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Paris, 11(A.A)-Jurgazetesinin muhabirini kabul eden; 

boğmak istediğini, bu yüzden Milletler Ce
miyeti ve Kellog misakını ayaklar altına al
dığını söylemiş, Habeşin, hiç bir suretle 
istiklalinden ve topraklarından fedakArllk yapmıya

• 

cağını kesin bir surette tekrarlamıştır. 

Kondilis Kral Naibi 1 Bazı Türk Gazeteleri 
Çaidaris Yeni Durumun Usullerine Mu~ On iki Adaya Sokulmıyor 

A k' d } ·ı M 1· t A . Jd Gerek Mevsuk hususi haberJerlml
arız r a aş arı e ec ıs en yrı 1 ze, gerek on iki adadaki bazı gazete 

Çaldaris: Yeni Kabinenin., Kır al Jorj :::ıe=~d~~·lı: m8f :maı:-
Meclisten Liste•l · , Hili bazı Turk gazetelerın1ny:: 8~ 

Atiaa, 11 (A. A.)-v .. ı •ık6•et L d girmesini yasak et l tir H ı~A. b 
A ıd . a,.ı.r1 li•t•al ıadvı ondra a m ş • a ua u 

yrı 1 ba:::=:0 
•• 
0~:.·~~.,:'°=!~~~.::; adalardan birinde, bayii çağıran bir 

... Londra, 11 (A.A.) - Eıkl ld A iri t blh hl 
Atlaa, 11 (A.A.) - Atlaa Teodold1, Si Bakanı General Papa· Yunan K1ralı Jorj hiJA burada &rem ' en }ôfına bu Ttlrk 

\ Ajan•• bildiriyor: ıo-. Han Bakaaı Gea•ral Nlkolaldi., bulunmaktadır. Kendiıinln b lr t } rlnl 
Uluul amamblenla din 611•· Bahrl1• Bakanı Amiral Duımaniı, uçakla Yunaniıtana dönmeyi lı· gaze 8 e satarsa hudut harf cine 

den ıonrakl toplantııımn baılaD- ftflaakaltt Bakanı Ba1 Mnromlhali•, tedltf hakknıda çakan haber, 6111 ıa.1karılacom d hl b t kt 
11canda JIDI bllkiimttba talaltf Ula•l ikoao•L 8akH• L.Q..... ..laıetlırit fınchm iatdanmnh•. y• Uf§.Am ft eyan e me en 
t&renl yapılmqbr. Is ı.ıert Bakaaı a. Sblau, Tiz• a.. iki::it9}.;;~:-~;.-~ 6'Aklnme--ı•tfrı 

Bundan aoara •il eıld Batba- kaaı & Yaaaopwlo•, Tarı• Babaı Y- .aa&Jl9 • 
kan B. Çaklariı'• verllmlt ve B. B. Skaloro., Soıyal Yarclım Bakanı 3 - Geneloya kadar naiplik bat- So11 Poataı Ort.da lllak•I lllr .. bep olmedılı hald-. - iki 
Çaldarfl, takip olunan usul• mu- 8. Atlmayeal1, Fin••• Bakanı Bar bakan tarafmdan yapılacaktır. • adada it.ip• memlll'ları taratıada11 all11m19 olaa bu lmran• 
halif bulunduğunu aGylecliktea PapatanHİJU, Kültlr Bakaaı Bay 4 - Yeni ana yaunın onaylanma- bizi mUtehanlr etllll•I drleraelr, hakikati ifada ebnlf olun• 

ıonra birkaç doıtu ile birlikte TurkoYa1iI:•. ıma kadar, muvakkat olarak 1911 ana C • K 
ıalonu terketmittir. 1 Kabln•r• dahll 111Ustetarlar: yuuı meriyet mevkiine konmu,tur. enevrenın ararı Münasebetile.. 

