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Musoiininin 
Oğ lları 

iki Bombardımana f ıti
rak Ettiler 

As~ara, 6 (Özel)- Tayyare 
pl'otlugu yapan Mu110Jininin oğu!· 
l?rı, Verta di Leone bombardıman 
fılo~unda ç.alışmaktadırlar. Hor 
lkhn de b:rlnci mUlizim olan 
Vlttorio ve BrUno Musolini 
filoları ile beraber ıimdiye kada~ 
iki defa bUyUk bombardıman ha
reketine iıtirak etmiiltrdir. 

Bir defasında Adua'>ı bombar
dıman eden enlıtelerinin yardim:· 
na koşmuılar, bir defa da kendi 
filolari:e uçuı yapmıılardır. 

Kulubelere Karşı 
Zafer 

So) Fransız Gazeteleri, 
Habeı Harbi Hakkında 

Böyle Söylüyorlar 
Paria, 7 (A. A.) -- Adunmn 

zaptına dalr Italyan kaynaklarm· 
dan gelen haberleri, buradaki sol 
cenah gazeteleri, kulubefere karıı 
kazanılmıı b:r :ıafer teklinde ıöı· 
termektedir!er. 

Mamafih Aduanın, zabtı, bu 
ıabt badiHsl tahakkuk ettiği 
takdirde, 1896 dakl Italyan 
mağ!übfyetinin lekuiol temizJi .. 
t'eceğini ve ltalyao izzeti nefaini 
tatmin edeceğini, bu ıuretle bir 
uzlaımayı kolaylaıtıracağını da 
ilave ediyorlar. 

Bir Serseri 
Namımıza Ameri
kada Dolandırı

cılık Yapıyor 
Ankara, 7 ( A. A.) - Flga· 

rola isminde bir adamın Amerf· 
kada, Milli Müdafaa Bakanlığının 
11alAhlyetlni haiz olduğunu iddia 
e?erek askeri ıipaiı itlerine 
gırmek istediği haber alınmııtır. 
Bu odama, TUrklye hükümeti na
mına bir siparıı lçiu hiç b'r sa· 
IAhiyet verilmemiş olduğunu be· 
)'ana Anadolu ajansı mezundur. 

Malta Limanları 
Ağlarla Kapatıldı 

La V alette, 6 ( A. A. ) - Mal· 
ta adası sahillerinin asker ihracı 
mümkün olan noktalarına tel 
örgUler konulmuıtur. La Valetto 

ve Maraamu11etto limanlıırı demir 
ağlarla kapanmııtır. Ada garn·· 
.ıon mıktarını beı alaya çıkara• 

cak katlar yeni askerin aelmesl 
beklenmektedir. 

Ana vatan flloıuna 
.in-... -. 1. .. ,., vüzde) 

mınsup 

~ 

.. 

talyanlar 
Aduayı 

Al ışlar ... 
Bu, Onların 

iddiasıdır 

Habeşliler ise Aksini 
Söylüyorlar 

•ehlr Kimsenin Etinde 
Delll, Diyorlar •• 

e e 

Adlsababa, 7 (Ozel)- Burada mevcut malOmat, 
italyanlar1n lddlalar1 hlllfına, Aduvanın, Jtalyanlar1n 
ellne geçmediği merk.ezlndedlr. Aduva, her iki tarafın 
da ellnde değildir ve atat mıntakasının tam merkezini 
teektl etmektedir. 

Burada dolatan bu haberi Röyterln mUmesslll teyit 
ettlii gibi ondan bunu nakleden Hav•• ajansı da haberi 
teyit ediyor. 

Halbuki: 

14 Numarah ltalyan Resmi Tebliği 
Roma, 7 ( Öıel ) - GUn ağarırken ikinci lt~lyao milli ordusu 

harekata başlamııtır. Gen~ral Maravigni'uln kumandasındaki kuv
vetler, ıaat J0,30 da Aduaya girmiıler, eıraf Ye papaalar tarafından 
karıılanmıılardır, denilmektedir. 

Son Posta: Aduanın ltalyanlar tarafından zabtı haberi, def'at· 
le verllmlf, aonra tekzibe u§ramıttır. BugUn bu tarihl merkezin 

İdare itleri telefooıı: 20203 Fiah 5 kurat 

• 
1 

' 

Hoh•ı ıio11ril•rl hiJcame laHır llir /aald• 
ne ltalyanlar1n, nede Hab••lllerln ellerinde olmad19ın1, buranın 
kanh ve ate, için de bir harp sahası oJduAunu Röyterln Adlaa
baba "'uhablrl blldlrmektedlr. 

Şu halde, Röyterln iddiasına göre, Adua bir çellk kale gibi 
hlll ıınukavemet ediyor, demektir. 

Bizim aıdıOıaız husuat telalz haberi de tlmdlllk Adiaababa· 
nm iddiasını teyit ediyor. 

Bu Da ltalyanlaren Yeni Tebliği 
Roma, 7 (A. A.) - Havas aytarmdan: 
ltalyanlar, dün girmfı oldukları Adua'yı muhafaza etmektedirler. 
Şehrin taaarrufu mUnaziünfih olduğuna dair yabancı kay-

naklardan verilen haberlerin geclkmlı o:duğu vı dün ıçm 
do§"ru, bugün için lae, yalan olan bir dur.ıma alt bulunduiu an• 
laşılıyor. 

Hakikatte öyle görUnUyor kl, ltalyanlar Aduaya girdikten ıorra 
Habetler mukabil taarruza geçtiklerinden sonra yeni çarpıtmalar o'm uştLr 

Vehip Paşa Da Faaliyette 
100,000 Kişilik Kuvvetlerile Somali Hududunda 

\ Ittihad? islim Propagandası Yapıyor ! 
l 

Mogadlsclo, 6 (Özel) - ltal· 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yan Soma"~nde Veh~ ~fanın, 

'7 .... 

~ hudut llterinde .::lddetli bir itti• "'i> y 

~ "" hadı lslAm propaganda11 yaptığı '°" AR.A0• · $1'o..,.,. 
Q~ haber almmaktadır. Bu haberi ve-

.::::, r ren Pari • Suar muhabiri, Vehip 
\ l/) paşanın, bu mıntakadaki mUslU· 
~- man kabilelerini ltalya aleyhine 
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' . j AO•S A8A6Ae 

( HABEŞİ.SI'AN 

' ) 

.Hao•ıre son 1ıa.~p vulydini göst•ren kroki (tarannııı olan yerler ltal-
11a11lar tor11fıntla11 attı gü11d11 zapt•dile'll. Hai"I taprakl•rıtlır. Lut/•• 
11•tllncl eog/edakl a.bri maJcaleı• 6akııur.) 

ayaklandarmnya uğrafhğım da kay 
dediyor. Vehip Paıa, ltalya soma
lisl hududunda 100,000 kiıilik bir 
Ha beş kuvvetine kumanda et· 
mektedlr 

Vehlp Patanın kuvvetlerinin 
karşmndaki ltalyan kuvvetlerine 
İtalyan Generali Grazyani ku· 
manda etmektedir. 

İtalya kuvve' ' er :nin ileri hare· 
ketlerlne dair Romadan verilen 
emir üzerine ve o sırada fa9ist 
seferberliğiııe dair M. Muıolini'n :n 
Romada ıöyledlğl nutuktan sonra, 
general Grazyanl aıkerlerine şu 
emri vermiıtir: 

u Muharebe yalnız heyecanla 
yapılmaz. Ayni zamanda feragat, 
aabır ye disiplin de IAzımdır. 
Haydi bakalım arı!.,, Ve bu arı 
kumandasına, kartı tarafın tid· 
detll atııl mukabıle etmiştir. 

Habeıtıtanı.,. lfJO bl11 klıllllc c•1tup 
ordusuna kumanda •d•• 

Velıip (P•~a) · · · · · · · · ·R·as ···ey.um-
Yaralan ı mı? 

Abm r<', 7 ( Ozcl - Rom1 l o· 
lile ) - General Sııut ni kolor
dusu tarafmdan Arligrat'ın işgaU 
Hnaıında Habeşler 200 maktul 

u 6 nc.ı vüzde) 



(Halkın Sesi) 
Habeş - ltalgan 

Harbi flakkında 
Ne Düşünüyorsunuz? 

Bakırköy, Cevizlik, ~olca aokağı 
9 numGTalı hane, Ulvi: 

- Döğüıenler iater İtalyan, iater 
Habef, İster Rua, üter Çinli olaun, harp 
tüyler ürpertici birıey. 

Düıünün bir kere: Evimizin içinde
ki, komıumuzdaki basit ağız kavgala
rı bile ne kadar sinirlerimizi bozuyor. 

Yolda ıördüiümüz kazaya uğra

mıı bir biçarenin kanb vücudü, l'ece
lerce rüyalanmızdan çıkmıyor. 

Kavgaya, l'ürültüye, hele kana kar
i' bu kadar zayıf olan insan sinirleri
nin bir harp karımnda ne kadar geri
lip bozulacağını tahmin edersiniz aa· 
nınm. 

Fakat ne yapalım ki, insanlar, bir
birlerinin topraklarına el uzatmak
tan vaz geçmiyorlar. Vatan müdafa
ası mevzuu bahsolunca da, en ürkek 
ruh taııyanlar kahramanca döğüımek 
kuvvetini ediniyorlar. 

Sulhperver Türkler, harplarda gös· 
terdikleri huduuuz cengaverlikle, va
tan tehlikesinin, hüsnü niyeti naııl if
las ettirdiğini İspat eylemiılerdir. .. 

Kumkapı, Mangalcı ~ıkmazı, 7 
numaralı hane, Salih: 

- Azizim, silahlan bırakma için 
konferanslar toplandı. Pariste bir ara
ya biriken dünya gençleri, sulhu temin 
İçin" and içtiler. 

İstanbula akın eden dünya kadın
ları, harp aleyhinde söylenmedik laf 
bırakmadılar. Fakat itte, 3 lere, beıle
re, on üçlere, konseylere, ıunlara, bun
lara rağmen, nihayet harp patladı. 

Bu da gösteriyor ki, fertler arasın
da olduğu gibi, milletler arasında da, 
menfaat mevzuu bahsolunca bütün ra
bıtalar, anla§malar, muahedeler, mu
kaveleler lafta kalıyor. 

Bu itibarla milletlerin, dostlarına 

güvenip te kendilerini salıvermeleri, 

çok umulmadık tehlikeler doğurabilir. 
Dostlarımıza, taahhütlerimize, ve 

aulh severliğimize daima sadık kala
lım. Fakat bu sadakat bizi, muhtemel 
tecavüzlere kar.fi daima hazır bulun .. 
maktan, daima hazırlanmaktan alı· 

koymasın! 

* Beylerbeyi, Sala sokağı, 41 numa· 
ralı hane, Osman: 

- Habeı • İtalyan harbi hakkında 
nice kafalar yoruldular da para etme
di. Diplomatları aükuta vardıran bu 
kanlı dava hakkında bizim gibi fakir
lere ıöz dü§er mi ki. 

Lise Yoklama Talimatna· 
meıinde Değiıiklik Olacak 

Öğrendiğimize göre KnltUr ba· 
kanlığı ıon çıkan liH yoklama 
talimatnamesinde baıı de~iıikler 
yapmayı dUıUnmektedlr. Bu ara-
da talimatnamenin, hariçten ha· 
kaloryaya girenler hakkındaki 
maddelerinin değiıtirilmeslne de 
IUzum görUlmü~tür. 

Bakanlık talimatnamenin bu 
maddeaini hariçten imtihana gi· 
recekler lehine olarak deiiıtire
cektir. Bunları. ya talebe gibi 
yalnız son •ınıf.n derslerinden im• 

SON POSTA 

Yabancı İşçi Çalııtıran
1 

Bütün 
Mahpuslar 

Okutulacak Bunlar Hakkında Kanuni 
Takibata Girişiliyor Okuma Öğrenenlerin Ce

zaları Bir Mıktar 
lndirl~ecek "Son Posta,, nın Bir Yazısı Ehemmi

yetle Nazandikkate Alındı Hapfıbanolerio ıılabı projeıl· 
nln on eıaıla tarafı; ceza evlerin· 
de mahpusların okumasına Yeri• 
len ehemmiyettir. Bugüne kadar 
takf bedileo usulle blltün hapisha· 
nelerde mahpuılann yUzde 56 11 

Geçende, Türk ftçllerlnl ya• 
iından alAkadar eden "le kanunla 
yalnız Türk tıçilerbıe verilen kil· 
çllk ıan'atlerl ecnebHer tarafın· 

dan da yapılmakta olduğunu 
yazmıı Ye bunu re11fmlerle tevsi· 
ka çalıımııtık. Sevinçle öğrondl
limlze göre; alAkadar makamlar 
bu mesele llnrlnde ha11aıiyet 

göstermeye baılamışlar Ye yaban 
cı iıçl çalııbranlarla b• iıçiler 
hakkında kanuni takibata ıiriı· 
mitlerdir • 

llk olarak Ankarada Y eniıe
blrde bir evin tamir itinde kulla-

nılan Vaıll ve Andon iıimll iki 
1abancı tebeadan lıçi yakalan• 
mıı, gerek bunlar, gerekao bun• 
ları itinde kullanan hakkında 

kanuni takibata ıJrlıilmfştir. Bu 
yolda takibat latanbulda da ya· 

pılmaktahr. Son zamanlarda ıeh· 
rimizde de birkaç ıuçlu yakalan· 

mıı, mahkemeye YerJlmJ9tfr. 

Çinden Gelen Altı 
Dişli Sinek 

Bu, Telef on Kablolarının 
Eakfdenberi Miıafiridir 

Iıtanbul telefon kablolarına 
mu1all4t olan alb dfıll ıinek adı 
Yerilen hııerenln lıtanbula Çln· 
den ~eldlil •e yeni llrediğl yazıl• 
mııtır. MUnhaıaran telefon kab!o
larında tahribat yapan "le kablo
lann içinden geçen dört Yoltluk 
cereyanla beılenen bu garip ha· 
ı•r• yeni meydana çıkmıı değil· 
dlr, eskidir. Bu haıerenin gıdaaını 
elektrik teşkil etmektedlı. Haıere
den telefon ka blolannı korumak 
lmkADI yoktur. Eski tlrket her 
111 bunları toplamakta, bir ıiıe 
içinde muhafaıa ederek lngilte
redekl liboratuvarlara ıöode,.. 

mekte idi. 

Yeni Yapılan Binalar 
Bu yıl ıebrimb:de yeni yapılan 

apartıman ·ve eY aa7111, geçen 1da 
niıbetle daha azdır. 

__... l ;Mi ·-·~- ı o11 ..-.----- ... .. .... 
tlbana tabi tutacak veyahut eakl 
talimatnamedeki gibi hariçten im• 
tibana gireceklere yedi defa ıir· 
me hakkı tanıyacaktır. 

················································-·----
20 Uktetrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı / 

okutulmuştur. 

Sayım gUoU, eayım işioln bittigi Yeni hazırlanan projeye göre, 
llAn edilindye kadar çocukl"nnızı ceza eTlerlnde muvazzaf muallim· 
ıokağa bırakmayıı:uı. ler bulunacaktır. Kuralarda iyi 

Küçllk çocuklann sokağa çık· çalışan ve munffak olanlar için 
malanndan ana n baba mea'ul muayyen bir niabet dahilinde ce-
tutulacakttr. zalarmm affı diltUnülm•ktedir. 

L-------------"""' Böylelikle okuma yazma oiıbeti 
Bir Gece İşçisi fazlalaıtırılacak •e Yerilecek fay-

dalı ve insani bilgilerle mahpuı-

Kunduracı Dükkanından 

Hayli Şeyler Çaldı 
DDn gece F atfh ıemtinde bir 

hırsızlık olmuş, Kimllpaşa soka-

j'ında 4 numarada kunduracı Afi· 

nln arka tar.af pencereılnden 
dlkkiua girllerok bir saat, bir 
çift iıkarpin, bir çift fotln, iki 
çift çocuk fotinf, dört. çJft terlik, 
bir çift saya Ye 20 çift potin bağı 
çalınmııtır. Suçlu belli değildir. 

ların ahlak düzenliği temin edil· 
mff olacaktır. 

Tüze (Adliye) bakanhğı bu 
geniş Ye ıumullU ltfode bUtun 
bayır kurumlarından, sosyal te
ıekkUllerden Ye halk evlerinden 
yardım iıtemektedlr. Proje ikmal 
edildikten ıoora KOltUr bakanlı· 
fıaın milmo11il bulunduracağı bir 
komlayonda kat'I ıeklloi alacak
hr. Hapfıbaneler fçlo muallimleri 
ldarel hususlyeler temin ede-
cektlr. 

Bir Günlük Düşme Faciaları 

Dört Kişi Düştü, Bir 
•• 

Kızcağız Oldü 
Son yirmi dört ıaat içinde 

ıehrlmlzdo birkaç ıukut faciaıı 
olmuı, bu arada bir klzcağız da 
can Yormlıt:r: 

Cerrahbaşı sokağmda oturan 
kundura tamirciai Yusufun 6 ya• 
tındaki kızı Feriha evin taraça· 
llndan ıokağa düşerek ağır su• 
rette yaralanmıf, eczanede teda
yfıi 1apılırken &lmUttftı. 

lf Haydarpaıada aktar lımail 
Hakkımn 3 yaıındald kızı ismet 
eYİn nstkat pencereılnden sokağa 
dilterek fena halde yaralanmıı, 
hastaneye kaldırılmııhr. 

~ Atpazarında Salih admda 
birinin çocu~u olan 11 yaıında 
Hamdi, dUn blr çitlenbik ağacı• 

nın dalları araaında dolaşırken 6 
metre yliksekllkteu tramvay cad· 

deıine dUtmü.f Ye muhtelif yerle
rlnd•n yaralanmıı, blr bileği de 

ohommiyetlice inciamlıtlr. * Emln6ni1 hanında tavan 
tamir eden lzmlrli dOlgor Haaan, 

tavandan döşemeye dUıerek J&r&• 

laDmlftır. 

Azhk Okullarmda 
Ku!tl1r BakanlıtJ, azlık Ye 

ecnebi okullannda okutulan tUrk· 

çe, tarih Ye coğ"raflya dersleri 

hakkında bazı yeni karar almııtır. 

Bu derslerden talebenin hakklle 

istifadesi temin edilecektlr. 

P•z•r Ola Hasan B. Ki ı 

.,11 11111111111 ı m ıi11 "1 
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( Gtlnün Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Tarım Bakanı 
Evvelki gün şehrimize gelen T~ 

Bakanı Muhlis, bugün Bakanlığa Dil' 

lı daireleri l'ezecek, sonra Ada~ 
na l'İdecektir. Tarım Bakanı Ank;J 
dönünce, doğu illerinde yapbğı -' 
tetkik gezisi hakkında Batbakana tJ 
hat verecektir. 

* * • 
San'at Mekteplerl için 

Kültür Bakanlığı San'at mektep~ 
için makine, avadanlık ve diğer -
zeme satan alacaktır. 

• • 
Kültür Bakanlığının yayın dire~ 

lüğü için bir mütercim alınacakt'"" 
• • * 

Bir Yangın 
Evvelki gece Çemberlİta§ta Ati~ 

Pa§a camiinin arka tarafındaki sok-J 
ta bir yangın çıkmıJ, fakat airayet 
meden söndürülmÜ§tÜr. 

