp 
haya almak niyetini izhar eyledi· 
Ainl aöyledl. 

Saat iki, bay Kohen, )'llzlercı 
liralık kAnnı ceplerine yerler 
tirlp gitti. Bay Helrel de ıa• 
at Oç• 1lrml kalarak kultıbll 
ter ketti. 

Tam Oçte ise, ıllAh aealerl ve 

istimdat feryatlarlle uykularından 
uyanan mahalle halkı bay Kohenl 

Polla haflrest 
Ceymla bahçe 
kapısı yanında" 

ki permekhftO 
dayanmış slllrl" 
dlr f18pkah iki 
f&hıa gördU. 

... 
bahçe parmaklıklarının dıprııır 
da 6Ul buluyOJ'lardı.. 

-3-
Gerek zabıtamn Ye gerek bal

kın naıannda bu cinayet mlltblf 
olmakla beraber, pek acemlcesint 
lılenmlt telAkkl edlllyordu. Ban~ 
yapanın yakalanıp ipe çekllmell 
lıten bile olmıyacakb. CinayetfO 
sebebi de apqlklre idi. 

Vak'a geceal, Jaat tam lld 
buçuğu çalarken parktan içeriye 
giren polis memura Ceymlı Bat' 
ley, bahçenin kapııı yanındaki 
parmaklığa dayanmıı, parde10IO 

ve alllndir ıapkalı iki ıahıın kol 
kola durduklarım g6rdo. YDzle"" 
rlnl, tablatUe fark edemedi. Fa" 
kat Udsinden birinin, dlterlnıı 

- Bu bir zaman meaeloaldlt, 
Bay Kohen •• Babam bana mubak" 

kak darılacak, fakat parayı da 
behemehal öde1ecektir. Bekir 

melde hiçbir ı•J kaybetmenlaiz. 
Dediğini iflttJ. 

( Arkası var) 

Belgrat G11zetelerl Tefslr
lerde Bulunmuyorlar 

Belgrat, 4 (Ôıı:el) - Bun gaaet8" 

lerJ, Bulgarlatanda ,akalanan 11ulkut

çılat hakkında hl9 fada mCltaJ&a ~· 

tefllrlerde bulunmamaktadırlar. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Irmak • Filyos hattının Çankmdan sonra Aspan Ildızım GlSI• 
lUce Sumucak Kurıunlu Atkaracalar ve Çerkeı istasyonlarını havi 
104 kilometrelik kıımı 10110/935 tarihinden itibaren lıletmeye 
açılmııtır. Bu kısımda ılmdilik haftada Uç defa Pazar Çartamba. 
Cuma günleri birer muhtelit katarın aıağıdald tarifeve sröre 
lf leyeceği ilin olunur. 0 2852,, "6122,, 

Çankırıdan kalkıı 
Çerkeıe varit 
Çerkeıten kalkıı 
Çankırıya varıı 
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Masum Doktor, Din Ve Devlet Ha-
inliği lle lttiham Ediliyordu 

Za,;allı genç doktor, kırk sekiz 
saatlik hayatını bu mülevves 
kokular araa nda geçirdlkten 
aonra, yine iki kişinin muhafaza· 
ımda olarak Süreyyanm karşısına 
çıkarılmı§tı. Süreyyanın masasma 
karşı olan uzuo kanepede iki 
adam oturuyordu. Genç doktor 
odadan içeri girer girmez, bun· 
lardan b:ri sordu : 

- Ali Sedat dedikleri herif 
bu mu? .• 

SüreYJ a, baıile ftaret ederek 
cevap verdi : 

- Evet .• Bu •.• 
O adam, diglerinl sıkarak 

gözlerini doktorun gözlerine dıkti. 
- Gidi dinildevlet haini •• 

Söyle bakalım, Salahaddin Efendiyi 
De zamandanberi tanırsın?. 

Dedi. 
Doktorun bir anda başı d6n· 

mUş, Adeta yere dnşecek hale 
gelmiıti. Başı, uzun fesli; bacak· 
ları, diz kapaklarına kadar kö
rUldU çizmeli; kırçıl bir arabacı· 
dan hiçbir farkı olmayan bu 
adam onu nasıl bir hamlede (din 
ve devlet hainliği ) ile lttiham 
etmiştı?.. O anda doktorun zlh· 
nlnden, ıu sözler geçti: 

- Ah yarabbi!.. Bu adamla 
ırnııl konuıacağım?. Bu adma 
nasıl meram anlatacağım ? •. 

