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ÇanakkaleBoğazıÜzerindeitalgan Habeş OrdUSU Şiddetle 
Tagyare•i Do/aşmamıştır! 

Ankara,5 (A. A.) - Zaman raz.etealnlD 4 birinci teırln 1935nüabuıada, M kavemet Ed. o 
Avrupa i'azetelerinden naklen dercolunan bir haberde, ltalyan tayyareleri• u 1 y r 
nin Anadolu raahllleri üzerinde taraaaut uçuıları yaptıkları, Çanaldıal• 
Boğnı:ına kadar u:ıodıkları rörllldOtll bildlrllmtktedlr. 

böyle uçuı!ar yukubulmadıtını Anadolu Ajansı beyana mezundur. Çanakkale veya Anadolu uhlllerl üzerinde ecnebi tayyareleri tarafından ı·talyanlar Esı·r Verdı·ıer 

Dış Bakanımızın 
izahatı 

Tasvip edildi 
Ankara, 5 ( A. A. ) - Baıba• 

kan lnönU'nl\n baıkanlığında top· 
lanan fcra vekiJlerf heyeti, dıı 
lılerl bakanının izahatını dinlemi.
tlr. Hükumet doktor Araa'ın bu 
izahatını tasvip etmiştir. 

Parti grupunda 
Ankara, 5 (A.A.) - Kamu· 

tay parti gurupu baıkanlığından: 
~ Birinci teırin 1935 cumar• 

teal gllnU saat 15/30 da kamu• 
tay gurupu doktor Cemal Tun· 
canın bntkanlığında toplandı. 

Cenevreden gelen Dış Bakanı 
Doktor Tedik RUıtU Araa, G ... 
nel al aaal durum n. bu durum 
karıuıında TUrkiyenhı imza etliği 
her tUrlU mlaak ve muahedelerle 
üzerine aldığı teahhUtlere karıı· 
laklı ve dikkatll aadakat ve Bal· 
kan mUttefikJerlyle birlikte mUt· 
t.rek emniyet prenıipine •• Ce· 
miyetl Akvam miıakına riayet 
_politikaıı hakkında iıahat l'ermit 
ve gurup bakanımızın bu lubatı• 
nı tasvip •tmlıtir. 

lngilterede Italya 
Aleyhinde Büyük 
Nümayişlar Var 
Londra 5 (A.A.) - 100 kadar 

kimae ltalyan elçll'ğl önllnde te
ı:ahUratta bulunarak Haheıistana 
kareı mubasemata baılanmaaanı 
protesto etmişler •• zecri tedbir· 
ler Jıtemiılerdir. Polis teıahUrat· · 
çıları dağıtmıısıa da yarın için 
diğer mUbim tezahUrat derpif 
odllnıektedir. 

H•••ı ordrua lc•,...••donlaruad•• 
lllriM A•rp lcıgo/•ll11tl• 
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En son harp oaıigetl11l göıt•r•n harita ( Yedinci aayfamızda da aaker 
gö.ıile yazılan izahat vardır J 

Bin Habeşli Esir Oldu 

içlerinde Dört De Japon 
Zabiti Var 

ltalyan Ordusunun ileri Hareketi 
Çok Ağır Gidiyor 

ltalyan Ka.~naklarına J~/,;.~b~lun · - -
Gore 

Ron>a, 6 (Özel) Hahe· Kurtulduğu 
fistanda Şimal ve Cenup cephe-
lerinde muharebe, en ,ıd.ıetli ~ Y uca G üı .. 
&aatlerlnl yaşıyor. Şimalde Adua -
cephuinde iki yüz dibin Habeı Bugün, 6 birincitefrin .. Türk yurdu-

nun ayrılmaz bir parçası olan İ stanbu
askerine kumanda eden Raı 

lumuzun yabancı ellerden kurtuldugu 
Seyum dUn yapmak iıtediği çe· bı.iyük ulusal günün yıl Jönümiidür. 
virme hareketince mu•:affak ola· ~ 
mamııtır. Bu cepheye, Eritredc Se nmetli mütnreke günlerinde "a· 
ihtiyatta bulunan ltalyao kuvvet• hancı çizmelerin, yabancı ı.üngülc~in 
lerl se\ kedilm şt r. Ha bet kuv• altında çok acı ve dertli günler 

yaşıyan aziz !stanbulumuz, kurtı: • 
vetlerine de on bin ki~ :iik bir 

lu~ zaferinden sonra yurdun, istila 
ibt:yat kuvveti illihak etmişti:. altındaki bütün pıırç3larile birlil<te 
Adua önlerindeki şiddetli muha· kurtuldu, kurtarıldı. 
rebede bin kadar Habet esir :.! 
alınmııtır. Bunlar arasında dört t" Bugün o acı günlerden crtık ebediyye-
japon zabiti vardır. te kadar uzaktayız. Yurdu kurtaran, 

1 
l stanbulu te krar ym·da kazandıran yü-

lalyan zayiatt Çok ce Atatürk ve onun kuınandası altında 

azmış 

Roma 6 (Özel) - Hn beş ce~ 
heıindekl ltal! nn a kr.r!eri ara· 
ıında firar vak'alan olduğu hak
kındaki hal· erler tekz:p cd Jl~ or. 
Vukıı'a gelen ıidd tli mt. hcırebe
lerde Ital)·an uylab çok azdır. 

( Dnaınl 6 ıacı yüzoe ) 

zaferden zafere lcoşnn kahr aman Meh
metçik, bugün de ulusal müdafaa va
d fetinrle hnzırdır. 

~ 
Ye 

Tüı·k yt:rdu bugün tam ve kamil ma-
nasile müstakildir ve bu istiklalini ki\. 
inala lRmlmı§hr. B" aziz yurd bir da. 
ha dü~nıan çir.mcııi altında l:almıyacak- ı 

tır. Bir tek düıman neferi, bu mukad-ı 
( DeY ... nıı 6 ıocı ,.Uzde ) 

imparator Cepheye 
imdat Gönderdi 

ltalyan Tayyareleri, Kadın Ve Çocuk
lara Bomba Yağdırıyor 

Adlsababa 6 (ÖıeJ) - BlUUn cephelerde çok ılddetU bir muha· 
rebe devam ediyor. Italyanlar, en moderen harp ıllAh ve vasıtaleraoı 
kullanıyorlar, Cenupta Ogaden cephesindeki ltalyan kuvvetlerine 
General Pavone kumanda ediyor. Bu cephed~ dun çok kanlı •• mu
annldane çarpıımalar olmuştur. Hahet hükumeti, şimalde Erltr• hu· 
duduna yakın bulunan Adlgratm ltalyanlar tarafından ıabtedildiğl 
haberini tekzip etmiştir. Bu cephede Habeı ve ltalya piyadeleri g(). 
gUs göhse çarpıııyorlar. Habeş piyadeleri hançer kullanmışlardır. 

iki tarafın da binlerce telefatl verdır. Fakat hiçbir netice elde 
edilmemittir. • 

Ogaden cephesinde Geraha'nıo 50 mll kuzey doğuıunda, Aerlorubl 
mnkll etrafında çete muharebeleri yapıldığı bildirilmektedir. 

ltalyanlar Esir Verdiler 
Adlsababa, 6 ( Öıel) - Adua önlerinde çok müthi9 ve kanlı mu• 

barebeler elan devam ediyor. Habeı tayyareleri bu cepheye cepane 
götUrtlyor. Bu cephede Habeılllerin eline 85 Italyan eair dUşmllttnr. 

Bir resmi blldlrikte, ltalyanlarm Vageta ve Enguela mnkller:nl 
ltsıal ettikleri ve bir çok ölü olduğu haber verilmektedir. 

Habetlerin imdat Kuvvetleri 
Adlaababa, 5 ( A. A. ) - lmparato, Gojjam mıntaka11 kumandanı 

Rasimu'ya verdiği emirde, ılmdi 50 bin kl4i lle Adlgrat mıntakaaın· 
da Ras Seyum'uo imdadına sritmekte olan Raa Kassa'mn yerini tut· 
mak Uzere ilerlemesini bilJirmlştir. 

Habetlerin Mukavemetleri Çok Şiddetli 1 · 
Adiaababa, 6 (Özel) - Şimal cephesinde Adlgrat mıntakasında 

çok ıiddetlf muharebeler o'.uyor. iki tar ftan da binlere• maktul 
vı.o\-dır. Habeıler kayahk arazide aiper alarak tiddetle mukavemet 

ediyorlar. 
ltalyanlar, Habeşlerin mukavemet göstermek niyetinde olmadık• 

bölgelerde günde takriben yedi kilometre ilerlemektedirler. Yakında 
Aksumun iıgali beklenebilir. 

u .11up c•plıulndt1 bliyülc. ldr ••lr•rl •h•mmlı•tl ol•ıa 
Harrar kuaba1111ı:ia11 bir g~rl11iı 



2 Sada 

(Halkın Sest) 
Gazetelerin 

Faaliyetine 
Ne Der&iniz 7 

Habet - balyan harblaln kop•fa. 
Tilrlc matbuatıada bGyGk bir 
hareket u7aacbrdı. Gazetelerin 
lkiaci, hatta ü~cl talu ~apm .. 
dıldan .a• 01-u7., slbl. 
Don bir :ruacı•ıı laallda 1nı .._ 
auata görOımnı •• raıtgoldikle• 
rine yukarıki ıuall ıormufbar. 

Aıafıda alchfJ .. rapluı hla
cakaınızJ 

Nlşaataşı Ba,..aktar .okaaı 
'19 numerah he'1e, Sorveb 

- TOrk sraz.decilerlnin bu faaliyeti 
hakkında tP.kdlrden baeka ne duyula• 
bflir lo? Ben batta, bu harp kargaıa
htıada, nrdiklerl haberlerden bazıla
nnın ynnlıtlıfını blle maıur garobl

lirlmf 
ÇünkO, harp aahaaında, ylılerce 

gaz.eteyi temall eden yOalerce muhabir 
nr. Onlar da blrlblrlerlai atlatmak 
lçio Habeılerle ltalyanlar kadar ha• 
raret!e mficadele ediyorlar. 

Bu itibarla, bazı ~arpıımalar hak
kında kuYvetli buldukları tabmlnlerJ, 
neticeyi beklemedea bildlrebllirler. 
Fakat fnkal&do 1eaadl1fler onlan bu 
tllbminlerlnde yınultabf!lr. 

Bu 'Y&ıiyet karııaında onları blras, 
Ye oaların bu yanlıı tahminleri yG· 
dinden yalancı çıkan gazeteleri de 
tnmamlle maıur gCSrmek lAıımdır. 

Sultanhamamı, Nevrua ao
kaöı, 9 numaralı bakkallya 
sahibi Tahslnı 

- Gazetelerımiz, Habeı • ltalyan 
kavsraııını takipte cidden alk ıa deQ-er 
bir muvaffakiyet gösteriyorlar. 

Farazn Aduva'da yapılan bir hare
ketin neticeaiol, bir aaat sonra lıtan• 
bulda okumak, aade takdir deQ'll, 
hayret nricJ bir ittir. 

Guetelerimiz, bu hazin n kanlı 
veaileylc, istihbarattaki hakiki knYet• 
lerlai ıapat etmiılerdlr. 

* Aksaray, Tepecik •okaGı '19 
numerah hane, Vefik: 

- Bazı klm1elere rutlıyorum: 
• Aman bu razetelerin ikinci tabıla
rıadan, OçGncO tabalarından da bık• 
tıld ,, diyorlar. 

Bunu söyleyenler, 1ade dGnya ile 
allkadar olmıyan kim1eler detildirler. 

Onlerın yni umanda, bir gaz•· 
tenln ne demek olduğundan da ha· 
berleri yoktur. 

Gazeteler, bu harbi, btltGn hldlıe
lerl olduğu gibi adım adım takipl• 
mükelleftirler. icap edeue bir gOnde, 
Oç değil otuz üç tabı yaparlar. 

Milvezdler, kimseyi yakasına 1arı
lıp ta zuete almaya zorlamıyor!arya? 
Allkadar olan alır, ~trealr. Fakat 
allka arı tUkenmlt klmHleria, ıaıe
tec'lerin gayretlerini latlakalo hakları 
yoktur sanırım. 

100 Bin Teneke Peynir 
ihraç Edilecek 

Pe)nirciler peynir ihraç itinde 
bir el birliği yapmak istemekt .. 
diri er. Bunun f çln incelemelere 
başlanılmışhr. Dıt borsalardaki 
peynir fiatları tetkik edilmektedir. 
Bu ıene peynirler çok nefistir. 
Bunun ıebebl sütlerin yağı alın
madan poynlr yapılmıı olmaııdır. 
ihraç edilmek llzere hazırlanmıı 
100 bin teneke peynir vardır. 

\ 
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EYnlld ~ece Fıadıkbda çıkan Jangıada yanan eyler ıunlardır. Nesime• 
nla 9 1111h, K.lmUln J, Nallln S, Zeki n Hldaialn 9, 11, 17 aayıh evleri. 
Sayı Ye blJIOme bakılıraa yanan e•ler 11 taneyi bulmaktadır. Bu yaagının bu 
kadar blyllmoalne 1ebep aokaklarıa dik Ye darlıjı 7lzllnden itfaiye arabala
rının yollardaa sreçememul; Terkoı ıuyu bulunmamaaından deniaden IU 

almak meeburlyetlnde kalınmaaıdır, fn1aaca ekmlklik yoktur. 
Yukarıdaki realmde yanan nler sr~rUlmektedlr. • 
~ayım için 
Konferans 

Üniversitede Bu Ay içinde 
Konf er anılar Verilecek 
Sayım merkez bUroıunda dlln 

do b:r içima yapılmııtır. Bo içti· 
mada evlere dajıtılacak beyan• 
namelerin ıekli teablt edllmiı, 
bundan baıka umumi konferanı 
gUolerl de kararlaıtmlmııhr. 
Konferanılar Üniversitede Yeril .. 
cektir. BlltUn nahiye merkezlerine 
hoparlörler konulacak Ye herkes 
tarafından dlnlenmul temin edf. 
lecektfr. 

Ayın on dördilnc& gtloll Dnl• 
Yersitede profeıör Noymark ta• 
rafından Fransızca, 16 ıncı gllnD 
belediye iktlaat dlrektörU Aıım 
Süre)•ya, 17 inci gllnll de Jıtatia
tik genel dlrektörll Celil tarafm
dan Tnrkçe konferanılar verile· 
cektir. Buton aayım memurla" 
mıntakalarındaki nahiye merkez· 
Ierinde toplanarak Celilin kon
feranııoı dinllyeceklerdir. 

CelAlin lnlçreli mtiteha&1ııla 
beraber Anadoluda yaptığı tet
kikler bitmiıtir. Birkaç güne ka· 
dar ıebrimize döneceklerdir. 

Türk - Romen Te
cim Anlaşması 

Dün Ankarada iki Muka· 
vele imzalandı 

TOrk - Romen yeni ticaret 
ve klering mukaveleleri dUn An· 
karada imza edilmittir. Bundan 
maada, Tnrkiye mallarının Köı

tence yolu ile Romanya üzerinden 
orta ve doğu Avrupaıı memle
ketlerlne gönderllmealnl temin 
eden bir transit mukaveleıl de 
lmzalanmıttır. 

BirKomen 
Torpilosu 
Limanımızda 

Dlln limanamıza bir Romen 
torpltoıu gelmlt ve lstinyede 
dtmlrlemlıtlr. Torpito bugünlerde 
lstlnyede havuza çekilerek temiı· 
lenecektir. Bu münasebetle dlln 
torplto kumandana şehre çıkmıı 
ve Şarbay Muhiddin Üstundağı 
ılyaret etmiıtir. 

Sürpagop İşi 
Hakem Heyeti Bu işi 

T etkika Başlıyor 
Urayla Evkaf arasındaki ih· 

tllAfla işleri halledecek olan ha· 
kem komiıyonu Uk olarak Sllr· 
pagop itini tetklka ba,Iamıştır. 

Evkaf Sllrpagobun kend:sine ait 
olduğunu Uray da buraıı lle Ev
kafın biç bir alAkası buJunmad .. 
ğıoı iddia etmektedir. 

Hakem heyeti her iki tarafın 
avukatlarını çağıracak, tifaht ıor· 
gularda bulunacaktır. 

il 

-, 1 
20 llkteşrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

Sayım gihıO, ayım işinin bittigi 
ilAn edilincly• llradar çocukl1ıLrın111 
ıokağa bırakmayınıs. 

KUçflk ~ocuklann .obp çık
malarından ana Ye baba mes'ul 
tutulacaktır. __________________ _J 

Antrepo Ücretleri 
Liman idaresinin itirazını 
Bir Komisyon lnceliyecek 

Yeni liman tarlfeıi ay baım· 
dan itibaren tatbika baılanmıftır. 
Bu tarife ucuzluk bakımından 
değerlidir. Gümrük, ıu, yllkleme 
ve boıaltma fiatlarında azami 
tenzilat yapalmııtır. 

