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_T_a_ rruz Geçiyor 
kıncılar, Tanklara Sal· 

dırıyor, Şlmaldekl ltalya ı ~· 
Ordusu Çevrilmek lzere.. ·~....ı 

• 
• 

aponyaHa· 
beşe Silih 
Gönderdi 
ütün Cephelerde 
Şiddetli Çarpış

malar Oluyor 
Londra 10 (Özel) - Habe.

takl harp cephelerinde çok tld· 
etli çarpışmalar olduğu haber 
anıyor. ltalya resmi tebliğleri 

•phede sUkü .et hüküm ıOrdO
Unti bi dirmekle beraber, Habeı 
unetlerinin, Italya cephesine 
artı çok müesa;r akınlar yap
kları muhakkaktır. 

ltalyan batkumandam, ordu· 
unu yipratmaktan kurtarmak için 
eni tedbirler almak mecburlye-
lnde kalmııtır. 

Habe' Ordua11 Taarrnza 
Geçmek Üzeredir 

Londra, 10 ( Özel) - Adlı• 
baba'dan bildirlliyor: Habeı 

erdusu, takYiye hareketini tamam• 
lamak tızeredir. Şimal ve cenup 
cephelerinde Habeı ordularının 

muml bir taarruza i•çmelerl 
çok yakındır. Son günlerde 
Habeşistana kUlliyetll miktarda 
ailih ve cephane gelmiı ve ordu
ara dağıtalmııtır. Bu ailihların 
aponya'danan geldiği mubak· 
aktır. Cenupta Habeı orduıu 

tabimat ile m•tl•1 dur. 
it.ıra Tankları 

Loddra, 1 O (Özel) - Akıncı 
Habeı müfrezeleri ltalyan ordsu· 
nun ileri hareketini temin eden 
tanklara kartı aman11ı taarruzlar 
Japmvktadar. Blkaç tank imha 
edilmiıtlr. Habeı ıuYarilerl, ltal· 
yan cephesinde ileri karakollara 
müessir hücular yapıyorlar. 

Çerlrme Hareketi 
Londra, 10 (Özel) - Adi1a

habadan bidirlllyor: Şimal ceph .. 
ılde Habet orduıunun Çevirme 
bar.ketin inkişaf etmek tlıere 
olduğu haber veriyor. BOyUk bir 
harp baılmak Uzeredir. 

SUkOnet mi? 
Adiaababa, 9 (A.A.) Resmen 

blldlrilditlne göra, ne tlmald ne· 
de cenupta yeni hiç bir ıey ol· 
nıamııhr. Habeı hUkümetl her Uç 
cephedea de bugUn hllç bir ha• 

(Devamı 6 ncı yüzde) 
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Hab•ı • lttılgtı la•r~l111l• şlm11l ceplaHl11t11 ••• darumu 
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Yeni Romanımız: 

Korsanın 
Aşkı 
•111• 

Yazan: Kadircan Kaflı 

il 111 • 
Tnrlc koraanlarının l.panya denizlerinde, Ceıaylr kıyılarındı, 

kendilerinden on mlıll bOyUk donanmalarla yaphkları zafer dolu 
llYaılar; aık, heyecan, kan Ye y•iitlik •.• 

Kor1a11 Şarkısı : 

Donandı hep lcadirıralar, 
Palalar aıyrıldı lunındaa
Daf rlbi oJ,. datıraJar, 
Geri kalmayıı alcındaa". 

il il 111 
KGrek itler, yelkea foN, 
Uçuyor artık •••Uer ••• 
Filo detll aaakl bora, 
Eller atlar, doıtlar wnler-

111 il 111 

Tana loa Postada 

ll•rp c•11A••l11d•ld ılp•rl•rde lldl••• "'••d•l•rl 

ltalya, Uluslar Sosyetesine Okadar 
Kızdı Ki .•• 

Gazeteler Ulu Orta 
Tehdit Savuruyor! 
Uluslar Sosyetesi İtalyayı 
Arkadan Vuruyormuş 
Ula.tar Soıg•f••f A11•••l••I I•· 

rllıl to11la11t11111ı dil• ••ptı. G&rt,
m•l•r• bagi11 4• ll•otnn •dllec•lctlr. 
Ba ınüruu•h•tl• ltalgtı •H•t•l•rl 
çolc •l•oll ,azı/ar gtn•r•lı ortelıl• 
t•ladlt •tlvar••orler: 

Roma, 9 ( Stefaal Ajaaıı ) -
ltalyan baıını Cenere kararlarına 
karıı ateı pD•kllrlyorlar. 

11 La•aro Façllta,. ıazetell 
diyor klı 

.. ltalya, Afrika' da çarpııırken 
onu arkadan wrmak lıtlyorlar. 
Bu suretle Uluslar Soıyetealnin 
slyual soraV11slıtını ve 8Uyllk 
Brltanyanın emperyaliat çıkerhjına 
kölelljinl teıhlr etmlt oluyorlar. 
Ekonomik zllcri tedbirleri çok 
ılddetleodirmek isteyenler, zecri 
t•dblrlerin Afrika' da çarpıtmakta 
olan ordusunu arkadan vurdujunu 
gören ltalyanm tek bir adam 
gibi ayağa kalkmaaandan kendi· 
}erini aakmsın'ar. ,, 

.. Clornale Ditalya ., da ıöyle 
yazıyor: 

11 Cenevrede son gllnlerde 
olup bitenler Bilynk Brltanyanm 
gUttUğll sıyaaanın kat'i bir mü
eyyldHidir. Bu sıyasa ltalyayı 
blltlln haklarına rajmen hareke
tinde durdurmayı Ye bUtUn sorava 
ona yüklemeyi istihdaf etmektedir. 
Altılar komiteal ltalyayı mlltearr•• 
olarak tayin edebilmek için ltaJ. 
yan • Habeı mftnasebetlerlnin yal 
nız ltalyan ordusunun Parer ırma• 
ğını geçerek Adua'yı itıal ettij'I 
tıç gllnlük tarihini ele almıı ve 
bu hareketi lcab ettiren kırk se• 
nelik geçmitlerl hiç gözetmemit
tlr. Medeni hiç bir memlekette, 
hiç bir hak yerinde ye hiç bir 
cinayette b6yle manaııa bir uıul 

1 

taklb olunamaz. o kadu ki, itti• 
hamları romanın tetkik etme1l 
Ye bunlara cevap •ermeıl için 
lıtenilen bir çok saıtlili: mDhlet 
bile reddolunmuıtu. 

Bu Da Ba•k• 
MUano, 9 (A.A.) - Akpmları 

çakan La Sera ııazeteıl, uluslaL 
ıoıyetıslne b8cum ederek, ltal· 
yanın kendlıl hakkında tatbik 
edilecek ekonomik tedbirlere karıı 
gUlftmaemekle mukabele edecetlnl 
yazmaktadır. 

it.ıra Korkmnrormuf 
Roma, 9 ( A.A) - Senatör 

Davaazati, Tribuaa ıazetuinde 
yazdığı bir makalede Uluılar 
Soıyeteıi aiyaaal ıoray duyfusun• 
dan mahrum olmakla lttiham 
ettikten sonra bazı kimselerin 
lngllizlere hiı1Letkirbk eden Ulus· 
lar Soıyeteaine naaıl yllz SU)!I 

döktüklerini lf aret ederek diyor ki: 
u Uluslar ıosyeteai kendisini 

ölllme ıUrUkllyo. la'falın barış 
ıiyaaası, ona gllven•n Franıızları 
blio endlıeye Hvkentmetedlr. Ital· 
yanın zecri tedbirlerde korkuıu 
yoktur ve ıaımaz kararların• daha 
tididen bildlrmlıtir. Avrupanın 
m~nfaatı, ancak ltal) arın ulus~ ar 
scıyetHI aleyhinda vereceği ka· 
rardadır. ,, 

Cep be 
Mektupları 
Habeş• ltalya 1111rl>ıoin, cepheden 
gönderiJen tafeilaunı anlatan mek· 

tuplar yedinci ıayfada ______________________ ..;J 
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Dlrlncl 

(Halkın Sesi) 
Tıp Kurultayının 

Mesaisinden 
Neler Umugorsunuz? 

Ank radn toplanan altıncı tıp 

kurultayı meııaielne devam et
mektedir. nu mt.inaıebetle bir 
yo.ııcımıı, rugeldikleri kimselerle 
Lu kongreye dair konuşmaş ve 
onların bu me1atdın neler um
dukların , ne r dilediklerini öğ
re ıı ınek ietemi~tir. Aldığı cevav• 
lan aşar ya yaz.ıyoruı: 

* KızıltopraK, Oççem sokalı, 
7 No.h köqk, Rlfat: 

- Tıp kurult yında neler l<o u
tulac ğ n , neler yapılacağını bılmi· 
yorum. Fakat ben, h sta olduktan 
sonra •doktordan hayır umanlardan 
detillm- Bu itibarla tıp kurultayında 
YerUecek kararları fazla merak etmi
yorum. 

Fakat benim ribl dltUnmiyen 
ekHrlyeti11 lnkiaara uğramamuı lçl11 
tıp kurultayına munffaklyetler 
dilerim. 

• Haliç Feneri Cebbar aokalı 
3 No.lu hane Ferruhı 

- Tıp kurultayında ıOpbe yok ki 
birçok ehemmiyetli mueleler konu
ıulacalc, bayırlı kararlar nrilecek. 

Kafaları bi!enmiı bilginlerin ıiri
ıecek"erl ilmi mtlnakaıalar netlceıia
de, birçok köklll n ııbbt dertleri• 
meydana çıkaeatı muhakkakbr. 

Trmenn1 ofunurki, bu kuraltayın 
kararları da, birçok kOçük bftyllk 
komisyonların, kongrelerin kararları 
ribi IAfda kalmaııa. 

ÇOnkO maalesef, uzak yakın hlr 
çok miaaller, kongrelerin, kurultay
ların birer hoı 1ndadan gayrı bir jey 
bırakmadan datıldıklarını e-öıter
mrktedlr. 

!.ılı.! ....... 
Göztepe, istasyon caddesi, 

•oluk Kuyu aokaQı 3 numarah 
köfk, Behaı 

- Beace, bp kurultayında Yerll
mui JAz mgelen kararlardan blriai de, 
ha'ka ucuz muayene ve ucuz teda"f'l 
imkAnlarımn temini olmalıdır. 

Kurultayda bu ihtiyacı temin edı
eek çareler bulunablllrH, memleket 
en mühim dertlerinden birinden kur
tulmuı olacakbr 

Çüakıi bugOn meccanen muayeae 
olacak kimselerden istenen vesaikln 
temini, muayene Gcretini Yermekten 
de kDlfetli .,.. gllçtür. Bu glçlDk 
1Dzlinden de birçok muhtaç ntan• 
daıl r, fenni bir muayene Ye tedawl 
görmekten mahrum olarak, gelecetloi 
bildıklerl ö.UmO lıeklemektedirler. 

ispirto Fabrikasrnın Arteziyen 
Kuyusu 

lnhiaarlar idaresi Paıabahça
dcki ispirto f abrikasma bir ar• 
tez"yen kuyuau kazdırmıı Ye bir 
tirketle (aO) bin liralık bir mu· 
kavele yepmıftı. Şirket günde 
{250) ton su veren bir kuyu lca· 
zacak Ye bu parayı alacaktı. 
Şirket kuyuyu kazmış ve günde 
{250) ton ıu da çıkarmııtır. Fa· 
kat iOD zamanlarda kuyunun au
yu günde (80) tona indiği için 
muka,eleye göre timdi tekrar 
firkete başvurulmuştur. 

Maullya faclaaının yıldlSnümll mOn ceebetile bQyllk kıral Alekııand ı'ın 
iatirab tı ruhu için ıehrimizde de ruhani iyin yapılmııt r. Yukarıdaki rı.ılm 
yapılan törenden bir köıe sıöıtermektedir. 

Bina Vergileri Taksitleri 

Bir Yılda 750,674 Liralık 
Haciz Kararı Alındı 

Geçen HDe Finana Bakanlığı 
lltanbııJda arazi Yergileri gibi 
bina verlgilerinln de iki taksitte 
alınmasını şehir mecfüıine teklif 
etmlıti. Meclia dört takaite alın· 
maımda lirar elti. Finana Ba· 
lcanlıi"ı taksitler azaldıkça mll• 
kellefJerin üstündeki tazyıkıo da 
azalacağını çtınkU vergi iki tak· 
ıitte verileceği ve mtıkollef 
iatcdlği zaman .istediği ka
dar parayı mallye yeznelerine 
yatırabileceği için kendi kendine 
takaitlerl çoğaltabllecetf ve bu 
yUıden de haciz tazyiki görm ... 
yecej-i kanaatinde idi. Takılt 
dört olunca her Uç ayda taksiti 
Yermeyen rntıkelld hakkında haciz 
ve icra kararı almak hem rne· 
murları iıgal, hem de mllkellefleri 
taz_yik edecektir. 

Netice Finanı Bakanlığının 
tahmini jlbl çıkmııbr. Bakanlıja 
taksitin dörtten ikiye ladirilmeıi 
hakkında ıikayetler yapılmııtır. 

Şehir Meclisi taksitin ikiye 
lndirilmeal taaavvurundadır. 1934 
yalında yalnız lstanbul bölgesinde 
1,418,000 liralık bina Yergııı 
tahakkuk attirildiii halde tabail 
mUdlirlUiD bu mükelleflerden 
60,677 .ti hakkında 750,674 Ura• 
lık haciz kararı almııtır. 

BtıtUn diğer vergiler hakkında 
da 100,254 mukellef hakkında 
4,363,000 liralık haciz karan 
alınmıştır. 935 yıhndakl haciz 
kararları daha çoktur. Taksitler 
çoğaldıkça muameleler ve haciz 
karnrlaı:ı da çoğalmaktadır. 

Ekmek On Para 
Yükseldi 

lstanbul Beledlyeslndenı 
T eşrbe•velin dokuz.uncu gU· 

nünden itibaren ekmek on kuruı 
otuz para •e francala on dört 
buçuk kuruıtur. 

····-···················································· ... 
Azlık Okulları 

Kadrosu 
13 Öğretmene Vazife 

Verilmedi 
Yabancı Ye azlık okullannın 

kadroları hakkında KültOr Bakan• 
lığıyle temaa etmek Uzere Anka
raya giden Knlttır yar direktöril 
Nurullah,· Ankaradan dönmlhtür. 
Bakanlık kadroyu aynen tasdik 
etm'ıtir. Bu yıl, kapanan -.eya 
sınıf .arını azaltan okullardan 
açıkta kalan 19 kiıl, yeni talimat
nameye ııöre aranan ıartları haiz. 
olmadıklarından açık.ta bırakılmıı
lardır. Bundan maada, kadroya 
yeniden 6 muallim mektebi mezu• 
nu llAve olunmuıtur. 

Tramvay Ve Otomobil 
Kazaları Arttı 

Valide camlinden AkHraya 
gitmekte olan 1798 11ayılı otomo
bil 10 yaıanda Semahate çarpa
rak yaralnmııtır. 

>f. Topkapı ile Sirked arana
da lıliyeo tramvay 80 YAtlDda 
Fatma kadına çarparak sol gö
sUnden yaralnmııtır. 

lf Şoför Necminln 3313 aayılı 
otöbUsU Sipahi ocağındaıa geçer· 
ken tabelAcı Süleyman otobOaten 
atlamak l&temiı, fakat düşerek 
yaralanmııtır. 

*Dün akıam geç vakit bir ka· 
za daha olmuı, ŞiıH • TOnel 
tramvayı Beyoğlunda Parmakka· 
pıda Avram admda bir adamca• 
tıza çarparak baıından ve aya
imdan ağ" ıurette yaralamııtır. 
Yarab haataneye kald•rılmııtır. 

r 
10 llkteşrin 

NÜFUS SIYASASI 
Gegmiete n gelecekte bütün 

ul111al ve &oysal işlerin temeli nu
fuetur. Nufus ıiyasaaı da ancak 
nufuıu tawmakla kurulabilir. 

20 iLK TEŞRiN - PAZAR 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Bize bu siyaaanıa yolunu 
gösterecektir. 

L_ _J 

Bahkçıhk Enstitüsü 
Kapanıyor 

Balıkçılık enıtitUsünlln kapatı-
lacağı söylenmektedir. EnstitUde 
okuyan be~ talebe de Ekonomi 
Bakanlığında, baza memuriyetlere 
t yin olunacaktır. Buraya artık 
yeni talebe alınmayacağı gibi, 
profesörler de memleketlerine 
döneceklerdir. 

Bayat Hafık Satılmıyor 
Son ıı-Unlerde ıehrimizde balık 

bolluğu azami dereceyi bulmuıtur. 
Fakat buna rağmen halka bayat 
balık yedirmek istlyen balakçılar 
cemiyeti, bunları imha etmekte 
ve plya1aya daima taze balık 
çtkarmalıı:tadırlar. Bayat balıkJann 
50 paradan aatıldığı hakkında 
yapılan neşriyat da doğru değildir. 
Balıkçılar cemiyeti idare heyetin
den Yusuf diyor ki: 

- PJyaaada aatılan balaklar 
günlük ve taıe olarak 4-5 kurut· 
tan muamele görüyor, Katiyan 
hiç bir yerde bayat balık yoktur. 

Bu akıam iki ltalyan vapuru 
limanımıza g~fecek ve balık alıp 
yarın gidecektir. 

Oç Yumurtam Hakkmdakl 
Tahkikat 

TUrkofia Almanyaya bozuk 1u
murta gönderdiklerinden dolayı 
3 yumurta tllccraı hakkinda ince• 
leme yapıyordu. Bunlardan biri 
hakkındaki inceleme bitmiıtlr. 
Tahkikat enakı bugtınlerde adli
yeye Yerilecektfr. 

Gayrimübadil Bono
ları Yeniden DU9Uyor 

Gayrımübadll bonoları tekrar 
dUtmeye baılamıthr. Son ıtınler
de bir bono 13 kuruıa dOıtliğtı 
gibi, artık saraflarda bono al· 
mamaktadırlar. 

GayrımUbadlUer sahı komiı
yoatıy belfkaauı Anupaya gltmetl 
tızrine, çalışmaaıaı bU.bOtUn ağır· 
laıtırmrt Ye bu yft:r.dan aatııa 
çıkarılan emlikte azalmııtır. 

Gayrımtibadiller, baıkanlığa 
mllracat etmeye karar vermlı· 
ferdir. 

Bir Vatman Tevkif Edildi 
EYvallsl gUn Türbede 313 nu .. 

mar·ah Vatman Şerifin idare ettiği 
tramvay arabası bir zavallıya çar
parak ağır surette yaralamııh. 
Yarah dUn Cerrahpaıa haatane· 
ıind• ölmüştür. Suçlu vatman da 
dUn Sultanahmet ikinci •ulh ceza 
mahkemesi kararile teykif edil
mişt;r. 

P•z•r Ol• M•••• B. Dlvor Ki ı 
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Gilnün 

Bir ki 
Satırla 

Trakyada lncelem 
Tekirdağ, 9 ( A. A. ) -

knra ve Teklrdr.ğmda l 
yapan Gener 1 Kizım Dlrik 
Çorlu, S ray ilcelerlndek" g·· 
durumunu ve ilçeler'• muh 
riui gözden geçırmittir. 

* * * 
Tcaret Odasında Ç 

Talebe 
Ticaret Odas oda 

mektebine devam eden tal 
den bir kısmı stajier olar 
Jışıyordu. Oda bunların 
ıon \•erilmesini kararlatll 
MaamRfih bu karar henOI 
ıeklini almam·ştır. ..... 

Yeni Orta Okull• 
Dersler• &atlan 

Talebe çokluğunu kar 
için açılan orta okullardan. 
kapı okulunda don deral 
lanmlfhr. Okul iki aımfh 
ıubelidfr. Ortaköydekl 
birkaç gine kadar açılaç 

* • • 

Uman idaresine mar 
hlnbahrl isminde bir mot&r 
na üıllnden Ahırkapı tı 

b. "'ı ştır. 
• * • 

. Eczacllaran P•zar 
Şehrimizdeki eczacılar 

tatilinden istifade etme 
gece nöbetlerinde olduj'd 
nöbetçi eczanelerin paıar 
açık bulunmaları kararla 

• * * 
Genel NUfus Sayı 

Genel oufus ıayırnıd 
alanlar, bu ayın 14 lind• 
veralte konferans aalonund 
lanacaklar, kendilerine •• 
hakkında bilgi verilecek •• 
defterleri dağıtılacaktır. 

• • 
Yeni Bir Şarap Fab 

lçkllerimizln daha ıel 
hale getlrilmeal için in 
idaresi tarafından yeni k 
alınmaktadır. lzmirdo da blr 
fa brikau kurulmasına karat 
rilmlftir. 

• • • 
Yardımcı Öiretm•• 

Ahnıyor 
KOltür Bakanlığı, orta t• 

kadrosuna yeniden yardılll 
retmen almaktadır. Bunla 
az lise mezuna olmaları 
Kendilerine verilecek dera • 
göre ücret Yerilecek ve b 
llcretlerl ayda 69 lirayı 
caktır. ..... 

Yangın Batlangıc• 
Kumkapı Tulumba •ok 

Hidayet kadının 22 aayılı 
altkatından yangın baılam .. 
iye yetlıerek ateşia önllnU al 

- Ne denin sen bu İfe, Hasan Bey· 
clüim ?. 