- Ulan, sana ıöyliyorum, 
hnyvan herlfL. Cevap versene .• 
Salılhattin Efendiyi ne zamandan· 
beri tamyorsun. 

Bir anda gllrleyen bu ıea; 
zavaU. genç doktora, )'ıldırım 
sesinden daha dehıetli gelmiş, 
muvazenesini bnabOtnn kay bet· 
mlştl. O saniyede, dUtltlğli uçu· 
rumun derinliğini anlamıf; daha 
acı hakaretlere uğramamak için 
aakin bir tavır almııb. 

- Hangi Salahaddin Efendi· 
don bahsediyorsunuz. 

ı 
1 

---
ıuradan kurtulmak için büyftk 
bir saflıkla cenp vermiıtl: 

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

Aman Sllreyya bey, bunu ayrıca 
kaydet. Şimdi, blitiln o civarın 
posta memurları tevkif edilsin. 
Amma dikkat ha.. Sakm Beşiktaş 
karakolu bundan haberdar olma· 
sın. Malfımya, HBSan paıa iılo· 
rlmizl altıist eder. 

Doktor Ali sedatan kalbi, bir 
anda ızbrap ile sızlamı9b. Bir 
andu söylediği bu dUıUoceslz söz, 
şimdi başkalarının da felAketlne 
sebep olacaktı. 

- Beyefendi!. Durun, milsaa· 
de buyurun. Ben Sa1Ahaddln 
efendiye yazdığım mektupları · 
postaya veririm amma, bizim 
postaya değil, ecnebi poıtaıına 

Yerlrim. 
- Ecnebt poata&ı mı? ... HRh 

töyle •• Görüyorsunuz ya, çocuklar. 
Bnlbill gibi itiraf ediyor. 

- Hangi ecnebi postasına? .. 
Zavallı doktor, biç dUşünme-

d"n: 
- Rus •.• 
Cevabını vermişti. ÇUnkD, iki 

gUndenberi dlmağıaı işgal eden 
o ecnebt Ruı kadınının habraıı; 
{ecnebi) keUmeıl anılır anılmaz, 
onun ruhunda garip bir teessür 
husule getlrmff; hiç dUşUnmeden 
(Rus) kelimesi ağzından çıkıver· 

miıti. 
O adam, derhal yerinden fır· 

lemıı; doktorun kolundan yakala
mıı; Sllreyyanm ma1aımın tinline 
kadar götlirerek : 

- lmza!a bakalım, ıu ifadeni. 
Diye bağırmıştı. 
Genç doktor, her ne bahasına 

oluraa olsun, ıu ııdl ve terbiyesiz 
adamların karıısından bir an e\·el 
kurtulmak, izzeti efsinl hırpalat .. 
mamak için gösterilen yeri imza 
etmlı Ye geri çekilmişti. 

Birdenbire Sllreyyanın o cılız 
Ye hastalıkla 1esl yt\kaelml9ti: 

SON POSTA 
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Liseleri OiralttörlUğUnden: 
1 - Engel sınaçlarma 8/10/935te 

başlanacaktır. Engele kalmıı 
öğrencilerin okulda bulun• 
maları gerektir. 

2 - Bugüne kadar kayıtlarını ye• 
nilememit olan öğrenciler 
okulumuzdan ayrılmış sayila· 
cak, yerlerine baıkaları alı· 
nacaktır. 

lstanbul asllye ikinci ticaret 
mahkemesinden ı Gerze limanına 
kayıtlı İba nahuda adındl\ki yelkenli 
motörDnlln 30/9/935 tarihinde saat 
20,30 yirmi buçuk raddelerinde ben
zin ve gas yük'il olarak Büyük dere
den hareketle Zonguldata gitmekte 
iken arkuından gelen ve aynı hiza
da Karadenize dotru birbirine mnn
&l JOrQrken ltalyan bandıralı İtaliko 
aeentaıına mensup (Romagna) Yapu
runun ani olarak iskele alabanda 
yaparak meıkür motöre çarpmasın

dan dolayı yelkenli motörüofln kaptanı 
Ahmet tarafından deniz raporuııun tan· 
tim n taatiki iıtenilmit n muhake· 

me günU olarak 11-10-935 cuma j'Ünll 
ıaat on dört buçuk tayin kılınmış ol
dutundan gemlle, yükilo ve bu kAza 
ile alAkadar oJanların rapor alınu• 
kan tayin oluDaD gün ye aa
atte mahkemede hazır bu"unmaları 

ticaret kanununun 1065 el maddeıine 

teYflkan ilin olunur. 