. Serbest fikir partiıi başkanı B. Baıbakanhk mlıteıar ı B. Me~ku•l• Atina 11, (A.A.) - Uluaal uamb· 1 
Met~ ~en.i h~ete müzaheret :.~~::~:~~. : :: ~u:::toklı lenin dünkü toplanbıı esnumda, bü- ngiltere ileri Gı·tmeden 
edecegını bildirmİftir. UluHl ekonomi " 8. Yorıl Ralliı yük bir halk kütlesi parlamentonun Ö· 

Ba,bakan General Kondilia, hükU- Kllbl••r• d•hll ge11el valller nünü doldurmakta idi. it ı B ç • 
met beyannam~inde .... Yunaniatanın MakedODJ• , .... yallıi; B. ~anta• Müzakerelerin sonucu halka bildiri}. a yanın aşının aresı-
dıt sıyuumda hiç cleiifmeden kaldı· Eplr " " B. Şhman diii zaman, bu halk cotkun gösetrile-
iı hakkında teminat vermiftir. Trakra ı•nel nll•I B. Arıiropuloı re bqlamlfbr. Ordu ve kralcılar bilhu- B k "' s •• 1 • 

Nihayet genel alklflar arasında, met- Girit ,, " B. Taant'!!.- .. memnundur. Şehrin bütün sokak. ne a a ca gı oy e D ıyo r 
ili apğsda bulunan kararlar onaylan- bunu tasvip ederek tunları onaylar: lan, hidiaeleri tefsir eden ve iltihakı- . 
mıflll': 1 - Cumurluk rejimi liğveclilmİt" nı izhar eden halkla doludur. Panı 11 (A.A.) -: Ce~~e'de Si (~Oeuvere» gazetesi, Muuolininin, 

Bqinci ulusal asamble hükUm l tir Bu dakikaya kadar bi b. bidiae l devlet, ltalyanm paktı çıgnemekten lnaıltere Kızıldenizdeki bütün liman-
beyannameıini nazarı dmkate ala~ 0

2 - Geneloy teıpit eclilmit olan 3 mam1ftır. ç ır 0
• suçlu olduğuna karar verdiklerinden, lann abluka albna alınmasını teklif 

' _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . gazeteler, bu mabkUmiyetin hemen he- etmezden evvel müzakereye, ıirit-

Amb as ebat Muharebeleri
• '''' · '' ·' · ·· men toplulukla alımnıt bir karar ol- meie çahfacağını sanmakta ve fUDla· 

K 
duiunu önemle kaydetmektedirler. n yazmaktadır: orsan 1 n · · .Ecno dö Pariı gazetesinde pertinax, ((Duçe, durumun Afrikadaki or-

Asmara, 1 O ( Alman ajan11 
bildiriyor ) - Ambaaebat clYann· 
daki muhanbe:er ilk defa hakiki 
bir ıaYaf olmuıtur. Edegahamuıun 
lıgall, ınkulciı noktal nazarından 
biJhaua mtıhimcllr. Bu yer 

1 ' 

Adıgraaın 16 kHometre meHfe-
ılnded;r. Ve yllkıek bir dai 
listllndedir. Buruı, birçok defalar 
elden ele geçmiıtlr. Habeıler, 
birkaç defa makabli taarruzlara 
geçmit?ırdlr. ltalyan ıtmal ordu· 
ıunun sol cenabı, general Santi• 
nln kumanda11nda olarak Odaıa· 

50,000 Habeşli 
Pa ·iı, 11 ( Özel) • viya Roma 

- Entransijan muhabirinin Adi•· 
abab ... dan verdiği bir habere göre 
Habetistanın •abık Parlı sefiri 

Getatcbi 50.000 kltflik bir kuvY~tle 

Kaf 'adan hareket etmiftir. Şimdi 

Au11a yaylasında bulunmaktadır. 
Cepheye doiru ıırkqor. Fakat 

-·H ......... a--r .. r ...... a.-r--=d····a temin edilen topluluju istisnai bir hi- duıu için tehlikeli olduğunu kavramak· 

Aş k 1 
diae telikki etmekte ve ltalyan ahalisi ta ve İngilterenin, İtalyanlar tarafın. 

dan Habefiatanda herhang · bir üe1 

H ' ı ki faal ve zengin olan litin Amerikada· ff ki ld _..ı!ı ___ . ı s 

azır l ar v muva a yete e ıcuunıeaıne meydan 
6 azan: ki devletlerden biç birinin bu karar vermeden kad . • t sonuna ar gıtme)"1 er• 

Harrar (Habeıin cenubunda)
Cibuti·Adiıababa Hattanın cenub 
unda kain olan bu ıeblr metaaetle 
harbe hazırlanmııbr. Şehrin dar 
ıokakları aaker!erle doludur. 

tiarann şöhretli •e maruf ku-
(Devamı 6 ncı yüzde) 

1• · k&a•; ·ıs· ki.~~~tre · ii~~1~iıiiit'1r7 
(DeYamı 6 ncı sahifede) 

cepheye sarkıyor 
. ._ ... .._..__ ····----.. ··-··-·······---· 

Talihli Kadın 
Bu numarayı, Emirginda, Mektep 

sokağında 30 numarada oturan Bayan 
Habibe kazanlDlftll'. 

