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VEHİP PASA MAGLOPI Habeş Tayyareleri de Bom

dl, Ric'at Ediyor 
Asmara, Vla Parls, 8 (Özel· Hat 7,15) - Cenupta Ogaden 

cephesinde eski Osm11nh P•faler.ndan Vehlp Patanın kuırn•n; 
daundakl Habet kuvv•tlerlle ltalyan kuvvetleri arasında yen 
ve çok flddetll bir çerpıfma olmu9tur. Neticede Vehlp Pafa 
orduau 1200 maktul vererek Cuba'r• do§ru geri çekilmeye 
mecbur olmuttur. Vehlp Pe,a orduau mUthlş bir tayyare 
bombardımaıuna da uıramıtt1r. 

[Bu ıabahkl ıon haberler altıncı .ayfada ] 

MISIRDA HARP HAZIRLIKLARI 

lngiltere Mısır Ordusunu ' 
El Altına Almak istedi 

Mısırın Bütün Sevkulceyı Noktaların
daki Süel Kuvvetleri Arhrıldı 

Kahire, 7 ( A. A. ) - Elehram 
'azetealala blldlrdJkfne göre, in· 
alliz feYkalAde komiseri Mııır 
bUkümetlnden bir ltalyan • lngillz 
barba halinde Mısır ılmendlferle
rlyle Mısır orduıunun, ııraatlo, 
limanların, tayyare m•ydanlarının 
•• mUhim mlkdarda amelenin la• 
ıilteHoln hakimiyetine verilmesi• 
nl lstemlıtlr. 

Baıbakan, lngill• talebinin 
tahammUI edilmlyecek bir ı•y 
olduğunu bildirmiı Ye lıtifa tth· 

BUyük Deniz Romanı 

dldlnde bulunmuı olduju blldlrll· 
mektedir. 

~ ...... 
Kahire, 7 ( A. A. ) - Mısır ti· 

meadifer ldareal, ı•rıtn durum 
dolayııiyle, bir harp vukuunda 

kalmıyacatı 1914 tecrUbt1lyle ma• 
IOm olan kömür •e diğer lüzumlu 

malzeme toplamaya karar Yermlr 
tır. 

Mısır orduıunda harp hazırlık· 

(Devamı 6 ncı yüzde) 

Pelt Yakın~a Son Postada ı 

Yazan: Kadircan Kaflı 
Denizde ayı avı - Bola HUaeyln • EIA gözlU Zeynep • 

GUrleyen top .... • Alevler ıçincle - v11 ... vUcutlu cariye • l 
Cezelr •• .,.,, • Yalanaıy_. önUnde 

* * 
Tarh: tarihinin eo ltayUk deniz kahramanhklannı ve o 

kahl"aanantarm maceraıarn11, •!klarını, yllltllk ve blJ. 

rukJÖkıeri81 bU romanda okatr•caksmız. 

13 ler Ve Altllar 
Komitelerinin Ra· 
porları Kabul Edildi 

Cenevre, 7 (A.A)- ıs ler komi
te1inln raporu kabul ıdilmittir. 
İtalya menfi rey vermtıtir. 

Kooıey. altılar komiteaif:11n rap~
runu ittifakla kabul etmlıtir. Aloııi 
kabul edilen uıul hakkında kaydı 
lhtirazt dermeyan etmiş ve: 

"Raporu kabul etmediğimi n 
ltlzumunda baıka bir &oplanhcla •fl· 
llhazatımı bildirmek hakkımı mu
hafaza eylediğimi beyan ederim.,, 
demiıtir. 
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CENEVRE'DE 

Bugün Zecri 
Tedbirler 
Görüşülecek 

Cenevre, 1 ( A A.) - Eden 
konseyin celseıinden ıonra gaze
tecilere beyanatında demİitlr ki : 

Alınan kararlar devletlerden 
her birine pakta göre lüzumlu 
göreceği tedbirleri almak imkinı· 
na vermektedir. 

Diğer taraftan, auamblenin 
çarfamba gUnti teşkil edeceği 
komite müıterek icraab için bir 
plAn tesis etmeden bir harekette 
bulunmamak fa}dalı görünmek
tedir. Bu komite, konıey aza• 
s odan ve Italya De komşu 
devletlerden teşkil edilecektir. 
A zo olmıyan d evletlerin davet 
edilmesi hakkmda henüz bir 

\mrnr ittihRz edilmemiştir. 
lnaillz mahafilinde, .yarın he· 

yeti murahhaıalar arasmda zecri 
tedbirler hakkında müzakereler 
cereyan edeceği bildiriliyor. 

ltalyanlar için iaşe Güç· 
lükleri Başgösterdi 
Habeıler Eritreye Girdiler 

Londra, 7 (A.A) - Şlmallcep- Makal· Aktrnm araıındakl bat Dze-
beal Ozerindeki harekat nisbi bir rinde yerleımekte ve takvJye 
tevekkuf devrul geçirmektedir. kıtaah beklemektedir. 
Şimdi Tiır. içine kırk kilometre ltalyanlar yeni yeni bfr taar-
kadar girmıt olan ltalyanlar Adua• ruza glrlımek için ıimal cepbeılne 
Entiıko-Adigrat hattı Uzerindekl t k 1 k t' b t 

1 
ı 

menilerini takviye ediyorlar. 8 v ye 1 8 op uyor ar. 
Diğer taraftan Raı Seyumun Bir ltalyan menbaından alınan 

kumand85ındaki Habeı ordusu habere göre, bugOn Tigr cep· 

ARABİSTAN 
heılnin doğu kısmındaki tepeler 
tizerinde tiddetli muharebeler ol· 
muştur. 

Adigratın Cenubunda/ 
Adigratm cenubu ıarkiaindo 

ltalyan arduıu çetin bir mukave
mete maruz keJmıı ve fakat Ha• 
beılore ağır zayiat verdirmiıtir. 

Royter ajansının Adiı-Abeha• 
dan aldığı bir telgrafta, daha 
nihbin bir hava eatiği bildiriliyor • 

Tanklara Karşı 
Habeşler. fil avlamak için 

kullandıkları usu!ll tanklara karıı 
da kullamyorlar. 

C~nubu farki cepbHinde, 
Gerlogubiye ablan bombalardan 
40 kadar habet askerl ölmn,tlir. 

Ecnebilere Karşı 
Romadan gelen bir te!grafta, 

Adisababada ecnebiler aleyhinde 
yapılan bir tezahtirat eanaaında 

birkaç gazetecinin yaralandığı ve 
birinin öldüğQ bildiriliyor. 

iaşe Güçlükleri 
Kartısında 

Londra, 7 ( A. A.) - Deyll 
telgraf iazetuinin allel yazan liva 

(Devamı 6 ncı yüzde) 

j Cenevrede Yeni Bir Si~asa BeJirdl 

Fransa Zecri Tedbirlerin 
•• 

Onüne Geçmek istiyor 
Cenevre, 7 (A. A.) - UJuıh:r 

ıosyetcai konse vinin 13 ler komi· 
tesi, bugUr• öğleden sonra kon· 
seye verilecek olan, mes'uliyetler 
meaeleıiııe ait raporu iki saatlik 
bir müzakereden aonra kabul 
etmi~tir. Bu müzakere en ziyade 
Laval ile Eden arasındaki konuı· 
malara inhiaar otmiıtir. . 

Fransız mUmesaill raporu 
kendi hesabına tefsir etmek hak· 
kını muhafaza etmekte olduğunu 
söy !ediğinden hükumeti erle ulus• 
lar soıyetesinin tecavUı mefhu
mundan ne gibi neticeler çıka r· 
dıkları meselesi, açık kalmıtlır. 

Fransız slyasaaı, imkan daire· 
sinde .zecri tedb irlerin tatbikinin 

, ................................. ~ ..... _ ..... !!! ....... ,. 
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2 Sayfa 

(Halkın Sest) 
izdivaçlar Ekseriya 

Neden 
Bozulugormuş ? 

:Mahkemelerde maalesef lffüak 
davaları sıkça görllmektedir. 
D lin bir yazıoımız rasgeldiğl 
kim1elerle ve baı:ı avukatlarla 
görtltmlı, onlardan hunun 
eebepleriııl öğrenmek ietemitü.r. 
Aldığı cnapları aıağıya yazı

yoruz: 

- izdivaç, bence bir ılrkettir. 
Fakat bu ıirketfn Hrma7Hl maddi 
deA'll, mannidir. Şirketin lfllııaa 

muni olmak :iatiy•o ortaklar, a-e,iml 
temin edea maddeleri riayette 
ihmal göatermemelidlrler. 

O maddelere ıadık kalabllnıelr: 
için çok defa, fedakArhk lizım gelir. 

fıte ekHrİ lftiraklar, izdiY!!'Ç ıir
ke~ini kuranların, bu karıılıklı elzem, 
'H bas:t fedaklrhkları ıö:ıe ılmaktan 
kaçınmaları yQzündea Yoku bulmak· 
tad ı r. -

!.Arı.! ...... 
Kadıköy Moda caddesi Ke· 

reatecl aokaQı 4 No. Avukat 
Sırr11 

- İftlrakların, aadece benim bil
ditlm aebepler:oi vo en kıaa yoldaa 
anlata bilmeklltim için, en az 20 cilt 
kitap daldurmam lı\Zlmdır. 

Ayrılmalc Jateyenlerin mahkeme· 
Jerde jJeri ıDrdOklerl Hbepler malQm
dur, ... aa7ılıdır, 

Fakat o malum n aayılı aebepler, 
sreçimaizliQ'J )'aratan uıl Amirleri 
ırlzleyen birer reımi behaneden 
ibarettir. 

Onları bu bebaneleri uydurmaya 
mecbur eden gizli ve hakiki Hbep• 
lerde, dftoyada eYlenmit ve ayrılmıı 
çiftlerin 7ekılnu kadar mClttefiktirler. 

!.Arı.! ...... 
Rumellhlaarı Kule sokaftı 

11 numarah hane Seyfettlnı 
- Kardetim ben •• izdivaç ne 

de lftirak mllteba111111yım. Fakat ben· 
ce erkeklerle kadınlar aruında 8'e· 
çimai:ılik yaratan ıey, iki tarafm da 
samimi olmayıııdır. 

Me1t!A, iki genç tanıtıyorlar. Bir
birlerinin gözlerine girmek için rayet 
dft r Oıt ırörOnmeye çalıtıyorlar. Bir
birlerine karıı hudutsuz bir muhabbet 
hudut.uz bir ıefkat göahriyoriar. 
Aralarında 1reçen bor ıöze, her hare
kete, battl hor bakııa itina n dik· 
h:at ediyorlar. Fakat bu, ııitandan nl· 
kAha kadar ...O rOyor. 

Ondan ıoora, iki taraf ta, fethe
dllmit bir kalenin içine glrmiı gibi, 
kendilerini kapıp koyunılyorJar. 81-
ribirleriao kartı n•ifoleri bitmlı •lbl 
alikıııızlamyorJar. 

Bu a!&kaaızlık, iki tarafta da ta• 
bil bir inkl1ar uyandırıyor. 

Bu inki1arın artmaaı da aynhklara 
aebep oluyor. 

SON POSTA 
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Albncı hp kurultayına lttlrah etmek Ozere dlln .abah f6hri1blt:e relen 
So•y•t doktorlar1 akıam Aıikaraya gltmltlordlr. Realmde miıafir doktorlar 
birarada görülmektedir. 

Beykozda Tüyler Ürpertici Bir Facia 

Bomba Patladı, Yeni Evli 
Bir Kadın Can Verdi 

. 
Bir Ermeni Tarafından Satılan Evin Duvarı 

içinde Bir Bomba Patladı 
Pazar gUnU öğleden ıonra ···········-··········· ..................................... . 

Beykozun KaYakdere mahallesin· Üzümlerimiz Al-
de tüyler ürpertici bir kaza olmuı d 
Ye bir zavallı kadın parçalanarak manya a Rağbet 
can Termiıtlr. Bu acıkh vak'a G •• •• 
ıudur: oruyor 

Arzuhalcı KAmllin oğlu Fahri Bu yıl bağlarda üzüm mahsu1" 
yeni evlenmiştir. Rofikaıı ov pek fazla olmuş, bu ytizden yaı 
temizliğine itina edon bir kadın· Uzüm fiatları pek dUtmliştü. Fa· 
dır. Evin odalanna kıt bazırhğı kat son yağan yağmurlar bağlara 
olmak için badana yapmak iste- zarar verici tesirler yaptığı için 
mlı. Alt odalardan birisinin Uzüm fiatları birdenbire yliksel· 
sıvalarını dUzeltlrken eline yuvar• miştir. Bu yUkseliıe rağmen iyi 

Uzlim bulmak mümkün olmamak· 
lak bir ıey geçmiı bunu tetkik 

tadır. Bunun sebebi bağ mınta· 
ederken de birdenbire patlamıı kalarında iyi Ozilmlerin inhisar 
ve zavallı kadmın ıağ ell bileğin· 

ldareai tarafından iyi Hatlarla 
den kopmut Ye vUcudunan başka satın alınması, bağcrnın UıUmünll 
yerleri de kalbur gibi delik deıik 
olarak )'ere dütmllıttlr. lstanbula görıdermek ihtiyacından 

vareste kalmaaıdır. Eu yüzden bu 
Patlamanın tiddetinden odanın yıl piyasada papıncak llzUmU pek 

duvarları da yıkllmııtar. Poliı azdır. . 
derhal tahkikata el koymuı, Üs· 
klldar müddeiumumlliği de vazf· 
yetton haberdar edllmittir. Yaralı 
kadın biraz sonra ölmUştllr. 

Tahkikat neticeıinde patlıyan 
ıeyin matah bir lnglliz bombası 
olduğu ve oYfn de çok enol bir 
ermeni tarafından aatıldığı anla· 
tılmıştır. Bombanın mntareke 
yıllarında duvarın arasına ıaklan· 
dığı ve Uıttinede ııva yapıldığı 
anlatılmıştır •. 

MA91!.Ş
\TN-'#AN -MAftBI 

' Piyasadaki iyi U.zümler, Gebze 
havaliı;ndeo gelen çavuş üzilmlerl 
ile latanbul bağlarının bu yıl pl· 
yasaya vermiye başladıkları muh· 
telif cinslerdeki Uzümlerdir. Şimdi 
en rağbette olan Uıümler latan· 
bul bağlannm llzlhnler:dir. Gebze 
bağlarının en iyi cins çavuıları 
bazı hususi firmalar tarafından 
Almanyaya ihraç edilmekle ve 
orada çok rağbet görmektedir. 

1 
Adanalı Çelikba

cak Fehmi 
Dün Şüpheli Bir Adam 

Tevkif Edildi 
MUdddeiumumillk dtın Adanalı 

hacı Mehmet oğlu Halil Fehmi 
adb ( 23 ) yaı!arında bir genci 
tevkif ettirmlıtir. iddia edildiğine 
.Söre, tevkifi icap •ltir•n hAdiso 
ıudur: 

Halil Fhml: , " Ben ç.ellkbacak 
TUrk seyyahıyım. Suriyeyi, Fili&· 
tini dolaştım. Şimdi de lııtanbula 
geldim ,. demektedir. Fakat poliı 
bu genci ıepheH bulmuı Ye takip 
etmiştir. 

Çelikbacağın lıtanbuldakl Er· 
meni hayır kuremuna da baı vu· 
rarak: 

"Ben Taınak komitesine men· 
subum. Buraya Yazife ile geldim 
bana yardım ediniz ,, dediği de 
öğrenilmittlr. 

Kurum bu 1Upheli adamı po• 
Uıe haber vermiı ve nihayet dün 
de kendisi yakalanmııbr. 

Suçlu Sultanahmet sulh birinci 
ceza hakiminin önüne çıkarıldı. 
Halil F ehml lsrıatlari reddetti ve: 

- Ben size cevap vermiye· 
ceğim. Beni mllstentiko veriniz 
dedi. 

HAkim tevkif karan verdi ve 
Çelikbacak jandarmalarıo 6nUnd& 
tevkifhaneye götürüldü. 

Hava Kurumuna 
Yardımlar 

Ha va Haf ta aı içinde lıtan
bulda Verilen Paralar 

Hava haftası zarfında lıtanbul 
Ubay'ığı içinde, Hava Kurumuna 
yapılan yardımların miktuları 

şunlardır: 

Merkez mıntakasında, 714, 
Beyoğlu 2228. Fatih 712, Kartal 
370, Kadıköy 1063, Beılktaı 570 
Sarıyer 139, Bakırköy 339, 

Ü&kUdar J 354, Eminönll 1228, 
Beykoz 47, adalar 389 Ura. 

Ayrıca, Kadıköyünde Haçık 
Ba gdaear tarafından Kartalda 
veriıen Uçer bağdan dolayı 
dolayı, kendlaine Hava Kurumu 
tarafından bir takdirname veril• 
mittir. 

Günün Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

SalAhlyetl Yok 
Ankara, 7 ( A. A. ) - Figarol• 

lım : nde bir adamm, Amerikada, Mi 
Müdafaa Bakanlıj'ının salahiyet~ 
hai• olduğunu iddia ederek aa~rl 
ılparit !ilerine girmek iatediji istihbal 
ediJmittir. 

Bu adama Tilrkiy• hükumeti 
namına bir ıiparlı için biç bir ıaJ.At: 
bfyet verilmem iı olduj'unu beya 
Anadolu Ajansı mezundur. 

* * * 
OçUncU Genel lspekter 

Karsta 
KaH, 7 ( A. A. ) - Doğu . UJeıl 

UçOncü genel ıapekteri Tahsin ôıtl 
bugGa yanındaki danıımaolarla b~ 
likte Iğdır, Tuzluca, Ka~ızman ilçe"' 
leriol inceledikten l!lonra şelırirn!s• 

gelmittir. . 
* * • 

Glresunda Fındık Piyasa•• 
Giresun, 7 (A. A.) - Fındık piya• 

aaaı önemli aurette yökseimekt 
deYam ediyor. Dan ıabah 41 kur 
olan fındık içi flab akıama kadar 4' 
Ye bu sabah 45 kuruıtan 1&blmıitıt• 

* * * 
Evkafta Me aş DUn de 

Verllmedl 
Evkaf idaresinin maafları ddtl 

de verilmemiştir. Bildlri l dlğfnt 

göre, maaşlar, bir hafta dah• 
gecikecektir. 

• * 
Hal~evl KUtUpanesl 

Halkel'l kütUpanealnin kitapl~ 
bir haftadır taanife tlbl tutulduğ·tmda• 
ktlttlpane kapalı bulunmaktadır. KO: 
tGpao• Uç gOne kadar açılacaktır • 

.... * 
BaAdath Hırsız Yakaland• 

EmirgAn Baltallmanında A~ 
nlnlo kulübeaindeo, içeride kimtf 
bulunmadığı bir sırada 9 lir' 
para ile 12 lira kıymetinde blİ 
gUmUı saat çalan Bağdatlı Me~ 
met Ali kaç.arken yakalanmıştır• 

* * * ŞUphell Bir öıum 
Tahtakalede Kanaat hanın•• 

bir odasında yatan mezbah• 
lıçllerinden Recep oğlu HasaıııJ 
odaıında öldUğli görülerek muıt' 
y-..neye sevkedilmlı, ölllmlln kalp 
durmıunndan ileri geldljl anla§ıl• 
maştır. 