Bu Tarifo lle önceki araaında 
bUyUk farklar yokıa da deniz 
ticaretile uğraıanları mf\mnun 

, edecek bir mahiyettedir. Bununla 
beraber bu yeni tarife hükllmlerl 
de altı ay için muteber olduğun· 
dan o zamana kadar yeni incele· 
melerde bulunacak ve Jcap ederse 
değlılklikler yapılacaktır. 

Liman idaresinin antrepo nc
retleri hakkında yaptığı itiraz da 
bir komisyon tarafından incele
necektir. 

itfaiye Yardım San· 
dığı Kurulacak 
lstanbul itfaiye teıkilahnın 

bir ıigortası vardır. itfaiye amir· 
lerJ ve efradı bir yangın sırasın
da yaralanar veya ö1Urler1e yara· 
larmın, sakatlıklarmın şekline, 

derecesine glSre yOz liradan bin 
liraya kadar bir para almakta• 
dırlar. Ancak bir itfaiye Amir Ye 
ya neferi yangında 11lanıp UıD
yecek olsa zatUrrteye tutulup ölse 
bu ölüm haatalıktan ıayılmcyarak 
ne ailesine, ne do haatalandıiı 
ıaman kendisine 10 para verll
memektedir.1 Bundan baıka has
talık iki ayı geçene lıfnden de 
çıkarılmaktadır. Bunun önUne 
geçilmeıi için bir ıekll aranmak
tadır. Husuıt şirketlerde olduğu 
gibi bir yardım 1andığı kurulma11 
dUtUnUlmektedfr. 

Bu suretle hastalanan, kaba· 
bati olmadan lıfnden ayrılan itfa· 
lyecilere yardım etmek mllmkUa 
olacaktır. 

Kundura Boyaclları 
Belediye ieyyar kundura bo

yacılarının sokaklarda bir yerde 
daimi ıuretto durmalarını yaaak 
etmiıtir. Bunlar umumi caddelerde 
durarak ayakkabıda boyayamıya• 
caklardır. Daimi surette dolaşa• 
caklar ve kenar ıokaklarda bo
yayacaklardır. 

P•z•r Ol• M•••a B. Diyor Ki ı 

Birfncl Teşr;n 6 

( Gtlnün Tarlht) 

Bir iki 
Satırla 

Kumkapı Orta Okul 
Öğretmenleri 

Yeni açılacak olan Kumkapı 
orta okuluna, ilk tedriaat öğret· 
... terinden bazdan tayin olun• 
muıtur. Bu yıl, vaziyeti bunlar 
idare edecekler Ye gelecek se.ne 
de yeniden bir orta okul &ğret• 
men imtihanı açılarak yeni öi
retmenler alınacakhr. .,. .. .. 
Okullarda Spor Derslerl 

Bu yıldan itibaren botun orta 
okul Ye liselerde jimnaıtik de .... 
ılnden baıka, vUcutleri mtisalt 
olan talebeye spor deraleri veri• 
lecektir. Her talebe, ıpor ıube• 
!erinden biri Uzeriode çahıacaktır. 

* * * Resim Sergisi 
Dlln, Güzel San'atler Akade· 

mlılnde, ltalyada tahsil gören 
genç ressam Sabri Fettah tara• 
fıodan güzel bir reıim serglıl 
açılmııtır. 

* « * Yun an Tayyarecllerlnln 
TeşekkUru 

Geçenlerde Yunan donanması 
ile birlikte Istanbulu ziyaret eden 
Yunan bava filosu adına Amiral 
Sakellaridis tarafından Türk baya 
kurumu Istanbul direktörlüğüne 
bir teıekkUr mektubu gönderH• 
mlotlr. 

* * * Kartal Jandarma Kumandanı 
Kartal jandarma kumandan• 

lığıua Kara jandarma kumandanı 
Şefik tayin edllmlf, vazifeaine 
baılamıştır. .. . .. 

Orta Tedrisat Genel 
DlrektörU 

Orta tedrlHt Genel dlrektö
rD AYni bugUnlerde ıehrlmlze 

gelerek bazı tetkikatta buluna• 
cakbr. 

* • .. 
KUltUr BakanhAı Yönetgeri 

KnltUr bakanlığı YUnetgerl 
Rıdvan Nafiz, dün ıehrlmize gel• 
mlıtir. Burada bazı lılerlnl gör
dnkten ıonra Ankaraya döne--
cektir. ,.. . .. 

Amerlkadakl Karde,ıerlmla 
Amerlkada Pipodi ıehrinde 

bulunan TOrk Yatandaıları, ara• 
larında topladıkları 1645 kurufu 
çocuk Eairgeme kurumuna teber
ru etmlılerdlr. .. . . 

Lokanta cameklnlar1 
Lokantaların camekinlanndı 

balık, et, tavuk ıibl piımemiı 
ete ye balığa mütaallllr yeyecek· 
ler teıhir etmeler) yaaak edilmlı· 
tir. Sadece meyva ve piımlı ye
mekler teıhlr edilebllecektir. 

* ~ ,.. 
Afyon Tohumlar1 

Afyon lnblşarı afyon tohum-
larımızın islihı ve numune afyon 
tarlaları yapılmaaı için Afyonka
rahlaara blr heyet göndermiıtlr. 

- Göıüoa;uın, Hasan Beyciğim 1 Hab .. • ltalyao, harbi patlar pat· ı ... Siz, ıazotecilerin ekmeğinize yağ 1 Haıan 8. - Sade bizim ml ya? Kab-
lamaz.. ıllrtUdtt. velerdeki ayaklı gazeteleri ıörıen. aııl 

onlara atıD doidu azizim l 
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4 Sayfa 

.HAHICEHELEIİE 
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Mangatizınaga 

Cüzdanımdan 
Başladı 

Yanıma yaklaıtı; bir elini 
tekUfıizçe omuzuma attı ve 
ıtılnmseyenk: 

- Siz, bana raklp bir aan'et· 
kir olabllirsinizl dedi. 

Bu tanımadığım adama tuhaf, 
tuhaf baktım. O devam etti: 

- Gözlerinizde esrarlı bir 
kudr.,t Yar. Biraz da usul görllr· 
aenlz dehşetli muvaffak olursunuz; 
tull ve ıôhret 6nllnUzde diz çöker .• 

- Siz necisiniz? 
- Ben •. Manyatizmacıyımf. Bu 

ilme dair biç bilginiz var mı? 
- Hayır.. Sadece bir kulak 

dolgunlu~u .. 
- Şundan, bundan lşltUenler 

hiçtir. Meaelo bu ilmin Btl'larına 

TAkıf olmaktır. Ne derin, ne 
esrarengiz, ne yaman bir 1&n'attır 
bu bllsenh!. MeaelA tasavYur edi· 
nız, ılz bir manyatizmacıaınız. 
ÖnUnUıd• dünya gtheU bir dilber 
•ar. Ellorlnlz ve parmaklarınızla 

beı, on bl\yl\111 hareketi. itte o 
dilber, ııJzlerlnl kapıyarak blltnn 
mevcudlyetlle ılze bağlanmııhr. 
Onu kolundan tutarak iıtediğlnlz 
yere götnrtln. SWn emirlerinizdeo 
aykırı it yapmaıı elinde değildir. 

San'atkt\r (!) blitUn canhhglle 
anlatıyor, ellerlle yaptığı garip, 
garip hareketler de ıöılerile bir· 
leşiyordu. Merak ve heyecanla 
onu dlnlemlye başlamıştım; Bir· 
denblre iç cebimde bir hafiflik 
sezdim. O, ıoo bir ağız kalaba· 
b~ı ile: 

- Büroma geliniz! dedi; Uç, 
y edl, ııfır, iki! 

Bakın neler lSğrenecekılniz •• 
Şimdilik Allaha ıımarladık. Hızlı, 
hızlı yanımdan uıaklaımıya çahıh. 
Bağırdım: 

- He1y.. Arkadııt, 
- Ne Yar? 
- Sen manyatizmeye cUzda· 

nımdan baıladın. Hele ver şunu!. 
Korkusuz bir kahkaha fırlattı, 

ye birinciden daha teklifaiz,e 
omuzuma wrarak beni 1ar1a aarsa: 

- Bravo!. dedi. Ben demedim 
mi canım, ılzde iatidat buluodu
tunu •. Bak nasıl anladınız!. Mak• 
1adım sizi denemekti; buyrunuzl 

Ne diyebillralnlıl. Adam ger• 
çekten 1&n'atinl göıtordl; hakkı 
Yari Bu yaman san'atkiir belki bir 
gtıo sizin de karıınıı:a çıkar, sizi 
de manyatb.meye kalkar; dikkat 
tavsiye ederim. 

1 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Pazar 

(*) 
--,------------------------~ 

Konuşmıgan Hasta 
Buırtın muayene odama ı•tirllın 
laaatam tam ttç Hnedeaberl koau• 
ıamıydrmut. Bir gln anıızıa dlll 
tutulmuı H mubltladeklleH lfarıtle 
meramını aalatmıya baılamıf. Baı

langıçta çab1ık ı•çloi blr &rıza albl 
•8rllaen bu laaatalık lçia bafYUr• 
dukları blttla çareler muuffald-
1et1izlllrle aetlee .. rmft. 
Muayeae ettiıa. Bu bir ıiair baeta .. 
ııydı. Ha1talık Dç ııae nnl detil 
fakat OD HDI ..... HYeindea 
ıeçea bir frenginin nitlc11l olarak 
dımatcfa n bllha11a konaıma 
merkezinde blr ıuar merdana ıe
tirmitti. 
Kan tahlili tııhl.t teyit etti. Te
dulyı batladım, elektrik tatbikatı 
:rııptım. Haıtam on bıı ırtta ıoara 
kektlemeye n ailaayet 16rlıme11 
batfaJı. Oart llDe IODra tuadlf 
ettim g8rltm•d• artık bJç bil ku· 
ıur yokta. 

,., B..ı notlan k .. lp Hklayınııı, raluü 
.. ir a ; blme J•pıftınp koUekaiyoa J'apl

aıa. Sıkıah &ama1U1U&da bıı aotlM iNi 
do.ıtor gibi fmdadıoıu rtlf•billr. 

SON POSTA 

EKE 1 

Türk Orünü Rağbette 
Bir Buçuk Ayda Bir Yıllık Mahsulüıl 

Çocuklarını 
Bırakıp Kaçan 
Bir Baba 

Yarısı 1 

Satıldı 1 
lzmir, (Özel) - 935 yıla, bll· 

ton Ege bölgeıl Oretmenl için 
bereketli ve ı.abmb bir 111 olmuı• 
tur. Ekonomi Bakanhğının aldığı 
laabetli tetbirler ve ecnebi dev· 
letlerle yapılan tecime! anlaıma• 
lar ıonneunda, çok taokın olan 
mahsul rekolteleri kısa bir za• 
manda tllkonmek istidadını ka· 
zanmııhr. 

Bir buçuk ay içinde 250,000 
çuval tizUm ve 130,000 çuval 
incir ıatılmış; arpa ve buğday 

fiatları yllkselmlı; kuru sebzele· 
rimiz kimilen tükenmi9tir. Kuru 
ıebzeler tberinoe hariçten vaki 
olan bazı yeni taleplere maaleHf 
müıpet bir cevap verllemeyec•k 
bir •aılyet doğmuıtur. 

BugOne kadar sablan 35000000 
kilo tızUmle 17.000.000 kilo in· 
clrln en mllhlm bir kısmı ecnebi 
Ulkelere ihraç edılmiştir. ÜzUm 
rekoltesinin tükenemlyeceğini Jd
dia edenler, bir buçuk ay içinde 
rekoltenin yarısının ortadan kalk· 
tığını görerek plyaaaya blr haf· 
tadaoberi ciddi bir surette aarıl· 
mıı bulunuyorlar. 

Flatlara gelince; incir fiatları 
geçen )'lldan çok iyidir. Arpa, 
buğday, yulaf ve kuru sebzeler 
fiatları, 1932 yıLndanberi elde 
edilen fiatların en iylıldir. Yalnız 
llzllm fiatları dOıkOndür. Bilhaıaa 
7,8,9 No. UzUmler ucuza Hhlıyor. 

Bu yıl memleketimizle en lyl 
fı yapan memleketler 11r&1ile 
Almanya, lngiltere, ltalya, Hol-

landa Ye Fransadır. Amerlkayada 
ihracat artm11br. ileride Egealn 
lunir llmadından yaptığı ihracat 
elli milyon lirayı aıacakbr. 

lzmirde iki 
Önemli lı 
Başarıldı 

ıımir, (Özel) - hmlr C. H. 
Partiıl baıkanı Avni Doğan bir 
hafta içinde ikl bUytık lş becerdi. 
Ve diktatora adını verebileceği

miz iki yıllanmıı idare yıkıldı. 
Bunlardan ilki Baladur itidir. 
Ynz elli yaldanberJ incirde çalııen 
Jıer amele, baladur ada altında 
çahıan ftçl baııJara hergün on 
beşer kuruı haraç Yermekte idi. 
Bu para önceleri vücutça 't'e 
yumrukça kuvveti! olanların zayıf
ları himaye etmeal için verilirdi. 
Baıkan Avni Doğan, bu iti• 
aavaımağa girifti. Ve mavaffak 
da oldu. 

ikinci fı ıpor diktatorasıdır. 
On Ud yıldanberi lzmir aporunun 
baıında bulunan idareciler dev
rildi, •• gençlerden mürekkep 
yeni apor heyetlerinin it batına 
gelmeıi temin edildi. Bundan 
ıonra bulanık iıler ve kararlar 
ıporcuların baılannı yormıya· 
caktır. 

Tokatta Yeni Bir Köy Yatı Mektebi 

Tokat llb•J• P•zark8y yatı mektebinin temel •ima t8renlnde 
Tokat, ( Özel ) - Pazar kG- muıtur. T6renden sonra ilbay 

yllnde yeni bir yata mektebinin köylülerle haabuhal etmlf, mektep 
temel atma meraalml yapılmııtır. çocuklarlle konuımuı 0 ı 
M 

. , narı ıev· 

eraıımde ilbay da hazır bulun- miı ye HYindirmlıtlr. 

Ankara Sergisinde Kazanan 
Hayvanlar 

Ankara (Özel) - Burada açı
lan hayvan aerglıine getirilen 
bayyanJardan Ahibozlu Y akubun 
tayı birjncillğl, Polatlıda ıazete 

bayii Hamsa Sırrımn tayı ikin
ciliği kazanmııtır. Kıaraklardaa 
Hamza Sırrının Pınar adlı ha,
vaoı btrinclliğl kazanmı" Fakat 
altı )'&fındaD 7ukarı olduğu 

Gedizde Yol Çah,maları 
Gediz (Ôzel) - UraJ yol ça· 

Iıımalarını arttırmııtır. Yukarı 
Cttmhuriyot caddeainln yapılması 
bltmiıtlr. lzmir caddealnde ismet 
paıa mektebine giden yol da 
yaptmlmaktadır. 

için bu ıayılmamıı, blrlo
cillk Mehmedin yağwna, lldncl
llk Muıtaf anın lnarağına, Uçlln• 
cUlllk de Hamza Sırrının Pına· 
nna veril mittir. · 

1 Tarsu•ta Türkçe 
Konuşmak 

Mecburidir 
Tarauı, ( Özel ) - Belediye 

burada tllrkçeden baıka dille 
konuıanlardan beşer Ura ceza 
almıya karar vermiıtlr. Bu cazaya 
ilk çarpılan çarııda blrlblrlerlle 
fransızça konuıan iki Tfirk ol
muıtur. Fransızçanın umumi lisan 
olduğunu söyleyerek cezaye itiraz 
etmiılerse de bu itirazları dinlen
memi§, ce~a tahsil edllmfıtlr. 

lzmirde Vapur Yolcularma 
Kolaylık 

lzmlr, (Özel) - ilbay Fazlı 
GUleç, lzmlre memleket içinden 
ve dııarı Olkelerdoa aelen yol
cmları rahatsız eden kayıkla . nak
Jlye itinin kaldırılma11 çevresinden 
lncelemelEır yaptırmaktadır. en .. 
haua transit yolcularını mllteesalr 
eden bu lıe bir ıon verllecok 
ve yolcular ıatlarıo üzerinde 
rıhhma çıkacakhr. 

Tarsusta 
Yağmur Zarar Yaptı, Yıl· 
dırım ln•anlan Ve Hay

vanları Öldürdü 
Tarsus, (Özel) - Yağmur Ye 

fırtına burada çok bUyUk zararlar 
yapmış, Uç kişinin do tiltımfuıe 
se1>ep olmuıtur. Karabucak mev• 
kilnde Y akubun çiftliğinde koza 
tophyan amelelerden iki genç ve 
bir ihtiyar kadına yıldırım çarp
mış, Uçll de ölml\ftftr. 