* * • 
Bahk EnstltUsU 

Yüksek Balık Enstitüsü, balık ij•' 
salatı ve konserveciliği bakımın 

çok yararlı i§ler görmek üzere f 
yettedir. 

*. 
Dolmabahçede 

Milli Saraylar müdürlüğü, Do~ 
bahçe sarayında tamirat yaptırın'1" 
karar vermi~tir. Sarayın bir kısmı ~ 
rindeki kurşun levhalar değiştirilee"' 
tir. 

fartlna Faciası 
Karadenizdeki son fırtınalarda ~ 

yos civarında boğulanların sayısı 7". 

miyi bulmuştur. 
.. * * 

Sovyet Doktorları 
Ankaradaki Tıp kongresinde b:1 

nacak olan Sovyet doktorları bu sa 
Berlin yolile ıehrimize gelmişlerditt 
Akıam Ankaraya gideceklerdir 

* "' * 
KUltUr MUsteşarı 

Şehrimize gelmiı olan Kültür rnii' 
ıarı Rıdvan Nafiz bir kaç gün so 

Ankaraya dönecektir. 
* * • 

Fırıncılara Ceza 
Son günlerde bazı fırınların çe:; 

uygun olmıyan ekmek çıkardıkları 
rülmÜ§, ceza kesilmi~tir. 

* * * 
Üniversitede 

Bu yıl Üniversitede talebe sa~ 
geçen yıla niabetle daha çoktur. v;; 
lere muntazaman devam edilme 
dir. 

* * * 
Şehir rı11ecll&lnde 

latanbul Şehir meclisi ikincitef~ 
birinci günü toplanhlanna batbyaV""j 
tır. Meclis bu devrede bir çok Jntl' 
iıler baıaracaktır. 

* * • 
Sokakların TemlzliAI i 

latanbul belediyesi, sokaklarııJ ~ 

mizliğine önem vermektedir. Hiç~ 
aokağın, günün hangi saatinde ol ı' 
olsun pis kalmamaaı için lazım ge 
her §ey yapılacaktır. 

- Eizim kız hasta oldu, Hasan Bey .. - Ttıtatı' )'&ptırdım •• - Nefoı ettirdim .• Yino de iyi olmadı. Hasan Bey - Hah, senin aklına t1.1rP 

DQnkU nOıhamı:ıda: •Pazar Ola Huan B, diyor 
ki,, adlı illnQıı karlkatlir ıtrtıl•ln altındıkl iba
re yıınlıt kon-nut •lduğundın okuyucuları· 

aıırd n lbllr dl'emek :e beraber, buıilu tekrar 
Y• &Ali lbarul ile ko7u1orua 

aıkayıml TiltsOcülerin, üftirükçülerin kcra"' 
· meti olaa idi, senin kızından önce kendi 

J kendilerin• faydaları olurc.u. 
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7 Birinci 1 ~ırln 

'Hergün --
Nüfusun 
Ve Nüfus Sayımının 
Önemlilikleri 

Server fsklt -

Matbuat Umum MlldürlUjünde 

Bugün belli olan şudur ki; her mil· 
Jet, kendi varlığını koruyabilmek, öte· 
kinden daha üstün olabilmek için sa· 
yıca da çok olmak gerekliğini anlamış· 
tır, bunu teşvik etmek de ve bu ideal 
için uğraşmaktadır. 

Şimdi, görülüyor ki milletlerin 
mevcudiyetlerini muhafaza bahsinde 
nüfus meselesi en başta gelenidir. 

iş böyle iken, bu kadar önemli bir 
kuvvetin kemiyet ve keyfiyet iti-

Resimli Makale 

SON POSTA 

a Hasta a r 
Sözün 

Bedevi Topu 
Olurduk .. 

Sayfa 3 

Kısası 

----------------Ek-Ta 

Dünyanın gözleri, bugünlerde, Ha
be.şistandan başka hiçbir şey görmÜ· 
yor. Her şeyden fazla, daima kavga
ya, kan dökülmesine t~ne olan insan· 
lık bütün manevi varlığını, duygula
rını, düşüncelerini doğru Afrikaya ta• 
şımış, onları Adisababa sokaklarında, 
Harrar çöllerinde, Ogaden dağların· 

da, Eritre kıyılarında gezdirip duru· 
yor. 

< Sürüden ayrılanı kurt kaparmış)) 

diye bir laf vardır. Bu lafa uyarak, 
ben de son zamanlarda, fikren oralara 

barile hesab ve tutarının her yönden 
açıkça bilinmesi de en önemli iv de· 
fi-il midir~ 

Haeta ioin her ıeoen glin bir yıl kadar uzun cörünür Jer de bu baıtalar ıibidir. Onlar için de günler, yıllar kadar sık sık gidip geliyorum. 
o muayyen bir mtiddet ııonra yataktan oıkaoığını, ha7at uzundur Ye bu uzun :yılları katetmek için kuvvet n kudret Bu münasebetle yeni bir şey öğren· 
ıçioe glreoeğioi, inıanlar araeına kantaoağıoı umar. Pen- toplamıya çalııırlar. d H be d bo öd 
cereeinden 1eyrettffi gbel hakikat onu bir an a-.utabillr. Fakat gerek birincide, gerek ilclnolde bizi ıelbaete 91• im: a şistan a, rcunu .. emi-

~ ...,.; Fakat gözü daima yanandaki tak•lmdedir. Yaprakları hep karacak olan yegloe k11ne• ümit ve azimdir, ümidimizi yenleri, alacaklısı her kimse onunla 
Bir milletin kendi benliğini tanıma- birdea yırtmalı: n kurtuluı rttntlne bir anda nrmak lıter kaybettiğimlı aGn ne yatakta11 kalkabiliriz, ne dlittilğümüa beraber ayni zincire vururlar, borç ö-

eı ve bir devletin yurdunu iyi idare Ruhtan haeta olanlar, 7abut bir felllcette yere ıerilt~• fellketten kurtulat,iliriı. deninciye, yahud ki alacaklı alacağın· 
edebilmesi için bütün kuvvet ve kud- dan vaz geçinciye kadar bu vaziyette 

retini bilmesi lazımdır ki onlara bü- ı 

1 
' bırakırlarmış. 

tün bunları ancak istatistik anlatır. f8 • 1 D A B L B A B E B L E R 1 Bu tuhaf cezanın hikmetini anhyan 
tatistik, hadiselerin ve mevzuların bir varsa beri gelsin 1 Borçlu, taahhüdünü 

ııevi bütçesi ve onların röntken, baro· ·------------------------------------------·- ifa etmemesinden dolayı haydi ceza 
metrosu ve aynası olduğu gibi, hem Son Tetkı.kl•r Ve Verı·ıen Kararlar ş .1.. görsün! Alacaklının ne suçu var?.. 
rakibi susturucu kuvvetli bir vasıtası ~ o, or Zahir, o da, batakçıya para kapbr -

hehm ~el bir milli müdafaa silahıdır. o: ş kt z . e· z t• Cemiyetinde ~=:k.enayiliğinin cezasını çekiyor O· 

ıa mınere yer vermiyen, apaçık bir ar a engın ır ey ın 
sözdür. Ayni zamanda bu açıklığı ile Yeni Se,.İm Her halde düşündüm de, şayet bu 

ae sonuçlar. ilmi bir kiymet verir. M k V B I y cezayı burada da tatbika kalkışacak: 
lnta asi U•• cut U uyor Şoförler Cemiyeti, dağılan olsak, bizi bağlamağa, zincir, filin da 

Şimdi Mııim de insan kuvvetimizi idare heyeti yerine ıelecek Per• yetmiyeceğinden, hep birden, bedevi 
anlamak için tekrar istatistiğin yardı- ıembe gOnU yeni idare he;etinl topu olurduk. Ve çok korkarım ki, 

mını İstiyeccğimiz zaman geldi. Sayısı Altmıı Milyonu Bulan Ağaç- ıeçecelctir. EYvelkl akıam cemi· İtalyan - Habeş harbi sürüp IPder ve 

Yurdumuzda ilk ve ilmi nüfus sa- ı f d E yette blltun takıi yerlerinden hele Avrupaya da sıçrıyacak olursa, 
yımı bin dokuz yüz yirmi yedi yılında )ardan Sil 8 9 dilecek glSnderilen birer murahhaaıa işti· birkaç yıl sonra, bütün insanları, Ma111 

yapılmıştı, ondanberi sekiz yıl geçti. Haber aldıtımıza g6re, Baıba• edeceği Umt t•kllde islahlarına raki .e bir toplantı yapılmııtır. kıyılarından Hindistan hududlarına 
Cümhuriyetin bu ferahlı sekiz yılında kan lımet loönl ve Tarım Baka• l'İrJıllecektlr. Bu toplantıda eıkl idare heyeti kadar biribirlerine mmaıkı kösteklen· 

çok arttığımızı bazı yerlerde yaptığı- nının Doğu yolculuklar\nda ıtsze Balkanlardan gelecek geçmen• uzun uzadıya tenkit edllmif, bir miş göreceğiz. 
mız deneme sayımlarından anladık. çarpan ve ıimdiye kadar lılen· ler araaında zeytin ve zeytinyağ· çok milnakaıalar olmuı, neticede Onun için, bu Habef adetinin biz-
Şu halde, şimdi önümüzdeki ilk teşrin memiı olaa memleketla tabii calak &zerJnde lhtlaaı 1ablbJ olan• yenf yapılacak ıeçfmin bUtlln lere de sirayet etmemesini can ve iÖ-

ayında yapacağımız sayım sonucu es- Hnetlerlnln itler bir •aalyete ların bu mıntakaya yerleıtlrll· toförlerln iıtetino uygun olma11 nülden dilerim. 

k~sine göre daha çok tutar gösterece- ı•tlrllmHl için yapılan tetkikler meal dUıUnOlmektedJr. Antalya • fçJn yeni namzet Jfatesloe eskf 
imden bizi sevindirecektir. ara1ıoda ~nemli lılerdea biri ola• Kurkutell • Alilye aahill llzerln· idare heyetinden hiçbiriıinin adı 

v k Ki A BI ·k N ı deki ikinci ıeytin mıntaka11 ola· yazılmamaıı kararlaıbrılmlfbr. 
ı apacağımız bu son sayımda Cla ra lfı • ntep • recı • iı p 

kaç k' · ld w ılbl ,.
0

k ıenlı bir hı-a i,.'-• rık lılah edilecek olan Akdeniz Yeni idare heyeti eeçlldikten 
ışı 0 ugumuz hiç yanlışsız or- w ..., 7111 

tpya çıkacağı gibi, bu tutarın kadınla- yapılmıt olan ye sayılan 50. 60 11hlll (Fırat havzası) lımlol alan ıonra. cemiyetin bUtUo hesaplan 
n erkekle • kl b milyonu bulan bakımıız ıeytı'n bu kısım da teknik bir zeytin Ye tasfiye edilecek ve ceml1et yeni 

' .rı, çocu arı ve unların Yap· kurulmu• gibi bfttlln heaap •• ları, ana lısanJarı, dinleri, okuyup yaz- •iacıaıa lılah edilerek lıtifade zeytin yaicılığın Ye zeytin yaj'ile Y " 

,ına bilen ve bilmiyenleri, evli, bekar, edilir bir hale konulmHı lıl yardar. alikaaı olan sanayffn lnkfıafı im· muamelelere yeni baıtan baıla· 
a l I l kin içine glrmit olacaktır. nacaktır. 

u 0 an arı, meslekleri ve san·atlan Bu huıusta yapılan fttkiklere 
hatta sakat ve sağlam olanları ve dah~ •• haıırlanaa raporlara ılSre, AJ d N h• 
birçok yönden özellikleri de anlaşıla- buralardaki •taç miktarı bugll• em ar a ıye 

Maliye icralarında 
Y eoi lstanbuı maliye teıkillb 

kanununa göre, icra memvlarının 
hukuk mezunu olmaları lhımdır. 
icra iti zor olduğu için hukuk 
mnunları bu memuriyeti kabul 
etmemektedirler. TeıkilAt kuru• 
lalıdanberl Oıkndarda d6rt vı 
diğer bölgelerde de 7 • 8 icra 
memurluj'u hlll açıktır. Halbuki 
icra memurlarına (40) lira kadar 
aıll maaı verilmektedir. 

caktır. bl M d J Marmara, Aydıa, Karadenb gl Ü Ür ÜğÜ 
istatistik medeni insanlarin 

1 
•• d. HJtl• J•tlıtlren mıntakalanmıı· 

. . şı ır. d 
Şımdıye kadar biz bunda erginliğimizi ald •taç miktarının alb mlılln· Eıkl Harap Binadan Artık 
gösterdik, bu kez de clbirliği ile çalı- den fazladır. Mtıteha11ıaların tıt• 
farak ve sayım günü gösterilecek yol- klklerl, buralardaki zeytinlerin et Kurtuluyor 
larda giderek bu sayımın kolayca ya- kıımınua çekirdek kıımına ıBre Alemdar nahiye merkeıinln 
pılmasına ve istatistiklerin doğru tu· daha çok ve •• iyi~ zeytin •YHfı bulundutu eıki zaptiye neıareti 
tulmasına yardım edelim. · olan ylzde 65 e yanaıbğı aetl- blnaaı harap •• ııbhat bakımın· 

ceılne varmı,tır. dan çok fenadır. Bunun için bu 

Yaramazlık 
Yaparken 
Yaralandı 

Kumkapıda 13 yaııuda Nobar, 
ellnde bir ıarap fİie&Ilo yoldan 
geçerken ıazeto bayii Karebet 
ile alay etml~, Karebet de kendi· 
ılnl kovalamfya başlayınca yere 
dUşererek elindeki ılto ile kar• 
nından yaralnnmııtır. 
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Ziraat mllteha11ııları, · uyı11 binanın yıkılmaıı, yerinin de sa• 
60 milyona yaldaıa• bu ataçlann tılmaıı kararlaıtırılmııtır. Münasip 
on 1ı1 içinde ve planlı bir çalıı· bir bina yaptırılıncıya kadar Alım- Nüfus Sayımı GUnUnde 
ma ile tamamen iılah edilebile- dar nahiye mlldUrlUjll Ayaıofyada NOfus aayımı gUnUnde çalı,. 
c•tlnl ileri sürmektedirler. Bugln eıki TalAt Paıa konaiJ yanındaki maları zaruri olan mUeuıseler 
bakımııılıktan koruluk halin• ahıap binaya taıınacaktır. menıuplarına vHikalar verilmek· 
gelen n adeta ıeytln ormanlan Bu binayı lıgal eden kiracılara tedir. Ellerinde böyle YHikalar 
ıeklinl alan ataçlar, mıntakalara binayı boıaltmaları için tebligat bulunanlar, sayım gUnO lılerlnfa 
ayrılacak •• mllteha11ııların tayin JBpılmıotır. ba§larına gidebileceklerdir. 
~==========================-=:::c:a==r:================~= 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Kartal Çimento fabrikuında çahtan bir iıçl anlatıyor: 
" Fabrika dahilinde çalıtan bilumum ltçller• tatbik 

edilen yasa tudurı it aaatlerJnden bet on, azami on 
bet dakika it• giç batlanıldıfl ıaman birinci defa Uç 
gün lııiı bırakılır, ikiaciılnd• aç yevmiyt1l kullir 
tlçllacllaOnde İH itten elçektlrlllr. 

Bir itçi ufak bir hatuından dolayı blliitlraz n 
mazeret fabrikadan ko•ulur, itlerin aıalma1ıadan ••ya 
havalar n tiddetli ıotuma1ından dolayı fabrika iki iç 
ay kadar çalıtmaz. Bu ılop e1na1ında makini ltçilerln-
den fabrikada hiçbir bak ve bukukJara olmadıiıoa dair 
lmıa alınır. 

Sıhhate gellnceı Sıhhatın yerinde olmadığı apatlklrdır. 
Fabrikanın ne yemekhane•i ne lokanta11 ve ne de ban• 
yoları •ardır. Ameleler ötle yemeğini yilzlerl ırlfalerJ 
toz lçeriılnd• orda burda 7erlor. Aktam olunca da yi•e 
bu tekilde ey}erlne giderler. Bir amelenin kafa11 g8zl 
yorulmadıkçA •eya buna benzer bir bal •ukubulma
dıkça fabrilıı:a doktoru ne muayene eder, ne rapor nrir. 
ne de Hiç ta niye eder. 

Son zamanlarda makine ltçilerlnln miktarını da 
azaltmata 9alıtıyorlar. Bu iıe az ltçiyle çok it yapmak 
ıiyuasının mabıulöd&r.,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

ilaçlara Bandrol 
Yapıştırılacak 

Fakat Bu Bandrollar He
nüz Hazır DeAUdir 

Evvelce çıkan bir kanun mu
cibince, sıerek içeride yapılan Ye 
gerekse harlÇten ı•tirilen tıbbi 
mUıtahzarattan bir resim alınmaıı 
icap ediyordu. Kanun bu reımln 
bir nizamname yapıldıktan IODr& 

alınmasını emredi1ordu. Nizam• 
name timdlye kadar bazırlaama· 
dığı için bu reılm de taball edi
lemiyordu. Sıhhat Bakanlılı nl-
1amnameyl bazırlamıı ve 23 Er 
llllden 23 birinci Tefl'lne kadar 
htr tOrltl mftıtahzarata, daıln• 
ve kıymetine 1'6re (1), (2), (3) ve 
(5) kuruoluk bandrollar yapııtı• 

rılmaıı lazım geldiğini de rumt 
ıaıete ile llAn etmlttlr. Mtlddetin 
bitmesine (17) rOn kalaıııbr. Mal 
mUdttrlUklerine, VllAyet defter
darlıklarına eczacalar mllracaat 
ederek tıbbi mllıtalızaratın kaau
nuna göre baodrollaamalannı 
lıtemlılerdlr. Halbuki henllz ban· 
drollar bastırılmamkftir. DDn h• 
mirden alakadar mUeuea•y• .... 
len bir telgrafta (100) bin ban· 
drol lıtenmlı tir. Sailık •• Finanı 
Bakanlıkları vakit dar oludğu ve 
müracaatlar da çoğaldıl'a için 
Darphane ve Damıa matbaasına 
1enl tıbbi bandrollar slpariı et• 
mlılerdlr. Matbaa ıece ve ıündUı 
fasılaıız olarak bandrol yetiı· 
tirmeye çalııacak ve çıkacak 
bandrolları da hemen vlllyetlere 
gönderecektir. Mllddetl içinde 
bandrollanmıyan eczalardan beı 
kat ceza alınacaiı ı,ın bandrollı· 
rın bir an evvel )'•tiıtlrUmHI 
icap etmektedir. 
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HAHKEHElEIDE 
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Genç Bir 
Arnavut 
Kızı Mahkemede 

Arnavut tebaaaından Prevezeli bir 
ıenç kız.. lstanbul Kız liıeainin son 
aınıfında bulunuyormu§. Suçlu olarak 
mahkemede.. Duru§ma.aı ikinci Sulh 
cezada yapılıyor. Suçu da izinsiz ha· 
reket ı latanbula iki yıl önce ıelmiı. 
ikamet tezkeresi almam•§· 

Kendiaini §Öyle müdafaa ediyor: 

- Geldiğim zaman türkçe bir keli· 
me bile bilmiyordum. Kanuni muame
lelerin de acemiıi olduğum için tez
kere çıkartamadım. 

itin asıl tuhafı bu kız numarasız 

talebelerdenmiı. Hakim soruyor: 

- Mektep numaran kaçtır? 

-Yok! 
I 

- insan mektepte okur da numa
rasız ol UT mu? 

