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Adua Harbinin Resmi 

f 
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talyanları Bar- Milletler Cemiyeti Zecri 
ıılıyan Bir Alet: Tedbir Kar~rını Verdi 
Clza ltal a rah a ı Baron Aloizi, Japon-
Portsaft.10 (Ö

zel ) ...:... llabeşls-

Bası tandakt İtalyan 
askerleri arasın
da cftzam (miskin 
illeti ) başgUster-
mlştlr. Yüksek davı için italyaya 
rütbeli İki f tal- gönderilmişlerdir. 
yan subayı da bu Cftzam hastalığı 
hastalJğa yaka- Habeşistandasal-
!anmışlar ve te- gın halindedir. 

AtinadaNeOlllyor 
Bir HükUmet Taklibi 
Olduğu Kagdiilıtigatla 
Londradan Bildiriliyor 

Londra, 10 ( Tel•lzle) - Atl
aadan bu aabab aaat ( ı 1,45) de 
buraya a•l•n bir telırafnamede 
Yunan hllk6metlnin latifa ettiği 
bildirilmekte idi. 

Saat 12,30 da ıelen diğer bir 
telgrafta da kıralhk taraftarlan· 
Dm yaptıkları darbel hDkümetin 
nıunffak olduğunu ve Jeneral 
Kondll!sln idareyi eline aldığı 
,. milli mecllıin yakıada kral Jorju 
Yunan tahtana ıeçlrece,ıni bll· 
dfrmektedir. Bu telgraf haberleri 
laenüz teyit edllmemiılerdir. 

Son Poata ı Bu milnaHbttlı 
malCı ı:rıatına müracaat •ttiii•la Yanan 
Sefiri M. SakalleıopuloJ duam hak· 

kında ademi malumat i.eyan eUifi 
gibi Atina telefon hattının bozukluğu 
da tahkikat yapmak imkanını vermı
mlıtlr. 

ltalyanlar Bir Dal 
Almıtlar 

Roma, 10 - Adiırabn ceau• 
bun~a ve Adiaababa ~ yolunun 
denıze nazır olan kıamına hlklm 
bulunan Edaaahamus dağım ItaJ. 
yanların lıtal ettikler( teyit olu
nuyor. .................................... ·-·······-······· ..... 

Haberlerlmlz bltnaedl. 
8 ncı ••rt•r• bak1111a 

ya ya Ayn, ita yaya Ayrı Muamele 
Y apılamıyacağını Bildirdi 

Londra, 10 (Tellzle) - Uluılar kurumu heyeti 
umumiyeti bu ıabah saat 9,45 te içtima etmlıtJr. 
Tahmin edildlii gibi ilk aöı alan Baron Alolal 
beyanatmda harbin bnıbütün iaale eclllemty .. 
ceğ;nı fakat buna baıka bir çarel hal 
bulmak lizımgeldliinl bunun, U!uılar Kurumunun 
vaıdfeal olduğu u, ltalyanan hakikatte Uluılar Ku
rumunun vazlfea ni yapmakta olduğunu •öylemlı ve 
kendiai hakkında 16 ıncı maddenin tatbikınin dot· 
ru olamıyacafını ileri sllrdllkten ıonra Uluılar Ku
rumunun ltalya) a k-arıı aldıj1 •eziyetin, Mançuko 
•• Şako meaelelerind• aldıtı 11Sz yumucu vaziyetin 
tanıamile aksi olduğunu ilive etmlıtlr, 

Sözlne de•am eden Alolsl eYnlce Habeıiler 
aleyhine yapmlf oldutu lttlhamları tekrar ederek 
Habefileria vahıl olduklarını, halbuki ltalyanın 
medeni bir mlllet olup Uluılar kurumu prensip• 
Jerinl daima mlldafau etmlt olduğunu halbuki 
Uluılar kurumunun Habeılıtam mOdafaa etmesin· 
den Habeılatanın yDı bulup tecayUzklrane bit' ta vur 
tak1ndıtını ~e bunun üzerine de ltalyanm kendini 
mOdafaa lçın harekete ı•çmek mecburiyetinde 
kaldığını ıllylemiıtir. 

Alolel bundan sonra meselenln hukuki 
cihetini tehlll etml9, Kellog mi•• kından 
beheetmlt ve 18 tncı maddenin Japonya 
için betk• ltalr• için b•tk• euretle tefelr 
edilemlyecetlnl iddia etml9tlr. 

Bunua Ozerlne reiı Benneı diğepr azanın 6 lar 

1 -
komlteıl raporu hakkındaki mlltalealanm ve bir 
t•Y ıöyleytp ı6ylemeyeceklerlnl aormuı. Klmı• 181° 

almadığından 16 neı maddenin tatbikine karar 
nrilmiıtlr. 

Bunun Uzerlne Laval ayağa kalkarak Frauanın 
teabbüdatana ve binaenaleyh Uluslar Kurumu misakı 
ahkAmına da aadık kalacaj'mı kısaca aöylemiıtir. 

Ondan ıonra lavlçre delegesi aöz alarak, Ulualar 
kurumunun dünya ıulhunu muhafazaya memur bir 
mD11s11e olmaaa dolayııUe diğer arkadqlanna 
iltihak etmekte bir an bile tereddnt etmi1ecetlnl 
aöylemlttir. 

lsvlçre delegeslnln bu beyanatı hUanU tealr 
yapmıtt1r. ÇUnkU lavlçrenln ltalya ile olan kom· 
f Ululu dofayıalle fUphell bir vaziyet almaaı 
endl,eal vardı. 

Ondan aonra Eden a6z alarak harbin devam 
etmekte oldulunu, blnaenaleyh Uluslar kuru· 
111unun harekete v• hem de sUr'atle harekete 
eeçmeal icap ettlllnl alSyle"'lftlr. 

Bunun üzerine re' ı azadan birinin mevcut bu
lunmadığını fakat fiL rinl beyan etmek huıuıundakl 
hukukunun mahfuz bulunduğunu aöylemiıtir. 

Avuıturya ve Macaristan tekrar vaziyetlerini 
izah etmiıler, ltalya ile olan mali ve iktisadi rabı· 
talaranı Ye bunların çö:ıUlmesinin kendileri için mali 
bir feliket teıkil edeceğini anlatmıılar, mamafih 
Uluılar Kurumuna dalma sadık kalacaklarını aöyle
mlşlerdlr. 

Korsanın 
·Askı 

BlyOk Ye çok güzel 
bir dealı romanı 

Yazan 
Kadircan Kaflı 

1 İngiltere Hazır 
iki Aya Kadar Eritre Ve 
Somalidekiltalyan Liman
larını Abluka Edecekmiş 

Yarın Son Postada 
B•f llyor 

Pari• 10 (A.A.) - Genel olarak 

beslenen duyıulara göre, alta hafta 

ve 1ahut iki aya kadar lnıiltere, 

lta~anın Eritre ve Somalideki iki 
baılıca limanını abloka etmeye ka· 
rara verecektir. Ve bu, aon darbe 
olacaktır. 
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(Halkın Sest) 
Tıp Kurultayının 

Mesaisinden 
Neler Umuyorsunuz? 

Ankarada toplanan altınoı tıp 

kurultayı meaataloe denm et· 
mektedir. Bu münıuebetl• bir 
yaııcımı:a, rasgeldikleri klmaelerle 
bu kongreye dair konu§maş ve 
onların bu me1atden neler um· 
duklımn•, neler dilediklerini ~i
renınek iıtemiıtlr. Aldığı oenp· 
lan aşağıya yaııyoruıı 

* KızıltopraK, Oççam sokalı, 
7 No. h kö,k, Rlfat ı 

- Tıp kurultnyınd• neler ko•U• 
tulac §' nı, neler yapalac•ğıoı bllmi• 
yorum. Fakat ben, buta olduktan 
ıonr• doldordan bayır umanlardan 
deRillm. Bu itibarla tıp kurulta11nda 
nrllecek kararları fazla merak etmi
yorum. 

Fakat benim ~lbl dltDnmiyea 
ekurJ7etia lnkiura uf.amamHı Jçı. 
tıp kurultayına manffaldyetler 
dilerim. 

• H•llç Feneri CebNır sokalı 
3 No.lu hane Ferruhı 

- Cl"ıp kurultayında tlplıae rok ki 
birçok ehemmiyetli meseleler konu
fulacak, bayırlı kararlar •erllecek. 

Kafaları biteamiı bllglalerln airl
fecek'erl ilmi mlaabıalar aetlcuia
de, birçok kökll n aıhlıaJ dertleria 
meydana çıkacaJa •uhkkaktır. 

Temenni oluaurkl, bu kuraltaJ'ln 
kararları da, birçok lcGçük btlyQk 
komlıyoaların, konır61erln kararları 
ıribi IAfda kalmaııa. 

Ç6nkl maalHef, urak J•kın bir 
çok miaaller, lıı:oaırelerin, hrultay
latın birer laOf udadaa ••yn bir 9ey 
bırakmadaa 4atıldıklarıaı •ôıter-
mektadJr. 

• Göztepe, istasyon cedd-1, 
soGuk Kuyu aokaGı 3 ••marah 
köşk, Bahaı 

- Bence, tıp kunaltayında •eril· 
meei l&aımrel .. kar&Flardan bldai de, 
ba1ka ucaz maaye•• ~e ucu tedaYl 
lmkAnlnrınıa. temini olmalıdır. 

Kurulbydn bu lbUy cı temin ede
cek çareler buluaablllrH, memleket 
e" mOhlm dertlerinden birinden kur
tulmuı olacaktır 

Çünkü bugftn meccaau maaJH• 
olacak kimıclerden _lıtenen veaaikin 
temini, muayeao lcreUQi ••rmektea 
de kOlfetll •e rüçtür. Bu slçlGk 
1Gziladen de birçok muhtaç .atan• 
daılar, fenni bir muayene ve tedawl 
rlSrmektan mahrum olarak, ı•lecetial 
bildıklerl ö flmQ l:ıeklemaktedlrler. 

ispirto Fabrika11mn Artazlyen 
Kuyusu 

loblaarlar idaresi Paıabahç•· 
deki ispirto fabrikaıına bir ar
tez;yen kuyuıu kazdırmıı Ye bir 
tirketlı (30) bin liralık bir mu· 
kavele yapmııtı. Şirket gllnde 
(250) ton su veren bir kuyu ka· 
zacak Ye bu parayı alacaktı. 
Şirket kuyuyu kazmış ve günde 

. (250) lon su da çıkarmıştır. Fa· 
kat ıon zamanhırda kuyunun ıu· 
yu gOnde (80) tona indiği için 
mukaveleye glSre iimdi tekrar 
firkete baıvurulmuştur. 

Ma11llya faciasının 11ld8nil•tl manuebetile bayık kıral Aleluand r'ıa 
lıthahati rubu lçla ıeuimizde de ruhani Ayin 1apıl•ııtır. Yukarıdaki rr.ılm 
1apılan törenden bir köıe J(Öıtermektedir. 

Bina Vergileri Taksitleri 

Bir -Yılda 750,674 Liralık 
Haciz Kararı Alındı 

Geçen HDe Fiaanı Bakanlıtı -· --·-···-----·-· .. ··--··--··---· 
latanbulda arazi Yergllui gibi Azlık Okulları 
bina verlgilerinln de iki takaitte 
alınmasını ıehir m•cllain• teklif Kadrosu 
etmlıtl. Meclis dfüt taksite alın· 
maamda u11ar etti. Finanı Be- 13 Ôğretınene Vazife 
kanlığı takaltler ar.aldıkça mil· Verilmedı· 
kelloflerin Uatllndekl taıyıktn da 
azalacağım çllnktl yergi iki tak· Yabancı Ye aılık okullarmın 
ıitte verlleceji Ye mlkeJief kadroları hakkında Kilittir Bakan• 
iıtedlği zaman istediği ka· lığıyle temaa etmek lizere Anka· 
d ar parayı maliye veznelerine raya giden KtUtUr 1ar direktörU 
yabrabileceil için kendi kendine Nurullah, Ankaradu dönmüıztur. 
takıitleıl çof alta bllecetf •• bu " 
yüzden de haciz tazyiki ilSrme• Bakanlık kadroyu aynen taıdlk 
yeceil kanaatinde idi. Taksit etmiıtir. Bu yıl, kapanan veya 
dört olunca her ttç ayda taksiti amıf ıannı azaltan okullardan 
Yermeyen mOkellef hakkında haciz açıkta kalan 19 kivi, yeni talimat· 
ve icra kararı almak hem me· nameye &öre aranan ıartları haiz 
murluı fıgal, bem ele mikelleflerl olmadıldanndao açıkta bırakılmıı· 
tazyik edecektir. 

Netice Finanı Bakanlığının lardır. Bundan maada, kadroya 
tahmini ılbl çıkmııhr. Bakanhğa yeniden 6 muallim mektebi mezu• 
tak.itin d6rtten ikiye lndlrilmcıi au UAve olunmnıtur. 
hakkmda tikiyetler yapılmı~tır. Tramvay Ve Otomobil 

Ş.hir Meclial talnitin ikiye 
lndlrilmeal taıavvurundadır. 1934 Kazaları Arttı 
1ılında yalnız latanbul bölgesinde Valide camlindon Ak11araya 
1,418,000 liraLk bina •erglıi attmekte olan 1798 Hyılı otomo· 
tahakkuk ettirilditi halde tahail bil 10 yaıında Semahat• çarpa• 
mlldUrlUğll bu mükelleflerden rak yaralamıttır. 
60,677 al hakkında 750,674 lira· 
hk haciz karan almııtır. "1- T opkapı ile Sirkeci arasan .. 

Bnttln diğer vwıtiler hakkında da tıliyen tramvay 80 yaıında 
da 100,254 mukellef hakkında Fatma kadına çarparak sol gö· 
4,363,000 liralık haclı kararı aOnden yaralııtmııtır. 
alınmııtır. 935 yılındaki haciz lf- Şoför Necminln 3313 •ayılı 
kararları daha çoktur. Taksitler oUSbllsD Sipahi ocağından geçer· 
çoğaldıkça muameleler Ye hada ken tabelAcı Süleyman otobUıten 

atlamak lstemlt, fakat dOierek 
kararl2n d_a çoğalmaktadır. yaralanmııtır. 

Ekmek On Pare *Don akıam i•ç vakit bir ka-
Yükseldl za daha olmuı, Şiıll - TOnel 

lstanbul Beledlyeelndenı tramvayı Beyotlunda Parmakka· 
Teşrlnevvelin dokuzuncu gll· pıda Avram adında bir. adamca• 

nlinden itibaren ekmek on kuruı tıza çarparak batından Ye aya• 
otuz para ve francala on dört ğındao ağır surette yaralamııhr. 
buçuk kuruıtur. Y arab baataneye kaldırılmııtır. . 
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Geomişte n relecektQ bütün 
uluıal ve ıoysal f olerla temeli nu
fuetur. Nufue ıiy&1aın da ancak 
nufuıu tanımakla kurulabilir. 

20 fı.K TEŞRfN • PAZAR 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Bize bu ıiyaaanın yolunu 
gDsterocektir. _________________J 
Bahkçllık EnstitüsU 

Kapanıyor 
Balıkçılık enıtltllıUnUn kapab· 

lacağı ıöylenmektedir. EnsUtnde 
okuyan be~ talebe de Ekonomi 
Bakanlığında, bazı memurJyetlere 
t ıyin olunacaktır. Buraya artık 
yeni talebe alınmayacağı gibi, 
profesörler de memleketlerine 
döneceklerdir. 