16 11nelik evıiyim, öç oocuğum ..,~ 
Biı Hne enel kocam, bizi bakamı1 
cağını eö7leyerek, eYI bıraktı, ç k 
gitti. Ü o çocuğumu ge9iodirmek Dl 

buriyıtile çalıımaya ba9ladım. Kaz 
cımla lyl fella gegloiyorduk, bu sır 
bana birkaç ldşl talip oldu. Bunlard 
blrile nlenmok üzere buluaup gör 
film. Hatta evime aldım. Fakat nik 
yapacııA'ı zaman o da ortadan kı:ıyb 
du. Ban!' blı 701 göıtoriniz. 

Ankara : N ermid 

Kocanlz sizin ve çocukla 
nafakaaıni vermeye mecburd 
Mahkemeye müracaat ediniz 
ondan nafako fıteyiniı. Mahke 
Iİ.le bir nafaka bağlar, çocuk 
ranızı bununla geçlıadlremezse 
bir taraftan da lf• devam ed 
gOl gibi aeçlnirslnlz. Bu yaıt 
ıonra Uç çocukla tekrar eYl 
meye kalkmayımL Yanuları 
perlıan olurlar. .. 

Ankarada Haıibe ı 
Daha nifanlıhk hayabnda 

dlkodu v geçimsizlik başlar 
eYlllik hayabnda blrlblrlnlzi meı' 
edeblloceğiniı şOpheye dilt 
Daha iş başlangıcında iken 
nlıanı bozunuz •• nişanlınızda 
ayrılınız. 

* KaragümrUkte Fehmi lsmind 
bir genç evlenmek istiyor. Fak' 
ktı aramıya vakti yoktur. Çün 
ıabahtan aqama kadar köle gl 
çalııtığını söylllyor. 

Peki amma kız aramıya va 
bulamıyan adam e•lenlp karı 
meşgul olmıya nasıl vakit b 

lacak 1 

* 
E. Alp'a~ 
Dört çocuk babası bir ada 

ıınız da, i genç bir kızla evlo 
meğl dUşUnllyorsunuz. Fazla ol 
rak da evinixde dirlik umuyo 
ıuouz. DoğruiU çok nikbin ada 
aanız. Bir genç kız size iyi k 
olabilir ml? Bir genç1 dört Ç 

cuğa bakar mı? Sonra kızcağ 
böyle tehlikeli imtihanlara t~ 
tutmak doğru mu ? _ıJ 

Evlenmeyiniz, başınıza yolllf. 

bi~ felaket gelmealn. 
TEYZE ,..-c 

-·· .. ,...,..s=:sı •• ııa;~·· 

Sımfta Kalan Talebeler 
Izmlr, (Özel) - San'at o~ 

lunda cereyan eden mUessif btE 
diseden sonra okul direktörtui& 
bazı ihtiyat tedbirleri almıya l._ı 
zum gördO. Sınıfta kalan ve mer. 
tebe devam imkAnlarını kaybedef 
talebelerin memleketlerine g5~ 
derilmelerinl lıtedl. Bu talebel.ı 

Diğer bazı köylerde de çoban ıdL derhal memleketlerine iade cdl 
•e hayvanlann nz.erlne yıldınm 
dilştUğll ıöylenmektedir. Fakatr ------------~ 
henllz bu haber tahakkuk etme· Nöbefçi 
mittir. 

Tarsusta , 

Artin Adlı Bir Ermeni 
Müslüman Oldu 

Tarsus, (Özel) - Eski ldadJ 
mezunlarından 31 yaılarında Artla 
adlı Ermeni mUftlllllğe mUracaat 
ederek dinini değtıtlrmlı, MUslll
man olmuıtur. Artin bOtftn din· 
lerl tetkik ettlA'inl Ye lnsanLj'a 
ahlak f aziletlnl ôğreten dinin Is• 
limiret olduğuna kanaat getirdiği 
için mllalUman olduğunu ıöyha

mlıtlr. 

Eczaneler 
Bu ıece n6betçi eczaneler ıunla.rdır: 
Alemdnr (Sırr ), Beyazıt ( Audo "' 
yan ), Şebzadebatı (Üniversite )t 
Fener ( Arif ), Aksaray ( Eıref ). 
KaragümrGk (A. Keaal), KadıkÖY' 
( Leon Çubukçuyaa ·..e 011n:ıJl 
Hul6ai), ÜakllC:er ( Ômıır Kenan ) 
Samatya (Rıdvan). Bakırköy (llif alt 
Betikta• (Recep), Sarıyer ( Nu i ), 
Emlal>ntl (Salih Necati), Şlt'i (Asıdl) 
Bryotlu (Galataı~ray Ti Nıkopu~o) 
Galata (Hitl!), Şehremini ( Ah111et 
Hamdi) Hasköy ( Y eal Ttırkiye ), 
Kaaımpa•a (Y enl Turan), Küçuk" 
paıı:ar (Necati), Blytlkada (Mobmct) 
Heo beli (Tanaş). 





SON POSTA Birinci T eşrln 6 

.. Harbe Ait ilk Haberler ,.. SON DA K j K A .• . 
ltalyan Tayyare eri Habeş 1 TELGRAF, TELEFON, TELstz HABERLEatl 

te ep Bomba Yağdırıyor' 1 - ' 
Mısır'da .talyan Harp Gemile_ri 

Eritre Cephesinde Y aralan;1n Italyan- ) G 
lan yemen Kabul Etmedi Çok Mühim lngi iz emilerini Arıyor 

ı Boraya ııralad ğımız telgraf Ye 

telsiz haberleri, di.in so.bahtan dUn 
akşama kadar alınan haberlerdir. 

f Sdbaha karşı alınan en 11on haber
! leri, birinci sayfadan itibaren takip 
· edeceksiniz. 

Roma (Özel) - Propaganda 
bakanlığı, savat durumu hakkın· 
da ikinci raporunu çıkarmııtır. 
Muhasematın Somali sınırlarrnda 
da başladığını bildiren bu rapor 
diyor ki: 

ilk Teşrinin dördündede kıt'ı· 
lar ileri yürtiyişlerine heyecan ve 
ıe vkle devam etmlılerdir. 

Birinci Ulusal kolordu ve 
yeril askerler kolordusu ileri 
kollariJe Ad:grat ve Entiscioya 
varmıılar ve halk, bunlan bıyaz 
bayraklar:a karşılamıılardır. 

Sağ cenahta ikinci Ulusal 
kolordu Daro Tacle civarına mev• 
zl almıı olan dUıman kıtalarınm 
mukevemetlni, tayyarelerinin yar• 
dımlle k:rmıı ve cenup istikame• 
tinde ilerileyerek akşam Uzerl 
dütmanın sol mevzilerini geçmit'" 
tir. 

Tayyareler 

Doğu yaylasında, Au11a mın• 
takasında tayyareler Sultan Teru· 
nun kuvvetli bir müfrezesini da· 
gıtmış ve Raa Beru'nun kıtaatı 
tarafından iıgal edilmekte olan 
Amba ve Decurtan'ı da bombar-
dıman etmi9tir. · 

General Dö Bono, askerlerin, 
uzun yürüyüşlerin, şiddetli aacak· 
larm çıkardığı bütjin zorluklan 
ıevkle yendiklerini blldlrmektedlr. 
Bu ıabah aaat beıte, ordu tekrar 
ileri yürliyüıüne baılamııhr. 

Somali sınmnda da kıtaatımız 
batıda Doloyu Ye Sıhır mıntakasını 
lıgal etmittir. Altı tayyarellk bir 
hava filosu Lorrahac'ı bombardı· 
man etmiştir. 
Danakll Mıntakasındakl Kanh 

Bir Harp 
Adisababa, 5 (A. A.) - Da· 

nakil mıntakasında, bilhassa As· 
fali yanlarında bUtün gece süren 
ğayet çetin ve yakmdan bir ıa· 
•aş olmuştur. iki tarafın da zayi· 
atı gayet çoktur. Gayri reaml bir 
habere göre ltalyanlar 700, Ha
beşliler 1300 maktul vermişlerdir. 

Desslenln BOmbardımanı 
Bugün 1&at 8 de de ltalyan 

uçakları De11ieyl bombardıman 
etmişlerdir. 

* Roma 5 (A. A.) - Ha betin 
srarp hududundaki Dolo ltalyan .. 
lar tarafmdan Iıgal edilmlıtir. 
Ogaden i:lndold Gorabo şehri de 
tayyareler tarafmdao bombardı· 
mau edilmiştir. · 

Aduada ölenler 
Adlsababa 5 (A.A,) - Adua 

bombard1mamnda ölenlerin sayıaı 
63 dir. 
ltalyan tayyarelerlnln faaliyeti 

Buradan 70 mil uzakta bu· 
lunan Hayafecl Uzerloden yedi 
Italyan tayyaresinin uçtuğu gö
rülmliıtür. 

Habeıtekl Yab11ncllar1n 
Vaziyeti 

Paris, 5 ( A. A. ) - Aduadakl 
ltalyan konsolosu benOz Adlsaba· 
baya gelmemiştir. Alman haberlere 
ıöre konsoloı Aduada tevkif edilmİf 

Ye ltalyao uçakları şehir Uzerinde 
ilk defa olarak gUzüktliklerl za· 
man ltalyan kuvvetleri kumanda• 
nma bir telgraf göndererek şah· 
ıına kartı mukabeleibilmisil yapı!· 
maması için bombardımana niha
yet verilmeılni rica etmiıtir. 

AdlıRbabanın ve Habeıistanın 
diğer şehirlerinin muhtemel 
bombardımanına karşı yabancılar 

Ad ı <- b:ıbanın civarında sığmak 
aramli'kla meiguldürler. Adiuba· 

badakl yabancı gazetecilere he· 
nUz cepheye gitmek müsaadesi 
verilmemiştir. 

ltalya, Mühim Mlkta KömUr 
Satın ahyor 

Londra. 6 (Özel) · - ltalyan 
hUkumeti nakliyat lılerlnde kul .. 
)anmak Uzere bazı vapurlar almak 
için lngUiz firmalarına baı vur· 
muşaa da bunlardan hiç biri ltalya 

Görüşmeler 
lskenderlye, 5 ( A.A ) - Mısır

daki lngiliz kuvvetleri kumandan! 
M111r Sü Bakanile uzun uzadıya 
göriltmiitttir. 

lf. 
Kahire, ~ ( A.A) - İngiliz fev· 

kal4de komiıerl bu aabah M11ır 
Başbakanile ıörüştükten ııonr kral 
ile de Montaza sarayında konuş· 

muştur. 

hükumetine vereıiy• vapur aatmak "'"-·------------·-' 

iıtememiıtir. Bin Habeşli Esir 
lngillz, Fransız, Amerikan Ye 

Iskandinavya Vapur ıirketlerl ltal· 
yanlar tarafından yapılan bu ka• 
bil müracaatleri reddetmiılerdlr. 

Italya hükumeti Fransaya 
( 120 000 ) ton kömUr ılparlı et• 
mit ve bunun için bir de mukave· 
le imza etmlwttr. 

ltalya hUkdmetl Almanyadan 
kömür tedarik edebilmek için 
Romada bulunan bir Alman Tica
ret heyeti ile müzakereler yap
maktadu. 

. ltalyanlar Da ilerle· 
mediklerini Söylüyor 

Roma, 5 (A. A.) - Resmi 
mahafilde Aduanın ltalyanlann 
eline geçtikt•D sonra tekrar Ha· 
beıler tarafıodan zaptedildiğin• 
dair olan haber yalanlanmaktadır. 
Bu dakikaya kadar Adua ltalyan 
askerleri tarafmdan lıgaJ edilme• 
mittir. 

Cumartesi gllnll yapılan ellel 
hareketler yalnız Adua üzerine 
tazyikı arttırmak hedefini takip 
etmiıtır. Habeıistan müdafaası 
için ~ .alıim olan bu mevkiin 
önnmnztıeki günler zarfında belki 
de yarınki pazr glinll ltalyanlarm 
eline düşeceği iddia edilmektedir. 

ltalya• askerleri araaında firar 
edenler bulunduğuna dair olan 
haberler da yalanlanmaktadır. 
Diğer taraftan ltalyan askerlerinin 
yerli ahaUyl mümkün mertebe 
aiyanetle iktifa. etmiyerek iıgal 
ettikleri mevkileri tahkim ederken 
beri taraftan kalan ahalinin yiye• 
cek Ye içeceklerini temine çalıı· 
tıkları da llAve edilmektedir. ............................................................... 
Öğleye Doğru Gelen 

Haberler 

Habef imparator Or· 
dusunu Bizzat idare 

Edecek 
Adlıahaba, 6 (A.A.} - SU 

Bakanı Rassulo 100 bin kişilik 
bir ordunun kumandasını deruhte 
etmek tızcre Ankober'a gitmiıtir. 

Bizzat imparator karargi· 
hını tuiı ederek harekAtı 
idare etmek lıtiyor. imparator ve 
imparatoriçe şehri dolatarak halkı 
müdafaa tertibatı almağa davet 
etmektedirler. 
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Ankarada Elçiler Konfe .. 
ranı Verecekler 

Ankara, 5 (Özel) - Gelecek 
aydan itibaren Ankaradakl elçi· 
ilkler kendi memleketlerini tanit· 
mak Uzere ılyasal ve tecimel 
konferanslar vereceklerdir. 

Almanlar Memel Seçimini 
Protesto Ettiler 

Berlln, 6 (Özel) - Almanya· 
nın muhtelif yerlerinden ge!en 15 
bin kişi bu aabah saat yedi buçukta 
Hitlerin huzurunda büyük b ir nU· 
mayış yaparak Memel ıeçiminl 
proteıto etmişlerdir •. 

( Bat tarafı 1 inci ylhde ) 

ilerleme çok güç 
oluyor 

Roma, 5 (A.A.) - ltalyan 
kıtıllatınıo Adua etrafındaki hare• 
katı bir metot içinde devam edl· 
yor. Huıusi müfrezeler iaşeyi te· 
min için bir .. taraftan yol yap· 
makla meıguldurlar. Bu da ileri· 
lemoktekl yavaıhğı göstermek· 
tedir.• Baılangıçtanberl ölenlerin 
adedi 30 a yükselmektedir. Bir 
tayyareye bir çok kurtun isabet 
etmittir. 

Habeşler, Ölümü 
Havadan Bekliyor 
Parlı, 6 (Özel) - Habeı•ltalya 

harbine ait alınan &on haberler: 
Otuz tayyarelik bir Italzan hava 
filosu, Muıolinl'nin Damadı Kont 
Biyano'nun kumandasında olarak 
Habeş cephesine bomba yağdır· 
mııtır. Gece Adisababa'da Habeı 
orduıunun mağlubiyet haberleri 
a'.ınınca halk evlerinden fırlıyarak 
etrafa kaçışmıştır. Halk heyecan 
l<:indedi. Herkes hava bakıyor ve 
ölümün havadan geleceğini ~ek-
liyor. ' 

lstanbuldan Giden 
Gönüllüler 

Roma, 6 ( Özel ) - Istanbul· 
da gönUIIU yazılan ltalyan genç· 
leri dün buraya geldiler. Bunlar 
Llvorno ve T orlnodan gelen gö· 
nUllUlerle birlikte Doiu Afrlka11• 
na gönderileceklerdir. .............................................................. 
lstanhulun 
Kurtulduğu 

Yuca Gün 
( Baıtarafı l inci yilzd6 ) 

des topraklar üzerinde nefes bile ala· 
mıyacaktır. Buna iiıancmuz, hiç saraıl· 
mıyacak kadar kuvvetlidir. 

*! 
Burada bir dah

0

a •tekrar ediyoruz ı 
Yurdun, o şeametli ve acı mütareke 
yıllarında istila altmda kalmış olan 
öz parçalarını ve İstanbulu yine ana 
yurda kavuşturan dahi ve komutan 
Atatürke, onun bütün silah arkadaşla
rına ve mübarek şehitlerimize bizden 
sonsuz minnetler. 

*! 
İatanbulumuzun • kurtuluş yıl dönü-

mü münaaebetile bugün de coşkun kut
lulama töreni yapılmaktadır. Şu da
kikada ordumuz. süel mektepler tale· 
heleri, polis müfrezeleri Sultanahmet 
meydanında toplanmışlardır. İstanbu
lun kurtuluşu şerefine büyük geçit resı 
tıi başlamak üzeredir. Geçit resmir· 
den sonra Taksim abidesine çelenkler 
konulacak, bütün vapurlar düdük öt
türmek suretile "kurtulu§U alkışlıyacak
lardır. Bu arada 21 atım top atılacak, 
gece de her taraf donanacak ve bir 
fener alayı tertip edilecektir. 