----·-··--······· ........................... ·-····· 
banp ••pheye gldeceil belli 
dttiü-

Kadircan Ka/lı dlfında kalmadsğını kaydetmektedir. cih edeceğini anlatmaktadll'.» 

BUyUk •tk ve deniz ro· 
manı bugUn ••klzlncl 
aaytamızda ba9lam19t1r 

Piyango 
Çekildi 

Büyük ikramiye 

200,000 Lira 
Kazanan 

7009' 
Diler numaralar 

aayfamızdadır. 
11 had 

Londradalngiliz Faşistleri 
ile Kanlı Bir Kavga 

Londra, 11 ( A.P. ) - Boraa 
önllnde üniformalı 1 ~· ız faşiıtle· 
rile birkaç yDz banka memuru 
araaında kanla bir kal'tılaıma 

olmuıtur • 
Fsrkaıarının gazetealnl satan 

faşiıtler halkm hlicumuna uğra· 
mış'ardır. Bu milnasebetle bir 
kargaıalık olmuş, bu arada bir· 
kaç kiti yaralanmışbr. 

F aşiıt gazoteainin nuahaları 

aokakta bir yılın haline konarak 
yakılmıtbr. Halk, müdahale et• 

mek f ıtf\yen poliH de bOcum 
.. tmiştir. SükOn iade olunmuttur. 

Bir Radyo Kulesi 
Devrildi 

Kolonya, 11 (A.A.) -- Fırtı• 
tana, Langenberg radyo iataayo
nun.un 160 metre yUkaekl'ğlndekl 
Emısyon kulesini dev.rmiıür. in• 
sanca za) i t yoktur. 

Tenerlf Vallaınln katlı 
Madrit, 11 ( A.A. ) - Tene

rif YaliaiDl Gldllreo katil yakalaa
mııtır. Katil genç bir adamdır. 
Adı gitli tutulmaktadır. 



( alkın Sesi) 

Uluslar Sosyetesinin 
Toplantılarından 

Ne Bekliyorsunuz? 
H ııbeşiatan Cf pbelerinde dnam 
eden kanlı kavıalar gün. ıaa\ 

gectikçe kızıımaktadır. Beri 
tarafta ikide bir toplanan muılar 
Soıyete&ıinde zeort tetbirler dUıll· 
nülmekt• ve eulhu temin çareleri 
araştırılmaktadır. Bu münasebetle 
dün Lir yuıcımız raıtgeldikleri 
kimH!ere yulcarılci ıuali aormuıtur. 

• 
Sultan hamamı E•kl ç•fme 

•okaAı 9 No. dUkkln Hablpı 
- Ulu•ar SotyetHI, iti bablre 

•ıatmaktadır. Şimdi, ltalyan • Habeı 
•avuının alcibeti halclrındaki hGkGm
lerl toplar Yermektedir. 

Harbin hızile U la.tar aoayetHlahı 
faaliyetindeki atırlık UHı •dald fark, 
bir tuıaı:ıla bir kapla•bafHın 
yQrOyllıll aruındaki fark kadar 
bDyDktOr. Bu sidltl•, Ulutlar kurama 
bir karar nıloc:yı kadar. Habeıit
tanda ya tek Zenci yahut da tele 
it '1an kalmamıı olacakbr. 

• Ortaköy, Hamam aokalı 41 
•umaraıı hane, Vefik: 

- Az zim, Ulutlar toayeteainde 
t8z ıöyleyealerin tulhu her ne ba
huına oluna ol••• temine çalıt•n• 
Jarıa hOtııOıılyet betlediklerl muhak• 
lcak. Fakat onlar, bu top tlfek, 
tank, mltral701 ıilrllltQıll aruıada 
birbiılerlaia tetlerl•i duyamıyorlar 
ld anlatıp bir karar nrebllılnler. 

• 
BakarkBy, CevlZllk, Murat-

pa,a eokalı 19 numar•h h•ne, 
Mustafa: 

-Geçenlerde psetelerde okadum: 
Ulutlar Sos7etetf bfr anıu:utal ciaa7et 
mahkemHİ •ibl, Habeı - lta]yaa bar
lıinio mct'ulünO aramı• Ve kabahati 
ltalya'da bulmu .. 