* * • 
Açıkta Talebe KalmıyacalC 

Bu yıl, açıkta kalan talebeni• 
yerleıtirilmeal iti bitmiştir. Ku~ 
kapıda açılan orta okul derb.J 
dolmuıtur. Y ~nl · mUracaatlaf 
Ortaköydoki orta okula goııder.i.k 
moktedir. lise kısmı için de Har 

darpafa liseainde y•nl açıl .. 
ıubede yer vardır . 

• * * MUddelumumlllk 
Batmuavlnl 

Bir aydanberi mezun buluna• 
mllddeiumumilik batmıavini ba1 
Salih dlln vazifesine tekrar b şl,-

- Gözünaydm, Hasao Beyciğim! 
lamaz. ıllrüldtl. velerdeki ayaklı gazeteleri görHn, asıl 

1 
... Habeı • ltalyan harbi patlar pat· ı ... Siz, ııuotocilerln ekm•Ainlz• yai 1 Haman B. - Sade bizim mi ya? K ah-

onlara ıtın doğdu alizlml 
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8 Birinci Tetrln 

Her gün 
Habeşi&tan 
Kolay Yutulur 
Lokma Değildir 

ltalyan ordusu Habeş topraklarında 
i1erlemeğe başlamış bulunuyor. 

Her türlü modern silahlarla techiz 
edilmiş kuvvetli bir ordu ile, zayıf bir 
müstemleke askeri karşı karşıya gelir
se, şüphesiz kazanacak o1an birincidir. 

Fakat ileri bir memleketle, geri bir 
memleket halkının savaşında bu tah
mini altüst eden öyle amiller vardır 
ki, bunları gözönüne almaksızın yapı
lacak tahmin hatalı olur. 

Bu iddianın doğruluğunu anlamak 
İçin F asta Fransızların altmış bqş se

ı•' ncdenberi yapmakta oldukları acı tec
rübeyi tetkik etmek kafidir. Bu tetkik, 
bize ltalyanın Habeşistanda uğrıyabi
leceği güçlükleri de açıkça göstermeğe 
yarar. 

* Fransızların F asta sükfuıu yerine ge-

SON POSTA 

Resimli Malcale 

Kalabalık kar• 
ıııında tek adam, 
bata. bir kOtlefl 
arkaaı ııra ıGrOlr• 
leyebllH, kBl'flllD• 
daklleri, kellmel•• 
rlaia aflarına ta• 
kıp ılhlrbaı aibl 
bGyOJe7en bttyOk ha 

~: 

tipler HJa llderler,zamanlarmın,1etl1tl1derl muhitin, bulun• 
duldarı eemiyetla maluulldOrler. Cemiyet onların ruhunu, 
lterkeaio al .. iaden bir parça alıp koca bir yanar dat 
yaratabileHk kudrette yuturııp 7etl1tirmlttir. Bunlar 
maıt .. aa lnaanlardır. 

a Cemiyet Ve Deha a 

Hepimiz bu mil• 
teına adamlardan 
biri olabillrls. Bu 
irin mektep ıırala· 
randa mtlte•a1:1, ıu 
ıiz, n •lllk görU· 
n•n çocuk, yarın 
'-~le bir bıllıı: li• 
-'Hl Jetitebilir. 

Hepımlsill lçhade 1anmata huırlanan bir mukaddH alet 
nrdır. Cemiyet denilen kıvıleım o ate9e dokundutu gOn 
herblrlmizln içinden bir yanar dııf dolabilir. 

Ooun için bit kimHyl kOçük ırörmeylnlz, hiçbir 
kuwveti ealrıremeylnlz n debinıa 7etiımeılne hiçbir 
eaıel bırakmayınız. 

Sözün . Kısası 

Moda Olan 
Adlar 

--------- Ek· Ta -
Çocukluğumda, Cimdallı... Şina -

nay .. gibi adlarla satılan kumaş, oyun
cak, lavanta gibi şeylerin, halk arasın" 
da müthiş rağbet ve revaç bulduğunu 
hatırlarım. 

Kim bilir hangi bir külhanbeyinin 
nasıl bir çapkının, günün birinde sar
h~ ağzından fırhyan bir kelime, ateş 

· almış bir barut serpintisi hızile, az za" 
manda bütün bir memleket halkının 
zevkine hakim oluvermişti. 

Çarşıda, pazarda, her şeyin Cimdal· 
lısı, Şinanayı aranıyor ve kapışılıyor· 
du .. 

Aradan zaman geçti.. Meışrutiyet 

ilan ediyordu. Moda, bir müddet, • gali· 
ba otuz bir marta kadar - çığırtkan o
larak (hürriyet) kelimesini kullandı. 

Daha sonraları, Balkan harbi sırala· 
rında, Beyoğlunun, düşmanlara te • 
veccüh besliyen muhitinden bir balka
nik modasıdır çıktı, İstanbulu istila et-

iya• 
ktf 
ruf 
4' 

tıt• 

tirebilmeleri tam altmış beş sene sür
ınüştür. Hem de Rifliler Habesliler 
kadar güçlük gösterme~işlerdir. 'Fas 
ta Habeşistan kadar sert bir yer değil· 
C:llr. 

ti. 

~1------------------·---------------------·~ HMhlumumW~ A~~ bm~· D A B t L i B A B E B L E R 1 :::~~;~~.bir takım kumaşlara da nam İtalyanların işgale kalktıkları Habe" 
~istanda dağlar daha yüksek ve daha 

dDll lert, arazi daha arızalı, askeri harekat 
in• Jahası ana vatandan daha uzaktır. 
ah• ftalya Fransa kadar yerli asker, para ve 

insan kuvvetine de malik değildir. 

·-----------------••••••---------------•••• Barıştan sonra halk, bir zamanlar tango rengine, tango biçimine, tango 

* Umumiyetle hakim olan kanaate 
!at göre, geri memleket halkı tank gibi, 
da• tayyare gibi, uzun çaplı sahra topu gİ· 
KO ili motörleşmiş bir orduya karsı dura" 

ınaz. Halbuki bütün bu mode;n silah~ 
lar ancak cephe harbinde. işe yarar. 
Kaıışınızdaki düşman yayılır ve dağı" 

~ fırsa, bu silahları kime karsı kullana" 

Emlak Satışları Git· 
tikçe Azalıyor 

Durgunluk Tapu Haıılatı· 
na Da T eair Etti 

latanbulda emllk satııları glln 
sr•çtikçe aıalmaktadır. Bunun iki 
sebebi vırdır. 

1 - Eakl emllkin Irat getirir 
vaziyetten çıkmıf olma11, 

2 - EmlAk fiıtlarmın hır 11 .. 

11
• •,: cıaksınız?. F asta Rifliler Abdülkerim in 

b
!J Jiumandasında bir cephe teşkil edinci" De dUımeei. 
P k d F Birinci sebebe &'ÖH emlAk aa· ye a ar, ransa bu silahları kullana· 

eh btı dUımuı, buna mukabil ana 
ntarnıştır. Abdülkerime karşı tank, 

aatııı Ye yeni yapı artmıtbr. Yeni gaz, tayyare, top kullanılmış. Fakat 0 • 

d yapıların yllzde Hkıenl Irat getl· 
nu, a mağlup edebilmek için. üç yüz 
b. k. ·ık rir vaziyette, apıutıman, mağaza 
ın ışı i müşterek bir Fransız _ f8• 

l d Ye fabrika olarak yapbrılmakta· 
panyo or usu iki sene uğraşmağa 
mecbur olmuştur. dır. Yapı çok ucuza mal olmakta * kullanılan malıemenln iyUlğlne ye 

H t b' · · h d f fenalığına göre metremlk' ahı t 5 arp e ırıncı e e düşmanı mah-
yetmektir. liradan 35 liraya kadar de~iımek· 

F k t d 1 ' tedir. Bu fiata aablt mobilya da a a mo ern si ahlar, yalnız modern 
milletler arasında muharebe etmek İ· dahildir. 
çin yapılmıştır. Modern silah ancak hü- ikinci aebep Uzerlnde durul· 
yük cephelerde, kalabalık ordulara maya değer vaziyettedir. EmlAk 
k k 11 fiatlan bUyllk bir sllr' atle dOş· arşı u anılır. 

mektedlr. 3 sene evvel ao bin 
• Fransızlar F asta kar~. ılarında bir 

h " liraya aatın almak için yalYarılan 
cep e, bir hedef ve kalabalık düşman bina buatıa 10 bin liraya mOıterl 
orduları bulamadıkları için bu silahla- bulamamaktadır. Bu ıayanı hayret 
rı kullanamadılar. Ne tayyarelerin dUtUt emllk aahlplerlni tellfa 
:mfbabr~ıman edebileceği şehir, köp" dUıUrmllı, ıablık malı olanlar 

' a rıka, mühimmat deposu, ne de mallarını biran enelden elden çı• 
~ankların, motörlü topların, büyük or~ karmlya çalıımaya batlamışlardır. 
C:luların gidebileceği muntazam yol. Fakat alıcı nazlaomaktadır. 
Fransızlar düşmanın silah seslerini isit" Bu durgunluk tapu haaılahna 
tiler, fakat kendisini göremediler. ' da tesir etmlıtir. En çok muamele 

naO , Toplar ve tayyareler başlangıçta ipotek Uzerinedir. lpotekde de 
bs1 ~~h~et ve korku saldılar. Fakat sonra tapuda alınan harç hemen hiç 
şl•- ır ı şe yaramaz oldular. Burada süva- denecek kadar azdır. 

ri ve piyade, top ve t d dah ........ , , .... , ..... ·~ ........ ~ 
ayyare en a 1 v ah · · zt b çok ise yaradı G . uguna, m rumıyetıne ve ı ıra ına 

' . ayrı muntazam yol l O .• 
larda dagvınık d'. k - uzun müddet kat anamaz. nun ıçın 

' uşmana arsı ancak H b . . . d b" 
onlar ilerliyebildi. · a eşıstan harbı, bırkaç ay a ıtmez" * se, İtalyayı senelerce işgal edip yoran 

ezeli bir harp sahası olacaktır. Habeşistan yolsuz bir memlekettir. 

Ekmek Fiatı 
Para Daha 

Yükseldi 

10 

Zahire flatlarmda yükseklik 
deYam etmektedir. Anadoludan 
pek az buğday gelmektedir. Re· 
kolte g&çfD seneye Dlsbetle nok· 
1&ndır. Fakat bu nokunlık kıtlık 
manasına alınmamalıdır. Geçen 
yal ümidin feYklndo mahsul alın· 
mıı, satılandan ged kalanı da 
iıtihlAk miktarından çok fazla 
olduğundan mahııd flatları çok 
dUtmUıtU. 

Bu yıl mabıul oormaldır. Ff· 
at da geçen seneye niıbetle yük· 
sektir. Fakat evvelki aeuelere 
nlıbetle fiat yine dnıuktUr. Buğ· 
dayın bu sebeple yllkselmekte 
olması ekmek fiatlarına da teslr 
etmektedir. 

15 gllndeo 15 gllne ekmek 
narhanı tetkik ve tesblt eden 
komisyon dlln de toplanmıı, ek• 
mek ve francela flatlarına yeni· 
den zam yapmıya lüzum görmUı· 
tUr. Bunun için ekmek fiatına 10 
para zam yapılmıttır. Ekmek 
Çarıamba gUnUne kadar 10 bu· 
çuk kuruıa, Çarşambadan itiba
ren de 10 kuruı 30 paraya satı• 
lacaktır. Francela da Çarıam ha· 
ya kadar 14 kurup, Çarıamba
dan itibaren 14 buçuk kuruşa 
ıatılacaktır. 

iki Otomobil Ka2ası 
AonHile birlikte Beıiktaıa 

gitmekte olan F alk çocuta ıoför 
Ahmedln 2376 1ayıla otomobili 
çarpmıştır. 

lf Şoför Tevfftin otomobili 
de Kıııklıda merkeple yoldan 
ııçen mUtıkalt Mustafaya çarp
mııbr. 

iSTER iNAN iSTER 

'f ramvay Şirketin
den Alınan Paralar 
fstanbul Sokakları Tamir 

Ve Islah Edilecek 
Tramvay Şirketinin lade1lnl 

kabul ettiği bir miJyon 700 bfn 
liranın 700 bin liraıı tamamen 
bankaya teslim edilmlttir. Geri 
kalanı da her ay muntazam tak· 
aitlerle ödenecektir. Bu paranın 

nereye aarfedileceği henUz malfım 
değildir. Bu paranm lıtanbu1 Be· 
lediyeslne verileceğine muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Belediye de bu paranın mün
hasıran Istanbul ıokaklarınan ta• 
mir Ye ıslahına tahılı edilm11i 
etrafında bir cereyan vardır. Bu 
takdirde her yıl Belediye bütçe· 
ıine Istanbul sokaklarının tamJrl 
için konulan tahsisat lstihlAlc be· 
deline ilive edilmek ıuretile yeni 
caddeler açmak lmkAnı da elde 
edilecektir. Baymdırlık BakanlıA"ı 
nezdinde b u hususta teıebbOıler 
yapılacağı umulmaktadır. 

Avrupadan Getirilecek Hazır 
ilaçlar 

Ayın 23 Uoden itibaren Avrupa• 
dan i•tiriJecek biltü hazır lllçlar 
için Sağlık bakanlığından lıin almak 
icap .,tmektedlr. Sipariılerden 
evvel de Bakanlıktan bir ıımar• 
lama izin kağıdı alınacaktır. 
Ismarlanacak hazır ilAçlar için 
gümrüklerden fatihlik pulu sabo 
alınacak, bunlar fabrikaya gön• 
derilecek ve lliçlar fabrikadan 
yollanmış olarak getirilecektir. 

Üniversite RektörU 
Lihideki arsıulusal adalet dl· 

Yanınca seçileceği ıaylaları dön· 
mekte olan Üniveraito rektörU 
Cemil Bllıelio, ılmdiki vazifesln• 
den hiçbir suretle ayrdmıyacağı 
anlaıılmıttlt'. 

İNANMA! 
Bu yolsuz ve sarp memlekette mo _ 
dern silahlarla harbetmek mümkün r 
değildir. Dev gibi mühimmat sarfeden 
tank, top, mitralyözlere tenha dagv baş" 
1 Ceaevrede bir U1ualar Soıyetul nr. Bu ıoıyetenin kere mGaaller61I actı, onlar daha ifneye iplik 6•çlr-
~rında mühimmat yetwtirmek için yol kuruluıundan makaat dlnyada barbın önünO almaktı. meden harp batladı. 
lazımdır. İlerliyen askere erzak geti- Onun için de bu ıoıyeteye riren dnletlerin biribirlle Şimdi harbın lSnOne geçmek içln ıoıyate asalarının 
recek kamyonlar nereden geçecektir? harp etmeleri JHak edildi. Kim ki batını kaldmrH, harekete geçmHi lbım. Yine Betler komltH~ On 

İtalya ordusu içeri girdikçe karsıla- diferleri onun batını eılverecekti. Oçler komitHi, Huıull komiayoo, Huıu•I komite, r•por 
facağı güçlükler artacaktır. ' Bu defa ltalyan b•ı kaldırdı. Dlter aza onun falan diye IA.fllgüıafla vakit ır•çirlllyor. 

* baııaı ezmek terek ti, fakat Üçler komltHI, Betler Bu gldltle harp bitecek, fakat UlHlar ıoayetHloin 
f talya ı· k · l konıiteıi, Oa llçler komitui, A11amblo dediler. Mttza· nıOzaker•lerl bltml7ecektlr. nın yer ı as en o maması da 

o~un için yenilmez güçlüklerden biri" J S T E R 1 N A N 1 S T ER J N A N M A 1 
dır. ltalyan askeri Habeşistanm susuz" ~-------------------------------...:0.-----------·-J 

kumaşlara düştü. Çıraklıklarında, dük
kan kapılarının önünde: 

- Cimdallı mallar, bunlar!. 
Diye haykırıp rağbet celbedenler, 

şimdi kıranta birer patron o~Uf: 
- Tango mallar buradadır, efen .. 

dim... Buyurun! 
Diye müşteri avlamağa çalıştılar. 
Gel zaman, git zaman, zevkler de· 

ğişti. Daha geçenlerde, Babıali cadde· 
sinde bir yaymacı: 

- Karyoka mallarl. Kukuraça 
mallar bunlar!. 

A vazelerile satış yapmağa bakıyor
du. 

Şimdi, İtalyanlarla Habepler kapı
şalıdanberi Karyoka ile Kukuraçaya 
metelik veren yok. Anlıyorum ki ya· 
rın, öbür gün Adua çorapları giyecek, 
Adigrat boyunbağları takacak, Eritre 
kebabı yiyecek ve Musolini tı.raf bı .. 
çaklarile hraş olacağız. 

Hadiselerin moda üzerindeki tesir
leri kadar, dünyada hiçbir ~eyin hiçbir 
şeye tesiri olmamıştır. 

Yaralı Olunoe .•• 
15 gUn evvel Cevat adlı biri 

tarafından bir kaYga netlceılode 

Fuat Cemil llilmlnde (38) yaıla· 
rında bir genç, kalbinin nstllnden 
bıçak yaruı aldığı için Cerrah· 
paıa h&litahanesino yatırılmııta. 
Ha1tahanede Fuat Cemilin kal• 
binin Dııtnnde m uyaffakıyetll bir 
ameliyat yapalmış Ye bayatı kur• 
trılmıştı. 

Fuat dun hastahanede lbtilAt· 
tan öldüğll için Mnddelumomllik 
tahkikata el koymoı ve tabibi· 
adil Bay Salih Haılml ha1taha· 
neye göndermiıtir. Salih Hatim 
baıtahanede c11edlu Uzerlnde 
otopsi yapmıı ve gömnlmeılne 
mUaaade etmlttir. 

Cevat tevkif edllmlıtlr. 

Yangm Ba,ıangıçları 

Tavukpazarı KnrkçOler soka• 
tındaki Halil Bey hanının bir 
odaaından yangın çıkmıı, b .. 
men ıöndUrlllmtlıtnr. Hanın sigor
talı olduğu anlatılmııhr. 

'f. IstiklAl caddealnde kuru 
kahveci Misak'ın dükkanının 
bodrum katından yangın çıkarak 
içindeki eşyalar yanmaya baılar
ken söndürlllmllttlir. Eşyaların 
( 1500 ) liraya ılgortalı oldui• 
anlaıılmııbr. 
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Çocukların 
Şahadet Ettiği 
Bir Dava 
Sadri davacı, Nazmi suçlu. :ikisi ·de 

yirmi yatlarında birer genç. Nazmi Ye
f ilköyde bir av emumda Sadriye kar,.. 
ten tüfek atmak ve onu yaralamUla 
ıuçlu. Duruımalan ağırcezada gl.rülü· 
yor. 