- Benimki öyle efendim!. 
Duruımanın baıka süne bırakılma· 

aına karar verilip de 1renç kız dıtarı 
fırlayınca kendisine sordum: 

- Liseyi bitirince nereye devam 

edecekainiz? 

- Edebiyat Fakültesine. 

- Sonra tekrar Arnavutluğa mı 

döneceksiniz? 

- Hayır!. Ben Türkiye için çalı· 

ııyorum. Edebiyat Fakültesine air
mekten maksadım da Arnavut ruhu
nun hususiyetlerini canlandıracak ta· 
heaerler yaratmak! .. 

Tersakan Çal}da 
Boğulan Genç 

Sltli Terakki U.eaini ikmal 
"'-.. Ye Anu

pada taballine 
hazırlanan Ömer 
Tehirin lorda 
avlanırken erba· 
acla Teraakan 
çaJIDA alrdiifnl 

·· zmek bilm.dlil 
ı boğuldaiunu 

y .. zmııtık. BuıQn 
bu lnymetll gen
cin • reıminl derç 
edl1orus. Erbaa· 

Ömer Tahir hlar Ômer Tahl
rin öltlmllndon çok mtlt• ->u ir 
olmut Yo bu 6lllmlla matemiai 
tutmuıtur. 

r ı 
Bir Doktorun 
GUnl Uk PazartHi 

Notlarından (*) 
----------------------------· Ümmüddem( Emanizgom 

Kan Kesesi 
a.ı •• ita.ta••• ... ,a. kap•fı••• 
ru tarafında ili JU••fak Ye lar
maaı reakte bir keHala 8'1• kapa
tına atırlık Hrdlf ladea tlklret 
ettL Klçlldlkte:a blr nokta halin· 
de olan ba kısam yayq :ra••ı ka
tGk taırlkler a.tlceai bl:rGdlflnl 
H arHsra bat atrıın J•ptıtını 
•• ı.tta. 
Denelal tıtH•Öt p9lrea bu har 
tam da aaabl naha Yardı. Şlklr•t 
ettltl kaa keaealnl timdir• kadar 
aldıfı lll9lar iri edemedlti l9la 
ea kı.. roldaa elektrik cereranı 
tatbiki auretlle erittim H ltasta11 

bu 11braptaa •• andltedea k•rtar
dım. DahUH kanı ka•Yetlendlre
cek teklld• kaYHtli r••ealnl H 
bUhHıa kura incir •• kuru ld• 
:remıalai tenblla ettim. ha, ••r
•edlm. 

t•) Bu aotlara kHlp aald•Jtnı., Jalaut 
ltlr alblme r•Plfbnp kollekairıa ,.,._ 
•ıs. Sıluata aamanuuada bu aetlu W, 
ctı:ılor ılbl lmdadınıu etlfıblllr. 

SON POSTA 

E THA E LE • 1 

Hekimhanda Beş Y ıllıkBir 
Ur ay 

Progra ~ 
mı Ya
pıldı 

Hekimhan, (Ô.ıel) - Hekim· 
han deniz yUzllnden 1094 metre 
70ksekllkto SiYaa • Malatya yolu 
l\zerlnde •• Sl•u• 180, Malat• 
yaya 70 kilometre meaafededlr. 
Kaza merkezinde 500 •• Ye 2400 
11Dfu• Tardır. n,enln Kartunlu 
Ye Haaançelebi adlı iki kaınuaa, 
88 parça köyD Ye bunlarla bera• 
ber 33 bin nnfuıu vard1r. Hekim· 
han KISprftlD Mehmet Paıa tara• 
fındın kurulmuıtur. 1920 11hna 
kadar nahiye olarak kWlanılmıı 
ıonra kaza yapılmlflır. 

ilçenin oarbayı Galip Mutlu· 
dur. Çalııkan •• becerikli bir 
adam olan Galip Mutlu 4 yıl 
«Snce kurulmuı olan uray teşkila· 
bnı genlıletmif, bfttçeyl 1500 
liradan 5440 liraya çıkarmıı, em• 
Yalimetrukeden Ud dOkkinla bir· 
kaç araa ıatın alınarak bunlarla 
belediyeye Irat temin edilmlı, 
f ennl bir meıbalıa yapılmıı, birkaç 
numune kaaap dUkkAnı De çok 
ıtızel bir uray blııau 7apa1Dl1ftu. 
Uray yllnteıeıi lSnllmtızdekl Cllm· 
buriyet bayramında açılacaktır. 

Çar11 tamir edllmiı, bDUln 
dOkkinlara umekin konalmuı, 
101lar Ye kaldırımlar ıslah edil· 
mittir. Yakanda d8rt kilometrelik 
bir meaafeden ıehre ııbbi ıu 
ıetirllecektlr. Kazanın plln dahi· 
linde bayındırJaıtınlmHı için beı 
71llık bir proiram yapılmışt·r. 

HeklRthanuı genel 9örl111,a 

Simavda Ağaç 
Sima•, (Özel) - Af aç konto 

ma ceml7etl ıonbahır çalıfmala• 
naa bapmqtır. Bçeba1 Fahri de 
bağ ye bahçelerin koyun ve ae-

Koruma Kurumu 
~ller tarafından harap edilmemesJ 
1'1u eaaah tedbirler alaak SUN

We cemiyete blylk mhaheret 
ehtermektedlr. 

&ı111av •laç kor1ı1ma kurumun•n 8yelerlade11 bir loamı 

Simav Orta lektıbi 
Sima•, (Ôzel) - Orta .. ktep 

muallim kadroıu tamamlanmıfbr. 
Y &lnı& muaild mualllmJ yoktur. 
Bu der• veklletle idare edilmek· 
tedlr. Mu•ikl muallimi de tayin 
edlllrae kadroda biç ekalk kalma· 
mıı olacakbr. 

Tokadın Meıhar 
Pastacısı 
Ahmet Usta 

Yalovada Sünnet Düğünü 
Evlenmemiye Karar Vermiı 

Sebil, Adlı Bir Kızdır 
Tokat ( ÔSel )- Burada puta 

ıatarak iki ço
cutu mektep
te okutan •• 
kencliaile be
ra ber bq nll
fua bu?eyen 
Ahmet adında 
biri vardır. 
Yıllardan beri 
Tokat da paa• 
ta ıatan Ah· 

Y•lo"9tle Kızım.,.11 •lrn•et ettlrdlll pwalar 
Y alo't'a, (Özel) - Kızılayın 

Y alo•• Uçe kola tarafmdaa bl
ylk bir ılhıDet dapnll 1apılm11 
52 yokaul 7ayru ıllnnet eW. 
rilmiştir. 

Y alo•anm zenplerl de KızıJ
aya tebenuda bulunarak çocuk· 
larJDI bu yok1UI J••rularla be
rab.r •llaaet ettlr.iılerdir. 

Dllj'Unde elde edilen baııla· 

bD )'Brlll SOCUk JUYa&lnda oku• 
J•cak yanulann tlatlyacına ıu
fedilmek llzere çocuk ealrııeme 
kurumuna Yerilmlt. diier 7anıı 
da kızıJaya kalmıfbr. 

Bahkıslr Halkavi Sinımaıı 
Balıkealr, (Özel) - HalkeYJ 

ılnema•ı çok rafbet sarmOıtnr. 
Getirllea aeıll filmlerin klr&1ına 
karıılık olmak llzere ıiaemada e., kuruı tıcret ahamaaı kuar
lqtanlmııtır. 

BUTON ULKE.Y I· 
HE RC.UN 

.. 
DOLASAMAZSJNIZ 
F.AK.0.T· I · 

modin kız ol
duğunu hiç 
kimM bilmez. 

• 1 

Ahmedio ud adı SebUedJr. 
Erxurumun Muratpqa mahalle
ıinden ZOIAJ oflu MualafUU1 
luzadar. Klmaeli Joktur. 14 J•• 
ıında iken Abdullah oifu lbra
hlm adında biri ile Dlpntanmlf, 
fakat bUyUk harp patlamıı, Se
blleain nip•b11 ukere gitmiı, 
ıehit oJmuıtur. Bu ıuretle dibaya 
evine ııirememlf olu Sebile e ... 
kek loyafetilo gumefe batl••lft 
bir mllddet Adapuanada dellallık 
yaplDlf, aonra aarulle Trabzon, 
Rize, Samaun •• S.Yuta puta· 
cılık etlllİ.f, Dihayet Tokada gelip 
yerleımlttir. 

Bay Ahmet, yahut ta Bayan 
Sebile evlenmek ve bir erkeje 
hizmet etmektense bu yolda ha· 
1abnı kazanmayı tercih etmek• 
tedir. 

Kadının 
Şahsiyetini 
Öldür meyiniz 

Bir erkeğe niçin falan veya filia 
dınla evlendiğini sorunuz, söyliy 

J Gene ayni erkeğe niçin falan 
filanı sevdiğini sorunuz, cevab 

'mez. 

( Evlenmek zannedildiği kadar rn 
J lia dayanan bir iş değildir, tabiat e 
l le kadının birleşmesini zaruri kılnı 
· Jlu zaruretin yerine gelmesi için 

bir vesile icad eder. Evleninciye 
her vasıta meşru sayılır, fakat e 
dikten sonra his durur, mantık 
meğe başlar. Kadın kocasını, kocasa 
nsmi açık gözle gönneğe başlar. 
an,künlüğünün sebebini tahlile 
lar. Belki bu sebeb kadının cazi 

dir. O vakit erkek kadının güzel· 
C!Uşman olur. Onu her şeyden kıs 

l mağa başlar. Şüphe onun kalbini 

,

4 mt surette büker durur. Ka lı'l iyi 

hıvalet yapsa, güzel bir elbise y 

f 
ltocası itiraz eder. Diğer kadınl 
farklı giyinmenin manasını arastı . . 
ia çalışır. Kadını ezer, ve onu 
liadınlardan ayn görmek ister. 

Erkek itirazları ve tenkidleri ile 
chnı kendi istediği yola getirir. Qnd 

tediği kalıba döker. Kadın şahsiy 

Jiaybcder. Ve erkeğin yarattığı 
luk olur. O vakit tanıdıkları onu 

1 dükçe, 

1 

- Bu kadın evlenince amma d 
ti, derler. 

Etrafınıza bakınız. 
eoma yaldızı eönen, Jı18hsiyetini ka 
Clen ve kocasının benliği içinde eri> 
birçok kadınlar görürsünüz. 

Garibdir ki erkek kadını istediği 

bLa dökmekle onda sevdiği şeyi 

dürmüttür. 
Onun için evlilikte iki tarafın 

birini ezmesi, birbirine uyması 

birbirini tamamlaması gerektir. 1 
nı değiştirmek. onu ö)dünnekten 
ka bir şey değildir. 

Evlendiğiniz zaman karınız üz 

de fazla tazyik yapmayınız. Onun 

aiyetini muhafaza etmesine itina 

niz. 

«Erkeğin kadından daha yaşlı o 

m !Azım geldiğini söylerler. Halb 

ben erkeklerin daha çabuk öld ·· 

rini, kadınların dul kaldıklarını gö 

1 yorum. Mahallemiz dul kadınla d 
dur. Bu da kadınla erkek arasında 
yaf farkı 'blmaması lazım geld' 
göstermez mi) 

Çok yaş farkı her itibarla 
dır. Fakat erkeğin kadından az 
yaşlı olması her halde faydalıdır. 

TEYZE --··-·-···-····--... ·--·---·--· .. 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıec• nöb•tçi ecuneler ıanlard•rs 
Alemdar (Efref), Beyaaıt (Cemil), 

Ş.bıadebaıı (Hamdi), Fener (HO
mettln), AkHray ( Sarım ), Karr 
sö•dk (M. Faat), KadıldJ:r (Sotrakl 

•• Oçter) Oaklldar {lttıhat), Samatf• 
(E..roftloa), Qakarköy (Merkea), Be-
ıiktıı (Nail), Sarıyer (Aaaf), Eaıl•
lnl (Hllanl Haydar), Şltli ( Şark 
ll•kea),B~yotlu (Matku•iç),Galaı
( Merkez ), Şehremini ( Niaıaı )t 
Huköy (Halk), K.aaımpRf8 (Merkd) 
Küçlkpazar ( Y orri t, BlyOkad.r 
(Mehmet) Hı-yb•li (Tanaı). 



lngiltere 
Eğleııce 
Masrafı 

lng:Iterede bir tıtatlıtlk ya• 

ı
Bir yılda 700 pılmıt ve lngilte• 
mil /. 1 re halkını• sene

gon. na - de sırf eğlence 
liz lırıuı için 700 milyon 

lngiliz liraıı ıarf.,ttiğf tesbit olun 
muştur. Bu hesaba göre, lngillz 
ailel~ri bir senede yaz tatili eğlen· 
celeri için 10~. lçki için 250, ttı
tlln için 125, otomobil masrafı 
olarak 65, pudra, ruj rimel, le• 
vanta g ibi tuYalet eıya11na 20, 
radyoya 25, tiyatro, yarıf, futbol, 
ıinoma maarafı olarak 60, fotoğ
raf •• bunun malzemesi için IO, 
biıiklot masrafı olarak 6 yeaalr 
ıporlar için de 8 milyon lnalliz 
liraaı harcıyorlarmıı. 

* tngilterede Niv Kaıtl ıebrlnde 
doğan bir çocuk dllnya 

Dünga ha/l/- hafifllk rekorunu 
ili r•'- kırmı,tır. Bebeği 

---~-o_r_a_. doğduğu vakit 
tartmıılar •• yarım kilo bile 
ı•lı;nedlğinl 11Srmllfler. Çocukta 
tabıi hararet olmadıj'I fçl• elek-
trikle ıaıtılmıı bir 1atalda yatını. 
makta ve dahp1 ıurette doktor 
Deıaretl altında bulundurulmak· 
tadtr. ,.. 

Eskiden Amerika Ka•hayları 
ata binmekle ıöhret almıı· 

T aygarell lardı. Halbuki 
kavboglar ılmdl Amerikada· 

tiJr dl ki çiftlikler o ka· 
" dar bU11lmU1tlir-

ki her tarafını bir alhlde atla gea
mek mOmklla olamamaktadır. 
Amerikalılar buna da bir çare 
bulmuıtar, ılmdl çiftliklerini tay• 
yare ile dolaımakta Ye hayvan 
ıUrUlerini baHdao kontrol et• 
mektedirler. 

lngllterede Seçim 
Londıa, 7 (Ôzel) - Slyaal fırkalar, 

lntlhabatıa raklaımaaı Ozeriae faall-
7etlerine ve toplaatalarJaa denm et

HARiCi TELGRAFLAR 
Yunanlstanda Yeni GUrültüler 

•• 
Universite Talebeleri 

Tekrar Carpıştı 
Eski Kral, Genoy Yapılmadıkça Yu

nanistana Dönmiyeceğini Bildirdi 
Atina, 7 (Özel) - Baıbakan Ça'- -· • - - · -"·------· 

dariı, General Kondiliı ile yaptıkı bir Romanyada : 
konuımadn, krallıj'ın getfrilmeıl husu-
aun da Genoydan ayrılmamak içia Q d p 
Kondillıi lkııa etmiıtlr. B 1bakan r Uya 8f8 
bundan sonra yaptıfı bir blldiriA':le, 
parllmento kararlle krallı~ın kurul-
ma1ına kalkıımak eaHıız olduğunu 
ye htkQmetio, 8acedon çiz111it olduğu 
yoldan giderek srenoy yaptırmr ya 

karar verdifiai bildirmiftir. Koyu 
kralcılar, htlkOmetln bu kararJndan 
memnun olmamıglıırdır. 

Eski Kral 
Atina, 7 (Ôul) - Eald kralın ge

noy yapılmadan Yunanlıtana dönmi
yecefi teeyyat etmlıtir. 

Avukatlara Dayak 

Bütçe Dışında 4 Milyar 
Ley Daha Verildi 

Sofya, 6 ( Özel ) - "Ru .. nıka 
Poıta,, gazetesine BOkreıten bildiril
diğin e göre, Romanya; orduıuna bu 
Hne için bütçe haricinde olmak Oze
re 4 milyar l•y vermlotiı. Birinci 
Kanunun 81 ine kadar toplana.ak 
olan yeni Yergi haa )Atından orduya 
iki m"lyar ley daha Hrllecekmiı. 

Baıkaca or: unun yeni harp leva
&Jm ı .,. ıilthlarla techiı •dilmHlne 
allratle duam edilmekteym"t• 

1 . 

V er1a7 muahedeei Almanyadan, 
denizaltı gemilerine aahip olmak hak
kını almııtı. Fakat Hitler Veraay 
andlaşmaıını yırttıktan sonra Almanya 
denizaltı gemilerin• de aahip oldu. 
Reıimde yeni Alman denizaltı gemi
lerini görllyorsunuz. 

Atiaa, 7 (Ôael) - Atiaa ıre Pire 
avukatlarındaa ltefyil• cGahurlyet~ 
u·ukat Tlb• bakanlıt••• giderek, 
uluıua hurriyetlne dolcuıaulmamaaının 
tem,afal iııtemlıler, fakat bu aırada 
kralcılar taraf ıadan d6Yülmlılerdir. Amerikada: 

Talebeler ara111nda 
Atlaa, 7 (Özel) - OnlHrsite tale

belerladH kralcılar ile oumarlyetçiler 
arHıada yeal bir çarpııma olmuftur. 

Sellniktekl cumurlyetç' Eleflroa 
Tipoı a-azetHI on beı l"ln kapatıl· 
mıttır. 

Ruzvelt, Siliılı Satma
mak Emrini Verdi 

Hava Kuvvetleri 
Atına, 7 (Ôzel) - Han lıuYYet-

lertnia takYİJUI içi• alınmaaına 
karar '18rile11 47 bo•barclıman tayyareıl 

Hükumetin Bu Emrini Dinlemigen
ler Beş Sene Hapisle Yatacaklar 

Jkiaei l(jnunda Yunanlıtana tu'lm 
edilecektir. Tallm için de 30 uçak 
alınacaktır. 

Bulgarlstanda : 

Süel Bir Şölen 

- .t~'ıy~d';7" ' •~~ •o•• • ' 
0 

' • •-·-• 

Her Talebe Spor 
Diploması Alacak 

Vaıington, 6 ( A.A. ) - Bir
leılk Amerika hUkfımetleri top, 
mitralyo.z, tank, tüfek, tayyare 
motör, tayyare içJo yedek par• 
çaları, gaz, harp gemiıi ve mal• 
zeme ffbl her nevi harp malze
mesine ambargo konulduğunu 

Sofya, ' (Ôzel) _ Ge~Hde yapı· ilin etmlıtir. Romıı, 6 (A. A.) - Faı· at partiıi 
laa Bulıar maanralarına iıtirak eden l!u karara muhalefet etmek sekreteri, retkill beldmler tarafından 
bura 7abancı ılel ataıelerl, Bulgar bet sene hapis \le onbin dolar muayene edilerek bedeni kablllyetlerl 

Basamak, Basa
mak Çıkışla ,.,fionu 
.1-/ep Yük$e/iş 
Olmaz! 

