
lduı ltl•Iİ telefonu: 20203 Ffab S kurut 
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Şimal Cephesindeki İtalyan Kumandanı TakVlye istedi 

eşliler Cenu~t alvali Tekrar Ele Ge irdiler 

era ul tU 
Mllhim Miktarda Habeş Kuv
vetleri Cebri Yürüyüşle Harp 

Cephesine Sevkediliyor 
-1 .. -.. 

ltalya Şehirlerinde Dün 
Şenlikler Yapıldı 

Aduva lıgal Edilirken Italyanlar 
240 Esir Aldılar . 

Londra, 7 (Özel) - Habeı • ltal1a harbi hakkında ıon ıelen 
haberlere göre, Aduyanın ltalyanlar tarahndan zaptedflmHinden 
ıonra ltalyan kumandanı, cepheye takYlye kıtaatı 1evkedllme1lnl 
lstemiıtlr. Öte yandan mühim mikdarda Habeş kuvntlerl de cep
heye bir aa evnl yetişmek Ozere yoldadır. 

240 Habeıli Esir Oldu 
Aamara, 7 (0.ZeJ •Roma 1ollle) - AduYa 6nllnde ltalya ve Ha

beı kuvvetleri tam kırk aekiı 1aat çarpıımıılar, HabeıJerin muka· 
vemetl, bu harbin çok kanlı olmasmı neticeJendirmittir. Habeı· 
lerln ıeylatı çok fazladır. Itılyanlar 240 nefer ve 8 sabit esir 
almıılardır. BJr çok harp malzemetl ve bir de to ltal anların 
eline ıeçmlştir. p y 

A . Res Seyum Yaralandı mı? 
smara, 1 ( Özel - Roma yolile ) - General Santlnl kolor· 

duıu tarafından Adiarat'ın itgall ••naıında Habeıler 200 maktul 

t (Devamı 6 ncı yüzde) 

Mütecaviz Kimdir ? 

Uluslar Sosyetesinde Bu
gün Karar Verilecek 
Asıl Kat'i Karar Çarşanba Günü 

Assambleden Çıkacak 
Cenevre, 7 (Özel) - Uluılar . 

kurumu konseyi bugün toplana- -
cak, altılar komlteıi tarafınd 
bazı 1 an 

r anmıt olan raporJarı tetkik 
ed~cektlr. Kon1ey bunlara tetkik 
•ttıkten sonra bir kar k ar verece • 
tir. Bu raporlardan biri H b 
1 J ' a eı. 
ta ya harbinde kf mlo mut 1 ecac z 

vaziyette olduğunu araştırmakta• 
dtr, ki raporda uluslar ı.oayetesl 
paktının ltalya tarafından iblAI 
edildiği öne sürülüyor. 

1 

Konseyin vereceği karardan 
ıonra çarşanba gUnU Asaamhle 
toplanacak ve ltalya • Habeş har
bı karııaında alınacak vaziyeti 
kat'i olarak astamblo kararJaıtı
racaktır. Bu kararan, U!uslar sos· 
yetesf paktının lu mcı maddesinin 
tatbiki ıureliie lta)ya hakkında 
teyit kuvvetler! lcullamlmaaı ısk· 
linde olm111 kuvyetle muhtemel• 
dir. 

--rr-~-. ~--~--

Alolzl "• Etf " 

1 

Fak.ıit · bu teyit ku• etlerinin lk· 

tiaadt· ve mali kıaımfarınm tatbiki 
cihetine aidilecektlr. 
~ . 

• ' 

General Santinl 
Maktul cİüttU 

Parie, 7 (Habah ıant 7,45 Ö.ul) ..,_ 
Adı r t c phe nde ltaly n kuvvet
leri kum nda ed n General H ot nı 
m ktul duımu t r. Ktral n 1t u oll l 
tar frnd Uenel'alıo ailesine taziyet 
ed iı r 

.......... __. .................. ·-························· 
ltalyan Elçisi Ni
hayet Habeıten 

Ayrıldı 
Parlı, 7 (Özel) - Adisababa· 

da~ltaj,. elçH.l 1'..t 'Vfflti,Wtrp 
baıladıtı halde ebe9lstanı ter· 
ketmiyordu. Elçinin Adisababa• 
dan ayrılmaması, Aduva ltalyan· 
lar tarafından zaptedildikten son• 
ra, Habeıiıtan ile ltalya yeni bir 
mllıakereye imkan bulunacağı dli
tUnceaindın iler1 g6rül0yordu. 
Fakat Adiıababadan timdi ~eri· 
len bir habere göre Kont Vloçl 
Adi1ababadao ayrılmak huauaun· 
da Romadan emir almrı ve trene 
binerek Cibutlye hareket etmiştir. 

· Boluda Şiddetli 
Bir Zelzele 

Bolu, 6 (A. A.) - Bu gece 
sabaha karıı saat 4,30 da batı• 
dan doğuya doğru tfddetU yer 
depremi oldu. 3 ıanlye ıllren bu 
depremin tiddetlnden hUtnn ıe
hlr balkı uykudan uyanmııtı, Za· 
rar yoktur. 

Çankm, 6 ( A. A. ) - BugUn 
ıehrimizde 10 11aniyellk bir yer 
deprentiıJ oldu. Zarar yoktur. 

nao•ıt• son ltup fltızlg•tinl göst•r•n kroki (tt1rt1nmıı 0/011 gerl•r /tal· 
gaıalar t11rt1/ı11tla11 altı p•d• Hpl•dlleıa Ha6111 topraklcrı~ır. Ulf•• 
gedl11cl •ag/tıdakl a.kerl ma~•I••• 6alcı111%.) 

lngilterenin Hazırlığı Bitmedi 

Malta Limanları Da Çe~. 
lik Ağlarla ~rüldü 

Çindeki lngiliz Filosu, · Kızıldenize 
Doğru Yola Çıktı 

Londra, 7 (Özel) - lnglltere mümkün olan noktalanna tel 
bUkiimetl ana Yatan filosundan 6rgUler konulmuıtur. La Valette 
ayırdığı tahtelbablrlerle Akdeniz 't'e Marsamuuetto limanları demir 
filosunu takYiye ettikten sonra, ağlarla kapanmııtır. Ada ııarni· 
ıtmdi de Çiıı denizlerinde bulunan &on maktarmı beı alaya. çıkara• 
gemlleıı'lnden bazılarının Kızılde- calc katlar yeni askerin ıelmHI 
nize giderek oradaki lngiliz fıloo beklenmektedir. 
ıuna iltihak etmelerini emret • 
miştir. 

Mııır ile lnglltere arasında ıu 
günlerde bir ittifak andlaıması 

imza edilmesine intizar olunuyor. 
Diğer taraftan malta adauna ye
niden takviye kıtaatı gönderilme· 
aine karar verllmlttlr. 

Malta Llmanlarınd• 

Ana vatan flloıuoa mensup 
(Devamı 6 ncı yüzde) 

Fenerbahçe, Bulgar 
Leviski Takımını 

4 ·O Yendi 
-· - ..... . .. 11 ... 1 ................. .... 1 • •• ıı•ı, ........ _ 

La Valette, 6 ( A. A. ) - Mal· 
) ta adası sahillerinin asker ihracı Büyük Deniz 

Romanı 

[Tafallit 8 inci sayfada] 

-
••• 

••• Yazanı 

Kadircan Kaflı 

••• 
· Yakında •• Son 

Posta ,. aUtun
l•rında Okura· 

cakeınıa. 

/. 
. 

cn.,,t• .S.••ll _.., ..... ,,.,.,.~.,. toplaıunış bir ltalı•• pfı•de 
.,Mfrn••' •teıti••ll tii/elc 6111uıda 



=~~2~S~a~yf~a~====~~==:;======~==========S=O~N==P=O,;,;;S=T~A~================:=====~B=-::irlncl Teşrin ~ 
(Halkın Sest) (Günün Tarihi] 
Habeş - ltalgan B fk 

Harbi Hakkında İr İ 
Ne Düşünüyorsunuz? Yabancı İşçi Çalııtıran' Bütün S tırla 

Bolurköy, Ceoizlik, Kolca aolroğı Tarım Bakanı 

9 namaralı hane, Ulvi: B 1 H kk d K A 
111a/ıpus'ar E T ~ lY.l ~ Cl vvelki gün §ehrimize gelen .,... 

- Döğü§enler ister İtalyan, ister un ar a ın a anunı --' Bakam Muhlis, bugün Bakanlığa b" Habeı, ister Rus, İster Çinli olaun, harp Okutulacak . ~ 
lı daireleri gezecek, sonra Adapas"' 

tüyler ürpertici bir§ey. T k b G 1 ...ı • t • • • • na gidecektir. Tarım Bakanı Ankar'1' 
Dütünün bir kere: Evimizin içinde- a ) a a ırışı ıyor "' 

Ok Ô C 
dönünce, doğu illerinde yaptığı ki, komıumuzdaki basit ağız kavgala- ' uma ~renenlerin e- .~ 

lS tetkik gezisi hakkında Baıbakana P" rı bile ne kadar sinirlerimizi bozuyor. 1 B hat verecektir. 
Yolda gördüğümüz kazaya uğra- "Son Poıta,, nın Bı·r Ya•ısı Ehemmı· - za arı ir Mıktar 

mıı bir biçarenin kanlı vücudü, gece- • f d" f' k n ır .ece lerce rüyalarımızdan çıkmıyor. } N d• kk AJ d 
Kavgaya, cüriiltüye, hele kana kar- yet e azarı 1 ate ın 1 HaplahanelerJn ıslahı projHf .. 

ıı bu kadar zayıf olan insan sinirleri- G d T k ti . I ......... ._·--·-.... --.... .._.. .... _.__ nln en eaaılı tarafı·, ceza evlerin• eçen •, Ur ltç erın ya• 
nin bir harp karıısında ne kadar geri· kından alAkadar eden ve kanunla de mahpusların okumasına verJ• 
lip bozulacağını tahmin edersi.niz sa- 20 llkteşrin len ehemmiyettir. Bugüne kadar nırım. yalnız Türk IıçJlerlne verilen kU· 

Fakat ne yapahm ki, insanlar, bir- çUk san'allerl ecnebiler tarafın· Pazar Genel takibedilen usulle bUtUn hapisha· 
birlerinin topraklarına el uzatmal<· dan da yapılmakta olduğunu nelerde mahpuıların yüzde 56 11 

tan vaz geçmiyorlar. Vatan müdafa- yazmıı Ye bunu reılmlerle tev l· Nüfus Sayımı okutulmuştur. 
ası mevzuu bahsolunca da, en ürkek ka çahımıştık. Sevinçle ~ğrcndl· Sayım günü, sayım iginin bittigi Yeni hazırlanan projeye göre, 
ruh ta~ıyanlar kahramanca döğü~mek A'imize glSre; nlAkadar makamlar illln edilioclye kadar çocuklarıom cez evlerinde muvazzaf muallim• 
kuvvetini ediniyorlar. bu mesele ünrlnde hauaıly t aokağa bırakmayınız. ler bulunacaktır. Kuralarda iyi 

Sulhperver Türkler, harplarda gös- göstermey baılamışlar •e yaban 1 ff k l 1 
terdikleri hudutsuz cengaverlikle, va- KUçUk: çocuklann sokağa çık· ça ışan ve muya a o an ar için 

cı iıçl rahşbranlarla bu i 11çiler 1 d b b ' 1 bl . b t d h"li d tan tehlikesinin, hüsnü niyeti nasıl if. "' v ma arın an ana Te a meı u muayyen r nıa e a 1 n e ce-
lis ettirdiğini ispat eylemi§lerdir. bakkınde kanuni takJbata gfrit.. &utulacaldir. zalarının afh diitUnUlmektedJr. 

lf. mlılerdlr. L ___________ __. B6} 1 ilkle okuma yazma niabeti 

:::!:ı;:· A:.:-:;J.~. r-kmazo, 
7 blr~!k b~~·::.~ ~:~:~:~~. Y ::~: Bir Gece İşçisi ~:;'.0~':,'1;::.::\~;il:;;!1•::b::~: 

- Azizim, silahlan bırakma için nılan V a1U ve Andon iılmll iki tarın abldk dUzenUği temin edil· 
konferanslar toplandı. Pariste bir ara· J&bancı teb adan tıçi yakalan· Kunduracı Dükkanından mit olacaktır. 
ya biriken dünya aençleri, sulhu temin mıı, i rek bunlar, gereks bun• H ı· Ş } Ç d 
için and içtiler. b kk ay l ey er al 1 Tüze (Adliye) bakanlığı bu Iarı işinde kullanan a mda 

İstanbula akın eden dünya kadın- Dtın geco F atlh ıemtinde bir geniş Ye ıumullQ itinde bUtiln 
ları, harp aleyhinde söylenmedik laf kanuni takibata sıirlıilmfştir. Bu hayır kurumlarından, sosyal te· 

ıd t klb t 1 t b ld d hırsızlık olmuş, KAmllpnşa soka· bırakmadılar. Fakat İ§te, 3 lere, be§le- yo a a a s an o a a ya• ıekkUJlerden Ye halk evlerlndon 
re, on üçlere, konseylere, ~unlara, bun· pılm ktntır. Son zamanlarda ıeh· A'ında 4 numarada kunduracı Ali· dı l k dl p 
lara ragwmen, nihayet harp patladı. · k f d yar m ateme te r. roje ikmal 

rimizde de birkaç auçlu yakalan· nfn ar a tara pencere&ln en dlldfkt KUltU b k 1 Bu da gösteriyor ki, fertler arasın· e en ıonra r a an ı• 
hk il 1 ti dOkkana glrllerek bir saat, bir .\. il b d da olduğu gibi, milletler arasında da, mıı, ma emeye ver m Ş r. ••nın mllmoas ulun uracağı bir 

menfaat mevzuu bahsolunca bütün ra- çift iskarpin, bir çift fotln, iki komfayonda kat'I ıeklfnl alacak .. 
bıtalar, anlaımalar, muahedeler, mu· Çind n Gelen Altı çift çocuk fotinl, dört çift terlik, tll'. Hapishaneler için muallimleri 
kaveleler lafta kalıyor. bir çift saya Ye 20 çift potin bağı ldarel huıuslyeler temin ede-

Bu itibarla milletlerin, dostlarına Oiş)İ Sinek çahnmııtır. Suçlu belli değildir. cektfr. 
süvenip te kendilerini salıvermeleri, 

çok umulmadık tehlikeler doğurabilir. Bu, Telef OQ Kablolannın 
Dostlarımıza, taahhütlerimize, ve 

sulh severliğimize daima aadık kala· Eskfdenberi Miıafiridir 
lım. Fakat bu sadakat bizi, muhtemel Jatanbul telefon kablolarına 
tecavüzlere kar§ı daima hazır bulun· muaallllt olan altı dlıll ıinek adı 
maktan, daima hazırlanmaktan alı· 
koymasın! Yerilen haıerenln latanbula Çin· 

den geldlA"l ve yeni ürediği yazıl· 

* Beylerbeyi, Sala .ahağı, 41 numa-
ralı hane, Oaman: 

- Habeı - İtalyan harbi hakkında 
nice kafalar yoruldular da para etme· 
di. Diplomatları aükiıta vardıran bu 
kanlı dnva hakkında bizim aibi fakir
lere söz dü§Cr mi ki. 

Lise Yoklama Talimatna· 
meıinde Değiıiklik Olacak 

Öğrendiğimize glSre Kllltllr ba· 
kanlığı ıon çakan liH yoklama 
talimatnamesinde bazı değiıikler 

yapmayı dü9Unmektedlr. Bu ara• 
da talimatnamenin, hariçten ba· 
kaloryaya girenler hakkındaki 
maddelerinin değiıtirilmeslne de 
!Uzum görnlmüıtUr. 

Bakanhk tallmatnamenfn bu 
maddeainl hariçten imtihana gi· 
recekler lehine olarak değiıtire
cektir. Bunları ya talebe gibi 
ya lnız son sınıf n derslerinden im• 

mııtır. Münhasıran telefon kab!o
larmda tahribat yapan ve kablo• 
ların içinden geçen dört Yoltluk 
cereyanla beılenen bu garip ha· 
ıere yeni meydana çıkmış değil· 
dir, eskidir. Bu haıerenin gıdaıım 
elektrik te~kil etmektedir. Haşere· 
den telefon k bJolanm korumak 
lmkAnı yoktur. Eski tlrket hor 
yıl bunları toplamakta, bir ıiıe 
içinde muhafaza ederek lngilte
redekl liboratuvarlara aönder
mekte idi. 

Yeni Yapılan Binalar 
Bu yıl ıchrlmlzde yeni yapılan 

apartıman ve ey aayııı, geçen yıla 
ntıbetle daha azdır. 

-- • ...... • • · --- • 1 1 _..._ ..... ~ . ... 

tlhana tabi tutacak veyahut eakl 
talimatnamedeki ııtbi hariçten im• 
tih na gireceklere yedi defa gir• 
me hakkı tanıyacaktır. 

Bir Günlük Düşme Faciaları 

Dört Kişi Düştü, Bir 
•• 

Kızcağız Oldü 
Son yirmi dört ıaat içinde 

ıehrimlzde birkaç sukut facia11 
olmuş, bu arada bir kızcığız da 
can Yermlıt:r: 

Cerrahbatı ıokağında oturan 
kundura tamircisi Yusufun 6 ya• 
tındaki kızı Feriha evin taraça· 
ıından ıokağa dllşerek ağır su• 
rette yaralanmıı, eczanede teda· 
Ylai yapılırken ölmUttUr. 

lf. Haydarpaıada aktar lımail 
Hakkının 3 yatındaki kızı ismet 
evin Uatkat pencorealnden sokaia 
dlltıerek fena halde yaralanmıı, 
hastaneye kaldırılmııtır. 

~ Atpazarında Salih adında 
birinin çocuj'u olan 11 yaıuıda 
Hamdi, dUn bir çitlenbik ağacı• 

nın dalları araaında dolaıırken 6 
metre yükseklikten tramvay cad· 

deaine dllımUı "le muhtelif yerle

rinden yaralanmlf, bir bileği de 

ehemmiyetlico incinm(Jtir. 

* Eminönü hanıoda tayan 

tamir eden lzmlrll dOlger Haaan, 

tavandan döşemeye dtııerek yara• 
lanmıştır. 

Azlık Okullarında 
Ku!tnr BakanlıA'J, azlık Ye 

ecnebi okullarında okutulan tUrk· 

çe, tarih Ye co~raflya dersleri 

hakkında bazı yeni karar almııtır. 

Bu derılerden talebenin hakklle 

istifadesi temin edilecektir. 

P zar Ol• M•••• B. Diyor Ki ı 

• * * 
San'at Mekteplerl için 

Kültür Bakanlığı San'at mekte~ 
için makine, avadanhk ve diğer dJ 
zeme satın alacaktır. 

* • 
· Kültür Bakanlığının yayın direkti 

lüğü için bir mütercim alınacaktsr 
• * * 

Bir Yangın 
Evvelki gece Çemberlitaşta AtiıJ 

Paıa camiinin arka tarafındaki so~ 
ta bir yangın çıkmıtt fakat sirayet 
meden söndürülmü,Ştür. 

* * 
Ballk EnstltUsU 

Yüksek Balık Enstitüsü, balık i•1 
salatı ve konserveciliği bakımındJ 
çok yararlı İ§ler görmek üzere f • 
yettedir. 

* ... 
Dolmab hçede 

Milli Saraylar müdürlüğü, Do11 
bahçe sarayında tamirat yaptırın•,, 
karar ver,mİ§tİr. Sarayın bir kısmı Ü J 
rindeki kur_Şun levhalar değiıtirileC 
tir. 

F1rtlna Faciası 
Karadenizdeki son fırtınalarda fi 

yos civarında boğulanların s yısı IJ 
miyi bulmuıtur . 

• * * 
Sovyet Doktorlar1 

Ankaradaki Tıp kongresinde bull 
nacak olan Sovyet doktorları bu aa.,.J 
Berlin yolile ıehrimize gelmiılerdİJ'ı • 
Akıam Ankaraya gideceklerdir 

• * * 
UltUr MU te arı 

Şehrimize gelmi§ olan Kültür mü~ 
prı Rıdvan Nafiz bir kaç gün so 
Ankaraya dönecektir. 

* * . 
Fırıncllara Ceza 

Son günlerde bazı fırınların çe§l'ifl 
uycun olmıyan ekmek çıkardıkları ,f 
rülmüı, ceza kesilmiıtir. 

* * * 
Üniversitede 

Bu yıl Üniversitede talebe sayt1' 
geçen yıla nisbetle daha çoktur. De~ 
lere muntazaman devam edilmek 
dir. 

• * • 
Şehir Meclislnde 

lstanbul Şehir meclisi ikincite§~ 
birinci günü toplantılarına ba§hyac~ 
tır. Meclis bu devrede bir çok öne 
itler baıaracaktır. 

* * * 
8okaklar1n Temlzliftl 

fstanbul belediyesi, sokakların 1 
mizliğine önem vermektedir. Hiç 11,1 
sokağın, günün hangi saatinde olur,
olsun pis kalmaması için l&zım gel 
her ıey yapılacaktır. 

- Eizlm kız hasta oldu, Hasan Bey •• - TUtstı )'8pbrchm .. - Nefeı ettirdim .• Yine de iyi olmadı. Haaan Bey - Hah, senin aklına t urp 

DllnkU nOıhamızda: •Pazar Ola HıHn B, diyor 
ki,, adlı aOnQn karikatür •erlılıün altındaki lba· 
ro yıınlıt konınuı •lduğundın okuyucuları• 
•urd D 3zQr di lemek .. beraber, bUJ"tba tekrar 
u aaıl ibare.! ile korurorua 

11kayımJ TiltsUcUlerin, lifürlikçUlerin kera• 
· meti olsa idi, senin kızından önce kendi 

J kendilerine faydaları olurdu. 



7 Birinci 1 dfrln 

,,----------------~ 
'Hergün 

Nüfusun 
~e Nüfus Sayımının 
Önemlilikleri 

Server fıklt -

Matbuat Umuın MlldürJUğünde 

Bugün belli olan şudur ki; her mil
let, 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. 

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

barile hesab ve tutarının her yönden 
açıkça bilinmesi de en önemli iv de
iil midir} 

!.ıAı.! 
~ 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Hasta iQirı. her (l'tçen gün bir yıl kadar uzun rörünür, 
o muayyen bır müddet sonra yataktan çıkacağını, hayat 
ıçine gireceğini, ineanlar araıına kanıacağını umar. Pen
ceresinden ıcyrettlğl güzel hakikat onu bir an &Yutabilir. 
Ji'.a~at gözü daima yanındaki takvlmdedir. Yaprakları hep 
bırcıen yırtmak ve kurtuluı ıUnUne bir anda varmak later 

Ruhları haata olanlar, 7abut bir fellkette yere ıerile~. 

a Hasta a 

ler de Lu ha11talar ıibidir. Oolıı.r iç:n de günler, yıllar kadar 
azundı.ır ve bu uzun yılları katetmek için kuvvet n kudret 
toplamıya çalııırlar. 