Bayat Balık Satılmıyor 
Son günlerde ıehrimizde balık 

boUuğu azami dereceyi buJmuıtur. 
Fakat buna ratm•n halka bayat 
bahk yedirmek istiyen balıkçılar 
cemiyeti, bunları imha etmekte 
Ye plyaaaya daima taze balık 
çıkarmaktadırlar. Bayat balıklann 
50 paradan aatıldıjı hakkında 
yapılan neşriyat da doğru değildir. 
Balıkçılar cemiyeti idare heyetin
den Yusuf diyor ki: 

- Piyanda ıatılan balıklar 
gtinlük ve taıe olarak 4-5 kuruı· 
tan muamel• görüyor, Katiyea 
hiç bir yerde bayat balık yoktur. 

Bu akıam iki ltalyan vapuru 
limanımıza &elecek ve balak alıp 
yarın gidecektir. 

Uç Yumurtacı Hakkmdakl 
Tahkikat 

Tnrkofia Almanyaya bozuk JU
murtn gönderdiklerinden dolayı 
3 yumurta tUccraa hakkında fncı· 
leme yapıyordu. Bunlardan biri 
hakkındaki inceleme bltmiıtlr. 
Tahkıkat evrakı bugtlnlerde adli
yeye verilecektir. 

Gayrimübadll Bono
ları Yeniden DUfUyor 

GayrımübadU bonoları tekrar 
dUimeyo baılamııtır. Son aUnler· 
de bir bono 13 kuruıa dUıtutD 
gibi, artık saraflarda bono al· 
mamaktadırlar. 

Gayrımllbadlller satıt komis
yonu, başkanın AYl'llpaya iltmeal 
tlr.rine, çalışmaaını bUıbtlUln ağır· 
laıtırmıı ve bu yüzden satııa 
çıkarılan emllkte azalmııtır. 

Gayrımübadiller, baıkanlığa 
milracat etmeye karar vermı.
lerdlr. 

Bir Vatman Tevkif Edildi 
Enellıl gtın Türbede 313 nu

maralı Vatman Şerifin idare ettiji 
tramvay arabası bir zavalbya çar
parak ağır 11urdte yaralamııtı • 
Yaralı dUn Cerrahpaıa haıtane
ıinde ölmüştllr. Suçlu vatman da 
dOn Sultanahmet ikinci ıulh ceza 
mahkemesi kararlle teykif edil
miştir. 

P•zar 01• N•••• •· Dlvor Ki ı 

' ' 1 o o o 

Günün 

Bir iki 
Satırla 

Trakyada lncelemeıet 
Tekirdat, 9 ( A. A. > - Dün 

kara ve Teklrdağında incel• 
yapan General Kazım Dlrik bufll 
Çorlu, Saray ilçelerindeki göçrn• 
durumunu ve ilçelerin muhtelif 
ri•l ıazden geçirmiıtlr. 

• * • 
Tcarat Odasında Çalı 

Talebe 
Ticaret Odaa nda 

moktebloo devam eden tale 
den bir kısmı &tajier olarak 
Jışıyordu. Oda bunların Jıl 
ıon Yerilmesini kararlaıtirrD 
Maamafih bu karar honUz k 
teklini almamııtır. 

• * • 
Yeni Orta Okullard• 

Derslere Ba9landı 
Talebe çokluğunu karşıla 

için açılan orta okullardan, 1' 
kapı okulunda dnn derıler• 
lanmııtır. Okul lkl aınıfh v• 
ıubelidir. Ortaköydekl okul 
birkaç gUne kadar açılacaktır• 

• • • 
B1r Motör Battl 

Uman idaresine merbut 
hlnbahrf isminde bir motör fı 
na üzUnden 
b ... .ıştır. 

• • • 
Eczacılar1n Pezar tatı• 
Şehrlmixdeki eczacılar p 

tatilinden iıtifado etmek l 
ıece nöbetlerinde oldutu 
nöbetçi eczanelerin paıar gOll 
açık bulunmaları kararlaımııtıtt 

• • • 
Genel NUfus Sayımı 

Genel nufus 1ayımınd• 
alanlar, bu a7m 14 lhıde 
yeralt• konferans aalonunda t 
lanacaklar, kendilerine yazife 
hakkında bilgi verllecek ve sa 
defterleri dağıblacakhr. 

• • 
Yeni Bir Şarap Fabrlk• 

içkilerimizin daha gelirli 
llale ıetlrllmHl için inhisar 1'
ldareıl tarafından yeni karat. 
alınmaktadır. lzmirdo do bir ı•' ı; 
fa brika11 kurulmasına karar 
rilmiftir. 

• • • 
Yardımcı Ölretmenlel' 

Ahnıyor 

Kllltür Bakanl;ğı, orta tedri 
kadrosuna yeniden yardımcı 
retmen almaktadır. Bunların 
az llae mezunu olmalan ıar 
Kendilerine ver:lecek dera ade 
ıöre Ucret verilecek ve bunla 
lcretlerl ayda 69 lirayı aıı:ııı 
caktır. 

• • • 
Yangın Batlangıcı 

Kumkapı Tulumba ıokağı~ 
Hidayet kadının 22 ıayıh e' 
altkatandan yangın baılamıt, 1 
l1e yetlterek ateılo önUnn aloııt 

- Ne dersio aen bu iıe, Hasan Bey· 
daim?. 

' 

- Buradan Aliıtlne 7erleıme7e aldea 1 
Y ahudl )'Urtd•ılarımrz.. 

- Oradan, ıerisia 
çnrlUyorlarmıı I 

•eriye buraya ] Hasan Bey - Duene ki 
bozuk Franaısca dinl•••Je, 
tahammlllleri 1ok L 

lapanJolca 

wadakileria .. 

. ... 
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Hergün 
Şimdilik 
Avru,.:a Harbinin 
Önüne Geçtiler 

lngiltere ne yapacak? 
Uluslar Sosyetesi assamblesi paktın 

on altıncı maddesinin tatbikine karar 
verecektir. 

Bu madde, Uluslar Sosyetesine aza 
olan bütün devletlerin ltalyaya karşı 
düşman vaziyeti almasını emreder. 

Bu düşmanlık askeri tedbir almıya 
kadar varabilir. Fakat Fransa, dostu 
ltalyaya karşı mutedil iktisadi tedbir~ 

rden başka hiç bir tedbir almağa ta· 
:raftar olmadığını ilan etti. 

SON POSTA 

Resimli Malcale a Aile Yükü a 

......: İngiliz Başvekili de, daha üç gün 
evvel verdiği bir söylevde, İngiltere· 
nin İtalyaya karşı askeri tedbir almak 
niyetinde olmadığını, iktisadi ve ma· 
it tedbir almak hususunda da tek ba
fına hareket etmiyeceğini bildirdi. 

Ailı bazıJan =~ID bir yun, buı(arı f OiD din(tnlJen Vt 
ıaade' duyulan yer, basılan lçln dı taşınma11 mlimk:ilrı 
olmıyaa bir yüktiir. Motörft tolemeyen bir otomobil arkuın
dan lt•rek yokuı yukarı yürütmek ne kadar yoruou n 
yıpratıcı lae, dllserıl boıtık, yqayııı kötii, içinde 1•9im
ılılik hüktım ıürea bir aile de ok:adar yoruou vı öldü· 
rttotldllı. 

nirken omıularına büyük: bir yük almayı deruhte ediyor 
demektir. Karısma bakacaktır, nin 'bütün murafıoı ya• 
pıoaktır, ooouklarıoı .. büyütecektir. Bütün bunlar onu daha 
fazla kuaumıya mecbur eder. B&:&ı erkekler ba 7flküıı 
aUında ezilir. Evl ıelame* kıyısına lıradar götürmiye mu
vaffak olamazlar. 

Şu halde Uluslar Sosyetesi namına 
lcltalyaya karşı yapılacak şey» ltalyan 
nıalı alıp vermemek, ltalyaya krediyi 
.. esmek tir. Sosyetenin bütün azalan 
hu tedbire riayet ederlerse gene mil
lıim meseledir, ama, Avusturya, Yu· 
aoslavya, İsviçre, Danimarka gibi kü
~ük devletlerin bu tedbire müracaat e· 
dccekleri şüphelidir. 

Dllıtlnmoden, ileriyi ıörmedıa, duygaya kapılarak 11.r 
pılan nlenmıler ebtrfyıtlı bu nıtioeyi nrir. Erkek nle· 

Aile bir yük delildir, onu bi~, hHapıız hareketlerimizle 
bir yük haline getirirlı. 

..., 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Uluslar Sosyetesinin ltalyan teca • A nkar a, da 1 Altıncı Ulusal Tıp 

Yüzü karşısındaki bu aczi, lngilterenin K J ç J 
•czidir. ıngiltere 1ta1yaya karşı doğru- Yeni uru tayı a ış· 
dan doğruya yapamadığını, dolambaçlı "C' k .. l ' 1 s·t• d. 
hir şekilde yapacaktır, yapacağı ~eyler c a u teıer ma arını 1 ır ı 
41e şimdiden taayyün etmiş gibidir. Bu Ankara, 8 ( Ôıel )- lldnclter Ankara 9 (A.A.) - Altıncı 
tedbirler şunlardır: rlnln birinde tedrlıata baıhyacak Uluıal Tnrk tıb kurultayının ll· 

1 - Habeşistana bol miktarda kredi olan yeal Dil Tarih ve Coğrafya çllncD gtın çalıımaaı öj'leden ev• 
Ue silah, mühimmat ve cephane vere- F aktllteal için Almanya' dan 7 •d•I ve öğlede ıoora olmak üzere 
c:cktir. k evam etmlıtlr. 

mlltebaasıı getlrtilmeıl arar s 16 30 b ı bl ti 
2 - ltalyayı mal .. ı mu·· !:ıku··1a"'t ı"çı'nde 1 k l aat ' da te llğ er t • 

T atına ahnmıı ve mllza ere ere Yedinci Tıp konrreal hakkında 
boğmağa çalışacaktır. baılanmııtır. Mlltehauıslar •Jlll mUzakereler baılamadan evvel 

3 - Mısır hükumetine, Uluslar Sos- birinde burada bulunacaklardır. iki kurultay aruında vefat eden 
yetesine ve Süveyş kanalı mukavele· yerinde bir ihtiyacı karııh• mHlekdaılarm habrasım yad için 
"ne dahil olmadığı, fakat imza koydu- J•• bu fakDlteye bu 1.ı Jlrml.t bir dakika aaıi teklff eden takrir 

lu Kelloğ paktı mucibince harbin önü- kız Jlrmlıl erkek olmak 8zere okundu ayata kalkılarak anıldılar. 
~e geçmek vazifesile mükellef bulun· 40 Leyli talebe ahaacakb. Fakat BUlbare altıncı Tıp kurultayı ıll· 
mı.. b h je!erlnfn mllzakerealne geçildi. 

gu a ariesile kanalı kapattıracaktır. buallne kadar Layltllk için mUra• k ki l k 4 • Ço lu ar ge ecek urultay 
- Uluslar Sosyetesi namına E- caat edenlerin aayı11 120 yl bol• için ırk hıfzııııhha11 ve grib ıllje 

rltre ve ftalyan Somali sahillerini ablu- muıtar; •• bunun cotuau kızlar olarak kabul edlldL Cumuriyet 
la altına alarak, oraya ecnebi malı it- teıkil etmektedir. Ba Ya1:i7et Tllrkiyesinde doğan va llerliyen 
Laline müsaade etrniyecektir. karf111nda FakDlte ayın 9 •• tıp kurulta1lannın denim Yerim· 

5 - İtalyaya muhtaç olduğu kömür, 111 ncl gOnlerl bir mOaabaka im• larlni yakından ıörmek fıraatını 
ıtetro], ve ham maddeyi vermiyecek· tihaaı açmıya karar Yarmlıtlr. Hrditl için gelecek kurultayın 
llr. Ankarada yine toplanması kabul 

V b Clb ı Kamutayın Dünk(l edlldt. e u tc ir eri alırken öyle sessiz, Çahımamıza lıtlrak eden doat 
Byle nümayişsiz, öyle haktan görüne- Toplantıaı •• komıu Sovyat profeı6rlerinla 
rek hareket edecektir ki, İtalya bunla- Ankara, 9 ( A.A) - Buglhl rurtlanna döndükleri zaman So•· 
n vesile tutarak lngiltereye çatamıya- Fikret Sılay'ın Bqkanlıtında ya- yet mealekdaılanna kurultayın 
caktır. pılan Kamutay toplanbsıada ıellm •• ıevgilerlnl ıötUrmelerlni 

Bu bakımdan şimdilik Habeş harbi- Tanm kredi kooperatifleri lkurul- teklif eden takrir de ittifakla •• 
bin Avrupaya sirayetinin önüne geçil- maıı hakkındaki kanunun ıeri ka• ıUrekli alkıılarla kabul edildi. 

Talebe izci 
Elbisesi 
Giyecek Değil 

Ankara, 8 ( Özel ) - Bazı 
gazeteler bUtlln Ortamektep ve 
Lise talebesinin izci olblıesl alye· 
ceğinl ve izciler talimatnamesln· 
de de bazı değişiklikler yapılaca· 
ğım y azmıılardı. Yerinden Öğren· 
diğimize ıöre Kllltür Bakanlığın· 
da böyle bir taaav•ur mevcut 
değildir. 

Göynilk Panayırı Açıldı 
Bolu, 9 ( A.A) - Yann 10/ 

10/1935 tarihinde Göynük pana• 
yırı ve 12/10/935 de Gerede pa· 
nayırı açılıyor. Her iki panayır 
Uç glin sürecektir. Kııa giril .. 
cek bir mevsimde olmaaı itibarile 
bu panayırlarda ahı veritln çok 
olacağı ve bilhaua hayvan üze
rine iyi ıatıı olacata umulmak
tadır. 

Hautmam Ölüm Cezaıına 
Çarpbrılacak 

Nevyork 9 (A.A.) - New•jer
Hy yllksek divanı Undberg'ln 
çocuğunu öldllrmekle mahldim 
Hautmaa baklanda evvele• v .. 
rllmiı olan ölllm ceıa11m t11dlk 
etmlıtir. 

nıip. demektir. lan madd•leri görtıılllerek kanunun Gelecek kurultayda Türk kim• 
Kurt ve lnızu hilıayeıi: mllzakereıl tamamlanmq ve tarım yaıerlerfnin de çahımaya lıtirak Bulgar Kralının Tahta 
B" ·· k b" d etmeleri hakkındaki dilekler mem-ır gun urt ır ereden su içiyor· t ı k t'f' 1 bi ilkleri Ç kbğ Y ld.. Ü •• itu s sa ı oopera ı ,.r ve r nuniyetle karıılandı •• kabul 1 ının ı on mu 

l:.I · k uyun aşağısında dere kenarında kurulmaıına alt kanunun mhake· edildi. Ankara, 9 (Özel) - BuJıu 
r uzu gördü. Hoşuna gitti, kuzu· resine ı•çllmiıtlr. Profeıör Tevfik Satlam ku• kralının tahta çıkııının 7ıldöaUml 

)'u yemek için bir sebep bulmayı dü- Kamutay cuma allall toplana• ff ki ı mllnaaebetlle Cumhur baıkanı• ;ündü ve bağırdı: • rulta1ın muva a yet nl temin 
cakbr. eden Saibk bakanının yllk1ek mızla aralarında telıraflar taatl 

- Pis kuzu, içtiğim suyu neye kir· · 1 ilk 1 1 B olunmuıtur. 
'8tiyorsun ~ M X.) d s· ÔI c hlmmetın ' ran a 9nur1a aı· 

Ug a a ır üm ezaıı bakan Jım•t lnönllnlln yllkHk il· Sorgular Uzun 8UrUror 
Kuzu korku ile titredi: M l ( A. A. ) M ô E ut a, 9 - uj'la· 1ı ve teHccllhOntl minnetle ya• Sofya, 9 ( ı:el) - Suilta.tıılardaa 
- . fendim, dedi, su aşağı doğru Piıl köy8nden HOseyln kıu Me- detmlt ve Je•l TUrklyenln rarata• Damyaa Velçef ile beraber 1akalaaaa 

.ımr, sız yukardasınız, ben sizin suyu- Jeti kaçırırken kurtarmaya ıelen cı önderi ulu baıım11: Atatllrke 153 kadar kitlaia ıor~uları •1ın or-
ııuzu nasıl kirletebilirim. Sultanı taaarbyarak aldUren, yine kurultayın ıonıuı ıayğılarını ilk •• tuına kadar allrecek ıuçhalar bundaa 

Kurt ba11ka bı"r m d aonra dlYanıharp mlddelamumtlltine 
T azeret ara ı: o köyden Mehmet oğlu Mehmet ıon ıöztlmlı. oldutunu ıöylemlı S l d tHlim edileeeklerdlr. 