Geceleri ilk eık: ab<ieste kalkanl.ır rahat 

etmek için KATRAN HAKKI 
kullanmahd1rlar. Zira 
yoUannın nezle ve 
lyileıtirir. 

Katran idrar 
iltihap \arını 

Sayfa 15 
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2 11e 2b komorimelik ambalajlarda bulunur~ 

Ambalaj ve komcrımelerin üzerinde halls• 

ligin fim~ari olan EB markasını arayınız 

[ Emlik ve Eytam Bankası llinlara 1 

Taksitle Satıltık Emlak 
Fsas No. M~vkii ve Nevi Depozito 

642 Büyilkadada Nizam caddesinde eski 21 yeni 2111 
No. Jı ve 1926 metre murabbaı bahçeyi havi ku· 
leli köşk. 1200 

635 BOyük çarşıda Glllslim sokağında 7,9 No h dUkkAn 200 
Yukarıda yerleri yazılı emlAk bedelleri ilki peşin olmak ve 8 

ıened ve müsavi taksitte ödenmek üzere açık artırma ile satıla· 

caktır. Geri bırakı an 7 takait için faiz ve komisyon alınmaz. ihale 
16 Biinci teırin 1935 çarşamba günU saat onda yapılacakhr. istek· 
)ilerin şubemize gelmeleri. ( 238) 

Türk Hava kurumu 

OYUK PİYANGOSU 
Ş:n1d ye k dar binlerce kiıiyi zengi 1 etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Keşide 11 1. el Tefrln 935 dedir .. 

l. 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 mükafat vardır. 

- Bak hele .• Sanld bllmemez• 
ilkten geUyor1UD ha. Kaç tane 
SalAhaddln Efendi Yar, ulan. Iıte 
o SalAhaddln EfendL 

- Ebu evrakı muıırra ne ola· 
cak? •• Selahattln Efendiye yazı· 
lan mektup mUsveddelerl.. Kaf· 
k&ı1yada cemiyeti hAfiye ile yapı• 
lan muhabere kopyaları.. bu ce· 
mlyete mensup olanlann defteri 
bunlar hakkında tahkikat icra 
olunmıyacak mı? .• 

BiR TURAN mamulatıdır. ................... ~,, .................................... ...,,, 
- Azl:ıimJ •• 
- Sua köpek.. Ben senin 

ıı:iztn değlHm. Adam gibi cevap 
Yer. 

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

ılmdl kalkar, seni ayatımın altına 
alınm. Ben bugüne bugün, sayel· 
ıahanede, beyefendiyim. 

- PekilA.. Beyefendil. Iıtan
bulda yl\zlorce, binlerce Salahad
din Efendi Yar. Belki bunlardan 
biı ini tanınm. Söyleyiniz, hangi 
Salihaddin Efendi. 

- Demek, bir Salihaddln E· 
fendi tanının ha.. Yaz, SUreyya 
Bey. Salahaddin Efendiyi tanıdı· 
ğına itiraf etti. 

- Beyefendi!.. Henüz birıey 
itiraf etmlı değllim ki, yaxmıya.. 

- Suucst.. Burada, adamın 
apndan kelpetenle lif alırlar. 
Sen benim ıu gözlerime baksana .• 

Senin gibi nice kurnaz geçinen 
kal ta bani an ıuya götürdüm de, 

suıuz getirdim... S6yle bakalım 
S abadd n efendi ııe kimin vası: 
ta i e mektuplaşırsın? 

Ali Sedat, artık iti cereyana 
1'av e etmiş, nasıl olsa bir mah· 
k~me veyahut daha aklı başında 
hır lst"ntak heyetinin huzuruna 
çıkacağını dUıünerek, bir an evvel 

Çizmeli adam, ellerini pan• 
tal onunun ceplerine sokarak 
omuzlarını kaldırmıı; bacakla· 
rını gere gere gezinerek cevap 
ver mitti! 