Fakat gerek birincide, gerek ikincide bizi aelimete oı· 
karacak olan yegane kıınet ümit ve azimdir. ümidimizi 
kaybettiğimi• glln ne yataktan kalkabiliriz, ne düştüğümüz 
fel!kettın kurtulabiliriı. 

Bir milletin kendi benliğini tanıma
si ve bir devletin yurdunu iyi idare 
edebilmesi için bütün kuvvet ve kud-

retini bilmesi lazımdır ki onlara bü- • ' 

tün bunları ancak istatistik anlatır. Is- 1 D A B ı L 1 B A B B B L E R 1 
tatistik, hadiselerin ve mevzuların bir 

pevi bütçesi ve onların röntken, baro- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
metrosu ve aynası olduğu gibi, hem 
takibi susturucu kuvvetli bir vasıtası 
!ıem de bir milli müdafaa silahıdır. o: 
tahminlere yer vermiyen, apaçık bir 
sözdür. Ayni zamanda bu açıklığı ile 
Cle sonuçlrue ilmi bir kiymet verir. 

Şimdi bhcim de insan kuvvetimizi 
anlamak için tekrar istatistiğin yardı
mını istiyeceğimiz zaman geldi. 

Yurdumuzda ilk ve ilmi nüfus sa
yımı bin dokuz yüz yirmi yedi yılında 
)'apılmıştı, ondanberi sekiz yıl geçti. 
Çümhuriyetin bu ferahlı sekiz yılında 

• GOk arttığımızı bazı yerlerde yaptığı
mız deneme sayımlarından anladık. 
Şu halde, şimdi önümijzdeki ilk teşrin 
ayında yapacağımız sayım sonucu es
kisine göre daha çok tutar gösterece
ğinden bizi sevindirecektir. 

Yapacağımız bu son sayımda 'da 
kaç kişi olduğumuz hiç yanlışsız or
t~ya çıkacağı gibi, bu tutarın kadınla
n, erkekleri, çocukları ve bunların ya~ 
).prı, ana lisanları, dinleri, okuyup yaz
:r'a bilen ve bilmiyenleri, evli, bekar, 
öul olanları, meslekleri ve san'atları 
hatta sakat ve sağlam olanları ve dah~ 
l;>irçok yönden özellikleri de anlaşıla
caktır. 

. 1st~tistik medeni insanlarin işidir. 
Şımdıye kadar biz bunda erginliğimizi 
gösterdik, bu kez de elbirljği ile çalı
şarak ve sayım günü gösteril~ek yol
larda giderek bu sayımın kolayca ya
pılmasına ve istatistiklerin doğru tu-
tulmasına yardım edelim. , · 

Yaramazlık 
Yaparken 
Yaralandı 

Kumkapıda 13 yaımda Nobar 
elinde bir ıarap fİfeaile yolda~ 
geçerken gazete bayii Karabet 
ile alay etmiş, Karebet de kendi· 
sini kovalamlya baılayınca yere 
dtııererek elindeki tlıe ile kar· 
omdan yaralnnmııttr. --
r'------~--~---, 
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Son Tetkikler Ve Verilen Kararlar 

Şarkta Zengin Bir Zeytin 
Mıntakası Vücut Buluyor 
Sayısı Altmıı Milyonu Bulan Ağaç

lardan istifade Edilecek 
Haber aldıtımııa göre, Baıba· 

kan Iımet lnöntl ve Tarım Baka· 
nının Doğu yolculuklarinda iÖze 
çarpan ve tlmdiye kadar lılen• 
memit olan memleketla tabi 
ıervetlerlnln itler bir Yaılyete 
ıetlrllm11I için yapılın tetkikler 
arasında önemli lılerden biri ola· 

rak Killı • Antep • Birecik • Nizip 
albi çok ienlı bir hıvz~ içine 
yapılmıı olan •• sayılan 50 • 60 
milyonu bulan bakımıız zeytin 
•iacıaın lılah edilerek lıtif ad• 
edilir bir hale konulm&1ı iti nrdır. 

Bu buıusta yapılan tetkiklere 
•• hazırlanan raporlara göre, 
buralardald ağaç miktarı bualla 
Marmara, Aydın, Karadenb gibi 
zeytin 1etl1tlren mıntakalarımı:&· 
dakl ağaç miktarının alb mlıll .. 
den fazladır. Mntehauııların tet· 
kiklerl, buralardaki zeytinlerin et 
kıımınıa çekirdek kıımıaa 18re 
daha çok ve •• iyi~ zeylin evaafı 
olan yllzde 65 • yanaıtığı aetl
cealne varmıttır. 

Ziraat mUtehuıııları, 1ayı11 

60 milyona yaldaf&D bu ataçlann 
on yıl içinde ve planlı bir çalıı· 
ma ile tamamen ılah edlleblle
c•tlnl ileri sürmektedirler. Bugln 
bakımsızlıktan koruluk halin• 
gelen ve adeta Hytln ormanlan 
teklini alan ataçlar, mıntakalara 
ayrılacak ve mUteha11ısların tayin 

edeceği Uml ••kllde lslahlarına 
girlıllecektlr. 

Balkanlardan gelecek göçmen· 
ler arasında zeytin Ye zeytinyağ· 
cıhk Ozerlnde lhtiaa• 1ahlbi olan· 
ların bu mıntakaya yerleıtlril· 

meııl dUtUnlllmektedir. Antalya • 
Kurkutell • Alilye aahill Uzerln· 
deki ikinci ıeytin mıntakaaı ola· 
rak lılah edilecek olan Akdeniz 
ıahill (Fırat havza1ı) lımlnl alan 
bu kmm da teknik bir zeytin Ye 
zeytin yağcılığın ve zeytin yajile 
alikası olan sanaylln lnkitafı im· 
kin içine glrmit olacaktır. 

Alemdar Nahiye 
Müdürlüğü 

Eski Harap Binadan Artık 
Kurtuluyor 

Alemdar nahiye merkezinin 
bulunduğu Hki zapUye nezareti 
blnaıı harap •• 11bhat bakımın· 
dan çok fenadır. Bunun için bu 
binanın yıkılma11, yerinin de 88• 

tılma1ı kararlaıtırılmııtır. Münasip 
bir bina yaptırılmcıya kadar Alem
dar nahiye mlldUrlUAll Ayaıofyada 
Hki Tallt Paıa konağı yanındaki 
ahıap binaya taıınacaktır. 

Bu binayı lıgal eden kiracılara 
binayı bof8ltmaları için tebligat 
yapılmııtar. 

iSTER iNAN iSTER 

Şoför 
Cemiyetinde 

Yeni Seçim 
Şoförler Cemiyeti, dağılan 

idare heyeti yerine ıelecek Per• 
ıem be gUnU yeni idare he} etini 
ıeçecektir. Evvelki akşam cemi· 
yette bUt!.in takıi yerlerinden 
gönderilen birer murahha11n lşti
raki' e bir toplantı yapılmııtır. 
Bu toplantıda eski idare heyeti 
uzun uzadıya tenkit edllmiı, bir 
çok mUnakaıalar olmuş, neticede 
yeni yapılacak aeçlmin bütün 
şoförlerin iateflne uygun olması 
için yeni namzet listesine eski 
idare heyetinden hiçb"riıınin adı 
yazılmamaaı kararlaşbrılmııtır. 

Yeni idare heyeti &eçlldikten 
ıonra cemiyetin bUtUn hesapları 
tasfiye edilecek ve cemiyet yeni 
kurulmuş gibi bDtlln heaap Ye 
muamelelere yeol baıtaa baıla· 
nacaktır. 

Maliye lcralarrnda 
Yeni lstanbut maliye teıkillb 

kanununa göre, icra memurlarının 
hukuk mezunu olmaları lazımdır. 
icra iti zor olduju için hukuk 
mnunları bu memuriyeti kabul 
etmemektedirler. TeıkilAt kuru. 
lalıdanberi ÜıkUdarda d6rt ve 
diğer b<Slgelerde de 7 • 8 icra 
memurluAu hAIA açıktır. Halbuki 
icra memurlarına (40) lira kadar 
aall maaı verilmektedir. 

Nüfus Sayımı GUnUnde 
Nüfus aayımı gUnUnde çalı,. 

maları zaruri olan mlleueseler 
menıuplarıoa VHikalar verilmek· 
tedir. Ellerjnde böyle vesikalar 
bulunanlar, sayım gilnU lşl...rlnln 
baılarına gidebileceklerdir. 

İNANMA! 
Kartal Çimento fabrikaaında çalıfan hir iıçi anlatıyor: 
" Fabrika dahilinde çalııan bilumum ltçller6 tatbik 

edilen ynııa 1udur1 it aaatlerlnden bet on, azami on 
bet dakıka it• giç bııılanıldıtı uman birinci defa Uç 

Sıhhate gelince: Sıhhatın yerinde olmadığı apaılkArdır. 
Fabrikanın ae yemekhaneai ne lol anta11 ve ne de ban• 
yoları Yardır. Ameleler 8tle yemeğini yüzleri glSılerl 
toz içerlaind~ orda hurda yerler. Akıam oluaca da yiae 
bu tekilde evlerine giderler. Bir amelenin kafaıı ıözG 
yorulmadıkçR veya buna benur bir hal vukubulmn
dıkça fabrika doktoru ne muayeae eder. ne rapor verir. 
ne de lllç taval1e eder. 

aün iıalı baralı:ılır, iklneialnde iç ynmiyHI kullir 
GçDncOsönde İH lıten elçektfrlllr. 

Bir iıçi ufak bir hataaından dolayı blliitlraı n 
mar.eret fabrikadan kovulur, itlerin aıalmaaından veya 
havalar n tlddetli aofumaaından dolayı fabrika iki iç 
ay kadar ç lıımaz. Bu atop eanaaında makini inilerin-
den fabrikada hiçbir hak ve hukukları olmadıiıoa dair 
lmaa alınır. 

Son zamanlarda makine iıçilerinln miktarını da 
azaltmata çalıııyorlar. Bu iae aı ltçiyle çok it )'&pmak 
aiyaaaaının mahaullldlr." 

v •••• 
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Sayfa 3 

r- ' 
Sözün Kısası 

Bedevi Topu 
Olurduk .. 

----------------Ek-Ta 
Dünyanın gözleri, bugünlerde, Ha

be,şistandan başka hiçbir şey görmü
yor. Her şeyden fazla, daima kavga
ya, kan dökülmesine teşne 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 
sık sık gidip geliyorum. 

Bu münasebetle yeni bir şey öğren
dim: Habeşistanda, borcunu ödemi
yenleri, alacaklısı her kimse onunla 
beraber ayni zincire vururlar, borç ö
deninciye, yahud ki alacaklı alacağın
dan vaz geçinciye kadar bu vaziyette 
bırakırlarmış. 

Bu tuhaf cezanın hikmetini anlıyan 
varsa beri gelsin 1 Borçlu, taahhüdünü 
ifa etmemesinden dolayı haydi ceza 
görsün l Alacaklının ne suçu var} .. 
Zahir, o da, batakçıya para kaptır -
mak enayiliğinin cezasını çekiyor o
lacak. 

Her halde düşündüm de, şayet bu 
cezayı burada da tatbika kalkışacak 
olsak, bizi bağlamağa, zincir, filan da 
yetmiyeceğinden, hep birden, bedevi 
topu olurduk. Ve çok korkanın ki, 
İtalyan - Habeş harbi sürüp gider ve 
hele Avrupaya da sıçrıyacak olursa, 
birkaç yıl sonra, bütün insanları, MaD.f 
kıyılnrından Hindistan hududlanna 
kadnr biribirlerine sımaıkı köstelden
miş göreceğiz. 

Onun için, bu Ha~ adetinin biz
lere de sirayet etmemesini can ve gö
n ülden dilerim. _____ , 

ilaçlara Bandrol 
Yapıştırılacak 

Fakat Bu Bandrollar He
nüz Hazır Değildir 

Evvelce çıkan bir kanun mu
cibince, gerek içeride yapılan •• 
gerekse hariçten getirilen bbbt 
mUıtahzarattan bir resim alınma11 
icap ediyordu. Kanun bu resmin 
bir nizamname yapıldıktan •onra 
alınmasını emredl7ordu. Nlum· 
name ıimdlye kadar hazırlanma· 
dığı için bu rHlm de tahıil edl· 
lemlyordu. Sıhhat Bakanhia nl
ıamnameyl hazırJamıt •• 23 Er 
lnlden 23 birinci Teırlne kadar 
her tllrlO mUıtahıarata, clnıiDe 
ve kıymetine göre (1), (2), (3) ve 
(5) kuruıluk bandroller yapıftt• 
rılması lbım geldiğini de reımt 

gazete ile ilin etmlttlr. Mtlddetln 
bitmesin• (17) lflln kalmııbr. Mal 
mUdUrlnklerine, VUAyet defter
darlıklarına eczacılar mftracaat 
ederek tıbbi mllıtahzaratın kaau
nuna göre bandrollanmalanm 
iıtemlılerdlr. Halbuki henüz ban· 
drollar bastırılmamiftır. Dan iz· 
mirden alakadar mUe11eHy• ıe
len bir telgrafta (100) bin ban· 
drol iıtenmiıtir. Sağlık •• Finans 
Bakanlıkları vakit dar oludtu ve 
müracaatlar da çoğaldıl't için 
Darphane ve Damga matbaasına 
Jenl tıbbi bandrollar slpariı et• 
mitlerdir. Matbaa gece ve ilindllz 
fasılnıız olarak baqdrol yetir 
tirmey• çalııacak ve çıkacak 
bandrollara da hemen vllAyetlere 
gönderecektir. Müddeti içinde 
bandrollanmıyan eczalardan beı 
kat ceza alınacaiı için bandroUa• 
rın bir an evvel 1•Mıtirllm11I 
icap etmektedir. 



4 Sayfa 

Genç Bir 
Arnavut 
Kızı Mahkemede 

Arnavut tebaasından Prevez:eli bir 
genç kız:.. 1atanbul Kız lisesinin son 
aınıfmda bulunuyormuı. Suçlu olarak 
mahkemede.. Duru,ması ikinci Sulh 
cezada yapılıyor. Suçu da izinaiz ha
reket: 1stanbula iki yıl önce gelmiJ, 
ikamet tezkeresi almamıı. 

Kendisini §Öyle müdafaa ediyor: 

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

lıin aaıl tuhafı bu kız numarasız 

talebelerdenmİ§· Hakiın soruyor: 

- Mektep numaran kaçtır? 

-Yok! 
I 

- İnsan mektepte okur da numa
rasız olur mu? 

- Benimki öyle efendim!. 
Duruımanın baıka güne bıraltılmn• 

sına karar verilip de genç kız dışarı 
fırlaymca kendisine sordum: 

- Liseyi bitirince nereye devam 

edeceksiniz? 

- Edebiyat Fakültesine. 
- Sonra tekrar Arnavutluğa mı 

döneceksiniz? 

- Hayır!. Ben Türkiye için çalı· 

ııyorum. Edebiyat Fakültesine gir
mekten maksadım da Arnavut ruhu
nun hususiyetlerini canlandıracak şa

heacrler yaratmak! .• 

Ter•akan Çayda 
Boğulan Genç 

Sitli Terakki llıeainl ikmal 
-ı_.a Ye Anu· 

pada tabıiline 
hazırlanan Ömer 
T ahirin kırda 

avlanırken erba· 
ada T eraakan 
çayına alrdliinl 

·;zmek bilme-dlil 
ı boğulduğunu 

)'azmııtık. BuaUn 
bu kıymetli gen• 
cin resmini derç 
ediyoruz. Erbaa• 

Ömer Tehir hlar Ömer Tabi· 
rin ölUmUnden çok mütt ,11lr 
olmuı Ye bu ölümün matemial 
tutmuıtur. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

PazartHi 

(*) 

Ummüddem( Emanizgom 
Kan Kesesi 

a.ı ...... tamın ... rlb kapalının 
JaD tarafında isl 7umupk n kır

mızı HDlde bir keHniD iÖZ kapa
fına atırlık nrdltladea tlklyet 
ettL KGçOldllkten bir nokta halin
de olan bu k111m ynaı yavai ka
sOk taz1ikler nttlcHİ bllyildlJllnl 
n ara1ıra baı atrı11 7apt tım 
anlattı. 

Denebl t•feYYtlf ı•slrea bu haı• 
tam da aaabl zaafta .ardı. Şlklyet 
ettltl kan kHeainl ıtmdly• kadar 
aldıtı U&çlar iyi edemediti için 
en kıta yoldan elektrik cereyanı 

tatbiki auretile erittim H lautayı 

hu ııbraptan n •pdlteden kurtar• 
dım. Dahilen kanı kunetlendlre• 
celr fektıd• lcunetli 1•mealnl n 
biJhHH kura incir H kuru izim 
yemesini tenbllı ettim. ilaç nr· 
medlm. 

(•) BJ notlara kulp 1akla7ınıs, 1abut 
ltlr alblme J•P•tbnp kellekaiJH Japl

aıL Sıkıntı ıamanınazda bu aotlar lılb 
d•lıtor ııtbl lmdadınuıa 7ııtlteblllr. 

1 

SON POSTA 

ML T A L l 

Hekimhanda Beş Y ıllıkBir 
·ur ay 

Progra • 
mı Ya-
pıldı 

Hekimhan, (Özel) - Hekim· 
han deniz yUı:Unden 1094 metre 
yllkseklfkte SiYaa • Malatya yolu 
tızerlndo Ye Slvasa 180. Malat• 
yaya 70 kilometre mHafededlr. 
Kaza merkezinde 500 ev Ye 2400 
nUfuı vardır. ilçenin Kurı unlu 
ve Hnsançelebi adlı iki kamunu, 
88 parça köyll ye bunlarla bera• 
ber 33 bin nllfuıu vardır. Hekim• 
han KlSprlllll Mehmet Paıa tara· 
fından kurulmuıtur. 1920 yılana 
kadar nahiye olarak kullamlmıı 
ıonra kaza yapılmıvtır. 

ilçenin ıarbnyı Galip Mutlu· 
dur. Çalııkan ve bec rlkJI bir 
adam olan Galip Mutlu 4 yıl 
önce kurulmuı olan uray teşkili· 
bm geni ıletmfş, bütçeyi 1500 
liradan 5440 liraya çıknrmıı, em• 
valimctrukeden iki dükkanla bir· 
kaç ana satın alınarak bunlarla 
belediyeye Irat temin edilmlı, 
fennt bir mezbaha yııpı~mıı, birkaç 
numune ka1ap dükkana ite çok 
gUı:el bir uray blnau yapılmııtır. _ 
Uray yllnteieai önUmtlzdeki Cllm• 
hurlyet bayramında açılacaktır. 

Çarıı tamir edilmiş. bUtnn 
dükkanlara caaıekin konulmuı, 
yollar Ye kaldmmlar ıslah edil· 
mittir. Yakanda dört kilometrelik 
bir mesafeden ıehre aıhhi ıu 
ictlrllecektlr. Kazanan plAn dahi· 
linde bayındıriaıtırılmaeı için beı 
yıllık bir ptoğram yapılmışt r. 

Hekhnhenın genel görUnUfU 

Simavda Ağaç 
Simav, {Özel) - Ataç koru

ma cemiyeti ıonbahır çalıımala• 
rına baılamııtar. ilçebay Fahri de 
bağ Yo bahçelerin koyun ve sıe-

Koruma Kurumu 
çiler tarafından harap edllmcmeıd 
için eaaab tedbirler almak ıure
tlle cemiyete bOyUk mOıaheret 
göstermektedir. 

Slm•v •l•ç koruma kurumunun Uyelerlnden bir kıamı 

Simav Orta Mektıbi 
Simav, (Ôıel) - Ortamektep 

muafl'm kadroau tamamlanmııtır. 
Y alnıı muıikl mualUml yoktur. 
Bu dera veklletle idare edilmek· 
tedlr. Muıikl muallimi de tayin 
edillrae kadroda hiç eksik kalma· 
mıı olacaktır. 

Tokadın Meıhur 
Pastacısı 
Ahmet Usta 

I 

Evlenmemiye Kar11r Vermiı 

Ya lovada Sünnet Düğünü 
Sebile Adlı Bir Kızdır 

Tokat ( Ôzel )- Burada pasta 
ıatarak iki ço
cutu mektep
te okutan •• 
kendiıile be
raber beı ntı
fuı bealeyen 
Ahmet admda 
biri vardır. 
Yıllardan beri 
Tokat da paa· 
ta ıatan Ah· 

Y•lov•d• Kızıl•rın alınnet ettlrdlll yavrular -·-y ıloYa, (Öıel) - Kııılayın ----.-.·.··.· ·.-·.· ------• Yalova ilçe kolu tıraflndaa bO. 
yllk bir atınnet döaUnU yapılmıı 
52 yokıul yayru ıDnnet etti-
rilmiştir. 

y alovanın zenalnlerl de Kızıl-
ay• teberruda bulunarak çocuk· 
larmı bu yoksul yınularla be
raber ananet ettlrmlılerdir. 

DUğUnde elde edilen ha1ıla· 
ha yarı11 çocuk yuyasanda oku· 
7acalc yaYruların ihtiyacına Hr· 
fedilmek llzere çocuk ellraeme 
kurumuna yerihnlı, difer yar111 
da kızılaya kalmııbr. 

Bahkısir Halkavi Sineması 
BıtlıkHlr, (Ôzel) - HalkeYl 

ılnomaaı çok rağbet 11Jrmll1tllr. 
Getirllen Hıll filmlerin kirasına 
karııhk olmak Uzere sinemada e., kuruı tıcret alınması karar
lqhrılmııbr. 

BUT~ON ULKE.YI' 
HE RC.UN 

.,. ' 
OOLASAMAZSI NI Z 
·~KATI 

medln kız ol
duğunu hiç 
kimH bilmez. 

'\ 

Ahmedin aııl adı SebUedir. 
Erxurumun Muratpaıa mahalle
ıinden ZUIAI ojfo Muıtafaoın 

ktzıdır. Kimıeai yoktur. 14 ya• 
ıında iken Abdullah oğlu Ibra
hlm adında biri ile nlıanlanmıı, 

fakat bUyllk harp patlamıı, Se
bll~nin niıanbıı aakere gitmiı, 

ıehit olmuıtur. Bu ıuretle dllaya 
evine airememlı olan Sebile er· 
kek kıyafetile gezmeje baılamıt. 
bir müddet Adapazarında dellallılc 
yapmıı, ıonra ııraılle Trabzon, 
Rize, Samsun ve Sıva.ta paıta• 
cılık etmif, nihayet Tokada gelip 
yerleımletlr. 