Hadisenin plıidleri de sekiz, on yaf· 
larında üç tane çocuk: Hilmi, Ahmed, 
Necati. , 

Üçü de sıra ile ftlhit olarak salona 
çağınldılar. Hiçbirine yemin ettirilme
di. Fakat ü~ de hadiseyi canlı canlı an
lattılar. Meğer bu küçilkler birinci ça· 
ğmbtta mahkemeye gelmemifler. Bat· 
kan her üçüne de tordu: 

- Niçin gelmediniz bakayım? 
- Benim ayakkaplanm yoktu efen-

dim. 
- Biz de lttanbula lafımyorduk. 
Suçlu; tahitlerin birer çocuk olduğu

nu, sözlerini kabul edemiyeceğini bil
dirdi ve böyle bir ıuç iflemediğini de 
ıöyliyerek kendi tahitlerinin de çağırıl
masını diledi.. Mahkeme bu iıteği ye
rinde bularak durufJD8yı bqka güne 
btraktı. 

1 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

=ı 

Sah 

(*) 

SON POSTA 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu l'ec:e nöbetçi eczaneler ıunlat 
Alemdar ( Eaat ), Beyazıt (nelk" 
Ş.hudebaıı (tbrabim Halli), f f 
(Vitali), Akaaray ( Ethem Pert• 
Karal'ilmrlk (Suat), Kadıköy ( 
llleddin ye Rıfat ), Oıkldar ( 
medlye ), Samatya ( Teoftloı ), 
kuk6y ( lıtepao ), Beflkt•t 
Sarıyer (Oıman), Emla8ol ( 
Kemal), Şiı!i (Necdet Ekrem), ( 
yoi\u (Kanzuk, Karekin Klrkçif 
Glloeı ), Galata ( Hidayet t, Şe 
mini ( Ahmet Hamdi ), Hat 
(Yeni Türkiye), Ka1ımpaıa ~,ı 
Turan ), Küçükpazar ( H. Hu 
Blytlkada (Şinuı), Htybali (Yu• 



Üçan Pire 
Çok Rağbet 

azand 
Mignet isminde bir Franıız 

Bu taggaregl laJ yareclsl bun· 
gapatr adam d n bir mUddet 

evvel herkesin 
bir de kitap kendi vinde ya· 

gazdı pabileceğl kilçUk 
ve s de bir t yyare icat etmiş 
Ye ismini de "Uçan pir ,, koy• 
mu tu. H rkeıin havacılığa Ye 
hava sporunu merak ıardığı 
ıu zamanda, Mignctin icadı bUtUn 
Avrupada ve bilhasH lngilterede 
bUyUk b'r alak uyandırmış ve 
her taraftan yapılan ricalar 
üı rine Mlgnet bu tayyarenin 
nasıl imal olunabileceğini herke
aln anlaynbllece~i bir lisanla tarif 
ed o bir kitap yazmlfbr. Bu kitap 
"Bri nnya lmparatorluAu hava bir• 
liğl,, tnrafınd tercüme edilerek 
ıatılığa çıkarılmıı ·re derhal me· 
raklılan ve bilhaasa gençler tara· 
fmdan kapııılmıştır. Bugün bir 
çok klmHler evlerinde bu ''uçan 
pire,. d n birer tanı Japmakla 
meıguldUr. 

Bu klıçllk tayyarenin her ak· 
ıamı evde yapılabilmekte lae de 
yalnız mot&rtı f abrlkadaa alıa· 
makt dır. Her ı•yl dahil oldujıı 
halde böyle bir tayyare 80 lngt
liz lira ına yani bizim p ramızla 
500 liraya mal olmaktadır. 

Bu "uç.an pireler,, 100 met· 
reden ha•alanmakta •• 60 • 70 
mfl slir'atle uçablJmektedirler. 

· Fra seda: -
- -
Komünistlerle 
Ateşten Haçlılar 
Çarpıştılar 

P. rıı, 7 (A. A.) - Pontlns yakı
nında Villeplntede top antı yapaa 
600 komOolıt ile 1.000 "Ateıtenhnç • 
lılar arasında bir döğlı olmuı~~. 
Bırçok ılllhl r atılmıı, pollı araya 
airmiıtir. Bir pollı komlıeri lobutlıı 
Ud " At tenhaç ,, lı da kurıua)~ 
yaral nmıtlnrdır. Kı•ıa l:ıaltırılmııtır u= • 

ci 
Bu geri anda \ 

Sofyada Yak la
nanlar 153 ü 

Buldu 
Sofya 7 (Özel) - Yapılan ine • 

lenaelerfn sonucunda, kırala ve O· 
kOmet erkıinıoa k rıı ı lknstl uır
lıyan Dam} in V elçef, ııy n birinci g•· 
ceııi S Ynitııa köyOne geldiği ı:aman 
sulkBltçiler, ke.ııd erinin ele Y r'l ik· 
!erini anlamıı'ar ve hemen t•flerl 
DamAn Velçefin tekrar Yugos av1aya 
döomes·nı lsto lılerdlr. 

Bırkııç defa ııorguya çekilen Dam. 
yan Vcılç. f'ın iıtic'nbı daha devam 
edecektir. Tevkif edilen eski Baıba• 
kan Kımon Georglef ile eski Fınanı 
Bakanı Petar Todorof'11n soruıturul
maları henüz bitmemiftlr. Bunların 
ifadeleri gizil tutulmaktadır. 

BugGnc kadar Sofyada tevkif 
edilenler n aay aı 153 d r. Mnkuf 
b•luoan ııiibaylar da 50 dlr. Suikastta 
ilgllerl olan Ruscull i'arln:ıro undan 
Oç ıtlbay da Rom nyayn kaçmıolar
dır. Nevrokop bel.diye Baokıını da 
tnkif edılmfıtlr. 

Harplerden zarar 1rören1erin Birlik 
Baıkanı Gbdof, gezetectlera dl1•• nde 
hlk.Qmetten ıuikaatplana memleket• 
ten derhal teml.ılenmesiol iıtemlıtir. 

Suikast hldlıul, memlekette eko
nomi vaziyetini de çok bozmuıtur. 

Amele BlrllDlnln Kongr si 
Sofyn, 7 ( Ôzel J - Çıkıı• ıullcaat 

hldiaeıl Jldaden ierl bırak.ılnn 
Bulgar uluHI amele blrllthwı koogrelli 
ayıa 20 ılade veya fl7 ıbıd topla• 
nacaktır. 

Çekoslovak Reji si Bulgerla• 
tandan TUtUn Ahyor 

Sofya, 7 ( Öul ) - Çekoalovnk 
tntan rej"ıf, Bulgar tntanler"nin 934 
mahau16.tından ( 800,000 ) kt1otra111 
Bul1rar tiltOnU a)mıya karar Hrmlıtir. 

Avusturyada: 

Yağ Buhra ı 
Baıgösterdi 

Viyana, 7 ( A. A. ) - Polih11cıhe 
KorresPondeoz, bit beyaaname ne e
derek halkı f aıda miktarda raA' satın 
almamnAa dnet etmektedir. Halkın 
lhtlyaçlarıadH fasla 7aj almaları 
Hatları arttırmııtır. 

Rumi bir blldlrlkte halkın y~tsıı; 
kalmaması makaadlle domuz girel nln 
arttmlmuı için hilkQmetçe her türlü 
tedbirin nlındıfı bHdlrJlmekted"r. 

SellJ lkten bir gBr.Unu,, ken rda Genen1I KondJI s 

Yunanistanda Taçlı Demokrasi 

Kondilis, S inikte Ver
diği Söylevde Diyor Ki: 

''Krallığın Yeniden Kurulması Her Der
de Şifa Olmaktan Çok Uzaktır ... ,, 

Atina, 7 ( A.A. t _ Atina njanıı ıırzuıu olmııyan mUıelllh kunetlerln 
b"ld"rlyon Bıııb muavini ve mUn1uıaıron ıUel itlerle utrnımalanna 
sU bakanı aen.cral Kondiliı yardım edecek Ye bU\cQmetlerin nor-
Sellnlk'de bi!yOlc bir l..alabah~ <>n~o- maJ olıırak dc't'letlo bat na geçebJl-
de Ye allaf1ar araaıada Yerd g1 soy• meal için ıiyasal alanda b"w uyuıul· 
letdc, 1924 d• cumhuriyet ll olun· J k . 
du~u nkit keodlılnin yine .U bıık nı 1118 temin e1 eye e tır: 

uluadutwau •hemmiy•tl• kaydettik· Eter bayındır bır Yun~~tatan 
teD ıoııra dcnıiıtir ki: gfümek iatiyou aız Kral JorJ u be-

" imanlı bir cOmhuriy•tçl n ~nk· men tahta dnnt ediniz.,, 
tile cllmhurlyctln ruiiddi1 olan, lııı· Papqnast&&J.unun Protestosu 
nedan it• hiçbir ilırlıi buhmmad ktnn Atlna 7 (Ôıel) - Lideri bulun· 
batka onun en a r.nınz lı~r . dü4 n• duğu ite; ye çiftçi partisi merke• 
lığını Japmıı olan ben. n• ıç n bugOn 
krolçıhRın y nid n kurulnıaıını isti- :ıinln kralcılar tarafından bukınn 
JO um? ÇOnkD cDll'lhuriyet baoka utraması Oz:erlne Papanaataıyu B t• 
J rlerde aalntıldığı gibi Ylln ohtauda balcana blr protesto mektubu gön· 
hiç bir za an kuru amıımıtbr. ~iktı.· dermltlir n Baıbııkan Çnld ris bu 
törlllk ue Yusıan uluıu tBbı tino hAdl1eler karıısında duyduğu teeuürO 
uygun değJlcl r. . . 

Ortıtda batka bir rejia yoktur ve izh r etm19tır. 
taçh demokruly• dönmek mecburi- Avukatların Bir Kar•rı 
yitiodeylz. ÇOokD bu rejhni be 1 e Atioa, 7 (Ôze) - A'Y'Ukatlar 
ebnit buhnnıyoruL Eğ.ı taılı demok- • . 
r • mevcat olmasaydı bunu Yunıuıiı· Baroıu HJim yUzUnden duygula· 
tan için icat .tmek 1'zım••lirdl. rı dan dolayı t kıp edlleceklerin 

d 
Krd allılflD 1

1 
.. idk 0 kuruklmıı•ı khter mUdafoaalarmı meccanen kabul 

er e ı o o ma .tan ço uxn ır. . . 
Ancak lkfHI Jorju.o ğlSst:ermlf o~duğu etmeye karar v rmııtır .. 
demokrat devlet baokam nııflorı no- Din• itil KapsUll r 
mal siyual h "1 hn ,..rt r•lmea'nc .,.. Atina, 7 (Özel) - Birinci Kı· 
vatann hizmet etmek en başka bir ral Y orgloln mUıesloln balko· 

BIU 
Amerika da 
Boşanmalar . 1 

Gazeteler Ameriknda ho§anmnlann ina· 
nılmıyacak kadar ço ~ aldıgını yuzıy r. 
Bu yazılı§a ve ortnya konan rakamlara ba
kılırsa artık eskimi§ olan yeni diınyada h r 
evin temelini ç"riık t nımak }Azım a le· 
cek. Çünkü yıld h kyerl rine du n bo· 

nm daval nnın sayı on binl ri or. 
l in dıkkatc de w er tarafı bir ko dıın 

bo n k danın h n ha bir k 
y , ondan do. bo andıktan sonr ti 
dorduncü 'e be ınci kocaya varın ı 
yeni duny dn bl!!I kocadan art k a 
111 nların bulunmaSldırl 

Bu bol bo:sanma bana ki Bu w d n 
Voy\ad lanndan Yani Vnsilıko u h r • 
1 ttı. Bu ndam Giritli.. bir serseri idi kin 
mbn z entrikalar çevirdi, Avu turya ra· 
yın yanatıtı, omdan aldığı yardım! Buğ· 

dan diynnnn geldi, Voyvadn Aleka 1dn 
.kaçırdı, yerine geçip oturdu 

Bu adam, pnpaslardnn kendine uydur· 
duğu yardakçılnnn n wzilc tunh el hır de 
duş m salı uydunnu tu. Cuya ona u u· 
sunda üç melek gorünilyor ve her biri 
tarafından başına yrı ayn bırer taç ko· 
nuyordu. Bu taçlar ERak, Buğdan, Tran· 
·ıv nya ülkelerinin bir elde bulun c mı 
müjdelıyordu. O günlin )'alanı bugün er· 
çek oldu, onun bugünkü mevzuumuz il· 
gisi yok. 

l§te bu Yani Va!liliko , halka ho Ö· 

rünmek iı;in Ulahlann pek sevdiği lvan 
admı da aldıktan sonra bir siırü y nılıklt>r 
yapmıya, kanunlar düzmeğe koyuldu. O-
nun ortaya koy.duğu sayısız kanunlardan 
bırı de boşanma kanunudur. 

O devirde Buğdan1ılar yılda bir kan 
bo§uyorlnrdı. Üç besili domuz. bir ten ke 
bal, bosanma hükmünü verecek, kurulla· 
nn göz.unu doyuruyordu. Halbuki bu ko-
lny boşama yüzunden nüfus az.nlıyordu. 
fuhu çoğalıyordu, yuva kurmnk imkanı or· 
tudnn kalkıyordu. 

Yani Vastlıkos bu durumu düzeltmek 
için kestirme yürüdü, kansını boşayıp ta 
bn!I bir karı alanlan ölüme mahkum cı· 
ti. Bu cezn, o ülkede bopnma davaları· 

nın kökiine kıran getirdi, bütün eşler ara· 
sınd p rlnk bir geçim ba§lndı. 

Amerikada bo§anma istiyen kadın. 
lardır. Yani Vasilikosvnri dnvrnrunıy ım 
kan yoksa bile onların ikinci, bele üçüne( 
bir kocnyn varmaları )'n k edilir e l k: 
yerlcrınin kapı ını, bo§anmak için, çala 
cak kadın kalmaz anıyorum. 

M. T. Tan -
nundan dlnamitJl kapsilller a1 ıl· 
mıştır. Bu yüzden o civar ohal si 
heyccnna dUımUştür. Polis bu 
hadis el 1 komUnlatl rin yaptı w ı 
kanaatindedir. 

810.935 ti ı C' f T No.8 - Ey, lcorktuğun, dütündüğün bu - Yazılı olsun, ne çıkar? Aradık- cuklar, akranlarında görüyorlar •. Can~ 
.Jt mu? Zekiye kadar bilgici, akıllısını, lannın hepsi, kırk bir buçuk ma,allah, lan çelanez mi? Elim erdiği kadar 

e r mumla arasalar bulamazlar. Sen, o çocucağıında yar ... Ondan iyisini mi aüale~ giy.indirip kufandırmak için 

= 

n r I/ L IY r N L r n. yandan hiç merak _etme... bulacaklar? •.• Benim, seni aratıtım çabalıyorum. .. Amma, gene olmuyor •• 
t:1 t:: n i: i:: H - Batka da var. Baka... Zekiye, bir ite gİrmeği, iyice kafasına 
1 §f·Ş#l§J'"F'*'·ls' iman abla, neticeden emin bir ta- Geldi, küçük bodur iskemelyi çek- koymuş .. Gazetede bunu okuyunca 

Ihsan abla kızmifb, sarnıcın kapa- - Gazetede nel~ yazıyor? Zeki· vırla gülümsedi: ti~ kartıma oturdu: ellerini çırp~ sıçradı, sıçradı. •. 
ğuu iddetle kapattı: ye, bana, dojru dürüıt anlatmadı ki.. - Onu da söyle. - Beni iyi dinle .• Kaç gündür, bu Gözleri yapnnca bumu almıağa 

- Ne zaman, nerede öğrenmişler? Bana, pek kolay aibi göaterdi de... - Gideceii yer, hesab, para ıtlerile yüzden... Hof, sade bu yüzden değil batlamıtlı, koynundan mendilini çı· 
Alay eder gibi ağzını yaya yaya söy- Batımı geriye ittim: uğra,an bir yer ... Heaab bilmek lazım. ya, daha bafkaları da var!. Neyse ..• kardı, bumunu aildi, mendili katladı, 

lüyordu. - Pek kolay deiil, İhsan ablacı- Ihsan abla, ocaktaki ızgaralara k~ Onlan, aana sonra anlatırun... Kaç tekrar koynuna soktu: 
- Ne zaman, nerede öğrenmi9ler! ğım .• Yazı makinesinde yazmasını bi- mür döküyordu: gündür, Zekiye, vır vır, batımın etini - Evveli, kendi gidip anlamak, öğ-

0 kadar sene mektebe niçin gittiler? leni istiyorlar. - Zekiyenin hesaba aklı erer. He- yiyor ..• Artık eskisi gibi dejilim ••. renmek istedi. .. Ben, mani oldum. De
Oyun oynamak, boy göstermek için İhsan abla, kovayı almıf, ocak ke- le para heaahlanna ..• Sütçünün, ek- Hani, hazan sinirleniyor, ağır da aöy- dim ya, nenin neaidir? Bilmiyonız ki .. 
mi? Ne zaman, nerede öğrenecekler? nanna bıraktığı büyük tencereye su mekçinin, bakkalın defterlerine hep o, lediği oluyor amma, hakhsına haklı, 1lk aklıma gelen sen oldun .•. Bilirim, 
Mektepte ... Aralannda öyle çıhr çıtır dolduruyordu. bakar. Kaç kere sütçünün yanlı ını, çı· hakınzma haksız! lğri oturup dQğru dalgınaınchr, müaeyyipıindir, ihmalci· 
söyleşiyor, konutuyorlar ki duyaan, Zekiye, yazı yazmaanı bilmiyor kardı, kaç kere ekmekçinin hesabmı konutahm. Zekiye, evde oturmaktan ıindir, ama, gönlün iyidir. iyiliği sever· 
parmakların ağzında kalır. mu? düzeltti, kaç kere de bakkalın fazla ia- sıkılıyor. Sonra: Anne, biz, daha ne ain ... Sen, gazetelerde çalı9ıyo11uu ..• 

Boynumu bükmekten batka çaresi - Öyle yazı değil.. Yazı makine- tediğini, yüzüne çarptı... vakte kadar aenin ba,ına yük olup o- Bilirim, tanıdıkların çoktur. Zekiye. 
yoktu: sinde yazmak bafkadır. O, ayn bir - Bunlar, öyle hesap değil... turacağız! diyor. ye güveniyorum, güveniyorum ama. 