Çin tarihçilerinden Sfu-Ki nin ri~yetİ· 
ne göre evvel zaman içinde ünlü ve tanlı, 
ıerefli bir hükümdarın ahırında günde 
binli yol alır bir at vardı. (Li) nin ne ol
duğunu bilmiyonım amma, bir kilometro
nun onda biri olsa &'erek. Çünkü bir al 
çatlasa dahi günde yüz kilometrodan faz
la yol alamaz. Her ne İse, Çin tarihçisi 
Sfu-Kiyi dinliyelim: Baıka bir hükümdar 
elçiler yollayıp o atı istedi. At sahibi ku· 
rultaya sordu. Orada bulunanlar atm ve
rilmesini doğru bulmadılar. Fakat hüküm
dar, bir at için savap girişmek isteme
di, hayvanı verdi. Ertesi yıl, atı alan bir 
hükümdar - çok bulan çok ister demezler 
mi ya • bir elçi daha yolladı. Atını aldığı 
adamm avretini de istedi. Kurulta7 kıya
meti kopardı amma, hükümdar sotukkan· 
lılığl elden bmakmadı, bir kadın yibinden 
bir savat çıkarmayı doğru bulmadı, karı· 
sını yola çıkardı. Öbür hükümdar, hem 
buldukça bunayordu, hem bir çUll'ar çı· 
karmak istiyordu. Onun için üçündi bir 
elçi yollayıp atım, avretini elinden aldJğı 
adamın ülkesinden de bir. parça istemekten 
çekinmedi. 

Bu sefer kurultay ses Ç1karmamak 1olu· 
nu tuttu, çünkü ven1enleri timdi iatenDen· 
den daha dejerli buluyordu. Onlar Tel'İl· 
dikten sonra bir parça topraj'ın esiraen· 
mesini manasız görüyordu. Fakat abnı, 
avretini bant• konunak ainmda feda et
mekten geri kalmıyan bükilmdar ba ıefer 
kudı, köpürdü, kilplere bindi, millet mah 
olan ülkeainden bir kant yeri veremiye
ceğini haykırch. EIÇJ1eri kovdu ve yib bul
dukça astar isteyen kolll§tzya barb aç
tı, ilk hamlede o aç gözlü hükümdan te
peledi. 

Adigrat, Adua, Darakil filan hep bu atla 
avrete benziyor, kolayca feda olunuyor. 
Bu durum basamak baaamak çılofbr. Fa· 
kat sua Gondan qıp ta Tana gölüne ge-

lince İf değİ§İr sanıyorum. Bununla bera· 
ber kanaatim pek aailam değil. Tarihin ilk 
günündeaberi laiilriilemiy.n elin öpülmesi 
adet olduğuna söre Actigrat, Adua basa
maklarım ap.nların Tanada tatlı tatlı au İç· 
meğe de yol bulmalan umulur. 

Yarını bugünden anlamak ıerçek güç. 
Tarih bile ba ıpğı vermiyor, veremiyor. 

M. T· Tan ... -.. -···--··-·-· .. --............... .--. ... .. albaylarıoa burada bir siy.Jet nrmlı• para cezasını iatilzam edecektir. anlaıılmıı olan talebenin buadan 
lerdlr. Ziyafette, Bulgar aD bakam Ge· Dıı Bakana M. Hull bu böyle, yllkaek okullara yazıldıkları yıl- da niıaa Ye hafif atletlam imtlhaaları 
neral Georg:ef .. diter 78kHk Bul- kararın letbikl · için bütün den itibaren apor diplomaaı almak .ardır. 
aar albaylarlle bazı ataıeltr hazır Amerika güoırüklerlııe emir ver• için konkura girmek mecburiyetiade Bu konkur, faılıt aa:veralt• grup-

acktedirlu. bulunmgılard:r. mittir. lnılmal rına karar Ycrmi,tir. Konkur• l;.rma y zılma.k için m .. cbu 1 olacaktı·. 

T-10-93S 11 ı s ~ S: ™™y ___ N __ o ..... -... ll'--""'-"""""'-.-...--~~,~B:"u""z""a~rn~an ... d7a-.~e-:l:;li~l·:ir-a~, ~a-z-p~a,,_r_a_,m,.,,.,..ı }~~~y ... az-e"!"m""a="'y="'e~giiğüın.;..~w!!!!! .. ~iı~. ~a~ld.,.ı'"!!, ~m;,......al_tı,.,,zm~~l:ı"'i"=! ~d~iy,,,,;e:..n..:aen;,;.::.;;;;.;,,;;d;.,,eğı~.~l ~IDl.;·;;,_,y.;din;;:?..;_;.:,:;:;~ 
n L 1 Susuyordum. üstüne yerle.tirdi: Ihsan abla, içindeki kanaatlerin yt• 

e r O, ayağa kalktı, raftan iki kayık - Ama, fimdİ, sen, bana anlat .• kıiıtma kendi de acıyan bir iman tee .. 

4 , gı; 1/Lıvr N L r n. . tabak aldı; tekrar tencerenin basına ı zekiyenin gideceği yer, nasıl bir yer?. sürile içini çekti: 
fı 1:: 1::: H çöktü: O, istiyor, diye de, sorup sual etme- - Doğru, güzel aöylüyonun, be-

: ao:m~lliM~-Y:·HI Bugu··n 1~ u·· gu"'nd · ] den olur olmaz yerlere de g"nd nı'm feker evlidım ünl' de-
• • ·-·-· ---- - --- - K e ış, para, as an , o ere- amma, g er 

Hemen ayağa kalktım. Ihsan abla, 
oturduğum kerevetin örtü battaniye
sini, şiltesini kaldırdı ve elini uzattı, 
bir gazete çıkardı: 

- iyice sakladığımi biliyorum: 
kaybolmaz ... Amma, insanlık bu, dal
gınlık halile bir yere atıverdim mi di
ye demincek ödüm koptu ... 

Gazeteyi bana uzattı: 
- Kaybolsaydı, ben ne yapardım} 

J\.rtık Zekiyeden dinliyeceğim vardı .. 
Y av:ru~ ne eöylese, haklıydı ..• 

Gazeteyi aldım, göz gezdirccktim; 
llaan abla, elimde. daha katlı duran 
gazetenin katım açtı, paımağile göe
terdi: 

.....:.. Boşuna arama.. . 1,ıe fU çizgili 
yer ... 

Gazetenin sondan evvelki sahife
sinde sütunlar arasına sıkıfmlf, etra
fına kırmızı kalemle çerçeve ç°e1cilmif, 
küçük ilanı okudum: 

DAKTİLO ARANIYOR 

Muteber bir mali müessesede elli 
lira maktu ücret1e çalışmak üzere, 
fransızc dan türkçeye, türkçeclen 
fransızcaya tercümeye muktedir, usu
H.i muhasebeye aşina, bir daktilo alına
caktır. T alihler arasında açılacak im-

tihanba, müsavi not alanlardan lise 
tahsilini bitirmif ve fransızcadan maa-

• da inailizce, almanca gibi ecnebi lisan-
larına da vukufu olanlar tercih edile
cektir. Talihlerin kısa bir tercümel hal 
varakası, nüfus tezkeresi. hüsnühal 
varakası ve diğer evrakı müsbitelerile 
birlikte. her iÜD 881lt on dört-on altıya 
kadar apğıdaki adrese müracaat etme
leri. 

Durdum, Ihsan ablanın yuzune 
baktım; o da benim yüzüme bakıyor
du: 

- Anladın mı) 

- Anladım! 
Anlayıfım Ihsan ablanin hoşuna 

gitmifti, gözlerinin içi güldü : 
- Öyleyse, bu İf, sende kala.ı de

mektir ... 
Fakat benim anlayıtımla, Ihsan ab

lanın sezişi arasında, öyle ufak tefek 
değil, 8'ılmaz dallar vardı. 

- Ihsan ablacı~m. Zekiye, buraya 
mı girmek istiyor? 

Ihsan abla, maltız üstündeki ten-
cereyi yere indirmişti: gözlerini sahan 
raflanna dikti, tencereyi boşaltacak 
kabı arıyor gibiydi: 

- Nasıl fena mı? Beğenmedin mi? 

ağzında ... Bir işe girer girmez, he- mem ya ... Eh, gene, güzel kız ... Atet- ğitti; zaman, o zaman değil... Yata· 
mencecik, ilk ağız elli lira almak, ki- le barutun oyunu olmaz... ~ak güçle,ti. Bir elin taJnrtıaı çıkını· 
min haddine!.. Bak, bizim sağdaki İhsan abla, Zekiyeyi, bu ite gİnnİf yor •.• Koekoca erkekler bile, bir eTİ, 
komşularımızın damadı, on senedir bir farzediyordu. Onu gücendirmeden tek hatlarına döndüremiyorlar ... 
r,irkete gidiyor, aldığı hala kırk, kırk anlatmak istiyonım: Kovayı sarnıca daldırmıftı, au çeki· 
beş liranın içinde ... Kesintisi de var- - Ihsan ablacığım, bu ite girmek, yordu: 
mış, eline otuz lira güç geçiyormuş... bana, biraz zorca gibi geliyor... - Neden zor oluyormuf, bakayım 7 

Yalan mı, doğru mu bilmem artık... Ihsan abla, aamıcm kapağını açmak Ihsan ablayı incitmekten korka kor· • 
Belki de fazla alıyordur da, karısından, üzereydi, durdu, katlanın çatarak göz- ka söylüyorum: 
kaynanasından saklıyordur ... Dünya- lerini açtı: - Bu İfe girebilmek için, çok teY·/ 
da, insanlar da acayip! Aman, neme - Neden zor oluyormuf, baka- ler istiyorlar... l 
li.zım .ıünahına girıniyeyim... Zekiye, yıın? Yoksa çocuğumun okumasını, İhsan abla, çeldiği konyı hiddetle 
diyor ki: Bir kere gireyim, ötesi ko- yazmaımı beğenmiyor muıun? Ah, samıçın kenarına baraktı, titiz bir ıe .. 
lay ..• Birkaç aya kalmaz, aylığım ar- dur da, buna, biraz güleyim •• Zekiye, le aordu: 
tar... bugüne bugün deime, seçme kitible- - Neler istiyorlar? 

1baan abla, tenceredeki yemeği ka- ri cebinden çıkarır... - Bir bre fransazca bilecek.-
yık tabaklara aktarmıf, tahta kaşıkla Elile yakasmı tuttu, ailkiyordu: lhaan ablanm alnı hurutmafhu 
suları taksim ediyordu: - Ah, erkek deiil miainiz, hepiniz -- Framız &enkçesi mi? 

- Kız, kendine güveniyor ••• Ne ka- bir tezgihtan çıkmaamızdır. Kadınla- - Evet ... 
dar güvense, yeri... Bir kere &irsin, n çekemezsin~ çekemiyonunuz... Gevrek bir kahlc.ha kopardı: 

çabucak iler.li:ec.~ğin~ eminim... Yav- Hele böyle mem~yetlere, ~sah~: - İlihi evlidım, çocukların üçü ~e 
rucak, kendını gostem... ra kadınJarın geçıp kuruluverdiklerını Fransız frenkçeaini biliyorlar ... 

Tabakları al.dı, tel dolaba koydu, görünce, büsbütün çileden çıkıyorsu- Şafırmıttım: 
sonra tencereyı kaldırdı, ocağuı kena- nuz... - Biliyorlar mı? 
rma bıraktı: Gülmekten kendimi alamadım: O al·1.1.:::..__ ül' .. d , ~u.ua g uyor u: 

- Bunun kalayı gitmif ... Y ann ka- - Bunları senden mi ifitiyorum, lh- - Ah, sen, bili koyduğum yerde. 
laycı geçerken unutmasam bari... Sağ san ablacığım? Bunları, senden mi i- sin... Biliyorlar ya? 
olsun, Huriyeciğim, pek titizdir, ten- ,itecektim? 

1 
• kal 1 - Peki, ne zaman, nerede öiren· 

cere erın ay arma dikkat eder. Kadın, elinin hamurile erkek işine diler? 
Çamafır tekneıinin içinde duran be- karıtmasm... Kadın kadınlığını bilme-
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Alemi) 1,---~ [Siyaset 
Alman 
Dip1.omasisi 
Faaliyetle 

SON DAKİKA~- , 
Öğleye Doğru 

Gele Telgraflar 

İngilter.e ile A 'manya aras ında son 

deni:ı: ahi t ııam ainln vücud .ı ge l jrı!

meainde büyUk ıimll olan Alman 

G .!neralı Ri l>bentrop tim :H de Belçi• 

kaya gitmiş ' ir. General R4bbentrop, 

biltlln Avrupad l bilyilk a :dılcr bıra· 

kan Araıulusal Brükae: aerg:aini gez

miye gitmiıtir. Fakat beraberinde 

Belçikan .n Berin sefirinin bulunmaaı 
ve Brilk ıelıt gid•r g:tmez ba9bakan 
Van z~elanJ ile g :•li blr gorGıme 

yapmaaıt bllhaHa garbi Avrupada 

derin bir allka uyandırmııtır. Bu 
görilımeyi milteakıp Baıbakan doğru 

saraya giderek k·ralla mll!iki olmuf, 
müteakiben naıırİar -necliıi toplantı-
ıına gitm:9tir. Bu; dikkati çeken faall

yet n Alman Generalı ile bawbakanın 
konuım-larıı:ıda hiç bir kimıenln ha· 

zır bulunmamuı, uyanan allkaoın 

şiddetini büıblltGn arttırmııtır. 

Bazı kaynaklardan sızan mahlmata 
gclre General Ribbentrop, Baltık ta• 

blllerhade, Lltvanyanın hatbbareketl 
netlct1i dotabllecek bir ihtillf kartı· 
ıında Belçikanın ouıl bir durum ala• 
cağını ÖA'renmek için Belçikaya ıU· 

mlıtir. Diter baz ılarına gare ı .. , AY· 
rupada beliren yeni ıiyHal durum 
karııaında Belçlkanın tarzıhareketini 

lakaodll etmek için bu Hyahat ihti
yar edilmiıtir. Eğer birinci tık tahak· 
kuk eder n Belçika da Alaao t6-
ıebbUıOne mlhbet bir ce't'ap nrlrH, 
Lokarno ahidnamulnl tatbik etmek 
lmkloıı• bir hale gelecejl gibi ılllhlı 
bir lhtl'.Af yukuunda, hattı ul&11Jar 
kurumu miaakmdan dahi lıtifade 
etmek mümkün olamıyacaktır. 

Süreyya 

-..•••••••••••••••••H••••••••••••••nuıu .... _ .. _.._ ... 

Çerez Kablllnden 

Baba Hindiye lsllk 

TE -.GRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 
' , 
Şimal Cephesindeki İtalyan Kumandanı Takviye İst~di 

Habeşliler Cenuı)taki Valva]i Tekrar 
Ele Geçirdiler 

Bir Habeş Kuman
danı Yaralandı 

(Ba§ tarafı birinci yüzde) 

vermlılerdlr. ltalyanlar 2 mltralyoı, 23 esir almıılardır. Aduvanın 
lııall Hnaıında Habıı kumandam Ra1 Seyum'un yaralandıiı. 
söyleniyor. 

Habefler Valvall Geri Aldllar 
Adisababa, 6 (A.A) - Havaa ajanıımn bildirdiğine göre, birin· 

el kinun hadiselerinden beri ltalyanlar tarafından lıgal edilmekte 
olan Val • VaJ mevkii Habeıler tarafından geri alınmııtır. 

Telsiz istasyonu Yine Bombardıman Edlldl 
Clbutl, 7 (Özel - Pariı yoliyle) - ltalya tayyareleri Habeılerin 

Garadhidekl hliiı fıta.yonunu tekrar bombardıman etmiıtlr. Ylr· 
miden fazla 618 ve yaralı vardır. 

ltalya Hili Asker Gönderiyor 
Musavva, 6 (A.A) - Saturola ı~miıl limana gelmiıtir. içinde 

ltalyan kralının yeğeni Dük Dö Bergam ile 4360 ıubay ve a1ker 
ve ayni zamanda birçok ıuetecller de vardır. Bu gazetecilerden 
dördll Fransız, biri Alman, biri Amerikala, biri de Norveçlidit. 

l 
.... 111111 b•11W-• 1 ı..ını ........ .-. •• .,. ,_""'"!lll JllTl '411t • •ıt•••••-

lngilter • ile Yuna-
nistan Arasında 

Londrada Mühim Slyaıal 
Görüşmeler Yapıldı 

Atiaa, 7 (Özel) - Gazeteler 
Yunaniıtanın Londra elçlıinln, ln
gillz dıı bakanhj'ı mllıteıarı ile 
dün uzun bir ıörllıme yapmıı 
olduğunu yazıyor. 

lnglltere • Yunanistan 
Atina, 6 (A.A) - HaYaı ajan• 

ıının bildlrdijlne göre, kralcılar, 
lıçl parUıi bllroıunu yağma ot· 
mitler ve bundan ıonra Patrlı 
aazetHi ldarebandini ta1lam11lar
dır. 

Bulgariıtanda 
Yeni Hadiseler 

Musolini 
Acele Erilrege. 
Gidigor 

Londra, 7 (A.A.) - Deyll
Mirör gazeteıinin lizol aytarı Mu" 
lininln yakında son derece seri il 
uçakla Eritreye iİdeceğinl yazıyor• 

Ayni gazeteye göre Muıolioİ 
Aduaya giderek J 896 da maktul 
dllşen Italyan askerleri namın• 
dikilecek anıtın temel ataı• 
töreninde bulunacaktır. 

ita/yanlar 
Barış Teklifinde 
Bulunuyorlar 

Parlı, 7 ( Özel ) - HaY8' 
ajanıının Adisababadakl aytarıa• 
göre ltalyanlar, imparator lstedijl 
takdirde yeni konuşmalara baııt 
olduklarını ihıas etmişlerdir. 

Yeni görilımelerin ay ıonund• 
baılayacağı zannedilmektedir. 

Adiaababradaki son ltalyall 
tebaaıı da şehri terketmlılordir. 

Entrausijan gazetesi de Adu
vanın zabtındao sonra ltalyanl•" 
rın Habeılatana barıı tokllflerlll" 
de bulunacaklarım yazmaktadır. 
Cenubi amerlkade Nasal 

Karttlandı? 
Paraguvay, (sabah 1&at 7, 15) 
Habeı - ltal1an harbinin Mil" 

!etler Cemiyeti tarafından öoUn• 
aeçJlememtsi burada telat uyaO" 
dırmııtır. Para2uvay gazetelerlı 
Italyanm bugllnktı durumu kart•" 
ımda 13 ler komltHlnln dağılın•• 
sının dünya için daha hayırU 
olacağını yazmaktadır. 