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

Kadının 

Şahsiyetini 

Öldürmeyiniz 
Bir erkeğe niçin falan veya filan 

dınla evlendiğini sorunuz, söyliye~ 
1 Gene ayni erkeğe niçin falan 
ı filanı sevdiğini sorunuz, cevab 

mez. 

( Evlenmek zannedildiği kadar :ın~ 
l<a dayanan bir iş değildir, tabiat er 
le kadının birleşmesini zaruri kılın 

Jıu zaruretin yerine gelmesi için 
bir vesile icad eder. Evleninciye k,,I, 
her vasıta meşru sayılır, fakat e'I 

dikten sonra his durur, mantık i 
meğe başlar. Kadın kocasmı, kocası 

nsmı açık gözle görmeğe başlar. ~ 
cfüşkünlüğünün sebebini tahlile . 
lar. Belki bu sebeb kadının cazı 

dir. O vakit erkek kadının güzelli"• 
CJUşman olur. Onu her şeyden kıs' 
mağa başlar. Şüphe onun kalbini 
mi surette büker durur. Ka lı'l iyi 

tuvalet yapsa, güzel bir elbise ya 

1 
ICocası itiraz eder. Diğer kadınlar 
farklı giyinmenin manasını ara ur 
ğa çalışır. Kadını ezer, ve onu d' 
kadınlardan ayrı görmek ister. 

Erkek itirazları ve tenkidleri ile 
dını kendi istediği yola getirir. Onll 
tediği kalıba döker. Kadın şahsi)e' 

kaybeder. Ve erkeğin yarattığı JJl _. 

luk olur. O vakit tanıdıklan onu 8"'l 
1 dükçe, 

l -- Bu kadın evlenince amma de 
ti, derler. 

Etrafınıza bakınız. 

sonra yıldızı sönen, ~hsiyetini ka 
den ve kocasının benliği içinde erh 
birçok kadınlar görürsünüz. 

Garibdir ki erkek kadını istediği 

lıba dökmekle onda sevdiği ı;ıc) İ 

dürmüştür. 

Onun için evlilikte iki tarafın 
birini ezmesi, birbirine uyması 

birbirini tamamlaması gerektir. in 
nı değiştirme~ onu öldürmekten 
ka bir şey değildir. 

Evlendiğiniz zaman kannız üze 

de fazla tazyik yapmayınız. Onun Ş 

siyetini muhafaza etmesine itina 

nız. ,J 
«Erkeğin kadından daha yaşlı ol~~ 

si lazım geldiğini söylerler. ~al~~ 
ben erkeklerin daha çabuk oldu 

rını, kadı~larm dul kaldıklannı gö~ 
' yorum. Mahallemiz dul kadınla doal 

dur. Bu da kadınla erkek arasında.~. 
yaş farkı olmaması lazım geldı 

göstermez mi~ 

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

TEYZE 
._.. ................................................ . 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu aec• nlSbetçi eczaneler ıunlard•r: 
Alemdıır (Eıref), Beyaaıt (Cemil), 

Şebzadebatı (Hamdi). Fener (HO

mettln), Aksaray ( Sarım ), Kara" 
,Umrlk (M. Fuat), Kadıköy (Sotrak• 

Ye Üçler) Üaklldar (ittihat), Samatyıt 
(uoftloı), Bakırköy (Merkez), Be" 
ıiktaı (Nail), Sarıyer (Aaaf), Emlo~ 
8nll (HllınD Haydar). Şlıli ( Şıır1' 
Merkez),B~yotlu (MatkuYiç),Galat• 
( Merkez ), Şehremini ( Nbım ), 
Haaköy (Halk), Ka11mpa9a (Merkcd 
Küçlkpazar ( Yorai ), Bllyükad• 
(Mehmet) Heyb•li (Tanat)• 



7 Birinci Teşri 

lngilterede 
Eğleııce 
Masrafı 

lng.ltcrede bir lıtatiıstlk ya• 

tir gılda 700 pılm11 ve lngilte· 
il l 1 re halkının nne

!!0n. ng de slrf eğlence 
lız lcrcsı için 700 milyoa 

lngillz liraıı 1arf,,ttiği tesbit olun 
muştur. Bu heaaba 1ı6re, lngiliz 
ailel~ri bir senede yaz tatili eğlen• 
ceieri iç" n lOJ, içki için 250, tli· 
tun için 125, otomobil masrafı 
olarak 65, pudra, ruj rimel, le-
vanta g"bi tuvalet eıyaıına 20, 
radyoya 25, tiyatro, yarıt. futbol. 
minema masrafa olarak 60, fotoj
l'af ve bunun malzemesi için 10, 
biıiktet masrafı olarak 6 Yetalr 
sporlar için de 8 mll7on lniiliz 
liraıı harcı7orlarmıı. 

* f ngilterede Niv Kasti .. hrlnde 
dotan hlr çocuk cUlnya 

iinga 'it.afif hafiflik nkoruna 

lllı ,_ kırmışbr. Bebejl 
""'°'8 dotduğu vakit 

tartmıılar " yaraaa kllo bile 
ı•lmediğial elı-mütler. Çocukta 
tabii hararet olmaclıp 1'!• elek
trikle 111blmlf bir 1atalıta 7abnl
•akta ve dafmJ eurette dokter 
DUareU altında bulamdunlmak
tadar. 

' * Eskiden Amerika Kamaylan 
ata binmekle tlihrot alD1J1· 

Taggarell lardı. Halbuki 
kavboglar ılmdl Amerikada· 

tiJ dl ld ,ıftliJdar o ka· 
re dar büylmllttür-

ki her tarafım bir ıliade atla ı•ı
mek mGmkla olamamektntr. 
Amerikalılar buna da bir ~are 
bulmuşlar, tfmdi çiftliklerini tay• 
yare ile dolqmakta •• hayyaa 
ıUrlUerial baYadan kontrol et• 
mektedirlar. 

lngllterede Seçi• 
Londra, 7 (Öze~) - Slyaai fırkalar, 

lntihabatıa 1aklaımuı O.zari•• faali· 
yet)erine ve toplaablarıaa dn,am et

SOM POSTA 

RARIC:I TELGRAFLAR 
Yunanlstanda Yeni GDrültUler 

Üniversite T alebelcri 
Tekrar Carpıştı 

Eski Kral, Genoy Yapılmadıkça Yu
nanistana Dönmiyeceğini Bildirdi 

Atina, 7 (Ôzel) - Baıbakan Ça - ı-· · · · · · • · ·-- ---·
dar:ı, Genoral Kondiliı ile yaptığı bir Romanyada : 
konuımada, kra!Jığın getirilmeıl husu-
ıunda Gınoydan ayrılmamak içU. o d p 
Konc:iliai l!(na etmiıtir. B thakan r UYB 818 
bundan ıonra yaptıfı bir bildirif •, 
parıtmeııto 1c.,.,u. kraıııt•n kurut- Bütçe Dıcında 4 Mil ar 
maıına kalkıımak HftlllZ olduğunu 'il' Y 
YC t.•1rihnetin, -inceden çiz•it olduJ'u Ley Daha verildi 
yoldan giderek gınoy yapt rm., ya 
karar verdijiai bıldi. mittir. Koyu 
ltralcılar, .ltlklmetln ba kararntdan 
memnun olmamışlardır. 

Eski Kral 
AtiDltıı 7 .(Ôael) - E..kl balua fe• 

noy yapılmadan Yunaniıtana c?öıımi· 
yeceti teeyyat etmiftir. 

· Av11kaUar• Daftlk 
At· .. , '1 (Özel) - Atilla Ye Pire 

avukatlarındaa hef yüs ,dmlaw-Jyetçi 
nu'kat TDıı:e bakanlı.tına g1cler<ek, 

Sofya, 6 ( Öcel J - '"RUHaaka 
Poıta,, gazetesine BOkreıten bildlril· 
diğin .. gön•, Romanya; orduıuna bu 
Hne iç·n blltç. lııaric:ia•e olaa'k ize
re 4 milyar ley vumJttir. Birinci 
Klnunun '31 ine kadar loplanaeak 
olan yeni Yergi hae llhndan orduya 
iki milyar le7 "-ha '"" ecekmif. 

Batkaca <N" ·_.. ... -,eal Jaup leva
ıumı H aTilh~arla teclıiz edllmHlne 
•tll-•'tle dn·r ..tilmetcte, .. ~ .. 

I · 

V •rı_, mualte4esi Alman,yadan, 
denizaltı gemilerine nhip olmak hak· 
kını almııtı. Fakat IDtler Veraay 
and1tlşm&11nı y~ttıktan •onra Almanya 
dentdlt& gemileriae de Mhip oldu. 
Reıimde yeni Alman denizaltı gemi· 
terini göıriyorsutı.uıı:. 

ulusun hurriyetlne do1rnaulmamam nın 
temialal itltemlfler, fakat ba •ında 
knlcılar taraf ıaclaa .dhülmlflertlir. Amerikada: 

Te1e...._r •r• ... da 
AthH, 7 (Ôftl) - Oainnit. tale. 

Rl.naclea btılcalu Re eemariyetçil~r 
........ retl1 Mr ~,,,,.... olm91bn'. 

SıJ&niktekl cumurlyetçl Eleftt-ow 
Tipoı •azetHl oıa bet gln kapatıl· 
mı ıtır. 

Hava Kuvvetlerl 
Attaa, 7 (Ö.eı) - Hawa •u••et-

lerinin tak-.iy11i içia alınmaaına 

Ruzvelt, Silô.lı Satma
mak Emrini Verdi 

Hükumetin Bu Emrini Dinlemigen
ier Beş Sene Hapiste Yatacaklar 

Basamak, Basa
mak Çıkışla ... ~onu 
.'lep Yük$e/iş 
Olmaz! 
Çin tarihçilerinden Sfa-Ki nin rinyetj. 

ne ıröre evvel saman içinde ünlü ve palı, 
,...Eli bir laükümduuı ahınnda ıründe 
binli yol alır bir at vardı. {Li) nin ne ol· 
dujuııu biLniyorum amma, bir kilometr~ 
nun onda biri olsa aerek. Çünkü bir at 
çatlasa dahi günde yüz kilometroc:lan faz· 
la yol alamaz. Her ne ise, Çin tarihçisi 
Sfa-Kiyi dinliyelim: Bqlua bir hükümdar 
eI,iler yollayıp o ata istedi. At sahibi ku
rultaya sordu. Orada bulunanlar abn ve· 
rilnıesini doğru bulmadılar. Fakat hüküm· 
dar, bir at için saVll§& girifmek isteme
di, ~am verdi. Ertesi yıl, alı alan bir 
hükümdar - çok bulan çok ister demezler 
mi ya • bir elçi daha yolladı. Abnı aldlğı 
adaman avretini de istedi. Kurultay kıya• 
meti kopardı amma, lııikiımdar aotukkan
hlı.ğı eld• --....c11, bir kadın ~en 
bir savat çakarmayı doiru bulmadı, kan· 
aını yola çakardı. Öbür hükümdar, hem 
buldukça bunayordu, hem bir ~ çı• 
karmak istiyordq, Onun İçin iiçiineii bir 
elçi yolla)'1P atmı, anetini elinden alchiı 
adamm Ulkeainclen de bir parça Utemelden 
çekinmedi. 

Ba eefer kmultay aee çıkarmamak yolu· 
na tatta, çünkü verilenleri timdi istenilen· 
den deha deiwli balayonla. <>..ı.ar ftril. 
diden aom. bir p~ topraiıll eairpn
ı...iııai manaNZ cörQordu. Fakat abm, 
awetiai laanta kolWDllk airuncla feda et
mekten ceri kalmıyan Wikümdar ba aefer 
kmlı. köpürdü, küplere biadi, millet malı 
olaa ülkesinden bir kant yeri vermaİye
ceiiııi hayklrdı. Elçileri kovdu ve yilz bul
dukça utar isteyen komtuya harb aç• 
h, i1k hamlede o aç gözl6 h&kümclan te
peledi. 

Acligrat, Adua, Darakil filin hep bu atla 
awete bend,OT, kolaJQ feda olunuy«. 

kuar ••riln 47 'k•barclııman t.narul 
lkiHi K&auada Yaasaı.taaa tu~m 
eclllecektir. Talim için da 30 uçak 
alınacaktır. 

Vatington, 6 (A.A.) - BU- )t'a""ı:a· .d .... a-:. - '· '"'' '·'' '·-·- Ba durum basamak basamak çılottn-. Fa-
1..,ık Amerib Ja\ikU..tlerl top, • kat atra Gondan af1P ta Tana gölüne ge· 

Balgarlstanda ı 

Süel Bir Şölen 

mitr.Jso.z. tank. tüfek. ta)'yare lince İJ deiiıir samyorum. Bmıunla bera· 
motör, tayyare 1çln yedek par• Her T alebo Spor ber 'kanaatim pek aailam deiiL Tarihin ilk 
çaları, gız, harp gemi•i ve mal- arünü• heri ..... .,.. .U. öpilmeai 
zeme lfbl hw ... .,. bM'p main- D • 1 AJ k adet olduğum söre Adllrat, Adua basa· 
meslne ambar,ao konulduğunu lp Om8Sl 8C8 maklarmı apnların Tanada tatlı tatlı •İç• 

Sofya. i (ÔMI) - Geçeade yapı· Dan •tmlıtu. Rome, 6 (A. A.) - Faı'.ıt pHllıi meğe de yol bulmalan umulur. 
n__ I:• karara __ ı_ıeır._a. ea-ek -.ılı:ft.....: 7.tkili hetdaı. ... ---dan Yarına baıiinden ulamak eerçek rüç. 

laa oulıar •-•Yralarına ittirak eden ~ :~ L.- ·-., ~.-.qu Tarih L!I_ L- w • --L. 
bet sene hapis ve onbin dol.ıı. muayene edi1erek bedenl kablllyetlerl - uu 11111 vermayor, v---.,.or. 

bura yahancı ılel at8fe)eri, Balpr 1:1 M. T• Tan 
•lbaylanaa burada ~ir Ziyafet ftrmlr paca cezasını iatilzam edecektir. anlatılmıı olan talebenin buadan _ • --··-.. -
terdir. Ziyafette, Bulgar ıl bakanı Gı· Dq Bakanı M. H.tl bu böyJe. y&kMk .lu&U.ra yaa&lcükları ,.ı. da nitaa H Ufif atl.etiam imtlhaaları 
aeral Geol'I' . ., Ye mter rDkaek Bul· kararın tatbiki ç n lılitU• daa ftiw.. BpOr dlpt .. a• ahaalc yardır. 
ıar dbayJarUe bası atafeler .ı.aur Amerika giiaırüklerlne .. ır ver- için konkura girmek mecburiyetiade e. koaluw, htlıt a.·vermlt• ırup-

•elctedirle.c. bu1unm•ftu•ır. mit fr. ilra1•a! ,.ıaa k•rM nr•·ştir. K-kur· b:rına y ttlmak için na cbu t olacaktır. T-10-935111 ~ ~ f·f"'!', "'"'y-·=-N~o~ .• ~"""""~_.......-.... =='!!!!!lı!!!'B ... u"'!ll:w•za~m!!!'a!!'!!'n~da.,...,!!!'e-:Il~i~lıra""'!!· .--.9"-a ... z-'"'!!pa!!!!'r-a-m~.!O!"ı?~!!!!....--~ı y!!!'a-z!!""""'em....,.a'"'!!y""!!'!!!"egilğü~ ... !!! •• !!!l!m!!"""n,,,......==alda.;......,,!!e!llmall!!!!!ll!'~"t~ızın~'!!!!!lli!l!!!·!·di~.!!!!y~en'!!!!!!!!!!!MD=-=91deill!!iile"'!~--• .;.,diıı.;..~?---• 
~ n Susuyordum. uatüne yerlettirdi: lbaan abla, içindeki kanaatlerin yı· 

T 
t O, a~ğa kalktı, raftan iki byık - Ama, timdi. -, t.aa anlaL. aı.na kendi de aa,an bir iman tees-

• ~ nr VL yr N L r n. tabak aldı; tekrar tencerenin başına lzekiyenin gideceii yer, nasıl bir yer?. ıürile içini çekti: 
t::f I= fı i:: i:: K çöktü: O, illiyor, diye ele, ....., sual etme- - Doğru, güzel söylüyorsun, be-

- Bugünkü günde iş, para, aslan den, olur olmaz yerlere de göndere- nim ,eker evliıdım amma, aünler de. 
ağzında ... Bir işe girer girmez, he- mem ya. .. Eh, gene, 1ffizel kız ... Alet· ğİftİ; zaıma, o •IMll cleiil.. Yqa· 
mencecik, ilk ağız elli lira almak. ki- le barutun oyana olmaz... mak pçlefli. Bir elin pkut111 çdmıı
min haddine!.. Bak, bizim sağdaki Ihsan ahhı, Zekiye,i, bu ite 1Pnait JOI'- Komoca etkekler bile, bir e'ri, 
komşularımızın damadı, on senedir bir farzediyurc:IU. Ona a6cendit mec:len tek baflanna döndüremiyorlu ... 

Hemen ayağa kalkbm. İhsan abla, 
oturduğum kerevetin örtü battaniye
sini, şiltesini kaldırdı ve elini uzatb, 
bir gazete çıkardı: 

- İyice sakladığımı biliyorum; 
kaybolmaz ... Amma, insanltk bu, dal
gınlık halile bir yere ahveroim mi di
ye demincek ödüm koptu. .• 

Gazeteyi bana uzattı: 
- Ka}'boı.aydı, ben ne yapardım) 

Artık Zekiyeden dinliyeceğim vardı.. 
Yavrucak. ne .c>yle.e, haklıydı.~ 

Gazeteyi aldım, göz aezdirecktim: 
İhsan abla, elimde. daha katlı duran 
gazetenin kabnı açtı, parmağile aöe
terdi: 

- Boşuna arama... itte fU çizsili 
yer ... 

Gazetenin sondan evvelki ahife
sinde ıütunlar arasına aıkıtmıf, etra
fına kırmızı kalemle çerçeve çdtilıni,, 
küçük ilanı okudum: 

DAKTILo ARANIYOR 
Muteber bir mali müessesede elli 

lira maktu ücretle çalışmak üzere, 
fran zcadan türkçeye, türkçeden 
fransızcaya tercümeye muktedir, usu
lü muhasebeye aşina, bir daktilo alına
caktır. T alibler arasında açılacak im-

tihanba, müsavi not alaatardan(lise 
tahailini bitirmit ve fmrurm::adan maa
da İngilizce. almanca gibi ecnebi lisan
larına da vukufu olanlar tercih edile
cektir. Teliblerin kısa bir terciimei :hal 

ışirkete gi.diyor, aldığı hala kU"k, kırk anlatmak ntiyorum: Kovayı larlllca daldırmıfb, ıu çeki· 
beş liranın içinde... Kesintisi de var- - thaan ablacığım, bu ite girmek, yordu: 

varakaaa, nüfua tezkereai, hüsnühal 
varakası ve Gijer evrakı müsbitderile 
birlikte, her gün IMMlt on dört--on altıya 

kadar llflliıdaki adreee müracaat etme
leri. 

mış, eline otuz lira güç geçiyormuş ... bana, binz zorca gibi geliyor... - Neden zor olu.10rmuf, bakaJUD? 
Yalaa mı, doiru mu bilmem artak... llımı abta, sarmcm kapaiun eçmak Ihsan ablayı incitmekten lmıD llDI'· 1 

Belki de fazla alıyordur da, karuuıdan, ü~di, durdu, btlannı çatandı göz. ka aöyiüyonım: 
kaynana1111dan aaklıyordur... Dünya- lerini 8\11: - Bu ip cinl>ilmelr için, .. teY· 
da, inMn1ar da acayip! Aman, neme - Nedea mr olujGHllUf, baka- ler -.,Gl'lar ... 

Durdum, Ihsan ablanın yüzüne lizım cünahma 4Pmüyeyim ... Zekiye, yan? Yaba çoc:ıu&- okumumı, lbaan abla, çeldiii lmftJI lııiddetle 
baktım; o da benim yüzüme bakıyor- diyor ki: Bir kere peyim, öleai ko- J'P'IPMDU beie~ m-? Ah, .anııçın k_... lllnlda, titiz bir aes-
du: lay •.• Birkaç aya kalmaz, aybiım ar- dur da, buna, lııiraa Plefim .. Z.W,e, le eonlu: 

- Anladın mı) tar... buaün• bugün deime. ..- lı:itible- - Ne._ isti,Grlar? 
- Anladım 1 lbaan abla, tenceredeki yeJDeii ka- ri cebDfoa pbnr._ - Bir a-.. franauıca Wlııcek... 
AnlayıflDl İbaan ablanın fıOfQna yık tabaklara aktanmt, tabla katıkla Elile yaka11111 tuttu, ükiyordu: .... 111>'- alm bmatDMlfltlt 

gitıhifti, sözlerinin içi güldü : ıulan takıim ediyordu: - Ah, erkek dejil mi•inis, hepiniz - F..- &en ... mi? 
- Öyleyse, bu if, eende kaldı de- - Kız, kendine ıüveniyor ... Ne ka- bir tezgihtan çkn"lmwhr. Kadınla· - Evet. .. 

mektir... dar pveme, yeri... Bir kere sinin, n çekıemezliı>W., çekemiyonunuz... Gevrek bir .. Wrele kopudı: 
F abt benim anlayıflmla. Ihsan ab- çabucak ilerliyecejine eminim... Yav- Hele böyle memuriyetlere, mamebla· - ilahi evlidım, çocukların iiçü cJ.e 

lanm aezifi aruuıda, öyle ufak tefek rucak,, keadini &Ölterİr... ra kadınların seçip kuruluverdilderini Fransız frenkçeaini biliyorlar ... 
değil, Bfllmaz dağlar varda. Tabudan aldı, tel dolaba koydu, görünce, bütbiitün çileden çılo,onu- Şafll'llllfbm: 

- Ihsan ablacıjım. Zekiye, buraya IOIU'8 tencereyi kaldırdı, ocajm kena- nuz... - Biliyorlar mı? 
mı girmek istiyor) nna bıraktı: Gülmekten kendimi alamadım: O, alıkhiıma aülüyordu: 

Ihsan abla, maltız Gstündeki ten- - Bunun kalayı ıilmİf. •• Y arm ka- - Bunları senden mi İfİtiyorum, Jh. - Ah, sen, bi.li koyduiu.m yerde-
cereyi yere indirmifti; gözlerini saban laycı seçerken unutmasam bari... Sağ san ablacığım? Bunları, •enden mi i- ain... Biliyorlar ya? 
raflanna dikti, tencereyi boşaltacak olsun, Huriyecijim, pek titizdir, ten· fİtecektim? p ki d öw 
k b ·b· d. ele• k-' 1 - e , ne zaman, nere e eren• 

a ı an yor il ıy ı: cer rm 111ı1ay arına dikkat eder. ~ elhaiıı hamun1e erkek ifine dil ? 
- Nasıl fena mı) Beğenmedin mi? ÇamBfır tekne.inin içinde duran be- karıf1Dum. •• Kadm kadmlıiuıı bilme- er ( Ark&eı vat) 



6 Sayfa 

[Siyaset Alemi] 
Alman 
Dip"omasisi 
Faaliyette 

fngiltH ile A'manya arasında son 

deniz ahitnam ·s :nin vücu:l ı ge:irı:

mesinde büyük amil olan Alman 

G eneralı Ri bbentrop timJi de Helçl

kaya gitmiş'ir. General Ribb•ntrop, 

bütün Avrupad ı bilyQk a!.iıler bıra

kan Araıufusnl BrOkse' ıcrg ıini gez

miye gitmiıtir. Fakat beraberinde 

Belçikan n Bır'in ıefirinin bulunması 

ve BrOluele gider ı(tmez baobakan 
Van z~elnnJ ile g 'zli bir gorDımo 

yapmuı, bUha11a garbi Avrupada 

derin bir alAka uyandırmııtır. Bu 

g<SrOtmeyi müteakıp Batbakan doğru 

saraya giderek k ralla m01iki olmuı, 
müteakiben nazırlar mecliıi toplantı-

•ına gitmitlir. Bu; dikkati çeken faali

yet ve Alnına Generalı ile ba9bakanın 
konuım . lnrında hiç bir kimıenin ha• 

zır bulunmamaeı, uyanan alikanın 

şiddetini l.ıüıbOtGo arttırmııtır. 