- Peki affederain, bilmiyordum. hüner, ayrı bir marifettir. İhsan abla, ocağa döktüğü kömürün Ihsan ablanın gözleri dolu dolu ol- gene bir tanıdık olmalı arada ••• Bir Ö-

Buna, ben de sevindim. Yalnız ..• Dur- Ilı.an abla, dütünmeğe vaımıfh, ce- üatüne boruyu koydu ve mangaldan muftu, yenile gözlerinin yatını aildi: höcük lazım ... Tanıdıkla girmenin ~a-
dum. llısan abla, dile dik bakıyordu: vab veremedi. mqa ile aldığı bir ellemeyi borunun _ Ah, bu aözler, pek yüreğime li batka .•• Sen, önce gider, hirA iyıce 

- Yalnız, ne var? Haydi, gene bir - Ihsan ablacığım, sonra bu iti İg.. içine ath: dokunuyoı-. .. Yavrucaklanm, çalıtıp, sorar, anlarım. •• latenen pekala, YOo! 

pürüz çıkar bakayım. temeie gelecekler arasında imtihan - Yetitir .•. Sen, bugün ters tara- analarına bakmak istiyorlar ..• Ah, ben, lunu, kulhunu, ko~yını bulursun ... 
Onun hiddeti karşıaında, ıinmif gi- yapacaklar. fmdan kalkımfs'ın ... yorgunu yokuşa bekar çama,arı yıkamağa, el kapıların- Bunu, senden bekliyorum. . . . 

bi sesimi alçaltbm: Ihsan abla, kovayı tekrar yerine bı- sürüyorsun.. Ağzında e~ip büzeceği- da hizmet etmeğe razıyım, tek çocuk- Ihsan ~laya ne cevap verebılırdım l 
- Pürüz çıkarmıyorum, lhaan ab- rakmıth: ne, fUDU yapmıyacağım de, kurtul. •• larım, üzülmesinler, sıkılmasınlar... .-. P~··· Bu gazete bende kalsuı.1 

lacığım .•. Pürüz çıkarmakta, benim - A! Bunu da yeni ifitiyorum. Ne sen üzül, ne de biz üzülelim! Amma bunu onlara açamam ki ... u. Gıdıp bır anlıyayun ..• 
bir menfaatim var mı? Zekiyeyi ati • Mektep mi orası? imtihan da ne olu- _ Hayır, yapmıyacağım, demiyo- nurları~a dokunur... Oçu de, pek U• İhsan ablanın yüzü gülmüştü: 
tıp da, yerine bir tanıdığımı kayıracak yormut? rum... nurludurlar... Hani, bana bakımlar, - Bir kahve dah içer mi in? 

değilim ya! . ···- Usul öyledir, lhaan ablacığım... - Peki, ne diyorsun ya? Fransız diye değil, kendilerine cep harçlığı o- - ~e~r ederim, fazla vaktim 
Zekiyenin İfe gİnnesini, elbet ben Gelenlerin arasında hangileri daha bil- frenkçesi bilir mi? Yazına makinesi lur, diye, bir ite girmelerini, para ka- yok, gıdeyım... .. . . 

de isterim. Yalnız, gazetede okuduk- gili, daha okumuf, daha ileri ise, onu bilir mi? Hesap bilir mi? zanmalarmı istiyorum. Ne yapayım, - Aman, sen de hep böylesındır •• 
larımı söylüyorum. seçip alacaklar. - Bunlan, ben sormuyorum ki... elim yufka... Onlan istedikleri gibi Hep ilitik oturursun.... Daha erk~ 

Cevabım, lhaan ablayı taf ırtmıttı: Ihsan abla, acıyarak güldü: : 1 Gazetedeki ilanda yazılı! giydirip aezdiremiyorum... Genç ço • Jlnım .•• 
(Arkası var) ' 
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Cenevrede 
Yeni Bir 
Siyasa Belirdi 

(Baş tarafı birinci yüzde) 

önüne geçmek ve doğrudan doğ· 
ruyn müzakere!er yapılm<sınn >ol 
açmak istemekte de am euiyor. 

* * * 
Altllar 

Londra, 8 ( Özel ) 6 lar 
Komite~i tarafından Italya·Habeş 
iht lafı haklunda hazırlanan rapor 
bu sabah Uluslar Kurumu kon· 
aeyine verilmiıtir. Konsey ltalyan 
azanm işt irak etmediği gizli bir 
içtima ektederek bu raporun muh· 
tov:yatını tetkik ve kabul etmiıtir. 

Maamafih Baron Aloiıi raporu 
henüz tetkike vakit bulamadığı 
için bugün ökleden ıonra yapıla· 
cak kosey lçtimamın geri bırakıl· 
masını rica etmiftir. 

6 lar komitesinin verdiği rapor 
tamamile ltalyanm aleyhindedir. 
Raporda, ltalyanın uluılar kuru· 
mu misakının 12, 13 ve 15 inci 
maddelerine riayet etmiyerek 
hareketile uluılar kurumunda 
iza bulunan bütün uluılara karıı 
harp vaziyeti aldığı bildirilmekte, 
bundan dolayl 16 ancı maddenin 
tatbiki zaruretl hAsıl olduj'u ya· 
zılmaktadır. 

6 lar komitesi, ltalyanan mtı
teca viz olduğunu ltalyan Yeaaiklne 
ispat etmektedir. 

ltalyanın l:eri sürmekte oldu· 
«"u mUdafaai nefı iddiası da cerh 
edilmektedir. 

Rapor çarıamba gtlnll içtima 
edecek olan asaambleye arzedi· 
lecek ve assamble 1921 tarihli 
miaak mucibince bu raporu umu· 
mi reye vazetmeyip azalarm her 
birinin kendi memleketleri noktai 
nazarından fikrini alacaktır. Bu 
içtimadan aonra ltalyaya karıı 
toplu bir harekete karar verile
cektir. 
ltalyanın Tekllfl Reddedlldl 

Cenevre,7 ( A.A. )- Konaeyde 
mUzakerenln tehiri hakkmdakl 
isteği reddedilmiştir. Aloislye hi· 
taben kaleme alman bir mektup
ta kendisine harbin cereyan et• 
mekte olduğu, çabukluğun elzem 
bulunduğu ve buna binaen tale
binin reddedilmiı olduğu ha tarla•. 
tal maktadır. 

lngllterede 
Londra, 8 ( Özel ) - 6 lar ko· 

miteslnin •6 ıncı maddenin tatbi
kini haklı bulan raporu burada 
iyi bir teair uyandırmqtır. 

• Cenevre, 7 (A.A.) -:. Uluslar 
ıoıyetesine gönderdl~I yeni bir 
notada, Habeı hükumeti di1or ki: 

''20 uçakla kuvvetlendirlJmlt 
olan Italyan kuvYetlerl dün 
Adigrata aldıktan ıonra Aduaya 
girmiılerdir. Bu ıehrin dıtında 
bulunan k•Yvetlerlmiz, menllerlnl 
muhafaza etmektedirler. Şimdiye 
kadar vukubulan çarpıtmalara 
ancak aınır muhafızlarımız Ye 
mtınferit kUçUk kıtalanmız lıtrrak 
etmlılerdir. Aaıl kuvvetlerimiz 
daha harekete ıeçmemiıtlr. 

ltalyan tecayfizU bu auretle 
ıuurın keain olarak tahdit edilmiı 
olduğu bir bölgıde vukubulmak· 
tadır. 

Mısırda 
Harp 
Hazırlı~kları 

(Baş tarafı birinci yÜzde) 

ları devam ediyor. SU bakanı ıık 
ıık görüımeler yapıyor. 

Genel ıapekter Spioke P8fa 
lngillı komiseri ile daimi temaa 
halindedir. MOhlm aeykulceyt 
noktalarınde, ıimendifer telikt 
noktalarında ve limandaki himaye 
kunetleri takYiye edilmiıtir. 

Bir lngiliz kıt'aaı St:dana hare· 
ket etmiştir. Durum daha ziyade 
fenalaıtığı takdirde, hükümet ga· 
zete:ere ve haber alınıp verllme
İlme karşı istiınai tetblrler derpif 
etmektedir. 

Altıncı Ulusal 
Tıp Kurultayı 

#faf*t#M SON DAKİKA .. ---:..---· 
1 smet İr önü Önemli 

fwöiiiiiGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiii&iiiUiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii-aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidl Sö y 1ev1 e Kurul tay, Aç 
TELGRAF, tfELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

a eş Tay releri·· e Bom
Başladılar· bardımana 

ltalganlar için iaşe Güç
lükleri Başgösterdi 

iki taraf kanlı zayiata uA"ramıştır. 
ltalyanlardan 72 subay ve 500 
nefer, Habetlerden ise 3200 nefer 
maktul dUşmUştUr. 

Yeni ltalyan Kuvvet
leri Gönderiliyor 
Napoli, 8 (Özel) - Kante• 

blankamano vapurlle r 48 sllbay 
Habeşler Eritreye Girdiler 

(Baş tarafı birinci yüzde) 

kumandanı Temperley, Adua'nın 

ltalyanlar tarafından işgalı bak· 
kanda ıu satırları yaxıyor: 

ltalyanlarm, iaşe güçlükleri 
karııaında bu kadar mühim kuv· 
vetleriyle fleri hareketlerjne de
vam edebilmeleri çok az muhte
meldir. 

Haheıler, eğer kuvveimanevl• 
yelerl bozulmazaa, bundan sonra 
bllba&1a Adua'nın 80 kilometre 
cenubunda kuvntli bir ıehlr olan 

• Makalle'ın tit0allnde çok daha 
kuYvetli mevzilerde tutunacaklar• 
dır. Şimdiye kadar olan temaala• 
rm aevkUlcf!yt bakımından hiç bir 
ehemmiyeti yoktur. 

Habeşler Dört Tank 
iğtinam Ettiler 

Londra, 8 (Özel)- Adiaaba
badan alınan bir habere göre 
Habeılllır Akıum civarında 
çukurlar kazmak, bunları dallarla 
ve toprkJarla gizlemek ıuretlle 

dört Italyan tankını bunların 
lçfoe dllıürerek iğtinam etmlt
lerdfr. 

Habet Tayyareleri 
Cenene, 7 (Ôzel) - Adis • 

Abebadan blldirlllyor: Habeılıtan· 
da deveran eden ıaylalara göre 
Habeş askerleri Erltreye girmiı, 
Habeı tayyareleri Makaaayı bom• 
bardıman etmlftlr. lftaamafih bu 
haberler henttz teeyyüt ctmemlı· 

- tir. Adiıabebada büyük bir ıD
kunet hnkumfermadır. 

Esir çeteler idam Edlllyor 
Aamara, 7 (A. A.) - Lamba 

Angner dağının alınması çok çe· 
tin olmuıtur. General Peaf!ntlnln 
kumandaıındakl yerli bir kıt' anın 
Hir alman çeteleri idam ettij'I 
bildirilmektedir. 

ltalran Bombalarının Oçte 
Biri Patla.,.adı 

Adi .. Abeba, 7 (A.A) - ltal· 
J11Dlar Gorana ıebrl Uzerlne 300 
bomba atmıılardır. Bunlardan Uç· 
te biri patlamamııtır. 

1 

ltalyanların Plinı 
Londra, 8 ( Ôzel ) - Roma• 

dan gelen haberlere ıröre ltalyan 
kuYYetlerl Uç kol üzerinden Ue
rilemektedir. Bu kollardan biri 
cenuptan 60 mil kadar ilerilemit
ti-. Erltreden hareket eden Ye 
ekHriyetle yerli aakerlerden mU· 
rekkep bulunan diier bir koJ 
Berandant liı:erlnden Danakilin 
cenubuoa doğru ilerilemektedir. 
Bu kolun hedefi tren yolunu kes
mek ve Cibuti ile Adisababa 
ara11ndaki mUoakalcyi katetmektir. 

Ualualda Kanlı 
Muharebeler 

Roma, 8 ( Özel ) - Ualualda 
kanla muharebeler olmaktadır. 

ltalyan Resmi 
Bildirikleri 

Roma, 8 (Özel) - ltalya ıo
malisi Ye Eritro erkanıharbiyeıi 

neşrettikleri numaralı tebllglerde 
ıunlar blldirlJmektedir : 

5 tarihinde Akaum yakınların· 
da ikinci fırka ile Ru Seyum 
kuYvetlerl ara1ında 8 saatlık bir 
çarpıtma olmuf ve Habeıler tid· 
d•tll mukaYemetJerJoe raamen 
pOıkUrtulmUıtUr. 

3200 Maktul 
ltalyan erkioıharblyealnln dl· 

ğer bir tebllgi ise oudur : 
Son Aduva mubarebealnde he' 

8327 nefer ve 157 inci piyade 
alayı ile maki neli tnfenlc taburu 
don doğu Afrikasına gitmiıtir. 

18000 ltalyan Askeri 
Süveyften Geçti 
Portsalt, 8 (Özel) - 18,000 

ltalyan aakerini ve kralm yeğeni 
Dük dö Bergamayı hamil bulu
nan Laturviya vapuru Stlven ka· 
nalından geçmlıtlr. 

Musolini'nin Damadının Tayyaresine 
iki Kurşun isabet Etti 

Aamara, 8 (A. A.) - Muıolfnlnin damadı Blnbaoı Clyanonun 
kumandaaındakl tayyareye, bir bombardıman uçuıu yapbğı ıırada iki 
kurşun isabet etmlttlr. Fakat bu kurıunlar bir zarar vermemlıUr. 

Habeş imparatoru Gazetecileri Hapsetti 
BUkreş, 7 (Özel)- Parlıten gelen bir telgrafa aöre Habeş lmpa• 

ratoru Habeşistan hakkında uygunıuz haber verdiklerinden dolayı 
Royter muhabirinden maada Adla·Abebadakl bütün gazete muha
birlerini sarayında hapsetmlıtir. 

Bir Habet Şehri Daha Bombardıman Edildi 
Pariı, 8 ( Özel ) - Habeılıtandan gelen haberlere ıröre Italyan 

tayyareleri Aduvi\nın 150 kilometro cenubunda ve 15000 nUfuıu bu· 
lunan SokotA ıehrlne toplu bir taarruz yapmaktadırlar. 

" ltalya Yürüyor, Durmıyacak ,, 
MilAno, 7 ( A.A ) - Adua'nın alındığından bahıeden El Popolo 

gazete1l diyor ki: 
Bu bir amaç detll, bir işarettir. ltalya tarihinin Muıoliniye te•dl 

ettiği vaıdfenlo lfaaına doğru daha ileri gidilecektir. ltalya ytlrUyor, 
durmıyacaktar. 

r -, 
Harp Şimdilik 

Duracak! 
ltalya Orduıu Kuvvetli 

Ha beı Orduıile Karşı 
Karııya 

Londra, 8 (A.A.) - İtalyan Er
kAnıharblyHI, almıı olduğu 1erler• 
düzen nrmek n 7tni harıkttler 
kurmak l9in yürüyllıü m\lvakkat bir 
zaman için durduracaktır. 

İtalya orduıu, kunetli n iyi 
organlıe edilmiı Habeı kuntUeril• 
karıı karııyadır. 

Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreye Gidiyor 

Dıı tıleri Bakanı Tevfik RUı· 
tll Araa bu sabahki trenle An· 

Habeş Harbi 
Ve Balkan 
Devletleri 

Almanyada Münib tehrlnde 
çıkan Ye Hitlerln ırazeteaJ olan 
Völklıer Besbahter, gazeteal ltal
yan • Habeıl harbinden bahHder· 
ken diyor ki : 

"Habeı harbi aadece lnrtltere 
Ye Franaayı değil, batnn Balkan 
devletlerini de çok ııkı bir ıekll
de alikadar ediyer. Bu aebeple 
Balkan devletleri de tedarikli ve 
hazırlıklı bulunmak •aılyetl kar
fl&ındadır. .... ....__ .. ____ '_ 
karadan ıehrimize aelmlıtir. Bu 
akıam Uluslar Kurumu toplantı· 
amda bulunmak Ozere Ceneneye 
hareket edecektir. 

Alaca Hüyük Hafrı!JatındaııÖneınli 
... fionuçlar Alındı 

Ele Geçen Eııize Hazin Dolayııile Tarih Kurumu 
Üyeleri Atatürk Tarafından Takdir Edildi 

Ankara, 7 (Özel)- Türk tarih izi açan bu eııiz hazineyi ve 
kurumu kllltur bakanı .Saffet Arı· değerli bölgeleri Atatl\rke arzet· 
kanm batkanhğı altında asbaşkan mek Ye mlpede teıhlrini temin 
bayan Afet ile Hikmet Bayur, eylemek üzere Çankayaya getir· 
Muzaffer Göker, Yusuf Ziya Özer, miştir. Burada bu eaerler birer 
Hasan Fehmi Turgal, Saffet En· birer Atatlirk ve Başbakan lnönU 
gin, Faile Reı:t Ugat ve Ankara tarafrndan tetkik ve takdir olun• 
kız lisesi tar;h ve coğrafya öğ· muştur. Kllltilr bakam, Türk tarih 
retmenlerinden mürekkep bir he· kurumu ve hafriyatı idare eden 
yet ile Kurum tarafından Alaca· Türk Arkeolog ve üyeleri tebrik 
höyükte yapılan hafriyatta edilmlılerdir. 
Türk tarihi Kurum üyeleri, ele Haf ir mevsiminin ıonuna ka· 
tleçlrdikleri bu bet altı bira yıl dar araıtırmalara devam edile-
öoce~i çağa kadar derin bir tarih cektir. 

Ankara, 7 (A. A.) - Cum 
Başkanı Atatürkün yüksek hioı 
yeler.nde ve Ba,bakan Genır 
ismet lnönünUn onursal başkanlt"' 
ğında ve Sağ.ık ve So&yal Ya 
dım Bakanı Doktor Refik Sayda-
mın başkanhğmdaki ( Altın 
UJuıRI Türk Tıp Kurultayı ) bu
gün saat 1 1 de Halkevinde lsm 
lnönUnün bir ıöylevile ~ılmııtıtı 

General ismet lnönU ıöylevlll 
de ezcümle demittlr ki : 

"Altıncı ulusal Türk tıp kon 
rHi açılmııtır. Bu yükıek topla 
taya ıertf veren Uyeleri, sa 
arkadaıları ıelamlamak beni 
için bahtiyarlıktar. 

Arkadaşlar, yurdun her tar 
fından derin tecrübelerinizi bl 
birinize anlatmak ve bunlard .. 
bütUn memleketi faydalandırm~ 
için toplandınız. Buradaki çl' 
lıımalarınııı, bütün memleketi' 
yakın bir llai ve ıevgi 11• 
ve çok dikkatle takip ettiğlof 
gftvene bilirsiniz. 

Sıyasal hayatınızda ıağhk ,_. 
vaşları, hastalık mUcadelelerl bl
ıfm ötedenberl önem verdiğlıoi' 
bir lıtlkamettlr. Meınlekot b' 
saYaılardan büyük fayda görd9t 
Her zaman yurdun her tarafın 
takip ettlA'imiz savaıları geniıl• 
mek ve bu aavaıları orada bulu 
mayan mevzulara da teımll etlll 
için talepler karıııında kalırız. 

Arkadaılar, bundan öne 
1ükıek toplantalanoızda da melll" 
leketln bir büyük ihtiyacına tem 
etmif, demlıtlm ki : Hekimlerlıııl' 
uluaal Ye ıosyal hayatımızın yUlr 
sek mevkilerini bizzat kendil 
hiç bir zaman gözlerinden uJ 
tutmamahdırlar. Memleketimi 
ilerlemesinde Ye medeni bayatı 
geliımeainde hekimlerimizin yal 
batına tarihi bir rolU vardır. 