- Oradan, ıerlsla 
sentUyorlarmıı 1 

seriye buraya 1 Huan Bey - Duene ki 
ltozuk Franıızca dinlemeye, 
tahammOIJeri 7olc L 



8r1Dd Teşin 

Hergün 
Şimdilik 
Avru1-a Harbinin 
Önüne Geçtiler 

lngiltere ne yapacak? 
Uluslar Sosyetesi assamblesi paktın 
altıncı maddesinin tatbikine karar 

recektir. 
Bu madde, Uluslar Sosyetesine aza 
n bütün devletlerin ltalyaya karşı 
fman vaziyeti almasını emreder. 
Bu düşmanlık askeri tedbir almıya 
ar varabilir. Fakat Fransa, dostu 

lyaya karşı mutedil iktisadi tedbir
den batka hiç bir tedbir almağa ta· 
ar olmadığını ilan etti. 

IOR POSTA 

Reaimli Jlalcale il Aile Yükü il 

lngiliz Başvekili de, daha üç gün 
el verdiği bir söylevde, İngiltere· 
1 tal yaya karşı askeri tedbir almak 

etinde olmadığını, iktisadi ve ma-
tedbir almak hususunda da tek ba
a hareket etmiyeceğini bildirdi. 

Aile •asılan :;la bir yun, bazıları loin dinlenllea 'H 
ıudet duyulu yer, basılan için de tqınmaıı miimkün 
olmıyaa bir yüktür. Motörll itlımeyın bir otomobil arkuın
dan iterek yokuı yukarı yllrütmık ne kadar yorucu ve 
yıpratıcı be, dil.leni boıuk, yqayııı kötü, içinde r•vim
ılılik httktım ıiiren bir aile de okadar yorucu n öldii
rlold&r. 

nirkea omuslanna bilyilk bir yiik almayı deruhte ediyor 
demektir. Karısına bakacaktır, nin 'bütün masrafını ya
pacaktır, çocuklarını btıyütecektir. Bütün bunlar onu daha 
fazla kuumıya mecbur rıder. Bası erkekler bu 7flkıin 
altında ezilir. Evi ıelimıt kıy111aa kadar götürmiyı mu
vaffak olamazlar. 

Şu halde Uluslar Sosyetesi namına 
lyaya kartı yapılacak şey» İtalyan 

DlitlDmcden, ileriyi ıörmeden, duygaya kapılarak J•· 
palan nlınmelır ek1trly1'11 bil neticeyi verir. Erkek evle-

Aile bir yük değildir, onu blz, h11apııı hareketlerimizle 
blr yük haline gı\irirlı. 

1ı alıp vermemek, İtalyaya krediyi 
mektir. Sosyetenin bütün azaları 
tedbire riayet ederlerse gene mü

meseledir, ama, Avusturya, Yu· 
lavya, İsviçre, Danimarka gibi kü
devletlerin bu tedbire müracaat e-

SON TELGRAF HABERLERİ 
kleri fÜphelidir. 

Uluslar Sosyetesinin ltalyan teca -
·· karşısındaki bu aczi, lngilterenin 
"dir. İngiltere İtalyaya karfı doğru
doğruya yapamadığını, dolambaçlı 
şekilde yapacaktır, yapacağı ~yler 
fİmdiden taayyün etmiş gibidir. Bu 

irler şunlardır: 
1 - Habeşistana bol miktarda kredi 
silah, mühimmat ve cephane vere
tir. 

2 - ltalyayı m~li müşkülat içinde 
.. ağa çalışacaktır. 

3 - Mısır hükumetine, Uluslar Soa
ine ve Süveyş kanalı mukavele· 

e dahil olmadığı, fakat imza koydu
Kelloğ paktı mucibince harbin önü
geçmek vazifesile mükellef bulun· 

bahanesile kanalı kapattıracaktır. 
4 - Uluslar Sosyetesi namına E

ve ltalyan Somali sahillerini ablu
altına alarak, oraya ecnebi mala it
" ne müsaade etmiyecektir. 
-ltalyaya muhtaç olduğu kömür, 
ol, ve ham maddeyi vermiyecek-

A nkar a 'da 
Yeni 
F akü iteler 

Ankara, 8 ( Ôzel )- lklnclter 
rinln birinde tedrlaata ba1b1acak 
olan yeal Dil Tarih v• Coğrafya 
FaktUteıl için Almanya'dal 7 
mllteha1111 getlrtilmHl karar 
altına ahnmıı ve mlzakerelere 
baılanmııtır. Mlltehamslar ayın 
birinde burada bulunacaklardır. 

Yerinde bir ihtiyacı karıılı· 
J&n bu fakülteye bu yıl Jlrmlıl 
im 1lrmlal erkek olmak illere 
40 Le1lt talebe ahnacakb. Fakat 
buılla• kadar LeyllUk için mllra• 
caat edenlerin 11yı11 120 )'l bul
muıtur; •• bunun cotu•u kızlar 
teıkll etmektedir. Ba vaziyet 
kartıunda Faklllte ayın 9 •• 
111 ncl ıDnlerl bir mU1abaka im• 
tlhaaı açmıya karar vermlıtlr. 

1 Altıncı Ulusal Tıp 
Kurultayı Çalış
malarını Bitirdi 
Ankara 9 (A.A.) - Altıncı 

Uluaal Tllrk bb kurulta1ının il· 
çllncl gtln çalıfm&1ı öileden ev• ••I ve 6ğlede aonra olmak Uzer• 
deYam etmlıtlr. 

Saat 16,30 da tebliğler bitti. 
Yedinci Tıp konıre1I hakkında 
mlzakereler başlamadan evvel 
iki kurultay araıında vefat eden 
mHlekdaıların hatırasını yad için 
bir dakika anıt teklif eden takrir 
okundu •1•ta kalkılarak anıldılar. 
BUthare albacı Tıp kurultayı •O
jelerinin mUzakerellne ıeçildl. 

Çokluklar ıelecek kurultay 
için ırk hıfz11ııhhHı ve grib ıllje 
olarak kabul edildL Cumuriyet 
Tllrklyesinde doğan Ye llerliyen 
bp kurulta1lan01n devrim verim· 
lerlni yakından ıörmek fıraatanı 
verdill için gelecek kurultayın 
Ankarada yine toplanmaıı kabul 

e bu tedbirleri alırken öyle sessiz, Kamutayın DünkG edildi. 
Çahımamıza fttlrak eden doıt nümayişsiz, öyle haktan görüne- Toplanhıı 

h ve komıu Sovyet profe16rlerinin 
areket edecektir ki, İtalya bunla- Ankara, 9 ( A.A) - BugllD yurtlanna döndükleri zaman Sov-

esile tutarak lngiltereye çatamıya- Fikret Sıla1'ın Bqkaabtında y.. yet mealekdaılarına kurultayın 
hr. pılan Kamutay toplantısında Hlim •• H'fgilerlnl 16tilrmelerlni 
u bakımdan şimdilik Habeş harbi- Tarım kredi kooperatifleri lkurul- teklif eden takrir de ittifakla •• 
Avrupaya sirayetinin önüne geçil- mail hakkındaki kanunun ıeri ka· ıtırekll alkıılarla kabul edildi. 
demektir. Gelecek "urultayda Ttırk klm-

Talebe izci 
Elbisesi 
Giyecek Değil 

Ankara, 8 ( Özel ) - Bazı 
gazeteler bUtlln Ortamektep ve 
Lise talebesinin izci elbisesi ıiye
ceğinl Ye izciler talimatnamesin· 
de de bazı değitlklikler yapılaca• 
ğını yazmıılardı. Yerinden Öğren
diğimize ıöre KllltOr Bakanlığın· 
da böyle bir tar.a••ur mevcut 
değildir. 

Göynük Panayırı Açıldı 
Bolu, 9 ( A.A) - Yana 10/ 

1011935 tarihinde G&ynUk pana• 
ym ve 12/10/935 de Gerede pa• 
nayırı açılıyor. Her iki panayır 
llç giln ılirecektlr. Kııa girile
cek bir mevsimde olması itibarile 
bu panayırlarda ahı veriıln çok 
olacağı ve bilbaua hayvan üze
rine iyi ıat.ı olacata umulmak· 
tadır. 

Hautmam Ôlüm Cezaıına 
Çarpbrılacak 

Nevyork 9 (A.A.) - Nn•jer
Hy yllksek di•anı Undberg'ln 
çocuğunu öldOrmekle mahkim 
Hautman hakkında ••vele• ... 
rllmiş olan ölnm cezaıım tHdlk 
etmittir. 

laa maddeleri görtııOlerek kanunun ,-
urt ve kuzu hikayeai: mlhakerell tamamlanmıı ve tarım 1aıerlerlnin de ~ahımaya lıtirall Bulgar Kralının Tahta 

Bir gün kurt bir dereden au ı"rı"yor.- etmeleri hakkındaki dilekl•r D\em- Ç k y ld 
11 aatıı kooperatifleri •e birlikleri · ti k ı d k b 1 ı tığının ı önimü Suyun aşag"' ısında dere kenarında nunıye e artı an ı ve a u 

kurulmaıına alt kanunun mll&ake- d"ldl Ankara, 9 (Özel) - Bulıar 
kuzu gördü. Hofuna gitti, kuzu- reılne ıeçllmiıtlr. e 

1 P~ofe16r Tevfik Satlam ku· kralının tahta çıkııının JıldönUmll 
yemek için bir sebep bulmayı dü- Kamutay cuma 1llall toplana• ff ki ti 1 mUnaaebetlle Cllmbur bqkanı-dü ve bag"' ırdı: rultayın muva a ye n temin 

cakbr. eden Sallık bakanının yllkıek mızla aralarında telıraflar taatl 
- Pis kuzu, içtiğim suyu neye kir- himmetini 10kranla onunal Baı· olunmuıtur. 
yorsun~ Mutlada Bir Ôlüm Ceıaıı bakan lımet Inönllntln yllkHk 11- Sorgular Uzun SUrUror 

uzu korku ile titredi: Mutia, 9 ( A. A. ) - Mutia• 11 Ye tenccllhllall minnetle ya• Sofya, 9 (Ôzel) - Suikaatçılardaa 
Efendim, dedi, su aşajı doğru Pial köyBnden Hnı~yln kııı Me- detmlt ye 7enl TUrklyenln yaratı• Damyan Velçef Ilı beraber yakalaaaa 

' siz yukardasınız, ben sizin suyu- ••ti kaçırırken kurtarmıya ıelen cı enderi ulu baıımn: AtatDrke 153 kadar kitl•İn ıorıuları a11D or-
nasll k . 1 t b·ı· · taaına kadar ıGrecek ıuçlular bunda• ır e e ı ırım. Saltana taıarlıyarak öldllren, yine kurultayın aonıuı aayğılarını ilk ve 
t ba k b. ıonra dlYanıharp mGddelumumilltlne 

ur f a ır mazeret aradı: o kGyden Mehmet oğlu Mehmet ıon ıözUmtlz olduğunu a6ylemlı tt11im edileHklerdlr. 
Sen geçen yıl da bana küfi,\r ~t- hakkında GIOm cezaıı verllmlttir. Ye ıllrekll alkatlarla aözllnll bitir- ŞimdlJe kadar yalnıı Sofyada 

tin, dedi. Mehmet karan ıotuk kanldakla mlıtlr. yakalaaanların ıa yttı:I bul· 
uzu: dlnlemiıtlr. Kurultay çah1m&11nı bltlrmlftir. •uıtur. 

Ben bir yıl evvel daha doğma • ===-==--==-==::::ıı::==-========-==-==-====--=-=======-==-====-===:::::ıı:-=-=====-=:::ı::m=

Sözün Kısası 

Uyuşturucu 

Maddeler 
'-------- Ek- Te 

Korkmayın: Size, ne «Fuzuli» niıı 
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 ohm 
kokainden, heroinden baheedecek de· 
ğilim. 

Başbakan ismet İnönünün kürsü • 
den tel'in ettiği ve aleyhlerinde şiddet· 
le mücadele edeceğini müjdelemiş ol
duğu bu zehirlerle benim fAhaan hiç 
bır alakam olmadığı gibi, diler ve u~ 

marım ki sizin de yoktur. 

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

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

Ilık bir sonbahar havası.. Ağız ta· 
dile tıka basa bir yemek.. Sarhoşların 
akşamdan kalma dedikleri haleti mah· 
susa.. Parasızlık.. Ramazanda oruç 
hali.. Bir teviye devam eden mCfguli· 
yet .. Bütün bunlar adamı UYUffturan 
feylerdir. 

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

Bık sonbahar havasına bayılırım. 

İsterim ki böyle ba,lıyan mağmum ve 
fakat güzel bir günün hiç bir vakit 
eonu gelmesin. Besn, o günkü ölgün 
tabiatle, durgun denizle, tunç rengine 
bürünmüş yamaçlarla, saçlan dağınık 
deli kızlara benziyen kasımpatlarile 

haşır neşir olayım •.. 
Titiz bir ev kadınının elinden çık .. 

mıf, nefis alaturka yemeklerle karın 
doyurduktan, üstüne de okkalı bir sa· 
de kahveyi höpürdettikten eonra çö .. • 
ken uyuşukluğun keyfine payan var 
mıdır) Hele kendini biraz daha koyu· 
verip te, jnsan, dedelerimizin tekerle
me adını verdikleri, tatlı, ((kendinden 
geçme» ye varacak olursa 1 

Oruçlulukta, o iftarı bekleyif, da
kikaları sayış yok mu) O ne bedava 
zevktir! 

Bir teviye meşguliyetin yormazlığı, 
zihin yıpratmağa lüzum bırak.maması, 
hayalata dalmağa müsait olutu bir ni· 
met değil midir) 
Akşamdan kalmanın da, ekseriya 
~ ağrısı, dil kuruluğu, mide kayna· 
ması olmasa ayrıca bir zevki olduğu 
füphesizdir. 

işte bütün bu biribirinden bot uyu' 
turucu şeyler varken, bazılannın n 
diye morfine, kokaine, afyona, ~ra 
ta alıttıklarına şafmamak elimdf'JI 
~elmiyor. 

-·········-·----···--·----·,----
Mııır VeHehb lngiltereye 

Gidiyor 
Londra, 9 (Ôzel) - ln1Iltere1l 

alyarete gelmekte olan Muar ve
liahh Maltaya utramlf •• karaya 
çıkarak ıehirde bir ı•sintl yap
miıtır. 

tım, diye cevap verdi. 
urt bu defa kızdı: 

Zarar yok, dedi, sen değilsen ba
küfür etmişti. 

edi ve ku uyu kaptığı gibi parça
p yedi. 

~;·;r:s-;çi-;r;ı"Ar;·;;i;.-;-
Kazandı 

Kauna1, 9 (A.A.) - Memel 
imleri hakkındaki resmi ıonuca 
e, Almanlar 24 Ye Lit•an1a-

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
Bir l°Hetecl arkadat JHıyor: 
.. latanbulun Kurtuluı bayramıada, Tallılmde, Clmbu

rlytlt mıydaaı•da blrlkea laılka oparll>r Taııta1Ue 
pl&ldar dinletildi. Pazar H lfa1ram ılaleri, lalç Tak•lm 
Clmharl1•t meydanından 1e9erkH bu bedan muıiklyi 
•ll••m, duydunuz H durup tllnledlnlı mi? Clmh•riyetla 

10 unou Jınus.ımandenberi b.,ada çalıaaa pllkları• 
ekHrlıl daa1 havalarıdır ve hemen laepıl bize 7abaa• 
cıdır. ArHıra ı 

Sonra beni arar1ın 
CaJll cayır yuar•ın 

Diye Tlrkçı ı8dl bir yerli ta••o du1araaıa.., 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

Yeni Sayım Kanunu 
Ankara, 8 (Ô.el) - Maliye 

, vekiletinln bugllnlerde mecllıe 
aeYk edeceji et.var •• ebl1 bay• 
vanlar verılal hakkındaki kanun 
projesinin bazırlanmaaı iti bltmit· 
tir. Öğrendiğimize g6re mllkeJ. 
leR-erln lehine birçok yeni mad
delerle çıkacak ve bilbaua köylll· 
yft çok ftHindirecek olan bu ka
nunun ÖAÜmüzdekl haftalarda 
mecliıte mllıakereli beklenmek-

r S llyelik elde etmiılerdir. 1
1L---------------------------------------' tedir. 



4 Sarfa 

Suçlu Yerinden 

Davacı 

Sandalyesine 
Davacı : Anastasiya. 
Suçlular: Eleni, Marika. 
Suç: Dövmek. 
Duruşma yeri: Üçüncü ceza. 
Mübaşir kapı önüne çıkarak her 

iki tarafı da yüksek sesle ikişer kere 
çaP,ırdı. Orta yaşlı bir kadınla, on se
kiz yaslarında zarif bir genç kız ka
nepenin suçlulara mahsus kısmına o
turdular. Kanepenin davacı tarafı boş 
kaldı. Reis sordu: 

- Siz Anastasiya ile barıştınız mı~ 
Genç kız ay~ğa kalktı: 
- Hayır efendim; biz de ondan 

dava açtık. 
Müddeiumumi söz aldı: 
- Davacı geJmemwtir. Suç, dava

cının şikayetine bağlı bulunan madde
lere uygundur. Duruşmanın düşürül

mesini isterim. 
Mahkeme heyeti düşündü, konuş

tu ve karar verdi : 
- Anasta i;:a gelmediğinden dava

sı düsmü tür. Serbestsiniz!. Şimdi siz 
mi ondc.ın davacısınız ~ 

- Eveti. 
- Geçiniz öyle ise davacı tarafa. 
Eleni ile Marika suçlu kanepesin

den davacı kanepesine geçtiler. Yeni 
duru,nıa başladı. Bu sefer suçlu ola
rak tekrar çağırıldı ve gelmediği anla
şıldı. Gelecek dunl.t5ma içfo getirtilme
e.ine karar verildi. 

Niksar Haberleri 
Yağmur Nik•ar Ve Hava• 

lisineÇok Fayda Verdi 

Niksar ve Eıbaada üç gündenberi 
bol ve bereketli yağmurlar yağmakta-

• dır. 

Bütün Ekicner bu yağmurdan çok 
sevinerek güzlük ürünleri ekmeğe baf
lamı t rdır. Yağmından sonra arpa, 
ıbuğday fiyatları inmi~ir. Yağmur, bü
tün mahsule hiçbir zarar vennemittir. 

Niksarda bu sene ceviz mahsulü 
her senekinden fazladır. Kabuk!:ı ola
rak kilosu sekiz, on kuruşa atılmakta
dır. Çok methur olan Niksar cevizleri 
yabancı memleketlere aevkedilmekte
dir. 

Niksarda bir sıfat İstasyonu yapıl
mak:tachr. Bir müddettenberi İnf8aı 
duran i asyonun ikmaline çalı,ılmak
tadır. 

r 
B r Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Qarea1D'ba 

(*) 

Elektrik Tedavisi Ve 
Zararları 

1 

Mide airılanndan fikiyet eden bir 
· hasta müracaat etti. Karnındaki fişlik 
~ yağ tabakalarının çoğalmasından ileri gel

diğini ve elektrik tedavisile bunun teda
visine çalıştığını anlattı. 

Mide ağrılarının sebebi hazını bozuk
luğu ve bilhassa fazla ekşilikten mütevel
litti. Vakitli valdtai:ı: yeme), yemeler ve 
içki istimalinden doğan bu sebebi elek
trikle tedavinin faideli bir tesir bırakmıya
cağını ve bahsettiği yağ tabakalarnfn 
basit el masajlarile İyileşebileceğini 
Röyledim. Midesi için de (sudol) tav-

1 
ııiyc ettim. Yemeklerinde kavrulmuş kı
sımlıı.rı yememesini de tekrar tembih et
tim. Elektrikten vazgeçti. llaçları aldı, 
iyileşti. 

(') B .ı notları kesip 1nklayın11, yahut 
ltlr • bllıı:e yapıfhrıp kollolı•iyon yapı• 
1ıı1:. Sıkıntı ıanıanınııda , bu notlu bir 
de .. tor ıcibi imdadınıza yetltabilir. 

SON POSTA 

Cenup ilçe ~rimizden Islahiye Beş Y ı Sevgi 
Biribirine 
Benzer Mi? 

da odern 1 

Bir 
ali 

Şe ir 1 

eG d. 
Gazi Antep (Özel) - Suriye top· 

raklarile ıınır bulunan lslahiye, son 
birkaç yıl zarfında pek geligmit ve 
adeta bir küçük Avrupa kasabasın· 
dan farksız bir duruma gelmi§tir. 
Filhakika, bundan bC§ yıl önceki 
Jslahiye ile ıimdiki Islahiye arasın
da büyük farklar vardır. 

Burası cumhuriyetten evvel çöl
den bir parça halinde idi. Bir iki 
eski, harap evden ba§ka ne bir ya
pı ve ne de bir insan topluluğuna 
delalet eder küçük bir hareket yok
tu. 

Cumhuriyetten itibaren lslahiye, 
şeklini deiğştirmeğe ve çehresini gü
zelleştirmeye başladı. Şimdi, trenle 
gelen bir yolcu, burcuim küçük, fa
kat modern bir 1 asaba olarak görü
yor. 

Islahiyenin c.oğrafi mevkii mü
himdir. Kaçakçılar bilhassa bu mın
takadnn geçip gelirler. Kasabaya 
on dakika mesafedeki karakoldan 
sonra uzanan topraklar Suriyeye a
ittir. Kaçakçılığın önüne geçilmek 
için alman tedbirlere lsiahiye de da
hil olmuş ve buradaki koruma teş
kilatı takviye edilmi,tir. 