Bazı kaynaklardan ıızan malilmata 
göre General Ribbentrop, Baltık sa· 
hilleriade, Litvanyanın battıhar•k•ti 

neticesi doA-abilecek bir ihtillf karıı

smda Belçil<anın nasıl bir durum ala• 
cağını Öğrenmek için Belçikaya git
mlıtir. Diğer bazılarına göre İH, AY· 
rupada beliren yeni siyasal durum 
kart ••ında Belçikanın tarzıbareketini 

lskandll etmek için bu Hyabat lbti· 
yar edilmlttir. Eğer birinci ıık tabak• 
kuk eder ve Belçika da Alman te
ıebbUıOne m8ıbet bir cenp nrlrse, 
Lokarno ahidnamulni tatbik etm~k 

lmkanııır: bir bale gelecetl wlbl slllblı 
bir lhtJ'lf vukuunda, hattı uluslar 
kurumu misakından dahi istifade 
etmek mOmkltn olamıyacaktır. 

Süreyya 

-··································· .. ·····-····· .. ·--·-
Çerez Kablllnden 

Baba Hindiye lallk 
Çalanlar 

~ -------------------------Vaktile, Bağdatta bir iıyan çıkmı1o 
O eırada birtakım müdalıialerln 
ıö 2Jerine kanıp, pohpolılarından ı:· 
mararak, ödevinin hudutlarını aıan 
ve liırunUrr•tide karşı ayaklanan 
birisini hükfımet kuvvetleri yaka
layıp idam etmitler. 
Bir m~ddet ıonra da, yine Haru· 
nUrreııdlo eınrlle o herifi baıtao 
çıkarnıılar birer birer tutulmıya, 
hapse hkılmıya baılamıf. 
Bu eenada, ıürefidao birine mtc· 
!ister 
- Ortabkta ne nr, ne 7ok 1 Bai· 
datta neler oluyor 1 
Diye ıormuılar, o da: 
- Geçendı bir baba hiadi kabJr
dı, çatladı idi.. Şimdi de ıılılr 
çalanları arıyorlar 1 dımiı. 

Tı/lı 

•.. ····---------·-·----·--
lngi lter en in ı 

SON POSTA 

,. SON DAKİKA·· "I 
TELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

'miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiii~ .. iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 

Öğleye Doğru 
Gele Telgraf ıar 

Musoiini 

Şimal Cephesindeki İtalyan Kumandanı Takviye istedi 
Acele Erifreye. 
Gidiyor 

Habeşliler Cenuptaki Valvali Tekrar 
Ele Geçirdiler 

Londra, 7 (A.A.) - Deyll
Mirör gazeteıinin Uzel aytarı Mull 
!ininin yakında son derece seri bW 
uçakla Eritrey• iİdeceğinl } azıyor• 

Ayni gazeteye göre Mu11oliaİ 
Aduaya giderek 1896 da maktul 
düşen Italyan askerleri namın• 
dikilecek anıhn temel atını 
töreninde bulunacaktır. Bir Habeş Kuman

danı Yaralandı 
• 
ltalganlar 
Barış Teklifinde 
Bulunuyorlar 

(Baş tarafı birinci yüzde) 

vermlılerdlr. ltalyanlar 2 mltralyoz, 23 esir alm19lardır. Aduvanm 
işgali eanaaında Habeı kumandanı Raa Seyum'un yaralandıiı 
söyleniyor. 

Habe,ıer Valvall Geri Aldllar 
Adisababa, 6 (A.A) - Havaa ajanımın bildirdiğine aöre, birin· 

el kAnun hadfıelerioden berl Italyaolar tarafından l9gal edilmekte 
olan Val • Val mevkii Habeıler tarafından geri alınmııt&r. 

Telsiz istasyonu Yine Bombardıman Edildi 
Cibutl, 7 (Özel • Paria yoliyle) - ltalya tayyareleri ljlaboılerin 

Garadhldeki telsiz lıtaayonunu tekrar bombardıman etm1ıtir. Ylr• 
miden fazla ölü Ye yar ah vardır. 

ltalya Hili Asker Gönderiyor 
Muaav•a, 6 (A.A) - Saturnla a~miıl limana gelmiıtlr. içinde 

ltalyan kralının yeğeni Dük Dö Bergam ile 4360 aubay •e aaker 
ve ayni zamanda birçok gazeteciler de vardır.. Bu gazetecilerden 
dördü Fransız, biri Alman, biri Amerikalı, biri de Norveçlidir. 

lsveç Zabitleri Habe,te Kahyor 
Adlıababa, 6 ( A.A. ) - Geriye çatrılış emrfn., rağmen Jayeçll 

aubaylaran Habeıiıtanda kalmakta devam edecekleri öğrenllmlıtlr. 

ltalyada Şenlikler Yaplldı 
Roma, 7 (Özel) - Aduva'nın iıgall tlzerine burada Ye diğer 

ıehlrlerde bOyUk seYinç tezahuratı yapılmııtır. ltalya kumandanı 
Aduva'da örfl idare llAn etmiıtfr. 

[Hab•f • ltalyan harbine alt ilk haberler ve 
Aduvanın sukutu tafslllb 7 inci sayfadad1r.] 

l f ~ğüt'~~ ~ . 'jj~' . y~~;: 
nistan Arasında 

Londrada Mühim Siyasa) 
Görüşmeler Yapıldı 

Atına. 1 (Özel) - Gazeteler 
Yunaniıtanm Londra elçiıioin, in· 
gillz dıı bakanlığı müsteşarı ile 
dUn uzun bir ıörliıme yapmıı 
o!duğunu yazıyor. 

lnglltere • Yunanistan 
Atine, 6 (A.A) - HaYaa ajan• 

sınan bildirdiğine göre, kralcılar, 
fıçl partisi bUroıunu yağma et· 
mlıler ve bundan aonra Patrlı 
gazetHi ldarehaneıini taılamıılar· 
dır. 

Bulgariıtanda 
Yeni Hadiseler 
Sofya, 6 (A.A) - Bulgar 

ajansının bildirdiğine göre, aul· 
kast teıebbUsü hakkındaki bir 
çok yeni hadi1eleri meydana çı· 
karmıı ise de tahkikatı işkil et• 
memek için bunlar şimdilik net· 
redilmemektedir. 

Pariı, 7 ( Özel ) - Ha••• 
ajanıımn Adisababadaki aytarınl 
göre ltalyanlar, imparator istedijl 
takdirde yeni konuşmalara hazır 
olduklarını ihaas etmişlerdir. 

Yeni görüımelerin ay ıonundı 
baılayacağı zannedilmektedir. 

Adlaababadaki son ltalyaa 
tebaaıı da şehri terketmişlerdir. 

Entrausijan gazetesi de Adr 
vanın zabtından sonra ltalyanla• 
rm Habetiıtana barıı tekllflerir 
de bulunacaklarım yazmaktadır. 
Cenubi amerlkada Nasd 

Kartdandı? 
Paraguvay, (sabah saat 7,15) 
Habeı • ltalyan harbinin MI .. 

Jetler Cemiyeti tarafından önUn• 
geçilememesi burada telaş uyan• 
dırmıştır. Paraguvay gazeteleri, 
ltalyanm bugünkn durumu kartı• 
ıında 13 ler komlteafnln dağılma• 
sının dünya için daha hayırli 
olacağını yazmaktadır. 

Mıs1rhlar1n Habetlere 
Yardımı 

Kahire, 7 (A. A.) - Kabir• 
kıpt patrikl ve prenı Ömer T O" 
eun halka bir beyanname neırr 
derek Habeşler için bir yardi• 
llst11i açmıılardır. Patrik kendi 
adına 450 tnglliz lirası vermiıtlr. ........ . . . .. ....._ ....... l;t.. .--

- Fransız G~~;t~İ;ri M-;~0·~~ Değil lngillere, llalga ile Anlaımıgor 

Cenevrede iyi Bir Politi· Harbin Avrupaga Sıçra
ka Kurnazlığı Yapılmış ma lehlikesikalmadıMı? 

lngiltereden Fransaya Cevap Verilme
miı Olması Da Can Sıkıyor 

Parla, 6 ( A.A. ) - Gaıet .. 
ler, Cenene toplantaunın ilk 
rttnlladen ol~ukça karııık bir 
iatJba ha11l etmlıler Ye ekıe
ri1etle, ancak wakit kuanıldıaı· 
nı ka1cletmekte bulunmutlardır. 

1 

Pariı, 7 ( Özel ) Entran• "lngiltere hOkômetf, Muaolini-
aijan ıazeteainde vaziyet hakkın· nln bu huauai tekliflerine cevap 
da bir makale yazan Gabla, •ermemekle Ye Cenıvede baflr 
Cenenede, Ulualar kurumunun 

yan bir ihtilafın ancak yine Cr 
bllyllk bir ihtiyatla hareket nevrede uluslar kurumunda hallr 
etmekte olduğunu, muharebenin 
Habeılıtana ha1rı auretile btlytlk dllebileceğinl .eylemektedir.,, 
bir Avrupa boiuımasına meydan Gabia makalHlne devam •dr 
Yermemek istediğini yazmakta ve rek, Fraaaanın aidatı waziyet ır 
bllhaaıa Muaolinin Londradaki yeainde ihtilihn Avrupaya ılrr 
sefiri Garaodi •aaıtalile Jnglltere yeti tehlikealaln zaU olduğunu v• Hazırlığı 

Bitmedi 
( Baı tarafı birinci yüzde f '-· .. -' 

torpido ve deniıalb Aemilerladen 
mUrekkep bir filotilla kefil •• 
talim çık11ları 7apmaktaclır. 

Bu durum, ulular aoıyeteıl nufu. 
t ıunun dal:ıa açıkça teıalaGr etm .. 

ılal lıteyen aol )an baıının ıuku
tu bayalial mucip olmuıtur. 

olmaaıdır. O, l 6 ıocı maddenin 
tatbikına doAru adım atmıf, fa· 
kat bu madde ile 15 lncl maddenin 
metinleri araıında kalakalmııtar. 
Bu tereddDtle bu yaYqlık, geçen 
haftaların kabadayıca dLyewlerUe 
çok aykın dUımektedir. 

Enelemlrde herkeı ayn a7n 
alınacak kararlann aiJrhtı De 
buolann arııuluıal itler &zerinde 
yapacaiı tealrlerln farkındadır. 
Sonra, Eden de, el'ao Franıız 
notaaıaı incelemekle me1111l olan 
Londradan hiçbir tallmat alma• 
mııtır.,, 

hllkiimetiae yapbjı haauıl tek- Muaollainln bunu takdir etmel• 
liflerden, yani lngllterenln Ak ve baıladaimı, çlnldi Franaa b&ldl-
Kı11l deniıdekl bahri tahfidaba- metl ltal7aya karp muh11ım biı 
dan •azıeçmeıl için bulundutu •aılyet almıı olaa7dı ltalyanın çok 

CebelUHllrık .. 
Londra, 7 ( Özel ) - C.hellt

tank botazında lnılltere alman 
1801 tedbirler koatrol edilmiı, 

· yeniden baza tıkvf ye tedbirleri 
ittihaz edilmeli ltızumlu glrll-
mUıtOr. • 

Tıp Kurultayı 
Ankara, 7 (Özel) - Albncı 

Tıp kurultayı buı8n Halk EYi 
aalonlarında tirenle açalacaktır. 
Sovyet Doktorl•r1 Geldlle 

Tıp kurultayına ittlrak etmek 
&zere Ruayanan en tanınmıı profe
sörlerinden Daniıefıki, Burdamko 
LUryah bu sabahki ekpreale ıeh· 
rimlze gelmitlerdir. BugUn öğle
den aonraki trenle Ankaraya ha· 
reket edecek:erdir. 

Piti Parlz7ea, diyor ki: 
" Bu toplub dlplomali kur

aıdıpn, itidalin Ye dllrOıtlD

llln bir nllmuneal olmuıtur. 
KoaHy iyeleri bu 7011 up

makla 15 inci maddeden 16 ıneı 
madeye ıeçlfin pek birdenbire 
olmamaıını 111Szetmftlerdir. 

Jurnal ıu fikirdedir: 
11Bu10nlln bllinçoıu 36 saat

lik bir m6hlat kazanmaktan iba· 
ret kılmıthr. Bu mOhlet zarfında 
andlaıma hllkOmlerinin ltalya ta• 

rafından çlğnendiiinl derpif el· 
menin sonuçları arasında ııkışıp 

kalmanın çareleri aranılacaktır. 
0 Eko dö Pari de, Pertinakı 

ıunu yazıyor: 

" Şqılacak elbet, lronaeyl n 
hemen hemen biç lamıldamamıı 

Maten IH ıöyle diyor: 
"Toplantının keyecanıız oldu· 

tunu tHllm etmek ıerektlr. 
16 ıncı maddenin otomatik we 
apaçık taraflarını konHy Oyel .. 
rlnden hiçbiri tamamı tamamına 
takip etmeyip Oyelerin hepıl de 
her zaman oldutu gibi, Yaldt 
kazanmağa bakoııflardır. CeneY· 
redekiler, ekonomik zecri tedbir
lerin tatbik ~lunmaaindan mllte• 
esair olmalıdır ve her ne kadar 
çirkin ıörUnecek olıa da, mem· 
leketin çokluk kıımı ekonomik 
tedbirlerden ziyade ıtlel tedbir
lere daha taraftar olaalar ıuektlr. 

mOracaatlerden bab1etmektedlr. fena bir hale dtlpbileceflni yar 
Muharrir diyor ki: maktadar. 

"-ttlaranclakl ltaı,anlara tlddetle mukavemet gösteren 
Habet plrade1erl allAh batında 
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Tankların Ve Tayyarelerin Hücumundan Sonra ••• 

vanın Zaptı Italyanları 
Çok Sevindirdi 

Musolini, Kralı 
canla T cbrik 

Heye- J 

Etti 
ltalyanın 

Afrika 
Batkumandanhğı 

Roma, 6 ( A.A. ) - R11ml r•· 
sete, doğrudan doğruya yUk1ek 
komiııerlige bağlı bir dofu Afrikası 
kunetlori yllk!ıek komutanlığı ih· 
daı eden bir kanun neıretmektedlr. 

Önemli Habeş Kuvvetleri Cebri Yürü
yüşle Harp Cephesine Gidiyor SomaU ve Eritr•'nin ltUtUn 

kara ve deniz kUYVetlerl bu .komu·J 
tanlığın emri altında bulunacaklır. 

Habeı oraaıumın bugllıı kullanmakta olduğu eski ııutem toplarJan birkaçı 

Asker Giizile Bakalım: 

Italya Ordusu Altı Gün
de Ne Kazandı? 

ltılya • II&.beş harbi hakkında 
dün eabahtan gece yaruuna ka· 

dar ielen haberleri, ıu ııtitıınlar· 
da okuyaoaklınız. Gece yarısın· 
dan ıonra gaı.eteyl makineye 

~ereceğimiz dakikaya kadar alı

nan en ıon haberler de birinci ve 
altıncı sayfalardadır. 

ıp:. 'f i' 

Aduva ou,ıu 

Roma, 6 (ÖzeJ) - ltalyan 
kuvvetleri bugün saat 10 30 da 
Aduva'yı ele geçirmf9lerdi~. Bu 
suretle Adigrad, Aduva, Degbela, 
Dageta ve Antiıofı tehirleri ltal• 
Y?n kuvvetleri tarafından zapte· 
dılmfş oluyor. Adlgrat'ın zapboda 

halk ·n papaılar teıUm oJmuı· 
lardır. 

Musolfnl Aduvanln ıaptından 
dolayı kralı tebrik etmlıtlr. ltal· 
ya aevlnç heyecanı içindedir. 

Aduva zaptedlllnce papaslar 
Ye halktan bir k1Sm1 teslim ol• 
mu,tur. Bu arada Tıbra Slnna• 
dan gelen bir dUımao hücumu 

pUskUrtUlmUıtUr. Şimdi 0 ceph .. 
deki Uç ltalyan kolordusu araım· 
da tam irtibat teıla olunmuıtur. 

'f 'f * 
Aell Habet Ordueu 

Adiaababa 6 (A.A.) - Tlgr• 
mıntak&11 kumandanJ Ras Seyum 
lt•lyanların Dageta YeDangbela'yı 
ltgal ettlklerhıl Ye iki taraftan 
bir hayli zayiat oldujunu bildi,. 
mektedir. 

Bu mıntakada ltalyan uçakları 
kıılf uçuıları yapmaktadırlar. 
Habeılfler, ltalyanlardan iki mit-

ralyoz Ye bir miktar tUfelı ele 
ıeçirmlılerdir. Habeı hUkfımetl, 
dUıDrtıldUA'U bildirilen ltalyan uçafı 
hAdlaeıinl teyit etmemektedir. 

Habeı orduıunun kıımı klllliıl 
hentız dUımanla temasa ı•lme
mlıtir. 

* * * Habet Pllnı 
Habeılllerln ta'biye pllnı, dit· 

manı içeri çekmek, mukaYemete 
mU11lt bir ıahaya kadar ıokmak 

Ye mukabil bir taarruza ı•ç· 
mektir. Gondardakl datJak ha· 
•alide mllhim kunetlerı ka

manda eden Raı Kaısa, icabında 
Raa Seyum'un yardımına kor 
mak llHre tertibat almııtır. 

• • 'f 

Uç Koldan Taarruz 

ltalyan taarruzu Uç kol Uzerln• 
4e devam edf yor: 

1 - Takkaz ırmağı ılmallnde; 
2 - Hadeleguptay'ın farkında, 
3 - Gerlogubi'nin Cenubu 

şarkiılnde. 

Şimdllfk, ltalyanJarJa Habeş• 
illerin Cenup postaları ancak t .. 
masa geçebilmişlerdir. 