Mısarhların Habetler• 

lsveç Zabitleri Habeşte Kahyor 
Adlıababa, 6 ( A.A. ) - Geriye çatrllıı emrin., raimen lıveçll 

ıubaylaran Habeılıtanda kalmakta dovam edecekletl öğrenllmtıtlr. Sofya, 6 (A.A) - Bul~ar Yardımı 

ltalyada Şenlikler Yaplldı 
Roma, 7 (Özel) - Aduva'nın lıgall &berine burada Ye dlter 

ıehlrlerde bllyllk aevinç tezahurah yapdmııtır. Italya kumandanı 
Aduva'da ftrfl idare ilin etmiıtlr. 

ajansının bildirdiğine ıUre, ıul· Kahire, 7 (A. A.) - Kahir• 
kast teıebbtısU hakkındaki bir kıpt patrikl •• prenı Ömer T~ 
çok yeni hadiHlerl meydana çı• ıun halka bir beyanname neırO" 
karmıt lıe de tahkikatı işkil et• derek Habeşler için bir yardflll 
memek için bunlar ıimdllik net· llatHI açmıılardır. Patrik keodJ 

[Hab•• • ltalyan harbine alt ilk haberler ve ,edilmemektedir. adına 450 fnglliz lirası vermiıtlt• 
\. ------------ Aduvanın sukutu tafsllAll 7 inci sayfadadır.] -· '"'"·-·· . ·- · _ .. , • - - -·~· • - ... -- .. ~ . .---

Valdile, Bağdatta bir uyan 9ıkmı1o ---------, --·,-- - ·· - [J ·ıı it l il A l 
Çalanlar 

?ö·;ı:~:. ~~~~·~&p::'ı:l~=~:·1:,. Fransız Gazeteleri Memnun Değil ngı ere, aya e n aımıyor 
~0·r:;:,~n~::.~1i~i:k~~:.u*':;:kı:::: C d 1 8 p 1 Liarbı·n Avru'narııa ~ıçra" 
ii.:~:~;~;.~:~::·~:~v:::i ~=~ en evre e yi ir o iti- n• r '.:I #Jı nllrr•ıidln emrlle o herifi haıt•n k K l """ y I ma telılı·'-esı·kalma _:ııMıı? o•karanıar bıreı birer tutuımıya, a UlD8Z ıgı apl mlŞ K. Uı • 
hapse tıkılmaya baılamıı. 
Bu eanada, ılirefadan birine mec- Patlı, 7 ( Özel ) - Entran• 0 1nalltere hUkümetf, Muıolini" 
liıteı •• • 
- Ortalıkta De nr, De 1oki Bal· lngiltereden F ransaya Cevap verilme- llJ&D ıazeteılnde vaziyet hakkın· nln bu huıuıi tekliflerine cov•P 
datta neler oluyor ? da bir makale yazan Gabla, 'Hrmemekte -ye Cenenede baılr" 
Diye ıormuılar, o da: mı·, Olması Da Can Sıkıyor Cenovrede, Uluılar kurumunun f c 
- Geoendı bir baba hiadi ka'Ur· bllyUk bl lhtl ti h k yan bir lhtila ın ancak yine .,, 
dı, oatladı idi.. Şimdi d• 11lık ' ya a are et nevrede uluslar kurumunda hallr 
çalanları arıyorlar l dımfı. Parlı, 6 ( A.A. ) - Guete- ı olmaaıdır. O, 16 ıncı maddenin etmekte olduğunu, muharebenin 

Tıflı ler, Cenene toplantıaınm ilk tatbikına doğru adım atmıf, fa· Habeıi.tana haarı ıuretile bOyllk dllebileceğinl ıGylemektedir.,, 
ıüntınden .oldukça karııık bir kat bu madde ile US inci maddenin bir Avrupa botuımasına meydan Gablı makaleılne devam edr 
intlba hasıl etmlıler Ye ekae· metinleri ara11nda kalakalmııtır. vermemek latıdlğlni yazmakta ve rek, Fran1anın aldıiı vaziyet ır 
rlyetlo, ancak vakit kaıamldıtı· Bu tereddütle bu ya~aıLk, geçe• bllb111a Muıolinln Londradakl yeainde ihtilifan Avrupaya ılr•" 

-. ...................................... ·--···-.. ·· .. .. 
lngilterenin ı 
Hazırlığı -
Bitmedi 

nı kaydotmokte bulunmuılardır. haftaların kabadayıca dlyevlerlle sefiri Garandi vaaıtaıile lnglltere yeti tehllkHlnln zail olduğunu •• 
çok aykırı dUımektedir. hUkumetine yaphiı huıuıl tok· Muıollninln bunu takdir ıtm•I• Bu durum, uluılar ıosyeteıl nufu· 

) zunun daha açıkça tezahllr etme· 
ılol lıteyen ıol ~an ba1ınan ıuku· 
tu hayallal mucip olmuıtur. 

( Ba§ tarafı birinci yüzde)· .....__, 

torpido ve deniıalta Uemilorladen 
milrekkep bir filotUla keıif Ye 

talim çıkııJarı yapmaktadır. 

CebelUttarıkt.ı 

Londra, 7 ( Özel ) - C•bell\t
tank boiazmda lnglltere alanan 
ıllel tedbirler kontrol edllmiı, 
yeniden bazı takviye tedbirleri 
ittihaz edllmeıl lDzumlu görltl• 
DıllştUr. 

Tıp Kurultayı 
Ankara, 7 (Özel) - AJbncı 

Tıp kurultayı bugün Halk EYi 
salonlarında törenle açılacaktır. 
Sovyet Doktorları Qeldlle 

Tıp kurultayına iıtlrak etmek 
Ozerı Ruıyanm en tanınmıı profe· 
ıörlerlnden Daniıcfakf. Burdamko 
Lüryah bu aabahki ekpreıle şeb· 
rimlze gelmişlerdir. Bugiin öğle· 
den ıonraki trenle Ankaraya ha• 
rekel edecek'erdir. 

P6tl Parlzyen, diyor ki: 
0 Bu toplantı dlplomaal kur

nazlıtının, itidalin •• dUrtiıtlll
illn bir nUmunHl olmuıtur. 

Konaey Uyeleri bu yola 1ap• 
makla 15 inci maddeden 16 ıncı 
madeye geçlıin pek birdenbire 
olmamaıını aöıetmlılerdir. 

Jurnal ıu fikirdedir: 

"BuınnUn btlinçosu 36 saat• 
lik bir mühlet kazanmaktan iba• 
ret kalmııtır. Bu mühlet sarfında 
andla9ma hllkUmlerinln ltaJya ta· 

rafından çiğnendiğini derpİf el· 
menin sonuçları ar&1ında 11k1şıp 
kalmanın çareleri aranılacaktır. 

"Eko dö Parl de, Pertinakı 

ıunu yazıyor: 

" Şaşılacak cihet, kon&eyin 
hemen hemen hiç kımı1damamıı 

Enılemlrde herkH ayrı ayn liflerden, yani Inılltıronln Ak ve baıladıtmı, ç.Dnkü Fran1a bUkO" 
alınacak kararların ağırlıtı ile Kısıl denfsdekl bahri tahtldaba• metl ltalyaya karıı muhaaım bit 
bunların araıulusal itler llzerindo dan vazgeçmesi için bulundutu vallyet almıı olsaydı Italyanın çok 
yapacatı tulrlerln farkındadır. mUracaatlerden bahıetmektedlr. fena bir hale dOtebllecejloi ya'I/' 
Sonra, Eden de, el'an Franıız Muharrir diyor ki: maktadır. 
notaaını lncelomekle meıpl olan 
Londradan hiçbir lallmat alma• 
mııtar.,, 

Maton iH ı&yle dlyorz 
.. Toplantının keyecanıuz oldu• 

tunu tHJlm etmek aerektfr. 
16 lncı maddenin otomatik ve 
apaçık taraflarını konsey Uyele· 
rlnden hiçbiri tamamı tamamına 
takip etmeyip Uyelerin hopal de 
her zaman oldufu gibi, vakit 
kazanma~a bakmıılardır. Cenev• 
redekiler, ekonomik zecri tedbir
lerin tatbik olunmasindan mlıte• 
esair olmalad1r ye her ne kadar 

çirkin görlinecek ol1a da, mem· 
leketin çokluk kıımı ekonomik 
tedbirlerden ziyade sUel tedbir· 
lere daha taraftar olsalar gerektir. 

Kar,11ar1ndakl ltalyanlara ,ıddetle mukavemet e6•teren 
Habe' plradelerl sllfih başında 
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Tankların Ve Tayyarelerin Hücumundan Sonra ••• 

duvanın Z tı italyanları 
Çok Sevindirdi 

Musolini, Kralı 
canla T cbrik 

Heye- 1 ltalyanın 
Afrika 

Batkumandanllğı Etti 
.. .. "' 
Onemli Habeş Kuvvetleri Cebri Yürü-

yüşle Harp Cephesine Gidiyor 
ltalya • Ha'heı harbi hakkında 
dlln Hbahtao gece yarııına ka
dar relen haberleri, ıu ıiltıınlar• 
da okuyacaktınız. Geo• yansın· 
dan ıonra gaseteyl makineye 
•ereoeğimiı dakikaya kadar alı
nan en ıon haberler de blrinol vt 
altınoı ıayfalardadır. 

lıj. • -tc 

Aduva DU9tU 
Roma, 6 (Özel) - ltalyan 

kuvvetleri bugün 1aat 10 30 da 
Aduva'yı ele ifeçirmlı!erdl~. Bu 
ıuretle Adlgrad, Aduva, Degbela, 
Dageta ve AntJıolı ıehlrlerl ltal• 
)'~n kuvvetJerl tarafından zapte· 
dılmlı oluyor. Adlırat'ıo ıaptmda 
halk Ye pap&1lar te.llm olmuı· 
lardır. 

Musollnl Aduvanln zaptından 
dolayı krala tebrik etmlıtlr. İtal• 
Y• Hvlnç heyecanı içindedir. 

Aduva zaptedlllnce papaılar 
Ye halktan bir kısmı tesHm ol
muıtur. Bu arada Tebra Slnna• 
dan 1ıelen bir dUıman hücumu 

pllıkUrtOJmUıtUr. Şimdi o cepb.,. 
deki Oç ltalyan kolordusu arasın· 
da tam irtibat te1ı. o!unmuıtur. 

.. • * 
Asll Habe9 Ordueu 

Adiaahaba 6 (A.A.) - Tlgre 
mıntak&11 kumandana Ras Seyum 
Italyanların Dageta YeDanKb•la'yı 
ltgal •ttlldırinl •• iki taraftan 
bir hayli ıaylat olduiunu bildir
mektedir. 

Bu mıntakada ltalyan uçakları 
keılf uçuılara yapmaktadırlar. 
Habeılller, ltalyanlardan iki mit· 

ralyoz ve bir miktar tllfelı ele 
ı•çlrmfılerdlr. Habeı htıkfametJ 
dOıtırtıldUjll bildirilen Italyan uça~ 
hAdIHıinl teyit etmemektedir. 

Habeı orduııınun kıımı kWliıl 
henUı dUımanla temaaa ı•lme• 
nıJıtlr. 

* * * H111be9 Pllnı 
Habeılllerln ta'biye pllnı, dtlt

manı içeri çekmek, muka•emete 
mUıalt bir 1abıya kadar ıokmak 
•• mukabil bir taarruza ıeç .. 
mektir. Gondardakl daA'lak ha· 
•alide mUblm kuvvetlere ku-
manda eden Raa Ka1sa, icabında 
Ras Seyum'un yardımına kor 
mak Uzere tertibat almııbr. 

.. ... . 
Oç Koldan Taarruz 

ltalyan taarruıu Oç kol Ozerln• 
llo devam ediyor: 

1 - Takkaz ırmaA'ı ılmallnde; 
2 - Hadeleguptay'ın ıarkmda, 
3 - Gerlogubi'nln Cenubu 

arktılnde. 

Şlmdlllk, Ita!yanlarla Habeı· 
erin Cenup postalara ancak t .... 
asa geçebllmlılerdlr. 

,.. .. * 
Telefat 

Adu't'a bombardımanı hakkın· 

da Yerilen yeni haberlerd• (40) 

kadın ve (32) çocuğun öldll~ll bil· 

diriliyor. AduYa • Akıum hattı llıe

rlndekl mubarebelerde(400)HabeıJJ 
ile (1000) ltalyanın arasında wkua 
gelen çarpışma cidden tüyler Ur· 

pertlcl olmuı, (45) Habeıll, (21) 

ltalyan maktul dUımUıtUr. Ital· 
yanlar (65) eılr vermiıtlr. 

* .. * 
Musa Allde 

30 krıillk bir Jtalyan kuvYetl, 
100 uçak ve 70 tankla Mu1a Ali 

mıntaka1mda toplanmaktadar. Bu 
cephedekl ltalyan kunetltrl (SO) 

bin kltiliktir. 

.. 'f * 
Tayyarelerln f•allyetl 

AddJaababa 6 (A.A.) - ltıl· 
yan uçakları, Gorıbal mevldlnl 

bombardıman etmfılerdlr. Bom• 
bardama neticesinde bet kiti öJ.. 
mUı US kiti yaralanmııtır. 

ltalyan uçaklan Aduvamn 160 
kilometre cınubundaki 1500 ntı

fuılu Sakota lt:asabaamada bom· 
balar atmıılardır. 

ltalyaya Göre 
Aımara, 6 (A. A.) - Hava• 

kuYYetleri, cepheye doğru bir-

takım kuYHtll Habeı kollarının 

hareketini tesblt etmiılerdlr. Bıı 

kollar, Italyan mevztıerinden on 
kilometre kadar uzaktadırlar. 

ileri karakoJlar, Olpy kapılarına 
kadar dayanmıılardır. 

• * ~ 
Cenup Cephesinde 

Aımara, 6 (Öıel) - Cenup 
cıpbe1lnde muharebe devam edi• 

yor. ltalyan kuvvetleri, bu ce~ 
hede Gerlopbiyl zaptetmlıtlr. 

.. >f • 

Tayrareler Korkunç Beyann•· 
meler Atıyor 

Aımara, 6 (A.A.) - HaYa·ı 

ajanımın özel ayları, ltalyanların 

Tigre eyaletinde baıka bir hane• 
danı tahta geçirmek niyetinde 

olduklarını bildirmektedir. 

Italyan uçaklarımn attıklan 

beyannamelerde ıunlar yazılıdır: 

" Bu yıl, ltalyan krallıj'anın ıe

ni1leme1lnl görecektir. Buna karıı 
koyan mahYolmuı demektir. Şoa 

eyaletinin halgız yere ıaıbettlti 

Tac Tlgr• eyaletine dönecektir.,, 

* * .. 
ltalya Orduau 91mal Cep· 

healnde Nasıl ilerliyor? 
Aımara, 6 ( A.A.) - Alman 

lıtihbarat bllroaunun 6.zel ayları 

blldiri7orı ltalya orduıunun Uer

leyiıl, tayyare filolarının keıif 
uçuılan ve yeril piıtar yUrtlyOr 
lerl Ue hazırlanmakta, bundan 

ıonra harekete ı•çen tanklar ve 
ıırhlı otomoblller, piyadeye yol 

Roma, 6 ( A.A. ) - RHml ıa
sete, doğrudan doğruya yllklek 
komiıerllre ballı bir dofu A!rlkası 
kunetleri ylksek lcomutınlığı ih· 
daı edeR bir kanun neıretmektedlr. 

Somali n Eritr•'nin ~tit\ln 
kara ve deniz kuYVetlerl bu komu
tanlığın emri elhnda bulunaoaktır. 

Habeı Hterberliğl burada gördüğünGı 
mlllt dnullarla ilin edilmiıtf 

······································•··········•···········• 
Bir İtalyan Konso

losu Kayboldu 
• Asmara, 6 (A. A.) - Adua 

konıoJoıuodan ha bor yoktur. Adı 
Franka olan bu zat, aldıfı emlr
Jere rağmen Habeşlatandan ıeç 
hareket etmlıtir. ------···-........................... ..._ .... _____ _ 
açmaktadır. Piyadenin arkasından 
yol yapan ve toleıfon hatları ye•r 
leıtire fenni kıtaat gelmektedfr. 

iki ili Uç bin metre yUksekll· 
tindeki Aduva önündeki dağlarda 
bUe telefon teaisatı yapılmıttır. 

Aduva ıehrine gelince; 7000 
Habeşli tarafından müdafaa edi
len bu mevki cumartesi akşamın. 
dan borl muha1ara ed[miı bulun· 

maktadır. Şehir, ağır topçu ateıi 
altındadır. Önemll Haheı kuv•et· 
lerl, Aduvaya yardım için cebri 
yDrllyUı ile yoldadır. 

Aduvadakl Ha bet garnizonu 
lta1yao bombardıman uçaklarını 
eteı• tutmuşlaraa da uçaklar at
tıkları bombalarla Aduva mUda· 
filerlni ağır zayiata uğratmıılar· 
dır. Aduvada, Habeş kumandanı 

Raı Seyumun oturduju bina bom• 
bardımandan çok zarar glSrmUş
tUr. Italyan zayiatının gayet az 

olduğu ıöylenmektedlr. Bununla 
beraber bu huauıta kati bir ma. 
lômat elde edilmesi mUmkOn de· 
ilidir. 

Erltre cephealndekl Habeı 

kuvvetlerinin mikdarı 25 bindı;:

[Bu tafail&t Aduvanın zaptın· 
dan çok az 6nce ki vaziyeti an• 
!atıyor.] 

Fransadan Afrlkaya Giden 
ltalyanlar 

Manilya, 6 (A.A.) - Ilk ltal· 
yan gönUllll KUrpu dUn Habetia· 
tana gitmek Uzere Marsilyadan 
hareket etmlttlr. Son günlerde 
birçok kimseler Afrlkaya gitmek 
üzre ltalyen koneoloshanesino mü• 
raca•t etmlılerdir. 

Birinci Teşrin 7 

Habıı or<ıuıun11n bugu. kullanmakta olduğu eski alıtem toplardan birkaçı 

Asker Gözile Bakalım: 

f taly~ Ordusu Altı Gün
de Ne Kazandı? 

Aduvanın Sukutu ltaJya Ordusuna 
Neler Temin edebilir? 

Habeı • ltalya harbinin altmcı 
günllodeyb. Cephelerde muhartbe 
bUtUo ılddıtile devam ediyor. 
Fakat ıu dakikaya kadar iki ta· 
raf da kat'ı ve mühim bir netice• 
ye varmıı değildir. Sadece ltalyan 
kunetleı:I, ıimalda Adua cephe-
ılnda bir parça ilerlemlılerdir. 
Fakat tam Aduva önlerinde Ha• 
bet ordusunun çok 9iddetll •• 
çok ıağlam mukavemetine maruz 
kalmıılardır. 

Şimdi ıizln]e beraber, llç harp 
ceph~ıl üzerinde gezerek Yaılyetl 
yakından görelim: 

Aduvada 
1 - Şimalde Aduva cepheai: 

Habeı • Italya harbinin sıklet mer
kezini bu cephe teıldl ediyor. 
ltalyanın bu cephedeki kuvnti 
Uç kolordudur. Habeılerln bura• 
dakl kuYvetl de Ras Seyum •• 
Ra1 Ka11anın kumandalarında 450 
bin kiıillklir. 

ltalya ordusu burada, maru• 
kaldıjı 9lddetli mukavemet neti· 
ceslnde kat'ı hiçbir yulfe baıa· 
ramamıı Ye hele esas 'fazlfe olan 
Habeı orduıunu bir çeYirme ha· 
reketlle imha etmek pliinı yerine 
aetlrilememittir. 

Son ha berltre gUre: 
ltaJya orduıu dün biraz daha 

llerilemek suretile Adunyı almıı .. 
tJr. Ancak bu kasabanın ahnma1ı 
ltalya ordusunu kat'ı neticeye var· 
d11mıf olur mu? Buna evet dlye
mlyeceğlz. 

Esaaen Habet orduıu di
ne kadar, çok kuYvete karıı az 
kuvvet kuJlanmak suretli• bir 
"oyalama harbi,, yapmıtbr. 

Musa Allde 
2 - ltalyan taarruzunun ilk ba.

lamıf olduğu Musa Ali dağı 
cıpheıi: Haritada görUyoraunuz ki 
Bu cephe, Eritre ilo Fransız 
Somaliıinin bltlıti~l yerin bir az 
Her;sindedir. Buradaki llalya or· 
duauna cenuba doğru urkarak 
Adiıababa • Cibuti demiryolunu 
kesmek vaz;fesi verilmlttir. 