Sizo muvaffaklyefler tem• 
ederim. (Şiddetli alkıılar). ,, 

Açılma töreninde kamu 
bavkanı Abdülhalik Rendıı il 
bakanlar, saylavlar, srenelkurlD 
ikinci ba,kanı Ye bakanlıklar il 
gelenleri de bulunuyorlardı. 

ismet lnönll ıöylevini mUt 
kıp baıkanhk yerine geçmi~tit· 

Sağlık ye Soıyal Yardım 
kam Doktor Refik Saydam 
ıöylevlnl vermlıtir. Bundan ıo 
Cumur Baokanı Atatürk' e, I' 
mutay baıkanhğına kurultay 
tazim ve aaygılarmı blldlrDI 
teklifini ye kurultayın onursal 
tlyellklerlne teklif edilen seçlleC 
zatlar oy birliğile ve alkıtl 
kabul edildikten aonra ilk celı• 
ıon Yerihnlttlr. 

Kurultay 6ğleden sonra ı 
14 de doktor profesör gen 
Tevfik Sağlam'ın başkanhğıO 
ruznamenln bu,nne ait kısunl 
lizerinde görUıOlmeye devam • 
mittir. 

Kurultaya bet yllze yakın 
rahbaa iıtirak etmektedir. Y 
aaat 17 de aağhk Ye ıosyal Y 
dım bakanlığı tarafından Halk 
aalonunda Kurultay llyelerine 
çay verilecek ve Kurultay çarı• 
ba gUnG ıaat 17 de kapanacak 

.___._ ................. 
ltalyanlar Uluslar So•r 

sini proteeto Etti 
Roma, 7 (Özel) - Ulu 

kurumu konseyinin, Italyanan 
tecavlz olduğu teklinde ver 
kararı, ltalya hükumetinin 
men protesto ettiii söylenlY.ot• 

Diğer taraftan Musollni, 1 
ile lngiltere araaında hiç 
ihtilaf mevcut olmadığını ve 
mıyacağmı söyleyerek ltalY' 
ldgiltere antatmaaanın zaruri 
duğunu anlatmıttır. 

(Son Posta: Halbuki Ingiltd 
htıkümeti, ltalya ile doğru 

doğruya anlaşma tekilflerini 
detmiı, ihtilafın ancak uhJ 
sosyeteainde halledilebilec• 
kes:n olarak bildirmiştir.] 

Musa Ali Dağında 
Londra, 7 (Ôıel) - ltalya 

Danakil cepheı;nde Muaa 
dağını almıılardır. 
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Meneltktn Emekdar davulunun Sesi Duyulunca.. 

On Binlerce Habeş Ôlmege Amade 
Olduklarını /lô.n Ettiler 

Kılıçlar Parladı, Çılgın 1 e.:r.;s::e:ır ıı:.uı. .. =:~ 
B • H D B ) d Fakat hlklmdar plln•ll1ordu. 
ır a P ansı aş a 1 Az 80Dra, İmaD dalı• hl-

. klmdann bulaadağa alona çakan 
merm••oia bau•aldana• prpb. 

Adl .. b•ba 
Mektubuı 

Habq ı.paratorlatuan ... 
ferberlik illa ecllfl, boratla, •• 
bdau 1au.ı.... 1ebebi1et •• 
•ittir. ~ ....... tahaf ... 
rlD• ba merulm, M•elik'la 
.. 111,ak Gnt., a .. dald kadim 
IU'8J1Dcla CeeJaD etmlftlr. 

••• 
in Zenci mra. .. 

Sutoaa.ara,_,......,. 
...... 20 ............... .... 
...... , ...... ..,..... •• te .... 
tnata lsaclar lil•hlı ta• tO W. 
z..ı ....... He,.a .. w. 
.......... ............. ... 111r 
" merial bir llk6t ..... .,.... ., ..... 

••• 

l ••zla bir tebealm 1arab1or. 
.-.clald derla alk6tu •• ha

nketllsliii O.W etlea ude ma
aaa• mrp daftllaaaa ,amblrtlll 
dejlL 

T.ıap tellfla hu klteJ• tirlP Clk•• -..aalar, .. klaelerlne 
• m ... t ftllyetl •erebilmek 
için profea1•elce wkuf •• 
ha .... yetlerlnl ıeferber ecll• 
7wlar, bu etle d ., .... 

Da..ıa....,uc1 ... blrtlal, 
W~Wr llçl,e •tmaJan iki , .... 
,.. tanuu tblrbirlndea .,.,.,.., 

••• 

Oraya malana• blcar• fotot
rafplar, su•tecller. •• .... ... c: .. 
lar, çilJ&malan gibi datalllllflartlı. 

Şimdi koca me1daada, acaJip 
bir harp dama baflamfb. KıhcJar 
ailülar parlı1or, çalpaca bir 
hora tepWyordu. 

Ba auretl• hepli. udakatle 
llmeye Amade olduldanaı illa 
ediyorlarcla. 

Heyecamn bu mecnunbe te-
-~ ........ 
..,._ IMpel•,. tUatl.W tl-
kemlftlr. 

Adiaabll ................. ... 
..,.. .......... a ......... 
.-,. A.t.. bembu•••••• 
laaberlerl praJdL 

Bu llaJ-!a cla,....claa .... 
ra .. wr 10kaldarmtla ..... , .. 
a8k6t, .. ~tlll •• , ... c1aa 
cok daha ..... clL 

• Parl har-

Erltre Topraklarında Muharebf! 

Habeş KUVDetleri Mu
kabil Taarruza Geçtiler 
ltalyanlar Gün Geçtikçe Büyük 
Zorluklar Karşısında Kalıyorlar 
Acllaaba~ 7 ( A. A. ) - Rlr HmNket Zor1uıu 

ter ajana a1tanadaa: Loadra, 7 (AA) - Rl,terla 
şeJalr ••Yelc• talallJ• edllmiı ltalyan ordu.u aezcliadeld muba-

llal•dataclaa. ltalrulann ma• biri bildiriyor: 
kaY .. •t ılr••d• Adaa'yı al- .. ltalyanlar, kartdafbklan •lr 
daldan ....... kabul Nllmeldeclir, killere rajmea IOD kazaaclakm.n 

"" mmafferiıetleriadea lmnet bale 
YNI Ta'91111 maktadırlar. 

A ...1•--b b 7 ) Ad Ba mOfklllerill ıerçeld• ç il 
uma • •• ( A. A. - a• blylk oldut-a iz -d• 

ama ltal1aalar tardıadaa lfıall k Lilu 1 _ ..... L-kla .... _ ... -~-nıt __ _.,_ ı..& dlr tutma ger••ua• aayl .. tRHedir. 
... Dum ıa UUllU YW'Ulll·-~· : AJDİ hedefe dotra ..... a 

Hab .. ler, lta11aalann tanklar- ltal7aa kolu aruidakl amalar
dan mlrekkep kolbaflan .. bn dan ltlrtl '•JD a1n 10Uarda11 
pdllden aoara J.U •• -ııılda -•- da L •-·-• ..1.... .............. Ba da •-· Jlrlm ... zonm "a.....-ar .... 
lalı bir -~ deİa ıd.. .:-...!..~ Bitin Habet llkeainde uc9'1 
tir • •vı-w- lafrb~ Jol balaaclaiuadan ~ 

• Aacak cltla .... ltal,..... ....... ercliii ba arızalar '~ 
.. hrl bt'I olarak 1fpl ........ d• .,,. .,,. u.ı laarek•tltdala 
lerdlr. Ba ..... la harp tekrar bar :·dal h.taıllcle mlfkll ....... 
lallllffar. Netice heniz belli detll· .ı.,. ııt 
dlr. Her Od tarafm da u;lab -r 
apdar. Aclipat b&l,..ancle ltal- llmlraaın YNI ........ 
yanlar bir çok hlcumlarda ~ Lonclra. 7 ( A. A. ) - Haw 
mnilana da heniz kat'I bir aetlc• nrllclltln• tin. ıta1,u1ar re.a 
alamamlflardır. ltalyanlar ha p• bir ileri lıanbtl haarlamak .... 
birden iki ldlbmıtr• ilerideki n Habeflataam lnu:eyiae tabiye 
mevlilerae tataamDf)ardar. lmYY•tlerl 11t-Jdadarlar. ,,. . 
Hmbe•l•rl• Mllkabll T..,...... ................... 

Loadra, 7 (A.A)- Dan, Cbro- Acllnbaba, 7 ( A. A. ) -
Dicle ·~~-•tuinia Ac&.Abehadıa Opcl..U. ,._,...ı. ltal1•!-w 
lin•dltine ..... Ru S.,..m açaldarua 1ardımlle Polo • \ tt 
kunetlerlnden bir laa.. Aclaanm ara~tla ba,lk hlf faall1et ıö 
bab kmıJintleld Mueb'tlea ltal- ter .. ktedlrler. Ga.ala .,..~ 
po laatlarlDI geçerek ErltnJI iı• IGla bo1aaca •• d•ar tepeler• 
till için ilerl .. efe batla...-. Habefler lmnelll meniler 
150 bia kltllik bir yardam bnetl ...ıarc11r. 
Adu balı.Un• tibn•kt.dir. •• llllcu•- Kar" * Adiıababa,7( A. A. )-Ya._. 

Çete Harbi a elçilikler hlklmetlerlne birer 
Adlsababa, 7 ( A.A ) _ Rumi telpaf çekerek Adiaababum q 

(9Y...ı.r.ı. bydedildlibıe ,.ı: Dlredoftlllll bombardıman ..W. 
.. .,. .. ltal.r• .. .Ja•kkm• .. , ...... 
ı. .......... ,.,._ C-P'I••• illn•••ırlcaetmlfler.dir. 
1alamlncll• ..... t1a........,.. • 

Opdea bil~- pte AclRW..f(A.A)- ..... 
harbi deftlD ebHkteclia ~ rator laalka k•• ....,._. .... 
uçaklara lcetlf 1IÇllllan J• char dallarda. le J•P•• 
•• .,_balar atmaktacllr. IMt- na emtmlftlr~ un tWftll 
ler U. ltal1aa &ac:ll..W pualaıw n ._....da telad lllratl• bopl .. 
da Wdl;orlar. Gerlopbl'ala •ak ~ tedbirler alnamfbr • 
ltalra.ıar ellae •lftlla •ıl•· • ••khdlr. ... .......... . 

A.U.AW.. 7 (A.A) - O. 

Aduvanın Zabtmdan Sonra ba'Mld ltalJaa baı._ " ~ 
maclaldler barara ......... n 
ıecek;la ......_ albada ltal-

Fransadan Uzlaşm 
leri Yük liyor 

Fran..-: 
P .. 7 (A. A.) - Aa-• 

.... ...... tik~. .. ~ ,....... . .. ..,. 
1orlır. 

llatecll ,....,. -· .. ,,.."81!f, wrl teclblrlerla ... ,. ......... " .....,...~ ,. .......... ,...... o. . 
ftprö. M.iY ........ far. .... ~ ................ . 

..................... tıt

.. , lclal aldailDI. .... 
arbk .... " ..... baaalanma 
-.ttıll hclalrlrlaldara b~ 
...... ıelecetlal ,...,.... 

Apa put .. . Olullar ...,.t .. 
•• 8 artlk 18 •a .. et .... 
tatWldM lralln11• .. •aam, Wl•ldı 
.... a bn...-alarma ......... 
..... b, ....... tarafta .... 
eerilmllldd• ,ap1...... Bir .. 
a. c111cı•1tt1r· Artık ••••• 
....... FllaW lled lllsawld .... ........ o. (Mla) ... .,.. ... 

AmulbmD korclata .. ;,; 

.... " .............. ,. 
Aım •••• ........ .. 
.. clttllamllld9• • 

1 

r• ........ tltlrllmlfl ... .. .... ,.. ..... 
1-lra, 7 (A.~ Ta, ... ,.. 

....... p~ .. !11 .... 
laa'-e ~ lta1pma IC~JI 
MiS laUp ............... .. 
........ QırfT~o..__.., 
.......... • ·ow 



R Sa fa SON POSTA Birinci Teşrin 
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Her Şeye 
Yapılan 

Rağmen, Definelerin Meydana Çıkması için 
Türlü Neticelenemiyardu Uğraşmalar, Bir 

HAB ŞISTA 
Burada Ev Hayatının Bi 
ÇOk Hususiyetleri Var 

Elile salonun kenarını İ§aret tti. Ha· söylemiş ... Ne de sırrın dört B li haçın 
kikaten orada bir küp duruyordu . •. ortasına gömüldüğünü ... 

fşte bu küpün üstünde ben çalışbm. Aklını kaçl1'dığını söylüyorlar . . . ~ 
Ve gördüm ki bu küp bir yağ küpüdür. nu akıl hastalıklarına fifa veren ayaz
Kifüe kandillerinin yağını ta§ıyan bir mamn yanındaki Dari.İffif ay& kapa· 
küp. Denıek ki eskiden Ahmet Paşanın mı§lar... Oıtada hiasiz ve fUurauz yaıı· 
köşkünün yerinde bir baıka bina var• yor .•. Mermerlere ..• 
mı~ . . . Bir kilise. .. Bir kilise azizim, - Gene ne okunmuyor: 
belki de Aya Öfemya kilisesi... « ••• diyormU§ ... Ben ... 

Genç kız bir sigara aldı. Norton - Gene okunmuyor ..• 

yabancı idi; İnsan burada timdi hemen 
boynunda çıngırağını sallıyarak yakla· 
pcak süzgün bakıth develerin ahenk· 
li adımlarının tqprağı okııyan sesini 
duyacak zannediyordu. 

* * * 
Bir Sarhoş Mu? 

Genç kadın gayriihtiyari titriyerek: 
- Bu kim acaba? dedi. 
Kenardaki izbelerden birinin yarısı 

Yasan: L. M. NeJbltl 
Bunların çehrelerinden iyi bir aile anlaymU bir sukutu hayale uğrarlar ,,. 
ye mensup oldukları, tavırlarından natlanm aallıyarak yavcq yavaı döner, 
ve konutmalarından tahıil garmftt yun karaıilik bir köfUİne saklanarak 
oldukları Jınlaşılır. Fakat maza.. bir kismet beklemeie baılarlar. fıte .. 
rinl bir aı karıttıracak olıanız, damlar da bpkı böyle. 
ıaklamak için aldıkları bOtlin ted· Garip bir hayat 

h b f- Bir akşam bu aeraeri yataklarmm -
birlere rağmen, na Of azı aa ban olan Kafe Makonnende Saraıri"id" -IJ. 
halara tesadüf edersiniz. gelrniı İspanyalı Don Ah"bio Molina a. 

kibrit çakrm•tı. - K k ~ «... or u ... » 
- Teşekkür ederim. - Gene eksile ... 
- Birşey değil.. . «... ,Yabancı ve vahtl memleketle· 

~ duvar örülmüt kapısını kapıyan çuval , 
perde oynamı§b •• Dııanya iri bir gölge 
süzülmüıtü. Ne iri bir gölge idi bu ... 
Omuzları geni§ ve kolları bir goril gibi 
uzun görünüyordu ... Ve adeta sallana, 
sallana onlara doğru geliyordu. 

- Ha ne diyordum. Eskiden- ben re ..• » 
daha 1stanbulda iken Ahmet Paıa - Gene eksik ..... Gene eluik ..• Fa
kö~künün bahçesinde kocaman bir 1 kat bu eksikler biç birşeyi saklıyamı· 
ağaç kökünün yerinden çıkanldığı va· yor ..• Define dört B li haçın tam orta· 
kit bu büyük ağacın altından bir kuyu, ama gamülüdiir. Dört B li baç iae İğri· 
kocaman bir bostan kuyusu ve kuyu- kapıdaki Paııaiya kilisesinin avlusun· 
nun içinde de bir sürü bakraçlar çık· dadır-. Bu ak§"m arzumuza nail olu
Dllftı. Hatta o zaman bunlarm hangi yoruz rica ederim ..• İatirham ederim 
devre ait olduğunu anlamak üzere sene para canlılağile saçmalar yap· 
Ahmet Paıanın evine müracaat etmiı· m.ayımz da biran evvel bu üzüntüler 
tim. O zaman bana e.de bir aürü ka· bitsin. 

Bu kahvelerde halilkaten na• nı§hm. Bu adam Adiaababada Rulet 
muslu ve temiz kimıelerl g<lre· sası iıletiyordu. Don Alibio ile kansı 
me:ısiniz. görseniz il "le bunlar ge· na Doloresle ispanyoka konuıtuğuna 
çici yolculardır. man aon derece hayret ettiler ve m 

Perı9anlar Kafll••I oldvlar. Bu yüzden, o sünden ib"bar• 
Bu fakider diyarında saplanıp olduk. Sık sık evlerine gidip kendil 

kalmış olanları, ilzerlerinde biçim- ziyaret ederdim. Garip bir bayat Yaf 
lardı. Bütün gece Rulet masasım idar.e 

llz, solgun ve Uzfilmüı, fakat buna tikleri için tanyeri aiarırken yatıyor ve 

laylanmıı bakraçlar gösterdiler. evde İskelet suratlı adam bpkı etaiz bir 
hizmetçiler bunlan kullanmak için lı:a.. kafa sibi sırıbyordu. 
laylamıılar... O z~clanberi Pek· - Norton arel birer viski içelim. 
mezoğlu ve Bahariye caddeai benim - Size de yollıyayım mı azizim .•• 
için Üzerinde tevd;kuf edilecek yerlel' Siz de ister misiniz?. 
olmutlu. - "' - - Çok memnun olurum ... Belki bir· 

* * az yorguluiumu alır, bu ak§am çalıta· 

Acaba Modada Mı 7· cafız... Biraz dinlenmeie ihtiyacım 

Genç kız bur.ada beklemek hiç 
te doğru değilmiı .. 

Diye düşünüyordu... Gelen onlara 
doğru yaklaııyordu. 

- Bir aarhof mu bu gelen? •• 
Yoksa orası onun çıktığı yer bir es· 

rar tekkesi mi idi kim bilir? •• 
İri vücutlü, uzun boylu adamın a· 

yakları çıplaktı. Bu çıplak ayaklarla 
fütursuzca taflara baaıyordu. 