• 'f * 
Telefat 

AduYa bombardımanı hakkın· 

-·----'( 

da verllen yeni haberlerde (40) 
kadın ve (32) çocuğun öldUğO bil· 

dirillyor. Aduva • Akıum hattı ti.ze

rindeki muharebelerde(400)Habeıli 
ile (1000) ltalyanın arasında wkua 
gelen çarpışma cidden tuyler or- Aduvanın Sukutu f talya Ordusuna 
perticl olmuı, <45> Habeşli, <21> Neler Temin edebı·ıı·r ?. 
ltalyan maktul dUtmUştOr. ltal• 
yanlar (65) 11lr vermiıtlr. Habeı • ltalya harbinin albncı - · '--·~ · · · · ---· · · · · · · · · * ~ * günlludeyiı. Cephelerde muharebe Habe~c/i/er 

bUtOn ıiddetile deYam ediyor. Y 
Musa Allde Fakat ıu dakikaya kadar iki ta· Ô/ÜmÜ 

30 kftilik bir ltalyan kuvveti, raf da kat'ı ve mühim bir netice· 
100 uçak ve 70 tankla Muıa Ali Y• varmıı değildir. Sadece ltalyan LJavadan 

kuvvetleri, timalda Adua cephe· fl ~ 
mıntakaımda toplanmaktadır. Bu ıinde bir parça ilerlomlılerdir. B k/ I 
cephedeki ltalyan kuYVetlerl (50) • Fakat tam Aduva önlerinde Ha· e İgOT • 
bin kltiliktir. beş ordusunun çok tiddetll Ye Adfı·Ababa 6 (Özel) - Durum•ıt 

'f 'Jf * çok tağlam mukavemetine maruz kararsız gltmeııi, halkta hakh l ir 
kalmıılardır. aaablyet uyandırm9ktadır. Mti· 

Tayyarelerln faallyetl Şimdi sizinle beraber, llç harp Jıim bir kısmı ayrılmıı olmasınu 
Addiıababa 6 (A.A.) - ltal· cepbeıl üzerinde gezerek vaziyeti rağmen, şehrin nUfuım yine ka· 

yan uçakları, Gorahal mevklfnl Habeı seterberliğl burada gördüğünOz yakından görelim: Jabalıktar. BUyOk endiıe hava• 
bombardıman etmiılerdir. Bom• mlllt davullarla ilin edilmiıtl Aduvada lara mUtevcclbtir. Halk, anbean 
bardama neticealndo beş kiti öl· .............................................................. 1 - Şimalde Aduva cepbeai: ltalyan tayyarelerinin tehir üze• 
mUt 13 kiti yaraJanmııtır. Bir f tal yan KonSO• Habeı • ltalya harbinin sıklet mer- rinde görUnmeJerini u ıehri 

ltalyan U"akları Aduvanın 160 kezinl bu cephe teıkil ediyor. bombalamaJarmı bekliyor. Ma· 
kllometre ce;LJbundaki 1500 nll· )osu Kayboldu ltalyanın bu cephedeki kuYveti maflh, timdlye kadar hiçbir dUt· 

Uç kolordudur. Habeılerin bura• man uçağı gftrlllmemlıtir. Gece· 
fuslu Sakota kasabasınada bom· , Asmara, 6 (A. A.) - Adua dakl kuYvetl de Ras Seyum Ye feri, zabıtanın mlsaadeai olmak-
balar atmıılardır. konsolosundan haber yoktur. Adı RH Ka11anın kumandalarında 450 aızıo aokaj'a çıkmak kat'i aurettı 

'Jf )ıf ~ Franka olan bu zat, aldıtı emir- bin kitillktir. yasaktır. 
lere rağmen Habeşfatandan geç ltalya ordusu burada, maruz Hllktımetten izin alarak ıeblr 

ltalyaya Göre hareket etmiıtir. kaldığı tiddetli mukavemet neti· civarında, muhafazalı bir meYld 
Aımara, 6 (A. A.) - Hava• -·· .. ·--............................... -....... cesinde kat'i hiçbir vazife bata· edinmek için gece sokağa çıkan 

kuvYetlerl, cepheye doğru bir· açmaktadır. Piyadenin arkasmdan ramamış ve hele esas vazife olan Anupab gazeteciler, polisin ıld· 
takım kuvHtli Habeş kollarının yol yapan ve telefon hatları ye•r Habeı orduıunu bir çevirme ha· detll ihtarı üzerine otellerine 

reketile imha etmek planı yerine d• b ı ı d 
hareketini teebit etmiılerdir. Bu leıtir• fenol kıtaat gelmektedir. ı · unmeye mec ur o mut ar ır. 

getiri ememithr. Burada bulunan 30 kadar dlp-
kollar, Italyan mevzilerinden on iki ila Uç bin metre yüksekli· Son haberlere göre: lomat ta imparatorun haaaa alayına 
'-il k d k d .11.· d ki Ad va ö U d ki d ğl d ltalva orduıu dün biraz daha • emetre a ar uza ta arlar. Km e 0 n n e a ar a 1 menıup bir mllfrezenln muhafa· 
ileri karakollar, Olpy kapılarma bile telefon teaisah yapılmıştır. ilerilemek suretile Aduvayı almlf• 11sı altında bulunmaktadır. 

tır. Ancak bu kasabanm almmaıı 
kadar dayanmıılardır. Aduva ıehrlne gelince; 7000 ltalya ordusunu kat'ı neticeye Yar· Harp aahaıına ait haberler, * * -tc Habeşli tarafından mUdafaa edi- dırmıf olur mu? Buna evet diye- buraya çok lntizamııı ve ailf 

Cenup Cephesinde len bu mevki cumartesi aktamın- miyeceğlz. gelmektedir. Bunun sebebi, elde 

Ö 
dan beri mubaıara edl'miı bulun· Esasen Habeı orduıu dO- tek bir telgraf hattının bulun• 

Aımara, 6 ( zel) - Cenup ne kadar, çok ku•vete karıı az maaıdır. Bugllnkll muharebelerin 
h 1 d h b d dl maktadır. Şehir, ağır topçu ate11i d ı 

cep ea n • mu are • evam • • Ö ... kuvvet kullanmak suretile bir ıiddet ve ehemmiyeti taadik e i • 
1 1 k ı b altındadır. nemli Habet kuvvet• ki b b J kt ki yor. ta yan uvvet eri, u cep- ·"oyalama harbi,, yapmııbr. mo e era er ı• ece • mu• 

hede Gerlogubiyl zaptetmittlr. lerl, Aduvaya yardım için cebri Musa Alide harebelere göre, bunlar, çete 
"'- "'- ,., yDrUyUı ile yoldadır. harbi mahiyetinde telakki adli· 
~ ~ 1"' 2 - ltalyan taarruzunun ilk ba... ı 

Aduvadakl Habeı garnizonu lamıt olduğu Musa Ali dağı mektedir. ÇDnkll Habeşli er, 
Tayyareler Korkunç Beyanne- lta)yan bombardıman uça'-larını h H i d biç bir noktada kıımı kUIIUerlnl " cep eıi: ar ta a görUyoraunu.ı ki 

meler Atıyor ateıe tutmuşlana da uçaklar at· Bu cephe, Eritre ile Fransız ateı• aokmuı deifllerdlr. 
Aımara, 6 (A.A.) - Havaı tıkları bombalarla Aduva mUda· Somalisinin bitiştiği yerin bir az 1300 ltalyan, 700 Habeşlinin 

ajanıının 6zel aytar1, ltalyanlırın filerlni ağır zayiata uğratmıılar· iler;sindedir. Euradaki l\alya or• maktul dUşttlatı Agamln harbi 
Tigre eyaletinde baıka bir hane• dır. Aduvada, Habeş kumandanı dosuna cenuba doğru earkarak hakkında da kaydl ihtiyati ileri 

Adisababa - Cibuti demiryolunu sürülüyor. Habeılller, bu harpte 
danı tahta geçirmek niyetinde Raı Seyumun oturduğu bina bom· kesmek vazifesi verilmlttir. kahramanca vuruımuılardır. Fa· 
olduklaranı bildirmektedir. bardımandan çok zarar görmüş· Son haberlere göre: Evvelki gtın kat zayiat miktarınm mübalağalı 

ltalyan uçaklarının atbklan tür. ltalyan zayiatının gayet az burada çok ıiddetli muharbeler olduğu beyan ediliyor. Gittikçe ır-
beyannamelerde ıunlar yazdıdır: olduğu ıöylenmektecilr. Bununla olmuş, Italyanlardan 700, Habeı· tan Habeş mukanmeti karşaamda 

b b b b t k b )erden 1300 kftl ölmU111tUr. Fa.. it ı ı d b iz hl asabiyet u Bu yıl, JtaJyan krallığının ıe- era er u uıua a ati fr ma· y a yan ar a ar r 
Ilı.mat elde edilmesi mUmkUn de• kat buna rağmen ltalya orduıu kaydolunmaktadır. Onlar, biç ol· 

alılemealnl görecektir. Buna kartı bu cephede ile,.Jeyememlştlr. mazaa, ilk muharebelerde. bu 
d kti Ş tildir. 

koyan mahYolmuı eme r. oa Ogadende derece bir karııliı ve dayanıkbğı 
Erltre cephHlndekl Habeı 

eyaletlnln hal..•ız yere ıaıbettlğl 2 C t O d h i beklemiyorlardı. 
"" kuvvetlerinin mlkdarı 25 bindir:- " - enup a ga en cep et : .... _ ........... . 

Tac Tlgro ey•letine dönecektir. ,. [Bu tafsil&t Adu.,anın •aptın- Burada. da lkbi obrd
1
u a1rasında -İ;aİ~~n-~t~~~~releri her Uç ceph•· * * "" .. çok çetin mu are e er o muıtur. de de vızır vızır faaliyet gösteri· 

dan çok az 8nce ki vaziyeti an- Fakat ltalya ordusu burada da 
ltalya Orduau Şlmal Cep• lahyor.] tam bir ilerileme hareketi yapa· yor. H&bet içerısıne uzanan 

healnde Naall llerllyor? mamıı, ancak hududun biraz tayyare filoları her tarafa bom• 
Fransa'dan Afrlkaya Giden balar yagw dırıvcr. Fakat bu hava 

Aımara 6 ( A A ) Alman öte tarafma aı:mııtır. Esasen J ' · • - ltalyanlar 7 faaHyetinln, kara ordusunun vazi· 
.. tihb t bn ıı 1 t burada yağmurlar dolayısile arazi 

ara uroıunun uze ay arı MaraiJya, 6 (A.A.) _ ilk Ital· k fesini kolayla•brmak bakımından llerllemeye imkAn vermlyece Y 

blJdirfyorı ltalya ordusunun llır- yan gönüllll gurpu dün Habetia· derecede ıalaktır. Fakat son bir tesiri ya hlç olmamıı , yahut pek 
leyiıl, tayyare filolarının keıif tana ıitmel' üzere Mars'lyadan habere göre bu cephedeki meş• az olmuştur. Ancak ltalya uçak· 
uçuıları ve yerli plıtar yUrUyU.- hareket etmiıtlr. Son günlerde bur Valval mevkii Habeş kuv• }arından savrulan bombalar, iç 
lerl Ilı hazırlanmakta, bundan birçok kimseler Afrlkaya gitmek vetlerl tarafından geri alınmıştır. şehir ve kasabalarda yllzlerce 
aonra harekete ı•çen tanklar ve Uzre ltalyan konsolosbanesine mü- Hava faaliyeti kadın ve çocuğun ölümüne sebep 
mrhlı otomobille~ ply~LI..'O.__..~_._~a~c=a=•~t ~e=tm=.;.ıl ~le=r~d=lr=.~~~~~~....._~-4-=----~-H-a_v_a_f_a~a_li_e_t_ln_• ___ •l_Jn_c_e_: __ _ o_lm~uı_t_u_r.~~~~~~~~~~~ 
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Bir Delble Var 
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Kalma Mabetler Bizanstan 
Bir Sandık Kiğıt 

Gezilirken lıe Y anyacak 
Ele Geçirilmişti 

11-W-ette aw•elwia • • lıld ,..... ... tı"ldd .,, ... C.,.t Sonra m .... - ~im kiiıdın ... 
..._dara kMar Wilia =•••'- .a. ....... hl. PP111r. 8- laafta b.. tilne elini koyarak. 
ldildii. Sara,.._., -.W •• nkhn. ld- Wr ,_. ..... kanpk ._., mı oh~ - La .. y_... nmpnla yansa 
...... ..,...... .... ~ ~ 7&kal- - ..... ennplarma ......... eeçme- f....- tarafıadaa didiHm=iı kitat· 
•· Liciaiaa'- Wr IPJiırh •s• r i- te - - •bnd- rutsele allrlarclı. lar war, cle«li. Onlan J'-71Ul• b7dmn. 
deki bir ayazmanm yanına sömülü o- Daha okumak ve daha çahflDAk mec T...._ keliIDeleriD aruma ekailderinl 
lan altmlan. Ba felllııett- nuıl kur- t.uriyetinde olan senç rahipler de vakii Wap ko7maia .........,. ........ Oau o
tulmuı veya naaal lmrtulaınamıtb. Be· Jerinii tarila kitaplan, lncillri, takvim- lmd.ujumus siia belki daha a..fka f8J'• 
nu bilmek İcap ediyorcha. l•ie b· iri kopye ederek seçirirlerdi ve bura- ı. öir...-leceiiz. Fakat pdiki hal
çan ashap İçerisinde bu all'ft bilenler da Paoutier teamiye edilen minyatör- ele aiM buJMa aöyli,.eyim ki ... Jlea dört 
var mıyc:b? •• Baraaı •isim içia .-ıeçhul- Jer ,...~ı .. ." Ve if6e mzİla bala ki- B ipretli laaçaa .-ede olchılmuı bili· 
dii. lznije kaÇ111ılarıa faaliyeti ımm ._ lia9'i•i e..ı eevis •-dek içaide bul- yorum. Sizi oraya ıötüreceiim ve bu 
sabırlı mücadelelerinden aonra niha· duiumuz kiiatlar da bu manaahrm sece dört B harfinin tam ortaaını dele· 
yet 15 ajuatoa 12• tarihinde Bizans lditüphanelwincl.n alanmıı el yazıları cejia. 
Latinlerin elmdea iatinlat Mil•ifti •• Wi .•• Xiım Wlir 1riı9!• taraf andan kim ~ ...U.Çle l.ajlnln 
Michel Poleolope Ayaaofyada büyük bilir naaıl ıerait içinde bu kiiatlar - Paralan lavlacajız cleiil mi? •• 
bir meraaimle imparatorluk tacım ba· canü. ve medreaeye tahvil ee1ilen St. - O kMf.,. telif ~ cloatwn 
ıı- aiJmitti- Kmt.at.aipa paid .. Yeaıa Bat*•• • ....._ manaab· ~ .. ye.le Jiia mnh•khk 4eiiL. 
Bizamlalann eline düpniifti. Ve itte nndaa •bnnut Ye Biz•na devrindenberi Fabl ~ kan.tle w.üt ~ ki 
Franaızlann S..t lılaride il. pi ki-~ ki1i1e imlan hu mabede setiril· ı,;.;.;..•- c1e:L ılll'i .. Uç.. maaıa· 
liaeai dedikleri hizim 1atanbalun fethi mİf •• fİmcliye kadar kimse tarafıa· ....... 
aiinü yanındaki Sancaktar yolmpmcla .._ farkına ~a.n Wr tarafa ı.. _Fakat .. Uç.o Ba Uç .....te? 
yapılan kanla ....... isaf.._ kaa· ralahmt Mr ..dılıc için.le kalm11ta-. _ 1.tesl ul in tlört 8 li Wr Mc var• 
la kiliae dediibniz kilise .. Mich•! Ve wilaayet • ':ftr m81'd

0

iYen ar?iancla ... _ lliı pil Bi• .. hleilaı' liribpıda· 
Poleoloıne'nin saıı imııf111 lası Man tesadlfen Mzun elimıze geçmıı hulu· ili Pmi,a H"se • • ati •• bulu· 
Paleolognino tarafından J'&pbnlmıfb. aaıea •u. .. _ •A--!-...1-L.! L- •

1
_ 

W ~t• !-&H~--...1 .. _. _ __. • • d L• - _,.- _._ --.r l'aml"P 
... m .__.. .......... .,. ,--... anam ıçm e uır ta~ At taa 8 İfartİrle ... -. ._mi 

Bu mabet O. A. P. lpreti bulunan P..no. lansuma laf1Y'Ul el yum b .. ı....lir f-

kiliae olamuch... Fakat bilmiyormn J.cl ~ llin)'llliirlerl~ aüafti laari-
8 

• ._ ad - ftwl ben 
nasıl o1da Wr ... .,. dtlftüm Ye hütUn ._. .. llir ~··· PNh .... Hfteaman-~ - Mmoa,..,_ Wr h 
Bizamtaa kalma ••laet'-ini pzer- mn ••ıs h- ı ıh deki IBc3in aoa uy. • t d we
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ol.t··Jı..·-u cJ:ı..Gnmedim Ye -Pl••u cil fa.-.!a!- ..___-...._ -ıı..-L k lllifli. ..,.. 9W _. - ... ••e ea 

... - -. ı- ._ ~ ......-.- ,,. .. aı- ren • _. • • V h:-L• A-*- &!L-
inanıhaaz bir cahillik1e eneJ& CWUI• •-------- L..L. L-- :..-: • &Tiııet ebnifti. • • • --.uD' ...n &uaa - ,,..._._, _. _., ..,...._. .e açm . elaaaaı .. ~=z.: ha 
m zi,.aret ettim •• bu aiyaret lair teaa- dört •ir tarafan.. twııli ,,a.11 78Sll- müt aman mana Yerem--sa 

.tilftlL Fakat eter oruma ziyart et· dört ı... a Mrfi ipretl P•lloaan eli ile yazdaiı bu ı. 
meaeydim elimize seçen bir sandık el mı~ ka:a raftaa la~·ı.cu çakardı- cilia. ~eki aJ'ftl ifaret ve bir ild 
,... .... •ı.....,..caktnn. Bu mes'at bir Bu çok eski ~• p ... aı....,1 hir kitap. söz azalı ediyor ... 
tıeudüfte ben n karma kanpk yazı- ta latiinde fU ıeldWe bir haç ... atr lddclet a,utlfl.ıRJ• ..... , ..... Nartcm ı 
t.m içWe o alaca h o'! ta Wr ip- d&t tane B 1uufi ftl'da. Genç •• ltu- - Mademki bunlan bili,.ordunua, 
ftlt 8'~··· O- A. P. ipretl ._ nun altmdald .. .:izleri okudu: nedea Wsi ~· ele taMrriyat 
iti- oeun lcia ._ ........ , - elelım• «Demetrhn Wzhn aırrmıız dört B H 7apmata mech• ettini:a'l 
dı Jiwa. K.iiıtlana 7U'DI ..m..it, J'U'I- haçm tam ortasına a3m61üdür.• Ba - Azizim hu itin tam izinde olup 
• ,_.._. ~ ...._..... thaetrlua Huhermaam lditüplaawin- elma .. www.. 'lllllamak için lıazinenia 

Bir taraftan onlan tasnif ......._ deki incilin alt bPalmcla ialbi seçea · 1•ılafbia With ~ ketfetmeani:a 
mt• tar.itan Ü .- "*alm dola- o-trimdu. Bana ı&phe edileme:adi. limnı .-,_ dL Baaun için Moda llU. 
l*J'Ol'duk Ye ... BiHDI 'H İat•ahala .. P..U.. .. -Uoldmk Sn Jaa Ba- hürdar ve Kadıkö,...._ arap.alu 
ait kitaplan obrbaa - •ı•etia .. na tiıt .. StU,on IIlllBUbn pldrt1erin. 7aparkeaa lair Ah=·t P•ı•=- ,...... 
m.Yz... Mh..tilliii lair Wliae .. Wri Wi. .. " ur dört B 6 llaçm °"" eYinin aakazı albnda bir küp çakbiam 
tarifi an7ordma ki... Binim lılelmaet turna •im M' Mı .._ _. .U.laeli• ki duyduk ... Bu sihi 19ylerin heni aJika. 
Zira Beyia latanhal Ye Boiazici i. ı · · 1 - 4eflrnıl idi... 4ar eftitinl hilen bir arakacla11m ta 
ıaiadeki eaeriade laa bpua wain- - Peki dört B M Uç... ~ B B S..lae lrH• .,...tıiı bir mektupta 
de ha ipretl-1n halmul~u oka- haç .•• Bmm maa ...,._ wiıW. bu n• ı.- ._a ulataymdL O uwen ben 
dam... la kap.. mıu:Wlne aittik- tlirf aise ba kUptia elimize seçıııeei itimi&• 
O• • P • d-! Wd_._ ---·- L- H a • • • • Ln· .... _..... •!•-! "- • lflll'6UIU -. vauaaa w - ~J'I c sı .., ... a• • . .. yanyau w u ... mı... ~yorum ne 
pı~ açbk.. T_..ı••-• .. 7el lti:ai a.171e Lir •r nılir ki ... a.....m llAll yapbmz , nud yaptuuz kasa hir miid· 
lıir eftıa m .. u hı ......... 8a ~ tle • ...._. ._. •eiihlir ... Ben fimdi tlet aoara 1dip elimize seçti ... 
..tin .__. ... JWi .... tiftlık... ..._ laalli ile ~onaa... l (Ark .. var) 
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- erieai cila Meta •ln5k ~- feJ' ......... ı 

Çünldl ........... '-ika Wr ~· 
.. •üleılilmit •uı-,w•u. sa .... 
rak alttan. etelwl w ._ ._ de ltot 
........,.._ Kaa1a kiHr•.. eaki bir 

G•çler, ha filim lblndlrl G&rllnftıl 

BEN SENiNiM 
BRl(ilTTE HELM Yakında: TÜRK'te 

••IMlljla içinde W-• ..W Htrta.n ~-------------------------" latDİf etmİf ~ GöriiJIOI"' " 
aunuz ya oa yedi aurhk •ir aeneti ••••••••••••••••••••••••••-. 
toprak altmclaa çıkarmak •ir banka 
lraaaaı ao7*Dak kadar 1-ait delil ..• 
Ewt ne ., •• w ... T..ıf ettiiim li-
lıtlan ....... 

Elindeld cloqaya karqtnvken ko
llaflDÜta ... _ ..117.n. 
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FRANZISKA GAA L'ln 
& ghel mım 

K0Ç0K ANNE 

lstanbul Evkaf mUdDrlyetl lllnlan 1 .Wiiimiz .......... cami .. ~ .... 
wbna .,.tt-ilih•-•.. lliktan s.h• kllela Telımia edilen 1111: teminat 

Bu ••••thr ••••tald (IO) ma· Kle flat Lira Kr. 
......... .. bi7Uk •• .. Wriaciai idi. 
Burada rahipler belld binlerce ralaip 
lluluaıarclu Ye INa rahlpı.. n••n., .ıu. 
alar ob)oarak Yakitleri-i aecirirlercli. 

VI DCi Keetantia ile ,.ai n..o. 
4iote'ua bdiYacuu ihtir• •ttiii ~in 
çimezlerile IMralNır meafaya aüriilen, 
kayallldan ve Koatantinin sözlsi çı· 
kar ldıktan sonra menfacleaa aY41et e
den fakat mukaddea resimlerle heykel· 
leri manaabr haricine çıkardıiı içia 
bu defa da Ermeni Leon tarafından 
yeniden sürülen •• daha Wnlttrce ma
cer .. aaa aoara Tuzlada ölmiif olan 
baırahıp Tlaeodor bu m•aHtıra fn. 
kalide •ıla Wr inzibat vermİftİ. 

Bu ınanaabrcla m&aavabn pGriisafb 
olmaaına dikkat edilir " fabralık • 

-
200 ili 300 balar liatul 

mHiblw. 
Lira 
m r.1abtellf .. ,. u.t ... 

macibhıce. 

-Lira -• • tJO 
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Ş.bsadeba ...... erzak •ltannda mıYcut •• JDkanc1a yuıh iki 
kalem e11a ayn •Jn apk artbrma7a komnufbar. llaalell 101101935 
tarihinde Peqembe ıtınll ıut on b.,te idare EacllmeDlade 7apı)a

caktD". ı.teldilerln e11•J1 cPn:a•k lber• berab ıaat GD lld7e kadar 
Şehzade anbanna •• tıraltl anlamak lsere ı.. .... .., .... ... 
nktımlaatltnm Eruf ""8•1lat ~" lbale ...... _. 
15 de klan Eacl•rrl•• phml9rt . · - (5897) 

Birinci .... ha 

Spor: 

Bulgar Takımı Yine Yenildi 

Fener bahçe Dünkü Ma 
· 4 .. O Kazandı 

Oyun, ilk Maça Nisbetle 
Düzgün Oynandı 

Dintl fa&bol matile, denls ... pı7onuına alt ,artlnlf(er 
... ,_ .1..-ld .. .._ dlD ı prlann mlclafea Japma.U. 

Kadlka1 ıtamda lldad •açım meye bqladı, Jan• aat 
F..nabpt a..k talamill ,.. Balpr nmf aalıuuada el 
tı. Fıwballçe. mlclafaa1• GI- edea maç, 80nlara dolnt 
aefta FU"Ub, ... -. ... wlae nt• plen Balprlum lale 
Galatauraydaa Ltıtftyl, merkes rlle ıeçtL Oyunun ı:ewldnl 
mubacim Jetine ele Glaepea Ra· maya ıayrıt eden bak• 
ailıi aluak talwma en caa ala- ufak bir bahane ile Balıar • 
cak noktalarım kun•"endirmlr culardan l>lrlnl dıtarı çı 
tf... Maç Bulıarlarm hllcumile K1rkıncı dakikada Bal 
baıladı. aleyhine verDen bir penalb 

Daha oyun Dk anında dDnkl det tarafıntlaa darcMndl 101 
meçtan iyi 8'aatı lzlılalnl verdL ak lra ._.._ a .. 