- en geçen yı a bana küfür et- hakkında ölOm cezaıı verllmlıtlr. ve ıDrekll alkıtlarla ıfSzUaQ bitlr-
f • d d Şimdl1e kadar yatn11 Sofyada 

~ ştın, e i. Mehmet karan ıoğuk kanblıkla mittir. yakalaaaaların aayııı 1ttıa bul. 

Sıyfı l 

Sözün Kısası 

Uyuşturucu 

Maddeler 
............... ______ Ek·T• 

Korkmayın : Size, ne «fuzuli» nin 
en güzel eserlerinden birine mevzu ol
mak mazhariyetini idrak eden afyon· 
dan, ne adı narin bir ipekli kumaş adı
nı andıran morfinden, ne Çarlık Rus· 
yasının, yııklırken, Türk ırkına en son, 
katil bir darbe indirmesine vasıta ohn 
kokainden, heroinden bahsedecek de
ğilim. 

Başbakan ismet lnönünün kürsü • 
den tel' in ettiği ve aleyhlerinde tiddet
le mücadele edeceğini müjdelemiş ol
duğu bu zehirlerle benim şahsan hiç 
bir alakam olmadığı gibi, diler ve u~ 

marım ki sizin de yoktur. 

Fakat uyuşturuculuk hassasını haiz 
olan şeyler sade bu saydıklarımdan 
ibaret değildir. 

insan, zaman zaman değifCn haleti 
ruhiyesine, sinirlerinin o andaki duru· 
muna, gönlünün neşe ve yahut ki kas· 
vete olan istidadına göre, muhtelif se· 
beplerle uyuşukluk duyar .. 

Ilık bir sonbahar havası.. Ağız ta
dile tıka basa bir yemek.. Sarhotların 
akşamdan kalma dedikleri haleti mah· 
susa.. Parasızlık . . Ramazanda oruç 
hali.. Bir teviye devam eden meşguli
yet.. Bütün bunlar adamı u~turan 
şeylerdir. 

Parasızlıktan gayrisine ben, kendi 
hesabıma fitim. Her birinin kendine 
mahsus az çok bir zevki vardır. 

Ilık sonbahar havasına bayılırım. 

İsterim ki böyle başlıyan maA"mum ve 
fakat güzel bir günün hiç bir vakit 
eonu gelmesin. Besn, o günkü ölgün 
tabiatle, durgun denizle, tunç rengine 
bürünmüş yamaçlarla, aaçlan dağınıli 
deli kızlara benziyen kas~mpatlarilo 
haşır neşir olayım ... 

Titiz bir ev kadınının elinden çık .. 
mış, nefis alaturka yemeklerle karın 
doyurduktan. üstüne de ok.kalı bir sa

de kahveyi höpürdettikten aonra çö • 
ken uyuşukluğun keyfine payan var 
mıdır} Hele kendini biraz daha koyu· 
verip tc, insan, dedelerimizin fdcerle
me adını verdikleri, tatlı, «kendinden 
geçme» ye varacak olursa 1 

Oruçlulukta, o iftan bekleyİf, da
kikaları sayış yok mu) O ne bedava 
zevktirl 

Bir teviye meşguliyetin yormazlığı, 
zihin yıpratmağa lüzum bırakmaması, 
hayalata dalmağa müsait olufU bir ni· 
met değil midir} 
Akşamdan kalmanın da, eberiya 

bap ağrısı, dil kuruluAu, mide kayna· 
ması olmasa ayrıca bir zevki old$ 
fÜphesizdir. 

işte bütün bu biribirinden hOf uyuf 
turucu şeyler varken, bazılannın n 
diye morfine, kokaine, afyona, eera 
ra alıştıklarına şaşmamak elimdf".J 
ielmiyor. ........... -................... ______ _ 
Mııır Veliwhb lngilterey• 

Gidiyor 
Londra, 9 (Ôıel) - JaıiltanJ! 

ılyarete gelmekte olan Muır v .. 
liahh Maltaya utrallllf •• karaya 
çıkarak ıebird• bir ıesintl J•P
mitbr. Kuzu: dinlemiıtlr. Kurultay çah1m&11nı blUrmlıtlr. muıtur. 

- Ben bir yıl evvel daha doğma. ==::::ıı=-=-======~=====:.::::oı=--=-==-===--=-======-==-========-===::::ıı:-=====--=- Yeni Sayım Kanunu 
Ankara, 8 (ÔHI) - Mally• IDıştım, diye cevap verdi. 

Kurt bu defa kızdı: 
- Zarar yok, dedi, sen değilsen ba

ban küfür etmişti. 
Dedi ve kuzuyu kaptığı gibi parça

layıp yedi. --··········-----. ................... _ ........ __ _ 
Meme) Seçimini Almanlar 

Kazandı 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
Blr l'Hetecl arkadat 1a111or: 
•lataabulua Kurtuluı baJl'amıada, Ta•almde, Clmbu· 

rl1•t meydaaıada blrlkea halka oparl8r naıtaall• 
pllklar dloletlldl. Pasar ve ba1ram flalerl, ı.ı, Takalm 
Claıharl1•t meydanındaa •eıerke• bu bıdua muıiklJI 
bll••m, du1duauı .. durup dlnledlnls mi? CGmla•rl1etla 

10 unou 1ıldfJalmladen beri b•rada ,alıaaa pllldarıa 
ekHrlıl daH hanlarıdır •• hem•• ltepal bize 1abaa• 
cıdır. Ara1ıra ı 

Sonra beni arar1ın 

OaJll oa1ıı yana111D 
Di1• Tlrk,ı afJdQ bir yerli taaıo duyarnaıa.. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

1 veklletinln bugOnlerde mecllıe 
ıe•k edeceil davar •• •htt hay
vanlar vergisi hakkındaki kanun 
proj'9inln hazırlanma11 lıl bltmlr 
tir. Öj'rendiğimlze göre mDkel
~•f\erln lehine birçok yeni mad
d•lerle çıkacak ve bilhaua k6ylll
ytl çok sevindirecek olan ba ka· 
nunun öntlmUzdeld haftalarda 
mecliıte mllzakereal beklenmek-

Kaunaa, 9 (A.A.) - Memel 
••çimleri hakkındaki resmi ıonuca 
ıöre, Almanlar 24 ve Libanya• 
hlar S üyelik elde etmiılerdir. il\...-------------------·-----·-------------- tedir. 



' 

4 s.,,. 

~!!Kttf El~l~E 
(1 _____ Q. -B- D._ U,. -:KIJ~ ~- -.l __ M __ :l __ Z_. 

Suçlu Yerinden 
Davacı 

Sandalyesine 

__________ .. ,,_ ..,. ____ _ 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notl•rından 

(•) 8.ı notlara k•alp aaklayıoı:ıı, 1ah11t 
bir • bilme 7ap19tırıp kollekaiyon 1•..
•aa. SUuatı :ııamaaınızda bu netlu laı. 
dOnlOr Wlbl imdadınıza JCtlfablliro 
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SON POSTA 

ıslehl~•d• aUbe~lar ~urdu 

Manisada Okuyan Kırkağaçlı Talebe 

Her sevgi biribirine benzet 
Bence benzemez. Belki 

ayni ,eydir, fakat adamın tab' 
1 

re ı.,ka başka \lekillerde k 
terlr. 

Delice seven bir aşık bir ç 
itler yapabilir: Şiir yazar, r ·· 
muhayyel rakibini öldürür, k1" 
ce içinde yaşatır. lştihası k · 
heder olur. Bir çok manasız şe 
par. 

Sonra hararetli aşıklar var 
müddet için çılgın gibidirler. . 
ateş bacayı sarar. Fakat eıne 
dıktan sonra soğur ve unutur. 

Yahut soğuk, lakayt sevgilet 
Çiçek verirsiniz almaz, yemei' 
edersiniz parasını kendisi 
kalkar. 

Her seven başka, her sevilell 
türlü hareket eder. 

lki insan biribirine benze:ro 
bi, iki sevgi de biribirine be 

Yalnız şurası muhakkaktır ki 
kadının isidir. Erkekte sever"'' 
ce daha kuvvetle sever. Fakst 
eevgiyi iş edinmw. onun san'a 

muftur. 
Bir insan kafasını daima 8 

yorarsa, o işte deha derecesine 
lir. Kadın ela bütün varlığını 

verdiği için, bu işte hakikate' 

Bu geceki nöbetçi eczaneler fU ( 
Alemdar: (Sırn). Beyazıt: 

yan). Şehzadeba11: '(Asaf). f 
rif). Aksaray: (Şeref). Ka 
(A. Kemal). Kadıköy: (Leorı 
yan ve Osman Hulusi). Oaküd•' 
miye). Samatya: (Erofiloa). 
(Merkez). Beıiktaı: (Nail). 
(A.af) . Eminönü: (Mehmet . 
Şiıli: (Dimitri). Beyoğlu: (Pa~) 
mor-cıyan). Galata: {Aart ittih•f 
remini: (Ahmet Hamdi). Haskii 
Türkiy ·,. Kıuımpaşa: (Yeni , 
Küçükpazar: (Nec.ati). Büyükad•• 
met). Heybeli: (Tanq). 
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En Son Telsizlerimiz 
.. .a .......... llZ .......... 

lngiliz!erle Fr nsızlar 
,----~ .. - SON DA Ki K A ·-.-....~ 
TELGRAF, •rELEFON, TELSİZ HABERL .ERİ 

Zecri Tedbir er Hakkın
da Aralarında Anlaştılar 

Londra, 10 (A.A:)- Cenevre• 
den bildirildiğine göre, ltalya 
hakkında alınacak zecri tedbir· 
lıre dair lngillz ve Fransız mUte· 
ha11.ıları arasında mutabakat 
hasıl olmuştur. 

ı 
lngiliz·Franıız pllm şu esasları 

nazarı dikkate almaktadır: 
1 - ltalyaya kredi vermek

ten imtina. 

Habeş Ordusu Um~nıi 
Taarruza Geçiyor ' 

m 

lr 

Her iki memleket, bu tetblr· 
terin tesirli olmaınnı, fakat duı
mapca bir mahiyet alamıyacakla· 
rmı kabul etmişlerdir. 

2 - Silih Ye mühimmat yap· 
maya yarayan maddelerin bu 
memlekete gönderilmemeleri. 

3 - İtalyaya yapılacak ihra
catı kontenjana taM tutmak. 

4 - Ha beşistaıJ fçfn konan 
ıilah ambargosunun kaldıralmaaı. 

50 İngiliz Mebusu Zecri Tedbirlerin 
Aleyhinde Olduklarını ilan Ettiler 

Londra, 10 (A. A.) - Muba· ı 
fa:ı.akiir partiye mensup 50 
meb'ua, ltlya aleyhinde zecri 
tedbir alınmasının aleyhinde bir 
durum almı9lardır. 

Bu sırup, Cuma gUnU toplan11· 
rak, İngiltercmin llelyan • Habeı 
Harbine mUdahaJe etmenin do· 
ğurabiJeceğl tehlikeli vaziyeti 

gözdeo geçirecektir. 
ÇllnkU zecri tedbirler teıfr 

gösterecek olurlarsa bunun, ltalya 
ile bir harbi intaç edeceği muhak
kaktır. Grup izasıodao Sfr Edvard 
GrJgg, bu suretle bJr harbi dur• 
durmak için bir baıka harbin 
patlatılmıı olacağı mlllahaıa11n· 
dadır. 

Roma Valisi De Afrikaya Hareket Etti 
Roma, IO(Ôzel) - Bugün saat vapurla Afrikada mUhlm vazifeler 

13,30 da Ganz vapuru ile 
200 SUbay ve 1300 aıker doğu alacak olan Roma valisi Battal 

Afrikuına hareket etmiştir. Ayni ile Ayandan Suardo ~ğurlamıılardır. 

Maltadan 70 İtalyan Daha Çıkarlldı 
Roma, 10 (telsizle) - lngilhler, ltalya lehinde muhtelif sure tlerle 

propaganda yapan 70 ltalyanı Malta adasından kovmuşlardır. Bunlar 
Ita]yaya gelmişlerdir. 

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

ltafyan Harbiye Nezaretinde Neler Oluyor? 
Parlı, IO ( A. A. ) - Maten gazeteıi, Romadan aldığı ıu haberi 

bildirmektedir: 
Israrla dolaıan yayıntdara ııöre, SU Bakanlığının bazı yüksek me• 

murları baıka vazifelere tayin edileceklerdir. 
Bunların arasın bilhassa bir müsteıarın adı geçmektedir 
Bundan baŞka, bir piyade geueraline de kumandanlıktan el çek• 

UrllecektJr. Resmt muhafil, bu husuıta hiçbiz şey ıöylememektedlr. 

Adf1ababa, 9 (A.A.) Resmen ı 
bildirildiğlna göre, ne 9imald ne· 
de cenupta yeni hiç bir şey ol· 
cmamııtır. Habeı hükumeti her Uç 
cepheden de bugün hiç bir ha· 
ber almamıştır. Bu da gösteri• 
yorki hükamet merkezi ile olan 
telgraf muhaberata ya durmuı 
yahut da ltalyan uçakları tara· 
fıodun tahrip edilmlşt!r. Her hal• 
de .şurası tayanı kayıttır ki: Rea· 
mi telgrafların gelmesi için yaya 
koıucu postaları teıkll olunmuı· 
tur. Koıucular künde 50 kUomot• 
re kadar mesafe katediyorlar. 

Erltrede 
Reaml Habeı çevenlerinde Ha· 

beş kuvvetlerinin Erltreye akın 
yaktıkları hakkında ht çir şey 
bilinmediği ıöyleniyor. Ayni çe· 
voeler son günlerde ltalyan ordu· 
larmm işgal ettikleri mevzilerden 
..Jç birinin geri alınmadığı da ka· 
bul ediyorlar. Maamaflh harp 
cepholerinhı bir çok noktalarında 
çarpışmalar olmaktadır. 

ltalya Tayyalerl 
Italyan hava filoıu ıavaı 

üzerinde keıif hareketlerinde bu· 
lunmuşlardır. Bu me•l Adiaaba· 
ba'da kuş uçuşu ile 130 kilometre 
mesafededir. Adfaababa Cibutl 
demiryolu bu nokta Aavaş neh· 
rint geçmektedir ki burada çok 
mühim bir köprü vardır. Diğer 
ltalyan uçakları da Harar Ustiln· 
de Dredava cenubunda görü!mU9· 
lerdlr. Bu keşiflere bakılırsa 
lt1tlarm yakacakları ilk hareketi 
tlmal ve cenup ordularımın mıte• 
rek bir baretle Fransız ve lngillz 
Somalilerini Habeşiıtandan tama· 
mile ayırmak ve y•gAne demir 

ltalyan Uçak arı, Beyanname Atarak 
Habeşleri, Ölümle Tehdit Ediyorlar 

~~::··~:·~~~·g···~:~~-: !~~!OJ~[:.~:~~=~1;~~.~;!;~:; \r ;~~~~·~~~·· ........... -· 
Adua - Adıgrat - Makalle mU· 

Aktbetleri Ne selles.ini teıkil eden mıntaka, Jıfilyar 
l!zerınde ltalyan uçaklara ka-

Mer kezdedir? mııen uçmuıı., ve hınıerc• Altın Liret! 
propaganda evrakı atmışlardır. BugUn sabahleyin çıkan bazı 

arkadaılarımızda Habeı tebliğle· 
rioo istloaden Adua Y6 Adigratm 
Habeşler tarafından geri alındık· 
ları il~ri sürUldü, öğleden sonra 
çıkan bazı arkadaılarımızda da 
ayni haber tekrar edildi. 