Daha yaklatbğı zaman üzerindeki 
pantalonun diz kapağına kadar bükül
müt olduğu görüldü... Giydiği gömlek 
parçalanmıı kolları rüzgarda pelerin 
gibi uçufuyorlardı. Omuzlarına kadar 
inen aa~lan ve uzun sakalı da rüzgar· 

rağmen istihfaf ve- ltikaydi ile ta• §ama yakın uyanıyorlardı. 
ııdıkları elbiselerden tanıya bilir· Mollina, beni, kendisinin icat ettiği 
siniz. Potinleri çnthık •• • yerli rip bir elbise ile karpladı. Bu, 1rayet 
berberlerden dostları olmiyan!arın ve göz kamattmcı bir renkte ve her 
da • 1açları uzun •e perişandır. fmda çe,it çefit cepleri bulmıan bir 
Klmiıl, neresi olursa olsun başka ma idi. 
bir yere gitmek i,çln bir fırsat Evleri büyük ve kir&'İr bir bina idi. 
gözetmekte., yayladan ayrılmayı niinde ve arkaamda geniı ve etrafı ' 
artık aklına bile getirmeyen ba· duvarla çnrilmİ§ avblan vardı. Atımla 

pıya yaklaıtıiım zaman, bazan veran 
ııları da dolandırmak veya ku.- na oturmakta olan Molina beni uzaıPııt: 
marda çalmak suretUe maitetl.. görür ve hemen hemen d.mıa yanında 
rinf temin •deD?ediklerJ zaman- lunan ilıi köpefi ıiddetle havlamafa 
lar rastgelenuf ak tefek himmetler larch. 
görerek yaıamiya iayret etmek· SumD,.an köps 
tedlrier. O, birdenbire hem köpeklerini 

• Çarıkçı mahalleai Moda ve Mühür· 
ilar caddeleri Altıyol ağzı, Bahariye 
caddesi Pekmezoğlu eski körler mem· 
leketinin merkezi idi. Moda kıtlık tİ· 
)'all'osunun kartısında bir yol açıldığı 
:ıı:aman orada bir sürü eski asar bakiye
si çıkmıştı. Altıyol ağzı düzeltilirken 
eski lahitler bulunmuıtu. Araıtırma· 
larrmızı o tarafta yapmak için dostu· 
muz VIadmir Ahmet Paşa köşkü bah
çesine bakan bir ev kiraladı ve sonra 
küplerin bulunmuı olduğu bir parça 
kazılınca bir yol çıktı ••• 

var. 
-20-· 1 da dalgalanıyordu. 

Paralılar karşısında mak ve hem de hizınetçilerini çağ 
Bu adamlar sizde para olduğunu ve Lu- için, sanki çok azakta.lanmt til:ıi avası 

nu İ§letmek istediğimizi sezdikleri takdir· tığı kadar bağırırdı. O vakit kotarak 

- Yol. . . Ve eaki hıristiyanların bir 
İçtimagahı oldujuna ıüphe edilemiyen 
o salon değil mi? 

- Ve nihayet yabancı bir bahçeye 
airmeden o yola çıkmak için bir tünel 
kazılırken çıkan ikinci mahzen ..• 

- Ölüler mahzeni. .• 
- Fakat siz bize neden?.. Neden 

paranm orada olduğwaa söylemedinizp 
neden bize her ıeyi anlatmadınız? 

- Bundan ne fenalık çıkb? ~. ,....~ 

1 P'f · I • • * 
Mahzene indik 

r- - Ne fenalık çıkacak. Biz paranın 
oralarda saklı olduiunu zannediyor· 
duk, o mahzene inen merdiveni çıktık, 
Lir evin içine sirdik. Orada bir diıçi 
atölyesinde çalı§an genç bir kadını 
bağladık. Duvarlara vurarak fUJ'ayı 
burayı karı§brarak aklımız sıra defi
neyi aradık. 

- Çok iyi yapmıısmız, be; size 
böyle birşey yapmanızı söyledim mi 7 •• 

- Hayır ... Fakat ... 
- Fakati bu ... Azizim... Ben aİ2İ 

aldatmadım ve fimdi7e kadar da sizi 
daima ve daima dofrq ve metodik IHr 
701 üzerincl49 Jiiriittüm. 

Güldü: 

' 

Bir Yaylım Ateşi 
Saliahtanlteri devam eden hafif lodos 

gitgide pddetini arttırmıftı. Şimdi ar· 
tık bu hir rüzgar değil, bir kasırga idi. 

Esitin tiddetinden viran evler kor· 
kup yerlerinden fırlamak ve kaçmak • 
istiyorlarmıı aibi mütemadiyen sağa 
sola sallanıyorlar. Biran evvel temelle· 
rinden kurtulmağa çabalıyorlardı. Bu 
harap evlerin damlanndan ve yıkık 
aurlann tepesinden yollara toz ve top· 
raktan bir yaylım ateıi açılmı§ gibi idi. 
Gözleri ve dudakları aralamaia im· 
kin yoktu ••• 

* * * 
Yıkık Bir Şadırvan 

Edirnekapıaınm yanındaki Mihri· 
mah camü elektrik •tıiile buğulu bir 
pembeliğe boyanmıt görünen göğün 

üstüne bir bin bir gece masalı aı"bi yük· 
aelmittl. 

Yıkık ıachrvanının kapanamıyan, 
sıkııamıyan muslukları hazin bir §1nl· 
tı ile akan lMı metruk avluda, rüzga
rın ôniine katılmıı çakıl ta§ları, çakıl 
tatlarını tozlar, tozları kovalıyordu. 

İleride eskiden medrese odaları ol· 
mak icap eden timdi kapılan yarıya 

kadar taılarla örülmüt pencereleri ka· 
palı izbelerde isli camlı petrol lamba
ları timdi ne olduğu, ne İ§e kullanıldı· 
it meJkiik bu inlerin duvarlarına kim 
oldukları belirsiz, renkaiz ve yüzsüz 
İnsanların g318'elerini aksettiriyordu. 

Şark masallarının dağ tepelerinde 
•eya çöl ortalannda aörülen devler ve 
ya cinler tarafıadan zaptedilmi§ tekin
siz ve haıyetensiz kervansız illerini ha· 
hralatan bu kurunuvüstai Şark deko· 
runu tamamlamak iç.in sanki lıerteyi 

1 

çok iyi dütünen bir rejisör furaya bu- 1 
raya srvi aiaçlannın bu heyulilarını 
dikmeli ele unatmamıJtı. -

* * * \ 
Bir Sütun 

- Bana itimat ediniz dedi. itimat 
ediniz de İfİ karıtbnnayımz •• hu 
oyun biran eYTel bitain. Onu öyle pe
ripn Ye bu ,.tizden annemle MINuna 
keder içinde itildikçe INnm de tat.aın
miilüm kalmıyor. Artık ba al:--- ümit 

:ı-- Camiiıı hüyiik camlarından birine 
ederim ki arzumuza nail olacafız. Ba- , ı 
kınız elimdeki rlık ki~dı • d L" dııarda meydanda yanan elektrık ıtıiı 

yı •• aızee.n- bu k'" "I •• 1 
kere okuyayım. . . O da meaelenin ta· VllnmlftU ve lfl ruzgar a mutema· 
mamile hallolunabilecerini İspat edio- j diyen kımıldanan, titreyen bu camdan 
yor. Eğer eksik ke'limeler ba k L.!:._ 1 dur ... dan yıldızlar aaçıyordu. Cami-

a a Dlr • L ·- "d d" d ·~. ı mana ifade etmezse! ~ ,,.. ın guyunc:a ıı en tat se m yanın aııU ' 
* * * bir sütunun dibinde siyah mantolu l>ir 

kadınla ince uzun boylu bir erkek yan. 
yana oturmuflardı. Erkek pipo içiyor. 

Genç kız, buru§Uk san didim didik Kadın ıslık çalıyordu. ve i~iai de tram
ları aldı, önünde düzlıe§tirip aç- vaylal!'m döneFlı:en rayların üstünde çı-

son::-a ... Almancaya tercüme e• kardıkları ve bir diş gıcırdaması kadar 
e okudu asaba bozan aeai dinliyorlardı .• 
A. P. kapısının sırrı bize §eamet · Piposunu içen adam: 
i. Arkada~ıma engizisyonların - Bir tramvay geldi dedi ... 

-la kelime eksik .. 
O susmuı ne benim 

- Bir tramvay... Evet belki onlar 
geldiler ... 

ismimi l Tramvay sesi bu dekora ne kadar 

Onlara çok yaklqmı§b. Kadın: 
- Of, dedi. Ne diye burada bekle· 

dik. Ketki batka bir yerde buluşsa 
idik. 

Düşünceli bakışlar 
Yerinden kımıldamak istedi. Fakat 

yanındaki erkek onun kolunu sımsıkı 
tuttu. Kımıldamadılar ve saçı sakalı 
biribirine karı§an adam önlerinden ge· 
çerek daha ilerlere gitti. Onları görme• 
miıti. O hiç birıey görmüyordu. Sanki 
gözleri fevkattabia bir seyre dalmıştı. 
kulakları da hiç birşey iıitmiyordu 

Sanki bu kulaklar maverai sesler din-
lemekte idi. 

Birdenbire durdu. Cami kapısının i).. 

de, para kazanmak için size türlü türlü hizmetçi gelir, ötekiler de barak 
yollar, projeler ve fırsatl&r gösterirler. Fa- kapasından batlarmı ~araralı: aptal 
kat bunlar size daima teker teker yanaıır· bakarlardı. 
lar. Çünkü aralarından birinin eline geçİı·· 
diği ava diğerleri hürmet ederler ve o si
zi bırakmadıkça diğerleri yanınıza gelmez· 
ler. Mesela kasadan ihtilas ederek memle· 
ketinden kaçmıf olan sabık bir vezneddr 
İplik ve dokuma iılerinde büyiik kazançlar 
olduğunu anlatır ve cebinden bir sürti nü· 
mune çıkararak önünüze yayar. Her ne 
sebeptense cübbesini sırtından atarak bu· 
ralara sığuuntf olan serseri bir papaz size 
zirai bir tetebbüsten ve yahut bir imtiyaz 
itindea bahseder. 

Kalpazanlar 
nündeki tat merdivenlere yüzüstü U• Asker kaçağı, sizi bir hava nakliyat fİr· 
zandı. Artık kımıldamıyordu. Genç keline, kalpazan da kalp para yapmak ve 
lhz: sürmek için teşkilini tasavvur etmekte ol-

- Bir esrarke§ olacak! diye fml· duğu bir firkete alakadar etmek İlter. Ba-
dadı. zan zahiren temiz kalbli ve dost görünen 

B Ik. d b bir diğeri yanınıu yalı:lqarak yaylanın 
- e ı e ir açtır ... Aç... f krü" 
U k 

. . .• 
1 

a zaruret içinde yÜzdüğünü ve bir an 
za ta yenıden hır go ge peyda ol· ı b 1 t k tm • • ık •• ı evve ura arı er e enızı aç ça soy er. 

mu§tu. Genç kadın ~Y.İncle.: ı Fakat akibinde de sizi sahile götünneği 
- N orlon dedi. t( teklif ve paranızı oralarda inci avcılığına 
- Evet Nortoa. yatırmanızı tavsiye eder. 
Yerlerinden doiruldu1ar.. Ona doğ- Aç balık siirüsi 

ru yürüdüler. Bunlardan bir çoğu bana da bat vur. 
ay vada ile ve kefal•kiz 

Nazarı dikkati celbetmemek için du. Fakat az bir zaman zarfmda onların 
buraya ayrı, ayrı arelip bulu!mağa ka· kirli ellerile bana uzattı.ldan bu hediyeleri 
rar vermİflerdi. kabul edenlerden olmadıimu anladılar ve 

BEYKO 
tloarethanesinden tedarik ediniJ. 
Mahmutpa98, KUrkçU Han 

* * * sıvıfıp gittiler. Buna rağmen tesadüf ettik-
N orton t1e Vladmir çe bana gene eskisi 1r1"bi giilümsemekte ve 

~--.. Tel. 21685 ~--· 

Evveli Goldkovsky ile genç kadın 
bir otomobil ile buraya gelmi§lerdi. 
. Norton ile Vladmir de ayrı, ayrı 

geleceklerdi tramvaylarla ... 
(Arkası var) 
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TÜRKÇE SÖZLÜ 

"Wvr '''"'""' 
T epebaıı Şehir 

$thirTiyatroıo Tiyatrosunda 
8 • 1 O - 9J5 Salı 

m~ıwı~ akşam saat 20 de 

ÖLÇÜYE lllJ öLÇO ttttfftll 

1 

hürmetle selamJamakta kusur etmediler. 
Bunlann bu aefil muhitini kalaltaltk bir li
mana ve kendilerini ele buradaki balıkla
ra benzetiyordum. Böyle lııir limana sidip 
denize yenmiyecek bir feY atannuz. İrili 
ufaklı bir aürü balık derlaal buna biicum 
eder ve hep birden lSU"mak İsterler. Fakat 
bunun İte yaramıyacak bir fey olduğunu 

latanbul 
ıuıundanı 

ditl IO:ıum 

ikinci lftls mem• 
lflb ldarHinln ıöıt• 
Ozerlae mtlfll• Cl~ 

YakoPJan itinde alacalchların meYC: 

pua hakkında bi' kuar YermeJ 

l~i• 9/10/93S ,artamba •aat 14 
idareye gelmeler! lltn o!unur. (15 

latan bul Beledlyesl lllınları 

Bir metre murabbaına 12 lira de~er biçllea Cihangir yangı• 

yerinde 7 el adada 101 • lluuita numarada bir yllzU 3,40 diğer~ 
zft 14,90 metre olan 45 metre 81 santim metre marabbaı aabatır 
da arsa satılmak üzere BÇ1k arttırmaya konulmuıtur. Şartnamesi 
levazım mtıdftr:nğnade g6rll1Ur. Arttırmaya girmek lateyenler 41 
lira 23 kurUfluk muvakkat teminat makbuz veya mektublie bera'" 
ber 9 birinci teşrin 935 Çartamba a-ünll ııaat 15 de daimi encll'" 
mende bulunmal.dır. (B.) u5g70,. 

--~~~~~~~~--~~--~--~·------~----~~.~~--"-

f z mir Vakıflar ireDktörlüğünden : 
Bir yaldanberi lizerinde çahtılmakta olan Ödemiı Ilçca·nin Lir,& 

kamununda tır· bsel izerlerden Aydın oğlu Mehmet Bey cami nio 
·kapa, pencere kanatları Vf\ minbor gibi altı yüz otuz <!okuz yıUılJ 
ince ağaç iş!er:nin onarılması lçlıı Uzman ara .. maktadır. Bu gl~ 
ifleri yapm J olaolarm Evkaf veya Müze Yönetkelerlle Gu 1el 
San'atlar akademHinden almmıı belgeleri ı :itt.recakleri mektupları. 
20 Birinci tepin 935 tarihine kadar lzmir Vakjf;ar DlrektörlUğtııı• 
baı nmnalan bHdirilir. •.ti922-r 
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OSMANLISALTANATIGÖC RKEN 
(MI tar alca devrıaıa tarlbl ) No.169 

•• Her hakkı mahfuzdur. • Yazan: Zlg• Şakir --••••••••••m. 8/10/35 • 

Temsil Heyeti, Vilayete Verilen 'Bir Be-
yanname ile Resmiyet Kesbetmişti 

Mustafa Kemal Pa§a (Temsil heye- ilk adımda ail&hla karşılanacaklarma 

ti reisi) kani olan İngilizleri de bu fikirden 
Rauf Bey (Sabık Bahriye nazırı) vazgeçirmi~ti. 
İzzet Bey (Sabık Trabzon meb'usu) Erzurum kongresi hakkında en çok 
Raif efendi (Sabık Erzurum meb- dikkate ıayan olan birşey varsa, o da 

usu) Erzurumda bulunan İngiliz mümessili 
Servet Bey (Sabık Trabzon meb- (Kaymakam, Ravlinson) un vaziyeti 

usu) idi. Bu zat, kongreden evvel birçok 
Şeyh Fevzi efendi (Erzincanda 1 huşunet ve telaş göstrmiş olduğu hal-

Nak§İ tarikatinin ıeyhi) de, kongrenin akdını müteakıp derhal 
Bekir Sami Bey (Sabık Berut vali- tavrını dğİ§tirmi§tİ. Çünkü, kongrede 

si) cereyan eden müzakereden ve sonra, 
Sadullah efendi (Sabık Bitlis meb- neşredilen beyannameden anlaım,tı 

usu) ki; bu kongrede içtima edenler, hiç 
Hacı Musa Bey (Mutki aıiret reisi) kimseye tecavüz etmek istemiyen ve 
Bu temsil heyeti, Erzurum 'vilayeti ancak milli istiklallerini koruma için 

makamına verilen 24 ağustos 335 ta• buraya toplanan vatanperverlerden 
rihli bir beyanname ile resmiyet kes- ibaretti; ve bunlar da, itilaf devletleri
betmi§ti. Artık iıler, müıbet bir aaha ne kartı hiçbir husumet izhar etmemiı-
üzerinde yürümekte idi. lerdi. 

Fakat bu aırada aaray ve Babıali TUrk vatanperverllğl 
·ve bilhaaaa lnciliz mehafilindeki en- ve lngillzler= 

dite ve teli.ı, artık aon dereceye gel
miıti. Babıalide, sabahlara kadar mü
zakereler cereyan etmekteydi. Niha
yet gerek (Mustafa Kemal Pa!a) nın 
ve gerek onunla beraber çalı§anların 
( evamiri hükumete menafi hareket 
ettiklerine binaen derhal derdestleri
le Dersaadete izamlannın bütün ma
kamatJ mülkiye ve askeriyeye) ibli
ğına karar verilmiıti. 

Bir taraftan bu emirler tebliğ edi· 
lirken, diğer taraftan da henü:z Har
J>iye nezareti makamına getirilen 
• ııabık divanı harp reisi - Nazım Pa§a 
tarafından Erzurumda bulunan ( 15 
inci kolordu kumandanlığı) na §Öyle 
bir telgraf çekilmiıti. 

- Harbiye Nazırının emri -
(Mustafa Kemal Paıa ile Refet 

Beyin, mukarreratı bükUm.ete muhalif 
ef'al ve hareki.tlanndan dolayı hemen 
derdestlerile Dersaadete izamları Ba
bıalice bittensip mahalli memurinine 
evamiri lazime verildiğinden, kolordu
ca ciddi uavenette bulunulması, ve 
neticeden malumat itası rica olunur.) 

Ayni zamanda, lstanbulda çıkan 
gazeteler, §Öyle bir havadis neıretmİ§
lerdi: 

Abdullah Paşanın 
hareketi: 

Bu hakikate vasıl olan kaymakam 
Ravlenson, derhal lstanbuldaki İngiliz 
mümessilliğine yazdığı bir mektupla 
bu hakikati oraya bildirdiği gibi, 
(Londra) ya kada; da giderek Türk 
vatanperverlerinin harekibru İzaha 

karar vermi§tİ. 
Türklerin merdane ve asili.ne hare

ketleri karJısında, husumetini derhal 
dostluğa çeviren bu zat, Erzurumdan 
hareket ederken, (temsil heyeti) ne 
bir veda mektubu göndermiı; bu mek
tupta: 

(Bilahare, buraya tekrar gelmekli
ğim, mümkündür. Bu halde, daha mes
ut §erait altında görü~mekle memnun ... -...... 

TEKZiP 
Bazı kimselerin piyasada 

fabrikamız mümessili gibi ha· 
rekat ettiklerini veya satış im
tiyazınm kendilerinde olduğunu 
yaydıklarım öğreniyoruz. Fab
rikamızm hiç kimse ile bu şe· 
kilde bir bağlantıSt yoktur. Şi· 
şe ve diğer mamulatımız cins· 
lerine göre, 5 -10.000 den 
aşağı olmamak Uzore1 herkese 
serbest suretle satılmakta ol
dngundan bu şekildeki riva
yetlerin asıl -ve esası olmadı
ğını va bunlart ortaya atanlar 
hakkmda kanuni takibat yapa
cagımızı sayın gazetenizle 
bildiririz. 