8 f__.baJaçe mania bat•• nı.. r ... _! ..a-....a.. P 
• Wr -.u Ullll& uma.- eenr• 

betea aksayan •)UDU kunMli .,.. Baltr- t.lammm C 4 • 
ıekiltlı olu hlcum bat.bnd ı 

8
11ze. ~......... aıtlcel•& •u kadar ifletemlyor u. uu -.-r-

rağmen lıncum hatb çok defa 
ıerUerden çıkarclıjı topu iyi 
idare ediyor, Bulgar mu dafuam 
hayb aanıyordu. Bulgarlar mlda• 
faya bu maçta daha ziyade e~em
miyet vermiflercli. 

Elr tin nwl ••ile. muha• 
ci• eynyu takı•n • t,I oyuo
emu ..-u _.a .. ıbs w• 
opı,.-du. 

Daa:alill - ......... hlc•• 
lar yapan Feoerbahçe btıcum hatb 
daha ilk anlarda Bulıar kaleliDl 
yoklamlya, daha slyade ıatdaa 
r•pbiı hlicmnlarla ıol fıraat'larınl 
huırlamiya bqlamlflarcL. Nitekim 
Niyulden çok gtızel bir paı alan 
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1 Birinci Teırlıl SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
(MI tar eke devrini• tar Ilı 1 ) No.1&a 

im> Her hakkı mahfuzdur. • Yazan: Zlg• Şakir 7/10/i5 •• 

Rauf Bey Mustafa Kema1 P~şayalltihak 
Ettiğini Bir Tamimle Halka 1 in Etmişti 

(Tarih, gayrikabili itiraz bir suret
te ispat ehnİ§tİr ki, büyük meselelerde 
muvaffakiyet için, kabiliyet ve kudreti 
layetezelzel bir reiain vücudü elzem
dir. Bütün ricali devletin, ümitsizlik 
ve acz içinde; bütün milletin başsız 
olarak zulmetler içinde kaldığı bir sı· 
rada, her (vatanperverim! •. ) diyen 
bin bir ÇeJit zabn, bin bir surli hare
ket ve içtihat gösterdiii hengameler
de, hedefe vaaıl olmak mümkün mü
dür? •. Tarihte, bu tarzda mazhnriye
te nail olmuı bir heyeti içtimaiye irae 
olunabilir mi?.. Millet ve memleket; 
siyaset İ§lerile ve ordu idarelerile hiç
bir alaka ve münasebetleri ve bu hu
susta liyakatleri görülmemi§ ve tecrÜ· 
be edilmemi§, geli§i güzel zevattan .. 
Bilfarz, Erzincanlı bir Nakşi §eyhi ve 
(mutki) li bir aıiret reisi gibi zavallı
lardan te§ekkülü muhtemel olan bir 
(heyeti temsiliye) ye bırakılabilir 
mi? •• Ve bırakıldığı takdirde, (mem
leket ve millti kurtaracağız.) dediğ'. 
miz zaman, milleti ve kendimizi iğfal 
etmi§ gibi bir hata irtikap edilmiye
cek mi?·· Bu mahiyette bir heyete, 
perde arkasından yardım edilcbilece
ei mevzuu bahsol&a da, bu tarz emni
yete §ayan telakki edilebilir mi? .. ) 

l§te bu büyük davada Türk milleti
nin hakkın1 müdafaa etmek için orta
ya atılan Mustafa Kemal Pa!A, §U pek 
haklı düşünceye iatinad ettikten son· 
ra, fikrinin isabetini, §U noktalarda 
topluyordu: 

(Ben, behemehal kongreye dahil 
olmalı ve onu idare etmeliydim. Çün
kü; zaman geçirmeksizin, iradei mil
liyenin faaliyete geçirilmesini, ve mil
letin bizzat filen ve müsellehan tedbir 
ittihazına ba§laması zaruretine kani 
idim. Bu esaalı noktaları, takdir ve tes
bit ettirebilmek için, kongreyi tenvir, 
İrl}at, idare suretile bizzat çabJmanu 
elzem görüyordum. Nitekim, öyle ol
du. Erzurum kongresinin esasat ve 
mukarreratını, herhangi bir heyeti 
temsiliyenin tatbik ettirebileceğine e
min değildim. Nitekim, zaman ve ve
kayi de gösterdi ki: Bu düşüncemde, 
çok isabet etmİ§İm.. Bundan baıka, 
• daha Amasyada iken karar verdiğim 
ve vesaiti mümkine ile bütün millete 

tebliğ ettirdiğim - (Sivas umumi kon
gresi) nio al dini temin etmek; ve 
(bütün millet ve memleketi, yalnız 
bir heyetle temsil etmek); sonra, yal· 
nız Şark vilayetlerini değil, bütün ak
aamı vatanın ayni dikkat ve hassasi
yetle müdafaa ve halasını temin çare
lerini bulmaya çalı§mak hususiyetleri
ni, herhangi bir heyetin temin edebi
leceğine kani olmadığımı, açıkça ifade 
etmek zaruretindeyim. Çünkü, bende 
böyle bir kanaat mevcut olmasaydı . ' 
• benım teşebbüs aldığım güne kadar • 
te§ebbüsat ve faaliyette bulunanların 
netayici mesaisine intizaren istifa et
memek mecburiyetinde bulunuyor
dum. HükUmete, Padiplı ve halifeye 
kartı isyana lüzum görmezdim. Bila
kis ben de, bazı iki yüzlü ve iki cep
heliler gibi zahiren pek mutantan ve 
müdebdep olan o günün (ordu müfet· 
tiıliği) ni ve (yaveri hazreti !ehriya
ri)sıfatmı muhafazada berdevam ka
lırdım. Gerçi benim alnen ortaya atıl· 
mamda ve bilumum milli ve askeri ha
rekatın batına ge~memde §Üphesiz 
mahzUT vardı. Fakat o mahzur ademi 
muvaffakiyet halinde, herkesten ev
vel ve herkesten ziyade en büyük ikıı.p 
ve azaba düçar edilmekten baıka bir
§ey olabilir mi idi?.. Halbuki bütün 
vatanın, ve koakoca bir milletin hayat 
ve memab mevzuu bahsolurkan, (va 
tanperverim.) diyenlerin, kendi akı

betlerini dütünmesine manal yar mı
dır? .. 

Mustala Kemal Pa§anın §U dü§ünce 
Y sözleri, ima ve mefkiıraainin meta
net ve salabeti ile, ferağat ve fedakar
lığının ne derecede yüksek olduğunu 
göstermekteydi. latanbulda, saray ve 
Babıali mW.itinde, bugÜn Yatan ve 
milleti iatila eden felakete kalben kan 

ağlıyanlar yok değildi. Fakat bunlaı·
dan hiçbiri; ne içinde ya§adıkları re
fah ve saadeti, ve ne de omuzlal'ında 
ta§ıdıkları sırmaların bir tek telini 
feda etmeyi akıllarından geçirmemi§· 
ler; millet ve memleket için en küçük 
bir ferağat hissi gösterememişlerdi. 

Halbuki, gittikçe tiddetini arttıran 

felaket, hücra kötelere çekilerek sade
ce gözyaıı dökmekle geçİ§tİrilemezdi. 
En yüksek mevki ve makamı haiz o
lanların bile, §U anda bir gönüllü nef e
ri gibi ~u mücadele meydanına atılma
ları, ve her felakete karşı gözüslerini 
açmaları elzemdi. 

Bu sırada, (Rauf Bey) tarafından 

bütün Müdaf aai hukuk cemiyetlerine 
• ve bu suretle de bütün millete - hita
ben gönderilen bir beyanname, lstan
bulda bulunan vatanperverlerin bir
çoklanna karşı ibrete şayan bir dera 
te1kil edebilirdi. Rauf Bey, bu beyan
namede hislerini §U curetle ifade et· 
mi§ti. 

17 Temmuz 335 ·Erzurum) 
Rauf Beyin beyannamesi 

(Vatan ve milletimizin inkiraz ve 

(Esbak Berut valiai, Bekir Sami Bey), 
mevki kumandanı kaymakam Arif 
Bey vasıtasile (Mustafa Kemal P8.§a) 
ya bir telgraf çekmiş fikrini §U suret
le beyan etmişti: 

(İstiklal, §ayanı arzu ve tercihtir. 
Ancak, istiklali tam talep ettiğimiz hal 
de, mülkün muhtelif mıntakalara tak
simi, kat'i ve fÜphesizdir. Şu halde, 
iki üç vilayete miınlasır kalacak istik
lale; tamamiyeti mülkiyemizi temin 
edecek (mandaterlik) elbette mürec
cahtır. Memaliki Osmaniyenin cümle
sine şamil; . meşrutiyetimiz ve hariçte 
hakkı temsilimiz baki kalmak §artile, 
bir müddeti muayyene için Amerika 
mandaterliğini talep etmeyi, milleti~ 
miz için en naEi bir şekli hal olarak 
kabul ediyorum. JJu bapta Amerika 
mümessili ile görüştüm. Birkaç phsm 
değil, bütün milletin sedasını Ameri
kaya duyurmak lazım geldiğini söyle
di ve atideki şerait dairesinde (Vil
son) a (Snato) ya ve Amerika kongre
sine müracaatte bulunulmasını der
meyan eyledi: 

A - Adil bir hükômetin tesisi. 
inkisaıru kat'isini hıızırlamakta olan B - Maarifi umumiyenin neıir ve 
bugünkü düşman harekatı, ve bütün tamimi. 
eli bağlı kalan Dersaadetteki hükume- C - Din ve mezhep hürriyetlerinin 
ti merkeziyenin naçarlığı yüzünden temini. 
vaki mümatatı kar~ısında hakkını, D - Gizli muahedelerin ilgası. 
toprağını, istiklalini müdafaa ve mu· H - Umum memaliki Osmaniyeyi 
hafazaya azmeylemiı1 olan (idarei tamil olmak üzere, Amerika hükiıme
milliye) uğurunda, (ferdi aciz) ola- tinin mandaterliğimizi ~abul eyleme
rak çalışmak ıçın Dersaadetten çık- sı. 
lım. Mustafa Kemal Paşaya iltihak (Bundnn başka, kongremizin inti-
cttim. h:-p edeceği bir heyeti, bir zırhlı ile 

(İstanbulun solgun, mahsur sima- Aınerikaya İsal etmeyi de; mümessil, 
sı altında kaynıyan dindar, namuskar deruhde etmiştir.) 
ve hararetli bir kan vardır. Payitahtın Bekir Sami Beyin vatanperverliğin
namuskir ricali, uleması, bilfiil temaa- den kat'iyyen §Üphe edilemezdi. Fa
ta bulunduğum Hüdavendigar, Ka- kat daha bili. (Vilson) (Snato) dan, 
raai, Ankara, Sivas vilayetlerinin ta- (Aemrika kongresinden), Türkler le
bakatı milliyeai; temamile bu ruh ile hine bir hayır ve menfaat beklemesi, 
mütehalli olup; mübarek Anadolunun pek büyük bir safdillik eseri idi. 
harekatı milliyesine raptı ümit ve 
amal eylemiştir. 

(Vatan ve millet halası; istiklal ve 
makamı saltanatın masuniyeti bilfiil 
temin olununcıya, (Mustafa Kemal 
Pa§a) ile beraber, nihayete kadar ,, 
çalı~ınaya, mukaddesatımızı ahdü 
misak eylediğimizi arz ve ilan ey
lerim.) 

Rauf Beyin bu beyannamesi üzeri
ne İstanbuldan Anadoluya bir vatan· 
perver akını beklenebilirdi. Fakat 
• gizlice Anadolunun muvaffakiyetine 
hizmet eden §&hıs ve teşekküller istis
na edilecek olursa • hiç kimse, sonu 
henüz karanlık olan bu -yola girmek is
tememiş; buna cür'et gösteren bir iki 
zat ise; Erzurum kongresinde takar· 
rür eden (irndei milliye) ye hiç de uy· 
gun olmıyan zayıf düşüncelerle Ana· 
doluya gelmişlerdi. 

335 senesi temmuzunun 25 inci ak
ıamı, İstanbuldan (Amasya) ya gelen 

~ 
~ 

Erzurum kongresi, 14 gün devam 
ettikten sonra, 335 senesi ağustosunun 
7 nci günü hitama ermişti. Kongre ta
rafından neşre<;lilen bir beyanname, 
memleketin en hücra köıelerine ka
dar her tarafa tebliğ edildiği gibi 
muhtelif vasıtalarla ecnebi mümessil
lerine de gönderilmişti. Ayni zamanda 
kongre nizamnamesi, şifrelerle bütün 
kumandanlara ve itimada §ayan ze
vata bildirilmiş; mahallerinde tabet
tirilerek icap edenlere tevzii hakkın
da emirler verilmişti. 

Kongrenin nizamnamesi mucibince; 
(Şarki Anadoluda mevcut olup şimdi
ye kadar ayni maksat ve gaye ile te
§ekkül etmiş olan bilcümle milli cemi
yetler) birle~miıler; (Şarki Anadolu 
Müdafaai hukuk cemiyeti) müşterek 
iami altında ittifak etmişlerdi. Bu ce
miyetin (temsil heyeti) ne de, fU ze-
vat seçilmişlerdi: (Arkaaı var) 

~---.. , Altan Sesll lllht Ylldız 

MARTHA EGGERTH 
tarafından yaratılan ve Venedik'de birincilik mUkAfatını lıazanan 

KASTA-DiVA 
Filminin ilk glS.terilınui mGnaeebetlle 2 büyük ainema mllsamereıl 
JO ilk teıria Perşembe 1aat 9 da 11 ilk l•trin Cuma aaat 9 da 

MELEK sinemasmda iPEK sinemasında 

ITALYANCa nUshaaı aLMaNCa nUshası 
DİKKAT: Her iki nüshada MARTHA EGGERTH'en baıka bGtün 
artistler ayrıdır numaralı biletler pıı:ı:arteeinden itibaren her iki 

ıinema ıi,eılnde satılacaktır. 

BANKACILAR, iŞYAR ve öclRETMENLER 
lı.tikbaldeki muvaffakıyetiııiz için 

Türkiye BERLITZ okolaları büyilk fırsat veriyor 
Berlitz'in ıenelik 1eçme lmtlhanila Franaada üç sene Yükeek Tecim, yahut 

bir ögretmen okulasında bed&va okuyabiliraioiz. J 
Kayıtlar açıktu·; 

-- htanbulı lıtikll.l caddui; 378 - Ankara; Konya caddHI 

Sı17a 9 

fstanbulun Kurtulduğu Gün 
-

Dün Çok Parlak Tö
renle Kutlulandı 

Şehirlilerin Kahraman Orduya Sonsuz 
Minnet Duyguları Sunuldu 

Kahraman ku
mandan ve meh .. 
motclkltrl misin 
dflnkU ge9lt reı
mindeki tinltl dıı· 

rumları. 

Güzel Iıtanbulumuzuo dUıman 
lıtllAsından kurtardıımın yıldönll• 
mU, dUn çok parlak bir törenle 
kutlulandı Ye lstanbullular kendi 
yUce günlerini çok coıkun g6ste
rilor arasında bir daha yaıadılar. 
Şehir dUn baıtan baııı donanmış, 
gece de yol elektrik ıııklarlle ıUı· 
lenmişti. DUn aabah geçit törenine 
iştirak edecek kahraman &1ker• 
ı~rimiz, izciler, okul talebeleri Sul· 

tanahmet meydamnda toplandılar, 
saat onda toplar abldı ve vapur· 
lar da dUdllklerin öttlirmek sure
tilo törene lıtirak ettiler. 

Geçit t3renfne saat onu bıt 
geçe ba§l&nıldı Y'9 Tramvay cld· 
desi • köprü yolile Taksime il• 
dilerek Cumuriyet Anıtına ço• 
lenkler konuldu, iıtUdal marıı 
çalınıp ve aevinç ıöylevleri Ye 
rildi. 

Öğleden sonra belediye na· 
mma bir hey'et, lsnanhul ku· 
mandanlığına giderek Istanbullu
larm minnet ve duyğularını kah· 
raman orduya bUdlrdi. 

Gece de ıebir namına Perapa~ 
lasta orduya bir tölen Yerildi, 
bu da çok parlak oldu. 

1 letanbul Beledlye•I lllnları f 
'-------ı 

Senelik muahammen muvakkat 

Fatih·KaragUmrUkte Debağzade mahal· 
lesinde F evzipaşa caddeıinde 52 metre 

Kiraaı teminatı 

20 santim M. arsa 20 1,50 
Kad;köyünde Osman ağa mahallesinde 
rıhtım meydanı sokağında 2 No.lı dt.ikkan 100 3,50 

Bostancıda vapur iıkelesl mahallcıinde 

2 No.h ahıap baraka 120 9,00 

KAdtköytinde Rıhtım meydanı ıokağında 

51 No.lı kftgir dUkkin 90 6,75 

Yukarda semti ıenelik muhammen kiraıı ve muvakkat temfnıti 
yazılı olan mahaller 935 senesi mayıs sonuna kadtı.r kiraya verilmek 
Uzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameıi levazım 
mUdürlüğlinde görülür artbrmaya girmek iıtiyenler hizalarında 
gösterilen mu•akkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
14/ J ci teşrin/935 pazarte1i günü 1aat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (5952) ,,. ,,. 

DUıklinler evine bir ıene için IUzumu olan 4000 kilo zeytin 
yağı açık eksiltmeye konmuı ve hepılne 1320 Ura değer biçilmlttir• 
Şartnamesi Levazım MUdürlnillnde görülebilir. EksiltmfJye girmek 
isteytmler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ile 99 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya makbuzile birlikte 16 birinci Teşrin Çaroam• 
ba glinü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (6I06) 

* * Bir tonuna on lira değer biçilen Balat atefyeafndo bulunu 
tahtnioen 1 ton hurda demir mahallinde açık arttırma ile aatılacak
hr. latekll olanlar 525 kurutluk teminatile beraber 9/10/935 ıab 
gllnti saat 14 den 15 kadar orada bulunacak memuruna mOracaat 
etmelerL (6208) (B.) 

* .. 
latanbul Beledlyeal hududu dahilinde 23 Mart 937 tarihin• 

kadar aflıaj hakkı pazarlığa konulmuştur. Senevi şartnamede yzıb 
nlabetler üzerinden ve asgari 6000 lira belediye hlaa1esi teıi1at 
bakiyesi bedeli de 18820 lira olduğuna göre asgari muhammen 

'bedel 27820 liradır. Şartname ve hususi ıartnamesi Levazım Mll• 
dUrlllğllnde gl5rlllnr. Pazarlığa girmek lıteyenler 2490 No h arttırma 
ve ekslltme kanununda yazılı vesika ve 1411 lira 50 kuruıluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektublle beraber 8 !Teırlnievnl 
935 Salı gllnll saat 1~ do Daimi Encümende bulunmalıdır. ••B,,(5797) 
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Bi t Denizlerinde 
Yazan: 

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

Kanlı Boğuşmaya Rağmen J an Hala 
Sevgililerinden Bahsediyordu 

O, birçok yaralar 
almış olan bnştnrde· 

ye küçük bir filo sa· 
yılacak bir kuvvetle 

dört yandan saldırır· 
iten öbür kadirga 
ve kalitelere de ayn 
ayn gemileri hücum 
ettirmi~ti. Türk a
miral gemisi bu ma· 
nevra yüzünden yar• 

dımcısız bırakılmış, 

tek başına kalmış o
luyordu. Demek ki 

tehlike büyüktü.t Ya 
batmak, ya yakala· 
nıp yedeğe alınmak 

felaketleri belirmek 
üzereydi. 

Sürekli bir me'rmİ 

yağmurundan eonra 
başlayan dört cep-
heli hücum arasın· 

Cia Murad reisin ya-

pacağı, yapabilece -
ği tek bir iş vardı: • 
Beklemek 1.. O da 
bekledi ve baştar • 

'deye ilk yakla~n 

'düşman gemısıne 
bütün toplarını bo• 
şaltmakla beTaber 
h'emen rampa etti, 
levendlerin başına 
geçerk bıçak bıça -

A111lral DB Sllveyra bu donanmanın bafında 
bulunuyordu ... 

ğa, pala palaya, boğaz boğaza kanlı bir 
aavaııa girişti. O gemiyi kımıldanamaz bir 
biçime sokar sokmaz, başka taraftan ken· 
;:Iine ranaşan ikinci bir 1ıtemiye saldıracak
tı. 

işte bu sırada bir hadise, umulmıyan bir 
padise oldu: İçine kapatıldığı kamaradan 
~ört yanını boş bulup güverteye çıkan 
Deli Jan, Murad Beyin baıtardesine ya
na1makta olan ikinci gemiye doğru kol
larını uzattı, bağırdı: 

- Sevgililerime ilişmeyin 1 
O gemi, Amiral dö Silveyranın bindiği 

b, ştarde idi ve Türk baştardesini kanca • 
lamıya hazırlanıyordu. ihtiyar Vis Ruva 
JCarısını görünce ve sesini duyunca birden 
irkildi, ne yapacağını şa§lrdı, manevrasını 
yarım bıraktı, telaş içinde çırpınmıya baı· 
Jadı. Kadın, yardım aramıyordu, 
yalvarmıyordu, can korkusu taşı • 
mıyordu, Türkleri kayırıyordu ve 
onları sevgililerim diye anıyordu. Bu söz· 

ele hazin bir mana, acıklı bir macera ya
ııyordu. Vis Ruva, kendi kansını Türkle
rin yanında görmekten değil ve karısının 
ıu durumla Portekizlilerin kafasında uya• 
nacak düşünceleri de değil, hep o hazin 
m nayi, o acıklı macerayı gözünün önüne 
aetiriyordu, büsbütün hareketsizlcniyor
;Iu. 

Onun baştardesindekiler de kadını gör
müşler, sesini duymuşlar ve şaşırıp kalmış
lardı. Hedefleri olan noktaya doğru yürü
mek mi, geri dönmek mi lazım geleceği
ni kestiremiyorlardı. Kendilerine emrolu
nan şeyi yapsalar, Türk gemisini kancala-

;vıp atılsalar kadının bir kazaya uğraması, 
)'ahud Türkler tarafından öldürülmesi 
m.imkündü. Vis Ruvanın böyle bir vak'ayı 
lloş görmiyerck sinirlenmesi de tabiiydi. O 
febeble ki, baştardeye yanaşmak üzere 
bulunduğu halde davranamıyorlardı, A
miralın vereceği emri bekleyip hareketsiz· 
}esiyorlardı. 