Bu, bence, mHeli t0kakta bıçak 
bıçata r•lmit iatanlar buğaala111lar• 
lcen bunları teyredea zabıta memur
larının ayırmıya ıirltmeylp de, etraf. 
tıki 'erden kabahatin hangi tarafb 
oldufunu ıo•uttarmalarına beouz. 

Enell Habeı ç~llerlne akan lıaa 
nehrini durduraa!ar da, mea'ull aonra 
arualar daha !tabet olur! 

Amma oradaki diplomatlar b• 
öğOdUme rıılleceklermit- Ne çıkar? 
Kırk 7ılda bir de o•lar biııe ıiUıüalerl• 

Emniyet DirelctörlUğUnUn 
Bir izahı 

Emniyet DlrektörlüfCloden: 2/10/935 
Ctarlbll ın•tenlzla 1 laci tayfatmın 
4 6nell ıOtununda ( Mardin bba71 
aleyhine bir dan ) batlıtı altında 

Hki Em. MldilrCl tarafından dlS• 
TilldOA-Daden babı·ıe bir poliıia mi• 
racaat n tik'"ayet ettiti 7az.ılmaktadır. 
Böyle bir mlracaal ye tikAyet dkl 
detildlr. Hututile Em. MOdGrlltll 
memurları arraında keadilerine mü• 
dürlülc et•it olan Bay Fehmi gibi 
deterll blr Amir hakkında bilhatta 
arkuından , :kiyet edecek tıynette 

bir klmte yoktur. Bu it gaıttede 
yazılan lılmde bir me111urun aleluıul 
but.aJıtından dolayı polit doktorlarına 
tab i bir müracaatinden Ueri gel•it 
1anlıt bir durrudur. Tekzibini dilerim. 

SON POSTA Birinci Teşrln 

. ______________________ __.ıl~o_h_h __ ____.. 
__ _ Bir iki 

1 

1 
1 

Aka1 ldıırHlnl• 1aptırmakta oldafu yeni KadıkÖJ n Haydarpafa itke
le1i•l11, havuzlarda basırlaau dubaları bitiril••k lzeredir. Dubaların 
dlftr ektikleri de tamamlandıktan n ılmdild itlıele, FlorJ•J• aaklola .. 
duktan ıoara, köprGde yeni lekele kurulacaktır. 

Yakardakl rbi•de •i•ataları takılan reni lıkel~DİD dubalarıaı 
ıörOyortunua. 

Ekmek Narhının 
Geçirdiği Macera! 

Son tetkikte ekmek narbının 
ıeçlrdiği macera bir hayli ıarip
tir. Narh komisyonu ekmeğe 10, 
francalaya 20 para zam yapılma• 
ıına lUzum görmUf, b6yle karar 
Yermtı, fakat iktisat direkHSrO bu 

kararı bo:1mu1t ekmek aubınan 
ibka edilmesini mllnaalp aörmUr 
tftr. Son olarak daimi encftmen 
iti gözden geçirmlf, orası da 

komlgyonua karanaı doğru bul
duğu içla lktlnt ml1dftriln0a 
karann1 bozmuı, ekmek narhına 
10 para, francalaya da 20 para 
zam yapılmııhr. 

Bu yU:1den de gazetelerde bir 
ınn ekmek narbına zam yapıldıjı, 
ertesi gün narhın lbka edildiif, 
daha ıonra da ekmek narbma 
ıam yapıldıiı haYad~ıl çıkm11br. 

Talebe Yurdundan Çıkarılan 
Talıbelerin TefıbbUsleri 
Tıp fakUltHinJn, EylW devre

ıinde yapılan; birinci doktora 
imtihanlarında 75 ıenç muvaffak 
olamamıılardı. Banlardan çoiu 
Tıp talebe yurduııa menıup ol
duklarından, muvaffak olamayınca, 
Talebe yurdundan çıkarılmıılardır. 
Baıkaca, barınacak yerleri olma· 
yan bu talebeler, kendilerine bir 
imtihan hakkı daha tanınmaıı 
için, KtUtUr Bakanhğile temasta 
bulunmak Uzere, Ankaraya bir 
heyet göndermiılerdir. 

Yeni Gümüş Ve 
Nikel Paralar 

Darphanede yeni 25 ve 50 ku· 
ruılularm basılmaama baılanıl· 
mış, bu paralar kıamen de teda· 
vUle çıkarılmak D:ıere pazarteıi 
ınnll latanbul, lı:mir Ye Ankara
da kDlliyetll miktarda yeni gümllf 
para çıkarılacaktır. lıtanbulda 
yeni paraları COmhur:yet merkez 
bankası tedavüle çıkaracaktır. 