• an ad 

ıslahlyed 

o 

1 
1 

J 

f 

Her sevgi biribirine benzet 
Bence benzemez. Belki se 

ayni şeydir, fakat adamın tab~ 
re lJa..';lka başka şel illerde ken 
terir. 

Delice seven bir aşık bir ç~ 
Jşler yapabilir: Şiir yazar, rıJ 
muhayyel rakibini öldürür, ~ııı 
ce içinde yaşatır. lştihası k; 
heder olur. Bir çok manasız e 
par. 

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

Yahut soğuk, lakayt sevgiler 
Çiçek verirsiniz almaz, yenıe~ 
edersiniz parasını kendisi 
kalkar. 

Her seven başka, her sevH 
türlü '.hareket eder. 

]ki insan biribirine benzenı 
bi, iki sevgi de biribirine be 

Yalnız şurası muhakkaktır~ 
kadının işidir. Erkek te sever..,., 
ce daha kuvvetle sever. F~~ 
sevgiyi iş edinm\'lı onun san 
muştur. 

Nüfusu gittikçe çoğalan kaıaba- derecesine varmıştır. 
nın hava"Sından •ikayet edilmekte Erkek nasıl cezbedilir nasıl 

Bir insan kafasını daima a 
yorarsa, o işte deha derecesine 
lir. Kadın da bütün varlığıP1 

verdiği için, bu işte hakiknt' 

:ı- Kırkağaç (Özet) - Manisa orta 1 tarafından da uğurlanmıı lar, ken- ' _111 
ise de alınan sıhhi önlcmelerle ıağ- I 1 cec1·ı lır, ııaı>ıl muhafaza edilir . .BtJJJ"' 
Jık durumu du··ze,Lı"lmektedı'r. okulunda okuyan Kırkağaçlı talebe- dilerinden ~ l§ma an ve sarı, ı en B 

u. __ ._ı __ • bo !..J ___ ,_....! · • san·atktı.r kadar iyi bilir. ti Geçenlerde Filiıtinin Romanlı ler için belediye Manisada bir pan· emeauerı f& &IQCJ"meınc:.acn iltenmış· 
ıiyon kurdurmu•tur. Bu yıl bu pan- tir. ders almağa, tecrübe gönneğe köyünden hicret eden yetmİf evlik :; k 

Karakeçili •tireli de bu mmtakada ıiyona Kırkağaçtan 40 talebe .git- ·K·-~a ... , ... t .. __ a_........................................ yo tur. "" 

iSkan edilmiıtir. ileride lalahiye mektedir. Talebeler giderlerken is- Fakat fenalık şuradadır ld .. _.j 

ta.yonda Yalnız analan ~c babaları Z f • •ı • '- dm için ayni zamanda en b~Y; cenup hudutlarımızın en güzel ilçe- ey lRCl lK ıv 
terinden biri olacakhr. tarafından değil, belediye erki.nı yaçlardan biri olmu\',tur ve er.,. 
====================~========= Kq (Ö~) - ~e• ~~~ilit~~nı~i~M clmd 

Gaziantepte 
Bir 

Rağbet 
Temsil 

Bulan 

Antepte temsll edilen Oçuzıerden bir sahne 

Gazi Antep (Özel) - Halkevi 
binasında yaptınlan sahne çok gü
zeldir. Bu havalide bu kadar güzel 
sahne yoktur. Ev temıil kolu büyük J 
bir ilgi ile çalıfmaktadır. Antep 
temıil bakımından İstanbul kadar 
bahtiyar bir ildir. Modern bir sah· 
nesi ve yüksek istidat gösteren tem
sil heveakirlan vardır. Çocuk esir· 
geme kurumu menfaatine bu sahne
de verilen bir temsil pek parlak ol
mu§, Oçuzler adlı eser hiç aksaksız 
temsil edilmi~tir. Oyun o kadar rağ-

8UTÜN ULKE.Y-1· 
HE RC.UN 

bet bulmuştur ki 3 gece ıırb sıraya ı ... 

temsil olunmuştur. 

OOlASAMAZSI NI Z Kaşta Bir Kaza 
Kaf (Özel) - Ekizce köyünde Ve

F~K~TI 

linin karısı Omüsün dağda çobanlığa 1 ~ft Dosta 
gitmiş, çocuğunu e:de befik içinde I O.o.Ki ~iR. tLAN 
bırakmıştır. Çocuk hır aralık uyanmış,• BüTUN ÜLKEYİ HE.R t;.ÜN DOL.A$1AI 
beşikten düf müş, ocakta yanan ateşe 1 
yaklaşmış, bir çok yerlerinden yanmı' 1-&Yiiii?et +aWwtıfAA + 
ve ölmüatür. 

lannın şirin bir ilçesidir. Geni,liği miştir. İşte sevda facialarmın dl 
dört hin kı1ometre murabbaını ~ar. se.bebi budur. 
Nüfusu yirmi dört bini bulmaktadır. * 
Burada toprak mümbit ve halk çalış- «Bir senedir ark.adasız, ;j_ 
kandır. Bunun için hemen her türlü manasile arkadaş. Fakat.son . 
ürün yetişir. Baştan bap ormanlık bir da bu arkaaaşlık şeklini de~ 

mıntaka olan bu memleketin en başlı başladı. Kalbimi yokluyonıtı1 

geliri zeytindir. Burada yetişen zeytin orada büyük bir yer işgal et~ 
lezzet itiban1e de diğer cins zeytinle- yorum. Seviyorum, hem nasıl 
rin üstündedir. Bugün ilçe sınırlan o hala bir arkadaş gibidir. 0.rıB 
içindeki zeytin ağaçları yüz. elli bhıe gumu duyurmaktan çekıniy0 

yakl~maktadır. kat üzühiyorum ve eriyoruJ11· 

Kaşa payım? f~ 
ltalyan Bandıralı Bir Va- Kadınla erkek arasındaki h 

pul' Batarken Kurtar1'dı daşlık ni~ayet buraya varır. B tı' 
Kaş (Özel) - İki hafta önce şid· redersenız o da oraya varac~ 

detli bir fırtına olmuf ve bol yağ- kü sevgide de her yol nihayet 
murlar yağmıştır. Pırtmaya tutulan gider. ~ 

ltalyan bandıralı bir vapurun direk" /;"'~ 
leri parçalanmuş, dümeni bozulmuş -KaŞta Bir OUğUn fvi ~ 
bir halde deniz ortasında batmağa bat- Kaş (Özel) _ Kasabada p."I. 
lamışken gümrük muhafaza motorla- I b" . . • d d .. ~.. J'~J 

l ınnın evın e ugun Y'r.ı 
rı tarafından kurtarılarak Mei. adası- . .,_ .. km .. t•• •.ı··L.·tf. 

evın çau.ı ço Uf ur. ~,un•~ 
na götürülmüştür. ı f k t d •-za o mamu~, a a ev e Kı1r;JI 

J<afta fıı uhtarlar Toplantısı kadınlar güçlükle çıkanlabitf111f'J 
Kat (Özel) - İlçenin bütün muh- ---------

tarlan merkezde toplandı. Kendilerine 
tasarruf öğütleri verildi. Cumhuriyet 
bayaıamı için çalı,mağa batlamaları 
söylendi ve bu yıl yapılacak nüfus sa
yımının önemi anlatılarak, İcap eden 
tedbirler hakkında direktifler verildi. 

Bandırmada 
Mekteplerde Yarım Gün 

Tedı fs:ıt Yapıhyor 
Ban~ırma (Özel) - Mevcut mek

tepler talebe sayısına kifi gelmediğin
den mekteplerde yarım tedrisat yapı1-

makta, öğleden evvel talebeden hır 
partisi, öğleden sonra da diğer partisi 
ders görmektedirler. 

·Nöbetçi 
Eczaneler~ 

Bu geceki nöbetçi eczaneler f' ( 
Alemdar: (Sırn). Beyazıt: eı!.: 

yan). Şehzıı.debnşı: (Asaf). f 
rif). Aksarny: (Şeref). J(af 
(A. Kemal). Kndıköy: (Lc~d-' 
yan ve Osman Hulusi). OskU ~ 
mi ye). Sama tya: ( Erofilos) · 
(Merkez). Beşiktıı.ı:ı: (NaiD· 
{Asaf). Eminönü: (Mehmet ıiJı 
Şişli: (Diınitri). Beyoğlu: (P~h 
mor cıyan). Cnlata: (Asri itt~ı; 
remini: (Ahmet Hamdi). Hl.\11 • 

Türkiy ·,,. Kuımpa~a: .~'.~c-~ı:J,J 
Küçükpazar: (Necatı). Buyuk 
met). Heybeli: (T:maı). 



BARICİ TELGRAFLAR 
Rusya da: 

İşçi Sendikasının 
Mektubu 

O omo it 
Kullananlara 
Müjde 

Pari.. 9 (A. A.) - MoskoYa klııl 
Alman otomobil endüs- ltçi HadikHı, b~l•tlk it pael fede• 

Be11zin 

ucuzlıyaca 

rıısyonuna, lnılliz sendlk&lan genel 
k onıeyine •• aratulusal sendika fede• 
rasyoau bOrosana bir ••ktap 
c6nderuelr, ıe•itlltl ye lasaaca 
mucip olaeafa kayıplar itibarile 
1914118 bubinden daha bl7lk bir 
harple aonuçlanabilecek Afrika sllel 
hareketlerinin, lfçl sınıfının faal bir 
mldabale••• Hbep tetldl etmHI 
c•r•ktitiai bildirmi9tlr. 

Avusturyada: 

Yiyecek Fiatları 
\.Ocutdorı Point Loma limanında Çok Yükseldi 

Ellendir - Ç k d 
m•lc için Amerika çocuklan için Hükumet Bildirik 1 ar 1 

bir deniz geçit resmi ya- y.,_ 9 (A.A.) _ Habeflstanda har· 
pılmııtır. Bu geçit resmine 90 zırhh ve biııa b.t1aanaa üzciDe yifecek piy••mcla 
torpito ile 400 tayyare iştirak etmiştir. ibtikir bat söatsmiftir. Zanui baYa,iç f1a-t * leri lıiuolunur derecede yükselmiftir. Bu • 

Y•11i 6tr Baltıltta Cdynia aıdnı nun ıebebi, miiatehliklerin, Avrupada bir 
llm•n ya- taşıyan (Leh) limanı- harp çıkmak ihtimali üzerine fazla miktarda 

pıldı nın, Llttoria ismindeki a.llf, verit etmeleridir. Bir takım tecinıerlel' 
İtalyan limam ile birlik- de bu durumdu istifadeye blkqıbklann • 

te Avrupanın en yeni tehri olduğu herkes- dan fiatler ..... _,.,,.Jdadır. 
çe bilinir. On yıl önce kurulan bu Gdynia H~et bir 'bildirik nep-ederek, bu fiat 
lim nı o zaman küçük bir köydü, şimdi yü)uelmeainin bilslriitiia aebepıiz olduiuna 
( 60,000) m.ifuslu çok baymdu bir felair ol- ilin etnıiıftir. 
du Fakat yeni bir habere b&1khna Avru-
panın bu en yeni tehrine :reni bir rakip Memelde: 
çıkmıştır. O da gene Bahıiuı Lehi.tan ~-
bilindedir. A.dı Ru~iadır. Geçen yıl nilfu- Seçimlerde Alman 
ıu 500 den ıliaret ıken bu yıl (5000) e 

çılazuttır. Listesi 
lranda: 

İran - Efgan 
Hududu 

Tahr.-, 9 ( A. A. ) _ S..&nı. 
Ku ulu, lraD • Efıao anın laaldaa .. 
TOrklyenln ••rdıil llak:em kal'ntDı 
onaylam ıt r. Bır lran komisyoDu, 
sın rı tesbıt edec k iıaretlerl koymak 
llzere h reket ellniıt·r. 

ltalya Deniz Koaferan•na 
Girecek 

Londr111, 9 ( A. A.) - Te1it edil. 
•tfDe ,&e, B. Grudl, fta1ya.,. 
ileride top'anaeak herhurl biT denh 
konferans na lftlrake hHır old•tunu 
Bay Von Sittart'a bHcHrmlttır. 

KooDo, ( A.A. ) - RB,ter ajan11 
aytarı bildlrlyon 

Son tahmialere ,an, Memel ıe
'i•lerlnchld Almaa a.teıl, ytzde 79 
ile 87 ailhti uuıatla HJ bun• 

Fnanada: 

Kıra) Aleksandr 
Namına Anıt 

Parie, 9 ( A.A. ) - Kral Pl7er Ye 

Aleksandr için dlldlecek olaa AbiM
aln te•el tqu11a bmd•a• .anae• 
htile, Yuıee .... orta •1'W P.ri~ llu 
it lçla çahıaalara beytcula bir surette 

c s = xau 
tefeklclrlulal Wlcllraaiftlr. 

il 21 = • = J 

' 

Haplate bul11na• eakl Batbakan 
Gor11ıw.tr 

Bulgarlstanda : 

Suikastçilara 
Fena Muamele 
Edilmemiş 

Sofya, g ( A. A.) - Bafpr ajaaaı 
l>lldlriyor ı Sofya lai•ersite•i tıbbı acUI 
profeaörD doklOI' Moskof •• t p fa· 
kUlteal aalatanlanndaa Bulıar doktor• 
lu birlitl Ye Sofya k1111haça Hbaıka
nı doktor Markof, Sofra harp dinaa 
mflddelumumialaın emrila, ıahitler Ye 
Sofya pzeteeilni hunnnda dOa ltapis 
e'f'ln• ıitmitlu " aralanada dalma 
Velçef K.lmon Georaiaf ve Petr To
dorof da dahil ol•ak tb•r• aaikaatle 
Upi blitlln mevkuflan si7ar•t etmı.
lerdir. 

M .. kuflana h•psi kat'l surette, hiç 
bir fena muameleye ve tlddet lıtl· 
maline utramadıklannı ı8ylemit1erdir. 
Bu ıuretle ıalkHtl• nım mnkuflarıa 
,... ....... ıı&ılllrl..t .... ~ 
ha• al1eUl pJlllblara aU..,.t •erll

Yunanistanda : Alanlık -------
Mektup Değişir Mi? 
M kt P Üst •• ne Mantık, doğru ve muhakemeli kon~ e u l mak, aytışmalan hesaplı yapmak usulünü 
Kıralcılar Hazırlat ık'arı öwreten bir bilgi olmakla beraber dilimiı:· 

de butiın doğru işlerin ahen ini de ifade 
T akrirj Vermeyeceklerm iı ed n hır kelime oJmu tur. Ulu orta yapılan 

Atina 9 ( A.A.) _ Koyu kralcılardan itler için < mantıkaız• deriz. başı sonu bir• 
ski tarım bakam Teodokia Batbakan Çal- birine uymıyan sözleri de o kelime ile. 

de • .. d ..ı:ı::.: bir mek'--._ son sünler· mantıksız diye tarif ederiz. 
anaegoner..... - ş hl .. dw lw tıkbkı de kral taraftarlarmın utmuı üzerine ka-. u a e gore . ?gru ugu man a • 

b• • tamamil kralcılardan te·t.:ı edil • m1ndan kabul edıl p te yapılmıı olan her 
menm e ,.... h . b' . • be . 1 

meıini ve cumhuriyet rejiminin lağvma dair angı k ~lflll. . nzen yapı mazaa, ara a 
parlimento tarafından verilecek karardan mantık• d w• ~ırm~d~lur ve ~ tak~de. c!e 
sonra yapdacak bir genoy ile kralhiaı tudi- maBcntı begıfır mı ıye sorm g.~r . efU'· 
ı..!_ı • • • n u soruyu yapıyorum. Çunku met-
IWll lltemifüro ' d o d b' A l ... _ ' 

8 ka nald d t 't edil..1:ı::.:-e aöre rutıyet evrın e ma avamı , maıtut, ız 
azı Y ar an eyı UOAU• • h 1m·· 1m··h ib. 

Çaldaris ve Kondilia kralbjm yeniden ku· ar, e . uş~~~· e u ezzep gı. 1 arap-
lmaa uncuna tahi olduill ça; na11hatülhukema. pendnameı attar, i:, lft1 ~ IOft guliıatan, buatan gibi farsça kitapların ve 

~ üzerin:· yannki parlamento o kitaplardan okutulan derslerin iptidai. 
t .:nı::: kralcılann hazırladıklan tak- rüpl, ve idadi mekteplerinden - bir ders 
~~ ~ eii tahmin edilmektedir. yıb baflllda - kaldınlmaa üzerine ortaya 
~ v. loa :;,,.._ sönderdiii bir mek· bir manhk meselesi çıkmlfb. O derslerden 
tu ı::diainin cumhuriyet partilerinin ıe- 11nıfta kalan çocuklann durumunu tesbit 

• P • elerini tavsiye etmediilni hil- etmek kaygusuna dayanan bu mesele o za-
~ man bir çırpıda hallolundu, okunması lü-

k 1 C d zum.uz ve belki zararlı görülüp kaldırıl -
Ma • mos •nevre • mıı olan derslerden dönenlerin geçmeleri 

Atina 9 (Özel) - BUKÜD eelen telaraf· lazım geleceğine karar verildi. Bunu hepi
larda dıt bakam Makaimoıun Cenevreye miz hatırlanz. Çünkü kültür işlerimizle il· 
vardıiı bildirilmektedir. Cenevrede Yana· gili ve lıayli dedikodulu bir mantık meee
nistanm güdeceii J'OI için Bakanlar kuru· lesi idi. 
bınca verilen karan Maluimoıa aötiinnek Şimdi ona tıpatıp benziyen bir durum 
üwe d11 bakanlıiJ ıiyua direktörU Pipi• var. Liselerin onuncu sınıfında okunan ru• 
nelli Cenevreye citmiftir. biyat kitabının talebe için ağır ve muzır ol· 

Amerikada: 

Sütçüler Hadise 
Çıkardılar 

Şiluıse 9 (A. 'A.) - Şimall hin.'da. 
ki sütçüler srerincle vahim hadiseler 
olmuıtur. Grevciler bir demiryola köp
rüsünü atmıılar ve münakalih durdur· 
mak için diier hir köprüye de atet ver· 
mitlerdir. flbay demİryollannın muha· 
fazası için bir kordon koymuftur. 

duğu Kültür Bakanlıiınca anlqıldı, o ki· 
tap kaldınldı, hatta Kültür Bakanuun J .. 
tanbulda gazetecilere sö,.lediiine aöre ha 
den .J<ılanda lieelerin onuncu amafmda ruhi 
yat deni okutulımyaeaktu. gelecek aeu 
(İçtimaiyat) adlı biı kitaptan den g&;: 
rilecektir. a 

Çok güzel. çok iyi. Çünkü tu rulıi,ya& 
dersinde b6tün liselerin elaman çek.· 
tiiini hepimiz biliyorduk. Kültür Bakanı. 
talebenin beynini ve ruhunu haııta eden o 
derli kaldmnakla büyük bir~ itleawit 
oldu. Peki ama. o dersten sınıfta kalaıala· 
nn durumu ne olacak'> •• Bir aydanberi iı 

sallantıda, çocuklar da üzüntü içinde. 
Bir Uç•k dflttu 8 lc'91 İtte biao 1'İmıi yıl 8nce ayni durumda 

Ofdll naal dawandchinu hatulattık. Eler man• 
Heltlnıfon, 9 ( A.A.) - Hel- tık deiifmiyorsa. deAmeae, nlhiyat d•· 

'lll'd• Deprem ı'a-'ers'dan Tallin'e ıiclen bir sinden dönea talebe hakkmda da ayni ma· 
g• amele yapılmak lbun gelir. 

•iftw. 

vu:=.-= (~ :w':: ~= uçak, dlitmllt Ye ·içinde bal•an Benim aene ~ sütunlarda yazd wmı 
6 klfl ölmlftlr. Bu kazıya, Feu• aUselerde ruhiyat» bqlıklı fıkranın. •ister 

verilmektedir. landi.va klrfeıinde htık•m ılrea inan. ister inanma tlÜtunumuzda iıç dört 
Fransanın 1939 BUtçesl ~- .. ·· -L-- b ~1 olmuıtur. gua oace ,..._. ve ane a iti ortaya suren 

Paria 9 ( A.A.) - Saylavlar kurulu fi. Yazının cev•JPSI& kalmasına ııöre mantıia 
nana komisyonu 1936 bitçesi v hiikametio DUt•• de Kent'la Oll• güvenim biraz 11a.raılıyor amma Kühiir Ba· 
finansal aiyuuı hakkında mümkün olur ol· Londn, ( A.A. ) - Oltu U Kent kanınm habeverliğine inancım çok sağlam. 
maz Lavali dinlemiye kar• vermİftir. in bir otlu düa1qa •elmlftlr. M. T. Tan 
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firkete aöy1i7eceiini vade~~.~ Be::Xz~ çı~en; bakkal~ uira11ve;, ı dlltl~ri=yapılma: d:jU, s;;;ık ıerl 
evveli, olınut bitmİf, bir tef zumedi. demeji unuttum!- ADi aihi de Hu- kalsa hırçnılqıverirler ... 

r JOrdum. Bunu duyunca yüzüm bozul- riyenin heyu blunnu yıkı~ Gi>zleri, gayriihtiyari kapıya ıit-
lllUlf allak~ Zekiye kutkuJandı: Yavn1cak, yum sabala aiyecejim, cıiı, sesi de yavaflatmııtı: 
Aw imitsidiie clütme ... Sen, Fer- dedi idi... Y.Jr•nacak. kuruyacak, - Yok eanki, hırçınlaııverirler 
di Beyi IMUm•yenun. o adılttiiini ütülenecek ... Yann sabaha yetiıti· dene yaparlar?. 