Halbuki beri tarafta Murad reiı ve ar· 
lcadaslnrı, rampa ettikleri gemideki asker
leri saklarhışlardı, direkleri baltalayıp de
virmişler, dümeni kırmışlar ve bayrağını 
al asağı ettikten sonra kendi gemilerine ge· 
_çip kancaları çekmişlerdi. Yeni bir hücu
ma hazırlanmışlardı. içi bomboş kalan ge
mi, bir tahta parçası gibi ortada dönüyor
Clu. Portekiz kadirgalarına doğru yürüyüp 
gidiyordu. Birkaç düşman gemisi, önüne 
gelene çatacak ve bir kargaşalık uyandıra
cak olan bu gemiyi yedeğe almak üzere 
harbi bırakmışlardı, Manevra yapmaya sa-
vaşıyorlardı. ı 

Durum, bu hadiselerden dolayı Türkler 
lehine dönüyordu. Hatta Murad reis. ya
~ubaşlarında ne top, ne ok atmadan yanı· 
başlarında dolanan Portekiz baştardesine 
rampa etmeğe hazırlanıyordu. O sırada 
gözüne deli kadın çarptı ve hemen emir 
verdi: 

- Şu uğursuzu deliğine tıkın f 
Kadın, kendini yakalayıp kamarasına 

götürmek için gelen levendleri ıörür ıör· 
ınez haykırdı: 

- Sevgililerime ilişmeyin! 
Ve birdenbire denize atıldı. Vis Ruva 

bu hadiseden sonra çileden çıkayazdı, 
Türk baştardesine ok atılmasını emretmek
le beraber karısını kurtarmak için sandal 
indirtmeğe kalkıştı. Lakin o karışıklık, 0 

birbirine giriş sırasında kadını bulmak 
mümkün olmadı, top dumanları, ok vızıl
tılan, ateş ve gürültü içinde Jan boğuldu, 
kayboldu. 

Şimdi Vis Ruva geniı bir nefes almıştı. 
kansını kurtaramamakla beraber Türkler 
elinde de bırakmış değildi. Bu durumda 
kenJdi şerefini korunmuş görüyordu, çap
ragık hcsablardan kurtuluyordu. 1 Artık 
şevkle, hırsla manevralarını yapabilirdi. 
Nitekim gemisini ileri sürmüştü de. Gene 
Türk baştardesini hedef tutarak ilerliyor
du. Murad reis de böyle bir karşılaşmayı 
özlediğinden o ilerleyişe uygun surette dü
men kullanıyordu, düşmanla göğüsleşmek 
imkanrnı kolayla§tmyordu. 

Bu karıılıklı yürüyüş sırasında her iki 
gemiden oklar atılıyordu. Bunlardan biri 
umulmaz bir tesadüfle geldi, Selman rei
sin alnına yapıgtı ve zemberekli olduğu için 
ağır bir yara açtı, yiğit denizciyi yıktı. Sel
man, başlıbaşına bir kadirga, bir baştarde 
ve belki bir filo demekti. Onun cılız bir ok
la yaralanıp yıkılması, can çekişmeğe baş
laması Murad reisi fena ve çok fena bir 
duruma düşürüyordu. Filoyu mu, kendi 
gemisini mi idare edecekti~.. Gerçi filo, 
hesab üzerine ida~e olunm:k çığırını kay
betmişti. Her ııemi, kendi çıkarına uygun 
gördüğü biçimde davranıyordu. Lakin a
miralin 1ıtözü, o kargaşılığa rağmen, her ge
miyi iÖrÜyordu, tehlikeli durumları belli 
etmekten geri kalmıyordu. Şimdi baştar
denin idaresi de doğrudan doğruya Ami
rala kalmış gibiydi. Saatlerdenberi süren 
savaş, Selman reisin yerini alacak gemici
leri ortadan kaldırmıştı, idare işini Murad 
reisin omuzuna almaşı gerekleşiyordu. 

Re.is bu müşkül vaziyetteyken iki baştar
de kancalaşacak bir yakınlığa gelmiş bu
lunuyordu. Harbin sonunu belli edecek bir 
boğuşma başlamak üzereydi. Tam bu sıra
da Receb reisin gemisi sağında, solunda 
dolaşıp ateş kusan düşman kadirgaları a
rasından süzüldü, yara ve bere içinde gel
di, iki baştardenin arasına girdi. Yiğit de
nizci, herhangi ters bir tesadüfle Murad 
reisin savaşı kaybetmesi, yahud onun baş
tardesine ateş verilmesi halinde Türk filo
su için kurtuluı yolu kalmayacağını düşün
müştü, kendini feda edip kurtarmayı ta
sarlamıştı. Araya girişi bu düşünccdendi. 

Bu müdahale Türk baştardesini muhak
kak bir tehlikeden kurtanyordu. Çünkü 
Murad reisin yanında iki yüz levend bile 
kalmamıştı. Bunların da çoğu yaralıydı. 
Porte.ki.zli~erin ~eş altı ~üz askerile boğut" 
mak ıyı hır netıce vermıyecekti. Fakat çok
luğu iman kuvvetile yenmek istiyen reis 
- başka bir çare de olmadığından - o kar
şılaşmayı kabul etmiş bulunuyordu. Araya 
Recebin girdiğini görünce gamlı gamlı gü
lümaedi: 

(Arkaıı var) 

1 Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk? 
7 giln lolndckl alış nrişler, geo•n 
haftaya bakanak daha azdır. Bu
nunla beraber genel clurum eağ· 
lamdır. İstanbul borsasında mua-
mele gören baılıoa malların bu 
Jtdl gün içinde vazİY,etlerini aşa
tıdaki aatırlarda ayri ayrı bula
caktınız: 

Af ton - Afyon pfyaıaıı nl· 
hayet yeni bir manzara ıöıter• 
meye baıladı. Mahıul toplandığı 
ıUuden bugüne kadar geçen Uç 
dört aylık zaman içinde rekolte· 
nln ticari bakımdan meydana 
koyacağı harekete mUdahale 
etmemlı olan lnhisarm söz söyle• 
me zamanı geldi. Deposuna bir 
tetrinlevvele kadar teallm edllmiı 
olan malları fü• biçerek sabn 
alacaktır. Jnhiaarın idare heyeti · 
Ye bütUn kadrosu ıimdi bu büyük 
iti baıarmak ile meşguldür. Birkaç 
srtın ıonra lnhisarın tatbik fiatle• 
rl Anadoluya aksedince oralarda 
da bu ürilnlln değeri ile satılma• 
ıım temin edecektir. 

Tiftik - Tiftik pİ)asasında 

bu 7 gUn iç:nde bUyUk bir lı 
olmadı. Ruılar geçen hafta satın 
aldıkları partiyi ikmal için çalış· 

mıtlardır. Piyasada bu partinin 
(5000) balyeyl geçtiği söy!enll· 
mektedir. 

Istanbuldakl tiftik atoku Sov• 
yet alışları isf s ıa edilirse (15) 
bin balyeden fazla tahmin edil· 
memektedlr. 

lngiltere için } apılan soruştur• 
malardan bir netice çıkmadığı 

gibl hafta içinde Almanyaya da 
bir satış ) apılamamıştır. 

Yapağı - Yapağı piyasa· 
ıunda Ruslar alış arına devam 
ederek (10JO) balyeden fazla mal 
daha aldılar. Böyle'ikle bu defakl 
alışları ( 16) ( 17) bin balyeyi bu!· 
duğu aöylenlyor. 

Bu alışlar yapağı pi) asamızı 
oldukça aağlam bir duruma sok
muştur. Piyasa (45) , (46) kuruş 

etrafındadır. 
BuAday - Buğday piya&ası 

hep bir karardadır. Polatlı mal· 
ları ( 7 112 ) ve ekistra beyazlar 
(7) ve ıertler (5 1 /2) kuruşa ka· 
dar satılab1lmektedir. 

Piyasamıza günde 20, 30 vagon 
mal gel~ektedir. Ve bu mıktar 
istekli ahcılar bularak degerl ile 
aatılmaktadır. Piyar.a Cumartesi 
günü gevşemeğe yiiz tutmuştur. 

Arpa - Piyasamızda çuvallı 
Trakya ve Marmara arpaları 

iskele tealiml 4 kuruı heı para• 
dan satılmaktadır. Anadoludan 
mal gelmi}Or piyasası ııeçen 
haftanın aynıdır. 

Fındık - Fındık piyasası 
hafta içinde 200 kuruı arttı. iç 
fındıkların kiloıu 40, 41 kuruıu 
buldu. Bu yükselişin sebebi ali· 
kadarlar Ankarada bu hafta 
toplanacağrnı b:ldfrdlğimiz fmdık 
kongresinin alacağı (Önemli 110• 

nuçlar) bekllyen yetiştiricilerin 

Urünler:ni satmakta nazlı davran· 
mıya başlamalarmda arıyorlar. 
Piyaaa bu ıonuçları bekleyici bir 
durumdas)ır. 

, ' OSMANLI BANKASıl 
TÜRK ANON:M ŞIRKE11 

TESlS TARİHİ: 1868 

Sermayesi: 10.000,0001ugiliı lirası 

TUrkiyenin ba9lıoa eehirlerile 
Patlı, Marsilya, Niı,Londra ve 

Man9eeter1de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 
lran, Filistin Vt> Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

• Suriye ve Yunanistan'da FHyalleri 
nrdu. 

Her tUrlU banka muameleleri 
J&par 

MÜSABAKALI 

HİKAYELER 
L------------------------ Beıinoi 

_____ ,_ 

Parkta Bir Cinayet 
--· ....... titl .............. 1 il 

-5-
'(:)yelerl, hep, en yüksek eosyeteye 
mensupturlar. Bunlardan IAakal 
yirmi tanesi, cinayetin lş!enmit 

olduğu anda, bay Atleyi gözlerile 
g6rmUt ve kendislle konutmuı 
olduklarını ifade ediyorlardı. 

Muhakemenin bu hayret veri· 
el safhaaı cereyan edip dururken, 
bay Aşleyin hal ve tavrı fevka· 
iade sakin Ne dtirUatrn. Kendiılne 
bu kadar sükun veren ıey, rna• 
sumiyetini kolayca lıbat edebile· 
ceğlne dair mevcut olan kanaa· 
tiydi. Cevaplarını da ayni ıUkün 
ve vuzuh He verdi. 

- Harvut kulübünden, doıt· 
larımın ıarari üzerine çıktım; de· 
di. Llkin bay Kobenle mUmklln 

o!duğu kadar vakıt geçirmeden 
konuşmak ve kendiıinden bor· 

cum f çin bir mühlet almak az· 
minde idim. Bunu baıkalarının 
önUJJde yapmak istemediğimin ıe
beplerini takdir buyururaunuz •• 

Onun lizerlne evime uğradım 
ve orada bir iki dakika kaldım. 
Bu uğrayışım, zabıtanın iddia et· 

tiğl gibi rovelverimi almak için de· 
ğildi. Zira ben her zaman rovelverl
mi Uzerimde taıırım. Lakin, o gece 
gelmeainl bekiediğim fevkalade 
önemli bir iı mektubunun, ben 
kulüpte iken gelip ıelmediA'inl 
merak etmiştim. 

Derken, tekrar evimden çıktım 
ve bay Kohen ile konuımak 
üzere Harvut kulllbüne dönüyor-

ken, kendlslle sokakta karıılaştım. 
Evvela, zardra gJrmlt olmaktan 

mlitevelltt bir asabiyetle ağzımdan 
çıkmıı bulunan ileri geri lakırdı· 
lardan dolayı özür diledim. Bunun 
Uzerine, görüşmemiz pek dostane 

bir şekil aldı; ve bay Kohen 

borcumu ödeyebilmem lçln bına 
Uç aylık bir mühlet verdi. 

Evinin civarına kadar kendl
aini teşyi ettikten sonra, Portland 
meydanının Ust batında, poliıin 

bizi görmüı olduğu noktada bir 
iki kelime daha teati edip, biri· 
birinı•zden ayrıldık. 

Bay Kohon evine gitmek lçlD 
bahçenin altındaki tünelden ıeç
mek istiyordu. Vakıi bu yol çok 
kesi idi. Ancak öyle bir ıisll 

havada, hele Uzerlnde 6nemll bir 
para taııyan bir adam içln · tU· 
nelden geçmenin ne kader teh· 

likell olacağını kendiıine aöyl .. 
dlm. Hiç o!mazaa revolnriml 
almaıını rica ettim, o da kabul 
etti. 

Güzel aan'atler kulObUne git• 
mak için, benim geçecek oldu· 

ğum sokaklar nisbelen kalabaHI& 
olduğu gibi, üzerimde de kıy· 
metli eşya namına bir ıeyler 
yoktu. Sonra, alacaklama ufacık 
bir hizmette bulunabilmekle ken• 
dimi bahtiyar addedl1ordum. 

Bay Kohen bir az nazlandık• 

tan sonra, ıllahı aldı. Bunun 
bilahare vak'a mahallinde bu
lunmut olmasının ıebebl budur. 
Ben, Bay Kohenden Dçe çeyrek 
kala ayrıldım. O, bahçeye doğru 

yörUdU. Buradan kulübe kadar 
on dakikalık bir me1afe vardır. 

Bu ıuretle, kultıbe ıeldltlmd• 
Uçe beı vardı. 

Bay Aıleyin Yerdltf bu iıa• 
hatta kabule ıayan olmayan tek 
bir nokta görlllmedl. EıaHn. 

polis, rovelverln Yak'a yerinde 
bulunmaımı iyice tefılr edeme-

mişti. Kastettiği adamı botarak 
öldürmeye muvaffak olan her . 
hangi bir katil, bir de onun 
üzerine tabanca ile ateı edip d• 

mahaleliyl ayaklandırmas. Bu 
kendi aleyhine •• çok tehllk .. 
ildir. Onun için, SllAhın, Bar 
Kohen tarafından, mDtecaYlılerJ 
korkutup kaçtrmak kutlle atıl• 
mış olması akla daha 7akın 
geliyordu. 

Bu suretle hikimlerln, maz· 
nunu serbest bırakmakta vı hak· 
kında men'i muhakeme kararl 
vermekte niçin ve na11l lıtlcal 
göstermiş olduklarım takdir eder
alniz. 

-4-
Llkln, Bay Aıleyln 8Hrlnden 

kalkan 1Upheler, derhal baıka bir 
ıahıın üzerinde toplanmadımı 
aanıyoraunuz ?. 

Zabıta, tablatlle Bay 'Haterr 
lin de ef' al ve harekltını pek 
dikkatle incelemekten hAll kal
madı. Fakat onun da, kul&pten, 
ancak Uçe yirmi kalarak çıktılı 

kat'iyetle tesblt ediliyordu. Bina• 
enaleyh onun hakkındaki zan· 
ların hepıl de kındllliindea ıuya 
du1uı. 

O halde?. Bu lıfn lçladeld er 
rarı aız naaıl keıfeder slols? 

ihtiyar batını bir yana •idi .• 
gUlUmaeyerek, g6zlerlmln için• 
baktı ve elindeki alcim parçasına, 
bilyUk bir itina ile bir dtıilbD 
dana ilave ıttl •• 

( Burtıd•, sagoı o• ••r•ih ek•· 

gueularımııı, kertdl tceıulll•rl•• d•· 
şiıHr•k bu tıl lıall•lm•l•rl•I ,,. 
leriz.) 

----------~--------------~~~~~~~~------~------~ 

Ev veya Apartımanını değiftlrenlere 
lnıilis mugamba ve Linoleom, lacinrt stor ve perdelikler ile markiıet, 
etamin ve filelerimizin nealr mefrı19ata ait mallarımızın 9e1it flatlarını 
tetkik etmek menfaatiniz icabıdır. 

GALATA MEFRUŞAT PAZARI 
Fizull İbrahim vı Y. Kılitiı ı Galata Tilnel caddesi 24 

~ ................... ~Telefo~439.57 -411 .................. r 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akıl 
haatalıklan mlltehaısısı 

Caialoil• OrlıaD B. apartuaaaı Tel.2Jı)JJ fa·, 1Cadıki1 Bahariye ileri aokak Tel.679 

ANKARA LOKANTA VE BiRAHANESi 
Sirkecide lıta11on k3tealnde yHI Ankara Lokaııta n Birabanulnde 

on kltldea mGrekkep uluHI muılkl heyeti bir rece •lat 18 de lcrayi 
ahenk etmektedir. l9kileı n meHler rekabet kabul 6tmu derecede 

~ elaYendir. ~ .. 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

'"11111•-~~ Yazan: z. ş. <------im> Her hakkı mahfuıdur ~--•" 

icra Komitesi Prensle Prensesi Va
Öldürtmeği Kararla,tırmıştt hana 

Prenses Naya, arabanın arkaamdaki küçük ı yelerin arasına kanfıvermitti. · · · 
pencereyi aralayarak bakıyor ~ kendtlerini Tüfekçi Halil Beyin adamalrı, onu 
takip eden hafiyelerin ne ile metgul olduk- ·(·S· .. ) t kilit a mensub 
lanm taraaauda çahpyordu. iki kadm ta- ureyya nın et ın 
mamen helecan içinde idiler. Artık eczane- zannetmitler; yalnız yan yan bak
ye takamıp etmitlerdi.. Vora biraz daha makla iktifa etmitlerdi. Süreyyanın 
eğilmişti. Fakat birdenbire hafif bir çığ- adamları ise onun aaraydan gönderil-
lık koyuverdi. Çünkü eczane kapatılmıı. ' .., h .. kmed k 
Önüne de bir polis noktası dikilmİfti. mit bir memur olduguna u ere 

Ermeni komitecileri ikiye aynlmlfb. Bir ııkılmıt dişlerinin arasından gizlice bi
~ısmı, artık sui kastlardan çekiniyor; mil- rer küfür aalıvermekle iktifa eylemİf· 
lı davalannı neşriyat ve saire ile yürütmek 
· · lerdi. ıstıyorlardı. Kafkas ennenilerinden mürek-
kep olan diğer kısmı ise, kanla pro~aın· Vahan, gayet kurnaz davranıyor; 
larını aynen tatbik etmekte ısrar g&teriye»·- ı tıpkı öteki hafiyeler gibi, uzun uzun 
~ ~ d 
Papas Der Oseple Srens efendi, (İstanbul kapıyı tarassud et en sonra,. uv~-

Merkezi lcra Komitası) azalığından istifa ların etrafında dolatıyor; bafıyelerın 
etmişler, yerlerini Atol ve Torkum isimle- konak etrafındaki faaliyet aahaıını İn· 
rini taşıy8;11 da~a hararetli iki komitacıya ceden inceye tetkik ettikten sonra, 
terkeylemışlerdı. Bunlardan Aıot, aynı z.a- • • • • b" 1 b lmı 
manda Kari y ovanoviç ve Karabet veledi ıçerıye girebilecek ır JO U ya Ç&• 

Obanesyan ia.imlerini tafı)]'or; Torkum da lıtıyordu. 
Ardat ve Haçik Kaptanyan müstear namla- O tarihlerde Nitantatı ve civan, bu 
nnı kuIIanıyordu. Her ikisi de Kafkasyada ~. • ... "l b• b" 
en korkun,. ilıt:•~ı t bb" 1 · . . • halde değildı. Hemen kimı en ır ı-

,. illi ete us enne auıftnlJ 
ve sonra da teıebbüslerinin meydana çık- rinden ayn ve yüksek duvarlarla mu-
!"d~ Üzerine firar ederek fatanbula ıelmit hat konaklardan ibarettf. cadde üzeri
• ı. 

Ba yeni azaların iıtirakııe Madam Atku- ne ııralanmıt olan bu konaklarm ara
vanm ~vinde son yapılan içtimada, Rusya ıında bot araalar bulunuyor, bunlann 
sefnretı h~d~meai V abanın fikri tamamen arkasmı da oldukça derin bir uçurum 
kabul edılmlf ve tuna karar verilmiıti • t kil d" rd 
Prenses Nadaynın ikamet ettiği konaia giz~ et e ıyo u. 
lice ginlecek. Konaim muhtelif yerlerine Prenses Nadyanm ikamet ettiği ko
kundak sokularak ateı verilecek. yangın nağuı ön tarafı cadde ve yan tarafı 
baılayıpta her trafı alevler sardığı zaman d bah du l nd ·· kk b b" 

t ı. d p 1 a çe var an an mure e ır 
o e a§ esnasın a rens e Prensesten ban- • • • .., 
gisine tesadüf edilirse, Üzerlerine saldm- sokakla çevrılmıf ti. Bu ıokagı baştan 
larak kama veyahut rövelverle oldürüle- hafa kaplıyan duvara açılmıf, mutfak 
celcti ah k dd 8 iki• · ve ır apısı mevcu u. u cep-

SON POSTA , ...................... .. 
Hayatın nefesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLBTLERI 

Yorgun vücutları 
~inçleıtirir. 

iKTiDARSIZLltil 
ve 

BEL GEVŞEKLiliiNi 
giderir, Y•iamak n•te•ini iade eder. 
Eczanelf!rde bulunur. latanbulda 
fi1atı ISO kuru9. 'l'ahilat için Oıalata 

Posta kııtııııu 1255 

~------------·-, Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Bu. kar~rı ~c~a için usulen kur'a çekil - he, kimilen hafiyelerin taruaudu al-
mek ıstenrlmışh. Fakat Vahan ortaya a- t d d K•mal filim, Halil Klmil, Opera, 
hlmıt : ın ay 1• ·n po'i filim mlle1aeaelerinin 

.. -::: ~ur'aya ne lüzum var. İnsan düıün- Vahan, konağın dijer iki cephesini n piyanaın bGtiln ae11'z filimle-
dug~nu yapmalı. Bu fikri meydana atan tetkike karar vermitti. Onun için hafi- ri'li • 1t111 a\dım. Bu filimini ge-
benım. Onun için bu • i ben ö r . t k i t . 

De . ...: lf g rme ıyun. yelere fÜphe vermiyecek birmeharet- çirme ateyen aıra aınema arı 
Dll§u. direktö:lerl, lzmlr birinci kordon:Ja 

Komite vahanın bu fikrini de kabul et- le oralarda clolattıktan 80nra, arb ta- Şabingeri ilanında fiJimcl Mu•tafa 
m~şt~. Onun üzerine Vahan artık İfe pİf- rafa geçmİftİ. Burası, oradaki t&flıim adruine müracaat etmelidirlu. 
mışti. üzerine yapılmlf ve hiçbir kapul ol- , .. ._ ___________ , 

Evvela bir mazeret bahane ederek se• mıyan yüksek bir duvardan ibaretti. 
faretten on bq gün izin a1mı,tı. Vahan, b. tatlığa yiıvarlanmak teh-

Zeki ve tecrübeli komitacı o civarda bir 
iki defa dolafll' dolaımaz, konağın hafi- likesini göze alarak o duvarın dibin-
yeJerle çevrilmit olduğunu anlamıtt•. Fa- den bin mütkülitla geçmİf, yıkık bir 
kat bu azimk&r komitacı, bundan meyus duvarın önüne gelmif ti. Bu duvann 
v.. mütessir olmamııtı. 