Nikel 25 kuruıluklar yavaı yavaı 
tedavUlde:ı kaldırılacaktır, dünden 
itibaren mal aandıkları ve Merkez .. 
bankaaı kasalarına giren 251ik· 
leri tekrar pisaya vermemeye 
baılamıotır. Bunlar toplandıkça 
parphaneye ıönderilecekt:r. 

Bir ay ıonra da nikel 10, 5 
Y• 1 kuruıluklar teda\llle çıka
caktır. Bu paralar tedavili• çıkın· 
ca da ılmdlki bronz paralarla 
nikel bir kuruşluklar tedavllldon 
kaldmlacaktır. 

300 Fakir Çocuğa Elbise 
Dağıt,ıacak 

Çocuk Eslrgme Kurumu Anne• 
ler Bir.iği, bu yal Cumuriyet bay• 
ramında (300) çocuğa elbise ve 
papuç Yerecektir. Ayraca ıube 
merkezleri do kendi bGtçelorino 
göre birkaç ylb: çocuk giydire
celderdlr. 

Otomobil Kazası 
3835 1&yıh kamyon yllkıek 

kaldmmdan inerken sUtçU Do
donun diikkinına çarpmııtır. 

20 llktetrln 
PAZAR 

GENEL NÜFUS SA YIMIDA.. 
Sayımın gabuk bi,meal lola, 

AJlm memuılarıaın ınallerine h•· 
mea oenp nrlni1o Memurları ıö11 
tutmak, ktndllerlıa• yiyecek n L'k ikram etmek yuaktır. _J 

Sayım işleri 
llbaylık Bir Beyanname 

Neıretti 
20 llktetrln pazar ıtınil ya• 

palacak genel 0Ufu11 aayımı için, 
lıtanbul ilbaylıfı bir beyanname 
neıretmlıtir. 

Nüfuı Hyımı gOnO, dııarı 
çıkanlardan 25 lira para cezası 
alınacak ve top atılıncaya kadar 
evine memur ıolmlyenler derhal 

na yakın pollae haber verip nll· 
fualaranı yazdıracaklardır. 

Nllfuı kütükleri nıalr devlet 
ml\kellefiyetlerile hiçbir alAka11 
olmıyan Y• yalnız istatistik içia 

yapılan aayıma, eehirde aabah 
ıaat 8 de bqlaoacaktır, itin er
ken bltmeıl lçln, ıayım memur-

larmm hcrkeıe ıoracağı 16 ıua• 
lin cevaplarının evvelden hazır

lanması lizımdır • 

Doktor, ebe, ve eczane ıibl 
zaruri ihtiyaçları kaııılayacak 
vaaıtalar her mıntakada buluna• 

cak v• icabı halinde bunlar pollı 
Yaaıtasile celbedileceklerdir. 

Cihangirden Topha
neye Cadde 

Belediye Cihangirden Topha
neye bir cadde a~mak fikrindedir. 
Bunun için Cihangirde bazı 

lstlmlaklar yapalmaaı icap etmek· 
te, bu yUzdea de intaata müsa
ade edilmemektedir. Ana aahlp-

lerl de lnıaat için acele etmek• 
tedir. Bunun için bir formlll 
aranmaktadır. 

lstanbuldaki Orta Okullarda 
Yer Kalmadı 

lıtanbul cihetindeki Orta okuı. 
larda, hiç yer kalmamııtır. Semti 
ne oluraa olsun y•niden ıolen 
bütftn talebeler, Kadıköy& Orta 
okuluna, Liseliler de Haydarpaıa 
Liae&ine gönderilmektedir. 

Sis, Vapurlarrn Seferlerini 
Sekteye Uftraltyor 

Birkaç gnndenberl hllkOm ın
ren ıiddetli ıiıJer ylzUnden va
purlar seferlerini muntazam ya• 
pamamaktadırlar. Dün bu yllzdoo, 
Boğazdan ilk vapur, köprUye 
ancak 9.30dan ıoora aelebilmlıtir. 

P•z•r 01• lıl•••• a. Diyor Ki ı 

Satırla 
ZUhrevl Ha&tahklar 

Hastaneel 
latanbulda AbırkapıdakJ ZO 

hattalıklar hutanctl ton ııı ' stedl 
tGrla tednl nııta1lle techiı 

mittir. Bu hastanede yQz kadar 1 
Yardıı. 