Gece saat 21,30 da kahraman ordu
muz şerefine Perapalasta bir şölen ve· 
rilc•.:ektir. · 

Londra, 5 ( A.A ) - Star gazetesi yazıyor: Akdenizin doğu 
taraflarında seyahat eden birçok lnglliz gemilerinin ltalya harp ge• 
mllerf tarafından hamulelerlnf bildirmeğe mecbur edilmeleri IngiUz 
deniz mahafilini • pek ziyade müteheyyiç otmittir. Kaptanlardan ba· 
zıları ltalyan gemilerinin bu emirlerine kat'i surette muhalefet etmfr 
ler ve bu muhalefet üzerine ltalyan gemileri ısrarda bulunmamıtlardır. 

Bombalar Altında 200 Maktul 
~arls, ~ (J').A) - Parf Suvar. gazetesine Adiaababadan bildi· 

rlldıglne göre. ltalyan tayyarelerlnın Gorahl telsiz telgraf istasyo-
nunu bombardıman etmeleri netJcesi olarak 200 telef vuku bulmuştur. 

Bu haber, ltalyan tayyarelerine havadan hücumlar yapmıı olan 
Amerikalı zenci tayyareci Robenıoo tarafından Adlaababaya gı· 
tirilmlıtir, 

Bütün Habef Erkekleri Cephede 
Adlsababa, 5 (A. A.) - Halkta ltalyanlara karşı çüyUk bir hu· 

ıumet hi11i hisıl olmuıtur. Halkı bilhassa tehyiç eden ltalyan kıt'a• 
larının zulümlerinden bahseden reamt tebllğlerdlr. 

RiYayet edildiğine göre, Tigro eyaletindeki ltalyan avcı tayyare• 
lerl hiç fark gözetmekılzin halk Uzerin ateı etmekte ve ahaJJ kaçıı• 
mnktadır. Bu kaçan halk kadınlarla çocuklardır, ÇUn erkeklerin 

8 skere ahnmııbr. 

13 lerin Son Kararı: 

Raporda Harbin Derhal 
Durdurulması İstenildi 
ita/ya Delegesi, Habeşistanın Ce
nevreden Yüz Bulduğunu Söyledi 

Cenevre, 6 ( Özel) - Uluılar 
So&yoteaJ aıaamblesl, Habeş • 
ltalya harbinin baılana-ıcı mes'u· 
liyeti hakkında bir rapor hai\r· 
lamak Uzere alta kitilik bir ko
miıyon tevkil etmiştir. 

Diğer taraftan Habeılstan 
uluılar kurumuna tekrar müra· 
caat ederek, maaum kananın dö· 
kUlmHlne nihayet Yerilmek için 
ltalya taarruzunun durdurulma
ıını iıtemiştir. 

Uluslar sosyetesi konseyi ya· 
rm toplanacaktır. 

Altılar komisyonu, raporunun 
esaslarını hazırlamııtır. Konıey, 
ltalyamn harpten mes'ul olup 
olmadığını bu rapora göre tesbit 
edecektir. 

Son haberlere göre Habeılstan 
Jta}ya hakkında 16 IDCı maddenin 
ikinci fıkrasının tatbikini lıtemlıtir. 

Cenevre, 6 ( Özel ) - On Uç· 
ler komitesi dünkn toplanııında 
bir maddeden ibaret bir tavsiye 
raporu ortaya koymuıtur. Rapor• 
da ltalya vo Habeşlstanın harbe 
derhal nihayet vermesi iıtenlyor. 
Lehistan ve Türkiye delegeleri 
bu rapor hakkında rey Yermeden 
önce hükumetlerine damtacakla· 
rını bildlrmitlerdlr. 
Habetlstan, uluslar sosye· 

teslnden yUz bulmue 
Cenevre, 6 (Özel) - Konse· 

yin dünkü toplantısında ltalya 
ve Hebet delegeleri de hazır bu· 
lunmuştur. Konsey reisi 13 ler 
komitesinin raporunu heyete ver· 
miş, fakat rapor hakkında ancak 
pazartesi gllnll re'ye müracaa 
edileceğini bildirmiıtlr. 

ltalya de!egesl Baron Aloizl 
bu rapora itiraz etmiıt;r. Aloizi 

cavfz vaziyetler takındıjını ı6y

lemiıtlr. 
Konaey zecri tedbir karart 

vermek Uzeredir 
Cenevre, 6 (Özel) - Harbin 

durdurulmaaı hakkında 13 ler 
komitesi tarafından öne ıUrillon 
tavsiyenin konsey tarafından ka• 
bul edileceği tahmin olunuyor. 
Habeılıtan ve ltalya bu tanlyeyl 
kabul etmediği takdirde konıe
yin zecri tedbir kararı vereceil 
zannediliyor. .. 

Cenevre, 5 ( A. A. ) - Zecri 
tedbirler komlteainin bu tedbirle• 
re iıtirak etmek iıtiyen devletler 
arasından teıkll edileceği zannı• 
dilmektedfr. Ne ıilel tedbirler, 
ne do muhasara mevzubahlıtir • 
Yalnız ekonomik ve finansal ted .. 
birler mevzuubahlıtir. Müzakere• 
leriıı çok uzun ıüreceği zannedil
mektedir. 

Cenevrenln DUnkU Karara 
ltalranın aleyhlndedtr 
Cenevre, 6 ( Özel ) - Öğr .. 

nlldiğine göre 13 ler komitesinin 
raporu, durumu, Italyan görüşüne 
tamamen aykırı bir şekilde tasvir 
etmektedir. Rapor, Habeşlstanın, 
taahhütlerini sadakatle yerini 
getirmiye ça:ışttğım, esircilik ve 
idare huıuslarında da Uluslar 
Soıyeteaine girdiğinden berl bU• 
yük ıslahat yapmıı oldutuou 
kaydetmektedir. 

Uzun Bir Görü,me 
Cenevre. 5 ( A. A. ) - Son 

komite toplanhımdan evvel M. 
Laval, ltalyan delegesllc uzunca 
bir müddet görU9müıtUr. ltalyan 
delegesinin pazartesi gllnkü kon• 
sey toplentısmda hazır bulunacağı 
muhakkak sanılıyor. 

Şoförlerin Askerliği Yine 
iki Sene Olkcak 

tyarm mUta)aas1'11 konseye tafsili· 
tile bildirecektir. Fakat ltal· 
ya delegesi, konseyin Ha beşie· 
tanın iç durumunu tetkik etmedi· 
ğinl, Habeşistandaki vaziyetin 
ltalyayı tehdit etmekte olduğunu, 
buna kartı ltalyanın tedbir alm1ya 
mecbur kaldığını, ltalyanın müte· 
caviz vaziyette olmadığım ve ltal· 
ya tarafından alman tedbirlerin 
Uluslar Sasyetesi paktına uygun 
olduğunu ve Habeşistanm Ulu9lar 
kurumundan yüz bularak milte· 

Ankara, 5 (Özel) - Belediy• 
ve kolordudan tastikll vesikaı• 
bulunan ıoförl erfn 18 ay asker· 
l\k yapacağı yeni lcanunda teı• 
bit edı ;miş ldi. Bu mUddetid 
şimdi olduğu gibi tekrar lkj ıe- • 
neye çıkarılması kararlaıtırılmıttJf• 

' 
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Maceraperestlerin Yalnız Kamran, 
Bulunabileceğini Zannettiğine 

Sinema Filimlerinde 
Çok Yanılmıştı 

Halbuki ılzl Kolbergde ta• 
nıdığımız zaman bize bir ırece bu 
meseleden bahsettiniz. Ve bize 
bu definenin nerede olduğunu 

bildiğinizi bUtUn Yesalkin elinizde 
olduğunu Ye onun yllzde yUz bu· 
lacağmızı s6yledinlz. 

- Fakat Norton alz de bili· 
yorsunuz ki ben bir arkeoloA"·· 
Ben bir ilim insanıyım •. Ben defi· 
neyi bulmak için kemali hararetle 
çalışıyorsam ve oradan çıkoraca· 
ğım kıymetleri el altından 

satarak bir servet yapmak değil. 
ilmi sahada bir varlık glSstererek 
bir şeref kazanmak içindir.. Bir 
ilim insanı elim Ustundo dediği 
bir şeyi tetebbu, tetkik etmek ·ve 
onu ortaya çıkarmak için btUUn bir 
hayatını buna hasr ·n vakfedebilir. 
Halbuki ıiz.. siz çok.. ıabırsızsı· 
nız.. Esasen sbJnle Kolbergde ta• 
mştığımız vakit size b•n doktora 
tezimden bah&etUm.. Doktoramı 

verip memleketime dlSndUğUm 
zaman elimdeki vesalke lstJnaden 
aravtırmalar yapacağımı aöyledim. 

O gece fazla ıampanya iç.il· 
miştl. Hepimiz neı'eH idik size 
Moradan bahsettim .•• Moraya gö· 
mUIU altınlardan ve bu altınların 
yerfoi gösteren bir planın nasıl 
tesadüfen elime geçmlv olmasın· 
dan. 

Ben size dlA' r yazıları s6yle· 
memiştlm. izah etmemlt1tlm yalnız 
o planı itmam eden malCamatı da 
profeiör Hubermenu'o satılmış 
eski eLyazılnrı içinde bulduAumu 
ıöylemiştlm. O günden sonra 
Sonfanın bana karıı olan mua• 
me~esl bUsbUttın deklıtJ. Do~rusu 
bUyük vurgunlar yapmak için 
bu kadar mUdebdep yatlar içinde 
dolaşan mncaraperestlerln meY• 
cudiyeti yalnız sinema perdeleshı• 
de bulunur zannediyordum ... Fakat 
ne bıleyim ben... Bunu cahllllğl• 

bir söz çıkmıyor ıırrınızı ortaya 
koymuyordunuz bize mütemmim 
malumattan bahsetmiıtlnlz.. Hani 
o mUtc:ımmim malumat nerede idi? 

- Her halde aylarca, 11neler• 
ce ıizi zengin ettirmek kayguslle 
çalıfmış detlldlm ya·.. ·Tablt ko
nuımadım. 

- Fakat sizi biz konoılur• 
manın kolayını bulduk. 

- Hakkınız var .• Beni gayetle 
iyi konuşturdunuz. 

Goldkovsky yumruğunu ma• 
ıaya ıiddetJe vurdu: 

- Şf mdl d yine konuımu• 
yorsunuz.. Yine susuyorsunuı. 

- Konuımuyor muyum! Hay• 
ret ederim bu f ddlaya. 

- Konuşmuyor1unuı. 
Genç lcıı da ayni tlddetle 

yumruğunu masaya vurduı 

- Canımı aıkıyorsunuz diye 
bağırdı size ıtmdl konuıuyorum 
diyorum çUnktı bu asabın bu ltken• 
cenin biran evnl bitmesini 
lıtlyorum herıeye tahammOl edl· 
yorum onun azabını g8rmeğe ona 
eziyet edildlAlnl bilmeğe taham
mOlllm yok •• 

- Evvelden de bu ı6zlerl 
ıtsyliyehlllr Te bu kadar karma 
karııık işlere hacet kalmazdı. 

- Istanbulun ortasmda bu 
kadar akla gelmez blrşey yapa• 
cafınısa ihtimal vermlyoru • 

Za1ıf adam dlilerlnl gıcırda· 
tar akı 

- Fakat ıtmdl dedi ıtmdl 
eğer bizimle eğlenm kt bizi 
oyalamakta deYam edersenfı onun 
baıına geleceği dnınnnnoı:. 

Genç kıı aapıarı keflmlştl. 
Zayıf adam ona doğru e~ildi 
kuru madent bir sesle: 

- O ölocıktir. 
Dedi, geaç kıı dudaklarının 

içini 11ırdı onlara korktuğ'unu 
çok korktuğunu göıtermek lıte
mlyordu. BllyUk bir cebrUneflale 
glllerekı 

- Azlzlm Goldkowsky dedi 
ı8ılerlnize inanmıyorum. Ona blı 
fenalık yapmak niyetinde bulun• 
duğunuzu da biç ıanoetmtyorum •• 

Çnnkn insan kanı elleri fena 
lekeler.. O leke hiçbir ıeyle 
çıkmaz.. Maceralardan çeklnme-
7en •• paraya fazla dUıknn 
lnsaalarsanız ••• iyi bir Yorgun 
için çok cOr' ctkArana ıeyler 
yopablllrslolz • • Fakat cinayet .• 
Bunu zannetmiyorum. 

Norton gllldil: 
- Azizem dedi bntnn bu 

mDnakaşalara nihayet vererek bize 
bugUne kadar yaptığımız yani 
bize yaptırdığınız ıeyleri manasını 
anlatınız •• 

- Peki.. Eaasen benimde 
makaadım ılze bUtUn bunları 
izah etmektir •• Elimdeki vesaikaya 
göre size direktifler verdim.. Siz 
bir taraftan Sent Ôfeml klliseai• 
nln eski yerini tayine çalıııyor· 

dunuz bir taraftan. da hep ' bora· 
ber 11kl klllıelerl ve kUiseJerden 
bozma camileri gezerek duvarında 
melek resmi, reamin yanında O AP 
lıaretl olan mabedi arıyorum. Bu 
ıırada yaptığımız bir eraıtırmada 
tesadüfen bulduğumuz bir işaret 
bizi define izinin yeniden Ustline 
dOşUrdU. Bize bu malOmatı veren 
bir lncildl. Xuncu asırda yazılmış 
bir loclldf. O devirde Bizanı 
papnıları Rusyaya gitmiılerdi. 

Fakat ondan sonra Bizans teri· 
hlnd mllthlı bir feldket olan 
Latin latildsı olmuştu. l..Atinler 12 ~ 
nisan 1204 de Bizansı feth ve 
yağma etmiılerdL Bu devlrd 
Blıans arlatokrasl ve ruhantlerinln 
hepsi, yani bunlardan, ha feda· 
ketten artakalmış bakiye fzniğe 
kaçmıştı. LAtio lstllAsı bUyUk 
yağmalara ıebeblyet vırmlıtL 

[Arknaı var] 

me bağışlayınız.. dml--~-•Z>_. M İ L T O N 
Ben bu ılSzlerl s6ylıdlğlmin 4> d k en mükemmel temıll olan 

akabinde bilmiyorum nasıl Sizi, bugün eğlen lr)lle ve 

oldu... Slı birader V!Adımlr p A R A 
ile do münasebete glrlşmiıalniı 
Vlademlr Efendi doıtumuz plani 
elinde olan bir defineyi kaybet· 
mekton duyduğu ( ruhant ) 
bir hliztın içerisinde ılı.inle teırlkl 
meaal etti. Ve bir gUn bana 
lstanbul Hyahatinden bahsettiler. 
Bana beraber IstanbuJa gidelim 
dediniz.. Y • ben.. AptPI ben 
ıenem ben hiç tereddllt etmeden 
bu daveti kabul ettim. Anneciğimi, 
babamı, benimkileri Ö)'I• özJemlt· 
tim ki... Paaaportumu yaptırdım. 
Yine Sonla galiba bana akıl 
öğretti: Onlara yazma birdenbire 
sevinip, fBfsınlar dedi. Seyahati

K LI 

miz çok eğlenceli oldu ••• 

filminde güzel ıarkalarını teganni etmek için 

SÜMER SiNEMASINDA 
bekliyor. Saat 11 do matine, Duhuliye 35 kuruıtur. 

Jurnalde: ıtalyM'I Habeşistan harbi için son hazarllklar .. 

Tarım Bakanlığından : 
Memurin kanununun 4 Uncu ve 5 inci maddelerindeki vasıfları 

hab olmak ıartile Bakanlığımız Yayın DirekUSrlOğllnde kullamlmak 
tbere lngilb:ce ve Fransızcayı Tnrkçeye ve Türkçeyi bu dillere 
çevirmeğe muktedir olan ileride arttırılmak Ozere tfmdlJik ayda 
( 125 • yUz yirmi beı ) lira ficret verl1111eıi takarrur eden bir mU· 
terclme IUıum hasıl olduğu eYvelce llAn ediJmfıti. Müsabaka günll 
23/10/935 Çarıamba ıllnOne kadar uzatılmıotır. Ankarada bulunan 
lıteldilerln o günü Bakanlığımız Yayın DlrektörlUA"Une ve lıtanbulda 
bulunan isteklilerin lae Vilayet Ziraat DlrektörlUğUne aynı gllnde 

Birinci Teşrin 6 

lzmirde Tütün ihracatı 

Amerikaya 26000 Balya 
Mal Gönderiliyor 

AmerJkaya lzmlrden Jhrac edlren tutu 
Izmlr, 5 (Özel) - Bu hafta 

içinde Izmir limanından Amerika
ya önemli mlkdarda tUtUn lhnca• 
tı yapılmııtır. Amerikan tUtDn 
mtiesseaelerinin lzmlrdekl imalat• 
hanelerinde lılenen 934 yılı tUtnn 
mahsullerinin ambaliij ameliyeleri 
tamamlanmış, bir Amerikan va
puru sırf bu tütilnlerl almak Uze
re lzmire gelmiştir. Glon, Ger\ 
ve Dl Amerikan TOtno kum• 
panyaları tarafından hazırla· 
nan 26000 balya tntUn vapura 
te ~im edilerek Amorikaya ıevke
dlJmfştir. 