Bu haberleri bir haylı ihtiyatla 
telAkki etmek gerektir. ÇUnkU ıu 
dakikaya kadar yani aaat 
(17,30) a ka'dar hiçbir Habeş 
tebliği neşredilmediği aibi, Aduva 
ve Adlgratm da geri alındığına 
dair hiçbir haber ve ıayJa yoktur. 

Okuyucularımızın yanlıı maili· 
mat edfnmemelerlni temin için 
bunu kaydetmeyi IUzumlu bulu· 
yoruı. An[aşılan her iki taraf 
haztrlanayor ve ufak tofok karşı· 
laşmalar yapıyorlar. 

Bu kağıtlarda, Italyan ileri 
hareketine karıı duracaklar öJUmle 
tehdit edilmektedirler. 

............................................................... 
~ 

İngiliz Kabinesi İki 
Defa Toplandı 

Milli Müdafaa T eıekküllerl 
Kumandanları Toplantıda 

Bulundular 

Londra 9 (A.A.) - Kabine toplan
tısı, iki saat sürmÜftÜr. Sanıldığına gÖ· 

re, Bakanlar, arsıulusal durumun bü • 
tün safhalarmı İncelemis ve muvakkat 

' 
bazı kararlar vermiştir. Bu kararların 
kesin bir mahiyet alması, yakında Ce
nevrede ilin edilecek Uluslar Sosyetesi 

-·················••ıt••·····························-······· Bir lngiliz Firması siyasasına bağlıdır. 

* ltalyaya Tayyare Londra, 9 ( A. A.) - Kahine 
Vermiyor bugünkü topl14ntısmda gündeliğin· 

deki bütün meaelelerin tüketeme· 
Londra, IO (A. A.) - lnglliz diğioden tekrar J5 lJkteırinde 

Roma, 9 ( A. A.) - ltalyarnn eko· 
nomik ve fintmıal zeori tedbirleri 
göz önünde bulundurarak Almanya. 
ya · ikibuçuk miJyal' liretlik altın 

gönderdiği · hakkında yabancı kay· 
naklardan çıkan haberler burada 
ne teyit, ne de tekzip olunmakta
dır. Anoak zecri tedbirler meıele
alnde ne gibf bir hattı barekeı ala
cağı henüz belli olauyan blr men:ı.
lekete İtalyanın altın paraıının ya• 
rııını göndermeaiı:ıe ihtimal veril· 
miyor. 

L----------------~ .. _ ................................... , ..................... . 
"Cephelerde Sükuneti,, 

Berlin, 10 ( Özel ) - ltalya 
menabiinden almen haberlere 
göre dun hiç bir cephede muha· 
rebe olmamıştır. Aksum muhaaars 
altmda olup her dakika zaptı 
beklenmektedir. 

............................................................... 
tir. İngiltere, İtalyaya en çok kömür 
ihraç eden bir memleket olduğu için, 

bu mülakata hususi bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Raoıomea ve Raper firması, toplanacakt r. 

ltal'-•a Ha va Noı:aretlnln yapmakta p l A t Cenevredeki vakayi icap ettirdigi ' ar anıen o 
olduğu mühim bir tayyare sipa· ı Londra 9 (Özel) _ İngiliz kabine- takdirde 29 tetrinievvelde içtima edc-
ri~in_e ftİt ~üzakeratı keatiiini si içtima elmiş ve maadin müdürü u- cek olan parlamentonun Z2 teşrinievN 
Lıldınllekte<lır. mumisi kapiaıı Kruk~ank'ı dinlemiş- veldc toplanmasına karar verilmi~tir. 

yolu hattımı hikim olmakt11. 
Cenup Cephesinde 

Daha timdiden cenup ltalyan 
ordusunun öncülerı Ogaden çö· 
lUndo elli kilometre kadar ilerle· 
mıtlerdir. Resmi malumat olma· 
makla beraber ıuraıu biliniyor ki, 
Habeşler yalnız ıimal ordularma 
değil cenup ordularına da ıüratle 
takviye kuvuetlerl göndermekte· 
dirler. Cenup orduları Japonya· 
dan gelme mühim mikdarda ıllih 
almışlardır. 

Şimalde ltalyao)ar uçakları va• 
sıtasile, yakmda ilerliyeceklerl 
araziyi en ince teforrilaboa ka· 
dar tetkik etmektedirler. Habeş 
makamab ltalyan uçaklarının 
Ogaden'de kimyevi maddeleri 
ihtiva eden bombalar kullandık-

'f 

Jarı hakkındaki fttfbamlatıDJ t•Jc' 
rar etmektedirlor. 

Italyan cJçisl kont V!nci AciJ' 
ıababadau cumartesi gUnU hatr 
ket etmlye davet edilmiştir. 

Uydurma Haberler 

Adisababa, 9 (A.A.) - Tel' 
graf hatlarının dolu olması doJ.
yııile Habeş hükumeti Adiıab•• 
badaki gazetecilerin her gün çf' 
kecekleri telgraf mıktarım tahdit 

etmiıtfr. Düodonberi sllel bari' 
ketler hakkında hiçbir tebliğ fi' 
rilmemiıtir. 

Sansör kıtaatın hareketi•~ 
hakkındaki haberlerle uydurlll1 

habeleri kotrol edecekt. 

'f 

Ha beş Delegesi Acıklı 
Sözler Söyledi 

Cenevre, 10 (Özel ) - Uluslar Kurumu heyeti umumiyeslnlO 
lçtimamdan ıonra Habeş delegesi Takle Halarlat Cenevre radyo

sunda ıu meald• kısa bir nutuk söylemlştlr:I 
" - Memleketimi bu feci zamanda temıit etmek bedlm lçlll 

çok milşkiil bir fereftlr. Bize karşı dostluk göıteren herke•• 
teşekkUr etmeyi bir vazife bilirim. Habeşistan aylardan beri adalet 

~ beklemekte idi. Uluslar kurumunun, adaletin tatbikini temin edec•· 
jlne eminim.,, 

..,. 
Cenup Mıntakasında çete Muharebeleri 

Bertin, 9 (Özel) - Adisababadan bildirildiğine göre cenup c•P" 
healnde (50) bin ktıilik bir ltalyan kuvveti, Habeı mevzUerio• 
hücum etmittir. 

ltalyanlar Gavuylyi ele geçirmeye uğraımıılarsa da muvaffa~ 
olamamışlardır. Bu mıntakada Habeşler çete muharebelerine girişer~ 
ıiddetll mukavemet göıtermektedlrler. 

* .. * 
Bir ltalyan Tebliği Zorluklardan Bahsediyot 

Roma, 9 ( Özel ) - Burada, bugün de iki resmi teblif neıredll
mlştir. 16 numarala tebliğde şöyle deniliyor : 

11 ltalyan kuvvetleri Aksumu iki koldan sarmışlar, fakat Habeşi•' 
ltalyan ıağ cenahının geçeceği geçitle yollara hlkim tepeleri tuttu~· 
larından zorluklar çıkarmak iıtemektıdirler.l, 

* 'f 
Sivil. Karargahlar Bombardıman 

Edilmeyecekmiş 
Vaılogton, 10 (A.A.) - Italya hllkQmetl Afrikadakl ltalyan Jcılf' 

vetlerl kumandanlarına Adisababada sivil karargahların bombarduıı.O 
edilmemesi için lcabeden emirlerin Yerlldlğinl Dıı Bakanlığına bil-

~dirmiıtir. . .. 

* * Adua Ve Adigrat Kimin Ellnde? 
... Sabahları çıkan bir arkadaıımız Berlinden aldığı ıu hab,tl 

neıretmektedir: 
Bertin, 9 ( Özel ) - Alman istihbarat bUroıunun Adlsababad~ 

aldığı kat'i bir habere gare Italyaolarm zaptettikleri Adua ve Adfgr•, 
ıehirleri, tahkim edilirken, tiddet!l bir harp ıonunda Habe.ş orduıuO 
geçmiştir. Bu haber diğor mımbalarca da teyit edllmiıtir. 

* * Habeş ~skerleri ileri Atllmak lsteyorıar ~ 
. Berlin, 10 (Özel) - Habeı askerlerinin kuvvelmaneviyelerl ço 

yüksektir. Kumandanları, ltalyanları daha içerilere çekip nıaJlıl~ 
etmek maksadile geri çekilmek emri verdikleri halde, Habet aıkerJB 
buna ancak mUşklllatla itaat etmiştir. 

Adiknlc'nin Habeşliler tarafından ltg&l e~Udiğl teyit edUJJJf' 
mektedir. 

lf- * 
Akabey~ 20 lngiliz Harp Gemisi Geldl 

Berlin, 10 (Ozel) - Kudilsten bildirildiğine göre A~aLe limaıu0' 
20 lngiliz harp g~misi gelmiştir. 

iki lngiliz nıuhr~bi de P ireye gelm iştir. Dört Ingillz tıehtolbahl~ 
Cebelüttarıktan Akdcnize geçmiştir. 

.';( ~ 

2000 ltalyan v·arahsı Adalara Getirildl 
Btdiu, 9 (Ö1el) - Habc.~istanda yaralanan 2000 ltaly.ırn ,.,fı~ 

rini hıunil bir hastane g~r.ıiıi Kızıl denizden ·geçmittir. Yaralılar 0 

iki adada hazırlanaıı hastaııelero ycrlc:o~irilcceklcrrlir, 

ı 
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İtalya Ticaret Sıkıntısı İçinde 

Bir Çok Devletler italyayb 
Mal Satmıyorlar 

Japonya, ltalyaya lktısa~ 
di Harp Açıyor 
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Habeş Ordusuna 
iltica Eden 

ltalganlarl 

Biri ci Teşrin 1 O 

Cepbe Mektupları 

Mavi - Beyaz işaretli 
Nöbetçilerle Beraber 

Trablus Harbinde Bulunmuş italgan 
Askerleri Şimdi Habeş i llerinde ... 

gruplar doğrudan doğruya İtalyan zabiti 
rine ve o vasıta ile de Eritre ordusu 
kumandanlığına merbutturlar • 

• 

Bır Habet li karı • kocald. er efln • • 
•lhim Yaı'feal memlekete ıal ıran 

dltmaııaa kartı hilrp etmektir 
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Vapur n nyo 
de aklı Bul Nihayet Define Meydana Çıkmış, Arayıcılar Yakalanmış, 

Biribirini Özleyen Çiftler De Y ekdiğerlerine Kavuşmuşlardı Yazan: L. M. Nesbid 
Selaletten kurtuluyor sırada Rus biraz daha yakla~~ 1Ik girilen bir küçilk taılıktı. Sonra 

taştan bir merdiven kıvrılarak aıağıya 
iniyordu ..• 

- Bizimle alay mı ,ediyorsunuz? .• 

Tabii Bir 
Cevap! .. .. 

Handan gayet tabii cevap verdi ı 
- Oç dört ıene tetebbille meydana çı· 

karac:aiım feyi ılz benden alelacele istiyor
sunuz.. Dütlindlikçe bulmağa çal11ıyorum 
ki define Meryem ana kilisesinin ortasına 
aömülüdllr. 

• • • 

Turgut ile Osman önde, diğer polisler 
arkada hııydutlan basbrmıılarch. Handan, 
kendisinin kim olduğunu söyledi. Kız kar
deti Kimranm da Bulgurluda Sultan Mu· 
rat köıkünde mahpus olduğunu ilave etti. 
Polis kuvvetleri onu da oradan almağa 
muvaffak olmutlardı. 

Kadıköy, bu define arayıçılaımdan kur· 
tulmuıtu.. . ' ... 
izdivaç Ve 

Molina bu acıklı hikiyedn mütees· ellerini kaldırarak onun ö9"" 

sir olmuf, fakat görmüt geçirmif bir diz çökmü§. ,/1 
adam olduğundan Rustan, yııtbğı yeri Kalabalık şimdi bu iki kiti~ 
göstermesini istemİf. Adamcağızın rafını çevirmi§ler ve se~ 
do"'ru söylediğine kani olunca ve kcn· başlamı~lar. Rus, Don A 

dizlerine sarılmı• ve ag"' lıyarak1 
dilinin artık zaruret ve sefaletin son ~ 

- Siz zengin bir adamsınıSt 
derekesine geldiğini anlayınca ona der- kadını kurtarınız! 
hal üstbaf tedarik etmİf ve kamını Diye yalvannı§. 

Şimdi Norton da cebinden kuvntli 
bir elektrik fen eri çıkarmıJb. Bu fene
rin ı§ığı mütemadiyen zeminden tava· 
na, tavandan duvarlara kayıyor .. . 
Ve birfey arıyordu. Genç kız da bu 
ı§ığm oyununu takip ederek mahzenin 
içine doğru indi. .. Burası mermer bir 
salondu .. . Ve aene birkaç ayak merdi· 
venle oradan da bir sete çıkılıyordu. Bu 
setin tn yanında etrafı demir parmak· 
lıkh küçük bir havuz ıibi bir au vardı. 
Suyun üstünü bir tahta örtmUJtü. Tab· 
tanın üstünde bakır bir matrapa vardı. 