• • • 
Bol YaAmurlardan &o 

lıtanbul ekin bölegHind• 
ınıı eYvel yagan yağmurlar 

ıonra çok mllıalt bir va:ı.lyet 

ııl olmuıtur. Yağmur 60 
metreyi aeçtiği için şimdi 
yerde gUzlUk •kin baılamıştıt• 

., . . 
Parti Kongreleri 

Halk parti:.i Beyazıt kalll 
konırHI önümüzdeki pazar 
akıamı aaat yirmide Şehzed• 
tındaki parti blna111nda topla 
caktır. 

• •• 
Beledlyenln lstatlstllC 

Yılhğı 
Belediyeni• yeni ittatittik 1 

batıl maktadır. Bu 1enaki yıllığıa 
Parlt belediyui yıllığına uyduruld 
iti• a•çen .. neki yılhklardao 
mtlkemmeldir. Geç&D tineki 
mattan faz)a olarak yenl rakkanıl 
atılmııtır. Yakında neırediJeceklif 

• • • 
Romanyadan 950 Göç 

Galdl 
Dün Bursa vapurile Romanyad": 

ıöçmen gelmiıtir. Bunların 150 beY 
400 koyunları vardır. Göçmenlere 
ıelen yardımlar yapılmıfhr. Bunlar 
İ.lkin edilmek üzere Trakya mınt 
ıevkedileceklerdir. 

• • • 
Çlkolatacıların Teteb 
Çikola•acılar ıehirde kakao kal 

dan bahisle müracaatlerde bulunnı•~ 
lamıtlardır. Bunlar Ankaraya bir 
ıönderip kakao ithaline müsaade 
için te,ebbüate bulunacaldardar. 

• • • 
it Kanunu Ya Fabrlkat 

Ulusal endüstri birliği it kanunurı&J 
ediyordu. Bu tetkikat bitmiıtir. f 
lik kendi mütaleuım bildinnedeıt 
bir kere de fabrikatörlerin mütaleal 
isteklerini sormuıtur. 

Romanya Yollle lhr•' 
Romanya yolile Avrupaya trantil 

cat yapmak İfİ bu ayın on doku~ 
~br. 

• • • 
Un Çuvallarına 

Bütün değirmenci ve 
çavailannın üzerine unun hangi ne'1İ. 
imaline mahsus olduğuna dair (lb. 
meklilrn n yahut «birinci &anc , 
1• etiket yaptıtınnaları li.zmıaeJcliii 
len bilrilmiıtir. 

"' .. 
ilbay Ankaradan 

Ankarada bulunan ilbay Mubid 
marteai günü ıehrimize dönecektir· 

• • • 

Üniversite ve Yüksek Tahsil t l 
mecburi askerlik dersleri, bu ayıll 
CÜ SÜllÜ baflayac:aktır. 

~--------'' }_ 
- Bale, Haaııı Be)ciğim .. 

1 

.. ,. Y olda1 bir adamı çiinedl, cli7e., 

1 

•••• Bir yatmanı teYkif etmitler. Hasan Bay - Babalannm bahçcıındcs 
ılyorlarmaı gibi, yolun ortaemda u.ık 
lalr 1Drtlyen birtakım bam en ahları te. 
etHler, kazaların önüne daha iyi •e 



t 1 Birinci Tefl'ln 

Hergün 
Başkaları 

Ne 
Digorlar? 

' Resimli Malcale 

• 
Belli başlı dünya milletlerinin bu-

günkü dünya durumu, ve İtalya • Ha
~ harbi hakkındaki söyledikleri a,a
ğıda hülasa edilmiştir. Bu hülasa bize 
bugünkü dünya efkarı umumiyesini 
anlatabilir. 

Alman.ada: 

SON POSTA 

a Sulh istersek a r-
S özün Kısası 

Zecri 
Tedbirler 

--------- Ek- Te -
Tramvayda, gözlüğünü takm141, ga

zete okuyordu. Bugünlerde, gazetele
rin peleri okunur) Bittabi Habet - İtal· 
yan kavgası! 