- Canım, burada lifı uzat· 
mıya ne llb:um var. Iıte, SalA· 
hattin Efendi ile muhabere etti
ğini billbUl gibi söyledi; kendi ' 
ifadesini de elcağızı ile imıa etti
ya., evrak hakkında tahkikata da 
Taı kıılada yapıınlar. Sen timdi 
ver bu herifi muta1arrıfhğa. Yap
aınlar oradan enakını, aönderıln
ler, nezarete. Oradan da dayasın· 
lar Divanıharbe. Artık; uğraıaın 
dur.sun, Reşit Paşa ••• .. 

Beyoğlu muta1&rrıfhğının alt 
katındaki o basık taYanh pis ve 
mlilevvea odada, bu acıklı sahne 
cereyan ederken; Nııantaıında, 
Prenıes Nadyanın oturduğu ko
nakta da şu hadiae geçmekte idi. 

Prenses Nadya, geniş bir mar• 
kirin köteaine glSmlllmilı; dizine 
ipek bir ıal lrtmllftU. 

<Arkası Yar) 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FareZehiri 
Fare zehiri macunu 

Bir parça ekmek yeya pastırma veya yağlı 
gıdalara aflrülerek farelerin bulundukları yere 
bırakınız. Bilbaaaa 11çanlar derhal ölllr. 

Fare zehiri buğdayları 
Farelerin bulundukları yerlere Hrpiniz. 
Bilhassa küçUk farelerle fındık fareleri 
derhal ölDrler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday zebirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ister. Bazı fareler aabah 
yediklerini akıam yemezler. Bun::n için farelere her iki çeıidi vermek llzımdır. Bunun 
içindir ki her ikisini iılim.al eylemek çok muvafıktır ve bu suret:e farelerin ana, baba ve 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerin 

Kemal filim, H alil KAmll, Oper 
ve poli filim mtıe11eaelerlnl• 
ve piyaaanın bDtUu HHiz filimi"' 
r ini ı ::ı tın aldım. Bu fll imlerl ffl"' 
çirmek iıteyen taıra ıinemalart 
direktörleri, lzmlr birinci kordoad• 
Ş:ıhingeri laaaıada fiılmcl Muıtaf• 
adrHine müHcaat etmelldwler. 

ADEMi iKTiDA 
ve 

Bel gevşekliğin 

HORMOBiN ı:lıileai muhakkak ve kat'l surette öliir:er ve kokmazlar. lkiai bir arada 40 kuruştur. 
, Hasan deposu : Ankara, latanbul, Beyoğlu I Te.fsılat: Galata Poeta kutuıu 1255 

•••••••••••••••e•••••••••;•e•••••••eeeeee••••••eeeeeeeee•••e•e••••••••••oe••••o•••••••••••e•••••e•••••••••••••••e•e••e•••••••••••••••e••••••••••••••••••••••~ 

, 

~ istikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - ilk orta Ye IJH kıaımlanna, yab •• gll:ıdflı, kaz ve erkek talebe kaydma devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergtln aaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

3 - Iıtlyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğren ekten bir tane parasız olarak gönderlltr. 
, 

~ Şehzadabaıı Polis karakolu karııaında. Telefon; 22534 

ÇAGLAYAN 
Eıki MÜLEN RUJ 

Bu akt•m AÇILIYOR • .. __ 

EFTAL YA SADi Bestekar BIMEN 
:Bayan EFTALYA tarafından DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERİ. 

San'atkAr: HAL i DE B 0 Y 0 K G A L A 

Hele ,okur ya
şamak zevkini 

elde etti 

l' 

Bestekar BİMEN tarafından kendi eserleri. 
'ı-~ Saz: Şehrimizin en maruf n ıevimli artiıt ve aan'atklrle.rı. , 

FıNLANDıYA 
Dilimizde çıkan 

G e z 1 

ŞUkQfe Nihal 
en yeni 

• t u d u 
k U 1 t U r ., . 

Kitapçılardan arayınız. 20 kuruı. 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve~ 
rilmit MAVi JiLET biçak· 
larını kullanınız. 

KiRALIK 
OTEL - LOKANTA - ,BAHÇE 
Doğruca Bay N OV Q T N İ 'ye muracıat. 