TUtlin balyalarına ilk defa 
olarak ( Türkiye lstihsalAtı ) dam• 
gası vurulmuştur. Bu tUttlııler, 

Amerlkada yetişen tUtünlerle pa· 
çal yapılarak sigara halinde satı· 
şa ç1karılacakbr. 

Yeni yıl tutun mahsulü tam • 
men hazırlanmışbr. Egenin bir 
mıatakasında tUtUnler denk haline 

gelmiş ve Bnyındirda ufak bir 
parti yeni mahsul tntUn 60 ku· 
ruştan muamele görmllştllr. 

Bu muamele piyasanın açılma· 
ıı demek değildir. Piyasa, bu ayın 
son haftasın da Akhisar, Seferihi-
sar, Ödemiş ve Mlliiata aynı gftn· 
de açılacaktır. inhisarlar idaresi• 
de bu yal tUtnn ihtiyacını erken· 
den · tem\n edecektir. 

( Kari Mektupları 

Biçki Yurdu Hocaları Hakkmd• 
latanbuldald biçki yurtlarından bi

rinin Hnellk ıergiainfn a~ılııı dolr 
yııilc bir 1&bab ga:ıeteai de ya• 
zılan yaııda bQtOn bl~kl yurtlaruıdlo 
hocalık yapaaların heplini kcn~I 
yurtlarından mezun olduA'u bUdlriJ 
mekte ldl. 

Halbuki ''Teı•ikiınnayi biçki yut' 
du nnmile fatonbulda Çartıkapıdl 

h d o yanık ınreylar anaaındaki binalar a 
biriade açt f1 ız ve on aenedenbetf 
munffakıyetl devam ettiii z mek' 
tobimlzin biç bir )'UJ't n. alill.a "' 
münnıcbeti olmadıA-ı yeni mualllmlr 
rhnhln de bu yurt mezunlarından ol
madığını tevziha lüzum gördüm. 
ÇaTJıkapıda TevYlkf ıanııyl biçki yuıd• 
mektebi mü • a ,, mll ilr Parl ıpl 
d iki mektebinden mezun Mlrtlde C.-!, 

•---·--·-••• ....... -••••H•a•aaaae•naeaa•a&•P•• . ---- ~ 

( Toplantdar, D vetler ~ 

Yardıma Çağını 
T opkapı yoksullara yardı~ 

Kurumundan ı 
ÔnfimUzdekl Cumhuriyet baY" 

ramım kutlularken çevremizdeki 
yoksulları da kıo azıklRnnı ~ 
kışlıklarını yer rek sevindirmek 

.istiyoruz. 300 aileye yağ, makara•• 
pirinç, fasulya, patates, soğan, 

ıeker, ıhlamur, kömOr ve sabun, 
aynca da kışlık giyecek vereceğlt.. 
Bunlan efde etmek ve lmkAd 
bulursak 300 rakkamını a~mak 
istiyoruz. Bunun için de acıyaOt 
koruyan ve yardım HYen yurtdat' 
larımızdan aynen veya bu ları' 
tutarı olan parayı vermek suretilt 
amacımıza yardım etmelerini is& 
yoruz. Doğrudan doğruya K~ 
mumuza mUracaal Yeyahut 2lr.>D" 

-__ -__ --::: .. :·-=~· ~···=~·,,...-__ -·_·----------.... ·:·_-"""' numaraya telefon edilmek suretli• 
r -==== ' bu yardım yerln8 getlriJebllir. 

Rekolte noksanı Ye mahsulün 
nefaseti önünde piyasanın yllz 
kuruıtan aşağı açılmıyacağı mu· 
hakkak görUlmektedrr. 

Ad. Bil. 

TAKVİM Orduya Makin:at Alınacai 
1-G-.. ---=P=A=z='A==R=.,.,_,,-=-Hı;:;=ı=ı,=-t Orauda iatlhdam edilaı.ı-

ı ı e 1 el TEŞRiN 935 154 Uzere ehleyetll makinistler Ucretl: 
alınacaktır. Beyoğlu ilçebayh 
mıntakaamda oturanların BeyoğlıJ 
Aakerlik Şubesine ailr'atle m0ra• 

Arabi 1354 ( 

E•kat 

. Glnat 
'Ôil• 
lld.ıd.I 

Rumi 1151 
6 Recep 1 E1lOI 23 

~ Vuaıı Va .it - H•f Va~ 
12 IS 6 01 Alııt•• 12 - 17 48 
6 16 il O'.ı Yaa.ı 1 30 19 15 

t 31 ıs 17 ımalJc ıo 38 04 22 

caat etmeleri ilin olunur. .-"' 
-=· .- ............ 1 .-- • .... •• 1 ,..., ... ...... 

Fakat bu ıey Tnrkl1eye ge· 
llnceye kadar •. Ondan sonra bir· 
denbire elinizde Hlr olduğumu 
anJac'.ım. Beni kapadınız beni 
kt:ltledinlz bütUn kAğıtlarımı 
karıılırdınız vo y•nımda plADJ 
buldunuz... Onun Uzerine latan• 
bula gerr gelmez beni 610mle 
tehdit eltin"z... Beni konuştur

dunuz ve bir gece beni cebren 

~b:a~ı~vu:;:r:m~a~l•:r~ı~ll:A:n~ol;.u;n:u~r ........................... '~'6~1~9~9~.,~ ......... ~~~~~~~ ... .. 
r . Herkes T Ü R K sinemasında bOyük muvaffakiyet kazanan emsalsiz ıark filmi 

Cıımhurıyet bayramı içJD 
en günl ulusal piye-

Yazanı 

PRENSES TÜ RAN DOT'u 
mutlaka gl>rmelidir. 

I! DE N A G y • p 1 1! R R E B L A N C H A R 
K A T F i • b' k iki manzumesidir. tarafından temıll edilen bu muhteıem r,;ınsız operet , eşıaz ır aş ve mu 9 

deniz kenarma götnrdilnDz. ~-------r::l!?l11:m-;:m•,. ilaveten : FOX JURNAL <m __ _.. __ m1m1ıııımı ___ ., 

F- kat bu cebir netice ver· 

med'. ( 
- ÇllnkU para oradan nak• 

led:llm · ş bulunuyordu. 

- Size ıir<ır ettik. Aizınızdan " 

Şaheserler sezonu• Yuk~e~o~~ ~~vru~~~e~ki~il~~-B•ir•ln•c•i •.•lz•iya;mo.----lllWIB~'J 
y ı L D ı z • ( Etoile) TUrkıyenın bırmcı sımf sineması oldu! 

• • 

VEHBi CEM ) 
~---..:....:::..:..;~--------:::~ 

~T~11but ltte41Qftt 

ŞehirTi&Jntrcıw 

mttı\\\111111 
l\U\l ıı 
ııınıı ll 

Tepebqı Şehit 
Tiyatrosunda 

6 - ıo -935 P~" 
s bııh ıo da 

ÇOCUI< 
TiVATROSU 

6 - ıo - nar; Paı-' 
matine 15 de ., 

Lıkşamı 20 de 

YARAS~ 
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6 Birinci Teırla SON POSTA 

1 ALTANATI GÖÇERKEN 
(MI tar elle d evrlnl• tar lb ı ) No.1&7 

mahfuzdur. ~ Yazan: Zl11• Şakir 41••••••••••~6 /10/i5 ...,., ,. Her hakkı 

Saray Ve Babıili Teliş Ve Endişenin 
Son Haddine Gclmit Bulunuyordu 

Mayalan haki aten asıl Türk kıının-1 ve Babıali canibinden, kongremizi tat
dnn olanlar, büyük bir sevinç hisset- mir. edecek derecede malumat verilrne
miılcr; bugün prktan doğan bu nurun, sini; ve müdafaai hukuku milliyede, 
yann büyük bir ümit güneşi olaca- teenni ve basiretle hareket edilmesini; 
gın hükmeyleıniflerdi. (efkarı umumiyeyi tatmin etmek üzere 

karşı asi vaziyetine dütmüı; tam bir 
hücum noktası teşkil eden bir zabn, 
bütün bu milli teşebbüsün - yani, kon· 
grenin - başında bulunduğu görülürse; 
bu faaliyetin, milli maksatlara müste
nit olmaktan ziyade, hususi emeller ia
tihsaline atfedilmesi muhtemeldir. 
Bwıa bin en (heyeti temsiliye), vilayet 
ve müstakil sancakların seçeceği zevat
tan mürekkep olmalıdır. Ancak bu su
retle, milli bir kuvvet gösterilebilir.) 

Ancak; İngiliz karargahı ile saray de meclisi meb'usanın) :zaman geçiril
ve Bnbali; artık telaş ve endi§enin :son meden içtimaa davetini en tabii hak
haddine gelmişlerdi. Artık kendileri i- kına istinaden taleb eder.) 
çin pek ciddi bir tehlike teşkil etmekte l Mustafa Kemal Paıa bu telgrafı yal
olan Mustafa Kemal Paşayı ele gcçir-1 nız Padişaha ve Sadrazama çekmekle 
mek için, her v ıtaya müracaat ctrne- iktifa etmemiş; bütün büyük kuman
ye karar vermiılerdi. danlar , en büyük mülkiye memurları- Mustafa Kemal Paşa, (bu mütaleat

ta ne dereceye kadar iaabet olup olma
dığı) noktası üzerinde durmuyor; dü· 
§'Üncesini fU dahiyane fikirle, isabete 
doğru sürüklüyordu: 

Evvela İngilizler derhal harekete na, belediye reislerine ve cemiyetlere 
geçmiıler; Batumdan getirdikleri bir de aynen göndermişti. 
tabur skeri (Samsun) a İM ç etmiı- i( 
lerdi. Bu taburu ileri aürecekler; Sivas-

ta zannettikleri Mustaf Kemal Paıa 
YI ele geçireceklerdi. Bu taburun ku
mandanı olan bir binbaıı, Samsun civa-

nndaki {Kavak) nahiye mer:kezine gel
miı; orad miralay Refet Bey ile bir 
mülakat icra etmifti. fstanbul hükiıme
ti, Mustafa Kemal Pqayı kuvvetlerin
den tecrit etmek için o :aırada miralay 

Refet Beyi • merkezi Sivas ta olan • ü
çüncü kolordu kumandanlığından azlet
miı; yerine, Kony da bulunan 12 nci 

kolordu kumandanı Salô.hattin Beyi 
• Bir İngiliz harp gemisi ile - Samsuna 

göndermi~ti. Refet Bey, vazifeyi bu za

ta dervctmi§; ne suretle hareket edece
~ine henüz kat'i bir karar vermemiı
tı. 

• Refet Beyle mülakata gelen fngiliz 
bınb tısı, maksadını açıkça söylemek

ten çekinmemif; kendiıini fstanbula 
avdete ikna için, bir hayli gayret gös
termifti. 

Ayni zamanda, • vaktile, Mustafa 
Kem 1 Pa§anın arzusile - Samsuna mu
tasarrıf tayin diln Hamit Bey de muta
sarrıflıktan azledilmisti. Görülüyor ki; 

gerek fngilizler ve gerek İstanbul hü
kumeti Mustafa Kemal Paıaya kar§ı 
açıktan nçığa hücum etmekten çekine
rek sinsi snisi hareketlerle maksatları
na vnsıl olmak istemcktelerdi. Gene 
bu cümleden olm k üzere, f stanbulda 
damat Ferit Paıa ajnns muhabirlerile 
müllikatta bulunmu§; bunlara: 

(A doluda karı§ıklık çıktı. Kanu
nu esasiye muhalif olarak meclisi meb
usan) ı andıran içtimalar vuku bulu
yor, kongreler aktediJiyor. Mülkiye ve 
askeriye memurlan tarafmdan bu ha
reketin enedilmeai icap eder.) 

Demişti. 

Temmuzun 23 üncü günü ajansla in
ti§ar eden Sadrazamın bu beyanatı ü-
2erine Mustaf Kemal Paşa, hem biz
zat d mat Ferit Paşaya ve hem de 

P~di. ha, !U mealde birer telgraf çek
tnı§t.1: 

• ~Ajanslarda intisar eden beyanat, 
1çtıma halinde bulunan kongremizin 
huzurwıda mcV%uu bahsedilmiş ve pek 
büyük bir ayret tevlit eylemistir. 

(hilaf devletlerine müta~ekenin 
24 üncü maddesi ahkamını tatbika se
bebiyet verebilecek bu beyanat, millet 

tarafından affolunmaz derecede müel
li?1 neticeler verebilir. Anadoluda hiç 
bır ikantık11'k olmayıp millet, tam bir 

sükun içindedir. Hakikate külliyen 

mugayir olan bu beyanat, hükUmetin 

resm~ lisanile kat'iyyen tekzip edilme
lidir. 

(Memleketin akıbtinden endife edi
lerek aktedilen kongre, bir meclisi 

nıeb"usan malıiyetind değildir. Eaasen 

bir seneye yakın müddettenberi, her 
defa kanunu esasiye muhalif hareket 
eden hiikimıetiıı millete kartı iltira <"t

meaine, bu beyanat da bir nümunedir. 
(Mülkiye ve askeriye memurlar:ırun, 

milletin mnfaatlerine hadim olmaları 
iktiza ederken, bunları men'e memur 

etmek te, (iz'anı be§erin, hüsnü te'vile 

ta zannettikleri Mustafa Kemal Paf&• 
dendir. 

(Millet; ez.her cihet, si,.uet Ye ihtiya
ta muhalif olan -hu beyanatın tekzibini 

' 

Fakat asıl dikkati celbedecek bir ci-
bet varsa; o da vatan ve fnillet düpııan. 
lannın, hiyanet parmaiını &zuruma 
kadar uzatması ve kongreye kadar 
aokmaaında gösterdiği muvaffakiyetti. 
Gizli bir casustan batka birtey olma

dığı bili.hare anla§ılan (Ömer Fevzi 
Bey) isminde bir adam, her nasılsa mu
hitini ikna ebniı, kendisini Trabzon 

vilayeti mülhakabndan kongreye mu
rahhas tayin ettirmişti. Bu Ömer Fev
zi Bey; Erzurumda kendisine birkaç 

tar:aftar bularak, Mustafa Kemal Pa-
§anın evvela kongreye girmemesine 
- buna mani olamadıktan sonra da -
reis İntihap edilmemesine pek büyük 
gayret sarfetmişti. 

Kongrenin hitamından bir iki gün 
evvel, (Heyeti temsiliye) ye seçilecek 
zevat hakkında bir müzakere cereyan 
etmişti. Bu müzakerede, Mustafa Ke
mal Pa_şaya samimiyetle merbut olan 
bazı zevat; ıöyle bir fikir beyan elmİ§• 
lerdi: 

(Milll te1ebbüsat ve faaliyetin, bü
tün manaıı.ile milletten doğduğunu, ha-

kikaten milli olduğunu göstermek la
zımdır. Bu takdirde teşebbüsat, daha 

kuvvetli olur. Ve hiç kimsenin suitefsi· 
rine, ve bilhassa encebilerin menfi dü
§Üncelerine mahal kalmaz. Fakat ta
nınmış, ve bi.lıusua bükiımeti merke -
ziyeye ve makamı hilafet ve saltanata 

(Arkası var) 

EmlnönU Halkevlnden 
Paraıız Fransızca vo Almanca 

kurslarımız aıağıdaki tarihlerde 
başlayacaktır. Devam etmek ı .. 
teyenlerla bergl1n bOroya baıvu
rartk kayıtlarım 1aptırmaları ilin 
olunur. 

6UT1JN ULKE.Y l 

HE RC.UN 

DOLASAMAZSJNIZ 
fAKATI 

1 lstanbul Beledlyasl lllnları 1 
Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminat 

2 
Taksim Sftrp Agop maha1le1lnde 430 M. 
orsa. 150 11,25 
Taksim SDrp Agop mezarlığı ar1111ından 

2 
49 metre M. arsa 60 4.50 

Yukarda semti ıenelik muhammen kirası ve muYakkat teminata 
yazılı olan mahaller 936 seneıi Mayısı sonuoa kadar kiraya veril· 
mek ilzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş ihale gllnUnde istek· 
lisl bulunmadığından arttırma 7-'1 ci towrin 935 tarihine uzadılmış· 
tır. Şartnamesi leYazım müdür.Oğ1lnde görtllUr. Arttırmaya girmelc 
isteyenler hizalarında goıterllon muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 7/1 ci teırin 935 Pazarteıi gllnll ıaat ı 5 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) "6081 

" • • DDıkOnler evi için 31 Mayıs 936 tarihine kadar günde 50 ki-
lodan 120 kiloya kadar tahminen 32400 kilo inek sütO açık 
e'k&iltmeye ka-nulmuıtur. Bir kilo sllde 9 kuruş bedel tahmin olun
muıtur. Şartnamesi levazım MüdOriüğünde görüJür. Ekaltmeye 
girmek isteyenler 2490 No. h arrbrma ve eksiltme kanununda ya
r:ılı vesika ye 219 liralık muvakkat teminat makbm; •eya m~ktu
blle beraber 7/10/935 Pazarteıi ıUoll &aat 15 de daimi encllmendo 
bulunmalıdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
1stanbul Satınalma Komisyonundan : 

l Gümriik Muhafaza ÖrgUdüade bulunan hayvanlar için 11 ka
lem İnutabiye 8/10/935 Sala gllnft saat 14 de pazarıığı 
yapılacaktır. 