Alman gazeteleri, ltalya • Habef 
harbine karşı likaydi göstermekte d~ 
vam ediyorlar. Almanlar Habeşistan-
dan ziyade Cenevreye ehemmiyet ve- t~E~~=:::s::=:i~~;;~~~~~!;~l:=~~~~~~;;i~~~~S:::::z~~::~ 

Her biri isimden ziyade aksırığ;t, 

havlamağa, geniz kazımağa benziyen 
acayip acayip şehir adlarını heceliye 
heceliye tekrarladıktan sonra, yanıba· 
şında, esniyerek, sokağın canlı sin& 
masını seyre dalmıt olan arkada11ma 
döndü ve sordu: 

- Kuzum, Allah qkınal Bu zecri 
tedbir dedikleri ne olacak) riyorlar. Germania gazetesi, Uluslar 

Sosyetesinin, bugün olduğu gibi, Man
çuko ve Şako harplerinde de toplar 
patlarken toplanıp müzakerelerle va-

, kit geçirdiğini yazarak diyor ki: 
«Bugünkü müstemleke harbi Avru

paya ve Uluslar Sosyetesi azalarından 
birinin can damarına yakındır. Bu aza, 
paktın tatbikine ehemmiyet verdi ve 
bu suretle Uluslar Sosyetesi birdenbi
re canlanır gibi oldu. Biz Almanlara 
aelince, biz bu kavgaya karışmamağa 
karar verdik. Alakadarız, fakat kav
gaya dahil değiliz.» 

Franaada: 
Habeşistanda ne olursa olsun, U

luslar Sosyetesinin mütecaviz telakki 
edeceği tarafa karşı Fransa zecri ted
bir ittihazına kalkmıyacaktır. Yalnız 
Fransız hükumetinin d~~ı. bütün 
Fransız milletinin görüşü bu yoldadtr. 
Çihan harbinde çarpışmış olan eski 
muharipler zecri tedbire şiddetle kar
tıdırlar. Bütün Fransız milleti harbin 
Afrikaya inhisar etmesine ve dünya
nın bir defa daha büyük bir faciaya 
•ürüklenmemesine taraftardır. 

lngllterede: 
lngilterede hükumet erkaru, mat • 

J.>uat ve fikirler ikiye ayrılmıştır. Dıt 
l,Ieri Bakanlığı ile bazı nazırlar İtal
yaya karşı şicJdetli zecri tedbir almağa 
taraftardırlar. Bunlar Uluslar Sosye
lesinin alacağı mutedil tedbirlerle har
bin önüne geçilemiyeceğini iddia edi
yorlar ve Uluslar Kurumu harbin önü
ne geçemezse lngilterenin bu teşek~ 
külden ayrılmasını istiyorlar. Bunu is
tiyenler arasında Dıt itleri Bakanı Sir 
Samuel Hoar da vardır. Bunlar mu
kaddes infirad taraftarlarıdır. 

ikinci bir grup, ne olursa olsun, f n
gilterenin her ne pahasına olursa ol
aun Uluslar sosyetesi ile birlikte çalış
masına ve Avrupa devletlerile birlikte 
harekete taraftardırlar. 

Bu iki cereyan hata mücadele ha
lindedir. 

Rus yada: 
Rusya sulh taraftarıdır ve sulhün 

muhafazası için bütün devletlerin kol
lektif hareketini müdafaa etmektedir. 
Pravda diyor ki: 

«Sovyet Rusyanın c:lurumu bellidir. 
Biz sulhün ve milletlerin hürriyetleri
nin müdafiiyiz. Bizim proleterya dev
Jetimiz Jtalyan faşizminin bu emper a-
l. h k . . . y 
ıst are etim tasvıp etmemiftir ve e-

tiemez. 

Amerilcada: 

Bütla dlayHıa •8sl •1lardaaberl Ceae1'rere d8n• 
•lttlr.Dlayaaıa 18sll 8atlade apaçık bir dram oyaamyor. 
Ba dramıa akHJrleri CeaeYrede toplanan UJuılar Soıyt
teılaia aıaları. Bu Soıy•t• llit olmaı11a aza11 araaıada 
aulla• temin Yadfedal berine al••• Fakat buılne kadar 
birt•r rapa•ada. Dram bir facia laallal aldı. Şimdi Afrika 
topraklanada lıtarp oluyor. 

K111adaa hlıHı Demek ki UlU1lar SoıyetHI denUea 
Milletler eraaı mtleıaeıe1i clhan da ıulbu temin@ kifl 
dejildlr. Sulh içinde r•ıamalr için hAll Hkiıl ıribl 

kunetll olmak ıerektlr. Yirminci Hır medeniyeti ralaıa 
kunete beyan •tmHiai, bülremeditl eli 8pmHlnl blllyor. 
Sulh iaterHk. laer ıeydea HYel ancak kendi k•YHtimiH 
ırG.eaeblllrls. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Yunanistan Krallık Oldu! 
Kondilisin Hükômet Darbesi Ve 

Çaldaris Nasıl istifa Ettirildi? 
Atlaa, 10 ( Ôıel) - Yunanıı· 

&an'da krallıfın tekrar kurulma• 
ıının parlamebto kararlle yapal· 
maıı•ı lıteyea koyu kralcılar bu 
lıteklerlae engel olan Çaldarltl 
Bqbakanlıktan atmı1a ••vaffak 
olm .. larchr. 