Hayau artık taıı ı:unınu .ferBa bir 
bal almııtı, ııra ııtırtıp veren 
ayaklarile yürüyemiyordu. RADIO 
SAL TS bıu:ıyolarını yapmağa baı
ladığı nkiitı:mberi kendiııinl hafif 
ve cevval hissediyor. Uu tuzla 
yapılan ayak banyoları aayesinrle 
adaleler kunetlenir ve ağrılar n 
ıi,k:inliklu zail olur. En dar ayak
kabınızla hiçbir ııtırap çekmede n 
istediğiniz vaki• yürüyebilirsiniı. Her 
tto:r.anede satılır. 

~ Beşiktaı 

1 l?~~ı_Ş YURDU 
Talebe kaydı açıktır. Biçki 
dikitten haıka ıapka, çiçek, 
korsa ve boya itleri de lSA"re
tillr. Ayrı Ucret alınmaz. Aka· 
retler No. 64. Telefon: 43687 

Kayıp - Evkaftan almakta ol· 
dutum baha md an kalma tekaO.t 
maaıına alt tatbik mlhrUnl kaybd· 
tim. Yeaiıini yaptıracatımdaa hGknıl 
yoktur. Evkaf bat kltibi ö lü Mehmet i .. ~ .. =~~~ ... ~:::.:~ .. ~~~.~~.~! ................... \ 

Son Posta Malbaası .. ı 
11..,ty.ı llldtrl l ,. ..... 

lablfı.d 1 .&, Ana, s. lllttr. .. .... 

NUBKALEM 
KURŞUN KALEM FABRİKASI 

301 
501 

Mekteplllerln, MUhendislerln, Ressamlar1n, Devalrln 
ihtiyacını temin eden her cins kaleml yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide satıhr. Ecnebi mUmesslllerlnden 
kat'lyyen Ustun ve ucuz olan çe9ltl•rl •t•l•d•d1rı 

No. lu Mektepli kur4un kalemi 
No. lu 

DA GD ELEN 
1, 2, 3, derece ıertlikte resim kur9ua kalemi 
10 muhte' lf Hrtlikte en iyi ciaı kurı•n kale• 
M.ırangoı kurıun kalemi 1011 No. lu 

99 
" 701 " 702 " 901 ,, 

1312 .. 
1323 " 

Tnıçı kurıun kalemi 
B n C, 2 eertllkte devair lçln Kopya kurıun lca1'ml 
A, B, C, D, Renkli kopya kalemleri 
bir ucu kırm ızı, bir ucu mavi kalem 
6 renkll kalem 
12 reakll kalem 

NU RKALEM : TUrk yapısı, ucuz ve UstUndUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmahdır. 

HAS 

KALMiM 

' . -
. ·.:· HAS HAS 

KALMiN KALMiM 

Inhiıarlar u. Müdürlüğündenı 
ldaremis ihtiyacı için ıartnamHI mucibince ( 520) tou kok 

kömllrU pazarlıkla aatın alınacaktır. Vermek isteyenlerin pazarhğa 
iıtirak etmek llıere 11/X/935 tarihine müaadif Cuma ıDnD saat 
16 da Kabataşta Levazım Ye Mflbayeat Şubealndekl Abm Komi• 
yonuna % 7,5 gllyenme paralarile birlikte müracaatlara. --"~~ii 

CHARBON DE BELLO~ 
sayesinde canınızın her 
istediğini yiyebilirsiniz 

CHARBON DE Bl!LLOC. hazıdl 
cihazının en mükemmel dezeofektaoıdıl• 
toz veya pastil olarak alındıkta en eıııd 
ve muannit m ide n barsak rahatıır 

lıklımnı ve iıhali eeriao teda'ri edtl• 

Mide1de latif bir hiı teYlit eder 'ff 
iştahııyı açar, hazmi kolayla§brır •• 
inklbıızı defeder. Yemekten eonra bir 
eedilen mide ağrılarına ve ıul hazidJ"' 

den mütevellit baı ağrılarını, mid• 

BUtün eczanelerden arayınız. 

ekıilikleriıl1 

ve yanın•" 
larına ,-el• 
hasıl uı td• 
ve bana1''" 

ların bütilO 
asabi hal&• 

tına katti 

pek müke 

meldir. 