. dl M ah da doyurmuf. Bunun üzerine zavallı O benı"m metreıı'm Şı.m eryem ana 7 ut yeni lsmile 
Panalya kilisesinde idiler. Handan elinde- Rus bu iyiliği öde enin çarelerini a- Molina da: ~ 

Handan, Kamran, Ömer üç kardeş nn· l Nih b• d nb0 

ki elektrik fenerini aiyab bir taıın üzerine ramnğa baş amış. ayet ır e ıre _ Kurtarmak mı? Kimi 1 nelerinin dizleri dibinde idiler. Anneleri, 

Saadet 

tutmuıtu: 1 parala izdivaçlardan bahis açmıştı. Habeşi tan ve bu memleketin gizli kurtarmalıyım? Demif. 
- Buldum, buldwnL Defineyi buldum!. 1 

D• 1 d' H d b 1 .. kardeı bir ağızdan onu ıusturdular: hazineleri sırrını velinimetine &Öy eme- Ruı gene yalvararakr f 
- İ§te ıifa veren su dedi.." • 

ıye ses en ı. an an, ö ür adam ar tek· T O 

Korkunç 
Bir Yer 

••• 
rıu- ~ört B İJIU'etli taım bulunduğu kiliseye - «Anneciğim, evlenmek, ıevilen bir ğe karar vermif. Yememiş, içmemif, - İşle şu genç kadmL · ~ 
•eldüer. ingri}a evlenip yuva kurmak; bu ne bü- o gece gidip Molinayı bulmUf, Habe- nim metresim. Onsuz yaflf~ 
B •--ldmld Al d bir yük bir saadettir! .. » ~ u taı - a. tın an mahzen ka· • * • şiatan efaanesini anlatmıt ve kulağına cağım. Allah rızası için, oıı 
pafı çıktı. Bu da kaldınlmca bir merdiven l • • S • · 
ıözüktü. Elektrik fenerini tuttuklan zaman Sönen Bir eğilerek: . yo parasını verınız... ıze ~ 

D l b b 1..: ı "d. F aııa:ı:..-ınm albn ve müc:evheı yıin-1--· ile - HabP~istanda dilenciler bile ata oldukça hizmet eder öderim,~ uvar ar em eyaz ~oya ı l ı. a· :.- 6"" ,...UUU". Ü '"'l' b l k b. dd h 
kat kabartalmıı pamuta benslyen ru- dolu olduğunu sördUler. mit biniyorlarmıf. Düşün bir kere! demİf. Kala a ı ır mü et a 1'1 
tubet izleri bu duvarların birçok 7eri· Muhteıem Bir Handanı Berlinde bulam.ıyarak dönen Altınlar diyarında dona kalmıı. Ondan aonr• ~ 
ni kaplamııtı. Limi, yazıhanesinin üzerine iki nikah da- Fakat bu sihirli söz İspanyolu iknaa yavaı fısıldılar, muhavereler~ 

Aıağıda bir kenarda çarmıhtaki faa- Servet vetiyeaini açmlfb. kif · mıı ve nihayet herkes bağıra~ 
nm tahta heykeli önUnde duraıa bir Talihaiz Uciniusmı büyük Kostanlinden Bunlar lsTetle Ömerin, Handanla Avni ayet :em~: H 1..-· d R söylenmeie batlamıf. Ne olu1-
buhurdanda glinlük yanıyordu. Fakat kaçudıjı servet bütün bapnetile burada Ertuirulun niki.hlanıu bildiriyorlardı. - B na ana, a~ıatan a U• ye kaptan tekrar gelmif. 
bu günlük kokusu kuvvetli çok kuvvet· idi. Gözleri yaıla dolmu§tu. Masasında, tam let masaları var mı 1 diye ıorınuf. 1 Gann llC azaııNI 
li olan küf kokuıunu öldilremi,.ordu. Erkekler ıevlnçten birer çı\cma dön· kar1W1da duran Handamn resmini iyice Rus D Alibio bu manzara1' 

üıl. eli. G •-- -•--- L.r....dı seçemiyecek kadar gözleri buiulanmııtı. H d . OD ~ Bura•ı ,.ok korkunll! -• -·'-a 111-·-b, m er ..... KD> oıuanıı --iu : avır e ..... ıf 0 'dd d • b 0 k ~ 
... T ~ .. nuı ııu,p -s Derin derin eöğıünü geçireli: - ~-ı u4 • • • • .. • mu et enn ır zev v• 

kasvet veren bir :yerdL - Haydi çabuk olunml Siz definenhe _ Evlenmek! dedi. Sevilen bir insan- işte o zaman Don Alıbıo cıddı bıt ıeyrelmİ§ ondan soma da 
Kara aakallı papaz abae roainıleri 3- kawttunuz. Ben de bir 0 evvel define- B me kavuımak isterim ı.. la e~Jerunek kim bilir, ne büyük bir aaa· surette alakadar olmağa batlamıf. u azametle kaldırarak: , 

~ünde iğilip hat çıkardıktan aonra aya· Erkeklerde bu aö:ıleri dinliyeeek hal dettirf. albnlar diyarından istifade yolunu dü· - Pek ala! Kızın yol par ... 
ga kalkmııb .•. yoktu. Altmlan ~ botalttılar H Handanın resmini olduğu yerden aldı. .. .. nih R l ... :ı:.. f"l d d • 

İri taılı duvarlar lr.all>i ezici idL Gen~ biri diierinden sizli olarak tatlardaa ~ ; Gözlerini silerek bir daha baktı ve sonra tunmut ve ayet usun an ata.1.15• ı . ~ emıf.. b. .. dd ııt' 
kız blitün cebri nefsine ntmen buradan' terini ceplerm. aaldamaia çahpyorlardı. onu yuıhanesin.in cö~üne ten çevirerek diti, ahın ve mücevherlerin bir • . er ne ııe, • ır mu et aoPl_:J 
çıkalım 1 dedi. BUtün bu heyecana raimen cayeleri bir yerlqtirdi.. kısmını küçücük rulet aletinin kü- bırlıkte Adııababaya v~ 

• • • an enel bu Mneti kamyona naldehnek SON riik filditi topu sayesinde kendi kese· Müstamel elbiseler ve on 111! 1 
Tekrar ayaamaam içine .. ıdller. Avlu- ve sabah obnadan bu tehlikeli yerden U• - ,, __ , • T;- kıt ğ k . getireceğini tahmin ettikleri • .J 

ya çıktılar. Burada bir merdiven yanında· --•-1 •• -,.a. .. sme a ma arar verM!f. ll • D h cP.ı '""'~..,...... Q ' A • ma ar para ebDemlf. a a 
ki duvarda'e-• dört B. il ha~ ipretH levha Bütiin bu altıalar, mücevberı. u za. T R K'f ptlr hoı bu Karlı ııler M lin _1.1. fiı-= Rulel 

rd e Şark filmi 1 B ka • Cib • ı.:. ket au o anın aau, ıu-ı 
va 1• manda kamyou ~b. Kaldırdıldan u ran verınce utiye nare d ld .. • . b W' 

Nihayet defineyi bulmuılar mı icllt taılan tekrar nriıte ko:J!Ui• uğrqbklan PRENSES TORANDOT edecek olan ilk vapura binmek üzere e 0 uıu ıDçmbalu hpük~~vrate ~ 
• • • bir sırada kili enin kubbeaini bir ses ıürlet· KATI! DE NAGY ka R 1 raşmam1!• er ume ....ıl 

tiı PIERRI! BLANCHAR hazırlanmıf. Fa. t. bu defa. us, Y? caat ederek bir ruhsa~e.a:,f Bir Ümit 
Daha 
Gece karanhlutda Norton, Vllldnılr, 

Coldkovsky, senç kmn tuttuiu lflk altın· 
da rençber gibi çalııı;rorlardL Duvar la· 
mamile delindiil halde ortaya birfey çık
mamııtı. Tekrar eldeki vesaik Gzerinde tet• 
kikata karar venniılerdl. · 

- 21 -
Lnmi, iki elinde valizleri lramparbman· 

dan fırladı. Berlinde idl Şehir ıürilltü itbt· 
deydi. Gazeteciler, Hitler fırkannın sue· 
lelerini satıyorlardı. 

Lami; Handanın otarduiu pansiyonun 
adresine geldi. Kapıyı açan kadm onu tanı· 
ınadığını söyledi. Lami hayretler içindeydi. 
Genç, bu sırada pansiyoncu Fnv Halm 
ile karııla§h. Onunla havadan, ıudan, lı
tanbuldan konuıtuktaa .te>nra Handanı 
aradığını söyledL .. 

Pan$iyoncunun 
Sözleri 

Frav Halm bQretleı 
- Handan çoktan lıtanbula sitti ı.. de

di ve ondan lstanbul posta damgaaile al
ml§ olduğu bir mektup zarfını gösterdi. 

-22-
Handan, bu sırada Fenerbabçe ö-

nündeki yatın ıalonunda INlhncakb bir 
iskemlede sallanıp duruyordu. Bü • 
tün düıünceai ana.sa, babası ve bir 
de kendinden İcap eden maliUnatı al
mak için bir tehdit makammda mahpw 
tuttuklan kardefi Kimüranda, ba dlifüace
lerde iken Go!dkovıki bafucuDda bitti: 

- Bugün dört B. ll baç hakkmda laf. 
ıilat verecektiniz? 

- Evet yeniden tetkikat yaptım. Defi
ne Patrik Konstantinosun Aya VuiJyoa İs· 
mini verdiii iki aur aramdaki ayazmanın 
merkezinde bulunan bir lafın altında sak· 
lıdır. 

• • • 
Ayavasilyos 
A} azmaıınca 

Cece hep birden orada idiler. Ayauna 
kapısınden girdiler. Durıun bir ıuya inen 
merdiveni ri vardı. 

Nihayet kazma kürekler gene i lemeğe 
baılamı~tı .. Norton, Handana bir sigar" 
uzattı. Handan, sigarasını yaktıktan sonra: 

- Ben size birıey söy]iyeyim mi!.. De
f ine b da da de~ldir. 

Nort.,n bot bulanarak haykırdı: 

- Eller yukan!.. ~-_. Mutlak& görünUı t... paralaruıı on mıali çıkarabilecek bır i§e başlamıf, fakat dılencıl~ 
~-~==~~============~=-~--~=~~t~fil~~~~·~~~~~~~~~~m~I~ 

lıtanbul 5 inci icra Memurluğundan: onu da berabennde gotürürse, Rusya .. na ümit ettigı kazancı temın"" 
da beklediği paraların bütün hukuku- mi§. 

Emnl. yet San dıgv ] na nu ona devredecekmİf. Bundan maa- Molina ile ilk görüttüiülll .J. 

130 lira aıukabllinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril• 
mealne karar 11erUen ?e tamamına 765 lira 50 kuruı kıymet takdir 
edilen Kaıımpaşada KOçlikplyala mahallesinde Değirmen •• Mahal• 
leblclçıkmaıı ıokaA'ında eski ve yeni 17 numaralarla murakkam 
balıçell ahoap bir evin tamamı açık arttırmaya Ynedilmiftir. 
Arttırma p .. lndlr. Arttırmaya lıllrAk edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nlsbetlnde pey akçesf veya 
mllll bir bankaaıa teminat mektubunu himil olmaları icap 
eder. Müterakim nrgl, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
<aittir. Artbrma ıartnameıl 25/10/935 tarihine mOsadif Cuma 

itlnll dairede mahalli mahıuauna talik edilecektir. Birinci arttır• 
maaı 13/11/935 tarihine mtlaadif Çar,,tamba günll dairemizde aaat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, Lirlnci arttırmada bedel, kıy· 
metl muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde )lstte bırakılır. 
Akıl takdirde son artbranın taahhUdll baki kalmak Uzerı arttırma 

oo bq ıllD daha temdit edilerek 28/111935 tarJblnı mtısadif 
Perıembe annn saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma neticesinde ea çok artbranın Uıtllnde bırakılacakbr. 
2004 numaralı icra ve ifHlı kanununun 126 ıneı maddealae tevfi· 
kan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan f pot ekli alacaklarla diğer 
al&kadaranıD •• irtifak hakkı ıabiplerlaiiı bu haklarını •• huıuslle 
faiz •• maaarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gOn zarfında cYrakı mDsbitelerlle birlikte Dairemize blldirm led 
liıımdır. Akıl takdirde hakları tapu alcillerile sabit obuıyanlar 
aatıı bedelinin paylqmaaından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat 
almak isteyenlerin 934/6607 numaralı dosyada mevcut vrak vo 
mahallen haciz •• takdiri kıymet raporunu ıörllp anlay,acaliları 
llAn olunur. (6308) 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

O culumuzda yap:lacak aeçme sınavı günleri 
m:ştir. Namzet l azılmıf olanların bu aUnlerde 
aekiz buçukta Yıldızda Okulda bulunmaluı. 

14/10/935 Paıartesi : Riyaziye, tab'i)'.o 
15/10/935 Salı r Edebl~at lisan 

aınğıda gösteril· 
aabahlıyin saat 

(6322) 

16/10/935 Çarşamba : Felsefe, lçtlmaiy~ tulla. c:otrafJ& 

da eıki elbiıe, ucuz basma velhasıl Ha- o bu ruhsatnameyi tebdil ı.t! 
beşistanda cahil halkın kapıpcağı bir tün Habeıiıtanda kuma~~·- ~ 
sürü öteberi alıp beraberlerinde götil- mak, .~ :meydanlan ~udıs ~ 
rürlerıe müthit bir kazanç temin eder· mek ınhıMruu almak ııtiyo "J 
lermİf. 'Yaylaya Ruleti tanıtan lılt ~ 

Vanura bindiler mın en büyük emeli timdi de 1.. 
Molina buna razı olmut ve Rusu lü, Pelotayı, boğa güreıini, "';/ 

para getirebilecek her nevi 
da bu itleri idareye memur etmif. F~- aolmıaktL 
yalar alınmış, yükletilmiş ve nihayet 
Molina, kansı ve Ruı mültecisi de va- Projeler ~ 

Pastori, Roaina ve ben heP_ ·~ 
pura binmişler. fll""ı, 

te Danakil ülkesinin iç tara : ~ 
Vapur Marsilyadan aynldıktan tak· J"ı, 

bir seyahat yapmağı gizlice 
riben iki ıaat sonra ve Don Alibionun O l ıtırmıştık. çümüz de 
birkaç yolcu ile güvertede dolaşhğı bir halkı A vrupahlara iyi nazat .. 
sırada birdenbire atağı güverteden bir mıyan memleketlerde ıeyş 
kalabalık yukarı güverteye dOğru kot· meie ab~kındık. Hatin, tehi' 
mağa batlamış. Her taraftan: gayri sıhhi §erait altında ys r 

- Gelin bakın, gelin bakın, banyo mütehammildik. Kervan işle 
dairesinde aaklamnl.f biı kız bulmuş- iyi anhyorduk Ye hatta icaP 
lar ! diye bağırıy,orlal'lDlf. bu İ§leri ücretle tutulan ker\(Ş 

Kaptan kızıyor dan daha iyi baıarabilirdik. 
Nihayet kalabalık yukarı güverteye (Arkatı ~ 

çıkmıt ve biraz açılmlf, ortada genç bir Te.pab.;" ~ 
kız ve iki tarafında da geminin iki me- "lllW .. ,.._. Tiyatro ~ 
muru bulunuyormuf. Derken kaptan $ıhirTiyzıf rowt 10•1o.9as r-
selmit. Kıaa bir aor~ baflamıf. Niha- 11111flljlffi akşam ıaıı.t 
yet kızcaiız Fransayı terketmek mec· ı...ug 

0 
.. LÇU'' 

buriyetinde olduiuJJUt bilet parası 
olmadıjı için vapura aizlenmeğe ka-
rar verdiğini itiraf etmİf. Kaptan " L ç 
etrafındaki memurlara dönerek: 

- Matmazeli ilk limanda karaya 
çıkarırımız, emrini vermiı. 

Bir adam fırladı 
Fakat kaptan güvertenin öbür ta· 

rafına varmadan kalabalık araıın· 
dan bir adam fırl8.mıı. O kadar. te· 
lith imit ki herkeı ona yol vermİ§. 
Nihayet bu adam gelip Don Alibio 
aun önünde durmuı. Meier bu Ruı 
mültecisinden ba§ka kimse değil
lllİf. D... AlilMo lleyret etmiş. Bu 

Tepeba,ı Gardenbetf 
Kıılık anlondn her akt• 11 

z"k, dana, variy te ouqıualar•1 

ra. Tallldo yemek. Paxar ''ff 
17,30 çaylı dans. Ç y komp e 

Natlt • E..tujrul Se.,~ 
Şe.n:adebatı Turan tlyatro•ll11 

Uu gece :&O,J:J dJı 

liqte sel•• 
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10 Sayfa SON POSTA 

Biat Denizlerinde 
Tlrkler YazaD: 

M. Turhan 

Hadım Süleyman -Piri Bel1- Murat Refı 

· Dsvlete Ait 
Bazı Binalar 
Satılıyor 

Donanmayı Basradan Süveyşe Getir· 
meye Seydi Reis Memur Edilmişti 

Su araıtırma pek 
kısa sürdü. Çünkü 
aarayla, hükumet a· 
damlarile ilgisini 
çoktan kesmit ol
makla beraber Sey• 
di Ali reisi bilmiyen 
yoktu. U zua yıllar 
Barbarosla arka
daılık etmif, deni-
zin altını üstüne ge· 
tİrmif, sayısız ıavaı· 

lar kazanmıı olan 
Galatalı Seydi AJi 
reis, bütün ordu er· 
kananın aevgi ve 
aaygı ile andığı bir 
kahraman denizci 
idi. Onu yalnız de· 
nizciler, kara aske
ri değil, hocalar, ıa· 
irler de tanırlardı. 