2 Taaınlanan tutarı 1028 lira 49 kuruıtur. 
3 Evaaf Ye nUmuneai komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lsteldi'or % 7,5 tutağı olan 78 liralık vezne makburo veya 

Banka aıektuplarUe Komlayona gelmeleri •06167,. 

S:ı7ra 9 

Spor: 

Leviski ile ilk Maçı Yaptık 

Biz·m Takım ulgar arı 
Dün 3 - O Yendi 

Bulgar Takımı Bugün Öğleden Sonra 
Fenerbahçe ile Karşı) şacak 

Ü•tt• bizim k•r1tık takım, ortada Levlskl oyunculan, 
altta dUnkU rnaçtan bir safha 

Bulgar Levlskl takımı dOn ilk J penaltı verlldi. Rasih bunu kolay• 
maçını, Sovyetlere karıı hazırlık lıkla gol yaptı. 
yapan karıtık takımla oynadı ve Bu de\ red ta lam oi5peten 
bizim çocuklar Bulgar takımmı düzgün biraz da gayretli oynaınıyn 
Oç ~ıfır mağlup etti. başladı. Yirmi dokuzuncu daki· 

Yirmi glioe yakın bir mnddet kada Rasih ikinci goln otuz be· 
kampta husuıi idman eden ta- ılnci dakikada Niyazi Dçilncll ve 
kımın yapacağı maç Sovyet doıi.· ıon golü yaptı. 

lanmıza karşı alacağımız netice• Bulgarlar zaman ıaman derli 
yi biı:e bildireceği için dikkatle toplu paslarla hilcümlar y pan bir 
takip edllec.k mahiyette idi. takımdır. Knrııık takım ümit edl· 

Bulgarlarla yapılacak mnçın len oyunu oynadı denemez •.. 

en eıağı beı glin evvel bilinme- Türk takımı öyle idi: A•nl; 
si.n~ .rağmen kale dire~lerinden Lutfi, Yavar; Mehmet Rciat, Ha-
b rınm m Ç saatinde yerme yer· ııın, lbrahlmi Fikret, Şeref, Ra.tb, 
leştir imek Qzere uıun mUddet Muhteşem, N cdet.ı 
çalışılması futbol sahalarında gö- Maçı: Şazi ldaro etti •.• 
rülen ilk garlbelerdendl.. ikinci Maç .. 

Maç Fenerbabçe •tadında ya• 
pıldı. Ö .ce Bulgar takımı la· 
civert fanila "e pantalon ile çı
karnlc halkı ıelamiadı. 

Arkasından bizim karışık ta• 
kım, kırmızı beyaz yollu fanila 
ile sahaya çıktı .•. 

Bulgarların akınile baıhyan 
oyun biz·m ml1dafaada hemon 
kesi:di. Daha ilk dakikalarda he· 
sapıız bir \:.') uı. kendini göstermiş, 
gel~şi güzel •uruşlarla maçıo ala
cağı ıekll anlatmı9tı. 

ilk devre iki tarafın ça· 
ba"amasre bozuk bir O)unJa 
geçti. Oyuncularımızda iatekaiz bir 
ha 1 göze çarpıyor kimse iti be
nimsemiyordu. Bir hafta ıonra 

yapılacak Ruı maçları için herkesi 
endişeye düıUren bir devrelik 
oyun ııf ır sıfıra bitti. 

ikinci devre sağ açığa N:yazi, 
1ağ içe Naci, merkez muavin 
1erlne de Lutfi geçtiler. Daha 
oyunun baı;amnsile Bulgarlara bir 

Bulgar Leviski takımı bugün 
ikinci ve son maçım Fen rbabçe 
ile yapacaktır. Müsabaka KadıkHJ 
stadında oynanacak, Maça •aal 
15 de başla.nncakbr. 

Bugün 

i PEK 
ıinemaamda 

iki bUJUk YIL Dl Z 
JOAN CRA VFORD 
KLARK GABLE 

Fransızoa ııozlü b6yllk bir filim 

ALTIN 
ZiNCiR 
Bugün saat 11 de ien:ıilith matine. .. 

Tepobaşı Gardenbara 
Kışlık ıalon açıldı, her akıam mu• 

ıık, dan•, variyete numaraları, kaba· 
ra. Tabildot yemek. Pazar gllnlcri 
17,30 çaylı danı. Çay kompile 7S 
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Biat Denizlerinde ~ 

Tiirkler Yazan: 
M. Turhan 

Hadım Süleyman -Piri Reiı- Murat Relı 

Türk Filosundaki Leventler Bir Savaı 
Özlemile Yanıp Duruyorlardı 

Lakin karııını TDrkler elinde 
bırakan bir adnmın koca bir 
Glkede kıral veklllij'I yapmuına 

göz yumulamıyacağını, bu yUz· 
den • hayıiyetl ribi • memuriyeti• 
nln de elden gidecetfnl dtltOndü • 
tünden lıter lıtemez harekete ııeç· 
mitti, Basra filoıunu yakalayıp hırpa• 
lamayı taııarlamıftı, bununla beraber 
bOtUn güvenci, TDrk flloıunun pek u 
ve pek hazırlıksız olmuından, kendi 
don omasının lıe çok kuvvetli bulun· 
ması ndao doğuyordu. Bir gemiye beı 
r•mi ile hücum etmek imkaoını bul· 
mamıt olaa yine bu ceearltl göitere· 
miyecekti, karııınua Türkler elinde 
kalmaaına yine göz yumacaktı. 

lıte iki taraf bu durumda idi, 
Türkler, bJr ı•reflf batıra Ue olıua, 
Sl\vayte dönmek için dlfmllo flloıil• 
karıılaımak Jsttyorlardı. Berikiler, 
çokluta glvenmekten dotan bir ce• 
1aretle böyle blr kartılaımayı kabul 
ediyorlardı. Şu kadar ki TOrkler, 
Porteklılil•rdea haberleri yoktu. On
ların yaman bir kuYnt halinde ken• 
dllerlnf beklediklerlal bilmiyorlardı. 
Y alnıı tHadGfe bel batlamıılardı, 
.~h:lerlni enginlere çevirerek dOıman 
arıyorlardı. Porteklı:lller IH heuph 
davranarak l)uıuda bekliyorlardı • • 

Türk flloıu bir u .. ı öı~eml için• 
de baylı yol aldı, HGrmlı botazına 
ılrdi, oradaa çıkıaca deniıı: genitl•ye• 
dk, dttımanla karııJaımak lmltleri 
ltaylı azalacaktı. Bu relaleri de, levent· 
leri de lzOyordu, donanmada net'• 
namına blrşey bırakmıyordu. Fakat 
botaıı:dan ilk çıkan gemi, batı tara• 
fında harp cephHl almıı olaa dOtman 
flloıunu g8rdl1 ye hemen işaret çekti. 
Şimdi t1Del (manevi) durum birden• 
bire delltmlıti, gemilerde bir ıakrak• 
h k yOı glS.termiıti. Herlua, iatiıaaaıı 
berkH gillilyordu, bayrama ermlı 
fOcuklar gibi sevinip aatına aoluna 
ırclenle kucaklaııyordu. 

Sevinenlerin en batında Reeep 
Rela vardı, hnaretinl çektiti bir gOne 
utaımıı glbl yerinde duramıyordu. 

BütOn atırlıtına ratm•n dayanamı
rarak lheotlerlni 6pl7ordu, toplara 
ıımlıp bir ıeyler ıöylllyordu, blr 
1andaD da palasını blletlyordu. 

l 

Halbuki aano bakımından durum 
Türk filoıu için pek uyırunıuıdu. 
RUıı:gAr, Portekizlilerin yardımcııı idi, 
botaıdaa ııra ile çıkan TGrk a-eml• 
lcrinin manevra yapıp dOımanı aıkıı· 
tırmalarına lmkin yoktu. Sonra, ıayı 
bakımmdan aradaki fark p•k yamandı, 
bir TClrk kadlrguına karı1 Oç kadirıa 
harp edecektı. Ôbtlr r•mllerla de 
nlıbeti bu dereceden aıatı detlldl. 

BGtGn bu uygunıuzluklara karıı 

• TOrk1erin dü11nandaa Gıtiln oldukları 
nokta ruh ınkl ve ruh kt1YYetl idi. 
Her lnend, bir top ılbl gDrlemek n 
bir ıalle olup dütman böfrlnde 
patlamak iıtlyordu. lıt• bu içten 
dofma yaman kudretha zorile, daha 
dotruıu Tllrk olmanıa verditi bir 
celadeti• heeaba, kitaba bakıl•adı. 

Kaçıp kurtulmak çarelerini diltilnen 
olraadı, çarpıtıldı. 

Bu HürmOı botaıı anaıı, TOrk 
denizcilik. tarihinde pek aumll bir 
aayfa teıkil eder. Bire karıı Oç gemi 
lle dövüım•k TGrklerin çok kere 
yaptıkları bir ittir. Fakat uıakta nya 
yakında tanıdığı, icabında barınabile· 

celi hiç bir liman, hiç bir koy, hiç 
bir kara parçası olmadan, öz yurdun 
llıtiinden eaen rOzgıirları bile sezme· 
den yabancı ve uzak bir denJzde 
yapılmıı çetin harplerin hemen hemen 
blrinciıl bu Hürmüz bofaıı:ı ıaYBtıdır. 

Sözgelimi Prense harbinde mDfte
flk frenk donanması - btlyGk, kOçllk. 
altı yUz parça gemiden mGrekkeptl, 
Korfo aduına dayanarak hareket 
ediyordu. Barbaroıuo kumandaaında 
( 112 ) geml vardı. Prneze Umaaına 
arka nriyordu. Böyle birer merkeıe 
dayanan iki filo Ayamavro önGn<Je 
karıılaımıılar, inebahti körfezi yakın
larında çarpıım ıılatdı. Orada bir, Oçl 
1endi. Bu, Türklln iman kudretinden 
dotan bir ıaferdi. Lakin bu kudrete 

IDkitaf Jmklnını nren harp aabaınn· 

dakl huıuıiyeltir. Barbaroı da Amiral 
Dorya da IUzum hi11edilince, arkala· 
rını Yerecek limanlara yakın bulunu• 
yorlardı. 

Bütan eakl deniz harpleri de Afal• 
yukarı böyledir. Yalnız HClrmClz bo• 
tazı aavaıında, TClrk filoıunun zara· 
rına olarak, durum baıkadır. Bu do· 
nanma, eğer tabir caiz iıe, denizler 
yetim gibi bir ıeydt. ÔnOncie, ardında 
satında, ıolunda doıt bir köte yoktu. 
Ana Yatandan uzakta ve pek uzak
taydı. Galebe etle de, bir aa•aı ıo• 
nunda gerekleıecek, kalafat iti lçln 
11ğınacak yer bulamıyacaktı. nu, 1•· 
rasını .ardıracak el bulamıyan bir 
aıkeri hatırlatan durumdu. 

Öyle iken Türk adının yUkHk 
ferefinl korumak, TilrkGn nerede ·ye 

ne durumda olursa o!ıun korkmıya· 
catını bir kere daha tarihe öfretmek 
için Murat rela harbi kabul etti. GDn 
henüz doluyordu, deniz H ıök bu 
yeni gllnön temiz ıııtı lçinde geoit 
ıeniı yıkanıyordu. RDzgira kendine 
yardımcı bulan Amiral Döıllveyra, 

her ır•mlye it gemi aaldarmaktan 
ibaret, ıade bir plinla hClcuma kalk· 
mııtı, TOrkler de • rOzglrın uygunıuz· 
luju lçınde • mnnena yapmıya çalı• 
ıarak bu hOcumu ıevkle, ıevinçlo 
karııtamıılardı. 

Çarpıtma, Türklerin lıtedlkleri n 
Portekizlilerin de korktukları biçimde 
ve pek yaman oldu. Sllrekli top 
dlellolarından aonra kadiri'alar biri
birine rampa ediyorlar, askerler 
ıUverteden gllverteyt athyarak botaı 
bofaza boAuıuyorlardı Murat refı, 
yalnız yenmeti defil, gemJlerinl kur
tarmayı da emel edinmlıtl. iki yan
dan kancalanmıı bir Tllrk kadlrgaa 1 

görDnce hemen baıtardeyl oraya 
i ıarOyor, ikinin bire Uatan gelmemeı 

için araya giriyor n tebllkell durum• 
lllrı mlldahalealle düzeltiyordu, 

Sahnenin en i'ÖH çarpan kahra 
manları, baı•a Murat reiı olmak 
Gıere, Selman ve Recep reislerdJ 
Selman, baıtardenln ıOnriıl idi. Bu 
itibarla Murat reiıin emrine gfüe 
lııareket •tmekle berRber igemiyi fda 
rede, boyuna yapılmak iıtenilea 
çevirme hareketlerinden kurtulmakta 

-

. 

-
' h•l• dttıman gemilerini ateıe almakt a 

e111iz bir kudret glSıteriyordu. 
Recep to o gCln ejder keıilmlıtl 

blnblr ır;ıpkın içinde denizi aiti.la 
eden, bir balina ıibi dnranıyordu 

önOat 1relen gemiyi paçanaya çeYI 
rlyordu. Recep, belki on, belki ylrm 
defa rampaya ıelmiıtl, iki yanından 

kancaya alınmııtı. O, lıu tebllke 
nılyette ilkin botuımayı kabul edl 
yordu, bir kıaım lnentlerlnl iki yam 
nı alan gemllerl d8kerek bofaıı: bo
t•sa döttııtOrOrken keadiıl kend 
~emlslne ıelenlerle uttaııyor Ye aon 
ıa bir çalımıaa ıetlrJp kancalarda 
kurtularak bir clenlır; kuıu ribl ıOzül 
ıOzDle baıka bir noktada baıka b 
düıman r•miıine aaldırıyordu. 
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I• DOtmanı11 bet on kadlrga11 bat 
rılmıı, battardaaı haylı hırpalanmııt 

TDrk filoau iae henGa bir tek ıem 
kaybetmemiıtL Yalnız yaralııı Y 
ıehitlerl çoktu, top at•ıinden de he 
ır••I azınaılamıyacak f bir kerted 
mltee11ir bulunuyordu. Bununla be 
raber ortada 1rallp v• matlup yokt 
Portekiı filoıu bili sayı bakımıada 

ClıtGnlGtnntı muhafaıa ediyordu. Tar 
flloıu da, yaralı Y• berell olmaaın 

rağmen, bütan kadroıile ayakta du 
ruyordu, fevk ile dlSIDollyordu. 
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a• Öyleye kadar böyle geçti, iki t 
raf biribirlni yenemeden çarp ıfıld 

Bu, Türklerin lehine bir durumd 
azlık çoklutu yoruyor demekti. l 
daYranıhraa belki bu yorgunluk çot 
lacak ve düıman dalaa mDtkCll b 
duruma dDıllrlllecekti. Amiral d 
Silveyra da bunu, bu alılbetl Hıdi 
için pllnını detlıtirdl, on bGyti 
aeminln ateşini birden TGrk baıta 

ı. 

u. 
yl 
a-
fr 
ö 

gl 
k 
r-
c• daaı Ozerinde klmelettlkten, yOıı:ler 

mermi aaYurduktan ıoora Jl•e o ba .. 
tarda lzerln• aaldırdı. 

~kaaı Yar) 

SON POSTA 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
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lıtanbul 29 uncu mektep i lnci 11nıf 
Boya Sabahattin, Iatanbul erkek 

kaleml H18ai 803 Nihat, Kayseri 

k 
Kolordu daire müdürü Tekmen Nuri 
ııı Fatma, Tirebolu Sakarya llkmek· 
ep ınnıf 5 den 2 ~ Melek Ünal, Ak~a· 
ay 922 N o. kondoktör kızı Sevım 

t 
r 
y unuı. 
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Iıtanbul 

BUyUk 
sulu 

2 inci mektepten Cemal, 
Cağaloğlu Şeref sokak 
No. 3 de Şükran Ôı· 

boya can, Sıvnı llaeıl B-!-J 

d en 539 ilam!, Kırklareli buz fabrl
aıı Şükrü oğlu Doğan. k 

İstanbul 2 inci mektep Kemal Öz· 
KU Ok demir, Cümhurlye\ Or• 
au~u tamektep 275 Hüıniye 
boya Oüner, Sivas elektrik 

t 

muhaeebeciıi oğlu Turgui Önder, lı
anbul Beyazıt 6 ıncı mektep 899 

Bedia, Muğla ziraat bank direktörü 
ğhı Necdet Uğur. o 

İıtanbul kız Ortamektep 820 Mü-

1 
. 1 ıerref, Muğla Tugay le-

AlbUm vazım M<l. oğlu Haluk, 
Pangaltl l>erebatı ıokak No. 7 de F. 
Tengüz, Samsunda Mutuş zade HUee· 
yin, Vefa erkek lisesi 2 inci ıınıftan 
278 Muıtafa Ali Tezcan, Kaetamunu 
P. T. T. bat mtidtirüyetinde Ayniyat 
memuru Hidayet yeğeni Yılmaz, Eren· 
köy Bağbaşı sokak No. 4 de PavU 
oğlu Leondra, Muğla dağ alayı hesap 
memuru oglu Kimi!. 