Son haberlere göre: Evvelki gOn 
burada çok ıiddetli muharbeler 
olmuş, ltalyanlardan 700, Habeı· 
lerden 1300 kiti ölmUştllr. Fa· 
kat buna rağmen ltalya orduıu 
bu cephede ilerleyememlttlr. 

Ogadende 
3 - Cenupta Ogaden cepheml: 

Burada da iki ordu arasmda 
çok çetin muharebeler olmuştur. 
Fakat lt6lya ordusu burada da 
tam bir UerHeme hareketi yapa
mamıı, ancak hududun biraz 
öte tarafma aımııtır. Esuen 
burada yağmurlar dolayısile arazi 
Uerllemeye imkAn vermlyecek 
derecede ıalaktır. Fakat son bir 
habere göre bu cephedeki meş• 
bur Valval mevkii Habeş kuY· 
votlerl tarafından geri aJınmışbr. 

Hava Faaliyeti 

_.................... • ••• ._.. .. , 1 il" 1 ........... ·-··~ 

Habeşliler 
Ölümü 

Havadan 
Bekligor ! 

Adlı·Ababa 6 (Özel) - Durumur 
karar111z gltmeıl, halkta haklı Lir 
a1ablyet uyandırmiPktadır. M'i· 
him bir kısmı ayrılmıı olmasınu 
rağmen. ıehrln nUfuau yine ka
labalıktır. BUyUk endiıe hava· 
lara mUtıYcclbtir. Halk, anbean 
Italyao tayyarelerinin .. tehir Uz ... 
rinde görünmelerini ve ıebrl 
bombalamalarını bekliyor. Ma· 
maflb, ıimdiye kadar hiçbir dUı-
man uça~ı görlUmemlıtlr. Gece• 
lerJ, zabıtanın mllsaadesi olmak
ıızın ıokaj'a çıkmak kat'ı ıurette 
yasaktır. 

HUkQmetten l.zln alarak ıehlr 
civarında, muhafazala bir me•ld 
edinmek için gece ıokağa çıkan 
A nupalı aazeteciler, poliıln tf d .. 
detll ihtarı üzerine otellerine 
dönmeye mecbur olmuılardar. 
Burada bulunan 30 kadar dip
lomat ta imparatorun h&1aa alayım 
meoıup bir milfrezenln mubafa· 
zaıı altında bulunmaktadır. 

Harp aaha11na alt haberler, 
buraya çok lntizamııs ve atır 
gelmektedir. Bunun sebebi, elde 
tek bir telgraf hattının bulun• 
maaıdır. BugUnkO muharebelerin 
ıiddet ve ehemmiyel: taıdik edil· 
mekle beraber ıelecektekl mu• 
harabelere göre, bunlar, çete 
harbi mahlyetind• telakki edll• 
mektedir. Çllnkn Habeşliler, 

hiç bir noktada kıımı küllllerlal 
at•ı• ıokmuı de~lllerdir. 

1300 ltalyao, 700 Habeşlinin 
maktul dUştllğil Agamln harbi 
hakkında da kaydl ihtiyati ileri 
ıUrlilOyor. HabeılUor, bu harpte 
kahramanca vuruımuılardır. Fa· 
kat zayiat miktarının mübalağalı 
olduğu beyan edJllyor. Gittikçe ar
tan Habeı mukanmeti karşaaanda 
ltalyanlarda bariz bir asabiyet 
kaydolunmaktadır. Onlar, hiç ol• 
mazıa, ilk muharebelerde, bu 
derece bir karııltı ve dayamkbğı 
beklemiyorlardı. 

lt;i~~n-·t~~~~~~i:itı:; ü;-;~~iı~:. 
de de vızır vızır faaliyet göıteri• 
yor. Habeı içerisine uzanan 
tayyare filoları her tarafa bom .. 
balar yağdırıycr. Fakat bu hava 
faaliyetinin, kara ordusunun vazi-
feıini kolaylaıtarmak bakımmdan 
teairi ya hiç olmamıı, yahut pek 
az olmuıtur. Ancak ltalya uçak· 
larmdan savrulan bombalar, iç 
şehir ve kasabalarda ylizlerce 
kadın ve çocuğun ölUmüne sebep 

4 - Hava faaliyet;no gelince: olmuştur. 
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IRlflD•ltta .,.,_ .U,wft. 

413 ............. tlilııılt .... So-
lôj ı ......... Stu Mı •.ta-
n ,, ....... BWıa .... 1-.t.w camii 
tlediiimiz llnrap ... cuıl .. mi .... 
wtarm mi)I il&tawln••• 

Bu veas .. 8lasutalrl (IO) ma
...aarua eD IRVük .. - WriDciai idi. 
Burada rahipler belki binlerce ralaip 
Wuaurcla w ..... rahipler Dl\D•.- da· 
.. -L.--L. 1.•17• • • • l-...1.! .. tlaUJJ~ ,,_, ___ •ec---

vı mi ıc-t.ıtia ile pni Tlaeo
.tole'ua iadİYacaDI ihtba- ettiji için 
çömeza-ile ._...r awafaya aiiriilen, 
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kar. dıktan emara menfadfm a•4let e
dea fakat mubddea reaüaal..le heykel· 
leri manastır haricine çıkardıiı için 
bu defa da Ermeni Leon tarafından 
yeniden siir61en ve daha Wnlen:e aa
ceradan -..a Tuzlada ölmüt elan 
batralup Tlleoclor l.a maaastıra fev
kalade sıka IMr inzibat vermifti. 

Bu manastırda müaavabn püriluibı 
olmasına dikkat edilir ve fıkaralık -
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SpOr: 

Bulgar Takımı Yine Yenildi 

Fenerhahçe Dünkü Ma 
4- O Kazandı 

Oyun, ilk MaÇa Niabetle 
Düzgün Oynandı 

Dlakl fa,bol maıile, d•nl• •••PlJODUID• alt ı&rlnltl• 

.... LevWd •lam dtla ı ıarlana mldafea J•pmıllle 
lCa.W., atamada lldmd maçım meye bqlalı, rarım -t 
f••ltabca ..... k t.lnmih ,..,. BaJpr alllf ahaıuıda 
b. Fewbüc .. mlllafaa1• Ga- edıa maç, ıoalara doin 
ae,ı. Fuub. ..,.._ ... wlae nte plea Bal • .ıarm bil 
Galataaaraydaa Lntfl,ı, merkıs rlle ııçtl. 01unun zewldnf 
.. hacim 1•lııa de GIDeft• Ra- ma1a ıayrıt eclea bak 
ailıi alarak talu•n en caa ala- ufak bir babanı Uı Balıar 
eak noktalarım kunell•cliımlr ealarcfan );frfnl diıan çı 
ti... Maç BuJıularm hDcumiJe Kırkıncı dakikada Bul 
başladı. aleyhine Yerllen bir penaltı 

Daha oyun Dk aaaada dtlnkl det tarafıad.. d6rcllncl pi 
maçtan iyi elaap bt±I verdL ak 1m,.ac1... lll 
F .... balıçe munia batlaalD n1.. ' ..1-L _. _ _._ maça• 

• Lt- , .. 111111• u.._.. ...., laete• abaya OJ'lllW kunolli 1111' 

teldlae olu hlcu• batbn• llm- .,... e..ı,_ t.la • ( 
•u kadar ltletemiyordu. Buna ........,... •ılkel•& 
rağmen bncum battı çok defa 
•vilerden çıkardığı topa iyi 
idare ediyor, Bulıar mGdafuım 
hayb 1&raı7ordu. Bulgarlar mlda• 
fa1a bu maçta daha zl)'ade ehem
miyet vermltlercl. 

Bir ıh nwl ••lles muba
cia oynaya takımın • lJl eyun
cam •ku ••ıta awbs wwln .,..,..du. 

D&ırpa - ............... 
lar yapan Fenerltabp bllcum batb 
daha ilk anlarda Bulıar kale.mi 
yoklamlıa. daha slyade aatdaa 
JApbiı bl\cumlarla ıol fınatlarıDl 
lıazaıJamiya batfamlf)arcL. N9ıtekim 
Ni1azfd• çok ıtızel bir paı alan 
Ratib 7lrmt dokuzanev ali._.,Uk 
..,.,. ,..,... yı.. ..... yapıl• 
bir h~ Şallı• ' .,., •' 
•lribda lldacl pll ,apll. 

• 11rada. Balaarlar da •I 
ıçakl•n YWt.lle lltllte hl&._ 
J•pblana da Fanik •• !Bedetla 
skel ..ar ~ Aw. ...... .,.,__.. 

..... cle•ııllr-ı ..... ~ 
rlBe ltep\ Rldl 1.tna le 
Necdet p& 

o,..•c1 ......... 
olrı,.. ........ clalla mllkll 
dakikalar pçlr•.,e bqladılar. 
Feaerbabçenla hep •I taraftu 
ıapblt hkumlar Balıu mldae 
fauuu hayD ar1ma,a ..... ... 
NIJulaia ortaladıit .... .. 
pa-. •l iv Şabn ..... '* _. 
..... ıole talt911 .ati. 8a .,.._ 
... .,. .......... f...,. 
..... ,. 1 .. ki.., ....... .... 

Türkiye Kür 
Şampiyonası 

Yapıldı 

Birinciliif lataabul 
kim• Kazuda 





10 Sayfa 

BIDt Denizlerinde 
Tir ki er Yaıuı: 

iL Turhan 
Hadım Silleymu ·Piri Rel1- Murat Relı 

Kanlı Boğuşmaya Rağmen Jan Hala .. 
Sevgililerinden Bahsediyordu 

O, birçok yaralar 
almıı olan baıtarde
ye küçük bir filo sa• 
yılacak bit. kuvvetle 

dört yandan aaldınr• 
iten öbür kadirga 
'Ye kalitelere de ayn 
ayn gemileri hücum 
ettinniıti. Türk a· 
miral gemisi bu ma• 
nevra yüzünden yar• 

Cluncısız bırakılmıt. 

tek baıına kalmıı o• 
luyordu. Demek ki 
tehlike büyüktü. Ya 
batmak, ya yakala· 
nıp yedeie alınmak 
felaketleri belirmek 
ilzereydi. 

Sürekli bir menni 
yağmurundan .onra 
bqlıyan dört cep· 
heli hücum arasın· 
~a Murad reisin ya· 
pacağı, yapabilece • 
ii tek bir İf vardı: 

Beklemek 1.. O da 
bekledi ve battar • 
eleye ilk yaklqan 
tlüpnan semwne 
bütün toplannı ho• 
pltmakla beraber 
Jiemen rampa etti. 
levendlerin bqma A111lral Da 811verra b• donanmanın ba'ında 
ıeçerk bıçak bıça • bulunurordu ... 

la. pala palaya, boiaz boiaza kanlı bir - Sevgililerime ilipneyinl 
-.vap girifti. O semiyi kımıldanamaz bir Ve birdenbire denize atıldL Via Ruva 
)>içime sokar sokmaz. batka tarahan ken· bu hadi.eden sonra çileden çıkayazda, 
iline yanatan ikinci bir semiye ..Jdıracak· Türk bqtardeaine ok atılmasını emretmek
... le beraber kanıım kurtarmak için saadal 

lıte bu sırada bir hadise, umulmıyan bir indirtmeie kalJu,tı. Lakin o kanııklık, o 
(ıldise oldu: içine kapatıldıiı kamaradan birbirine lrİrİt aıraaında kadım bulmak 
~ört yanını boı bulup süverteye çıkan mümkün olmada, top dumanlan, ok vızıl
J>eli Jan, Murad Beyin bqtardeaine :ra· blan, atq ve sürültü içinde Jan boğuldu, 
1la1makta olan ikinci semiye doğru JtoJ• kaybo)dJL 
fannı uzatb, bağırdı: Şimdi Via Ruva genif bir nefea alm11tı. 

- Sevgililerime ilifmeyinl k~aım kurtaramamakla beraber Türkler 
O · Amiral d" Sil b • ..1ıx.: elmde de bırakmıt deiildi. Bu durumda 

gemı. 0 veyraıun m.....- kenJ di terefini korunmu ·· ·· d 
hnştarde idi ve Türk baıtardeaini kanca • ra-L h--·bla d 1_ 

1 lgoruydor u,Açap
•-- h •---· d Jh•tt. v· R 91& --- r an aturtu uyor u. , rtık 
:;_: .. ıya ~aa&&1,.or u •.• ~;tr 18 b' ~va tevlde, hırsla manevralannı yapabilirdi. 
j;k7c;~ı gorunce v~ aeauu duyunca ır en Nitekim gemiaini ileri sürmilftü de. Gene 

ı ı,bn~,~apacl~gı~ı . f&fld r ı, mane~ Türk baıtardeaini hedef tutarak ilerliyor-
:ranm ırıu;tı, te q ıçm e çırpmmıya u-r dJL Murad 1 • d b .. 1 b" k I 
ladı. Kadın, yardun aramıyordu, özledimnden eıa ·ı el ?Y e ır arşı aşmayı 

l d k k 
·-· o ı er eyı19 uygun surette dü-

ya varmıyor u, can or uau tap • men kullanı d d ·· la .. w •• 1 ınıyordu, Türkleri kayınyordu ve imkanını k f <!r1 u,tı uımd an gogua eımek 
l ·ı·ı • d' d B - o ay Bf nyor u. pn an sevgı ı ernn ıye anıyor u. u IOZ• Bu ka .... •-u. ·· .. .. d h .. 

f • • • .,,.wr.u yuruyuı aıra11n a er ilu 
ile hazın bır mana, acıkb hır macera ya· gemiden oklar atılıyordu. Bunl d b" · 

d V • R k d' L- T .. ki ar an ın FYOr u. ıa uva, en ı -nauu ur e· umulmaz bir tesadüfle aelda," Sel · • d .. k d-x.:ı ,__ • man reı-
pn yanın a sonne ten cau ve &anaının Iİn alnına yapıfb ve zemberekli ld w • • 

d 1 P k . ı·ı • k L--d o ugu ıçın 
.. uru~ ~ ort~ ız ı enn aı11UD a ~- aiır bir yara açtı, yiğit denizciyi yıktı. Sel-
nacak .duıuncelen de d~iil. .. h.~P. o .~~ man, baılıbapna bir kadirga, bir baıtarde 
manayı, o acıklı macerayı sozuniln onune ve belki bir filo demekti. Onun cılı b · k-

. . d b"' b" .. h '- . l • 1 z ır o sctırıyor u, ua utun areatetsız emyor· a yaralanıp -•--•masa, can ,..ı.· .., b 
'.I T&AU ,,..atıpege aı-

~u. laması Murad reiai fena ve çok fena bir 
Onun bqtardeaindekiler de kadını sör· duruma dütürüyordu. Filoyu mu, kendi 

müıler, aeaini duymuılar ve lllflnp kalmıt- aemiaini mi idare edecekti).. Gerçi filo, 
lardı. ~edefl~ri .?lan nok~ya doiru ~- heaa~ ~zerine idar~ olunmak çıiınnı kay
;aıek ma, sen donmek mı llzım aeleceii- betmııtL Her sema. kendi çıkarına uygun 
~ kestiremiyorlardı. Kendilerine emrolu· sördüiü biçimde davranıyordu. Lakin a· 
nan ıeyi yapsalar, Türk gemisini kancala· miralin sözü, o karsa11lıia rağmen, her ge
yıp atılsalar kadının bir kazaya uiramaaı, miyi sörüyordu, tehlikeli durumlan belli 
~ahud Türkler tarafından öldürülmai etmekten seri kalmıyordu. Şimdi baıtar
mümkündü. Viı Ruvanın böyle bir vak' ayı denin idareai de doirudan doğruya Ami
lioı gönniyerek ainirlenmai de tabiiydi. O rala kalmıf sibiydi. Saatlerdenberi süren 
~Wble ki, bqtardeye yanqmak üzere a&~llf, Selman reiain yerini alacak gemici
ıtulunduğıı halde davranamıyorlardı, A- le?. ortadan kaldırmııtı, idare iıini Murad 
miralın vereceği emri bekleyip hareketaiz· reıam omuzuna almaaı gerekleıiyordu. 
leıiyorlardı. Reis bu müıkül vaziyetteyken iki baıtar-

Halbuki beri tarafta Murad reia ve ar- de kancalqacak bir yakınlığa selmiı bu
~adaşlan, rampa ettikleri semideki uker· lunuyordJL Harbin ıonunu belli edecek bir 
leri aaklamıılardı, direkleri baltalayıp de· boğıışma baılamak üzereydi. Tam bu aıra
virmiıler, dümeni kınnıılar ve bayraiıru da Receb reisin gemisi sağında, solunda 
al apğı ettikten sonra kendi gemilerine ge- dola11p atq kusan düıman kadirgalan a-

• çip kancalan çekmiılerdi. Yeni bir hücu- raaından ıüzüldü, yara ve bere içinde gel
ma hazırlanmıılardı. içi bomboı kalan ge- di, iki baıtardenin araaına girdi. Yiğit de
mi, bir tahta parçası gibi ortada dönüyor· nizci, herhangi ters bir tesadüfle Murad 
Clu. Portekiz kadirgalanna doğru yürüyüp reisin savqı kaybetmesi, yahud onun bq
gidiyordu. Birkaç düıman gemisi, önüne tardesine atq verilmesi halinde Türk filo
gelene çatacak ve bir kargatalık uyandıra- au için kurtuluı yolu kalmıyacağıru düıün
cak olan bu gemiyi yedeğe almak üzere müıtü, kendini feda edip kurtarmayı ta
harbi bırakmıılardı, Manevra..,.apmıya aa- sarlamııtı. Araya giriıi bu düşüncedendi. 
vaııyorlardı. Bu müdahale Tiirk baıtardeaini muhak-

Durum, bu bidiaelerden dolayı Türkler kak bir tehlikeden kurtanyordu. Çünkü 
Jehine dönüyordu. Hatta Murad reia, ya- Murad reiain yanında iki yüz levend bile 
~baılannda ne top, ne ok atmadan yam- kalmamııtı. Bunlann da çoğıı yaralıydı. 
baılannda dolanan Portekiz baştardeaine Portekizlilerin beı altı yüz aakerile boiuı
rampa etmeğe hazırlanıyordu. O sırada mak iyi bir netice vermiyecekti. Fakat çok
gözüne deli kadın çarptı ve hemen emir luğıı iman kuvvetile yenmek İltiyen reis 
verdi: • batka bir çare de olmadıiandan • 0 kar-

- Şu uiunuzu deliiine tıkın r platmayı kabul etmif bulunuyordu. Araya 
Kadın, kendini yabJa.,.... kama--- Recebin girdijini KÖrünce gaınh Kaınla ..::. ,.r ·-- liimMcli: •.a 

ıöt'ünnek için selen levendleri ıörür sör· • 
mez haykırdı: (Arkam var) 

S-ON POSTA 

l ___ ~ ___ B_o_r_a_a_d_a ____ __.I 
Hafta içinde 

Neler Duyduk? 
7 wün l9ladekl alıt .. rişler, ıe9en 
haftaya bakarıak daha aıdır. Bu· 
nunla beraber genel durum ıııağ· 
lamdır. .latanbul bor1asında mua· 
•ılı gören bqhea mallann bu 
7edl rüo içinde Y&siyıtleriol aea
tıdaki ıatıılarda ayn ayn bula
oakaınıı: 

Atıon - Afyon plyaıa11 nl
ha7et yeoi bir manzara g6ıter· 
meye baıladı. Mabıul toplandığı 
ınadea buıUne kadar geçen ftç 
dört aylık zaman içinde rekolte· 
nln ticari bakımdan meydana 
koyacağı harekete mOdahale 
etmemlı olan lohisarın ıöz ıöyle• 
me zamanı ıeldi. Depoıuna bir 
teırinleYvele kadar teılim edllmiı 
olaa mallan fiat biçerek satan 
alacaktır. lnhuann idare heyeti 
Ye büt&n kadrosu timdi bu bOyOk 
iti baıarmak ile meıguld&r. Birkaç 
ran •onra lnblaarm tatbik fiatle
ri Anadoluya aksedince oralarda 
da bu lir&nlln deieri ile aablma-
11m temin edecektir. 