Çünkü sayılı bilgin- Mahmut iri rapdı bir adamdı.. O heyecend11n, 
lerden biri idi. Kılıç korkudan dermandan keallml' olan ••hz11de-
kadar kalem de kul- nl• Uzerlne bir para gibi s11ld1rdı •• 
lanı yordu. Y almz denizleri deiil, hırpala tan Muradı ıai koyuıuma belki 
medreseleri de dolaımııtı. Derin bir bil· ppraın. Fakat bunu böyle yapmaya 
8'İ elde elmİfti, ayni zamanda tairdi, SÜ- sebepler var. Bir kere o, elinden geldi
zel ve dokunaklı Pirleri dillerde geziyor- ti kadar ufraıtı, koca bir gün kendin
du. Ona, bütün denizciler «Caı.atab .sey. den üatün bir donanmaya kar•ı koydu. 
di 1> derlerdi, pirler ise kendini Kib'bi di- :s Y enmeıi gerekti ama bahtı yar olmadı. 
ye anarlardı. Hocalar, adetleri üzere, ara-

Sonra halk benim ogw lumu öldürdüguw ". ya bir terkip sokup Blim ve pir denizciyi 
Kitibii Rumi adile tanır ve tanttırlardL mü söyleyip durur. Böyle bir sırada 

'1-- Muradı öldürürsem kana susadığıma 
HUnklr Mırlldandı hükmederler, dedikoduyu çoğaltırlar. 

Varsın Murat yaıasın! •• (1) 
Bu abeple Sardazam Ahmet Pap, 

bir saat içinde istenilen bill'iyi elde etti, 
hünkarın huzuruna çıktı: 

- Saydi Ali reis, dedi, aaidır, Ga· 
laladaki konağında oturmaktadır, kl· 
tap okuyup kitap yazmaktadır! 

Hünkar, biraz dütünUr l'lbi oldu, 
mınldanır gibi konuıtu: 

- Demek ki tatlı tatlı dinleniyor, de 
n · z ve savat yorguluiunu kitaplar ara
•· '\da çıkarıyor. Bu, aon demleri dai
dnğasız geçirmek demektir. Şimdi onu 
kitaplarından ayırmak, uzun bir sefe
re aalmak acep l'Ünah olmaz mı? 

Ve kendi aorusuna ıene kendi ce-
Yap verdi: 

- Niçin günah olsun?.. O, denizi 
Ul!Utınak istese de deniz onu unutmaz. 
Varsın, eski dostile bir kere daha 1il•· 
leısin, memlekete de hizmet etsin. 

• Bozgunun Hıncı 
Sonra Sadrazama döndü: 
- Haydi git, Seydi Ali reİM bir fer· 

man yaz, hemen yola çıkıp Baıraya 

u • aımasını, donanmamı oradan alıp 
Siiveyı getirmesini bildir. Ayrıca ken
din bir de mektup yolla. Benim bu ite 
pek değer verdiğimi, kendine güvendi· 
iimi anlat. Pirinin yüzüstü bırakıp Mu
radın da yürütemediği l'emileri düıman 
eline düımekten kurtarırsa kendine 
umduğundan daha çok iyiilk ederim, 
Bunu da müjdele! 

Sadrazam, içi burkula burkula, sor
du: 

- Murat reis için ne ferman buyur· 
dular? 

- O, Baarada kalmalıdır. ÇünkU 
Seydi Ali reisin buyruğu altında yola 
çıkması doğru olmaz, yüreii kırılır. 
Donanmayı Süveyte getirmediği için 
biraz da ceza çekmesi lazım. Onun için 
kendisini «Katif» iline sancak beyi ya
pıyorum. Denizdeki bozgunun hıncını 
karada çıkarmaya savaısın, çöllerde 
birkaç yıl dolatsın. j .. 

Varsın, Yatasın 
Sadrazam Ahmet Paıa, Piri Beyi hiç 

llüıünmeden öldürten hünkarın • en 
buhranlı günlerde • Murat reisi sai 
koymasını hayretle karıılıyor, fakat 
için için seviniyordu. Çünkü ona da kıy· 
mak Türk denizciliğine büyUk bir ziyan 
claha açmak olurdu. Bununla beraber 
hiçbir mülahaza yürütmedi, hünki.n 
aelamayıp çıkmaya hazırlandı. Kanu· 
ııi Süleyman, sanki onun neler dütün· 
.tütünü aezmit gibi birden katlarını 

~attı: ' 

.. 
lllm Deryasında 

Seydi Ali reisin Galatadaki konağı 
bir ev değil, bir alemdi. Barbarosun 
ölümünden sonra denizciliii bırakarak 
ilim deryasında dolqmaya baılıyan 
bu çok ünlü amiralin kapısı herkese 
açıktı. Ta Buharadan, Hintten, Fastan 
1*. çıkıp bat açık, yalın ayak f atanbu· 
la gelen acayip kıyafetli derviılerden 
tutun da fstanbulun söz eri ıairlerine, 
bata cüretir bilgenlerine kadar düzi • 
nelerle adam bu evde yemek yerler, 
yatacak yer bulurlar, fiiı' yazarlar, ilmi 
münakaıalar yürütürlerdi. Seydi Ali 
reis, ayrı ayrı seviyede bulunan bu ko
nukların her birile konuıur, görüıür, 
derecelerine &'Öre yer gösterir, ikram 
ederdi. Uzun savaı yolları aonunda ele 
geçirdiii servet, böyle bir yafayııa bol 
bol yetiyordu. Yiyordu, yediriyordu • 
GönUI almayı, kaleler almak kadar 
zevkli buluyordu. 

• GUzel Eserler 
Böyle bir köteye çekildikten sonra vezir

lerle, aialarla, saraylılarla selamı sabahı 
kesmiıti. Yalnız evine gelenlerle görüıürdü, 
kimsenin evin': adım atmazdı. Bütün düıün· 
ceai riyaziyeye dair ıüzel eserler yarat • 
maktan, cofrafyaya ve denizciliğe taallUk 
eder kitaplar kaleme almaktan ibaretti. 
Meıhur Ali Kutçunun (2) Fethiye adlı ve 
arap dilile yazılı coirafya kitabını türkçe
ye çevirmifti. Ostürliba, müseUeaata ait rİ· 
aaleleri vardı. Mir'at adlı eseri dillerde ge
ziyordu. Onun denizlerde attığı yumruk· 
lan bir türlü unutamıyan Venedikliler, adı
m korku ve hınçla anmakla beraber «Tür
kün fU (Katibi) si Romanın Ole ariüıüdür, 
demekten geri kalmazlard.L ( 3) 

• 
Kendi Zevkinde 

Gerçekten de değerli bir adamdı, o dev· 
rin yüz suyu sayılan yüksek İnsanlarından 

( 1 ) Murat reis, bir müddet Kuteyfte kal
dı, sonra İstanbula döndü, gene denizci 
hayatına kavuıtu, ( 1603) te Radosta öldü. 
Basrada bulunu17ile ölUm arasındaki tarihe 
r,akılırsa kendinin hiç olmazsa yüz yıl yaşa
dıiı anlaşılmaktadır. Rados kalesinin dııın
da bulunan mezarı adanın İtalyanlar tara -
f ından iıial ed i ldiği günlere kacJar ziyaret 
olunuyordu. 

( 2) Ali Kuşçu on beşinci asırda yetişen 
Türk alimlerinin en büyüklerindendir. Meş
hur Oluğ Beyin kuşçusu, yani doğancıbaşı
şı olduğu için o adla anılmıştır. Uluğ Be
yin ölümünden sonra Jstanbula geldi, bir
çok mühim vazifelerde bulundu, ( 1465) 
te öldü. Eyüpte gömülüdür. Bıraktığı eser
lerin kıymeti vardır . 

( 3) Eski Romanın yühek deierli alim
lerindendir. 

Kullanıldıkları lılere elYırlıll 
olmayan ve çok kıymetli arazı 
üzerine lnıa edilmlı bulunan 
de•lete ait b111 binaların ıatılma1ı 
kararlaıbralmııtır. Bu meyanda 
Galatasaray poliı karakolu lle 
Alemdar nahiyesi Ye po!iı kara· 
kolu vardır. Galataı aray pollı 
karakoluna 97 bin lira kıymet 
tabmla edllmfıtir. Yakında satı• 

caktır. Alemdar nahiye binasının 
ne saman ıatılacatı henüz belU 
dej'lldlr. 

Hem Hırsız, Hem Cani 
Don sabıkalı Tekirdağlı Mus• 

tafa yağJıkçılar çarşaıında elbiseci 
Arıialn dUkkAnından aaıh elbise 
takımlarını çalarken mal aahlbl
nln dUkkAna girivermesi üzerine 
suıtalııını çekerek: 

- Yaklaımayıo, yakarım 1 
Diye ba~ırmış, dükkAndan 

fırlaauı, aabıkala bu ıırada önUnU 
kesmek isteyen hamal F ethinln 
göğsüne ıuıtalayı 1aplamıı, fakat 
arkasından atılan taılarla da 
kendisi kafasından yaralanmıştır. 
H er iki yaralı da h&1taoeye kal• 
dırılmı ıtır. 

Köylüye Oafiı!acak Olan 
Çiftliklerin ldstesi 

Köylülere verilmesi laıımgelen 
bazı arazinin ve çlft;f k!erin ıa
taldığı görlilmUttUr. Vilayet, dev· 
lete ait ve k5ylüye verilmesi 
lizımgelen ne kadar çiftlik varsa 

ı bunların hepalnin bir listesini 
hazıdamaktadır. Bu liste Bakan· 
lıi .t gönderilecek, listedeki ara• 
zinin ve çiftliklerin köylUye dağı· 
tılmaıı için izin istenllecektir. 

Eczae1 Okulu Enstitü Haline 
Getirildi 

Birkaç gUn evvel direktörlUğll 
IAj'Yoluuan eczacı okulu, fen 
f&klllteıi dekanlığı tarafından 
idare ediJiyordu. Üniversitede 
alanan son bir kararla, burası 
enıtitll haline getirilmiı ve enstitü 
mUdUrlüğUoe de nebatat profe· 
ıörU Hellbroon tayin edilmiştir. 

Konservatuvara 60 Kı,ı 
Bu yıl konıervatuvara 150 k iti 

JJ.!Üracaat etmiı, imtihan yapılmıı 
muvaffak olan 60 kişi kabul edil
miıtir en çok şan ve piyano 
deralerine rağbet göste:rilmektedir. 
konıervatuvara iki ıan muallimi 
daha almmııbr. 

······························································ biri idi. Kendini denizde tanıttığı kadar gö
nüllerde de tanıtınıftı. Dütkünlere yaptığı 
yardımlar dillerde dolaııyordu. Sözün kı
sası mertti, civanmertti, alimdi, ıairdi ve . . . 
yiğitti. 

lıte bu adam kendi aleminde, kendi zev
kinde yqayıp dururken bir gece ansızın ko
nağına bir ulak ıeldi, Üstü batı toz içindey· 
d~, uzaklardan ve pek uzaklardan geldiği 
belliydi, konağa~er girmez ilik kartılaş· 
tığı upğa körler gi1ii haber vermiıti: 

- Halepten ıeliyorum, Seydi Ali Beye 
ferman getiriyorum. 

O sırada Ali Bey tam (Katibi) hüviyetin· 
deydi, odasına kapanarak tiir yazıyordu. 
İçinden ilk doğan beyit fU idi: 

Kule mücrim isen yarın ıefaat korku
muz vardır 

Dayan11n zübtüne zihit, bizim Allabı· 
mız vardır 

Jf. 
Heyecanı Yerinde 

Şimdi tairane bir istiğrak içinde bu bey
tin enini ölçüyor, kelimelerini ayrı ayn tar~ 
tıyor, ahengini teraziye koyuyor ve bir ek
siği olup olmadıjuu arqtırıyordu. Heye· 
canı yerindeydi, kiğıt üzerine koyduğu bu 
beytin ıüzelliğine inan getirdikten sonra alt 
tarafını yazacaktı, yeni bir gazel düzmüt 
olacaktı. Niyeti bu ıazeli bütün pirlere da· 
ğıtmak, ona nazireler, tahmisler, tesvialer 
yazdırmaktı. Riyaziye ve coğrafya incele
meleri arasında böyle fiirle de ufratmak 
ve Pirlerini aiızlarda dolaftırmak onun 
pek aevdiii itlerden biri idi. 

(Arkaaı var) - Sen, dedi, donanmamı clüımana , 

Blrlnd Tepla ıo 

MÜSABAKALI 

BiBAYELEB 
Ahıooa 

Y ork Vak' ası 
-a-

Likin zavalhcıli 
Lavenderin çene -
lerini bıçak açmı
yordu. Peperkon 
ona biç bir fey ge
tirmemİftİ. Kendi • 
ıine, atın sahibi ile 
bahse tutUfUP tu • 
tutmadığını aor • 
dum. «Evet! dedi; 
tututtum ama, çok 

az. Topu bet yüz 
liracık !u Ben o M'" 

at bir kahkaha at-

tım, ve: «Bet bin 
tutuşsa idin, ne o
lacaktı, sanki?» de
dim. Rivayete ba • 
kılırsa Lordun pa -

raları tamamile 11 

yunu çekmit !» Bu 
ifadem Lavende • 
ri fena halde teli • 
f8 dütürdü. Bu • 
nunla beraber, hiç · 
kimse Lorddan on ~ 
para alamasa da • 
hi, kendisinin bu ... Ben Lord Skelmerton'um, dedL 

bet yüz lirayı ne yapıp yapıp kur bahçeye, yarıt meydanına 
taracağına yeminetti. inilir. lıte bu merdivenin dib

0 

_ Naııl olur?diye bağırıyordu. Lord Skelmerton ile Laven 
konuımakta olduklannı ıör 

Bu bet yüz lira benim bu kotudaki Onlar beni görmüyorlardı, zİf9 
bütün kazancımdır! beni gizliyordu. Müki.lemel 

- Üstüne su iç! bir kısmını itittim. Lord Skelm 
- Alırım, görürsün! soğuk kanlılıkla: «Bu benim IOll 

- Öyle ise, elini çabuk tut, azi- zümdür, diyordu. Param yok •• 
zim! Zira herkeı aenin sibi yapacak leyeceksiniz!» 
olursa, hepiniz de hava alırsınız! Lavender de fU cevabı verdi: 

Zavalh dostum, müıtehziyane gü· - Beklemek mi?. Banu 
lerek: mam. Benim de taa.hlıütlerim 

- Oh! dedi; korkma. Ben para· 
mı hemencecik almanın yolunu bi
lirim. Şayet vermiyecek olursa, ce
bimde ona göz dağı verecek nele-

rim var, nelerim ! Kansının da, ka
yınpederinin de bir lahzada gözleri· 

ni acıarım, alimallah! 
Ne yapacağını merak edip, her ne 

kadar ıs~arla aordu iıem de, bir fey
cik söylemedi. Ertesi günü kendisi· 

ne kotu meydanında tekrar rastla· 
yınca, parasını alıp almadığını ıor· 
dum. 

- Hayır, almadım ama •• dedi; 

bugün alacağım. 
Ceymis Terrinin bildiii bu kadar· 

dı. 

Aord Skelmerton ıahadetini mü
teakıp mahkeme salonundan çık· 
mıttı. Kendisini bulup ta Terri ile 
yüzle§tirmek ve lazımgeleJ! izahatı 

kendisinden almak mümkün ola· 
madı. Bu bahiı meıeleıine dair ken
diliğinden hiç bir fey ıöylememit 
olmasına alem ıaııyordu. 

Simsar T erri bayağılığı, geveze
liği ve kıpkırmızı suratile ne kadar 
aevimsiz idi iıe, hali maznun ııf atı
nı muhafaza etmekte olan Higinı 
ondan da sevimsizdi. Oıtü batı kirli, 

harekatı ıakar, duruıu ve lakırdı 
edişi kah mürai, kih küıtah olan 
bu adam, her türlü .karanlık itlere 

giriten ve kotu meydanlarında tür· 
lü habaset yapan tiplerdendi. 