Zekiye, fitek gibi eve girdi. Hemen ..ıJa,ardu: Japar, verdiii tözde ~ .. ~dedi. Eh, ~em:.._aem, artılr, bana, bir ettiiini ~u IMikti: 
boynuma atıldı, ppır .ppll' J"Vlda • _ Eftlt. ...mr, lıilirim ..• Bbe de •iraz yürej:ime aalar serpilir gibi ol • ıra z. • • . - H11l. S&lllıUI alevi ıiW h~dea 
r·-...1..- - t" _. __ _!... . . . -L .. ~ • il . ı... N __._. .. Zeki F TeldolalN -ctJ, irili ufaldı kava· parla~v.-ırler ... Saman alnı ıihl 
unaao op u. ,.....,.... .. m, ıp SD'l70. - 8___, lıirlilde e ı•• (&• •u... eyae, •ı::ın-ı &Un, ye, er- n~ büyüklük" ükl"' teaek.e k • birden m bird .. ler 

rum. · · ~ para ka,..,.,..p-... Eve ı.,.Jardl... Tamnm, ha~ de • di Beyi aörmeie pti. İt olmuf. · · Ze- tular çikarda, hepa~ b~ birer.,:_ lçüai :iye:..-: ea wr ·· · 
babcagım; diyor, bir.._ ~-... Z.W,., ellerimi. talm11f ..tm,or- kiyeyi .ı.u,1ar... dı, nihayet, yıllarca 'hin bir eziyet, - Eh, dojnmqlu IÖJı..eli ka• 
du. • duc Bugün, Süheylinıa lljabe,.ine Duyan ftl' au aibi aeaini 7ıwqlat- mepldtat 9fıldikten sonra •rachiı bıilıat te onlarda deiil... Bab... 

İhaan abla, entariainin yenile liz- rutıeldim. Ferdi Bey, ıen de tanıya· nııftı: altm damamu bulmut bir altm ara- büyüdüler. Babaım biiJ'ijmek, ulll 
l..uai ailiyordu: akam! Bir iki 1rere,· brdetini aorma- - Ama bir prtla ... Önce bir ay, yıcıaı aevincile haykırdı: baskı altın4a büyümemek demeldS. 

- Ala, analık ... Alı, analık... O, ia, bize uinmıfb... maayı~ çallpca~, ~ m••ıa. a~ - Oh! ~ha!a.Jlat&, ..... it.an!.: Kadın kıımı, ne de olaa_ erkek U.. 
boynuma aanlıp ta, beni ppır ppır il.an abla, inkar vaziyetinde bqı· pseelmalf··· Makineyı oııenmesı la- M•T&ffakİJetillin aeöa•le aaaki dar hoyrat, nobran olamıyor ... 
öptükçe, '-, çocuk li'i ağlıyordum. Dl ı•i e itti: zftmllıt! ben de ·•Nre.lu imjpm P,i .... be- Benim de .. tmmı aazetiyordu; 
içimi bilinin, lani lazımın eli ta- _ ıi... · ta Fabt Dayanamadım, ıözünü keetim: bekleri ıevinçten kama~ beni ı ymjmı ~ sfi)lml9-
tacak, bana medarı o"tıcak, ev:U-ysdı. çoaacatm www,. :n.:am~ - Ben,~ ~emedim mi Wi? de tetvik eden bir tavırla. eliadeld di: 
mı dokunacak .,. delil On H.twl .:•:.mı .,,,:: z:· bawa .wa, iatihfafla oma ıildi: küçücük çiYit paketini söateriyor- - Sdım al11187ım, eleme ... s.• 
vincine ıeviniyordum. ~ ..:.ı: ,. . ..: dedi· :;:: 11-- sobkt • -. Ala,~_' ~~' ~!.dediğini du: erlllllk aea ..W.T Heni ehlm, .. tfhl 
gib' alnının teril elaiıeFr · ' ' lllGT.., • derııa. ·• um- fB'aetin -.meR ·~ - Geçen gün mendilleri yıkarken .....,. Çoeucaldarm bah ak-
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Zecri Tedbir ere itiraz '--"-; 
Ettiklerini Bildirdiler Habeş Ordusu Umumi Bir 

m 

Cenevre, 9 (Özet) - Uluı'ar 
kurumu Auamblesi beklenen tariht 
taplantıaını bugün (dün) saat altıda 
yapmıt ve tahminin hilafma ola· 
rak çok ktsa bir celseden sonra 
yarın saat I0,30 da tekrvr içtima 
etmek lizere dağılmıştır. 

Sabah ve öğleden sonra ha• 
zırhklar yapılmıt. lngiliz delegeıi 

Eden, Fransız delegesi Laval, 
Benes n sair delegeler biriblr· 
lerile sık sık gözüşmUılerdir. Cel· 
&enin bu kadar kısa silrmesinden, 
&on dakikada usullin değiştirildi· 
ği, her şeyden evvel ılir'atm na· 
rarı dikkate alındığı ve azanın 
ayrı ayrı beyanatta bulunup rey 
verıoe -,ine lüzum kalmıyacatı, 

ancak zecri tedbirlerin tatbikını 
muvafık bulmıyan devletlerin söz 

alıp bu vazlyetler;nin eababını 
izah edecekleri, ıöz almıyan de· 
legeler:n iıe, bu sükfıt!erile mu• 
vafakat etmlı olacakları anlaııl· 
maktadır. 

Söz alanlar 
Filvaki bugünkü celsede yalnız 

Avusturya ve Macaristan delege• 
leri söz almııtır ve her lkiıi de 
heme.n hemen aynı beyanatta bu· 
lunmuşlardır, Evvela, uluılarının 

uluslar kurumuna olan hürmet ve 
sadakatlerini beyan ettikten sonra 
ltalya ile olan eski doıtluk ve 
komşuluk mUnaaebetlerlnden, ken· 
dl müşkUI mali ve iktıHdl vazi· 
yetlerloden, ticaretlerinin kıımı 

azamımn ltalya ile olduğu için 
bu komşu milletle ticari münaee· 
betlerini keıdikleri takdirde 
memleketlerinin iktısadl ve malt 
muvazeneı:nin tamamile altüst 
olacağından ve bundan kendileri 
kadar alucaklı deı•letlerln de mu· 
tazarrır olacaklarını, kendi kana• 
ııtimce barışın idadesi için bütUn 
çarelere muracaat edilmediğini, 
binaenaleyh ltalyaya karş.I zeerl 
tedbirlerin tatbikım muvafık bul· 
madıklarmı ve bu hususta fikirleri 
teiif komitesinden daha ziyade 
izahat vermek hakkını muhafaza 
ettik1erinl söylemişlerd;r. 

Yarın saat 10,30 da aktedile· 
cek celsede yalnız Italya deleae· 
ai Baron Aloizl ıöz alacak ve 
tahm:n edildiğine göre de diğer 
azaların sUkfıtile zecri tedbirlerin 
tatbiki tasvip edilmiı olacaktır. 

Bundan sonru Laval ve Eden 
lusa birer nutuk irat ececek ve 
ltviçre deJegesilı Habeş delege· 
sile Habeş delegeı:de beyanatta 
bulunacaklardır. 

Yarın öileye kadar u fikirleri 
telif ,, komiteıinin te,ekkUI etmiı 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
komiteye konHy azalarından bat· 
ka Cenubi Afrika, Holanda, Iran, 
Macaristan, Belçika, Avusturya, 
Litvanya delegelerinin do dahil 
bu:unacağı söylenmektedir. 

Dört madde 
Cenevre, 9 ( A. A )- lt11.lazım• 

Habeı anJaşmazlağmda zecri ted· 
birler meselesini tetkik etmek 
Uzere tekrar çağrılan Uluslar Sos· 
yetesi esambeleai bugün saat 
16 dan biraz sonra toplanmııtır. 
Anupa devletlerinin ekserisinin 
Dış Bakanları temsil ediyordu. 
Halkı ı ve basının ilgisi geçen 

toplantılardan çok daha fazla idi. 
Asamb'e başkam Çekos1ovak· 

)B dış bakan B. Be. ts, Asanı~-

lenin çağrılmasını lcab ettiren 
had;seleri bildiren bir diyevle 
ce:seyi açmış, ltalyan hareketinl.ı 
uluslar sc11yetesi paktım muhil 
olduğu hakkındaki Konseyin Pa• 
zartesi gUnkU kararını okumuı 
ve celsede takib olunaeak uıulU 
müzakere hakkında tekliflerde 
bulunmuştur. 

Yarım 1aatten fazla süren bu 
lzahatten 11onra Asamble bu me· 
selenin ruznameye alınma1m1 H 

derhal müzakere edilmeaini ka· 
bul etmiştir. 

Bunun üzerine Baıkan B. 
Benea önceden hazırlanmıı 
takım direktifler vermi9tlr. 

bir 

l - Konaey bu mesele ile 
meıgul olmakta devam edecektir. 

2 - On beılncl maddeyi, 
yani hakem usulünü ele almak 
asamblenin iti değildir. 

3 - Konseyin kararı hakkın· 
da Uyeler durumlarını bildirmeli· 
dirler. ihtiraz kayıtlarmda bulu· 
nacaklarla kararın tadilini isteye
ceklere söz verilecek •• iıllnkAf 
tasvip mahiyetinde telakki oluna· 
caktır. 

4 - Zecr] tedbirler mesele• 
ıinde bazı devletlerin hususi du· 
rumları ayrıca teıkll olunacak bir 
komiteye havale olunacaktır. 

Bu direktiflerden sonra ilk s8z 
alsn Avusturya delegeai olmuş· 

tur. Avusturya delogeai memleke· 

tinin zecri tedbirleri kabul ede· 
miyeceğlni söylemiı ve Avusturya 

delegeıinden ıonra söz alan Ma· 
car delegesi aynı yolda konuş

muıtur. 

Eunun üzerine Asamble mllza· 
kereyi yarın sabah ııaat 10,30 a 
bırakmıştır. ilk olarak ltalyan 
delegeıl B. Aloiıl söz alacaktır. 

Yunanistan Zecri Tedbirleri 
Tatbik Edecek 

AUna, 9 (Özel) - Yunanls• 
tanın Uluslar sosyetesinin zecri 
tedbirlere ait olarakvereceği kararı 

tatbik edeceği salahiyettar kay· 
naklardan tebiiğ edilmiştir. 

Musollnlnln Gazetesi Fran-
sa lnglltereden fazla 
aletle oynayor diyor 
Roma 9 (A.A.) - Matbuat, 

Fransaoın lngiliz tavizlerine ka-

pılarak .zecri tedbirler yoluna lu
zumundan fazly girmesinden kor· 
kuyor. 

Gazeteler, B. Lavalın ıecri 

tedbirlerden bir anlaşmazlık çık· 
mamaaı için herşeyi yapmak hu-

susundaki kararanı memnunly1.1tle 
kaydediyorlar, fakat ileri ıUrdüğU 
ihtiraıi kayıtların tesirini ıUple 
ile karşalayorlar. 

Popolo D'ltalia gazetesi: Ku· 
zu ile otu yanyana koymak gay· 
retine sadık olan Fransanın, in· 
giltereden daha fazla ateşle oy· 
nadığı zannolunur. dedikten aon· 
ra, Fransaya, Ingiliz ııyasasının 
pişdarlığını yapmamaya teklif et• 
mektedir. 

Almanya Ve Zecri Tedblrler 
Londra, 9 ( A.A ) - Resmi 

mahaftl, A'manyanı:ı Uluslar Sos· 
yetesi tedbirlerine iştiraki hak· 
kında hiçbir teşebblis yapılma
ma111 muhtemel olduğunu bildir· 
mekte ve bun.ı karşılık olarak 
bir ikrazda bu:unmak mete!e~inin 

Taarruza Geçiyor 
(Baş tarafı birinci yüzde) 

ber almamışltr. Bu da gösteri· 
yorki hUkamot merkezi Jle olan 
telgraf muhaberatı ya durmu' 
yahut da ltalyan uçakları tara· 
fınd&n tahrip edilmiştir. Her hal· 
de ıurası ıayam kayıttır ki: Res· 
mi telgrafların gelmesi için yaya 
koıucu postaları teşkil olunmuı· 
tur. Koıucular künde 50 kllomet .. 

1 

ordusunun öncülerı Ogaden çö· ları hakkındaki lttihamlarını ti 
Binde elli kilometre kadar Herle• rar etmektedirler. I 
miflerdir. Resmi malumat olma· ltalyan elçisi kont Vinci A 

re kadar meııafe katediyorlar. 
l:rltrede 

Resmi Habeı çevenlerinde Ha
beş kunetlerinln Erltreye akın 
yaktıkları hakkında hl çir t•Y 
bilinmediği ıöyleoiyor. Ayni çe• 
veeler son günlerde ltalyan ordu
larınm işgal ettikleri mevzilerden 
bJç birinin geri alınmadığı da ka· 
bul ediyorlar. Maamaflb harp 
cephelerinin bir çok noktalarında 
çarpışmalar olmaktadır. 

kalya Tayyalerl 
ltalyan hava filosu ıavao 

Uıerlnde koıif hareketlerinde bu· ' 
lunmuılardır. Bu mevl Adlaaba· 
ba' da kuı uçuıu ile 130 kilometre 
me1afededir. Adlsababa Cibuti 
demiryolu bu nokta Aavaı neh· 
rini geçmektedir ki burada çok 
mUbim bir köprü vardır. Diğer 
ltalyan uçaklar1 da Harar üstün· 
de Dredava cenubunda ıörUlmUı· 
lerdir. Bu koıiflere bakılırsa 
ltaların yakacakları ilk hareketi 
timal ve cenup ordularımın mşte· 
rok bir baretle Fransız ve lngi:lz 
Somalilerini Habeşistandan tama· 
mile ayırmak ve yegane demir 
yolu hattına hAkim olmaktır. 

] 
Cenup Cephesinde 

Daha timdide · ı cenup ltalyan 

r-
lkibuçıık 
Jıfilgar 
Altın Liret! 

makla' beraber şuraıı biliniyor ki, aababadan cumartesi gUnU baı' 
Habeşler yalnız şimal ordularına ket etmlye davet ediJmiştir. 

değil cenup ordularma da aüratle Uydurma Haberler İ 
takviye kuvuetlerl göndermekte· Adisababa, 9 (A.A.) - 1' 
dirler. Cenup orduları Japonya· graf ·hatlarmm dolu olması d~ 
dan gelme mühim mikdarda ıllAh yısilo Habeş hUkiimeti Adfsa 
almışlardır. badaki gazetecilerin her gUn ~ 

ŞI ld it l l kl kecekleri telgraf mıktarıoı tab ma e a yan ar uça arı •a· ati 
sıtasile, yakmda ilerliyecoklerl otmittlr. Dilndenberi • sUel ~ fi 
araz~yi on ince teferrüatına ka• ketler hakkında hiçbır teblig 

dar tetkik etmektedirler. Habeı 
makamatı ltalyan uçaklarmm 
Ogaden'de kimyevi maddeleri 
ihtiva eden bombalar kullandık· 

Jf 

rilmemiıtir. J 
Sansör kıtaatın hareketi İ. 

hakkındaki haberlerle uydur 
habeleri kotrol edecekt. 

Jf 

Habeş Delegesi Acıklı 
Sözler Söyledi 

Cenevre, 1 O ( Özel ) - Uluslar Kurumu heyeti umumlyeslolf 
lçtimamdan sonra Habeı delegesi Takle Halarlat Cenevre radYO' 

&unda fU mealde kısa bir nutuk &öylemlştlr: • 
11 - Memleketimi bu feci zamanda temıiı etmek bedlm içi' 

çok mUşktU bir şereftir. Bize karşı dostluk göıteren herk•9~ 
t•şekkür etmeyi bir vazife bilirim. Habeşistan aylardan beri adale 
beklemekte idi. ..., 

Onun için Uluslar kurumu heyeti umumiyeslnln ve konsey• 
1 

Habetiıtamn taahhütleri zadık kaldığını vo benelmilel kanunla~ 
riayet ett iğini büyük bir aevinçle karıılamaktaylm. Konseyin verdi bıl 

müttefik kararla, kanunun daima zora liatUn olduğunu bu defa d• 
lsbat etmittlr. Uluslar kurumunun, adaletin tatbikini temin edece' 

ğine eminim.,. 
.... Jf 

Yeni Bir Protesto 

Belçikanın ltalyaya FenS 
Halde Canı Sıkıldı! ,, 

Brükıel, 9 ( A. A. ) - Adu'ada kadın ve çocuklarm ltalyaııl 1'1 
tarafından öldtlrllldtlğll hakkındaki haberleri umumi harpte tıP il' 
Belçikada Almanyayı gözden dUşürmek için nydurulmuı olan k~,I 
ler gibi yalan olduğuna dair ltalyan radyo istasyonları taraf: tilP 
yapılan neırlyat Belçika kamoyunu derin bir teessllre dUşllrm 1 ııt 
Mem'.eketlerinin l1gall halıraaınt hala taııyan bir çok Belçikab 

gazeteler• protesto mektupları göndermektedirler. . ·sıo• 
Haber alındığına göre, Belçik baıbakanı, Romadakı el.çı tfı 

gönderd;ğl talimatta bu hAdisenl' doğruluğunu tekzip e~m~sınl lıı' 
icabında Roma hükumetin• Belçikanın el;m hayretini bıldırrn•9 

emretmiştir. 

Roma, 9 ( A. A.) - İtalyanın eko· 
nomik ve finaneal zeori tedbirleri 
göz önünde bulundurarak Almanya
yıı ikib\lçuk milyar liretlik altın 
gönderdiği • hakkında ynbauoı kay· 
naklardan çıkan haberler burada 
ne teyit, ne de tekzip olunmakttl· 
dır. Anoak zecri tedbirler mesele
•inde ne ııibi bir hatb harekec ala
cağı henüz belli olmıyao bir mem· 
lekete İtalyanın alhn pı:ırasının ya· 
r111nı göndermeaine ihtimal veril• 
miyor. lngiliz Kabinesi Sık"" Sık Toplanıgatl 

....................................................... ·-·-· 
varit olmadığını temin etmek· 
tedirler. 
lnglllzler Fransanh1 Ceva
bından Memnun Deliller 

Paris, ~ (A.A.) - Oeuvre ga· 
zeteain:n diplomatik muharririnin 
Cenevreden bildirdiğine göre, 
Cenevredeki lngiliz Çevenleri, 
Fransızların lng:liz sorularına ver· 
diği cevaplardan memnun değil· 
dir. Ingillıler, uluslar sosyetesi, 
statünün 16 mcı maddesinin tat· 
bikine karar vermeden evvel, 
Fr .. nsızların tezi mucibince, Fran· 
saya yardım etmek mecburiyeti 
nllma glrıµeği kabul etmemekte 
ve bu Fransız teklifini bir kapan 
te '. akki etmektedirler. 