Tiftik - Tiftik pi)aaaıında 
bu 7 ıon iç.Dde bnynk bir it 
olmadı. Ruılar geçen hafta aabn 
aldıkları partiyi ikmal için çahr 
mıılardır. Plyaıada bu partinin 
(SOOO) balyeyl geçtiği söylenil· 
mektedir. 

lstanbuldakl tiftik ıtoku Sov
yet abılan ist ııa ecU!irse (15) 
bfn balyeden fazla tahmin edil· 
memektedlr. 

lngiltere :çin ) apalan soruştur-
malardan bir netice çıkmadığı 

gibi hafta içinde Almanyaya da 
bir sabı } apalamamııtar. 

Yapalı - Yapağı piyasa· 
ımda Ruahar alış arana devam 
ederek (10JO) balyede!l fazla mal 
daha aldılar. Böyle'lkle bu defakl 
abıları (16) (17) bin balyeyi bu:
dup •6ylenlyor. 

Bu alıılar yapalı plyaaamızı 

oldukça 11ğlam bir duruma ıok· 
muttur. Piyasa (45), (46) kuruı 
etrafındadır. 

Bulday - butday piyaıası 
hep bir karardadır. Polatlı mal· 
ları ( 7 112 ) ve ekistra beyazlar 
(7) ve Hrtler (5 112) kuruta ka· 
dar ıatılabilmektedir. 

Plyaaamıza günde 20, 30 vagon 
mal gelmektedir. Ve bu mıktar 
istekli alıcılar bul~rak degeri ile 
1ahlmaktadır. Piyasa CumartHl 
gllnll gevşemeğe yilı tutmuştur. 

Arpa - Piyasamızda çuvalla 
Trakya ve Marmara arpaları 
lıkele te1liml 4 kurut beı para• 
dan ıatılmaktudır. Anadoludan 
mal ıelmi}or piyasası ıeçen 
baftanan ayn•dır. 

Fındıtc - Fındık plyaaa11 
hafta içinde 200 kuruı arth. iç 
fındıkların kiloı:ı 40, 41 kuruıu 
buJdu. Bu yDkıeliıtn aebebi alA· 
kadarlar Ankarada bu hafta 
toplanacağını b:ldirdfjimiz fındak 
kongreılnin alacağı (Önemli ıo
nuçlar) bekliyen yetiıtlricilerin 
llrftnler:ni aatmakta nazlı davran· 
maya başlamalarında anyorlar. 
Piyaıa bu ıonuçları bekleyici bir 
durumdadır. 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANQN;M ŞIRKE11 

TESiS TARIHlı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 loıilia liruı 

Türkiyeııiıı batlıoa eıhirlerilı 
Paria, Marailya, Nil,Londra n 

Mançeıter'de. Mmr, Kıbnı, Irak, 
lran, Filiati.D n Yuoaniatan' da 
Şcıbelerf, Yugoslavya, Romanya, 

Suriyı ve YunaDİBtan'da Filyalleri 
nrdar. 

H• torlu bankı muımelelerl 
Jlpar 
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MO&ABAKALI 

BiBATBLBB 
Beıinoi 

Parkta Bir Cinayet 

- IS -
Üyelerl, hep, en yllksek ıoıyeteye 
menıupturlar. Bunlardap IAakal 
yirmi taneal, cinayetin lıJenmit 
oldutu anda, bay Aıleyl gözlerile 
g6rmllf Ye kendislle konuımuı 
olduldannı ifade ediyorlardı. 

Muhakemenin bu hayret veri
ci ıafha11 cereyan edip dururken, 
bay Aşleyin bal ve tavrı fevka· 
fide aakln ve dtirliıttft. Kendlalne 
bu kadar ılikün veren ıey, ma• 
sumiyetinl kolayca lıbat edebile
cetln• dair mevcut olan ka ':laa· 
tiydi. Cevaplannı da a,..t ıUkOn 
ve wzuh ile Yerdi. 

- Har~ut kulnbllnden, doıt· 
lanman ıırarl berine çaktım; de· 
di. LAldn bay Koheale mftmklln 
o!duğu kadar Yakıt ı•çirmeden 
konuımak Ye kendiıinden bor
cum lç:n bir mUblet almak az• 
minde idim. Bunu baıkalannıa 
önOnde yapmak l•temediğimin , .. 
beplerini takdir buyururaanuz.. 

Onun llzerlne evime uğradım 
ve orada bir iki dakika kaldım. 
Bu uğrayıf m, zabıtanın iddia et• 
tiğl gibi rovelnrlmi almak için de• 
ğildi. Zira ben her zaman rovelverl
ml üzerimde taıırım. Lakin, o ıece 
gelmealnl beklediğim fevkallde 
önemli bir lı mektubunun, ben 
kulnpte iken gelip ıelmediilnl 
merak etmiıtim. 

Derken, tekrar eYlmden çıktım 
ve bay Kohen ile konuımak 
llzere Harvut kulnbnne d6n0yor-
ken, kendlılle ıokakta karıılaıbm. 
EvYeli, ıar.ara glrmlt olmaktan 
mütevellit bir aaabi19tle ağzımdaa 
çıkmq bulunan ileri geri lakırdı
lardan dolayı 6z8r diledim. Bunun 
&zerine, görUımemiz pek dostane 
bir ıekll aldı; ve bay Kohea 
borcumu ödeyebilmem için bına 
llç aylık bir mOblet Yerdi. 

Evinin ci•anna kadar keadl
ıini teıyi ettikten ıonra, Portland 
meydanınan nat batında, pollaln 
b ;zl görmllı olduğu noktada bir 
iki kelime daha teati edip, biri
birim•zden ayrıldık. 

Bay Koben ••İne tltmek lçla 
bahçenin altındaki tl\neldea ı•ç
mek istiyordu. v ikıl bu rol ço\ 
kesi idi. Ancak öyle bir alıU 
havada, hele &zerinde 6nemll bir 
para taııyan bir adam için tll· 
adden geçmenin ne kader teh-
likeli olacağına kendiliae .ayı .. 
dlm. Hiç olmana reYolYerlml 
almaaını rica ettim, o da kabul 
etti. 

Gllzel ı~n'atler kulDbOne git• 
mak için, benim geçecek oldu-

---···· .. _ 
ğum sokaklar nlıbeten kalabaHk 
olduğu gibi, llzerlmcle de kıy• 

·metil eıya namına bir ıeyler 
yoktu. Sonra, alacakhma ufacık 
bir hizmette bulunabllmelde ken
dimi bahtiyar addedl1ordum. 

Bay Kohen bir u aadandık• 
taa ıonra, ıllilu aldı. Bunua 
bllihare vak'a mahallinde br 
lunmuı olmasının ıebebl budur. 
Ben, Bay Kohendea içe çeyrek 
kala aynldım. O, bahçe1e dotr• 
yörlldn. Buradaa kulllbe kadar 
on dakikalık bir meufe Yardır. 
Bu ıuretle, kallbe ıeldljimcl• 
ilçe beı varda. 

Bay Afleyln Yercllji ba isa• 
hatta kabule .. ,an olma1u tek 
bir nokta ,arllmecll. !11aen, 

polia, rovelYerln Yak'a J•rlnd• 
bulunma11nı iyice tef* ede ... 
mitti. Kaatettlji adama bofarak 
&ldllrmeye mayaffals olu laer 
hangi bir katil, bir de onua 
&zerine tabanca Ue at., edip de 
mahaleliyl ayaldandarmas. S. 
kendi aleyhine Ye ,ok tehHk• 
ildir. Onun için, Sllllua, Saf 
Kohen tarafından, mltecaYlalerl 
korkutup kaçırmak kutlle atal
mıı olma11 alda dalla ralma 
ıeliyordu. -

Bu ıuretle hlldmlula, mar 
nunu 1erbeat bırakmakta •• bak• 
kında men'i muhak .. e brarl 
vermekte niçin •• n..ı lltlcıl 
göıtermlt olcluldaruu takdir eder
alniı. 

-4-
Llkln, Ba1 Ael•Jla ........ 

kalkan 1Dpheler, derhal bqb bir 
ıah11a llıerlnde topJ.nmada• 
ıanıyoraunuz?. 

Zabıta, tablatlle Bar •ffater• 
Un de ef'al ve huekltmı pek 
dikkatle lncelemekt• bd kal
mada. Fakat onun ela. lmllptea. 
ancak Uç• Jirml kalarak pkbfl 
kat'iyetle teıblt edlll1orda. Bia• 
enaleyh onun lıaldaadald ıar 
ların hepll de kendllliiada n1• 
dOıtO. 

O halde?. e. itin lçladeld w 
rarl 111 nılll ketfeder llnll1 

ihtiyar ba11m bir yana efcU.. 
ınlnmıeyerek, ı&derlmla lçla• 
bakb ve elindeki llclm parçum., 
bllytık bir itina ile bir dlfll' 
da1ıa illYe etti.. .. 

( Bar•tl•, •ı•• •• ••dit 
11•e•l•r1m••• lc••tll u•tlll•I•• ti• 
ı•••r•i 6u lıl la•ll•l••l•rlal "• 
lerb.) 

Ev veya Apartımanını değlftlrenlere 
lnrilis muıamba •• Llaoleom, lioinrt stor 
etamin n filelerimisln nıair mtfruıata ait 
tetkik etmek menfaatiniz icabıdır. 

ve perdelikler Ue marldut. 
mallarımızın 991it Batlarıaı 

GALATA MEFRUŞAT PAZARI 
Fizall İbrahba n Y. Kilitiı ı Galata Tünel caddeıi 14 • 

~---------~_]T~e~le~fo!..!. 43957 41--------· 
Dr. ITBM v ASSAF huta:~:: V.:ı:'~ ... 

CataloJh Orlau B. aparbaua Tet.nıllJ EY. ICachldS1 8abarı,.e 11.s Misak T.U79 

ANKARA LOKANTA VE BiRAHANESi 
SirkHide lataqoa ldS,.alade yıal Ankara Lokanta Ye Birüu11lade 

• klpdıa mlrekkep aluıll mullkl heyeti bir •ece llat 11 de lerayl 
alaeak etmektedir. ltldleı •• me11l•r rekabet kabul •tm• deneed• 

elaYıadir. 



7 Birinci Teşrin 
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Sa ayına 
~-._,.Yazan: z. ş .... aa-m•i!::!§E••-•~ Her hakkı mahfu~dur ~CJ••ıf' 

icra Komitesi Prensle Prensesi Va
hana Öldürtmeği Kararlaşt:rmıştı . 

Prenses Naya, arabanın arkasındaki küçük ı yelerin arasına kantıvermİftİ. . ·• 
pen.cereyi aral~yara~ bakıyor ; kendilerini ... Tüfekçi Halil Beyin adamalrı, onu 
takıp eden hafıyelerın ne ile ~eıgul o1duk~ es·· ) te kilatına mensub 
lanru taraısuda ça.)1fıyordu. iki kadm ta- ureyya nın f 
~men helecan içinde idiler. Arbk eczane- zannetmifler; yalnız yan yan bak
ye taka1'111p etmitlerdi.. V ora biraz daha makla iktifa etmiflerdi. Süreyyanm 
eiilmi~ti. Fakat birdenbire hafif bir çığ- damları ise onun garaydan gönderil
lık koyuverdi. Çünkü eczane kapat.:ılmıf. a . . ' ~ h"' ed k 
Önüne d b. ı· kt dile') · ti' mıa bır memur olduguna ukm ere e ır po ıs no ası ı Dl!{ • T 

Ermeni komitecileri ikiye aynlmıfb. Bir ııkılmı~ di,lerinin arasından gizlice bi
~smı, arhk sui kastlardan çekiniyor; mil- rer küfür salıvermekle iktifa eylemit
lı davalarını neıriyat ve snire ile yürütmek I d' 
İstiyorlardı. Kafkas ennenilerinden nıürek· er 1' 

kep olan diğer kısmı ise, kanlı programA Vahan, gayet kurnaz davranıyor; 
larıru aynen tatbik etmekte ısrar göateriyo,·- tıpkı öteki hafiyeler gibi, uzun uzun 
~ tikt d Papaa Der Oseple Srens efendi, (İstanbu1 kapıyı taraasud et en sonra, uvar-
Merkezi İcra Komitası) azalığından istifa farın etrafında dolatıyor; hafiyelerin 
etmi;ler, yerlerini Aşot ve Torkum isimle. konak etrafındaki faaliyet sahasını in
rini taııyan daha hararetli iki komitacıya ceden inceye tetkik ettikten sonra, 
terkeyJcmiılerdi. Bunlardan Aıot, aynı za- 1 bulm 
nıanda Kari y ovanoviç ve Karabet veledi içeriye girebilecek bir yo ıya ça-
Obanesyan İsimlerini taııvor; Torlamı da lıtıyordu. 
Ardaı ve Haçik Kaptanyan müstear namla. O tarihlerde Ni,antafl ve civarı, bu 
nnı kullanıyordu. Her ikisi de Kafkasyada 
en korkunç ihtilal teıebbüslerine girir-nif halde değildi. Hemen kamilen birbi-
ve sonra da t~,ebbüslerinin meydana çık- rinden ayrı ve yüksek duvarlarla mu· 
?1~11 Üzerine füar ederek istanbula gelmiı hat konaklardan ibaretti. Cadde üzeri-
• ki B ne ııralanmıs olan bu kona ann ara-u yeni azaJann İttirakile Madam Atku- • 
vanm ~vinde son yapılan içtimada, Rusya ımda bot arsalar bulunuyor, bunların 
•efaretı h.ad~nıcsi Vahanın fikri tamamen arkasını da oldukça derin bir uçurum 
kabuJ edılmı;ı ve §una karar verilmiıti : tefkil ediyordu. 
Prenses Nadaynm ikamet ettiği konağa & • _ 

lice girilecek. Konağın muhtelif yerleri~e Prenses Nadyanın ikamet ettiği ko
kundak sokularak ateı verilecek.. Yangın nağm ön tarafı cadde ve yan tarafı 
başlayıpta her trafı alevler sardığı zaman da bahçe duvarlarından mürekkeb bir 
o telif esnasında Prensle Prensesten han-
gisine tesadüf edilirse, üzerlerine saldırı- sokakla çevrilmitti. Bu sokağı bllftan 
larak kama veyahut rövelverle oldürüJe- bllf& kaplıyan duvara aç1lmı,, mutfak 
cekti. ve ahır kapısı mevcuddu. Bu iki cep-

Bu ka · • · mek . t r~~ı ~c~a ıçın usulen kur'a çekil - he, kimilen hafiyelerin taraasudu al-
tılnııı ıs: enı mıştı. Fakat Vahan ortaya a- tındaydı. 

d .. :=- ~ur'aya ne lüzum var. İnsan düşün- Vahan, konağm diğer iki cephesini 
ug~nu yapmalı. Bu fikri meydana atan tetkike karar vermişti. Onun için, hafi-

benım. Onun için bu iti b .. li . 
en gorme yun. yelere s, üphe verrniyecek birmeharet· Demişti. 

Komite vahanın bu fikrini de kabul et- le oralarda dola,tıktan sonra, arka ta
~ft~. Onun üzerine Vahan artık işe giri§- rafa geçmifti. Burası, oradaki laf lığın 
rnl§tı. üzerine yapılmıf ve hiçbir kap~ ol

Evvela bir mazeret bahane ederek se· mıyan yüksek bir duvardan ibaretti. 
faretten on beı giin izin almıştı. Vahan, b11 ta.lığa yuvarlanmak teh-

• Zeki ve tecrübeli komitacı o civarda bir 
ikı defa doloıır dolatmaz konagıv n hafi- likesini göze alarak o duvarın dibin-

1 1 ·ı J' , 

ye.er e çe~ ~it olduğunu anlamışto. Fa· den bin mütkülatla geçmİf, yıkık bir 
kat ~~ a~mkar komitacı, bundan meyus duvarın önüne gelmitti. Bu duvarın 
..,,. mutessır olmamıştı. 

o içi bot bir arsadan ibaret bulunuyor; . zamanın hafiye tetkilatım çok iyi bi-
lıyord~. Sarayın sivil tüfekçileri ile Sürey- bu arsa, caddeye kadar uzanarak Pren· 
Yanın ıdare ettiği hafiye grubuna mensup ses Nadyanm ikamet ettiği konağın 
o~anlar ndeta seçiliyordu. Ayni yerde, ay- dördüncü ve sol cephesini teşkil edi
n~ vazifeyi ifa eden bu adamlar daima bir-
b~rlerine Yan bakıyorlar; ideta yekdiğeri- yordu. 
nın rakibi gibi davranıyorlardı. Vahan, hiç tereddüd etmeden o yı-

Hafi)•e te~kilatnı idare edenler, bir İfe kık duvardan atmıa • her tarafı yaba· 
lllemur ettikleri adanlları bile birlettinnek- • ' ' .. .. .. 
ten korktukları için konajl idareye memur nı otlar, ve ıaırganlarla burunmuş <>-
olanlar da ayrı ayrı geziyorlar konağın lan arsaya atlamıttı. 
;ddeyi ve !8." sokağı ıkaphyaı: yüksek Evveli etrafına göz gezdirmif; cad-

uvarlann dıbınde dolaııyorlar; bir kaç ha- d f .. k k • la ka aJ 
fiye de kcndı'ler· e b. t d k" e tara ı yu se bır duvar p ı o-' ın ırer arassu mev ıı 

e~in~~· caddeye açılan büyük kapıdan lan bu arsanın bombof olduğuna ka-
gozlennı ayıramıyorlardı. j naat getirdikten sonra kalbinde derin 
~~an ~er feyden evvel kıyafeti tebdil bir memnuniyet hissetmisti. Yavat ya-

etmıl1ti. Bılhassa -ıiddetle taharri edilen ı ' w b 
Sivaslı Kara Haçadora olan rnüpbehetini Vaf, Prenses Nadyanm ~onagını u 

SON POSTA 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLSTLERI 

Yorgun vücutları 
ri inçleıtirir. 
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ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
giderir, yaşamak neıeaini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. İstanbulda 
fiyatı 150 kuruş. Tahilat için G.J.ata 
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Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal füim, Halil Klmil, Opera, 
Y• po'i filim müeueaelerinln 
n piyanom bütün ae1ı·z filimle· 
ri.ıi ı tın aldım. Bu fUimleri ge
çirmek lıteyen ta ıra sinema' arı 
direktötleri, İzmir birinci kordon :Ja 
Şahingeri ilanında fiıimcl Muıtafa 

adrHİne müracaat etmelidirler. 