ı, Bankası şı,e ve Cam 
Fabrlkelan ( Pa,abahçeal) 

. . . 
' '\.. .·. .. . .._,.. ~ 

olacağım.) 

Diyerek hissiyatını göstermİftİ. 
Kongrenin ne§rettği beyanname, 

lstanbuldaki ecenbi mehafili üzerin
de de çok müsbet tesirler husule getir
mişti. Bilhassa Amerikalılar, bu milli 
hareketi çok ehemmiyetle telakki et
mişler; yakında (Sivas) ta toplanacak 
ve bütün Anadolu - Rumeli Türklerinin 
va.tanperverane fikirlerine tecrüman 
ol cak (Umumi kongre) ile yakından 
temas etmek iizere İstanbuldaki Ame
rika heyetinden iki siyasi memur gön
dermeye karar vermişlerdi. 

Ancak; bu sırada (Sivas valisi, Re
şit Paşa), büyük bir teli§ içindeydi. 
Çok ciddi ve samimi bir- vatanperver 
oduğu kadar saf kalpli ve çok çabuk 
tesir altında kalan bu zat, hiçbir kıy
met ve ehemmiyeti olmıyan bir mese
leyi birdenbire gözünde büyütüvermİ§· 
ti. Mesele de, tundan ibaretti: 

( Ar kc!ıı vAr ) 
d •••• t ••••• aı ••• Jlll .- ' • ...,. _,, • •llMI---

m fır mızı l u su;- iyıcc 

batırınız, k ynatıntz. TURSİL ıiz·n 
için kendı b f na İfini gfüecekt r. 

10 .. J5 dakikalık ka.tnamad n 
ıonta çam.ııır.a z anükemme:en 
yıkanm:ı o'ur. Soğuk sudan geçi
rerek kurutunu ·• 

S11h 9 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyetl illnları 1 
Değeri 

Lira K. 
Pey parası 
Lira K. 
45 75 610 00 

233 00 

93 50 

00 00 

898 30 

Çengelköy ve caddesinde eıkl 157-159 yeni 
51, 53, 55 aayılı ev araaslle enkaz halinde 
bulunan hamamın yarı payı. (608) 

17 48 Büyftkçarııda Alacaçoıme ıokağında 2 No.lı 
dükkAnın 2/6 payı (5785) 

7 2 Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde 
Çlftegelinlor sokağmda eski 37 yeni 47 ıayıll 
ve 33 metre arsanın 34/48 payı (5343) 

7 00 Çemberlitaşta eski Alıp:ışa mahalleılndtj 

67 35 

Tavukpazan caddesinde eski 15 yeni 17 
sayılı üstünde bir odası elan kArgir dUkka .. 
nm 24/ 160 payı. (8109) 
Çemberlitaıta eski Alipaşn ahalleslnde Tc .. 
vukpzarı caddesinde eski 3 yeni 3,5 sayı. ı 
llstunde bir sofa ze bir odaaı bulunan dük· 
kan.o 69/192 pa; ı. (49fı") 

Yukarda yazılı mal:ar dört hafta ara ile arthrmıya çıkarılmı • 
.tır. Üs:termesi 3 l /10/935 Perşembe glinü iaat 15 te komisyond.& 
yapılacaktır. lateklilerlo yüzde yedi buçuk pey açelerile mahlulfıt 

kalemine gelınelerJ (6045) 

latanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
2200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevri' .. 
mesine karar verilen ve tamamına 7600 lira kıymet takdir 
edilen BUyUkada'da Meşrutiyet mahallesinde Cakoml Cumhuriyet 
Çankaya ıokağmda eaki 18 mlikerrer yeni 28 numaralarla murak .. 
kam Bahçeli bir ahıap hanenin tamam~ açık arthrmaya vazedilmiıtlr, 
Arttırma peşinciir. Arttırmaya ittirak edecek mllşterilerin 

kıymeti muhammen enin °o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi vey ' 
miUi bir bankanın teminat ·mektubunu hamil olmaları icap 
eder. Muterakim vergi, tanzifat. tenviriyc ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttuma prtnameai 18/10/935 tarihine mUıadif Cuma 
gllnll dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttır

mc:ıı 111111935 tarihine mUsadif Paıartesi glloU dairemizde saat 
14 ten 16 ~a kadar icra edi1ecek, birinci arthrmada bedel, kıy· 
meli mubammenenin °O 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhUdü baki kalmak lizere arttırma 
oıı beş gün daha temdit edilerek 26/11/935 tarihine mtisadif 
Salı gilnü saat 14 ten 16 ya kadar Da·rede yapılacak ikinci 
arttırma net:cesinde en çok artbranm Ust\inde ırakılacaktır. 
20J4 numaralı icra ve iflas knnunuuun 126 ıncı maddeıdne tevfi• 
kan hakları tapu sicillerile ıabit oJmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakndaraıım ve irtifak hakk& sahiplerinin bu haklarını ·.-e busualle 
faiz ve masu:fe dair olan iddialarını ililn tarihinden itibaren 
20 gün zarfında. e.vrakı m\isbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu aic'llerile sabit olmıyanlar 
ıahf bedelinin paylaşmaıından hariç kahdar. Daha fada malümat 
almak isteyeıılerin 934/6119 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu aörilp anlayacakları 
ilan o!unur. (6254) 
----

Emlak ve Eytam Ban ası ilanları 1 

aks-tle Sa ı ık Ev 
Esa No. ıı Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 

Mel ... suhe 
8 Kızıltoprakt.a eski Zühtü Paşa yeni tuğlacı mahal- 550 

lesinde eski Camiiıerif ye · Znhit Boy sokağında 
eski 13 mllkerrer yeni 1 No. h bahçeli ahfap ev. 

Yukarıda } azılı ev bedelin ·n dörtte biri peşin ve dört senevi 
ve müsavi takiit.e ödenmek üzere açık arttırma il!! satılacaktır, 
Geri bırakı1an üç taksit ipotekıl lkrazat faiz Ye ıeraitine tevfikan 

% 9 1/2 f.: .z ve kom:ıyona tabi tutula~akhr. Tafsilat için her gOn, 
Arthrmı~ a girmek için de IO Teşrinievvel 1935 Perıembe gilnll 
saat onda Şubem;:ı.e gelme.eri. (236) 

* * "" 
T aks: tle Satılık Emlak 

fıaı No. Mukii ve Nevi Depozito 
642 .Bi\yükadada Nizam caddesinde eski 21 yeni 2111 

No. lı ve 1926 melro murabbaı bahçeyi havi ku· 
leli köşk. 1200 

635 EUyük çarııda Gnlsllm sokağında 7,9 No h dllkkan 200 
Yukarıda yerleri yazılı emlak bedelleri ilki peşin . olmak ve 8 

ıenevi ve müsavi taksitte ödenmek Uzer• açık artırma ile satala• 
cakhr. Geri bırakı'.an 7 takıit için faiz ve komisyon alınmaz. ihale 
16 Birinci teırin 1935 çarıamba gilnU aaat onda yapılacaktır. istek· 
lilerin şubemi:ıe gelmelerL ( 238) 



10 Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Hadım Süleyman -Piri R<:!iı- Murat Reiı 

Recep Reis De Şehit 01muıtu .. Fakat 
Türk Filosu Tamamile Yerinde İdi .. 

- Yiğit yoldaş, dedi, bizi korumak 1 larına uygun dütünceler sıralıyordu, 
için kendini feda ediyor. Tanrı yardımcısı Hintili seferleri için çok geni, ve esas· 
olsun. lı tedbirler alınmasını ileri sürüyordu. 

Ve Receble Amiral dö Silveyra çarpı· O Burada kalacak b" f') 
k h k h" d.. . · . .. • ır ı onun ergeç 

ı~r en o, aş ak 
1

1rd v uşmb an ge~ısdı~'.n uze- harap olacaiını, belki de dütman eli-
nne atıldı, ya a a ıgt u yenı uşmana .. • • • 

d h·ı k · · k ne dufecegın.ı anlatarak yaralı gemile-rampa e e ı me ıçın manevra yapar en . 
ayakta ve üstüne bir örtü atılmış olan Sel· rın kurtarılmasını rica ediyordu. Ra-
man ıeisin yanıbaşında duruyordu. Tam porun sonu §Öyle idi: 
kancalar atılırken yaralı reisin inlediğini ((Rahmetli Piri Bey, donanmayı açık 
duydu, iğildi, dinledi. Selman, kesik kesik denize çıkarmaktan çekindi. Bunu güç 
söyleniyordu. gördü. Ben, onun güç gördüğü iti - ıev-

- Piri Bey iyi düşünüyordu, Piri Bey ketlu hünkarın fermanı üzerine • ba
iyi düşiinü~or~u. Faka_t, fakat iyi davran· ıarmak istedim, i§te beceremedim, geri 
madı, keıkı gıtmeseydı... döndüm. Bunu bizden üstün bir baba· 

Murad reisin kaşları çatıldı, yüzü solgun· yiiit yapsın.1> 
laştı. Şimdi o da PiTi ıeise hak veriyordu. * • * Demek ki o, büyük bir filoyu hırpalatma· 
mak, sonu belirsiz bir maceraya atmamak Piri Beyin öldürdüjii ve Murat rei-
için Basrada kalmak yolunu tutmuştu. E- •İn Baara filosuna amiral yapıldığı 
ier o da kendileri gibi davransaydı, ken• İstanbuldan hareket eden büyük bir or· 
~ileri gibi akibeti karanlık bir çığıra düı· du, Şarka doğru yol alıyordu. Ordu
müı olacaktı. Şimdi yapılmakta olan sa • nun batında Kanuni Sultan Süleyman 
;vaştan galib de çıkılsa ne kazanılacaktı.. bulunuyordu. Y enitehirde küçük ıeh· 
Şu delik deşik gemilerle nereye gidilehilir-

1 
zade Beyazıt, küçük bir fırka ile geldi, 

di> •• Halbuki onlar, bütün yoldaşlar Piri alay gösterdi, babasının elini öptü açı· 
~~yi Hind ~line ~itmediği için koıkaklıkla 1 lan seferin sonuna kadar Rumeli t~raf-
ıttıham etmışlerdı). Cesur ve yılmaz olan larınd ·· •· l k .. Ed" 
k . . .. W•l k • gozcu oma uzere ırneye 
endılen, bu savaştan yuz aklıgı e çı ar· "tm k • • ld K"' h d L h" 

!arsa Hindistana gidebilirler miydi) gı el • ~mr;ı a ~· :-ıta ya. a e IS• 

Murad rei.. ıimşek gibi zihninden ge· tan e çısı azlovıyekı geldı, huzura 
çen bu mülahazalar sonunda Piri Beye çıktı, iltifat gördü ve «kralın kullukta 
rahmet okudu ve ayni zamanda yüksek se•· seba t ettiii müddetçe tahtını muhafa
le söylendi: za edebileceih> müjdesini alarak geri 

- Boı olsun, zararı yok. Fakat TÜTkün döndü. 
yılmazlığını gösterdik ya, bu ıeref bize ye· Sonbaharda gece ile gündüzün bir-
ler. leıtiii günde ordu BolTadine vardı, Sa. 

Selman reis, kendi inleyişine, aayıklayıp· ruban valisi Şehzade Selim orada baba
na bir cevab olan hu sözleri duymadı, gözü· sını kartıladı. Yanındaki askerle ordu-
nü dünyaya kapadı. Fakat Murad reis de, k t ı k h b • t" k k 
b k b

• ld R b . · ya • ı ma , ar e •t ıra elTne em-
aş a ır yo aşın, ece reısın gene o at· • • • • • 

. d ı d'" t•·W·· .. k 1 .. d rını aldı. Ordu, Ereglıye selınce büyük ra a yara anıp uş ugunu, an ar ıçın e . 
can verirken: «Arkandan çabuk geldik ~hzade ve velıaht Mustafa, karııgel-
Piri Bey. Şimdi bol bol görüşürüz. Sen mi 1 dı, babasının otaiı yanına otak kur
haklısın, biz mi haklıyız» dediğini duyma· durdu. 
~ı. • Halbuki Kanuni Süleyman, Şark se-

Evet, beri tarafta savaşta Receb reis de 
ıclıid olmuştu ve onun yerine geminin ida· 
resini ele alan denizci, kanlı bir uiratına· 
~ı n sonra rampadan kurtularak açıla çe· 
k imişti. Ayni manevrayı, yenilmesi çok 
guç tehlikeleri atlatarak Murad reis dahi 
yapmış ve Türk filosu hep bir araya top· 
lanmıya başlamıştı. Gemiler, deniz üzerin· 
~I' tutunamıyacak kertede haraptı, düıma· 
nııı top ateşine karşılık vermek te artık 
kabil değildi, cephane tükenmişti. Borda 
bordaya gelmekse yenilmek demekti. 
Çünkü levendlerin yandan fazlası ıehid 
Clüşmüştü, geri kalanlar da yaralı ve yor· 
gundu. Selman ve Receb reislerin ölümii 
bu durumun kötülüğünü bir kat daha ağır· 
la hrıyordu. 

Yalnız bir nokta vardı ve bu, ~n iki 
eaattenberi kendilerinin üç misli düşmanla 
çarpışan Türklerin göğsünü kabartıyor
du. Tek bir gemi yaktınlmamıı, elden 
çı',arılmamıştı. Filo, harab ve mecruh ol· 
m ıkla beraber, bütün kadroslle ayakta du
ruyordu. Halbuki düşmanın birkaç kadir· 
gası batmıştı, birkaç kalitesi işlemez bir 
Cluruma sokulduğundan yedekte bulunu
yordu. 

Fakat d.-ha fazlasını yapma1' artık müm
kün değildi. Çünkü düşman, gene sayı ba
kımından üstündü, toplarını işletebilmek 
kudretini taııyordu. Murad reis, itte bu va
~iyctin bütün ağırlığını ve inceliğini ölçe· 
rck gözden geçirdi, gün batıp ta ortalık ka· 
rarmıya başlayınca geri dönme emrini ver
di, scrsemlqip bir tarafta kümelenen, din· 
lenir gibi görünen düşman filosundan ya
vaş yavaş ayrıldı, gene Hürmüz boğazına 
girdi, Basra yolunu tuttu. 

Portekizliler, ya bu manevrayı sezme· 
mşilerdi, yahud Türk filosunun ardına düı· 
mt-ği tehlikeli bulmuşlardı. Ne olursa ol
sun, yerlerinden ayrılmıyorlardı, toplu bir 
biçimde yalpa vuruyorlardı. Yıldızs12 bir 
~ece de iki donandanın birbirinden uzak 
kalmasında ayrıca amil oluyordu. Bu ko· 
yu karanlık, uzun bir harb gününün vere· 
mediği bir zararı Türk filosuna getirdi, 
gemilerden biri boğazı aşarken yoldan 
çıktı, (Ur) kıyılarına düştü. Murad reis 
ancak gün doğduktan sonra bu kazayı öğ
rendi, lakin geri dönmek imkanını bulama· 
dı ve bu gemi • batan kadirgaların, harah 
olan kalitaların, denizde boğulan Madam 
dö Silveyranın ve zedelenmiş şereflerin 
karşılığı olarak - düşman eline geçti. 

Murat reis yaralı gemilerini Basrayı 
ulaıtırır ulatbrmaz raporunu )'1Ddı, 
lstanbula yolladı. O güne kadar yüz
lerce savaı seçiren bu ünlü denizci, 
düz ve samimi bir dille yapılan harbi 
anlatıktan .onra Piri Beyin mülahaza-

ferine çıkarken pek baıka dütünceler 
taııyordu. Çünkü daha önce Anadolu
ya çıkarılnut olan Sadrazam Rüstem 
Pat• Aksaray kıtlaiından sipahiler 
aiası Şemsiyi ansızın İstanbula yolla
mıt ve hünkara ajudan pek önemli 
ıeyler aöyletmiıti. Şemsi ağanm Rüstem 
Pap namına söylediklerine göre yeni
çerilerin Şehzade Mustafa hakkındaki 
sevgileri gittikçe arlTnakta ve tehlikeli 
bir biçim almaktadır. Ferman dinleme
yen l>u asker, padiphın pek kocadığı
nı, savaıa çıkmak kudretini kaybetmek 
üzere olduğunu söylemekte ve Musta· 
fayı tahta çıkarmayı dütünmektedir. 
Yeniçerilerin §İmdilik çekindikleri a
dam, Rüstemdir. Fakat onun ilk fırsat
ta kafasını kesecekler, düıüncelerini 
yerine getirecekler ve hünkarı Dimoto· 
ka sarayında bapaedeceklerdir. 

Sipahiler ağası, Şehzade Mustafa· 
nın da bu fitne sözlere uymakta, onlar· 
la gönül birliği yapmakta olduğunu 

söylüyordu. Kanuni Süleyman, iliiine 
kadar titremekle beraber Şemsinin 
sözlerine deier vermiyor gibi davran· 
mııtı: 

( Arkuı nr) 

Denlzyolları 
JfLITMISl 

AHateleri a KaraldS7 Köprlbaı\ 
Tel. 42162 • llrl11el MlhGrdanade 

Han Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 8 Birin· 

el tetrln SALI gtınU aaat 
20 de RIZE'ye kadar. ''6187,, 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA •apuru 9 Birin· 

ci teırin ÇARŞAMBA sıUnil 
saat 19 da A YVALIGA ka· 

.. dar. 116238,, 

' 1 
ADEMi iKTiDAR 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'fafıilit ı Galata Posta kutueu 1255 ._._. ____ ,.. .................. _. 

SON POSTA Birinci Tepin 8 
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MÜSABAKALI 

8 Birincitetrin Salı 
İSTANBUL.- 18: Dans musikisi. 19: sonat. 

19.30: Ege caz. Fehmi Ege ve arkadaşları. 20: 
İstanbul konservatuvarı nefesli sazlar profe
sörleri tarafından konser. 20.30: Radyo caz 
tango grupları. 21: Stüdyo orkstrnsı. 21.35: 

BiBAYELER 
Son haberler. - borsalar. 21.50: Bayan Rozl 
Ceneçlyanlar (piyano sool). 21.10 Plak neş
riyatı. 

BUKREŞ.- 13.05: Orkestra. 13.40: Spor
konserin süreği. 14.15: Duyumlar-Konserin 
süreği. 18: Plak. 19: Sözler. 19.20 Plak. 20: 

-1-
O gün, bizim 

Duyumlar. 20 .. 15: Oda mtizlği. 20:46: Sözler. 
21: Saint Saent'in eserlerinden konser. 22:30: ihtiyar pek neı'eli 
Duyumlar. 22.45: Röle konseri. 23.45: Yaban- "d" lk" b d k ""t 
cı dillerle duyumlar. ' ı ı. ı ar a ıu 

Sö~1!~ş~~~~-P1'fi7k:~5~o;vı~:~fa:ı~:ı:ı. ~zi3e~~ içti. Sonra, bu 
21 : Hafif müzik ve dans. 22: Sözler. 22.15: yetmiyormuı, gibi 
Senfonik konser. 23.30: Sözler. 23.45: Dans kocaman bir de 
plakları. d" 
BUDAPEŞTE.- 19.15: Salon muzlğl. 19.55: paıta ye ı. 