Samıun Kefeli r.:ade Oıman ve 

Kart ' 1 ilirek:ası Ahmet, Sinı 1 
1.met Pa,a mektebi hı muallimi İb· 
nhim kızı Lebibe Ulcayto, Ayvalık 
gOmrlik cad. tatlıcı Ali oğlu Recai, 
Afyon varidat müdürü l.luıtafa oğlu 

Rüknettin, İzmir Dibekbıışı 2 inci 
Merhane No, 280 de Galip kızı Kamil, 
İzmir Narlıdere 5 incı topçu alay ka
tibi Rnhmi oğlu ~. Tunç, Edirnekııpı 
Acıçeıme Salma.tomrukta Nazlı Güler, 

Kastıımonu Hilrnflıey cad. No. 18 de 
Leman OUltekin, İzmit htiklul oad. 
aktar lzzet oğlu Celal Orcün, Kayseri 
yollama memuru Tt>kmen Riza oğlu 

Zeki, Havran 2 inci mektep ıınıf 5 den 
145 Hüıınü, Ankara Fevzipaşli mahal
leai Soğukkuyu sokağı No. 8 • 10 da 
Necati, Eskişehir fa.brıkası levazım 

.Md. yazıoı hl. Emin Öz<lemir, Ankara 
lnıaat usta m6ktebi sınıf 2 den 141 
Nuri Yüksel, Ankara İktisat Velcaleti 
Limanlar umum müdürliiğü birinci 
mümeyyizi Aaaf kızı Necid, Konya 

Tercüman mahallesi No. 22 de Meliha 
Hekimoğlu, Uzunköprü Beyıız Mehmet 
Hayri kerimHi Pakize, Kırklareli lı
taıyon fen memuru baldm Semahat, 
Konya Ereğllıi buğday alım memuru 
Ali Ulvi oğlu Gökhan, Konya memle· 
ket hastıınHl kimyakeri Nuri oğlu 
Haluk, iz.mir Kemalpaşa hamam ıo· 
kak N o. 27 de Celal, Adana f nhisarlar 
veznedarı Sayar oğlu Necet Zeki. 

Davutpaşa Ortamektep D·l den 
1 Defter 1 575 Muammer Deniı, Bot 
telgraf memuru Kfizım ağlu Ruhi, 11-
tanbul Gelenbevi Ortamektep D-1 den 
352 Kadri Tuna, lıı:mir Urlada fırıncı 
Raaan usta k&tlbi Süleyman Gtlngör, 
Diyaribeklr Zlyagökalp İlkmektebi 
Ayten Poyraz, Çorlu Cümhurlyet mek
tebi 2 inci eıoıf Nedime, Samatya 48 
Uncu mektep aıntf 8 den 62 M. Yaıar, 
Otimü,ıuyu çifte nrda No. 10 da 
Hayri Iıık, Denek birinoi m•ktep 
Zübeyde Karadayı, Kırklareli lataeyon 

fen memuru oğlu Ercüment, Ankara 
Adliye Vekaleti evrak müdürü Mem· 

duh kızı Süheylii, Van Kazım paıa 

Ad. TB. Phh. Erbat All, Beyoğlu 

Atıklar ıokağı No. 99 da Kadri, Kale
cik avukat Oıman Nuri oğlu l'abret-

tln Yalçın, Konya Samanpazarı Bursalı 
arabacı Burhan uata oğlu Kemaleddin, 
Bursa Kuruçe,me Y olgeçeninJe aı aba
cılar hanında. No. 814 de Fnzl Hulusi, 
Beşiktaş Yenimahalle Rilbap ıokak 
23 de Veli oğlu Necdet, Ankara Çan· 
kaya A.tatürk· evinde Demiroan kır.:ı 

Ayten, Zile lıtikli.l mektebi sınıf i den 
20 Turgut Üztürk. Ankara Fevzlpaıa 
mahalleıl Benze ıokak No. 14 de Mu
saffer Oımao, Balıkesir Kuvayımilliye 
cad. Pataıarayı ıok:ak No, 8 de Müıer• 
ref. .Kıııltoprak Kıa Ortamektebi 8atlL 
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L------------------------ Beıinoi 

Parkta Bir Cinayet 
-4-

Polis, bu mu• 
ha vereyi üstilne 
vazife edinmedi· 
ği için, ötekinin 
ne karıılık ver• 
dfğini duymadı. 

Döntıp dolaşıp 
ta yine aynı nok· 
taya geldikte, 
konuıanlar git• 
mitti. LAkfn Bay 
Kohenln anah• 
tarları, erte1l 
gün o yerde bu· 
lundu. 

Diğer önem· 
il bir keyfiyet te, 
cinayet aahne
slnde mahut ro
velverln bulunmuı 
olmasıdır. 

Bu ıilAh, Bay 
Aıleyln uşağına 

gösterlllnce, o 
derhal tanıdı ve 
efendisine aldl· 
yetini tasdik et· 
ti. BUtUn bu hl· 
diıeler, en sağ• 

lam itham se-
bepleri teıkil et· Poll• llllmlf, maktulun bolulmu• olduıunll 
mekte idi. Cina· görmu,tu ... 
yetten tam bir hafta sonra da ı 
Bay Aşleyln poliı tarafından tev• 
kif edilmelillne biç kimse ıaımadL 

Sorgu gUnU, ıahitler birer hl· 
rer hakimin öoUnde ifade Yerdik• 
çe, maznunuu durumu kötüleıl· 
yordu. Kulüp üyelerinin hepsi de 
Aıleyin öfkesini görmUı, tehdit· 
lerinl itltmlşlerdi. Bay Hatrele 
gelince, o da, Aşleye karşı betle· 
diğl ıevglye rağmen, kendiıinden 
o gece ikiye çeyrek kala ayrıldı· 
ğmı ve ancak ertesi gUnU onu 
görebildiğini ikrar etmek zaru• 
retinde kaldı . 

Mahkemeyi dolduran ve içle
rinde birçok ta tanınmıt almalar 
bulunan kibar halk, maznunun 
durumunu çok vahim görüyordu. 

Bay Con Aşleyln uıağı Artllr 
Çipsln ıahadetl hassaten önemli 
oldu. Çips. efendiıinin o gece 
eve, saat ikiye on kala geldiğini 
söyledi. Kendlal o 1aatta henUz 
yatmamıştı. ' Bet dakika sonra, 
Ba Aıley tekrar ıokata çıkmıt 
ve uıağma artık kendisini bekle· 
memeıini tenbih etmişti. Ondan 
ıonra, bir daha kaçta döndllğUnll 
uşak bilmiyordu. 

Maznunun böyle 
çıkması, hiç 1Upheılz 
almak için olduğuna 
çok manalı görUldll. 

ne girip 
rovelverlni 
atfedilerek 

Bay Coıı Aıleyln doıtları, 
onun durumunu pek llmltılz gör
meye başlamışlardı. Filhakika, 
uşakla, parktaki muhavereye ku· 
lak mi saf iri '!lan polisin ifadeleri 
ezici delillerdendi. Sağlam ve iri 
yapıh, kırmızı suratlı bir edam 
olan Bay Aıley, maznun aandal· 
yealnde gayet sakin ve mUte· 
vekkil durmakta idi. Arada 
ıırada, avukatına dönüyor ve 
ıUkônetle bir iki kelime ıöylU· 

yordu. 
Zabıtanın yapmıı olduğu fez· 

leke okunurken kıh hile kıpırda· 
madı. Bu fezlekeye gön, kumar• 
da kaybettiği buyuk paralardan 
dolayı euurunu kaybedecek dere· 
ceye gelen Aşley önce eTlne gl· 
dip ıllihmı aldıktan ıonra gelmiı, 
Kohenln yolunu beklemiıti. Ihti· 
mal ki • •veli, borcu için bir mllh· 
let lıtemlı, fakat Yahudi bunu 

reddetmiıtl. Böylece mllnakat• 
ede ede, Kobenin kap11ının 6nUn• 
kadar gılmlşlerdi. Burada, Aıl•Y• 
alacakhıının çetin davrandığını 
görünce, üzerine atılmaı ve bor 
muıtu. Sonra da, ıayet 6lmedl lı• 
diye, üzerine iki el ateı etmlıti 
Fakat parmaklan o kadar tltrr 
mitti ki, kurşunlar, ceMdi aıyırıp 
goçmlıti. Bunu mbteakip, katil, 
maktulun ceplerini bo1altm11b· 
TelAfla, rovelverinl oracıkta unu
tan katil, silr'atle parktan seçerek 
Portland meydanına açılan kapı .. 
dan çıkmııtı. 

Bay Con Aıley, lıleditl clna· 
yetin tafsilAtını dinlerken hiç d• 
mütee1slr görllnmUyordu. 

TuttuAu avukat baronun ileri 
gelen şahsiyetlerinden biri deifldL 
AlelAde, öyle mahkemenin tızr 
rinde derin heyecan uyandırmak 
kabiliyetinden çok uzak, babayani 
tavurlu bir avukatı Yardı • 

Adamca~ız kalkb '' kemali 
ınkunla, getirtmlt oldutu moda· 
faa ıahitlerioden Uldnl mahkı• 
meye çağırtb. Böylece llıtUste, 
Oç tane ıahit dinlettL Üçll de, 
Portland sokağında klin °GOzel 
San'atler kulUbUnlln Oyelerlnde6 
olan bu şahitler, 6 ıubat gecetl. 
ıaha karşı saat 3 te, yani 
vak'a yerinin civarındaki halk 
ucan kurtaran yok mu?,, feryat
larll• uyandmldıkları anda, Bat 
Aşleyln bu kulOpte gtlıel ıtızel, 
kendilerile briç oynamakta oldtr 
ğunu söylediler . 

KulnbUn kapıcısı IH, kendlıi• 
nin, ıaat Uçten blru evvel gelip, 
bir buçuk saat kadar kaldığını 
teyit etti. GUzel ıan'atler kulUbO 
ile yak'a mahallinin araılndald 
meıafe herhalde on dakikadaO 
ı.iyade sUrer. 

Bu 11ahadetlerln, mahkemede 
nasal bir bomba tesiri yapın•t 
olduğunu ıöylemlye lllzum göt' 
mem. En kurnaz ve en kaıarlall .. 
mıı cani, ayni saatte iki yerd• 

birden görünemez 1 

Gtızel aan'atlar kulllbO pek 
ınç intisap edilir bir mabfeldlt' 
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6 Birinci Teşrin 

A _.,.6 -10-935 < '* w No.3a~ ... llıt. 

Zindan Kişelerbıden 
Yıldız Saraıma 

' ıı. Yazıuıı z. Ş. ,., ______ ., Her hakkı mahfusdıu .__.,, 

Nadya'nın Dudakları Arasından Lanet 
Okuyan Birtakım Sözler Dökülüyordu 

Y aşh kadın, dizlerinin dibinde 
kiiçUk bir sandalyede oturuyor; 
prenaesin, gayet yaY&f 1eslo mor
duğu suallere cevap veriyordu: 

- Çabuk aöyle, vera.. Birıey 
~ğrenobildlnmi? .• 

- Maale1ef, biç blrıey 6tren· 
meme imkan haiıl olmadı, pren-
aesim. 

- Niçin?. 
- Şunun için ki .. Burada hlz· 

metimize YerUenlerin hepsi bir 
balık gibi susuyorlar. Kendilerine 
ı6ylenen her söz.e, sadece gülüm· 
ıemekle cevap veriyorlar. 

Hele o tercüman kadın, adeta 
benim içime bir ürperme veri1or. 
O kadını, ne para ile ve ne de 
•aitlerle ••hn almanın jmklnı 
olmadığmı zannediyorum. 

- Pekala.. Hani o genç •e 
f!Uıel arabacı yamatın• kandıra• 
cağını aöylOyordun. 

- No mümkün, prenıcıim; 
ne mllmldln?.. Bu sabah, yatak 
odamın pancarlarını llraladım içeri 
çekilerek bir iki ifaret yaptım. 
Fakat o kadar toy hlr çocuk ki.. 
Derhal kıpkırmızı keaildl. Ara· 
balıktan içeri gfr!verdL 

Penaes Nadya, dudaklannı ııı· 
rarak kGçllk bir dOıünce geçirdi. 
Ve ıonra auallerine devam etti: 

- Ya kocam.. Onunla hiç 
blrıeye görtııemedia mi? 

- lıte, timdi oradan geli
yorum. Daha hala, dlloktı lna· 
dmı muhafara ediyor. O doktoru 
getlrtm.tm. Eger batka doktor 
ııterse, şimdi ıaraya haber gön· 
dereyim; diyor. 

- Eh ıu halde? 

Prensesin bu ıualinl, derin blr 
ıUkfıt takip etmiıtl. Bu 1ı•oç Ye 
muhteri& kadın, ıu anda bHyük 
bfr ht>yecan geçirmekte idi. Bir 
anda JUmruklannı ııkmıı; titreyen 
dudakJan araaındaa ıu sözler 
ltltilmlıti: 

- Kahrolsun, böyle telle ... 
Linet olwn, bayle pren11e1Hğe ••• 
Bu, ne eaaret yarabbi!.. Bu kap· 
lan ruhlu adamın elinde gençliğim 
tebah olup sldiyor. Ben, yaıamalc 
latiyorum. Sevmek fiti} orum. So
Yilmek latiyor11m. Fakat bu adam· 
beni dört duvar araaına kapamak; 
hergUn, her aaat, her dakika 
beni damla damla öldllrerek ben· 
den intikam 11lmak lıtiyor. Rcıa· 
yada, bin bir veııile ile beni ıalon 
bayabndan mahrum bırakıyordu. 
Oradaki mahrum kaldığım 9eylerl 
burada gizlice bulabileceğimi zan• 
nettim. Doktora yalYararak, bu· 
raya gönderildim. Tali ve tesa• 
düfil yardımı ile ıu genç 
doktorla karıılaştım. 

Burada kaldığım mUddet za .... 
fmda ne f yi b:r hayat yap ya• 
cakbm. Ukin bu adam •• Bu ca
navar adam, onu da çok gördn. 

Prenıe1ln vncudft titriyordu. 
Adeta, hakf lci alnir buhranları 
bat gösteriyordu. 

Vera, elile onun dizlerini ok· 
tadı. Korka korka, arkasına 
bakb. Sanki o anda Prenı De
mirof bu &öz.leri işitecek, kendi
sini kırbaçtan geı;irecek sandı. 

Şimdi iki kadın, ayrı ayrı 
dtiıünceye dalmıştı. Uzunca süren 
bu düJUnceden ıonra, bkdenblro 
Veranın yüzünde bir tebeuüm 
dalgalandı. Nadyaya biraz daha 
f@k:attı. 

1 - Baldam, Preuealm ? .• 
Diye mmldudı. 
Nadyanm gözleri pÜladL El· 

leri, Veranın ellerine uıandı : 
- Söyle, Vera.. Beni bu ıs· 

braptan kurtar. Ôl6yorum. 
Derken, mealnde derin bir 

inilti vardı. 

Vera, aklına geleni izah ettlı 
- Y ann, bir araba gezme• 

ıine çıkmak için ben prensi ikna 
edelim. Bu gece, doktora kUçük 
bir mektup yaz.ar baZJrlarız. Yarm 
eczahanenin lSnUııden geçerken, 
ona gasterir ve usulcacık pence
reden yere atarız. 

- Pek iyi ama, bu mektup• 
ta ona ne yazacağız? .• 

- Buraya çağıracafız. 
- Nereye? 
- Konağa? •• 
- Çılchrdın mı, Vera?.. Bu, 

naııl olabilir?. 
- Çok kolay prensesim. 

Bak nasıl?.. Bahçenin nihayetin• 
de kuçllk blr kapı var. 

- Evet. 
- BahçıYan, herJ'lln bahçeyi 

•UpOrllyor. SUprllnUileri de bu 
kapıdan da§arıya d6kilyor. 

- Evet. 
- Dikkat ettim. Bu kUçUk 

kap1, kilitli değlldir. 
- Ya? •. 
- Ancak arkaaından, çok 

kuvvetli bir kol demiri Ue ve 
btıyllk bir ıUrgft Ue muhafaza 
edilmektedir. Gecenin ge, vaktin· 
de; doktor bu kapıyı aralık bulup 
içeri afreblllr. 