Echo de Parls ise, Fransız ce• 
vabmın daha evvel Yerilmiş olma• 
ıı ve daha sarih yazılmıı bulun• 
mazı lazımgeldiği fikrindedir. 

~~~~~~~~~~~~· _, 
Londra 9 (A.A.) - Kabine toplan- deki bütün meHlelerin tükete 1 

d. · d t k 15 llkte•ritı tısı, iki saat sürmüştür. Sanıldığına gö- ığın en e rar ... 
re, .. Bakanlar, arsıulusal durumun bü • toplanacakt r • 

fh 1 · ı · kk t Parlamento • J tün sa a arını mce emıt ve muva a . . I<'~ 
bazı kararlar vermi•tir. Bu kararların Londra 9 (Özel) - İngıliz ,. ll 

T • d* "dıJf"' 
kesin bir mahiyet alması, yakında Ce· si içtima elllllf ve maa ın mu. l~ 
nevrede ilin edilecek Uluslar Sosyetesi ~umi•İ. kaptan Kruktank'ı dı~~ 
siyasasına bağhdır. Bu arada silahlar tır. İngıltere, İtalyaya en çok ., t/. 
üzerine konulacak ambargo meselesi- ihraç eden bir memleket oldu~ el 
nin yeniden incelenmiş olması çok bu mülakata hususi bir ehemm•1 
muhtemeldir. Fakat bu mesele hakkın- fedilmektedir • ;ıJ!. 
da İngiliz siyasasında bir değişiklik vu- Cenevredeki ;~kayi ica~ . el; 
kuunu tahmin ettirebilecek hiç em • takdirde 29 teşnnıevvelde ıçtıJ11 iıJ' 

A kt cek olan parlamentonun 22 teşt . . :. mare yo ur· . l ıfV' 
>f.. velde toplanmasına karar v1e~ı ~ Londra, 9 (Ozel) lngil· Atlna lt~lyan e çıs dB 

tere kabinesi bu akşam bir içti· A ' lna, 9 ( Özel ) - Burıı. 
ma daha akdetmiştir. Bu içtimaa ltalyaıı Elçi ıi Patraı ahal .1 il' 
bütün Milli müdafea teşekkülleri ltalya aleyhindeki ha reketi•'' 
kumandanları işlirak etnıiş!erdir. d ııfl * Yunan matbatının lişrtl ıdt 

Londra, 9 ( A. A. ) - Kabine ueşryatmdan dolayı dış bakatl 
bugünkü toplantısında gündeliğin· proleatoda bulunmuştur. 





Badıklyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Altın Fışkıran Memleket ı 18 

HABEŞiSTAN 
Yazan1 lfcti~e llatlp Vapurun Banyo Da.resi 

Nihayet J?efine Meydana Çıkmış, Arayıcılar Yakalanmış, de Saklı Bulunan Kız 
-72- 10 • 10. 935 

Biribirini Özleyen Çiftler De Y ekdiğerlerine Kavuşmuşlardı 
ilk girilen bir küçük taıhkb. Sont"a - Bizimle alay mı ,ediyonunuz?.. Turpt ile Osman önd~ diğer polisler Sel aletten kurtuluyor aırada Rua biraz daha yalda 

ta,tan bir merdiven kıvrılarak aıağıya Tabii Bir arkada baydatlan bashmuflardı. Handan, Molina bu acıklı hiki.yedn müteea· ellerini kaldırarak onun • 
iniyordu... k~diainin kim olduğunu aöylecli. Kaz kar· sir olmuf, fakat gönnüt geçirmİf bir diz çökmüt-

Şimdi Morton da cebinden kuvv .. tıi CevapL. deti Kimranm da Bulgurluda Sultan Mu· d ld ... d R. th;n • Kalabalık timdi bu iki kit• 
nt ktifkünde mahpus oldujunu ilave etti. a am o UIUD an uatan, ya .. ,..... yen • • 

bir elektrik feneri çıkarmıfb. Bu fene- Handan gayet tabii cevap verdit Polis kuvvetleri ona da oradan almağa ıöatermesini iatemİf. Adamcağızın rafını çenrmııler ve ıe 
rin JJığı mütemadiyen zeminden tava- - Oç dört sene tetebbüle meydana çı• muvaffak olmutlardı- do"' •• l-..1:~- kani lunca ve ken- bql9m1tlar. Rua, Don 
na, tavandan duvarlara kayıyor ... bracaiun fe1'İ aiz benden alelacele istiyor• .. fin da k gru IOY -........... o d• 1 • im "'l arak 
Ve hirteY anyordu. Genç kız da bu aunas.. Dtiftincliikçe balmağa çahf11orum m!adıkoy, bu de e arayaçalaım n ur- diıinin artık zaruret ve sefaletin son ız erın5. e aarı . lfb~e a: ıy 
•§ığın oyununu takip ederek mahzenin iri define Mery~ ana kilisesinin ortasma Uftu.. • * * derekesine ııelcliğini anlayınca ona der- k d ı~ ! ır a amıın 
içine doğru indi ... Bura11 mermer bir gömülüclUr. • • * Jzciiva.- Ve hal üstbat tedarik etmif. v.e kamını a01;'1~ yalva:~. salondu ... Ve gene birkaç ayak merdi- Y ..L. d B :ı---- vallı :r 

cı.:-.1· M ah · • ·ı S d t ua oyurmuf. unun ~naae za O benı·m metreıim venle oradan da bir sete çıkılıyordu. Bu ~I eryem ana y ut yem Ulll\ e aa e 
aetin ta •anında etrafı demir ----1.. Panaiya ldliaesinde idiler. Handan elinde- Ruı bu iyiliji ödemenin çarelerini •· Molina da: 

ı ~-- Handan, Kamran, Ömer üç kardet an· la Nih b. denb• lıkb küçük bir havua sim bir au vardı. ki elektrik fenerini siyah bir t&fUl üzerine nelerinin dizleri dibinde idiler. Anneleri, ramağa bat mıf. ayet ır ıre - Kurtarmak mı? Kimi? 
Suyun üstünü bir tahta örtmüttiL Tala· tutm"L~ huld 1 Defin • buld 1. pne parah ialinçlardan bahis açmqtı. Habefiatan ve bu memleketin sizli kurtarmalıyım 1 Demİf. 
tanın üatünde balar ltir ID&fl'&pa vard1. Di; aeale:: Han.i:; öbür :'amı.r ':k- Oç brdet bir aitzdan ona aaatun:lular: hazineleri ıırnnı velinimetine söyleme- Rua gene yalvararak: 

- 1ıte ıifa nren su eledi..~ - rar ~ört B i;aretJi (aflll bulunduiu kiliaeye - «Anneciğim, evlenmek. sevilen bir ğe karar vennİf. y ememif içmemif, - itte fU genç kadmL 
• • • plcliler. imanla evlenip yol va kurmak; bu ae bü· o aece gı· dip Molinayı b.ua.. Habe- nim metresim. Onsuz vaıı 

yük bir saadettir .• >> • -.... ... Allah · ·' Korkunç Bu tat kalcbnldı. Altmdan hir mahzen ka- fiatan efaaneaini anlabmf ve kulağma cagım. nzaaı ıçm, oa 
paja ÇJkb. Bu da luddınlmca bir merdiven * * • l • • S · Bir Yer gözüktü. Elektrik fenerini tathaklan zaman Sönen Bir eğilerek: yo paraamı vermız... ıze 

Duvarlar bembeyaz boyab idL Fa· afaiumm albn ve miicevber Yaimlan ile - ffabetiatanda dilenciler bile ata oldukça hizmet eder öderim, 
kat kabarhlmat pamuia llen&iyen ru- dolu olduimıa aördiiler. Ümit biniyorlarmıf. Diitün bir kere! demi,. Kalabalık bir müddet ha 
tubet izleri bu du•arlarm 'birçok yeri· Muhteıem Bir Handanı Berlinde hulamıyarak dönen Altınlar diyannda dona kalmıt- Ondan aoma 
ni kaplamıtb. Umi, yazıhanesinin üzerine iki nikah da· Fakat bu sihirli söz İspanyolu iknaa yavaı fı~ıldılarh mubav~ler 

Af&iıda 'bir kenarda çarmıhtaki laa- Servet vetiyeıini aÇllUfb. kif etm • mıı ve nıbayet erkea bagıra 
nın tahta he7keli 8n6ııde duran bir Talibaia Liciniunn IMiyük Kostantinden Bunlar ismetle Ömerin, Handanla An.i aye~~ ff-L-:. da R aiylemneie bqlamıı. Ne ol 
buhurdanda aünlük yanıyordu. Fakat kaçardıiı MrY.t bütüa bafmetile burada Ertuinahm nikiblanm bildiriyorlardL - a .,_,,_tan a- ye kaptan tekrar gelmif. 
bu günlük kokusu kanetli çok kuvvet- idi. Gözleri yqla dolmUJtu. Masasında, tam let masalan var mı? diye aormUf. 1 Gunır H aamef 
li olan küf kokusunu öldür~rd'U. Erkekler aninçbm IMınır çalsma dön· karpaada daran Haıtdantn l'ellDini iyice Rus Don Alibio ba 

-::.1-.1: r!.~ ,_ --•-- .._~. ıesemiyecek kadar aözleri buiulanmıtb. Ha d • 
Burası çok korkunç ••ruha aakmtı, --.--~ ... _. ~--: • D..m d • ··ı .... eçinli - yır, e1D1f, müddet derin bir zevk•• 

kasvet veren 'bir J"erdi. - .U.,.clı çat.ak olama! Siz definenize _ E:;a'~..-:;~ ~ bir insan· İfte o ?JlDUlD Don Alibio ciddi bit aeyretmif ondu soma da 
Kara aakalh papas aiaae reaimleri ö- ka'YUflUD11L a.. de bir • eYftıl define- la evlenmek kim bilir, ıae ~ bir saa• surette aWradar 0 1--=- bat••mlf. Bu azametle kaldırarak: ··nc1 :~ı=- h _..__..,..&-- me ka'V11f111Ü il~L. ,....._ .. 

•u • .. ......, q ~-mnra .,... Erkeklerde • söaı.i dinli,.cek bal dettirH·-: ... ____ • ~ .. d altmlar diya?mclan istifade yolunu dü· - Pek il&! Kızın yol par 
ia kallmufb . • • yoktu. Albalan -vaıı.ra ı.--ı...ı-. Her 1111UaJUD reumnı olduga yer en aldL _!L- R anlattıiı fil d d • 

•~ ~.ı. ~-•- L....~ • • ~...u G - ....,..._, ,.. .. _.........!-! 11n__._ LL d-L- .__,...._ _ 
1 
__ .anmn• ve oma•et usun •• e, emıt-. • •• m -rıı u.,,_.... • .._ alCI .... 9119 biri diierinden sizli olarak tatlarclaa • İri· ~ ,.__ .,... ... U1U1U ...... ........ ,... ...,. ' 

... IMitUn eellri nefame nimen buradan lerini cepı.ine •ldamaja ~.. oaa y•W.•peeinm ıöaüne tws çninrek tfiti, altın ve mücevherlerin bır Her ne ıae, bır muddet ao 
çablmıl declL Bütün ı.. aa.,ecana rajmen ..,.lerl hir yerlettinli.. kısmını küçiicük rulet aletinin kü- birlikte Adiaababaya v 

• • • •D evvel ... .....ti ~ nakletmek SON çtik mcHti topu sayesinde kendi kete· Miıtamel elbiseler ve OD m. 
Tekrar .,....,.nm içine ıelclller. Avlu- ve .aı.h olınaclaa hu t.Wikeli JWcl• u- - ~-.. ·-.., ................... - .. ~-- • _,_._.~ karar • getireceğini tahmin ettikleri 

J• çıktılar. Burada bir meuliven yanmda· uldapmfb. ıme ILKluuaaa Vemllf. il etmem• D ha 
1D clunrclalt"• d&t B. B ~ itantB levha Biiliin IMa altmW, mtice....._ • _. T Q R K'fe pek h" bir Karlı ifler ma ar para lf• a alet 
ftl'dt. manda ~ ... • 4111. Katdriıklan Ş81'k filmi ı Bu iman verince Cibudye harekıet MI ~.akli, fikri R 

Nihayet defineJI bulmuılar mı icliT t.,ı.n tekrar ;,erine ko,....P ainfttkları PRENSES TORANDOT edecek olan ilk npura binmek üzere de olduju IDerÇlllhbalu hı::.ra.~ 

Bir Ümit 
Daha 

• • • INr ...ıa ln1wia kal.belini bir aes Prlet· KATE DE NAGY fa R __. rapnamıt- uıır 
tiı PIERRE BLANCHAR bazll'lannut. Fakat bu de ua, 7va caat ederek bir ruhaatname a 

Gece lranmhlmda No1ton, VDldmlr, 
ColdkonkJ, pnç lmm tattala ıtık altm
da rençber Pi çahpyorlardı. Davar ta
mamlle delindiii halde ortaya bhıeY çık. 
ınamqtı. Tekrar eldeki vesaik Bzerincle tel· 
llikata kanr vermitlerdL 

- 21-
Umi, iki eliade nBsleri .............._. 

elan farı.da. BerliDde idL ŞeWr ailriilttl iıgia
deydi. Gueleciler, Hitl.. ,..._ ..... 
telerini satıyorlardı. 

Limi; Haadamn otmduiu Pamironmı 
adresine geldi. Kapaya apn bdm cn1 tanı
madağuu söyledi. Limi hayretler ~deydi. 
G•nç, bu .ada palllİyODcu Frav Ha1nı 
ile kartdaftı. ~ havadan, sudan, ı .. 
lanbuldan lmnu,mktaa •ma Hutdam 
aradığına söyledi. .. 

Pansiyoncunun 
Sözleri 

FraY Halm ..,._..t 
- Hmden tokta Lt.dala aittlL .... 

eli ve ondan latanbul posta daınpaile al· 
llUf oldatu bir mektup zarfım aösterdl. 

-22-
Handan, bu ıarada Fenerbabçe ö

nündeki yabn aalonullicla aalmcakh hir 
iskemlede ullanap dsayorda. Bü • 
tün diFinceei -. ...... .... bir 
... ... ..... icap .... ... wb aJ.. 
-- ..... t.Wit .......... ...... .. 
tuttuklan kardefi Klımlro ..., .. clitlace
lerde ika Golclkcmld •111-=11•da Wltl: 

- Buain cl&t B.. • ... • .. da laf. 
liJat ..-.celLtiaia?. 

- Ent ,....W• ,.,,.,... Japbm. Defi. 
ae PatrlE KomtantİDolm Ara VMilyoe i.-
...W ••cliii iki ... -ıWd .,......,. 
---· ......... bir ......... --.... . 

••• 
Ayavaailyoa 
A,·azmasın 'a .. 
Gece hep ...... -- idler. A,.... 

bpumdaa ıinfiler. 0..- Wr ..,. iııaen 
merdiv-ıeri ........ 

Niha,.et U... ldirelder ı-e itlemeie 
ta.ılamlfh.. Morton, Huclaa bir siıara 
uzattı. ilandan, ......._ Jtıktaldu IOIR&: 

Ben • b0 

•• Jiy • • ! D - ıaze 111ey soy !!)'an nu .. e• 
fin bm.da da cleiildir. 

r.:orton ... IM&lunar.k --cin 

- Eller yukanl.. Mutlaka rörtinls 1... ~ oa mİlli Çlbnbilecek · bir ite baılamı§, fakat dilencil 
ticaret teklif etmİf. Eneli, l.p.nynl at üstünde dolap.n bu meml 
onu da berabainde götiiriine, Rmya. na ilmit ettiği kazancı temin inan bul S inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
130 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya ~evril• 
mealne karar ••il•• •• tamamına 765 lira M kuruı kıymet takdir 
edilen Kaıımpaşada KGçfıkplyala mahallHinde Değirmen ve Mahal· 
leblclçıkmaıı ıokafında eakJ ve yeni 17 numaralarla muralliıa 
bahçeli abpp bir evin tamaml açık arttırmaya Yazedilmiftir. 
Artbrma P91İndlr. Arttırmaya lıtlrik edecek mftıterllerin 
kıymeti muhammenenln % 7,5 nisbetfnde pey_ akçesi ••ya 
mim bir banka... temloat mektubunu himD olmalan icap 
eder. Mat•akim nrıt, tanzifat, tenYir'ye ••vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttarma ıartnamell 25/101935 tarihine m6sad;f Cuma 

sıGntl dairede mahaW mabauaana talik edilecektir. Birind artbr
nıa11 13/İl/935 tarlhlae mlıadlf Çarıamba ıllnll dairemizde -t 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci attarmada becl.ı, kıy
meti mubammenenln % • 75 ini bulduğu takdirde latt. b&ralu.lır. 
Akıl takdirde ıon artbranın taabhtıd8 baki lrelmak llzere aıttwma 

on bq ,aa clalaa t .. dit edilerek 28/11/935 tarlbkıe •O.dil 
Perıembe atınll saat 14 tea 16 ya kadar Dairede yıplaeak ikillci 
arttırma aeticellade • çok artbranıa htUnde btralalacakbr. 
2004 numanh icra ve lflla kanununun 126 lllCI maddMlae tefti. 
kan haldan tapu mclllerile 1abit olmıyan ipotekli alacaklarla diiw 
alAkadarama •• irtifak bakkı aabipleriııla bu baldan• •• lıııubaile 
fal• ft muarAn dair olan lddialar1111 iJia tarllıiaclea ltiMnn 
20 g8n zarfmda ewala mllsbltelerlle birlikte Daire.aiat blldirm.n 
lizımdır. Akal takdirde hakları tapu akilleri.le Mbit o&.a1Ular 
ıatıı bedelinin payl .. mallllc:laa llari, kalıftar. Daha fala •alo.at 
almak isteyenlerin 934/6607 numar1alı dosyada mevcut nralr " 
mahallen lıaciı •• takdiri kıymet raponnu alrlp •• ,....... 
1"8 of1111ur. (63m) 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okul\lmuzda yapılacalı MÇIDe Hnava gllıileri 

m · şt\(. Namzet 7azılmıt olsnlana bu ıtlalerde 
aekiz buçukta Yıldızda Okulda buluamalara. 

1NlOJ9'5 Pasarteai ı Ri1m1-. tab"l1e 
Salt t Edehl1at ... 

aıağıda g&sterli
aabahl•Jia Mat .. 

Çaqamba ı Felıef .. lftiMyat. t.a.. co..,~ 

• beldediii paralann IMitiin hukuku- mif. 
nu ona devıedeeeJm... Sandan maa- Molina ile i• söriittiiilm 
da eski elbile, ucuz buma velhuıl Ha- o bu ruhılataameJi telaclil 
befiatanda cahil 119Mnn bplflleail bir tin Habefiatanda kmnarllanel 
sürü öteberi alıp beraberlerinde g6tü .. Plak, apar meyclanbın vficude 
rürlerse müthif bir ka:raaç temin eder- mek inhnanm alnwk ilti19 
tenni,. Yaylaya Ruleti tamtan 1ttt 

•ı 6 . t1·ı mm en büyük emeli timdi de ,.. apura ın ı er P l bo.. .. . • 
Mo1ina buna razı olmut ve Rusu lü, e o~yı,. ıa gureıını, • 

da b • ı · "d • ı:. . para semebılecek her neYI u 1f en ı areye memur etmıf. ~ dmaldJ. 
yalar ahnmıt, yükletilmit ve nihayet Prı ·eı 
MoHna, karısı ve Roa mülteciai ele va- Pntari, Rom:ı "a t.a 1ıep 
pura binmitler. te DaneM1 llkainin iç ._.,. 

Vapm Manilyadan ayrıldıktan bit- • L-.a .. -ı H 
....!1..-.- iki" t Do a 1!L!__ lnr .,aDIR yapma11 •• z ce 
~ saa aonra ve 11 l'UIUIUDIDl left lftılr. Oçimlz de 
birkaç yolC'll ile güvertede dolqbğı bir baWtr•paldara bi -..llllf'I., 
aırada birdenbire llflliı güverteden bir mıyan memleketlerde 
kelauhk yabrı aüvsteye 4lliru kot- mei• alqlaachk. ffatia, t 
maia ... ,_. .. ,,. Her ..,.,._: 1&7-l'İ aı1ahi §SIÜt altında J 

- Gelin bMm, pim ._._, ... yo mütehammildik. Kenan it 
dMr•iade •klwnn" llıir D: 1Nı1mıt-- iyi anlıyorduk Ye hatta icap 
lar ! diye baiın1odanmt- ha itleri llcrdle tutulan ~ 

Kaplan lnzıyor dan daha iyi bquatrilinlik. 
Nihayet kalabalık ,.akan aiv..tey~ (Ar15ur 

v' , .. w..ac· ., ..... ._~ 
................ [ • ! ............ * 
_.. Wua111w_,. Dal ı ,....Tıgıf8ll 
.. f; K..Wr_-.ı_ 
ret ........ ,,. •11 talımllilııll 

l»wiJetiHe oWut-. 
olmaclıtıilia ..... . 
..... .....&iW itilaf ... '•· 
etrafwleld ••• ....... cll.11lln 

- Matmn.U ilE 15 ıatla lmlQa 

~--·· .. Bir ei.,. lal•lı Tepe ... fl Clllnl•ıll• .. 
Füat bptaa ........ llalr ta• Kıtlık •a1onda hN akf&• 

rafma ...._1.ıu. .......... ..--ı• ık, da~ vari1 te aumaralan. 
daa bir...._,........ O .... le. ,. Tallldo . ywm~k. Paıar 
lltla ..... ld •11k11 ODll ,.. ....... 11,JI .. ,. ..... Ç!!f llotlipte 
Nlia,.t .. .._ plp O- Amıio _ ...................... . 
aaültecumden bqk& kimse deiil· 
• o.. Amıı ..,. llbllt· Bu 
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Hükumet Depoları Soyuluyor: 
Daha dün İttihatçıların hırsızlıkl -

nm, suiistimali rini dillerine destan 
edenler, bugün hükUmet depolarım so
yup &atıyorlar; devlet binalarını - nıem· 