Bu da, ifadesinde, o cuma aktamı, 
ıaat altı ıularında, ıon koıuyu müte
akıp halk yanı yerinden dağılıyor· 

ken, kendisinin teıadüfen, Lordun 
bahçesile kotu meydanmı biribirin
den ayırd eden çitin dibinde bulun· 
makta olduğunu ıöyledi. 

- Oracıkta, dedi, hemen bahçe
nin bittiği noktada ve biraz yükıe
cik bir yerde bir kameriye vardır. 
Bu kameriyenin İçinde o alqam bazı 
kadınlarla erkekler çay içiyorlardı. 
Kameriyeden, üç bet buamalda 

Bir rr ·· ~ 1iı gibi ili.leme rezil o . • v . be • be ..:&. ıateme.... erın nam f ~ -
mı! Ya verirsiniz, ve yahut ki •• 

- Ve yahut ki?. Ne demek • 

yorsunuz? 
- Ve yahut ki, iki yıldan 

ellinde bulunan fU küçük fa 
Bay Con Ettiye söıteriveririm. 
unutmadı iseniz, bunan albnd• 
yınpederinizin, tarafınızdan 
edilmit imzaıı vardır. lhtmı-1 
ya kendisi, yahut ta kannız bu 
ğıdı elde etmek için bir hayli -
verirler. Polise gelince, o daha 
yade ali.kadar olur •• 

-Dikkat ediniz, Lavenderl S 
bu yaptığınıza tantaj derler. 
kanununda yeri vardır. 

- Vız gelir, bana! Bet yilS 
mı bugün alamazsam mahvol 
İyisi mi, ben de ıizi mahved 
Böylece de öç almıı olurum. 

Sesleri o kadar yüksek çıkı1 
ki, Lordun davetlilerinin iti 
ihtimalleri vardı. Bunu Lord, k 
ıi de tahmin etmit olmalı ki, bir 
bire: 

- Bu tarzda konUflllaia d 
ederıeniz, ıizi pntaj ıuçu ile 
lattırırım ! dedi. 

Lavender güldü ve: 
- Buna cür'et edemezıinis 

Cevabını verdi. 

Tam bu eınada, merdi1'nİll 
batında bir kadın, aealendi: 

- Artür! Çayınız ~yor. 

Ve Lord Skelmert1'1 kameri 
doğru yürüdü. Li.k~ arka•~ 
Lavender tU tenbih. yetiftirmittl: 

- Bu gece tekrar seleceiiol· 
ra hazır olıun1 

Bu mükalemeye phit old 
ıonra, Higinı'in bundan kell 
bir pay çıkarmayı dütünmeıi 
tabii idi. Onun geçimi hemen d• 
bu kabil itler yüzündendi. ti 
de, o gece La ven derin peıindell 
rılmamaia karar verdi. _ ..ı 

(Arkua "iP' 
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Ticaret Odası 
Meclisi 
Toplaı dı 

~~-~ Yazo.n: z. ş. -.:mıı~l!liii<'J!!E:ml!::Siil!'ml> Her hakkı mahfaıdur c<1-•111Am-ı.•-" 

Doktor, Başına Gelen şlerin Hangi 
Kaynakla dan Taştığın1 Anlatıyordu 

Ticaret Odası Meclisi dlln 
toplanmı,, Odaya ait gllnlük işleri 
ıözden geçlrmlıtir. Bu arada 
Esnaf Yardım Sandığı hesaplari 
da ıö.zden geç_lrllmıı, Borsa 

1 
D d. hakkmda a. baıı kararlar veril· Dedi. e ı. 

Alı Sed:ıt, geniş masanın ön tarafın- Genç doktor, hayretler içindeydi. miştJr. Ticaret ve Zahir• Borsası 
da duran iki maroken sandalyeden bi-J Kosl<oca Zaptiye .nazırı~ acaba niçin haricinde iş yapan ıim&arlar ile, 
rine ilişti. bu kadar telaş etrnıf; kimden çekin- Boraaya Borşa ftlerl hakkında 

Jf. mişti. ~ a ..... ,., ....... yanhı haber .-erenler cezalandı· 
Şefik Paşa Ellnl Uzattı, - Eh, bu ifadenize karşı ne diye- ralacaktır. 

Evrakı Aldı ccksiniz? Atpazarı 
O zaman, zaptiye nazın hafifçe ba- - Söyliyeceğim, çok kısadır Pata Belediye Fatiht ki Atpazarmm 

rekete geldi. Batını, kapının önünde hazretleri. Adil bir mahkemenin hu· Topkapıya veyahut Tepkapı 
duran yaver Ramazan ağaya çevirdi! zurunda hakikatin meydana çıkacağı- dışındaki Takkeclye kaldırılmasını 

- Kahve!.. dan emin olduğum için, muvakkaten kararlaıtırmıştır. Atpaz.arındakl 
Dedi. Halbuki masanın üzerinde, kendime iftira ettim. ahır sahipleri pazar kaldırıldığı 

L;nüz içilmemiş olan iki filcan kahve Şefik Pap, derin derin i~ini çekti. takdJrde ahırlarınm Belediye 

d'urmo.kta idi. Sanki: tarafından iıtimlAk edilmesini 
Zaptiye nazırı Şefik P8fa elinf uzat- - Her feye rağmen ıük\ıt etse idin, latemektedlrler. Maamaffb pazar 

h. Önünde duran evrakı aldı. Sakin daha iyi ederdin. yeri hennz kesin olarak teıblt 
bir se le Ali Sedadı isticvaba başladı: Demek istedi. ediJmemlıtlr. 

- Hakikaten doktor musunuz?. Şefik PA&a, agır" ağır ayağa blkti. 
~ Cumurlyet Bayramı 

- Aman p~a hazretleri! •• Hakika- Siyah lıtanbolini içinde ipince ka- Haz1rhklar1 
ten, ne demek?. Bu sene tıbbiyei mül- lan zayıf vücudü, sağa sola sallandı. Cumuriyet bayramı hazırhkla• 
kiye mektebinden diplomamı aldım. Zile bastı. içeri gı" ren yavere: b 

1 1 
C u "' 

rına aı anı mııtır. uma g nu 
Diplomam, evimde. Tabii bunun kay. - Efendiyi götürün. ilbayın baıkanhğmda bir toplantı 
dı kuyudu var. Sonra, bendenizi tanır- Diye mırıldandı. JBpılacak, program kesin ıurette 
lar. Emir buyrulursa, doktor olduğu. * • • teabit edilecektir. Bayramda •tıkla 
ma, doktorluk salahiyetini haiz bu- Prenses Nadya ile, hususi hizmetçi- yapılacak ınslere önem verilmek· 
lunduğuma yüz tane şahit getireyim. si Vera; araba gezintisinden pek mah- tedlr. 

Acaba bendenizin hüviyetimden fÜP· zun ve endişeli bir surette avdet elmİf· _ __, ·-- ~ ·--------··---
be ettiler, sahte doktor mu zanneyle- lerdi. · , ,r 
diler. Prenses Nadya, eczanenin kapatıl- TAKVİM 

- Bana sual sormayın. Ne sorar- dığını, önüne de bir polis noktası di- 11..----=---...... =-._,,-=-==-ı ' 
gam, kısa olarak cevap verin. D~mek kilmit olduğunu görür görmez ifi an- Gla PERŞEMBE .Hıııı 
ıiz, sayei tahanede, doktorsunuz. lamıt: il '10 1 el TEŞRiN 935 158 

>f- - Ah, canavar ruhlu kocam! .• Hiç 
şüphesiz ki bu, onun itidir. Beni, genç 

Ali Sedat, derhal kendini topladı. doktordan kıskandı. Onu buradan U· 

Nasıl konutmak lazımgeldiğini anladı: zaklattırmak için eczaneyi kapattırdı. 

AH Sedat 

- Evet paşa hazretleri!. Sayei f&· Bu genç doktor, benim için iyi bir 

hanede, doktorum. meşguliyet olacaktı. Fakat, artık onu 

Arabi 1354 ~ 10 Recep 

E•kat E.Hat YHatt --- -OUneı 12 26 ' os 
Ôllo e ı:ıı JI Oı 
lkln'1 

' 33 15 12 

Rumi 1151 
E7IGI 27 

Yak.it ııta .. ı Yaaatl -
Aktı• u- 17 13 
Yata. J so 111 09 

1 dk 10 50 0-4 27 .. 

Sayfa 11 

1 5000 Kilo No. 60 Duz beyaz karton 
6000 

" " 50 " " " 15 0000 .. it 70 " " .. . . 14/X/935 Pa• 
ıartelii sant (14) 2 5000 

" " 70 Dubleks " 3 5000 
" " 

90 T~iplekı " 
ı 

1 
0000 Kilo 570X820 birinci hamur kağıt 
5000 " 700X1000 

" " " 3000 
" 700X 1000 Cilalı beyaz kiiğıt 1 

15/X/935 Seli 
ıaat (14) 

2 5000 
" 70X70 ikinci hamur b yaz kAğıt 1 l 6/X/935 Çar• 6000 " 700X1000 

" 
,, 

" " 4000 
" 700X 1000 

" " " .. 
1500 Kilo 700X.1000 Pemb katıt 

20000 ,, 700X 1000 Beyaz ıiıo ambalaj kAtJdı 
500 ,, " Pamuk kağıdı 

IOOO Adet ince zamklı bobin. 

5000 Kilo No. 70 Kahv rengi kösele muk vva 
10000 ,, 82X 114 Kahve rengi mbal j klğıdı. 

. ı vnmba saat (14) 

1 
17/X/935 Pe .. 
cmbe ıaat (l') 

1 
ı 8/X/935 Cuma 

anat (14) 

idaremiz ihtiyacı iç.in ıartnnme ve nUmunel"I ,hile yukaııda 
isim ve miktarları yazıh malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. V r• 
mek fıteyenlerln pazarhğa fıtfrak etmek üzere hizalarında ynzıh 
aUn Ye ıaatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kab tnşto Le· 

vazım ve MUbayaat Şube&indedf Alım Komf11yonun müracaat• 
lan. "5898,, 

----------------·------------··-... 
lstanbul Gümrükleri Satış Komisyonu 

Başkanl ğında : 
M. K. N. Cinai eşya Ağırlığı Kıymeti 

1 

2 

Kilo Gram 
1741 içi ipek astarlı Çanta. 94 910 

Yukarda ya:ulı •tY• kapah zarf usulil 
ıahlacaktıı. 

Lira 
9111 

v 

Kuruş 

36 

arttırma ile 

Şnrtnam ler paraıız İstanbul glimrllklerl eatıı komüsyonu 
Baıkanlığmdan alınacaktır. 

a - Arttırmaya ait zarller 22/10/935 Snb gUnü aat 15/30 lı:o· 
miıyoo baıkanb~ odasında açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan (684) liradır. 
6 - Iıteklilerln Ticaret Odaaınca kayıtlı tüccar olduklnrına dah 

6 

Odadan alacakları vesaikı uıulll daireslnd teklif zarf arma 
ko~ maları llzımdır. 
Bu arttırmaya gireceklerin teklif m ktuplarını 2490 eyıiı 
kanunun '3 UcU madd ılndekl gösterildiği ve yuksrda (3) eti 
fıkrada yazıldığı llzere saat 15/30 kadar kbuı muk bfünde 
Komlıyon reisliğine vermeleri m cburldir. "6191,. 

• - Pek ala. Pek gÜzel... Salihad- görcmiyeceğim. Bu yarı mecnun ada-
dın efendiye intisnbınız ne vasıta ile mın kartısında, gene uktan, sevgiden, lstanbul dördüncü icra dairetıinden: Dr. E T E .. v A. s 
olmu t ? V d ba J ? ' Yeminli ehli vukuf tarafından bütününe IWA ş ur· e ne zaman an f ar·· eğlenceden mahrum ıztıraplı bir ha· 1 A85, bin dört yüz seksen he§ lira kıymet 

- P h ti · 1 Affı • t" ., Ceı" ale~hı Ka'"l Örea aparhaaaı Tel. 22033 fa•, Kaı!ıkö7 B bariye ileri sokak Tel 60791 

--~·~-_;_~~~~~~---~-~-~~--~-~~~--4 ı J .. .......... ..._. .. _ .. - . 1 ••• 

AF Sinir ve aksi 
haatalıkları mut lıa &81 

aşa azre en... nızı ısır· yat geçireceğim. kesilen Fatih Çarşambada Tevkiicafer ma- • 7 

ham ederim. Bu suali, bendenize Be- Dı"ye bagwırmtab. hallesinin Molla Murat aokağında eski 9, J w d 1 T k"" ·· h ku'- ahkem • den· ..,.. •• 
'"T Kütahya icra memur ugun an: &§ opru u " m esm . ıı: -,,.• yoğlu mutaM1Tıflık dairesinde de yeni 31 No. kısmen kargır, kısmen ahşap K""tah n Saka köyünden Hasan oğlu köprünün apğı Emerce köyünde d li Mua-

sordular. Demin de arzetmiı::tim ya. )#.. içinde elektrik tesisatı bulunan ve daire • u yanarafmı lafa oglu Ahmedin ltaruı Komapa köyün-
H T Madam LA Pren es mizcc açık artırmaya çıkarılmı§ olup şnrt- Sadullah t a: . den olup İstmıbulda Bqiktq ŞiJli lise 

akaret görmemek için lakırdıyı kısa namesi 30-10-9 35 günlemecinden itibaren Saka köyünden Çavut kızı Zelihaya mektebinde hademe iken dyevm ikamet• 
kestim. Şöylece sudan bir cevap ver- Prens Demirof, onlara bir saat ua· divanhaneye asılarak 11-11-935 günleme- mahiye 18 lira nafaka dan olan borc~uz· gihı meçhul bulunan Ali kızı Züleyha aley-
dim. Acaba bendenize soru1an Sali- ba gezmesine izin verdiği halde, çar· cinsı rastlıyan pazartesi günü saat 14-16 dan ötürü oturduğunuz yere yollanan ~cra hine açtığı bo,nnma davan giyabmda ola
haddin efendi, hangi Salahaddin efen- çabuk avdet etmişlerdi. ya kadar dairemizde satılacaktır. Artır • emri mübqirin mep'lllıabna nazaı:a~ ik~: nlk icra kılınmakta olup davacının geçim· 

1 mıya girmek için yüzde 7,5 teminat ak • metgahınızın meçhul olmasından bil~t~blıg sizlik hakkında gösterdiği ,...bitlerin iti • didir? •• Arkadaşlardan doktor yüzba- Konağa döner dönmez; prense ç-ı· alınır. · ·ı-:. · b b t d 1 ilanen :.--
...... ıade edı ... ~tır; u ıe cp en ° ayı mama ve bu muameleden bah ile müddei .. tı Salabaddin efendi vardır, biiiir. Ma- Nadya, kendisini yatağa atmış; gene Birikmi§ vergi, belediye resimleri ve va· tebligat ifaama karar ven1miıtir. aleyhe ilanen gİyap karannın tebliğine ka· 

liye ketebesinden Salihaddin efendi sinir buhranı eserleri göstermeye baş· kıf icaresi müşteriye aittir. Artırmada gay- Karınız Zelihaya ve çoc~nuza takdir rar verilmiı ve devamı muhakeme 6 teşri· 
vardır, ikiiii. Mısır ,.••tıda aktar... lamlftt. Vera, doğruca Prens Demiro- ri menkule takdir edilen kıymetin yüzde edilen ayda 18 lira nafakanın on beı gün nisani 935 çarıamha günü aaat ona hıra• 