- Fakat kapıyı kim açak 
bırakacak? .• 

- Bent.. 
Nadya, Veranın ellerine aarıl• 

dı. Sımsıkı göğUıUne baatrrdı: 
- Vera.. Sen, hakikaten çok 

ıeki •• aad&k bir kamasın. BlJ.. 
mam ld, ıana olan minnettarlık· 
larımı naaıl adeyeeettm?. 

- Çok kolay, prenaesim. 
( Harkof ) clnrında yeni almak 
lıtediğlm çiftliğin tapu senetlerini 
Haımetmaap Çar Hauetlerine 
imza ettlrlnla. 

- Vadediyorum. Söz Yerly~ 
rum. Tek beni bu azap ve ıstırap
tan kurlar, bl\tiln Yarlığım aenlo 
olaun. 

• 
Vera, ertesi gftn Prenı De-

mlrofun en zayıf damarlarına 
girmlı; Prenıeı Nadyanın bir 
aaat kadu araba ile ge:ı.mesiııo 

izin ala bilmiıtl. 
Prenaea ile Vera, yine çar· 

ıaflı olarak arabaya blnmlılerdi. 
Fakat tam hareket edecekleri 
zaman, Vera ter.cumam çaltrtmıF 

- Arabacıya ıöyleyiniz. Ga• 
ret yavaş gitsin. Kaldınmlar 
bozuk. Araba aOr'atle hareket 
ettiği takdirde, Prenaeı hazret• 
leriain islbı bozuluyor, Sür'atli 
gitmek icap ederıe, ben baber 
veririm. 

Demfıli. 

Araba, bliytlk kapıdan çakmıı; 
ağn ağır yllrUmlye haılamıtb. 
Köıeyl dolaşacakları zamBD, V ua 
yanındaki pencerenin camına u...ı. 
lacık indirmişti. Ec:ı.alıaneDla 
~nftnden geçerlerken mektuba 
doktora göaterecek •• ıODra 
yere aüverecekti. 

f.ük ....... 

SON POSTA 

Bulgaristanda : 

Sofyada Yeniden 
Araştırmalar 

Yapıldı 
Sofya, S (Özel) - Yakalanan 

suikaslçılaran ıoruıturmalarından 
Ye araıhrmalardaıa alınan netic .. 

len göre, krala •e htikümet er
kAnına kar§! çizilen aulka•t pllnı, 
kral aleyhtarları Damyan Velçef 
ile eaki Ananı Bakanı P. Todo
rof tarafından hazırlanmıştır. 

PlAn mucibince, suikast, kra· 
lın cOIOı günü Ye Bulgar ordusu· 
nun bayramları olan ayan üçünde 

bllyftk meydanlıkta yapılacak 
ıüel resmigeçit eanasında 9 kiti 
tarafınclan yapılacakmıf. Suikaıt-

çılar arasında çeteci Doçe UZU'" 
nof fJe eakl Arıanı Bakam P. 
T odorof bulunmaktadır. 

HükUmet ılddetll tedbirler 
almııtır. Sofyaya iç ıehirlerden 
gelen vo Sofyadan gidenlerden 

hüviyet varakaları istenmektedir. 
Trenlerde de bazı araştırmalar 

yapılmııtır. örfi idare deYam et· 
mektedir. 

Burgnıda 20, Çenen • Bregde 
8, Flllbede 10, Eıki Z~ğrada da 

4 kiti tevkif edilmiştir. Bunların 
arasında avukat, doktor, eski va• 

liiumumtıerden maada, eski Ma· 
kedonya komiteı:nin Protegero• 

vi&l, Mihailovist taraftarlarile 
Zveno, PJadne, Dragiev:ıt gurup• 

ları mensuplarından da birçok 
kimseler bulunmaktadır. 

Zabıta burada birçok komU· 

ııistlerin ikametgahlarında da 

araştırmalar yapmıf, 30 komU• 
niıt tovkif etmiıt:r. 

Yugoslavyada: 

Yeni Uçaklar 
Ismarlandı 

Sofya S (Ösel) - Burada çıkan 
•Zarya. gueteaiolD J&zdıtına SÖre, 
Yui'oaluya hGk(imeti, Foker füma
••• lS harp uçafı ı•marlamıfbr• 

Firma, a;rol tipte diğer btr kaç 
açnğı da YutoılaY uçak fabrikaların
da yapacaktır. Bunlarla birlikte Yu· 
r•lu1a bilktm•U. Rola Roya fiıma· 
maada 75 harp uçak motorları ıa

marlnmıftır. 

• 

Sayfa 11 

Ekonomi Bakanı Tarım Kredi Koo
peratifleri Hakkında Kamutagda 

Bir Digev Verdi 
Aakar, 4 ( A.A. ) - Tarlm ayni baldo, ayni 1t1viyede, ayni 

krecli kooparatiflerl banununun flkir •e menfaatta olmalandır. 
dUn kamutayda mOzakeresJ es· Biz ko~peratiflerln adedini ço-
nasında Ekonomi Bak1tnı 8. Celil ğaltmak, fakat kooperatife dahli 
bayar fU diyevl vermiıtir: olan kimseleri ihtiyaç ha:inde ba-

., Mesefeyl kıaaca arzedeblll· rakmadansa, icap ederse koope-
rim. Biliyorsunuz ki kredi koope· ratif adedld azaltmak fakat •• 
ratif1erl için meclise bir kanun mutlak kooperatife dahil olan 
liyıhası gelmit ve kanun haline kimselerin tabii lhtlyaçlarımn te• 
girerek tatbikatma geçilmiştir. min'ııf daha mühim bir mesele t ... 
Bilhaaaa hmir ve bavalisinde lakki ederek bu 1olu tuauk v<ı 
kredJ kooperatifleri vftcuda geti- bu yolda yürllyecetiz. 
rilmişlir. 

Kredi kooperatiflerinin şlm· Bir Tren Kazaaı 50 KltJ 
diye kadar ki itlem• tarzı üzerin- Yaralandı 
de Iktıaat Vekaleti ve Ziraat StUtgart, 5 (A. A.) - Bir tren yol· 
Bankası tetkikat yapb. Gördüğü· dan çıkmıt, iki kiti ~lmüş, elli kiti 

mllz nokaanları 11lah etmek 'e .. 
kadar da yar 'anmıttır. 

bundan sora kooperatiflerin Ara· 
zuı.z iılemeaini temin etmek iç'n 

kanaat getirdiğimiz huıuıatı tesbit 
ederekten şimdi huzuru ilinize 
gelen kanun IAyibasıoa yer ver• 
dik. Bu iki kanunu l anyana 
getirdiğimiz zaman aralarındaki 

farklar görülür. 

Bazı teferruata ait olan kısım 
lardan bahıetmiyeceğlm. Yaloız ı 
eaash gördüğümüz nokta ıudur : 
Zirai kredi kooperatiflerinin arzu ı 
edildiği veçhile muntazam yllrU· 
memeıinin aebeplerindeıı biriıi 
tahsilattaki müşkülittır. F orçlu· 
nun nkti zamanında borcunu eda 

etmemesi veya edememesidir. Bu 
nereden ileri geliyor, diğer bazı 
memlekellerde ve batta bizim 
memleketlerimlzdeki diğer b"r 
kocperatifte, Hlıf kooperatflerlle 
bağlanmq olması keyflyetidi~ 

Satıı kooperatiflerile bağlan· 
mış olmasının büyük teılri olması 
keyfjyetldir. Bizim kredi koop .. 
ratlfleri ıabf kooperatlflerlle ali• 
kadar bir teıekkUI olmadığından 

dolayı tahsilinde Ye malların 
satışlarında mfttkUllt olmuıtur. 
Bundan dolayı kredi kooperatif· 
lerine dahil olacak şerikler aynı 
zamanda aatıı kooperatiflerine 
iştirak edeceklerdir. 

Bizim bu kanuf!..dan istihdaf 
ettiğimiz mabat bittabi teıekkll
lllmüzUn ıağlam olmaaı keyfiyeti 
ye ayni zamanda bu teıekkllle 
dahil olan kimselerin hepsinin 

\ 

- ... 
CıtıefemlzJe.. çıkan .J.aft 
Ye reaim1mn l>litiin hdlatt 
mahJ.uz ve caıeterniae alttk. - . 

A80NE FIATLAAI 
• 3 t 
Ay Ay Ay 
kt. Ki. 1(, 

TORKIVE ı coo 750 400 uo 
YUNANlsTAN 2340 1120 710 2N 
SCNEBt 2700 400 800 300 

Abooe bedeli peşiıadir. Ad reı 
c1e§lttitmek 2& Mtl~tur. 

·~ 
Cel~n • .,,..t ..,., ..,.llmn. 

lllnlard• mea'ullıfel ah111ftUe 
Cevap için mektup~ ıo k•ıuoln 11 

pul ilı\vett M•mchr. ~ 
· ,.. Po•ta kutuauı Hl fataahl..., 1 

Telgraf ı Soopalta · 
.... Telefon ı2020S ~ j 

/ 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsılnt : Galata Posta kutuııu 12(')5 
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12 Sayfa 

Bu kadın çirkin geçen rtıalerlnla DıtDae b8yle ıiyah hlr perde 
çektL Artık o tla herkH gibi 

Pudraaı 

Kremı Kullanıyor · 
Ruju 

FiNLANDiYA 
Dilimizde çıkan 

•• z 1 

ŞUkQfe Nihal 
en yeni 

• t u d u 
k u 1 

z 1 •• 

Mevduat için elverişli şartlar . 
Para plasmani için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gn~ arasız açılCbr · 

IST ANISULDA 

Bomontl Şişe Birası 
MUfterllerlnl11 kaundıkları mUklfatlar • 

56534 No. 100 Lira' 
69241 ,, 60 " 
65246 " 30 " 

Müklfatlannı almak ÜHr• nwmaralaı h&millerinin en geç IO Eylüle kadu 
ıirkete müracaatları rica olunur. 

66 Asri Mobilya 66 ~ 
Salon • Balaman)• • ve yatak odaler1nın en aon 
desenlerlnl ve HEZARAN SANDAL YALARININ envaı 
çe,ıtlerlnl rekll111 fiyatına letanbulda Rıza Pat• 
yoku9unda AHMET FEVZi de bulablllr•lnlz. 

••-------• Tel. 23407 ~-------p 

K A Ş E 

SON POSTA 

Beroııu Uçunca Sulh HAklm
llllnden ı Doktor Nuri taraf mdan 
Kalyoa.uk•llufunda Şeker oflu 
apartmaaıDda Agop Sancıyan aley
hine açtıfı duada Hblbl balundufu 
Samatyada Hacı Kadın maballeıinde 

Sulu Maaaatır ıokafıada A. C. lSO 
aayılı •Yine ihtiyatın haciz konmuf 
lae de mlddetl sarfında taıdik acia 
daYaaı açılmamıı olmaaıadan nafi 
hacıla kaldarılmaıı hakkındaki dan
aın dan arauball da•• edilenin halen 
lka•etrAlh meçhul buluodufuadaa 
tebUt ıdilme•lı n dancuua lıtefilı 
yir•i fi• f uıla Ilı llhea tebliıat 

lcruıaa karar •erilmlı •• muhakemHI 
6/11/93S ıaat 10 bırakıl•ıt oldufun• 
daa lıbu ,Ua mahkemeye relmeditl 
Yeya bir Hkil f5Dderi:mıdlti takdir• 
de rıyabea mahkemeye clenm oluna• 
cafı dayetiyeai teblit •akamıaa ka
im olmak fh:ere ilin olunur. (471) 
,~~~~~lllmllll--~ 

tıraı bıçağı bilttln dünyada t öhret 
kasaomıştır. 10 tanesi 50 kuruş. 

'---- Her yerde ıatıhr. ~--' 

KUtahya Noterllllnden: 
Adapazarı Tnrk Ticaret Ban

kası Kütahya şubcıinln dava işle
rini bakan . Kütahya avukatların· 
dan Şevket haber vermeksizin 
vazifesini bırakarak lıtanbula git· 
miı oiduğu cihetle 1 Eylül 935 
tarihinden vekaletten azledilerek 
keyfiyetin kendisine teblii ve 
ilim 26 Eyllil 935 gün ve 2440 
sayılı m~ktubile dairemize bildi
rilmif olmakla ilin olunur. 

,-----~ .... 
Denizyolları 

iŞLETMES i 
Aeeateleri ı KarakGy KGprllbaı ı 
Te'. 415'1 • l !rluel MDhl rdana:fe 

Haıa Tel. 21740 ----· . ~---ı• lskenderlye Yolu 
EGE •apuru 8 Birinci tef· 

rln SALI glinll saat 11 de IS. 
KENDERIYE'y• kadar. "6186,, 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANON:M ŞlRKE11 

TESİS TARlHl: 1868 

Sermayeai: 10.000,000 logilia lirası 

TUrkiyenin bqlıoa oehirlerilt 
Pariı, Manilya, Niı,Londra ve 
Manoeater'de. M11ır, Kıbnı, Irak, 

İran, Fili8tin n Yunaniatan 'da 
Şnbeltri, Yugosla. ya, Romanya, 
Sııri1• Ti Yunanistan'da Fil1alleri 

Yardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar 

Son Posta Mı&tbaası 
lieetlJ.. MIWllıl ı To.blt 

.......... . A. u. .... i. ll"l'b a. Udi 

Grip • Nevraljl • Bat ve airlları • Artritizm • 

Kız • Erkt!lı 
Ana 

Kunetll ltir talim 

Li 
( Eaki 1 N K I L A P ) 

Kuranı, DlrekHJrU ı NEBi OCLU HAMDI OlkUme11 
laeyet ae maliktir. RHml okullara muadeleti taıclUclldlr. Kayıt lçla 

olaaaltilir. lıterenlere •afa11al tarifaa•• ılatleıilir. 
Ca .. lotlu • Yaaak-rarlar orw • T•toa ı• 800t9 

ilk· Orta 
u.. 

••ıl• m"lracaat 

Birl .. cl Tepin 6 

~ ' (Jaşırrı·· 
BAŞ•• DiŞ 

ağrıJarma 

Soğuk alğınlığına 
• 
1 

alınız. E ·1 mükemmel ve en mUeulr ilAçtır. iki tane!ik kutularda 
~ 7 buçuk kuruştur. Her eczanede bulunur. 

s r - -Kadın Erkek terziliği az zamaada öğretilir. Onuncu yıl aergiai açıktır. 
Talebe kaydı başlamı ştır. 

Çarşıkapı Yanan Feyzlltl arsasn1rta No 6 T"'· 229~4 ,,,. 

' 

Ci • 
ım 

lıter yağ11n, lıter rüzclr Hıln umO
rumda değil, terkibindeki "Krema köpüjfıt 
aayealnde ''Tokalon pudru1,, nın her türll 

hua7a deyandıfıı:ıı iyi biliyorum. Cildim yallı am_. 
"Tokalon pudruı,, diğer adi pudraludu ' defa ıiyıdl 
cilde 1apı1ık kalır, tere dayanır .,, mHamatıa gıoir 

ınm111inı mani olur. 
1\Te yapıanız, ıündüz itlnıılnde ve7a geoı aydmlağınci' 

balun1anız harikullde iÜzellltln tabii tenin aize nrebilıoık n parlaklık ~ 
tmakmıyacak J•ıioe pudra " Tokalon pudruı ,, dır. Kuru bir oild lçla •To~ 
loo Petalia pudruı,,nı yqlı oildler için "Tokaloo Pero pudraaı,, m kullanıoıfo 

Türk Hava kurumu •• • 

B 
Şimdiye kadar binlerce kiıjyl zengl tı etmiftir. 

19.cu Tertip 8. cı Ketlde 11 1. el Te9rln 9311 dedir. 

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

beheri ( 50.000) liralık iki mOkifat vardır. 

[ Eml6k ve Eytam Bankası 116nlara ] 

Pazarlıkla Satılık Arsa 
ESAS NO. Si MEVKtl VE NEVi 

649 T eıvildyede Karakol Ihlamur ıokatanda 
eski 18 mükerrer yeni 154/3 No. h 

DEPOZiTO 

376,50 murabbaı arıa. 302 lira 
651 Tetylklyede Çınar caddea:nde eakl 18 

mllkerrer 1eol 37/1 No. h 33~,50 metre 
murabbu arta. 470 ,, 

Yukanda yerleri yazılı araalar llkl peıio olmak llzer• 1 
lllHVİ Ye mllıaYI taksitle ve pazarlıkla utdacaktır. 

Geri bırakılan 7 taksit için falı ve komisyon alanmaL latek
lllerln 10 Teırlnlenel 1935 perıembe gllnll aaat onda Şubemiı• 
ıelmelerl. (240) 

nr. IT 
Catıııı,._ ar... aaa,as •• Tel.rımt 

....... .. 91111 
butabklan •• ~ 

h ac..&akt. a.-ıre 11.t .-... T~ 