lcketin en son varlıgını soymaya gc· 
leni re - kiralıy ]ar; millet hazine i
nin paralar n , ( t ·satı m t } na· 
mı b da har vurup har an ıs uru· 
yorlardı. 

($ raçhan ) de hukumcte ait bir 
an ar bu yordu. Bu anbara; U 
mı harp zamanında, cmv 1i metruk • 
d n b çok Cf)'A ve ezclimle, k dm ve 

v 

gu 
yu 

bat a bir s heple istifa edebilir. FD'ka da, istifanameyi kabul ettikten sonra, bu sev· 
h. kUm t te, bizimdir, diye ısrar öst r ·ı gili damadını yeniden kahine teıkiline me· 
rnekteydi. mur eylemiıti. * ı ı O gece İıtanbulun muhtelif siyasi m•r-

• • A ? kezleri, müt ddit ihtiras kaynaklan hali-
P ehlıvan mı, Şeyhıslam mı. . A ne gelmiıti. Bir taraftan damat Ferit Paıa 

V fi E ndm·n bu beyanatı, ıeb.iılim ile Mwtafa Sabri Efendi taraftarları, di er 
Mu taf Sabri Efendiye yeniden bir h ye- taraftan da S dık Beyin adamları, man v• 

• ; Sadık Beye artı, ikinci b' ra ç irm k hu sdu da birbiri rile r k -
z mini ihzar etmİ ti. Şe}ilislim E· b t gi İ§m.İ§I rdi. Fakat damat Fc.ri Pa

§a bend ganı, galebe ihraz ctmiılerdi. 

* 
Damadın yeni kabines i 

Ert i gun, ( u uncü, damat Ferit Pn· 

çocuk ı rarpinl<"ri, ip li çorı:ı r, ık Beyle taraftarları, belki y ni 
fa kab'nesi) sur tle teşekl..-ül ctm" ti: 

Sad Azam ve hariciye narın - Damal 
Ferit P p. çe it ç şit kumaşlar, Uiks banyolar, ka t kil edebilirler. Fakat hiçbi: 

b"rço1 biı'kl tler ve aa.· el r doldu ı. n iktidar mcvkiine gelemezlt-r. S • 
mqtu. Bu anbar, geceleri y vaş yavaı Beyin maksadı; benim sadaret veka· 

Şeyh· lam ve Şurayi Devlet rci!i -
Mustafa Sabri Efendi. 

falblmaya baılaml§, oranın muhafı- 1 • de bul nmaklı,ğımdan bilistifade, aad-
rizam p•CA Par' ten avdet etmeden evvel Harbiye Nazırı - (Sabık divanıharp zı olan namuslu bir za+ bu hale ta- -r- • ") NA p 

.., kııb' i iskat ctm k ve aadar t m vkii reısı 8%ım a,a. 
ammiıl edemiy rek anbartn kimler ta- B h • N S l"h p 

geçmekti. Halbuki ben, güniltüye pabuç a nyc azm - a ı ap. 
rafından ne ı;uretlc boşalt ldığ m if a Dah·ı· D ft · h~'- A • 

bmalmad m. V ~ istifa etmek korkaklığın- ı ıy Nnzın - e erı rmam emı· 
ed n bi m ktup ral tıktan r.onra inti- ') Adil B 

da bulunmadım. Esi n ben istifa e • bile nı y. 
hara mecbur kaim h. Me$Cle, bird - ol ay , gene kabi }i i kat edemiyecek- Maliye Nazın - (İpkaen) Tevfik Bey. 
bire al vlenmi ; m im bir dedikodu 

di. B nu, dufÜnemcdiler. Bugünkü kahi- Nafi Nazırı - Ahmet Ab k P f • 
z mini le k"I etmi§ti. Hatta sruuürün ne 1 , Sad k Bey fır a 'le hiçbir münase- Adli Nıwn - (Şiırayi devlet zas n-
tiddetinc rağmen, o günlerde çıkan d 

beti yoktur. Çü ini S dık B yİn fırka namı- an) Muataf Bey. 
ga telerin •Ütunlarında, §U satırlar ö- nı verdigi kütle, beş on (hezele) den iba- Maarif Nazırı - Snit Bey. 
rülmüthi: ı 

r ttir. Şimdi, aadrazam paıa ge di. Artık tek Ticar t ve Ziraat Nazı - (V ek letcn) 

* Ya~ma eJenlerı 
vazife ile kalıyorum. Bir tandan asli vazi. Ahm t Abuk P ,1a. 
f m ol n re i i "mle iıligat edeceğim; di- Evk f N zm - Hoca Hamdi Efendi. 

taraftan da, fı kam17,111 bize sadık un- Bu zevattan maada, (Meclisi haw vü-(Dünkü niu mızda Saraçhane an
ından külliyetli miktard C§Yanın 

Jağma ve taluım edildiğini yazmıştık. 
B Un İcr ettiğimiz tahkikata göre 
bu yafim da, maatteessüf, ba7.ı ( erka
nı iliye) nin methaldar olduğu anla
tılmıştır.) 

ur ı topl yarak, Sadık Beyle müca- kelaya memur) olanlar: 
d leye giriıeceğim. Sadn ebık Tevfik Paşa. * Ayandan f zzet pap. 

Calatada, kö e ba§ınd , (Scyriscfn
in) idareaine ait bir bina vardı. Bah
riye n zareti bu bia.ayı, Seyrisef in ida
resine hiçbir malUınat rmeden ve hiç 
Lir azete ile de ilana lüzum görme
den, bir lçabu luğu ile bir ecnebi b n
kasma on e müddetle kira! dı. Bu 
gı:.rip alıı veriı te bir dedikodu uyan
dırdı. Yalnız bunu haber alan halk 
kütlesi değil, alakadar olan digeT dev-

t dairel · de bu hale taPkaldı. 

. ittihat :mır.anınd b. (Han"k 1'0-
. onu) ·· ebnİftİ. Bu komisyon, 

İUihatçalarm hükUnıetten --•·='----' ·· · . ~~uzerme, 

b r çok istih leler geçirmiı; ve bu csnı:ı da 
d - bar~~elcre a~t olnn - ( 450 bin lira), 

r sengız bır mahıyct alıvermiıti. 

ihtiras çarpı maları 
(Osmanlı Jmp torluğu ıeyhislamı) 

mn ıu sözleri de gösteriyor ki, hükumet 
merkezindeki ( p0$t kavgası) ve (ihtiraı) ; 
art son haddine gel • ti. 

Efkirı umumiye ile matbuatın bir kıs
mı; • (ana vatan) ın bu felaketli zamanın· 
da mes'ul ıahsiyetlerle, gayri mes'ul zevııt 
arasmda çarpııan bu ihtirastan dolayı - fe
na ha1de sinirlenmekte idi. Arlık tıon sözü 
(padqa.h) m söylemesi ve bu İğrenç da-

Y hitam vermesi beklenilmekte idi. Bil
lıaua bu arzu, kabinede bulunan bazı ze· 
vat t fından izhar edilmişti. 

* Damat F eridin korkusu: 
Kabinede bil§ gösteren bu arzu, gerek 

damat Ferit Paınya ve gerek Mustafa Sah· 
ri ve V nsfi Efendilere bir korku vermiıti. 
Ayni zamanda Sadık Beyin İstanbulda bu. * lıman diğer ıfırkalarla d temasa geldiği ri-

14 milyon lira: vayetleri, bir nda bu endişeyi kuvvetl • 
dirmiıti. Artık, bir manevra çevrilmek cl

Bilbassa; (tahsisatı mesture) yağması, zemdi. Bun binaen; temmu:r:un 18 inci 
ıkıl~ara hayret verecek dereceye gelnüıti. gecesi, sadri:ıam damat Ferit P8f&IUD Ni
( ttılıatçı} larla (Mı11i mücadele taraftar· ntapndaki konağında, Ferit Paıa. Mu:ı-

) al ind sarf ilen Paranın yekü - taf a Sabri ve Vasfi Efendilerle sabık dahi-
nu, on ay zarfmd 04 milyon lira) yı liye nazırı Ali Kemal Bey içtima ctmiıler; 
1 cavuz eylemişti. 

Fakat üh' kabinenin tasf'ıyesile yeni ve kuvvetli bir 
b" ) n m . un mesele, (fırka) ve (k • kabine tcfkı1i için müzakerat girifmifler. 
ıne d valan ıdi.. (Hürriyet ve bili.f fır- he L_J_ d -'-L-ta • • • •• "k -kas lid •~· . m u'"' a l&.UUUt gırqer çwu un 
m~. erUHı) meselesı etrafında çıka- surları temizliyecekler· hem de Sadık Be-

rılan gur .. ~ b- · k bir "dd ti ' 
.... , Dl u fi e e devam et- ye Jı:ar"ı hücuma "'eçerek onu nu g~liıp edin· dd d. (H" . J •1~f c...1____ .. .. 

ey ı. un-ıyet ve tiJ.il flflUUil), se- ciye kadar müc dele edeceklerdi. 
lerce ortada aüründüğü halde sahipsiz 

kalmlJ; hiçbir ltlmse ortaya çıkıp ta bu * 
m fıuh fırkaya tar ftar gözükmemiJti. Damat paşa yuvarlandı 
Şimdi ise, h yrele fl'Y n bir kıymete bin. Bu kar r, kırk sekiz saat &0nra (yeni, 
miıti. Şehisliun Mustafa Sabri Efendinin temmuzun 20 inci pazar günü akfamı) 
Sadık Beye hüeumlanndan sonra, m-a Ad- tatbik edibnit; Ferit PAf8DID birdenbire Ü· 
liye Nazın V sfi Efendiye gelmiJti. · ı, herkese ayret venniıti. O alqam. 

* Adliye Nazırı ateı püskürüyor: 
Sadık Beyin, fırkayı parçalamak ve bu 

parça] rı da kendi cazibesi etrfmda topla
mnk t*bbuslerine "arıı. Adliye N 
Va fi Efendi t • pÜ~elı:te, ve: azırı 

- Fırka, hangı ıckle &ırerse eirıin· m 
li . M b' 1 • ' ccsı e usan top anıp la orada (a~rA • 

·ıı·) · ·1 ayı 
11''.l ı yı t~sı etmedikçe; yani, Meb'usan-

istif namesile saraya giden damat Ferit P -
p, efki.n umumiycdeki mur buhranım ge
çirmek için bundan baıka deva çaresi ol
madığını Padiıaha iı.ah etmiJ; padifab da 

iV 

Ayandan Ali Rıza Pap. 

(Arkast var) 

Bu akşam 

MELE 'te 
B ılıyacak olan 

K STA DiVA 
filmi ve arkılan 

1 tanbul radyosunda 
dinlenecektir. 

a 
~ Bedava Ok ma 
1936 Hazfr n aymdn y palacak 

müsabakaya hazırl nmak ıçm 
B rHtz oku.farı bu sene Fran azca 
özel deraler ve yUk ek kurlar 
a(ılmıotır. Bu müıab kanın 
sonunda Fransada okuyaca 
talebe b ili olacaktır. 

Bhtün yolculuk ( gldı • geliş ) 
ve tıç sene zarfındaki masrnfltr 
Berlitz okulları he} eti idnr si 

tarafından crilecektir. Knzannn 
talebe 1936 EylUl aynıda gllnde

rilecektir. Yeni baılayan ve iler
lcmiı talebe için kurlar. Ayrıl 
zam nda mUsabak..l ıçın d 
hazırlık der leri açılmıştır. BJııdan 
ba ka Berlitz okullarında her dı 1 
için kurları vardır. 

IstanbuJ, istiklal caddesi 
Ankara, Konya cadde i 

daki fikar'ı Iİyasiy tekfine airmedikçe hü
kumete demi itimat beyan etmiye ~18.
hiyeti yoktur. Sadık Beyin sözleri ve ha. 
reketleri boıtur. Ben, fırkanın hem mües
wlerinden ve hem de meclisi umumi aza
amdamm. Beni fırkadan ihraç, ancak kon
erenin kararına vabestedir. Biz, Mustafa 
Sabri Elendi ile birlikte fırkayı tesis ettiği. 
nıiz zamandan ancak iki sene aonra Sadık 
Bey ortaya çıktı. Şimdi bizi fırkadan çıkar
nııya çalı,ması çok garip. (Dağdaki gelir, 
bağd kini kovar) diye buna derler. Kabine; 
hiçbir ... aman, fırkanın urarile iktidar mev· 
kiinden çekilmiyeccktir. Amma belki 

BU AKŞAM 

por -
Sporcular ız Hazır· ık arı ı di 

r 
ık 

ovyetl r Ankar V 

GUr 

Birk ç gün sonro ba9Jayaralc 
olan TUrk, Sovyet por kar ılaş• 
maları için bUtU ı hazırlıklar ikmal 
edilmiıtlr. 

Sovyet porcularıle kariıla· 
acak of an güres takımı on 

idmanlarını bugün Yakacıkt ki 
k mpta y pnc k, glir i takımı 
cum günü litanbula fneı ek 
Tak•lm civ rmda bir otelde lm
lacoktır. 

Türk, Sovyet glireı milıaha
kalarmm ikisi lstonbuld , biri 
Anknrada olacak son mUsaba· 
kalnr da lzmirde yapılacaktır. 

1 tanbuldo ilk maçı muhtelit 
bir takım yapacak, ikinci maç. 
Türk • Sovyct Ulusal maçı oln• 
caktır. Ankarada yapılacak Uçiin• 
cU ml\sabaka ulusal takımlarm 
r von ı olac ktar. 

lzmfrdcki maç d muhtelit bir 
müsabakadır. Sovyet futbolculoril 
lslanbulda, Ankarad , lzmlrd 
ikişer maç yapılacaktır. 

Eskrim milaa b krıları 

1 taobul v Ankarada 
cakhr. 

yaloiz 
yapıl • 

So y t sporcuları 12 birinci 
teşrinde lıtanbula gelecek· 
lor, [stanbulda t 3 ve 15 le 
futbol ve eskrim, 14 ve ı 6 dn 
güreş mrçlnrı yapncakl, rdır. 

ı 7 birinci teşrinde Anknrnya 
gidecek Sovyet sporcu'a ı l 9 vo 
21 de futbol v eıkrlm, 20 de 
gl reş ynpac klarclır. 22 b·rincl· 
t şrinde lzmlre hareket dilecek 
25, 27 de futbol yapıl cak 26 da 
son güreş maçı olacaktır. 

Sov) et porculnrı 29 birinci 
teşrin Ciimhuriyet bayramında 
Anlmrad ol. caklar, 30 b'rincl 
t şrlııde Rus) aya hnrcket de
ceklerdir • 

arşılama Komitesinin 
Bil...iriği 

Sovyet - Türk spor k rşıla• 
maları komit inden : 

1 - 12 teşridevvel cumnrtcsl 
eabahı şehrimize gelecek olan 
Sovyetlerf '1 futbc], güreş, eskrim 
ve ten s takımları sıras le latan· 
bul, Ankara ve 1zmirde muhtelif 
mtisabakalar ynpacakl rdır. 

R i HA 
GER H 

r 

Gi ecek ar 

2 - lstanbul, 
lzmird }apılacak 
jçln t nzillith toplu 
lnnmı hr. · 

Anlrnra v 
müıabak in 

bil tJer hazır· 

3 - lstanbulda 13 Tet in· 
evv l Pnzıır aat 14,30 d F 
n rb h o atadında ve l 
d Teşrini vv 1 Salı glln ı 
15 te Taksim st dındn yapılaca. 
müa bakalar için tenzi!Ath futb 1 
toplu bil ti erin fi atları trJ bti'l 
150, duhuliye 75 kuruştur. 

4 - Toplu futbol bil tlerl 
Tıılt1im stadı gi,ea:nde, lstanbul 
Dörduncü Vukıf Hanı Birinci kat 
13 numnrada federaayonler mer 
kezinde ve Kadık5y lıltclc caddtı• 
sinde Milyon tnyyor gişeıiodo 
bugön saat 12 den itibaren satı.
mağn ba§:noacalıtır. 

5 - 14 ve 16 Teşrmı vvel 
tnribinde snat 20,30 da Maksim-, 
de .)' apdacak gllreıl rl 13 \ 15 
tnrlhlerinde saat 20,30 da Ma~· 
simde baılan cnk eıkrim, 13 't'J 

tarlhlerJnde nat 12 de K dık v 
l'e Taksim kortlarında yapılac ı< 

tenis mnçlnrmın da bilotlcrl 8) ıı 
giielerde satılacaktır. 

6 - Güreı, biletleri birer lirıı 
tenis ve eskrim bil tlerl yirm; 
beşer kuruştur. 

ŞehrlmEze gelecek Sovyet 
porcul rı Kimi rdir 

1, 2 • Salkur Bnıkam Boy 
( 1ants f ) Sovyet Birliği YOks ' 
ldmnn Şurası Ba kanı • eşi ile, 
3 • Bnşlrno yardımcısı ve tcni1.: 
hal· mı: Barkof, 4 • Futbol ha· 
lcemi: lsç l of, 5 • Futbol tor • 
r.cri: Kozlof, 6 • Gilreı hakem· 
lerl: Venksl r, 7 .. GUreş hakem· 
leri: Ş stnkof, 8 - Hekim: Deıin, 
9 • Spor nytarı: Kassll. 

Futbolcul r: 
IO Şoreç, l 1 • Rijof, 12 • Sta· 

rostin Aleksnnclr, 13 • F omiıı. 
14 • Teterin, 15 • Tedarof, 16 • 
Staro Un Anderi, 17 • Ramin, 18 .. 
Leuta, 19 - ivin, 20 • Şilofski, 21 • 
Y nkuşln, 22 • Si\'frnof, 23 .. O -
mentief, 24 • llyln, 25 - l..opş .ı, 
26 - Sçekoski, 27 • Palkof, 28 • 
Ku kof, 29 • Kovç bokof. 

GUreıçllerı 
30 - Belekonsile, 31 •Bask kof, 

32 - Egorof, 33 - KatoHn, 34 .. 
Zolotof, 35 • Bevij, 36 • Konca, 
37 - Sokolof, 38 • Pllnof, 39 • 
1 \'nnof. 

lskrlmcller: 
40 • Kilim of, 41 • Mordevin, 

42 - Bodonof, 43 • Ardadf )'ef, 
44 • Jebri Akof, 45 • Ne, lroskl, 
46 - Stubev ( kadın ), 47 - Grlr 
rnonova ( kadın ), 

Tenlsçller: 
48 • Şayev, 49 • Nobrebeıki, 

50 • Midivani. 
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Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tiirkler 
Hadım Süleyman ·Piri Rı>tı- Murat Reia 

~ Devlete Ait 
Bazı Binalar· 
Satılıyor 

Donanmayı Basradan Süveyşe Getir· 
meye Seydi Reis Memur Edilmişti 

Bu araştırma pek 
kısa sürdü. Çünkü 
sarayla, hükumet a
damlarile ilgisini 
çoktan kesmi! ol
makla beraber Sey· 
di Ali reisi bilmiyen 
yoktu. Uzun yıllar 
Barbarosla arka· 
da!hk etmiş, deni· 
z in altını üstüne ge· 
tirmif, sayısız sava§• 
lar kazanmış olan 
Galatalı Seydi Ali 
reis, bütün ordu er-

kanının sevgi ve 
saygı ile andığı bir · 
kahraman denizci 
idi. Onu yalnız de- 0 

nizciler, kara aske
ri değil, hocalar, şa
irler de tanırlardı. 

Çünkü sayılı bilgin· Mahmut iri yapıh bir adamdı.. O heyecandan, 
lerden biri idi. Kılıç korkudan dermandan kesilmiş olan şehzade· 
kadar kalem de kul- nl11 Uzerlne bir pars gibi saldırdı •• 
)anıyordu. Yalnız denizleri değil, hırpalatan Muradı sağ koyuşuma belki 
medreseleri de dolaşmııtı. Derin bir bil- şaşarsm. Fakat bunu böyle yapmaya 
gi elde etmİ§tİ, ayni zamanda tairdi, gÜ- sebepler var. Bir kere o, elinden geldi
rıel ve dokunaklı türleri dillerde geziyor- ği kadar uğraştı, koca bir gün kendin. 
du. Ona, bütün denizciler «Calatalı Sey· den üstün bir donanmaya karşı koydu. 
dil> derlerdi, ıairler ise kendini Katibi di-

y enmesi gerekti ama bahtı yar olmadı. ye anarlardı. Hocalar, adetleri üzere, ara-
ya bir terkip sokup aliın ve faİr denizciyi Sonra halk benim oğlumu öldürdüğü-
Katibii Rumi adile tanır ve tanttırlardı. mü söyleyip durur. Böyle bir sırada 

, Jf. Muradı öldürürsem kana susadığıma 
Hünkar Mtrlldandı hükmederler, dedikoduyu çoğaltırlar. 

Bu sbeple Sardazam Ahmet Pa§a, 
b1r saat içinde istenilen bilgiyi elde etti, 
hünkarın huzuruna çıktı: 

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

Hünkar, biraz dütünür gibi oldu, 
ll' ırıldanır gibi konuttu: 

- Demek ki tatla tatlı dinleniyor, de 
r · z ve savaş yorguluğunu kitaplar ara
s 'lda çıkarıyor. Bu, son demleri dağ· 
dağasız geçirmek demektir. Şimdi onu 
kitaplarından ayırmak, uzun bir sefe· 
re salmak acep günah olmaz mı? 

Ve kendi sorusuna gene kendi ce· 
vap verdi: 

- Niçin günah olsun?.. O, denizi 
u ıutmak İstese de deniz onu unutmaz. 
Va rsm, eski dostile bir kere daha yüz
letsin, memlekete de hizmet et&in. 

• · Bozgunun Hıncı 
Sonra Sadrazama döndü: 
- Haydi git, Sey<li Ali reise bir fer• 

man yaz, hemen yola çıkıp Basraya 
u,a§masını, donanmamı oradan alıp 
Siiveyt getirmesini bildir. Ayrıca ken· 
din bir de mektup yolla. Benim bu işe 
pek değer verdiğimi, kendine güvendi· 
ğimi anlat. Pirinin yüzüstü bırakıp Mu
radın da yürütemediği gemileri düşman 
eline düşmekten kurtarırsa kendine 
Lımduğundan daha çok iyiilk ederim, 
Bunu da müjdele ! 

Sadrazam, içi burkula burkula, sor• 
du: 

- Murat reis için ne ferman buyur
dular? 

- O, Basrada kalmalıdır. Çünkü 
Seydi Ali reisin buyruğu altında yola 
-;ıkması doğru olmaz, yüreti kırılır. 
Donanmayı Süveyşe getirmediği için 
biraz da ceza çekmesi lazım. Onun için 
kendisini ıı Katif ıı iline sancak beyi ya· 