Konferans. 20.25: Birkaç söz. 20.30: Verdinin Ve cebinden, 
Rigoletto operası. 21.45: Duyumlar. 22.40: ' • • •• 
Duyumlar. 23.35: Çingene müziği. 24.15: Caz.! yepyenı hır llCUD 

l.UOSKOVA.-18.30: Popüıer şarkılar. 19.20: ık d 
Sesli film <Bir Ukranya operası>. 20.30: Ope- ç ar ı, masanın 
ret parçaları. 21: Solist konseri. 22: Almanca üıtüne koydu. Ar· 
yayını. 23: Fransızca. 

LAYPZiG.- 18: Hafü müzik. 19.10: Sözler. kasından, bir kaç 
20: Ulusal saat. 20.55: Duyumlar. 21.10: Ko- tane de fotoiraf 
ro ve orkestra. 22: Program. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans müziği. çıkarıp, içlerindea 

9 Birincitetrin ÇarfAlllba bir taneıini ban• 
İSTANBUL.- 18: Dans musikisi ve hafif uzattı. 

musiki (Plak>. 19.30: Bayan Halide konuşu-
yor. 20: Bayan Patarelli, Mandolin Orkestra-, - Tanıdın mı? 
sı konseri. 20.~0: Radyo caz ve tango orkes- diye sordu. 
traları ve Gavın kardeşler. 21.35: Son haber-
ler-Borsalar. 21.50! Bayan Diradoryan. <SOp- Reımi elime &• 
rano> piyano refakatile. 22.05: Pldk neşriyatı. hp dikkatle bak-
BUKREŞ.- 13-15: Plak ve duyum servisi. ' 

18: Orkestra. 19: Sözler. 19.20: Konseı:i~ sü-ı tım. Tanıdıiun 
reğl. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 21: Sözler. deg-ildi Pek .n;. 
21.15: SOiist <Piyano-Şarkı) konseri. 22.10: • •-
Radyo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 2245: zel olmamakla be-. 
Fransıza ve Almanca duyumlar. b 
VARŞOVA. - 18.15: Şimal müziği. 18.50: ra er, fırın ve 

~~zah. 19: Solist konseri. 19.30.: Sözler. 19.40: biraz da muztarip 

müzik. Sözler. 21.46: Sözler. 22: Chopin kon- gorunen u a ın 

Alhnoı 

·vork Vak' ası 

Sozler. 20: Reklamlar. 20.15: Sozler. 21: Hafif 1 ·· ·· b k d 

seri.. 22.35: Edebiyat. 22.50: Sözler. 23: Poldi- aiınaıı bana ta· Lord Skellllertona pallallya 111aı olan iki 
nl,run uPcnses ve Vagabono adlı operası • · 
24.05: Dans pliıkları. mamıle yabancı.-'!tl ,!!lrdı ı At ko,ularlle klGıt oyunları." 
BUDAPEŞTE.~ 18: Konferans. 18.30: Be- geliyordu. ihtiyar: yarıılar baılamazdan bir hafta Öll" 

rend cazı. 19: Müzikli piyes "Gespent". 20.45: z il • • 
Piyano ile şarkı. 21.15: Konferans. 21.45: o- - ava ı Madam Skelmerto- ce gelmııtı. 
pera orkestrası. 2~: ~uyumlar. 23.20: Plflk. nun resmidir! dedi. Çocukları yoktu. Kendiai, mef' 
24~~8~1~~~_: ~:.~~~ı. Piyano konseri. 19.20 : O zaman bu bedbaht ve ıevimli hur çikolata fabrikatörü ihtiy.ı 
Hafif müzik. 20.30: Edebiyatı! 21: Çarın 111- kadının elim ıerencamı hafızamda Con Etti'nin kızı olduğundan, York
şanlısı adlı Korsakov operasını~ radyo adap- birden canlanıverdi. Madam Skel- ta bir ıürü hııımı ve akrabası var 
tasyonu. 22: Çekçe yayım. 23: Ingillzce. 
LAPZİG.- 19.30: Müzikli karışık yayım. merton! Bu ad, cinayet tarihinde dı. 

21: Duyumlar. 21.15: Olimpiya servisi. <Ber- çok önemli bir yer tutuyordu. 
lin 'den>. 23.30: Dans. lh • I d 

1 O Birincitetrin Pertembe tıyar gü üınae i: 
İSTANBUL.- 18: Bayanlar için jimnastik - Hatırladınız değil mi? Diye 

dersi. Bayan ~ade Tarc:ı.n tarafıı:ıdan. 18.20: sordu. Bu kadıncağızın kurban git· 
Dans musiklsı (Plakı. 19.20: Pıyano solo. ı •w• , • • • 
Profesör Ferdi Ştatser. 20: Konferans. 20.30: 1 tıgı vak a da, zabıtanın becerikıızli • 
Studyo orkestrası. 21: Radyo caz ve tango ği yüzünden bili. karanlık kalmıt· 
orkestraları. 21.30: Son haberler. Borsalar. • 
21.50: Bayan Kflzım {Keman solo>. 22.05: tır. Halbukı, ne de kolay aydınlana· 
Pliık neşriyatı. bilirdi! T afsilitı bilmem aklınızda 
BUKREı:i.- 13-15: PHik ve duyumlar ser- d ? ' 

visi. 18: Radyo salon orkestrası. 19: Sözler. mı ır • 
19.20: Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Ve cvabımı beklemedi, devam 
Plfık. 20.55: Sözler. 21.15: Senfonik konser. etti· 
23: PlAk. 23.45: Yabancı dlllerle duyumlar. ! • 
VARŞOVA.- 18.15: Plak-Sözler. 19: Piya- - O zaman Yorkta, at yarııları 

no-Viyolonsel konseri. 19.30: Sözler 21: Or- mevsimi ba•lamııtı. Londranın yu .. k. 
kestrıı. 21.45: Duyumlar. 22: Skeç. 22.35: Leh 1 :r. 
şarkıları. 23: Piyano-Keman konseri. 23.30: sek ıoıyetesınde ve yarıt meydan-
Dans plakları. larında çok tanınmıt bir phsiyet 
B"ObAPEŞTE.-- 18.30 Piyano blrllğile şar- Ar .. 

kılar-Konferans. 19.30: Macar salon kuintet!. olan tur Skelmerton da, Y orkun 
20.40: Konferans. 21.10: Macar şarkıları. en güzel evlerinden birini bu mü-
<Çingene şarkıları>. 22.30: Dı.ş siyasa. 22 35· b 1 b" • • k• 1 
Postacılar orkestrası. 23.10: Sözler. 24ı: ca~ nase et e, ır ay ıçın ıra amıftı. 
bandosu. Peperkorn adındaki arık kanlı 

IUOSKOVA.- 19.20:Rus müziği. 20.30: Liszt atı York büyük mükafatı ko•usuna 
ve Şuman'ın eserlerin.den konser. 21 · Musiki ' :r 
radyo plye:Si. 22: Almanca yayım. 23: Fran- ittirak edecekti. Bu at Niyumarkek 
sızca. 24:. Ispanyolca. yarıılarında birinci gelmit ve bu 

LAYPZIG.- 19.30 Hafif müzik. 20.20: Skeç • • .. A 

20.55: Aktüalite., 21: Duyumlar. 2ı.ıo: Büyük ıtıbarla, mukafata namzet bulunu· 
eğlenceli konser. 23: Duyumlar. 23.30: Gece yordu. 
müziği. 

1 1 Birincitetrin Cuma 
BUKREŞ.- 13.15: Pldk ve duyumlar ser

visi. 18: Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19.20: 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Plfık. 
20.55: Sözler. 21.15: Rlchard Vagner'in"Die 
Götterdaemmerung" adlı operası. (Plak). 
23.45: Yabancı dillerle duyumlar. 
VARŞOVA.- 18.20: Solist konseri. 18.50: 

Spor. 19: Kuintet konseri. 19.30: Muhtelif. 
19.45: PlAk. 21.10: Orkestra. 22: Duyumlar. 
22.10: Sözler. 22.15: Senfonik konser. 24.30: 
Dans plakları. 
BUDAPEŞTE.- 18.30: Çingene müziği. 19: 

Stenografi dersi. 19.25: Spor. 19.{0: Flüt kon
seri. 20: Konferans. 20.30: Caz Çift piyano ile 
21: Piyes. 21.50: Duyumlar. 23.15: Plak. 23.40: 
Almanca konferans. 24: Çingene müziği. 

Şayet Y orka gitmit!eniz, balkon
ları yola nazır olan ve bahçeleri ya
rıt meydanına kadar inen o güzel 
kötkleri bilirsiniz. Bu kötklerden, 
koıu yeri tabak gibi görünür. lıte o 
yaz, Lord Skelmerton bunlardan 
birine yerletmiıti. 

Madam Skelmerton hizmetçileri, 
Ufakları ve aıçııile birlikte, buraya, 

Yü.ksek Ziraat 
Jüğünden: 

Hem mütea11ıp hem de cimri bit 
adam olan Con Etti, rivayete ıc;re, 
aııl damadının müırifliiini ye ıçld 
iptili.ıını hiç te hoı görmüyordu. 

İtin doğruau: Bayan Maud Etti. 
o vakit genç ve hoppa bir tepell 
olan kocaıına babaıuim rızası bil&
fına varmııtı. Söylendiğine aö..., 
Bay Con, kızının bu iıteifne, son b 
kikaya kadar muarız kalmııb. üa• 
sen, prenı mertebeıindeki bir aıd
zadenin, bir çikolatacı kızile evlell" 
mek istemeıindeki 11r ve hikmeti all 
lamıyacak kadar budala da dejildi. 
Onun için, kızına, çarçabuk eriyetr 
ği itiki.r olan bir tırahoma verecek 
yerde, ıenede 20.000 İngiliz lira" 
gelir tahsiı etti. Bu auretle genç k•• 
dın yeni mevkiine uygun bir tanb 
yaıamak iınk&nmı bulmut oluyof" 

du. 
Y ainız bir aile efradını alikadat. 

etmeıi lazım gelen bu özel tafıilit. 
bildiğiniz cinayeti müteakıp, halk
bütün nazHlan Lord Skelmertonud 
üzerine dönünce, ağızdan ağıza do

laıtı •• 
Evlendiğinden biraz sonra, ı.ord 

Skelmerton, eıki hoppa hayatuı'ı 
avdet etmitti •• Zavallı kanıı, bUJl'I 
dan dolayı, kocaıını tapınırcas~ 
ıevmekten vaz geçmedi. 

(Arkası var) A 

Enstitüsü Rektör-· 
MOSKOVA.- 18.30: SOvyet müzi~i. 19.30 

Senfonik konser. 22: Çekçe yayım. 23.05: İn
gilizce. 24: Almanca yayım. 
LAYPZİG. - 20: Eğlenceli müzik, 20.35 

Senfonik konser. 21.55: Şen skeç. 23: Duyum
lar. 23.20: Org konseri. 23.05: Hafif miızik. 

12 Birincitetrin Cumartesi 

Yükaek Ziraat En!ltltUsUnOn bir aenellk ihtiyacı olan aıatıda 
yazı~ı 7 kalem sabun, ıoda ve saire alınacağından hizalarında 
gösterilen muhammen bedelleri llzerinden 24/10/935 Perıemb• 

BUKREŞ.- 13.05: Radyo orkestrası. 13.40: 
Borsa-Spor. 13.55: Konserin s\ıreği. 14.15: 
Duyumlar. 14.30: Konserin süreği. 18: Süel 
müzik. 19: Sözler. 19.20: Si.ıel konserin süre
ği. 20: Duyumlar. 20.15: Plô.k. 20.45 :Sözler. 
21: Radyo cazı. 22.30: Duyumlar. 22.45: Şar-
kılar. 23: Röle konseri. 23.45: Yabancı dlller 
ile duyumlar. 
VARŞOVA.- 18.15: Pllik-Sözler-Muhtellt . 

21.45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Uzak
takl vatandaşlara yayım. 22.30: Mizah. 23: 
Radyo orkestrası. 24: Sözler. 24.05: Dans mü
ziği. 
BUDAPEŞTE.- 18: Bir şaraphaneden röle. 

18.40: Amele koru ·konseri. 19.45: Konferans. 
20.15: Salon orkestrası. 20.50: Aktüalite. 
21.30: Eğlenceli yayım. 23.30: Duyumlar. 
23.50; Çingene müziği. 

l\IOSKOVA.- 19.20: Trio konseri. (Solist· 
ter tarafından). 20.30: Orkestra. 22: Alman
ca. 23.05: Fransızca. 
LAYPZİG.- 20: Etlenceli müzik. 21: Du· 

ywnlar. 21.10: "Vogelhaendler" adlı operet . 
tı: DQWDlar. 2UO: Dana. / 

gUntl saat 15 açık ekailtme ile ihale edileceiloden mez-
kur ihale saatine kadar muvakkat temlnatJ tutan 
186 lirayı Enstitü yezne1ine yatırıp alacekları makbuzla idare 
ye ihale komisyonuna muracaatları. Paraıız şartnamesini ve nOmu
nelerinl aöstermek lıtiyenler enstitll mUdUrlliğftnden isteme
leri. (6221) (2898) 

Mlktari Kilosu 
4000-5000 1 
1000-2000 " 150 Kutu 250 Gr. 

1250 
1000 
500 

150 

., 
Adet 

., 

Cinıl 
Sabun 
Soda, lıtaobul Kristal 
Bra&10 
Pırıl 
lstanbul ıllpGraeıl 
120-130 ıantim uzunluğunda 
ıtıp8rge aapı 

Sifon ıllp~ell aapı ile beraber 

Fi ata 
32 kurOI 
9 ,, 

35 ,, 1 

25 
25 " . .. 
12,S ,, 

12,5 •• 
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S Kuruçeşmeliler Dileklerine Kavuşuyorlar 

• • y zauo z. ~ Yıldız !~!~~·~
1

"KömürDepolarıinsanlarıDe., 
Doktor A1i Sedat, Nihayet Zaptiye Na- gv il Balıkları Bile Kaçırdı!,u 

zır1nın Emrine Teslim Edilmişti v 

Bir Arkadaşımız Kuruçeşmelilerle Ayrı Ayrı Konuştu 

Buranın Çeş· Bir Doktor Diyor Ki,; 
mesi Değil 

Talii 
Kurumuş I 

.... ıı,_ 11Ulr9ı T.W. 

Mlplell • .. 1.a-. .. ...... iL Lal 
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Yağsız llDdlz, Yarım Taib gece ve Acı Badem Yağb • 
E 

Çilleri ve slvUcelerl ve lekeleri kat'lren izale eder. 
OOnyada mevcut kremlerln en neffalerl, en ııhhJlıridlr. Nazik clldJl kadınlano hayat arkada11<lır. ihtiyarları ı•nçleıtirlr v• gençleri gllze'.lııtirir. losaoa ebedi bir taraYet 
veren Haıan Acıbademyatı ile J•i•ız ıDadllı ve ranm yatla ı•ce kremlırlal unutma111iız. Kutusu ~. tllp hallade 20, Tllrkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıtbnlan ve halisi 
ıldatan kremlere ve1alr ıtri7ata aldaama11aa. Haıan itmloe ve marka11aa dikkat ediniz. 

Hasan deposu : Ankara • istanbul • Beyoğlu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..! ' 

ADAPAZARI 
• 

-
Kuponlu Vadeli Mevduat usulile : 

Size en sağlam ve zalı.metsiz 
bir gelir temin etti. 

ı - Faizinizi ller aym lllrllİcl gtlnl laallamn ller llangl lllr 
Şabeılndea alablllrılDIL 

2 - lsterıenlz ıerell faizinizi, · gerek vadellllde ua paranızı 
Ş•belerlmlz berine ltqkaıı aamına maıralsız bavaıe 
veya çell alablllrlllllz. 

. 3 - bıtlyacınız oıuıa vadesinden evvel ana para11 sızın için 
çok mlsalt olan ıaroar dablllsde Bankanın berban.at bir 
Sabelllldea 11:11men vıra tamamen garı alalllllrıın'z. 

ZASITA MEMURLARINA MUJDE: '! 
200 metroluk ı ık veren 

FENERi 
GELMiŞTiR 

·nıKJ<.AT: 

Ampull•ri Dalmon 
Pilleri Daimo11 

Bllha11a fenerine ve 1526 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilmetl ve taklitlerinden aakınılma11. 
Batka marka verlrlerse aldanmayınız .• D•po.a: Tahtakale No.10 Her yerde arayını•. . l':·- ----------------.----~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~ 

Pek yakında pl7uaya çıkacak,ır. 1 

r ' 

Birçok yeni dit macunu 
çeşitlerine rağmen 

RADYOLiN 
daima 

eşsiz kalacaktır. 
Çtınkn onu kullananlann 
diıleri temizlik, beyaılık 

ve aağlamhkta 
her vakit 

emsal sizdir 

•• ~Q.rk Hav.a kurumu 

Şimd:ye kadar binlerce kiıjyi zengl n etmiıtir. 
19.cu Tertip 6. cı 1 1. T rl 93& dedir• 

Buyuk ikramiye: • &dır. 

Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 Jlraltk ikramiyeleri• 
beheri ( 50.000) liralık iki mllkifat vardır. 

__________________ __.,A 

Buit vı az masraflı olan Doktor 
Ste j ı;kıılın kıtfi; her kadına ken Ji y ı~ın
d "10 pek daha genç görunmeıi imkinıuı 
veriyor. YClzdeki buru~ukluklar, Biocel 
tabir edilen ve cildin en kıymetli bir 
unıuru gıdabi olan cevherin kaybolu
şundan tnellUt eder. Bu, Viyana iini
nniteel Proft1örO, genç hayvanlardan 
lıtihsal edilen bu cuher sayesinde r n
eaca gençliği iade çareıiai bulmağa mu
vaffak olmuıtur ki bu cevher, t im di 
penbe rengindeki Tokalon kremi terki
binde mncıtddu, Yalnız geceleri yat• 
mudan ınel tatbik ıdıc~ğiniz bu 

Dr. 
Cıtalell• orı ... B. •Darb•H• TeL2:.IJH 

krem, uykunuz ıına11nda tamameD ~ 
de n ifuz ederek bütün burueukluk 
gl ... erir.. , 1,,. 

Oildı yumutatarak ge11ole9llrır. İ' 
zOo zayırtamış adalelerini kuneUeO ,fj 
rlr ve göz altı çukurlarını tamamen k •' 
bettirir. S11bahlan, pudralaomaıdaD ,J~ 
vel beyaz renkteki (Yr.ğm) Tok ffıf 
kremini ku'lanıoız. Bu da beyazl•*' 11 
beıleyicl ve mukaVTldir. MünbHii .oa t) 
eamntı 11klaştır1r ve ııiyab benlerıkdV 
d ·rir. Bu sureti• aabab n akeaın ııf 
la ılım bu kremler, teninize blr g~nı 
tazcligıni verecektir. Hemen bugilO 
tecrübeııini yıq ı ı z. 

Sinir ve akıl 
baa"laklan müıab 

EY. 1'adıııı.ÖJ &•barlı• ileri aokak T.ıJil" 