O zamanın b f. t k"'~hn k • . b" içi bot bir arsadan ibaret bulunuyor; a ıye q ıUl ı ço ıyı ı-

liyord~. Sarayın sivil tüfekçileri ile Sürey- bu araa, caddeye kadar uzanarak Pren-
yanın ıdare ettiği hafiye grubuna mensup ses Nadyanın ikamet ettiği konaiın 
olanlar adeta seçiliyordu Ayni yerde ay dördün ·· l b · · t kil edi 
ni vazifeyi ifa eden bu adamlar daim~ bir: cu ve so cep esını et • 
b~rlerine yan bakıyorlar; adeta yekdiğeri- yordu. 
nın ~ibi gibi davranıyorlardı. Vahan, hiç tereddüd etmeden o yİ· 

Hafıye tetkilatnı idare edenler bir • lok d da b afı aba 
memur ettikleri ada.mlan b ·ı b. 1 ' . 1fe uvar n atmıt; er tar y • 

ı e ır ettınnek- • ti --l--la b.. .. .. 
ten korktukları için konaiı idareye memur nı o ar, ve 11ır15--.. urunmuf o-
olanlar. da ayn ayn geziyorlar, konağın lan arsaya atlallllfb. 
cadde:Jl ve yan sokağı kaplıyan yii)qek E l" f ·· ezd" • __ .ı 
duvarlar d'b· d d 1 1 , vve a etra ına goz g ırmıf ;·...u-
• ın ı m e o aşıyor ar; hır kaç ha- d tar f ....::ı,. k b. d la ka h 
fıy~ de, kendilerine birer tarassud mevkii e a ı .1 uaoe ır uvar pa o-
~ıner~~' caddeye açılan büyük kapıdan lan bu arsanın bombot oldujuna ka· 
gozlermı ayıramıyorlardı. naat getirdikten sonra kalbinde derin 

~•~an ~er feyden evvel kıyafeti tebdil bir memnuniyet biuetmitti. Ya vat ya-
elmııtı. Bılhassa -ıiddetle taharri edilen -
Sivaslı Kara Haçadora olan mütabehetini Vaf, Prenses Nadyanın ~onagını bu 

r Jı>BEŞIKTAŞ ' 

DiKiS YURDU 
Yurdun sergisi açıktır. Duhu
liye :Yoktur. B.çki ve san'at 
meraklıları mutlaka görmel.d.r. 
Kayıd devam edi_ or. Akaret:er 
~ 64. Telefon: 43678 ...._., 

AMERİKADA BİRİNCİLİK 
izale etmek için _ yüzünün teklini kamile araadan ayıran duvan tetkike bu,lamıt
değiıt~iıti. Evveli çatık kaşlanmn ar: tı. Bu yüksek duvardan, nasıl aşacak- kazanan Teksayi prezervatıfleri fevkalade 
~-ın~. hır ustra ile iyice alımt bir k~m tı?.. ince ve sağlamdır. 
ustunden diğer kulağına kadar uzanan sık B d k birc:lenb" .. .• ~Eczanelerde satılır 
ve gür kaılannı ikiye ayırmııh. Sonra kat- unu ÜfÜDÜr en, ıre gozu-

PartOm&rl L. T. p 1 v E R A. Ş. 
lstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 66 
Telefon : 4304~ 

Say'ı ıt 

J .r 

J~ 
VOZONÔZ KADİFE MANZARASINI 

MAT LIÖINI 

KAYBETMIYECEKTIR : EclER, 

L.T.PIVER•N 
TALKSIZ 
MATITE 

GOZELLİK PUDRASINI KULLANIRSANIZ iÇiNDEKi B0TôN"'MAD
OELER MAT OLDU~U iÇiN O DA MATTIR VE EŞSİZ BiR 

iL TISAK KABİLiYETi VARDIR. 

Açık Eksiltme Suretiyle 
TAMiRAT: 

lstanbul Vilayeti Orman 
Satım Komisyonundan: 

Alım 

J - Eka\ltmeye konulan iş Büylikdere Bahçeköyde bulunan Orman; 
Fakültesi lstanbul kısmının aıağıda yazılı tamiratlardır. 

2-

3-

4 
5 

6-

1 No. keıif defterile "Büyllk binanın ça- keşif 
b tamiratı ,, bedeli 2450 Lr. 45 Kr. i 

5 No. 
" 

,, ••ReYi Mutbah, Ça-
nıqırhane, Kiler, 
Tohumhane tami· 
rab,. .. 1692Lr. 10 Kr. 

3 No. 
" " 

"BUyUk binanın iç 
tam:ratı.,. 893 Lr. 32 Kr. 

4 No. " " 
11'1:1 No. odanın el 
yıkanma yerinin 
değiımeal. ,, .. 761 Lr. 92 K.r. 

Bu J~lerin beher birine aft evrak vo ıartnameler ıunlardar • 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projeıi. 
C - Nafia lıleri ıeraiti umuml1eal 
D - Ketif cehell. 
lsteyenier bu ıartname ve evrakın suretlerini bedelıiz olaralt 
orman FakUlteainden alabillrler. 
Eks:ltmelar htanbul vUiyeti binasında orman iılerl direktör
lüğü daire1inde 8/10/935 sah gllntl yukarıdaki sıra ile 10. 
1 ı, 14, 15, saatlarda olacaktır. 

Eks'Itme açık uıul ile J&pılacakbr. 

Ekıiltmeye girebilmek için iıteklerln aıağıda yazılı teminab 
muvakkatanın yatırıldığına dair makbuzla gine aşağıda göst .. 
rilen kıymetlerde bina iti yaptığına dair Nafıa MDdürliiğlln- ' 
den tasdik edilmiı ehliyet vesikasını ıöıtermeleri gerektir. 
1 No. Keıif dofterile yapılacak tamirat için : 187 lira Muvakkat 1 

teminat Ye 1500 il• · 
ralık ehliyet •e1ika& 

5 No, 
" tt .. 

3No. " " 
,. 

4No. .. .. .. 

.. 

" 

., 

• 127 Ura muvakkat' " . 
teminat ve 1500 il- , 
ralık ehliyet veslkatı 

" : 61 liralık muvakkat ı 
teminat ve 500 Ur.- 4 

hk ehliyet vesika• 
., ı 58 liralık ınuYakkat 

teminat ve 500 lira- ' 
lık ehliyet vesikam. 

Daha fazla lıabat lıteyenlerln Orman Fakülteli lıtanbul K11• 
mına mUracaatları. "5775,, 

larını ve bıyıklannı san kozmatik ile boya- ne küçük bir kapı çarptı. Kalbinde hiı
Yarak bunları da kumral yapmiftı. O zama. aettiği memnuniyet, bir kat daha art
n1? hafiyeleri gı"bi saçlarını dibinden kestir- b. A !:..- •aır kapıya ..1-~· yak•··b. 
nı~ bu suretle çehresi bir hayli tebeddül ~u - """15•.. ..., 
ebnifti. Kapının dibinde, yığın yığın ıüprün-

. su:ıına kısa ve solgun renkli bir ceket tüler vardı. Bunların arasından dolat
~rü· baca~~~ c1a, _bdir ~~ aeçİrrnİf tı. Kapının kilidini yokbyacak, naalıl 

~~ Ayda 1 Lira Akşam Dersleri 
,. Dr. lbrahim Zati J · .. . . Al a 

Belediye karıııında Pıy.r'.oti Ana lısanları lngıllzc•· Fransızca ve manc 
caddHinde No. 21 olan dtığerli öğre*menler tarafından verilir. HEMEN KAYDOLUNUZ. 

Herıü• 6j'ledH aonra hastalarını Adre1: Amuikaıı Erkek Liaao n Tiearet derıaıı•li-
kabul eder. Alemdar caddesi 23 Tel. 21737 

• zun ve ııurııuzı eu e gıydikten son- --·l-L"l ... • anlı caktı 
ra! ~ tamimile aayıh hafiye tekline gir- ~ı ecegını ya • 
mı,tı. Fakat tam o anda kulağına içeriden 
• Bu cür' etk~ adam, 1D:i--9tiği bu tehlikeli bir el arabası gıcırtılı &eldi. ve soma, 
qte, esasen hıç korku bıuetmemekte idi. • • • • • .. • 
Çünkü gayesi uğurunda atacağı her adınım bır kol demirinin talmtısı ile agır bır 
kendisini en korkunç akibete sürüklemek ıürgünün çekilmeaini biuetti. Hemen, 

Korku hiaaetmemkteydi. Çünkü oradaki ıüprüntü yıiuılanndan biri
gayesi uğrunda atacağı her adımın, nin arkasına uzanıverdi. 
kendi~in~ en korkunç akibete sürükle- Küçük kapı, bi.. bınltı ile açıldı. El 
mek ıhtunali olduğunu, her feyden arabasının tek tekerleğinden çıkan gı
evvel heaab etmİftİ. Onu büyük bir cırtı yaklattı. Bu sert ve madeni ses, 
memnuniyetle bu maceraya sürükli- kartı duvarlara çarparak akisler yaptı. 
Y.en kuvvetse, sadece milli mefkôre- Ve 80nra, birdenbire kesilerek kapı
sınde. ~uvaffak olmaktan ibaretti. O- kapandı. Kôl demiri ile ıürp takır· 
nun •çın Vahan, kıyafetini bu ıuretle dadı. 
tebdil ettikten aoma, pervasızca hafi- ~(Arkaa ye), 

1 
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Tıbbi Müstahzarat 
Haıan .. 

,, .. 
kuYYet ıurubu kOçOk 

,. ,. orta 
,, ,, buyQk 

Ôkıllrllk Paıtllleri 

60 
100 
ISD 
30 

Ha an Levantaları 

Hasan Levantası ıoo 
400 ., ,, Lllks kristal tlıa 

Kolonya ve losyonlar 
90 derece halla limon çlçeıkleri kolon• 

yulle yasemin, leylAk, menekşe çiçekleri. 

• :ııı-

ıı: -o .. 
'i .! 
~. ıı: 

> o 
c >-
ca • • o ! , ... 

Knçnk cep ılıeıl 1124 litre 25 
Cep tftHi 1/16 ,, 

Küçük 1/8 ,, 
40 

70 
Orta 1/4 
DO. bil,.011ıtıelHdi1/3 

" 130 
litre 150 

Buyuk 1/2 " 250 

" 1 ,, 
Cam kapakb ıltelerl/8 litre 

ti " " 114 " 
" " " 1/2 " 

Fanta&! luJıtal ılt• 1/8 

" " " 1/4 

500 
100 
175 
275 
200 
300 

Nesrin konlaaya Ye loıyonları 1/24 ,. 12,~ 
,, " .. 1/16 ,, 20 

" " 1/8 ,, 35 
" .. 1/4 ,, 60 
u " 112 ,, 100 " 

••. 
" 

" " 1 " 200 
" ,, Açık litre ilet 250 
,, Cam kapaklı ıişeler t/8Utre 70 

" 
.. 
" •• " " " 1/4 " 100 

.. " ,, " 1/2 " 150 

Kokulu Sabunlar 

Haaan tuYalet sabunları kllçllk 10 
15 
25 
20 
30 
10 
15 
20 
30 
ıs 

,, 
" 

" .. " .. " " 
" tt " Hasan gllıerin ıabunu 

" .. " 1 .. " 
" 

" " " Hatan Tıbbi Sabunları 

orta 
bUyllk 
LUks kllçUk 

" bllyllk 

orta 
bOyilk 
lUkı 

Pud a ve Sürmeler 

SON POSTA 

•• 

Ankara - lstanbul - Beyoğlu 
'Krem ve Biryantinler Nefi Yağlar -
Huan Kremi top içinde 20 
Ha1an Kremi Vazo yağııa 50 
Haıao Acıbadem kremi 50 
Hann Biryantini :iO 

,, ,. Ukld • 40 
,, ,, Goma Arienttaa 30 
,, ,, ,, ,, orta 50 
,, " ,, " bliyük 7Ş 
,,; ,, ,, llkld kllçUk 50 
,, ,, ,, ,, bilyUk 75 

Hasan Alhk ( BrUnet Ye MandarJo 40 
Huan Tırnak Cili&1 kllçUk 10 

,, orta 25 
,, bll7Uk 30 

,, 
" 

" " 
Tıraş Levazımatı 

Hasan. Tıraı Sabunu kutusuz 2~. 
,, 11 ,, kutulu 2~ 
,, ,, ,, Kremi kutulu 30 
;, ., ,, ,, kutuauz 25 

Hasan Tıraı bıçakları JO adet ~s. 
Haaao T1raı bıçakları 1 adet 5 

içek, gülsuyu ve yağ arı 

'rlasan Çiçek suyu 

" " .. 
" " " fa1an Gülsuyu 
il ., .. ,, 

114 Kg. 
1/2 ,, 

1 " 
114 ,, 
1/2 " 
1 " 

40 
60 

100 
40 
50 
75 

~aaan Gülyaj'ı Ye Neroll t Gramlık 50 
,, ,, " 5 " 200 
,, ti .. 10 " 375 

Kuvvet, Sıhhat, Nefa1et Ye Lezzet 
ifade •der. 
Hasan tereyajl 125 ~· 20 

" " 250 " 40 
Haıan Tereyafı klloıu 160 
Ha1an numune zeytin yatı 5 
Haıan Zeytinyağı 1/4 K~. 30 

.. il 112 il 45 
,, ,, 1 " 65 
,, il 2 " 125 
., ,, 6 ,. Tenek .. ile 350 
,, ,, BUyUk tenekelerde kiloıu 50 

Hasan Fıatık özU yatJ 100 
,, ,. .. ,. buyuk 200 

Hasan Parafin yağı küçük Mushil ve Müleyyin 50 
,. ,, ,. bUytık 75 

Haaan Hintyağı haliı 25 Gr. 20 
,. ,, ,, M ,, 25 

Haaan Badımya;ı ti~• 30 
,. .. ,, orta 50 
,, ,. ,, büyllk 250 gr. 100 
.. ,, ,, acı küçük 40 

" " u " bilyllk 60 
HaHD GJi1eria ufak fİfe 1 O 

" " 
150 Gr. 25 

" " 300 ,, 40 

" .. 600 .. 75 

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

" " 1/2. " 50 
it " 1 " 80 

" 
•• 2 .. 150 

Glüten iV amulatı 

Birinci T eırin 7 

Özlü Hububat Unları 

Çocuklara ebedi bir hayat Yeren "f" 
mahallebi, tatlı, çorba •• pllreleri 1apılaa 

Hatan PlrJnç ÔzU unu 250 gr. 

" ,, 
Buğday özll unu 

irmik özü UDU 
" 
" 

25 
20 

20 
Patateı 

Arpa 

TUrll1 

Özll UDU ,, (Ararot) 26 

" " 
,, 

" " ,, H 

" " 

ti 

" 
,, 

" 

25 
25 
25 
25 

,, 

Mercimek,, 

Bezelye ,, 

8. Mısır ., .. ,,(Komfiawr)20 

" 

,, 

Çavdar " " 
Badem özlü unu 

Yulaf özlll unu 

.. 

Ha11n özlü unları btiyllk 500 p. 

Hasan Brekfaıt plıkultlerl 

.. .. ., 

.. ,. .: kllota 

Hııın Çavdar ekmeği 

20 
25 
2S 
40 

30 

110 

200 
20 

uhtelif Müstahzara 

Diş Müstahzaratı 
Şeker hastalığına ve zayıflamağa mah· Ha1an Granto Prezervatif 1 adet 10 

Diıleri lncl gibi yapan 'H dit etlerine auı çok dakik Ye ayarlıdır. Taze ve ,, ,. ., 6 ,, kutusu50 
•bedi hayat \'eren ve kanamasmı mene- lezzetlidir. ,, ,, ,. 1 ,. ipekli 15 
len ve dit ağrısmı dakikaıında durduran, Hasan GlUten ekmeği 35 

5 · ı ,, ,, Gevreği 60 " " " 6 " " 7
20 dlılerin çtlrlimeaine minı o an : d. il ı K ı il 

2 ,. Bademli. Glllten ekmeği 60 ,, Malmukattar o ııt e i·I ıeı e Hasan Dit Macunu Dantoı O 
,, ,, Suyu 30 ,. Glüten MUakarnası 1

1
1
1
2
2 

Kg. 6
6

0
0 

,, ,. ,, 2 ,, ,, 35 

,. ,, ,, Orta 60 " " nu " Ha1an Gaıoı Tozlan 1/ 4 Umonlu Ye 60 
Bnynk 100 ', 11 Şehriyeli 1/2 ,. 60 M 1 

" " " · 5 eyva ı Hasan dit fırçalan gayet sert ve alhhi ıo HaHn Diyabetik Çikolatası 2 
17 5 ,, ,, 11 Kg. 450 t/2 100 

,, ,. " " " " ' ., ,, Şekeri 50 Gr. 40 " " " t/l 175 
" " fi " " " = 26 

«> 35 '' •• " 100 " - 70 ,. " . tt " " " "",,as.. 5 ?: ~ 42 5 ,, ,, " 250 ,, 150 ,, Karbonat paket 
" tt ti " ., " ..:: ,.:ııı t 

" ,, ,, ,. ,, ,, ~ ~ 60 '·' ,, Çikolatası 6 lak kutu 125 Haean Karbonatı ı 00 gram 10 
" " " " " " ~ .:E 70 ,, " ,, 12 " " 240 
,, ,, ,, ,, " ,, U' 95 ,, Berekfafat 112 Kg. 125 ., ,, 250 ,, 20 

Saç "'uyu ve Sabun arı " " kiloıu 225 .. .. 500 .. 35 .:> ,, ,, kutu 30 K 6() 
ffıaaan Pudrası kadınlar lçin kflçGk kutu 30 H t f J .. " " I g. 

.. H orta kutu 50 Saçları uzatır, kıpıklerl ve mikropları lzalı aşara 1 ve are erı Haaan Kinin Komprimeleri 16 
. :: 'i, " " bllytık " 75 :ı~:.~:,!umuıak tutar. DökDlmHlnl. kat'i11•a Öldüren Haaan Naftalin 250 gr. 6,2S 
,, ,, ,, ,, paket ., 20 Haıan toz şampuanı 10 ., ,. 500 ,, 12,So 

Haııan Tara• Pudrası erkekler için küçük kUtll 20 Likid ,. kliçllk 30
50 

2S 
" t 30 " bUyllk Fayda Hasan 1/4 Litre 30 ,, ,, ı Kg. 

.. ,, " " " or a " " " " 112 50 h 2ı:. 
bil Ük 40 Haıao ıaç sabunu kllçllk 25 u " " ,, Nane ·Ru u " 

" " " " " Y " ,, ,, ,, büyllk 3 misli 50 ,, ,, 1 ,, 80 50 
" " " " " paket " IS Hasan Trihofil 1aç suyu 100 ,, ,, 6 " 350 " " bOyllk 

2
5 

Haaan Talk çocuk pudraıı paket 10 Hasan saç ...e elbiııe fırçaları sıok mükemmel 90 ., ,, Bllyllk ambalAjda safi kfloıu 70 " Melin " 
,, ,, ., ,, teneke kutu 20 ,, ,, ., J 25 p 

8 
60 ,, ,. büyük 50 

,. ,, " 140 " " omp 
,, " pudr&111 500 gram kutu 40 ~ " ,, ,, " ,, " Far Haaan Fare Zehir Macunu 25 Ha1an demirhladi özU 40 
,, SUrmeai sllrmedenlikle 20 ,, " " " " '' ı 5o B Ort 60 
,, Sllrme lnks ıllrmedeolilde bllyUk 30 ,, ,, ,, " " " 175 " " " ,, uğday 25 " " " a 

100 ,. ıUrmHi paket 10 ~ ~ • ,, ., ,. ,. ,, " 225 Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 40 ,, ,, ., BUyUk 

·············••e••••••••••••••••e••••••••••••••e•••••••e·~···••ee•••••••e••······· .. ··········••e•·~··•eeııııeeıııeıı•••••••eııe•••••••••••••e•e•••••••••e .. 

•~~~~~~-~~~~~~,\~ ~enlzyolları 1 

fatanbulun en büyük tuhafiye mağazası I 0L1 TM E Si 

Soryano • Hananeı 
Sultanhamamından Meydancık ıokağmdakl yeni bUyUk mağa• 

zaya nakli mlinasebetlle en güç beğenen mUıterilerinl memnun 
edecek surette bilcümle tuhafiye levazımatının pek &engin ,e,ld· 
lerinl, çocuk eıyaın, kadın ipekli fantezi çamaıırları, trikotajlar 

.. vesaire getirttiğini Ye kat'lyyen rekabet kabul etm11 flatlarla bUtUn 
f htiyaçlarım temin edebil•ceklerlnJ müjdeler. 

A.Haleleri ı Karak3r Köprlbaıı 
r.ı. •2H1 • llıkHI MQblıdarsade 

HH r.ı. 11140 ........ ~ ~~~-
laken der l ye Yolu 

EGE Yapuru 8 Birinci teı· 
rln SALI glintl saat 11 de IS
KEND ERiYE 'ye kadar. "6186,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 8 Blrln• 

el teırln SALI ıtınü ıaat 
20 de RIZE'ye kadar. ..6187,, 

Son Posia Matbaası 
Nttd71t lıl•dore • T.w. 

....,.. • .. KM-. .. -.. a. Lllll 

OTOM OBIL ve 
Makinist ·mektebi 

Taksim: Stadyum kapısmdll. . . oı 
Yeni ders devnaine 11 Blrıtl 

K d LI' Tetrinde haılanacak:tı r. ayı ın 
amele1i açıld, . Tafsilat ioin prog· 

ramı iıteyiniz. Telefon: 42508 
Amatörlere motosiklet deralerl 

--~~~.,;..._~~~~~~~~~-~~~~~~~.~~~~-_./ 
,. _______ • TS:AVIKI 

içki Di r 
Parla Bicki Dikit mektebinden ölezım; Mürılde C•mll 

9110/35 Çarıamba gUnü derslere başlanıyor. Bu senenin sergl•I 
bu akıam kapanacaktır. Talebe kaydi devam etmektedir. 

-- Çar,ıkapı y1111•n Feyzlltl •raaaında No. 6 TeL 2:1994 