pıyorum. Denizdeki bozgunun hıncını 
karada çıkarmaya savaşsın, çöllerde 
birkaç yıl dolaşsın. .. 

Varsın, Yatasın 
Sadrazam Ahmet Paşa, Piri Beyi hiç 

düşünmeden öldür ten hünkarın • en 
buhranlı günlerde - Murat reisi sağ 
koymasını hayretle kar~ılıyor, fakat 
İçin için seviniyordu. Çünkü ona da kıy
mak Türk denizciliğine büyük bir ziyan 
daha açmak olurdu. Bununla beraber 
hiçbir mülahaza yürütmedi, hünkarı 

selamayıp çıkmaya hazırlandı. Kanu
ni Süleyman, sanki onun neler düşün

düğünü sezmiş gibi birden kaılarmı 

çattı: 

- Sen, dedi, donanmamı d ii§mana 

Varsın Murat yaşasın! •• (1) 

JI. 
lllm Deryasında 

Seydi Ali reisin Galatadaki konağı 
bir: ev değil, bir alemdi. Barbarosun 
ölümünden sonra denizciliği bırakarak 
ilim deryasında dolaşmaya başbyan 
bu çok ünlü amiralin kapısı herkese 
açıktı. Ta Buharadan, Hintten, Fastan 
'*- çıkıp b~ açık, yalın ayak İstanbu· 
la gelen acayip kıyafetli dervişlerden 
tutun da İstanbulun söz eri şairlerine, 
başa aiiretir bilgenlerine kadar düzi • 
nelerle adam bu evde yemek yerler, 
yatacak yer bulurlar, fİİr yazarlar, ilmi 
münakatalar yürütürlerdi. Seydi Ali 
reis, ayrı ayrı seviyede bulunan bu ko
nukların her birile konuşur, görüşür, 
derecelerine göre yer gösterir, ikram 
ederdi. Uzun savat yolları sonunda ele 
geçirdiği servet, böyle bir yaşayışa bol 
bol yetiyordu. Yiyordu, yediriyordu . 
Gönül almayı, kaleler almak kadar 
zevkli buluyordu. .. 

GUzel Eserler 
Böyle bir kö§eye çekildikten sonra vezir

lerle, ağalarla, saraylılarla selamı sabahı 
kesmi§tİ. Yalnız evine gelenlerle gÖrü§ürdü, 
kimsenin evine adını atmazdı. Bütün dütün
cesi riyaziyeye dair güzel eserler yarat • 
maktan, coğrafyaya ve denizciliğe taalluk 
eder kitaplar kaleme almaktan ibaretti. 
Me,hur Ali Ku,çunun (2) Fethiye adlı ve 
arap dilile yazılı coğrafya kitabım türkçe· 
ye çevirmiıti. Ostiirlaba, müsellesata ait ri
saleleri vardı. Mir'at adlı eseri dillerde gıe
ziyordu. Onun denizlerde attığı yumruk
lan bir türlü unutamıyan Venedikliler, adı· 
nı korku ve hınçla anmakla beraber cı Tür
kün §U (Katibi) si Romanın Ole ariüsüdür, 
demekten geri kalmazlardL ( 3) 

• 
Kendi Zevkinde 

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

( 1 ) Murat reis, bir müddet Kuteyfte kal
dı, sonra İstanbula döndü, gene denizci 
hayatına kavuştu, ( 1603) te Radosta öldü. 
Basrada bulunuşile ölüm arasındaki tarihe 
\akılırsa kendinin hiç olmazsa yüz yıl yaşa
dığı anlaşılmaktadır. Rados ka lesinin dışın~ 
d a bulunan mezarı adanın İtalyan lar tara • 
fından işgal ed i ld iği günlere kadar ziyaret 
olunuyordu. 

( 2 ) Ali Kuşçu on beşinci asırda yeti~n 
Türk a limlerinin en büyüklerindendir. Me~
hur Oluğ Beyin kuşçusu, yani doğancıbaş~
şı olduğu için o adla anılmıştır. Uluğ Be
yin ö lümünden sonra İstanbula geldi, bir
çok mühim vazifelerde bulundu, ( 1465) 
te öldü. Eyüpte gömülüdür. Buaktığı eser· 
lerin kıymeti vardır. 

( 3) Eski Romanın yüksek değerli alim
lerindendir. , 

Kullanıldıkları lwlere elverltll 
olmıyau ve çok kıymetli arazı 

Uzerine lnıa edilmlt bulunan 
devlete ait baı:ı binalarm aatılmaaı 
kararlaıtmlmııtır. Bu meyanda 
Galatasaray poli• karakolu ile 
Alemdar nahiyesi Ye po!iı kara· 
kolu vardır. Galata11 aray polis 
karakoluna 97 bin lira kıymet 
tahmin edllmlttir. Yakanda satı• 
caktır. Alemdar nahiye binasının 
ne zaoıiıu ıatılacai• henüz belli 
değildir. 

Hem Hırsız, Hem Cani 
Duo sabıkalı Tekirdağlı Mus· 

tafa yağlıkçılar çarş11ında elbiseci 
Arjİnin dUkkAmndan asıh elbise 
takımlarını çalarken mal sahJhl· 
nln dUkkina girivermesi üzerine 
suıtaluıını çekerek: 

- Yaklaımaym, yakarım l 
Diye bağırmış, dükkandan 

fırlamış, aabıkala bu sırada önünU 
kesmek isteyen hamal Fethinin 

göğsüne suatalıyı ıaplamıı, fakat • 

arkasından atılan taılarla da 
kendisi kafasından yaralanmıştır. 
Her iki yaralı da hastaneye ~al· 
dırılmııtır. 

f(öylUya Dağl!acal< Olan 
Çiftlil<lerin Listesi 

Köylülere verilmesi lazımgeJen 
bazı arazinin ve çlft:lk!erin aa
tıldığı görülmüştür. Vilayet, dev• 
lele ait ve köylilye verilmesi 

lazımgelen ne kadar çiftlik varsa 
bunlarm hep&inin bir listesini 

hazırlamaktadır. Bu liste Bakan· 
lığ .ı gönderi le cek, listedeki ara• 
ıinin ve çiftliklerin köylüye dağı· 
tılma11 için izin istenilecektir. 

Eczae1 Okulu Enstitü Haline 
Getirildi 

Birkaç gün evvel direktörlUğU 
lAğvolunan eczacı okulu, fen 
fakUlteai dekanlığı tarafından 
idare ediliyordu. Üniversitede 

alman son bir kararla, burası 
enstitü haline getirilmiı ve enstitü 
müdürlüğüne de nebatat profe· 
aörll Hellbroon taylıı edilmiştir. 

Konservatuvara 60 Kişi 
Bu yıl konservatuvara 1.30 kiıi 

müracaat etmiş, imtihan yapılmış 
muvaffak olan 60 kişi kabul edi!
mittir en çok şan ve pi) ano 
deralerine rağbet göstt riime!dedir. 

konaervatuvara iki ıau muall:ml 
dah~lınmııtır. .............................................................. 

biri idi. Kendini denizde tanıttığı kadar gÖ· 
nüllerde de tanıtmıştı. Dü§künlere yaptığı 
yardımlar dillerde dolaşıyordu. Sözün kı

sası mertti, civanmertti, alimdi, §airdi ve . .. 
yiğitti. 

işte bu adam kendi aleminde, kendi ze''· 
kinde yaşayıp dururken bir gece ansızın ko
nağına bir ulak geldi, üstü başı toz içindey
d~, uzaklardan ve pek uzaklardan geldiği 
belliydi, konağa girer girmez ilik kar§ılaş· 
tığı uşağa körler gibi haber vermi,ti: 

- Halepten geliyorum, Seydi Ali Beye 
ferman getiriyorum. 

O sırada Ali Bey tam (Katibi) hüviyetin
deydi, odasına kapanarak şür yazıyordu. 

İçinden ilk doğan beyit fU idi: 
Kule mücrim isen yarın şefaat korku· 

muz vardır 
Dayansın zühtüne zahit, bizim Allahı

mız vardır 

• 
Heyecan~ Yerinde 

Şimdi §airane bir istiğrak içinde bu bey
tin enini ölçüyor, kelimelerini ayrı ayn tar· 
hyor, ahengini teraziye koyuyor ve bir ek
siği olup olmadığını araştırıyordu. Heye
canı yerindeydi, kağıt Üzerine koyduğu bu 
beytin güzelliğine İnan getirdikten sonra a]t 
tarafını yazacaktı, yeni bir gazel düzmüş 
olacaktı. Niyeti bu gazeli bütün şairlere da
ğıtmak, ona nameler, tahmisler, tesvisler 
yazdırmaktı. Riyaziye ve coğrafya incele· 
meleri arasında böyle tiirle de uğraımak 
ve şiirlerini ağızlarda dolaştırmak onun 
pek aevdiii itlerden biri idi. 

(Arkası var) 
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Lakin zavallıcm 

Lavenderin çene· 

lerini bıçak açmı

yordu. Peperkon 
ona hiç bir fey ge· 

tirmemİf tİ. Kendi • 
sine, atm sahibi ile 
bahse tulUfUP tu • 
tutmadığını sor -
dum. «Evet! dedi; 
tutuftum ama, çok 

az. Topu bet yüz 
liracık!» Ben o sa .. 
at bir kahkaha at-

tun, ve: «Bet bin 
tutuşsa idin, ne o· 
lacaktı, sanki ?n de. 

dim. Rivayete ba -
kılırsa Lordun pa -

raları tamamile s• 

yunu çekmiş!» Bu 

ifadem Lavende -

ri fena halde teli • 

şa düşürdü. Bu -
nunla beraber, hiç · 

kimse Lorddan on lı. 
para alamasa da • 

York Vak' ası 

hi, kendisinin bu ... Ben Lord Skelmerton'um, dedi. 

beş yüz lirayı ne yapıp yapıp kur bahçeye, yarı§ meydanına doğru 

taracağına yeminetti. 

- Nasıl olur?diye bağırıyordu. 

Bu beı; yüz lira be nim bu kotudaki 

bütün kazancımdır! 

- Üstüne su iç! 

- Alırım, görürsün! 

- Öyle ise, elini çabuk tut, azi· 
zim ! Zira herkes senin gibi yapacak 
olursa, hepiniz de hava alırsınız! 

Zavallı dostum, müstehziyane gü
lerek: 

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

inilir. İşte bu merdivenin dibinde. 
Lord Skelmerton ile Lavenderil'I 
konutmakta olduklarını gördütıı 
Onlar beni görmüyorlardı, zira 9it 
beni gizliyordu. Müki.lemelerinİd 
bir kısmını itittim. Lord Skelmerto1' 
soğuk kanlılıkla: «Bu benim ıon ı& 
zümdür, diyordu. Param yok •• Bek• 
leyeceksiniz ! » 

Lavender de §U cevabı verdi: 
- Beklemek mi?. Bunu yapa• 

mam. Benim de taabhütlerim var• 
Bir ır · '°Hs gibi ili.leme rezil olınalc 
isteme~". Verin benim bet yüz lira• 
mı! Ya verirsiniz, ve yahut ki •• 

- Ve yahut ki?. Ne demek isti• 

rim var, nelerim! Karısının da, ka- yorsunuz? 
yınpederinin de bir lahzada gözleri- - Ve yahut ki, iki yıldanberidir 
ni a~arım, alimallah! elimde bulunan şu küçük faturayı 

Ne yapacağını merak edip, her ne Bay Con E.ttiy~ gösteriveririm. Ekğe~ 
k d ı d isem de bir şey- unutmadı ısenız, bunun altında ~ 
~k a~ ıslrar ad.soEr ut • . .•. 'k d" • ' yınpederinizin, tarafınızdan takht 

cı soy eme ı. r esı gunu en ısı- d· ı . . d İht" l "I 
l 

e ı mış ımzası var ır. ıma 
ne koşu meydanında tekrar rast a· k d" · h t t k bu ki' 

w ya en ısı, ya u a arınız 

yınca, parasını alıp almadıgını sor· - d ld t k • • b. h ıı· parıt 
gı ı e e e me ıçın ır ay 

dum. verirler. Polise gelince, o daha zi • 
- Hayır, almadım ama .• dedi; yade alakadar olur •• 

bugün alacağım. -Dikkat ediniz, Lavender! Sizİd 
Ceymis T errinin bildiği bu kadar· bu yaptığınıza şantaj derler. CeZ" 

dı. kanununda yeri vardır. 
Aord Skelmerton şahadetini mü- _ Vız gelir, bana! Bet yüz lira" 

teakıp mahkeme salonundan çık- mı bugün alamazsam mabvolurutll• 
mıştı. Kendisini bulup ta T erri ile İyisi mi, ben de sizi mahvederitr'• 
yüzle ttirmek ve lazımgelen izahatı Böylece de öç almı§ olurum. 

kendisinden almak mümkün ola- Sesleri o kadar yüksek çıkıyord&I 
madı. Bu bahis meselesine dair ken- ki, Lordun davetlilerinin İ§itınelc 
diliğinden hiç bir şey söylememi§ ihtimalleri vardı. Bunu Lord, kendi· 
olmasına alem şaşıyordu. ıi de tahmin etmi§ olmalı ki, birdeo· 

Simsar T erri bayağılığı, geveze- bire: 
liği ve kıpkırmızı suratile ne kadar - Bu tarzda konuımağa devaı11 
sevimsiz idi ise, hala maznun sıfatı· ederseniz, sizi şantaj suçu ile yaka• 
nı muhafaza etmekte olan Higins lattırırım ! dedi. 
ondan da sevimsizdi. Üstü batı kirli, Lavender güldü ve: 
harekatı sakar, duruşu ve lakırdı - Buna cür'et edemezsiniz ki!· 
editi kah mürai, kah küstah olan Cevabını verdi. 
bu adam, her türlü karanlık işlere Tam bu esnada, merdivenin üst 

girişen ve koşu meydanlarında tür- başında bir kadın, seslendi: 
lü habaset yapan tiplerdendi. - Artür ! Çayınız soğuyor. 

Bu da, ifadesinde, o cuma akşamı, Ve Lord Skelmerton kameriyeY
0 

saat altı sularında, son ko§uyu müte· doğru yürüdü. Lakin, arkasındallı 
akıp halk yarış yerinden dağılıyor· Lavender tU tenbihi yetiştirmişti: 
ken, kendisinin tesadüfen, Lordun - Bu gece tekrar geleceğim. P•• 
bahçesile koşu meydanını biri birin· ra hazır olsun! 
den ayırd eden çitin dibinde bulun- Bu mükalemeye ıahit olduktıı0 

makta olduğunu söyledi. sonra, Higins'in bundan kendill~ 
- Oracıkta, dedi, hemen bahçe· bir pay çıkarmayı dütünmeıi pe 

nin bittiği noktada ve biraz yükse- tabii idi. Onun geçimi hemen dairıı~ 
cik bir yerde bir kameriye vardır. bu kabil işler yüzündendi. Herha 
Bu kameriyenin içinde o akşam bazı de, o gece Lavenderin peşinden şf• 
kadınlarla erkekler çay içiyorlardı. rılmamağa karar verdi. 
Kameriyeden, üç bet basamakla (Arkasl var) 
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~~~-!il). Yazan: 

Doktor, 
Kayna 

z. ş. " Her hakkı mahfuıdur qı~n~~ 

Başın G en 1 lerin Hangi 
!ardan l,aştığın1 Anlatıyor u 

Dedi. l Dedi. 
Ali Sedat, genis masanın ön tarafın- Genç doktor, hayretler içinde~~i. 

da duran iki maroken sandalyeden bi-1 Koskoca Zaptiye nazırı~ acaba nı~ın 
rine ilişti. bu kadar telaş etmiş; kımden çekin-

Jf- mişti. ,.. ....... &.U 

efik Paşa Ellnl Uzattı, - Eh, bu ifadenize karşı ne dıye-
Evrakı ldı c.eksiniz? 
O zaman, zaptiye naz11ı hafifçe ha- - Söyliyeceğim, çok kısadır pata 

rekete gel i. Baş nı, kapının öniinde hazretleri. Adil bir mahkemenin hu
duran yaver Ramazan ağaya çevirdi: zurunda hakikatin meydana çıkac&ğı-

Kah ı dan emin oldugu-m için, muvakkaten - ve •.• 
Dedi. H lbuki masanın üzerinde, kendime iftira ettim. 

';nüz icil emiş olan iki filcan kahve Şefik Paı;a, derin derin içini çekti. 
cturmaktn idi. Sanki: 

Zaptiye nazırı Şefik Paşa elini' uzat- - Her teye rağmen sükUt etse idin, 
b. Öniinde duran evrakı aldı. Sakin daha iyi ederdin. 
bir sesle Ali Sedadı isticvaba ba,Iadı: Demek istedi. 

- Hakikaten doktor musunuz?. Şefik Paşa, ağır ağır ayağa kalktı. 
- Aman paş~ hazretleri! .• Hakika- Siyah l5tanbolini içinde ipince ka-

ten, ne demek?. Bu sene tıbbiyei rnül-, Jan zayıf vücudü, sağa sola sallandı. 
kiye mektebinden diplomamı aldım. Zile bastı. içeri giren yavere: 
Diplomam, evimde. Tabii bunun kay- - Efendiyi götürün. 
dı kuyudu var. Sonra, bendenizi tanır- Diye mırıldandı. 
lar. Emir buyrulursa, doktor olduğu- * * "' 
ma, doktorluk salahiyetini haiz bu- Prenses Nadya ile, hususi hizmelçi-

SON POSTA 

Ticare Odası 
A17 clisi 
Toplaııdı 

Ticaret Odası Mecllıl dl\n 
toplanmış. Odaya ait günlük işleri 
gözden ğeçirmtıtir. Bu arada 
Esnaf Y erdım Sandığı hesapları 
da gözden geçlrilmıı. Borsa 
hakkında da bazı kararlar veril· 
miştlr. Ticaret ve Zahire Bouası 
haricinde iş yapan ıimsarlar ile, 
Borsaya Borsa itleri hakkında 
yanlıı haber nrenlor cezalandı· 
rılacaktır. 

At pazarı 
Belediye Fatihteki Atpazarmm 

Topkapıya veyahut Topkapı 
dışındaki Takk•ciye kaldıralmasıoı 
kar rlaıtırmııtır. Atpazarındakl 
ahır sahipleri pazar kaldırıldığı 
takdirde ahırlarının Belediye 
tarafından iatimlAk edilmesini 
istemektedirler. Maamaflh pazar 
yeri henüz kesin olarak teıblt 
edilmemlıtlr. 

Cumurlyet Bayramı 
Hez1rhklar1 

Cumuriyet bayramı hazırlıkla· 
rına başlanalmııtır. Cuma giinU 
ilbayın baıkanhğında bir toplantı 
yapılacak, program kesin ıurette 
teabit edilecektir. Bayramda ıtıkla 
yapılacak ıUslere önem verilmek
tedir. 

Sayfa t ı 

l __ n_h_._r_a_r_U_._M_u_· d_iı_· r_lu_· ğ_·_· n_d_e_n_: __ J 
15000 Kilo No. 60 Duz beyaz kartoo 
5000 ,, 

" 50 n ,, 
" 150000 

" n 70 ti ,, it 

25000 
" " 

70 Dubleks ,, 
35000 ,. 

" 90 Tripleka ,, 

IOOOO Kito 570 X 820 birinci hamur kağıt 
15000 .. , 00 x 1000 " il ti 

3000 ,, 7QOX 1000 CilAlı beyaz kağıt 

25000 ,, 70 X 70 ikinci hamur beyaz kAğıt 
6000 ,, 700 x 1000 ,, " " o 

4000 .. 700 x l 000 " ,, " " 
1500 Kilo 700X 1000 Pembe katıt 

20000 ,, 700X 1000 Beyaz ş(şe ambalaj kllğıdı 
500 ., ,. Pamuk kağıdı 

IOOO Adet ince zamklı bobin. 

5000 Kilo No. 70 
10000 ,, 82X l 14 

Kahve rengi kösele mukavva 
Kahve rengi ambalaj kAğıdı. 

14/X/935 Pa· 
zarteai saat (14) 

1 
15/X/935 Sı 'ı 
aaat (14) 

1 
l 6/X/935 Ça · 
wamba saat (1 ) 

117/X/935 Pe • 
' şembe saat (1 · ) 

' 

18/X/935 Cuma 
s at ,114) 

idaremiz ihtiyacı için ıartname ve nUmuneleri veçhlle yukarıda 

isim ve miktarlara yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Ver· 
mek fıteyenlerin pazarlığa lıtlrak etmek lizere hizalarında yazıh 
gün ve ıaatlerde ~o 7,5 gllvenme paralarile bir ikte Kabzıtaşta Le

vazım vo MUbayaat Şube&indedi Alım Komiayonuna mUracaat· 
)arı. ''5898,, 

---·--
lstanbul Gümrükleri Satış Koınisyonu 

Başkanlığından: 
M. K. N. Cinai eşya Ağırlığı Kıymeti 

t 

Kilo Gram 
1741 içi ipek astarlı Çanta. 94 910 

Lira 
9111 

Kuru~ 

36 
Yukarda yazılı efya kapalı zarf usulile ve arttırma ile 
satılacaktır. 

lunduğuma yüz tane şahit getireyim. si Vera; araba gezintisinden pek mah
Acaba bendenizin hüviyetimden fÜp- zun ve endişeli bir surette avdet etmiş-
bdel ettiler, sahte doktor mu zanneyle- lerdi. r. TAKVİM 

i er. Prenses Nadya, eczanenin kapatıl-
- Bana sual sormayın. Ne soral'- dığını, önüne de bir polis noktası di- •--=--=-·--=-== ====~-=--===-• 

2 Şartnamoler parasız lstanbul gllmrllklerl ıatıı komUsyonu 
Başkanlığmdan alınacaktır. 