'----=-----------' 

r .,.. BEŞ 1 K TAŞ -c •w., 
DiKiS YURDU 
Yurdurı sergisi açıktır. Duhu
liye ~oktur. B:çki ve san'at 
meraklıları mutlaka görmel.d.r. 
Kayıd devam edi. or. Akaret:er 

,.__. 64. Telefon: 43678 
48

, 

AMERİKADA BİRİNCİLİK lza~~ ~tnı:k için - yüzünün şeklini kiınilen arsadan ayıran duvan tetkike bu,lamı•
decı ~nnııti. Evvela çatık kaşlarının ara- tı. Bu yüksek duvardan, nasıl atacak- kazanan T cksayı prezervatifleri fevkalade 
.. ını bır UJtra ile iyice al11Uf bir kufo:ğm t ., 
Üstünden diğer kulağına kadar uzanan s:i: ı. •• ince ve sağlamdır. 

P;rfomorı l. T. p 1 v E R A. s. 
lstanbul Şubesi . 

şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 
Telefon : 43044 
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M A T LiGiNi 

KAYBETMIYECEKTIR : EÖER, 

L.T.PIVER1
N 

TALKSIZ 
MATITE 

GÜZELLİK PUORASINI KULLANIRSANIZ ICINOEKI B0T0N.,,.MAD
OELER MAT OLDU!'lU iÇİN O DA MATTIR VE EŞSİZ BİR 

iL TISAK KABİLiYETi VARtJIR: 

Açık ksi tme Suretiyle 
TAMiRAT: 

lstanbul Vilayeti Orman Alım 
Satım Komisgonunt{an : 
J- Eksi:tmeye konu1an iş Büylikdere Bahçeköyde bulunan Orman; 

Fakültesi lstanbuJ kısmının aşağıda yazılı tamiratlardır. 
1 No. keıii defterile "Büyllk binanın ça• keşif 

tı tamirat. ., bedeli 2450 Lr. 45 Kr. 
5 No. n "Revi Mutbah, Ça-

maşırhane, Kiler, 
T ohumhane ta mi· 
ratı,. 

" 
1692 Lr. 10 Kr. 

3 No. n " 
11 Büyük binanın iç 
tam:ratı.,. 893Lr. 32 Kr. 

4 No. it .. 1127 No. odanın el 
yıkanma yerinin 
değiimelil. ,, ,. 761 Lr. 92 Kr. 

2 - Bu ı,ıerin beher birine ait evrak ve ıartnameler ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeıi. 
C - Nafia işleri t•raiti umumiyeıl 
D - Ketif cetveli. 
isteyenler bu ıartname ve evrakın suretlerini bedefıiz olarak 
orman Fakültesinden alabilirler. 

3 - Eka:ltmeler lstanbul viliyeti binasında orman itleri direktöf" 
lüğll daireıinde 8/ 10/935 salı gUnü yukarıdaki sıra ile l O, 

4 
11, 14, 15, saatlarda olacaktır. 

EksUtme açık uıul ile yapılacaktır. 

Ekıiltmıyc girebilmek için iıteklerin aıağıda yaz1b teminatı 
muvakkatanıo yatmldığma dair makbuzla gine aşağıda gösta• 
rilen kıymetlerde bina iti yapbğma dair Nafla MüdürlüğUn• • 
den tasdik edilmi, ehliyet vesikasını göıtermelerl gerektir. 
1 No. Keıif defterile yapılacak tamirat için: 187 lira Muvakkat 

1 
teminat ve 1500 il• 
rahk ehliyet veıika11. 

5 No, ,, •• 

3No. 
" .. 

4 No. " .. 

.. ,, 

" 

.. 

• 127 lira muvakkat ,, . 
teminat ve 1500 Jl• , 
ralık ehliyet velilika11 

• 67 liralık muvakkat 1 .. . 
teminat ve 500 lira· • 
hk ehliyet vesikam. 

,. ı 58 liralık muvakkat 
teminat ve 500 lira• : 
lık ehliyet vesikası. 

6 - Daha fazla izahat isteyenlerin Orman Fakültesi lıtanbul Kıı• 
mına müracaatları. "5775,, 

ve gür kaflnrını ikiye ayırmı~h. Sonra kat- Bunu düfünürken, birdenbire gözü· -- · ·· . .._,.._.._._wEczane/erde satılır 

bnnkı vbe bıyıklannı aarı kozmatik ile boya. ne küçük bir kapı çarptı. Kalbinde his- ... ~ Ayda 1 Lı·ra Akşam Derslerı· 
yara unları da kwnral yapın t O • w • • b' ka dah ır 
nın hnfiyeleri gibi ı d'b~; ı. ~· aettigı memnunıyet, ır t a art- ~> Dr ibrahim Zatj 1 
m~. ~u suretle çe::.~~rı~~ ı:a;;et:b"~~I~ tı. Ağır ağır kapıya doğru yaklqtı. Beledi;. karşıaında Pıy.r.oti Ana lisanları lngilizce- Fransızca ve Almanca 
etml§ti. e Kapının dibinde, yığın yığın süprün- cadC:Hinde No. 21 olan değerli öğretmenler tarafından verilir. HE11EN KAYDOLUNGZ. 

. Sı~tına kısa ve solgun renkli bir ceket tüler vardı. Bunların arasından dolaş· Herrün ötledea aoara hnatalarını L Adreı: Amerıkan Erkek Liıan ve Tioaret dersaneai. 
E•)'mış, bacaklarına da Lir çİzıne geçirmit t K kilid' . kl~ k MI ... ~.kia~bı~ılme•d·e·r·-------- Alemdar caddesi 23 Tel. 21737 ~--ı• idi. Uzun ve kırmızı fesi de ııhyd''-t ı. apının ını yo yaca ' na ~ 

•• IK en SOn• lab'l w• • 1 aktı --------------------~--------- --ra, artık tanUınile sayıb hafi•e ••ki' . açı ı ecegını an ıyac . -. . ~ ,.-- nıe gır. 

mışBtı. .. · Fakat tam o anda kulağına içeriden 
u cur'ctknr adam g'iri•tigvi b t hlikeli b• I ah idi. • t . ' .-r u e ır e ar ası gıcırtısı ge ve sonra, 

IJ .~' esasen hıç korku hıssetmcmekte idi. · . . . . · - • 
Çunkü gayesi ugu~ nında atar,.a. h d bır kol demınnm .plmtısı ıle agır bır 
lı: • . -o• er a ımm · 
endısıni en ~orkun~ akibete sürüklemek 

1 
sürgünün çekilmesini hiasetti. He~~' 

Ko~ku _ hıssetmemb.-teydi. Çünkü oradaki aüprüntü yığınlarından bın-
gayesı ugnında atacağı her adımın nin arkasına uzanıverdi. 
kendisini en korkunç akibete sürükle: Küçük kapı, bir hırıltı ile açıldı. El 
mek- ihtimali olduğunu, her şeyden arabasının tek tekerleğinden çıkan gı
evvel hesab etmişti. Onu bayük bir cırtı yakl~tı. Bu sert ve madeni ses, 
nıemnuniyelle bu maceraya sürükli- kar'ı duvarlara çarparak akisler yaptı. 
Yen kuvvctse, sadece milli mefkUre- Ve sonra, birdenbire kesilerek kapı
gfode muvaffak olmaktan ibaretti. O- kapandı. Kol demiri ile ıürgü pkır· 
nun için Vahan, kıyafetini bu suretle d dı 

beli a • le ·ı ellikten sonra, pervasızca hafi-
.(Arkası var); 

1 
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Ankara - lstanbul - Be oğlu 
Tıbbi Müstahzarat 

Haıan kuYvet ıurubu ktlçlll& 60 
100 
IS& 
30 

,. ,, ,. orta 
.. .. ,, btıyllk 

Ôkıllrllk PaıUlleri " 
Hasan Levantaları 

Hasan Levantası 100 
400 ., ,, LUks kristal ıltı 

Kolonya ve osvonlar 

90 derece halis limon çiçekleri kolon• 
yaalle yasemin, !eylik, menekşe çiçekleri. 

• >ıı 

KilçUk cep tiıeli 1/24 litre 25 
Cep ıişeai 1/16 ,, 40 

Küçük l /8 ,, 70 

Orta ,,. 1/4 ,, 130 c: 
o .:: 
- .! 

Düz bilyQlc tltelerde 1 /3 Utre 150 
o • c 
.ııı: > o BUyllk 112 ,, 250 
c: 
111 • il 
:c 

>
fil 
o ... " 1 " 500 

Cam kapaklı ılteler1/8 litre 100 
" " " 1/4 " 175 
" " " 112 " 275 

F antazl kristal şişe 118 200 

" " 1/4 300 

Nesrin konlanya ve loayonları 1124 " 12,~ 
,. ,. " 1/16 " 20 

" .. 1/8 " 35 
" " 1/4 " 60 
" " 112 " 100 
" it 1 it 200 
,, ,, Açık litre ilet 250 
,, Cam kapakh tişeler l/8Utre 70 

"· 
" 
" 
it 

" 
" 
" " " " .. 1/4 " 100 ,, .. " ti " 1 /2 " 150 

Ko ulu Sa nlar 

Ha1an tuYalet sabunları kUçUk 10 
,, ,. " orta 15 
., ,, ,, bnytık 25 
., ,, ,, Lüks kUçUk 20 
,, ,, ,, ., bUylik 30 

Hasan gllaerin aabunu 1 O 
o " ,, orta 15 
" " " bftyiik 20 ,, ,, ,, ıokl ao 

ffaaan Tıbbi Sabunları 15 

Pudra ve · Sürmeler 

Ha1an Pudraaı kadanlar için kOçOk kutu 30 

Krem ve Birya -tinler 
Ha1an Kremi tllp içinde 20 
Ha1an Kremi Vazo yağım 50 
Haıan Acıbadem kremi M 
Haaan Biryantini 3<> 

,, ,, Ukld • 40 
.. ,, Goma Arrentlna 30 
,, ,, ,. ,, orta 50 
., ., " ,, bliyUk 75 
,,; " tt llktd kllçük 50 
" ,, ,, ,, bllyUk 75 

Haean Allık ( BrUnet Ye Mandarin 40 
Huao Tırnak CilAaı kUçUk 10 

,, ,. ,, orta 25 
,, " " bUyUk 30 

Tıraş Levazımatı 

Hasan Tıraı Sabunu kutusuz 2C 
,, ,, ti kutulu 25 
" ,, ., Kremi kutu!u 30 
,, " ,, ,, kutusuz 25 

Hasan Tıraş bıçakları 10 adet '"5 
Haıan Tıraf bıçaklan 1 adet 5 

içek, 1 uyu ve yağları 

liasan Çiçek suyu 

" 
,, 

" 
" faaan Gillsuyu 

1/4 Kg. 40 
1/2 " 60 
1 " 100 
1/4 " 40 
1/2 " 50 
1 75 

" " " Ha1an Gülyağı ve Neroll 1 Gramlık 50 

" ,, " 5 " 200 
" " " 10 ,, 375 

Diş Müstahzaratı 

Dişleri inci gibi yapan Ye dfı etleri ne 
abedi hayat veren ve kanamasını mene· 
ien ve dit ağrısını dakikasmda durduran, 
dlılerin çllrlimeıine mini olan: 
Hasan Dit Macunu Dantoı 20 

30 ,, ,. Suyu 
Orta 60 " " ., 

,, " ,, Bllyllk . 100 
Hasan dit fırçaları gayet sert ve 11hhl 10 

" " " ,, " " ı 7,5 
,, " " " " " = 26 
.. ,. " " " " tU f 35 
" " " ,, " " ..! 3; 42,5 
" " .. " " " ~ ~ 60 
" " " " " " g .:E 70 

" " U< 95 

Sabunları 

" 
,. orta kutu 50 Saçhtrı uzatır, kepekleri ve mikropları izale 

" " k 75 eder ve yumutak tutar. DökOlmeainl kat'iyyen ,, .. ,, ,, bUyll ,, d -
mea• er. 

Nefis ağlar 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaıet •e Lezzet 
ifade eder. 
Hasan tereyağı 125 ır. · 20 

" " 250 " 40 
Hasan Tereyağı klloıu 160 
Ha1an numune zeytin Y•iı 5 
Haıan Zeytinyağı 1 /4 Kı. 30 

.. " 112 " 45 
,, " 1 " 65 
" " 2 " 125 
,. ,, 6 ,, T enekeıile 350 
" ,, BllyUk tenekelerde kiloıu 50 

Hasan Fııtık özü yağı 100 
" " " " büyük 200 

Hasan Parafin yağı küçük 1füshil ve Müleyyin 50 

" ,. " büyük 75 
Haaan Hintyağı halis 25 Gr. 20 

" " ,, 50 " 25 
Hasan Bademyağı ıişe 30 

,, ,, ,, orta 50 
,, ,, ,, bilyük 250 gr. IOO 
" ,, ,, acı kiiçtik 40 
,, ,. ,, ,, bUyUk 60 

Hasan Gliserin ufak fi şe ı O 
150 Gr. 25 
300 ti 40 

il ,, 600 ,, 75 

" " ,250 " 140 
Hasan Balıkyağı 114 Kg. 30 

" 1/2 " 50 

" " 1 " 80 

" " 2 " 150 

Güten amulatı 

Şeker hastalığına ve zayıflemağa mah· 
auı çok dakik ve ayarlıdır. Taze ve 
lezzetlidir. 
Hasan Glüten ekmeği 

,, ,, Gevreği 

" 
Bademli Glllten ekmeği 

,, Glüten Makarnası 1 /2 Kg. 
., ,, Unu 1/2 ,, 
, , , , Şehriyeıi 1 /2 ,, 

Haaan Diyabetik Çikolatası 
" ,, Kg. 
., Şekeri 50 Gr. " 

" 
" " " 100 " 

" " " 250 " 

" 
., Çikolatası 6 lak kutu 

" " " 12 " " 
Berekfafat 112 Kg. 

" ,, kiloıu 

35 
60 
60 
60 
60 
60 
25 

450 
40 
70 

150 
125 
240 
125 
225 

,, ,, kutu 30 

Haşaratı ve Fareleri 
Öldüren 

,, ,. ,, ,, paket ,, 20 Haıan toz şampuanı 10 
Haııan Tara§ Pudraıı erkekler ioin küçük kutu 20 ,, Likid ,, küçük 30 Fayda Hasan 114 Litre JO 

" orta " 30 " " " bUy~~ 50 112 50 
" " " " b k 40 Ha1ao aaç sabunu kllçUa 25 " " ., 
,, " " " " Uyil " ,, ,, ,, bUytık 3 misli 50 ,, ,. 1 ,, 80 
" " " " " paket " 15 Hasan Trihofil uç suyu 100 ,, ,, 6 ,, 350 

Hasan Talk çocuk pudrası paket 10 Ha1ao nç n elbiH fırçalan ook mükemmel 90 " BUytlk ambalAjda safi kilosu 70 
., ,, ,, ,, teneke kutu 20 ., ,, 125 " p 60 

,. " " " 140 " " ompa 
,, ,, pudraıı 500 gram kutu 40 ,, ., " " " " Far Ha1an Fare Zehir Macunu 25 
,, Sürmesi sUrmedenlikJe 20 ., " " " " '' l50 B d 

S k b k 30 175 ,, ,, " " uğ ay 25 

Biri net T eırln 7 

Özlü İ-lububat Unları 

Çocuklara ebedi bir bayat Yeren D•fH 

mahallebl, tatlı, çorba ve pllreleri yapılad 

Ha.an Pirinç Ôzll unq 250 I'• 

" .. 
Buğday özll unu 

irmik özü UDU 

•• .. 
25 
20 

20 

" PatatH 

Arpa 

Türlli 

özU unu ,, (Ararot) 2~ 

" " 
Mercimek,, 

" 
Bezelye 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

25 
25 
25 
2S 

" 
B. Mısır ., " 
Çavdar " 

" 
Badem özlü unu 

,, Yulaf özlü unu 

,,(Kornfinur)20 

20 

25 
25 

Haaan 6zlll unları büyDk 500 if• 

Hasan Brekfaıt plikultlerl 

" 
,, 

" 
,, ,, ,. kilosu 

Haaan Çavdar ekmeği 

40 

30 
110 

200 
20 

Muhtelif Müstahzara 

Hasan Granto Prezervatif 1 adet 10 
,, ,, ,, 6 ,, kutusu50 

,, ,, ,, 1 ,, ipekli 15 

" " " 6 .. " 15 
,, Malmukattar o diıtlle 1 Kı.ıtıealle20 

" " " 2 " .. 35 
Haaan Gazoz Tozları l/ 4 Umonlu Ye 60 

" " 
1/2 

H ti " 
1/1 

,, Karbonat paket 

Haaan Karbonatı 100 gram 

" 
" 

" " 

250 " 
500 .. 

ı Kg. 
Hasan Kinin Komprilnelerl 

Haaan Naftalin 250 fil• 

,, 

" 
" 
" 

500 .. 

1 Kg. 

" 
" 

Nane Ruhu 
,, bUyllk 

,, Melisa ,, 

" " bliyllk 
Ha1an demirhladi 

" " 

özU 
,, Orta 

Meyvala 

ıoO 

176 
5 
ıo 

20 
35 

60 
16 
6,25 
12,50 
25 
25 
50 
25 
50 
40 

" Urme lnks ıllrmedenli le UyU " " " " " " 225 Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 40 
,, ıllrmeai paket 1 O • • ,, ,, " " " " " " ,, BUyUk 

60 
ıoo 

••••••••e•••e•e•••••e••••••eeıeeeeeeeıeıeeıe•••e•••••••ee••••e•••••e•••e•••••••••••••••e••••e••••••••••••e•••••e••••e•••e• .. ••e•e•••••e••eeı••ee••••e••e•• .. 

.. \' l ~---------------..--.,.. Denlzyol ları 
lıtanbulun en büyük tuhafiye mağazası ı ş '=-1 r Mı st 

Soryano • Hananeı 
Sultanbamamından Meydancık sokağındaki yeni bOyllk mata· 

zaya nakli mlinasebetlle cm gUç beğenen mllıterilerlnl memnun 
edecek surette bllcUmle tuhafiye levazımatının pek sengin cetld· 
lerinl, çocuk eıyaan, kadın ipekli fantezi çamaıırları, trikotajlar 

·· vesaire getirttiğini Ye kat'lyyen rekabet kabul otmH Hatlarla bUtUn 
ihtiyaçlarını temin edebilaceklerlnl mUjdeler. 

AHateleri ı .Karak3r Köprlbatı 
r.ı. •21'2 • llrlleel MlhlrdarHd• 

Hu Tel, HHO 
....... ~ ~ımııımmmı 

lskenderlye Yolu 
EGE Yapuru 8 Birinci teı· 

rln SALI gllntl saat 11 de I~ 
KENDERIYE'y• kadar. "6186,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 8 Birin• 

el teırln SALI ıUnll saat 
20 de RIZE'ye kadar. "6187,, 

Son Possa Matbaası 
x .. r17.ı wata .. • 1'ahil 

Wlpı.d ı A. lktMı, .. 1Uı1ır. iL Lltl 

OTOM O.BiL ve 
Makinist mektebi 

Taksim: Stadyum kapasand& , . oı 
Yeni ders denesine 11 Blr1JJ 

ll' Teşrinde baılanacaktı r. Kayıd p:ı , 
amelesi açıld, . Tafıilat için prog 

ramı iıteyinlz. Telefon: 4i150S 
Amatörlere motoılklet deni~ 

Pari: Bicki Dikit mektebinden mezun: Mürılde C•mll I 
9/10/35 Çarıamba gUnO deralere başlanıyor. Bu senenin aeri111 

bu akıam kapanacaktır. Talebe kaydi devam etmektedir. 
Çartıkapı yanan Feyzlltl arsasında No. 6 Tel. 22994 