=- b' r 75 ini bulmak şart olup aksi halde en son zarfında ödenmeai bu bapta bir itirazınız kılınıı olduğundan Züleyhanın işbu günde 
- Hayır •• Hayır •• Öyle Salahaddin fun odasına gitmif; büyük ır te 8f ve artıranın taahhüdü yerinde kalmak üzere varsa bildirilmesi, aksi takdirde muamelatı mahkemede hazır bulunması veya bir ve· 

efendi değil. Hakanı sabık Murat e- heyecan göstererek: artırma 15 gün daha uzatılarak 26-11-935 icraiyenin kaffesi gİyabınıza yapılacağt İc· kil göndermesi akai tnkdirde muhakeme 
fendinin mahdumu, tehzade Salihad- - Asaletmaap !.. Madam li Pren· günlemecine rastlıyan salı günü ayni yer ra emri makamına kaiın olmak üzere İla· giyabında neticeleneceği ve gİyabmda ya· 
d" z ed ve saatte sablacak ve bu sefer kiymetin nen tebliğ olunur. pılan bütün muameleleri kabul etmiı sayı .. ın efendi. ses, yolda tekrar hastalandı. ann e- yüzde 75 ini bulmazsa 2280 No. lu ka • 

d k lnrak bir üaha mahkemeye kabul olunmı• )#.. rim iyi bir halde değildir. Çabuk o • nun ahkamına tevfiknn atış geri bırakıla- O 
1 

d B' b yacagı~ na daı'r olan gı·yap kararı mahkeme 
- HA A Paşa H zretlerl 1 lor getirtiniz. cnktır. an dolayı 35-990 No. lu dosya ile mah· ilin tahtasına yap~tırılmıı oldutru cihetle 

çüncü icra memur uğun an: ır orç· 

D kt Al' Sed • 2004 No. lu kanunun 126 ıncı maddesi t h l C keyfiyet ilan olunur. 4-10-935 
O or ı nt, yennden fırladı. Demişti. mucibince ipotek sahibi alacaklılar ve di cuz ve satışına karar verilmi§ olan mu te i ----- __ 

Bir anda, başına gelen itlerin, hangi Prens Demirof, derhal saraya ha· ğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiple nevi oda takımı 11-10-935 cuma günu 
ik akı d • k 1 ısaat 9-1 O arası birinci açık artırma ile ve ayn ar an taştığını anladı. Ellerini ber go""ndermı·,., (etı'bbayı hazreti şeb· rinin gayri men u üz.erindeki haklarını hu-
kaldırarak: r!yariden, İbrahim PaAa) ·ı Mustafa susile faiz ı.·e masrafa dair bulunan iddia ~ 

13 10 935 

Biga İcra Memurluğundan: Bi ada 
Cafer oğlu Hnydara 2 70 lira ve m srnf 
borçlu Biganın Kurşunlu mahallesinde Ali 
oğlu lsmailin İpotekli tapunun 2 5 2-34 T. 

rtırma bedeli muhammen kıymetinin yüz. 
H T 

1 
e • • Jımnı müsbit evrakile birlikte ve 20 gün de 75 ini bulmadığı takdirde • · 

- i i, pa~a hazretleri; h&şa ..• Bey isminde bit sivil doktor gelmiştı. içinde dairemize bildirmeleri l&zım olup pazartesi günü ikinci açık artırma ile Top-
BirSd~~L~İne kadar yemin ederim ki, Prenses, bu iki doktor tarafından uzun aksi halde haklan tapu sicillerile sabit ol hane Topçular caddesi 501 No. lu npartı· 
0 

a nrnıddin efendiyi tanımak 'u ta- uzadıya muayene edilmif; saray ecza· madıkça satı§ bedelinin paylaşmasından manın 503 No.lu düklUmında aatılacağın
rafa dursun· adını bı"le ·· ·· d . . .. . ·1ın· b d k hariç kalırlar. Daha gcnio bilgi edinmek ia- dan talip olanların mahallinde bulunacak 
•• ' 

0 mrum e ya nesınden ılarlar getırtı ı• · u o • 5 ı 7 d l ı l 
h 1,.__ :ı" T' • tiyenlerin 3 • 7 osya numarasilc daire- memuruna müracaat arı i an o unur. 

uç, ve ya ut ·~ defa İtitmitimdir. torların nezareti altında hastaya veni· mize müracaatleri ilan olunur. ( 15326) (45370) 

ve 205 No. sunda kayıtlı Canibi yemini 
Cemile Cennet müfrez hane avlusu yam 
çarkçı Bican hanesi, arkası Osm ın, cep• 
hesi yol ile mahdut 300 lira kiymet tak
dir olunan maamü.,temilnt bir bap hane
nin paraya çevrilmesine karar vcrilt rck .. - ~mma v~ lakin evrakınızda, Sa. miı;; fakat sinir nöbetlerinin önüne ~t••••••••••llİ•• .. 

lahaddm efendıye minelkadim intisa b" r· ).. ·ı 'fti N"h t e VAPURCULUK 
bınız olduğundan ve ecnebi postalari: a::inu~i~ ~~~~:e.:~di. ha;i::~:r:;d~: 
le rnuhabereniz bulunduğundan bahse- mesine karar verilm.,. , TORIC ANONiM ŞiRKETi 
diliyor. Hatta bu husustaki ifadenizin Jf- JST ANBUL ACENTALIÔI 

İstanbul Asliye Birinci hukuk mahkeme· 6-1 1-9 3 5 çarşamba günü •aat 14 tc Biga 
sinden: Calatada Voyvoda caddesinde icra dairesinde satılacaktır. Satışta gayri 
Doyçe Oryenbank Drestnerbank şubesinin menkul takdir olunan kiymctinin yüzd. 
Şi<1lide Halaskilrgnzi caddesinde 300 nu • 75 ni bulmazsa en çok arttıranın tanhhü• 
maralı Mari apartıınanının No. 4 ıe Vrs- dü baki kalmak iizere satıı 15 gün daha 
tel zimmetinde olan alacağına mukabil temdit ve 15 inci günü ayni lk'"lnllc en fazla 
mumaileyhin bankaya rehin eylediği 205 arttırnna satılacaktır. Sntıııtan mütevellit 

a~t~nı, ~i;zat imza etmişsiniz. Bu imza iyi Bir Plln ı.Um• Ha•, Te.le~ona 829811 • 
sızın mı··· Yirmi dört saat süren bu buhran-

- Evet, pafa hazretleri. imza ettim. dnn sonra doktorlar, avdet etmişlerdi. 
O imza, benimdir. Yalnız, demin ar- (Arkası var) 
~etmiştim. Çok çile çektim. Çok baka. 
ret gördüm. Öyle canavar ruhlu, öyle 
\•icdansız ..• 

• itiraf Sahnesi 
Şefik Pafa, telfif etti. Parmağım 

dudaklanna dayıyarak kapıya göz gez
dirdi. Sonra, anla~. anlatılmaz bir 
nıırılh ile: 

- Sükut! •• 

-·- ..... _, __ _ 
Antalyada Pehllvon 

GUreşlerl 
Antalya Türk Hava Kurumu 

toraf mdan 30, 31 birinci teırfden 
kurum menfaatine pehlivan gU· 
reşlerl tertip edilmittlr. MU111ba· 
kalara i tirnk etmek l&t,.yen all· 
nşçller Hava Kur.umuna mUracaat 
edebilirler. 

TRABZON YOLU altın İngiliz lrrasının ticaret kanununun bilumum masarif ve ücreti telliıliye mü ~~ 
766 maddesine tevfikan sntılması hakkın· riye aittir. Bu lınnenin birikmi uç ecncllk 

AKSU Yapuru 10 Birinci da sepkeden talebinin ikametgahı na:zııı vergi bedeli satış bedelinden maliyeye ve~ 
teırin PERŞEMBE ıOnll ıaat meçhul bulunan medyuna kanunu mezku- rileccktir. Da~a fazla tafsilli~. almak i ti • 
20 de HOPA'ya kadar. 767 inci maddesi mucibince iluncn teb- yenler de talıp olanların yuzde 7 buçuk 

ll---------------•~ ~~ k ·1 • v ilanın bir nüshası pey akçelerile Bign icra dairesine mürnc 
l'ZMı'R SÜRAT YOLU lıgınc arar verı mı§ e 1 1 . ·ı· 1 2 l o 9 12 

h . lik k I --r etme en ı an o unur. • · J mahkeme divnn aneaıne ta ı ınıtıış ol-
SAKARY A vapuru her hafta duğundan rahin işbu talebe karşı bir guna -

PERŞEMBE gllnlerl aaat 16 da itirazı mevcut olduğu takdirde iııbu ilnnm ,. .. Dr. lbrahim z ti 
lıtanbuldan JZMIRE ve p AZAR neşri tarihi ferdasından itibaren üç gün 1 Belediye karşıeın Jn Piyerlotl 

zarfında mnhkemeye bildirmediği takdir- cndd111lndo No. 21 
gUnlerl de IZMIR'den lstanbula de me7.kur 766 mcı maddeye tevfikan cm- Herııüa öQ-ledeıa ıonra haııtnlarıaı 
ikalkar. vali mezkiıTcnin satılmasına karar verile • ..._•İıka~blİulİl•eİldliİeİİrİI. ••••••••·" 

ceii ilan olunur. ( 15 3 7 1 ), .,. 
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1 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
, Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çocuk Muıambaları 5,5 llradap itibaren Empermeabillıe Gabardi11 16 I / liradan 
· S PardeaUler ~ itibaren 

Çocuk PardesOlerl 5 1 t " " Erkek •e kadın muıambalan 1 ., 
Erkek Elb:aelerl 15 ., ,, Kadın Pardeılileri 12 1/ 2 ,. 

lsmarlama Kostümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

IP.!'~ım Tediyatta bü}Uk tenzilat 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. 
~'!° .t .... ·~ . :.. . . : .... ~. .. 

SENE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGİN iKRAMiYELER DAGIT AN 

Tlrk Maarll CemlyeUnla 

BOyDk Eşya Piyangosu· 
&/12/935 de çekiliyor. · 

ikr·amiye: 15400 Lira 
BiR BiLET BiR LiRADIR. BÜTÜN PlY ANGO SA TICILARINDABULUNUR. u5264,, 

1 
ıH~.\l~N tW UUNDt.:.'\ Lıır tup 'l'UHA.N t ıcuf kct!wı ::)Al'l.\ 
ALINIZ: Memnun kalmadıj'la11 takdirde, Sirkecide Nur hanındaki 
luran kumpanyaıı, tllptl avık o)duju haldı alacak ve paranızı 
iade ırieo"ktir. 

Türk ;Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengi il etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Ketld• 11 1. el Te9rln 935 dedir. 

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

b•herl ( 50.000) liralık iki mOkifat vardır. --

' 

, 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTiDARSIZLllil 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
ıidırir, ya9amak nışe1ini iade eder. 
Ecsanılerde bulunur. litanbulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafıildt için Galata 

Potta kutuau 1255 ' , 
PEKTORDM 
8oğaı yollarından geçen rn·uzir 

mikroplara karşı BOGAzlN bekcisidir. 

, 

Birinci Teırin ~ 

~İMAYİ YAllATAN DAY1HAOT1l 

Reve d'or 
E SAN S-LOSYOn 

VE OU OOA 

L.T.PiVER . 
PARIS 

Parfümöri L. T . Pi VER A . $ . . İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :43044 

Ev veya Apartımanını değiştirenlere 
lntilis muoamba n L inoleom, Iaoinrt stor Ye perdellklor Ut markiı•~ 
etamin n filelerimiıln n sair mefrı19ata ait mallarımızın 9eıit flatlat1ll

1 

tetkik etıntık m e nfaatiniz icabıd ı r. 

GALATA MEFRU AT PAZAFll 
Fizult l brabim ve Y. Kılitiı ı Galata Tünel oaddeai 24 

~Iİllll .. .------~ Telefon ı 43957 41-------~ 

Kuvvetlilere Sıhhat- ~~\==-~~~ 
QUINİUM LABARRAOUE.ın 
yemekten sonra bır llkôr 

: kadehi mıktarında ıstlmall 
• :. kısa bir zaman zarfında 
: en kansız hastalar kuvvet· -i: lerlnl lktisab ederler ---. = ----------- · --

şarabı aımahdırıar. 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fi atla satılır. 

'. --~. ,.. " . ,..... . .. ~ .. 

Ben herf!Ün; bir başka güzelim I 
Kocamı kendimden ıojutmamamıD 

KREMİ bPE'iiTE~ 
ıayeılnde ona hergUn baıka bir 

kadın iİbi 16rllnOyorum. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı, 
f stanbul SatmaJma Komisyonunda~: 

t - Deniz vasıtaları için boya, U&tUbU ve aaire olmak Oı•' 
53 kalem malzeme 12/I0/935 cumartHi gUnU aaat 11 de paıatlıl1 
yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve nnmunelerl komisyondadır. 
3 - Bunların taamlaomış parası 2448 liradır. f' 
4 - lsteklllerln 2490 ıa} ıh kanunun l ve 2 inci madd•1ır 

rlndekl ·naaikle beraber % 7,5 tutarı olan 184 Frahk yezn• nı• 
buzu veya Banka mektuplarlle beraber komisyona sı~ 

l ______ ı•_•._•_n_b_u_ı_B_•_•_•_d_ır_•_•_ı __ ıı_ı_nı_._,_• ____ ~I 
Ket:f beli 212 lira 7 4 kurut olan KarıısıUmrUkte 'J.7 el ilk• 

m•ktebin tamiri pazarhta konulmuıtur. Keşif enakı levaıım 

mUdUrlU~Unde görülür. Pazarlıta afrmek lıteyenler 16 llralılı mu· 
Yakkat teminat makbuz veya mektublle beraber 1111 el teırln 935 
cuma gUnU aaat l 6 da le•azım mUdOrlUj'linde buluamalldır. ( 1 ) 

, Ayda 1 Lira Akşam Dersleri 

1 Ana lisan lan lngilizce ·Fransızca ve Alman'' 
··-----------ıııı.. olan değerli ö~retmenltr tarafından verilir. n gl\lEN KAYDOLUl'.ıtJı 

l Adr11: Amerikan Erkek Liaan n Tıoaret denane1i. 

( 6324) 
~ .. 

Senelik muhammen kiraıı 30 lira olan EyOpte Kııılmeaelt ma• 
halleeinde Kalenderhane caddesinde 5 No. lı Ramazanağa mektebi 
936 senesi mayısı ıonuna kadar kiraya •erilmek üzere paıarhta 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdOrliliUnde görlUU.r. Pazarlığa 
girmek lıteyenler 225 kuruıluk muvakkat teminat makbuı Yeya 
mektubu ile beraber 11 blrlncit•trio 935 cuma ıUoD aaat 15 de 
daimi encilmendo bulunmalıdır. ( B • 3910) 

Denlzyolları 
lfLITMISI 

A.ıtatıltri ı K.arak81 lt8prlbatı 
Tel. '2161 • llrkHl JıltlalıdarHde 

Haa Tel. HHO .. ___ ... 
Mersin Yolu 

ÇANAKKALE Yapuru 11 Bi· 
rioclteırln CUMA allntl saat 
11 de MERSiN'• kadar. 116268,, 

Son Poıta Matbaası 
l(otrlJ'al all4tıl 1 1 .ı.ıa 

~. .... IEb-. .. 1111'11 u. u .. 

~---=----~ Alemd•r caddeal 23 Tel. 21737 4m-~~~ 

RSVUK ... t .... ıstevınıa. 
C"'9. ·~ ve n"at tuıe11eund• dlter ,.Ok••I< 

marka -u.ne mu1&av••• •diniz • 
ııcuııananl#'CI&,. b 1 r ~• k 1 r • d İn ı n 1 z. 
C.ıaı. • valllt ........ ,___, .. 

REVUE 
aaatanı tero11t ettıtını anııyacaktunız. 

uw-wN 0epoeu ı latanbuı. Bahoe Kapı, Tnş Han 19 t"eıofon : 21864 