a - Arttırmaya alt zarflar 22/10/935 Sah giintl Hal 15/30 ko· 
misyon baıkanlığı odasında açılacaktır. 

5atn, kısa olarak cevap verin. Demek kilmiş olduğunu görür görmez işi an- Gla PERŞEMBE Hwr 
&• • h d d kt aı 10 1 el TEŞRiN 935 158 ız, sayeı şa ane e, o orsunuz. lamıs: 4 - Muvakkat teminat miktara (684) liradır. 

lf- -· Ah, canavar ruhlu kocam! .. Hiç 
AH Sedat .. h · ki b · 'd' B · 

şup esız u, onun ışı ır. em, genç 
Ali Sedat, derhal kendini topladı. doktordan kıskandı. Onu buradan u-

Nasıl konuşmak lazımgeldiğini anladı: 1 zak1aştırmak icin eczaneyi kapattırdı. 
- Evet pata hazretleri!. Sayei şa- Bu genç doktor, benim için iyi bir 

hanede doktorum. • l cak F k k 
' ,. ,. .. ,. meşgulıyet o a tı. a at, artı onu 

. - Pek ala. P& guzel... Salahad- göremiyeceğim. Bu yarı mecnun ada-
dın efendiye intisabınız ne vasıta ile mm karşı&ında, gene ll!ktan, sevgiden, 
olmuştur! Ve ne zamandan başlar?. ı eğlenceden mahrum ıztıraplı bir ha-

- Paşa hazretleri! .. Affınızı istir- yat geçireceğim. 
ha~ ederim. Bu suali: bendenize Be- Diye bağırmıftı. 
Yoglu mutMamflık dairesinde de 
&ordular. Demin de arzetmiı;tim ya. )#.. 
Hakaret görmemek için lakırdıyı kısa Madam LA Prenses 
kestim. Şöylece sudan bir cevap ver- Prens Demirof, onlara bir ıaat ara
dim. Acaba bendenize sorulan Sala- ba gezmesine izin verdiği halde, çar
haddin efendi, hangi Salahaddin efen- çabuk avdet etmişlerdi. 
didir? .. Arkadaşlardan doktor yüzba- Konağa döner dönmez; prenses 
fi Salahaddin efendi vardır, biiiir. Ma- Nadya, kendisini yatağa atmış; gene 
liye ketebesinden Salahaddin efendi sinir buhranı eserleri göstermeye baş
vardır, ikiiii. Mısır çartıda aktar... 1 Iamıştı. Vera, doğruca Prens Demiro-

- Hayır •. Hayır .. Öyle Salahaddin, fun odasına gitmiş; büyük bir telaş ve 
efendi değil. Hakanı sabık Murat e- heyecan göstererek: 

fendinin mahdumu, şehzade Salahad- - Asaletmaap !.. Madam la f-ren-
din efendi. ses, yolda tekrar hastalandı. Zannede-

)#.. rim iyi bir halde değildir. Çabuk dok· 
- HAfft Paşa Hezretlerf r tor getirtiniz. 
Doktor Ali Sedat, yerinden fırhdı. Demişti. 

Bir anda, başına gelen i,lerin, hangi Prens Demirof, derhal saraya ha-
kaynaklardan ta~tığını anladı. Ellerini ber göndermiş; ( etibbayı hazreti şeh
kaldırarak: r!yariden, İbrahim Pa~a) ile Mustafa 

- Haşa, pasa hazretleri; haşa ... Bey isminde bir sivil doktor gelmişti. 
Birden bine kadar yemin ederim iri, Prenses, bu iki doktor tarafından uzun 
0 Salahaddin efendiyi tanımak su ta- uzadıya muayene edilmiş; saray ecza. 
rafa dursun; adını bile ömrümde ya nesinden ilaçlar getirtilmi,; bu dok
üç, ve yahut bet defa İfİtmişimdir. torların nezareti altında hastaya veril-

- Amma ve li.kin evrakınızda Sa- miş; fakat sinir nöbetlerinin önüne 
lihaddin efendiye minelk ,. · ' · b' .. I" ·ı · t' Nih t .. auım ıntısa- ır tur u geçı emem•• ı. aye , pren-
bmız oldugundan ve ecnebi postalari- sesin bir müddet kendi haline terkedil-
le muhabereniz bulundugu~ ndan baha · k 'I ı' •ti" e- nıesıne arar ven m -r • 
diliyor. Hatta bu husustaki ifadenizin + 
altını, bizzat imza etmişsiniz. Bu imza iyi Bir PIAn 

• • ·? 
ıızın mı·.. Yirmi dört saat süren bu buhran-

- Evet, paşa hazretleri. imza ettim. dan sonra doktorlar, avdet etmişlerdi. 
O imza, benimdir. Yalnız, demin ar- (Arkası var) 
2etmiştim. Çok çile çektim. Çok baka- • ·-- · ·· · · · · - · · ..... · ·" ·-... · ·-·-
rel gördüm. Öyle canavar ruhlu, öyle Antalyada Pehlivan 
vicdansız... GUreşlerl 

)#. Antalya TUrk Hava Kurumu 
itiraf Sahnesi tarafmdan 30, 31 birinci teıriden 
Şefik Paşa, telaş etti. Parmağını kurum menfaatine pehlivan gU

dudaklarına dayıyarak kapıya göz gez- reşlerl tertip edilmittlr. Müsaba· 
dirdi. Sonra, anlaşılır, anlaşılmaz bir kalara iştirak etmek istoyen gU-
nurıltı ile: reşçller Ha\'& Kurumuna mUracaat 

- Sükiit!.. edebilirler. 

Arabi 1354 ~ Rumi 1151 
10 Recep E7IOI 27 

Evkat Euaı Vautl Yalı.it Eaaal v ... u - - - =-
GUnet 12 26 6 os Allta• tJ-
Ö~le 6 22 ııı oı Yalaı J 30 
İkindi 9 33 ıs 12 tmdk 10 50 

lstanbul dördüncü icra dairesinden: 
Yeminli ehli vukuf tarafından bütününe 
1485, bin dört yüz seksen beş lira kıymet 
kesilen Fatih Çarşambada Tevkiicafer ma-

5 - isteklilerin Ticaret Oduınca kayıth tüccar olduklarına dala 
teklif .zarf arına 

6 

Odadan alacakları vesaikı uıulU dairesinde 
koymaları liıımdır. 
Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektuplarına 2490 aayı ı 
kanunun 33 l\clt maddesindeki gösterildiği ve yukarda (3) eli 
fıkrada yazıldığı llıere saat 15/30 kadar makbuı mukabilinde 
Komisyon reisliğine vermeleri mecburidir. "6191 •• 

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

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akıl 
hastalıkları milteh l ısı 

Cııialoihı Keçi Örea apuhaaaı Tel. 2:!033 l:y, JCaclıkÖJ BıharJye ileri aokak Tel. 60791 

hallesinin Molla Murat sokağında eski 9, Kütahya icra memurluğundan: 1 Taıköprü hukuk mahkemesinden: Ta§• 
yeni 31 No. kısmen kargır, kısmen ahı;ap K"tah n Saka köyünden Hasan oğlu köprünün aıağı Emerce köyünde deli Mus· 
içinde elektrik tesieatı bulunan ve daire • u yanı lafa oğlu Ahmedin kansı Kornapa köyün-
mizce açık artırmaya çıkanlmış olup şart· Sadullah tarafına: . den olup İstaııbulda Beıiktaş Şişli l'se 
nomesi 30-10-9 35 günlemecinden itibaren Saka köyünden Çavuı kızı Zehhaya mektebinde hademe iken elyevm ikamet
divanhaneye asılarak 11-11-935 günleme· mahiye 18 lira nafaka dan olan borc~uz- gahı meçhul bulunan Ali kızı Züleyha al y
cine rastlıyan pazartesi günü saat 1 4-16 dan ötürü oturduğunuz yere yollanan ~cra hine açhğı boşanma davası giyabında ola· 
ya kadar dairemizde satılacaktır. Artır • emri müba§İrin metruhat'iha naza~~ ık~~ rak icra kılınmakta olup davacının geçim
mıya girmek için yüzde 7,5 teminat ak . metgahınızın meçhul olmasından bil~t~blıg sizlik hakkında gösterdiği phitlerin i r -
çesi alınır. iade edilmi§tir; bu sebepten dolayı ilanen mama ve bu muameleden bahs ile müddei• 

Bı'rı'kmiş vergi, belediye resimleri ve va- , t bl' t 'f karar verilmiıttir 1 b ~·~ · k bl'w• ı. e ıga J asına "% • a ey e uanen gıyap arannın te ıgme r..n• 
kıf icaresi müşteriye aittir. Artırmada gay- Karınız Zelihaya ve çocuğunuza takdir rar verilmiş ve devamı muhakeme 6 tc~ri-
ri menkule takdir edilen kıymetin yüzde edilen ayda 18 llra nafakanın on beş gün nisani 935 çarfamba günü saat ona b ra-
75 ini bulmak şart olup aksi halde en son zarfında öderuneıi bu bapta bir itirazınız kılmıf olduğundan Züleyhanın işbu günde 
artıranın taahhüdü yerinde kalmak üzere varsa bildirilmesi, aksi takdirde muamelatı mahkemede hazır bulunması veya bir ve· 
artırma 15 gün daha uzatılarak 26- 1 1-935 İcraiyenin kaffesi giyabınıza yapılacağı ic- kil göndermesi aksi takdirde muhakeme 
günlernecine rastlıyan salı günü ayni yer ra emri makamına kaim olmak Üzere ila- giyabında neticeleneceği ve giyabında ya-
ve saatte satılacak ve bu sefer kiymetin nen tebliğ olunur. pılan bütün muameleleri kabul etmiş ııayı 
yüzde 75 ini bulınazfla 2280 No. lu ka • larak bir daha mahkemeye kabul olunrnı• 
nun ahkamına tevfikan satış geri bırakıla- B b yacagmw a daır' olan aiyap karan mahkeme Üçüncü icra memurluğundan: ir orç· r.• 

caktır. tan dolayı 35-990 No. lu dosya ile mah· ilan tahtasına ynpJ§tınJm11 olduğu cihetle 
2004 No. lu kanunun 126 ıncı maddesi 1 h 1 f keyfiyet ilan olunur. 4-10-935 

mucibince ipotek sahibi alacaklılar ve di· cuz ve satışına karar verilmiı olan mu te i 
nevi oda takımı 1 1- 10-935 cuma gun ı ğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiple-
saat 9. 1 O arası birinci açık artırma ıle ve rinin gayri menkul üzerindeki haklannı hu-
artırma bedeli muhammen kıymetinin yüz· susile faiz ve masrafa dair bulunan iddia-

larını müsbit evrakile birlikte ve 20 gün de 75 ini bulmadığı takdirde 13-10-935 
içinde dairemize bildirmeleri lazım olup pazartesi günü ikinci açık artırma ile Top
aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol· hane Topçular caddesi 501 No. lu aparlı· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından manın 503 No.lu dükkanında satılacağın· 
İ!!!.riç lılırlar~ Daha geniş bılgi edinmek is- dan talip olanların mahallinde bulunacak 
tiyenlcrin 35-727 dosya numarasile daire- memuruna müracaatları ilan olunur. 
mize müracaatleri ilan olunur. ( 15326) ( 453 70) 

~ 

VAPURCULUK 
TORIC ANONiM ŞIRKln 
IST ANBUL ACENT ALIÖI 
Umu Han, T elefonı 1129111 • 

TRABZON YOLU 
AKSU vapuru 1 O Birinci 

teırin PERŞEMBE aunn aaat 
20 de HOP A'ya kadar. 

iZMiR SÜRAT YOLU 

lstanbul Asliye Birinci hukuk mahkeme· 
sinden: Galata da Voyvoda caddesinde 
Ooyçe Oryenbank Orestnerbank şubesinin 
Şişlide ! ulaskargazi caddesinde 300 nu • 
maralı Marİ apartımanının No. 4 te Vrıı· 
tel zimmetinde olan alacağına mukabil 
mumaileyhin bankaya rehin eylediği 205 
altın lngiliz lirasının ticaret kanununun 
7 66 maddesine te'. fikan ,;atılması hak.kın 
da scpkeden talebinin ikametgahı hazııı 

meçhul bulunun medyuna kanunu mczku· 
run 767 inci maddesi mucibince iliinen teb-
liğine karar vcrılmi ve ılanın bir nüs~ 
mahkeme divnnhanesine talik kılınmıs ol 

Biga icra Meınuı luğundan: Bi ad 
Cafer oğlu Hnydara 2 70 lira ve m raf 
borçlu Biganın Kurşunlu mahallesinde Ali 
oğlu İsmailin ipotekli tapunun 25-2-34 T. 
ve 205 No. sunda kayıtlı Canibi yemini 
Cemile Cennet müfrez hane avlusu yunı 
çarkçı Bican hanesi, nrkaııı Osman, cep• 
hesi yol ile mahdut 300 lira kiymct tnk
dir olunan maamüştemilat bir bap h .ne· 
nin paraya çevrilmesine karar verile rck 
6-1 1-935 çarpmba günü saat 14 tc Biga 
icra dairesinde sablacaktır. Satı~•a gayri 
menkul takdir olunan kiymetinin yiızdc 
75 ni bulmazsa en çok arttıramn taahhü
dü baki kalmak üzere satış 1 5 gün daha 
temdit ve 1 5 inci günii ayni snatte en fazla 
arttırana satılacaktır. Sntıııtan mütevcllıt 
bilumum masarif ve ı.icreti tellaliye mü te· 
riye aittir. Bu hanenin birikmiı üç senelik 
\'ergi bedeli saııs bedelindt•n maliyeye ve· 
rileceJ..."'tir. Dnhn fnzln tnfsilat almak i ti 
yenler de talip olanların yüzde 7 bu uk 
pey akçelerile Biga icra d ire ine müraraat 
ı•tmeleri ilan olunur. 2-10-935 

SAKARYA vapuru her hafta 
PERŞEMBE glinleri saat 16 da 
lıatanbu!dan IZMIRE ve PAZAR 
glinleri de IZMIR' den lstanbula 
kalkar. 

duğundan rahin işbu talebe karşı bir ·guna • _ 
itirazı mevcul olduğu takdirde işbu ilanın ,.~ Dr. lbrahım Zatı 
neşri tarihi ferd sından itibaren üç gün 1 Belediye kartıaıada Pıyerlotl 
zarfında rnrthkemeye bildirmediği takdir- c ddulode No. 21 
de mezkur 766 ıncı maddeye tevfikan .cm· Herıün öQ"ledea aoora hnatalarnıı 
vali mezlti'mmin satılmasına karar venle • .._,ı.İkambıİİuİllİleİİdİİİeİİr ... ________ ,,,,. 
ce~i ilan olunur. (15371 ), -.. 
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Karak8y 

• 
1 

Elbise Maiazasında büyük tenzilit 
· Toptan Fiyatına Perakende Satıı 

Çoeuk Mupmbalan 5,5 Uradaa itibaren Empermeabilbe Gabarclia 18 '/ Uraclaa 

8,5 
Pardealller 3 itibaren 

Çocuk Pard .. llerl " " Erkek •• katlan mupmbalan 11 .. 
Erkek Elbiıaelerl 15 ., ,, Kadın PardeaDleri 12 1/2 ., 

/&marlama Ko&tümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta hllylk tenzilit 

BiR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER 
Tiril llaarll CemlJ•tlllla ~ 

BOyOk Eşya Piyangosu 
1111/135 118 981dUJOr. 

ikramiye: 15400 Lira 
. BiR. BiLET BiR LiRADIR. BOTON PIY ANGO SA TICILARINDABULUNUR. .. 5264., 

Hayatın nefesi 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLl!.TLERI 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTIDARSIZLltil 
ve 

BEL GEVŞEKLitiiNI 
ıiderir, J•tamak D•fHini iade eder. 
Ecsaoelerde bulunur. 1ataobulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafıilit için Oalata 

Poıta kutuıu 1255 ' , 
,_ __ T_ll_r_k_H_a_va_k_ur~u·m·u---~ J!.E!!~~~ 

BUYUK PiYANGOSU ......... ~ 

libMEN .UU U UNLJ.c; .. ,.. bat ıup 'l'UHAN tır1&f krt: mı ~l\11~ 
ALINIZ: llemoua blmadıfıaıs takdirde, Sirkecide Nur hHındaki 
Turan kumpany&11, tllptl a9ık oldutu lıalde alacak .,. paraııı11 
iade edeoelrtfr. 

1 

Şimdiye kadar hin!erce kiıiyl zengl 1 etmiıtir. 
19.cu Tertip 8. cı Ketltle 11 1. el Tetrln 935 dedir. 

IUyUk ikramiye: 2 O O • O O Q Liradır. 
Ayraca :30.000, 20.000, 15.00(), 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

beheri ( 30.000) liralık iki mllklfat vardır. 

lstanbul Beledlyeal lllnl•rı 1 
Ke,.f heli 212 lira 74 kurut olan Karaı8mrllkte 27 el ilk• 

mektebin tamiri puarhia konulmuıtur. Kefil ••rakı levuım 
mOdOrlOğUnde ıörW8r. Pazarlı;a tlrmek lıt•1•nler 18 llrahk •a
nkkat teminat makbuz veya mektublle beraber 1111 el teırlD 935 
cuma ıllnil 1aat 16 da lewazım mlldlrllljllnde buluamahdır. ( 1 ) 

( 6324) ,,. .. 
Senelik muhammen kiraıı 30 lira olan Eylpt• Kmlm91ft ma

halleainde Kalenderbane caddHlnde 5 No. b Ramaıanaja lliektebi 
936 senesi mayısı ıonana kadar ldraja ••ilmek tızere pazarhta 
konulmuıtur. Şartnamesi lewazım mftdllrlljilnde ı&rlllr. Pazarlıja 
ıfrmek iıteyenler 225 kuruıluk munkkat t~miaat makbaa ••J• 
mektubu ile beraber 11 blrinciteırla 935 cuma ,Oal Nat 15 ele 
daimi encDmende buluomaladır. ( B • 1110 ) 

Denlzyolları 
lfLITMlll 

Anateleri ı KuaklJ IC.lprlbaıı 
Tel. •2162 • llrlleel Mllalr4arAde 

Haa Tel 12741 

Mersin Yolu 
ÇANAKKAL! Yaparu 11 Bl

rladtıtrfn CUMA .... 1Ut 
11 de MERSiN'• bclu. •'8268,, 

Soa Potta :U.aa• 
......,.. ..... 1 1'llıll 

L.T.PiVER 
PAR İS 

~İMAYİ YA~ATAN DAY1HAOfıı 

Reve d'or 
f SAN S-lOS10n 

"E PUOOA 

Parfümöri L . T. Pi VE R A • Ş .. lstanbul Şubesi 
$işli Ahmet Bey sokak No. 56 . Tel.ton ;'3044 

Ev veya Apartımanını değiftlrenlere 
lnailiı mutamba •• Linoleom, licinı1 stor n perdelikler Ue markiset, 
etamin n filelerimizlo nsair mefr,1111ta ai' malları'lllzın 991it flaf uıDI 
tetkik etmt'k menfaatiniz lcabıd r. 

GALATA MEFRUŞAT PAZAAI 
FizuU İbrahim ve f. Kiliüa ı Galata Tünel caddeıi 2' 

~llİll--lllİlllllii--· T~oitl ı 439S7 41111-------

yemekte,. sonra bir ffk6r 
: kadehi mıktarında ••tlmall 
$. kıaa bir zaman artında 
: en kansaz hastalar lıuvvet· -C ıertnl lktiAb edet'ler _ 
- ORUft lçın zaytf oıanıar. ~ - -E hastalıktan veya farla ça· -=: 
-- l"maktan kuvvetsiz dG•ml• = - -= olanlar. pek sert ne,vO nO- =. 
E ma heAbile yorulmu• gene- = == ler kansız genç kızlar ve = =. ihtiyarlar. _ 
~ Tıp taldllt•• takdırnalMl••I haız : 

~ e e : uınıum 
a1tırı•11uc 

.. ralH almalıdırlar. 

BOtOn Eczanelerde ehwen 
flatla satılır. 

Ben her~ün; bir başka güzelim I 
Kocamı kendimden ıotatmamamıa 

çaresini bGyle buldum 

KREM PERTEV 
aayeılnde ona herıDa bqka bir 

kadın sibl ılrthall1oram. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı 
İstanbul Satınalma Komisyonunda 

1 - Deniz vuıtalan için boya, UıtDbl •• lalre olmak iz_. 
53 kale• ...ı.eme 12110193$ cu .... te.1 alall Mat &.1 • puu' 
yapılacakbr. 

2 - Evsaf Ye allmunelerl komiıyoodadar. 
3 - Bunların taımlaamıt parası 2448 liradır. 
4 - lateklilerla 2490 ıa) ah k•nunun 1 ve 2 lacl maddelr 

rlndelcl yeaaikle beraber %7,5 tutarı olan 184 l°ralak Y91De mar 
buzu yeya Banka mektuplarile beraber komis7 ..... eleri. "6290.ı 

RKVUll -""' ••t•v•n••· 
C...., • ._.... - ftnl 9'-•unde e1ıeer 'lfGkMI& 

_... _..,... mull•Y••• edlnla. 

1eu~ ••r •111ır edininiz. 

REVUE 
...ane..,,.. .mttne anııyaca1&eınıa. 

\-..a DeDoeu ı ........... 8ahGe İCAOt. T at Han 18 t'elefon : ll1U4 