Parlamento bu ... aplacakta. 
Dlln akıamdanberi de baılaranda 
General Kondlllı buluDftD koyu 

,-------------.-.--~ 
Fiat Kıranlar 

Şlddetll Cezalar 
Görecekler 

Ankara, 10 ( A,A ) - Aldıiımıı 
hüen töre, dıt pi7ualarda heHp
•• •• ltlnmaus ıeldlde mit•••· 
diyen flat kırmak auretile uluıal 
ekonomi aleyhine hareketi itiyat 
haline getiren ttıcoarların tiddetle 
takip n teıhirl ve odalar kanununa 
tnfikan tecıiyıleri lüzımgelecefi 

Ekonomi Bakanlığınca ltüfün oda· 
lara tamim etmittir. 

·--------·------------' --·-··· ................................................ _ 
kralcılar faaliyete ıeçerek Atina· 
dald ıllel kunetlerl hazır:ık 
balla• getirmlflerdl. Aralarından 

Hçtllderl bir heyet ıabahleyin 
erkenden Çaldarlıe baı•nrarak 
uluılar kurulunun bu,nnkll top- Memel Seçiminin Kati 
lanbıında kralhtm kurulma11 Neticeai 
lçla kula bir karar alınmuım Memel, 10 ( A. A.) - Seçimin 
lıtemlşlerdir. kat'ı ıonuçlan ıunlardır: 

Bizden 40 Bin 
Ton Üzüm .. 
lslenigor 

latanbul, 10 (A. A.) - Oz&m 
kurumundan çekirdekm flzftm 
ıatın alarak Hlndiıtan, Çekoılo
Yaky a, Hollanda, Belçika, Fran-
aa, ispanya, Mısır, Filiıtm, Hl• 
caz, Suriye ve Adan aibi mem· 
leketlere ihracat yapmak Ye bil· 
mukabele buralardan huauai ta• 
kaa yolu ile çuval, kobra ve bam 
kavçuk gibi maddeler ithal et-
mek için Taki mUracaatlann eko
nomi bakanlığmca kabul edUdllf 
haber verilmektedir. 

Bizden fıtenllen izim mlktan 
40 bin tondur. -----Batbakan bu tekliflerini reci- Birlik UıtHh 1.552.000 oy. 

d · h k tı r1 ı Çan kırı Panayırı A~ıldı ettıj'i için ava UYYe e ıene UtYanya partileri: 365.000 01• T 

kumandanı General Reppaı, denlı SaylaYların parti ltlbarlylı Çankm, 10 (A.A.) - Çankın 
Aw k panayın don açaldı. iki ıtındDr 

genel kurmayı Yiı amlral lkonomu, durum ••••· yu arı Hldıl ılbl ıehir emıalıiz kalabalık içindedir. 

Damdan düşen bu sorauya muhatab 
olan kıranta adam, demindenberi, far
kında olmıyarak parmaklarının arasın· 
da liyme liyme ettiği biletini yeleğinin 
cebine sokup, başını çevirdi, üç elif 
mikdarı esnedi, Karacaahmet mezarh
ğının ufak bir minyatürünü andıran 
dişlek ağzını, pos bıyıklannı yumruğu
nun tersile sildi ve cevap verdi: 

- Zecri tedbir, llf anlamıyan hır· 
çın, zorba insanları yola getirmek için 
kullanılan vasıtalar demektir. 

- Mesela sopa) 
- Evet, meselA sopa. Ama burada, 

mevzuubahsolan bir phıı değil de, 
bir millet, bir devlet olduğu için mi• 
salini pek iyi seçmedin. 

- Ne bileyim) Aklıma o ae)iverdi. 
DüıŞünüyorum, başkasını bulamıyo .. 
rum. 

- Merak etme: Uluslar Kurumun• 
daki devletler de çok düşündüler ve 
bulamadılar. 

- E şimdi ne olacak) 
- Ekonomik boykot yapacaklar • 

mış. 

- Ekonomik boykot.. Cf mlna) 
- Senin anlıyacağın: balyaya para 

vermiyecekler, kömür vermiyecekler, 
yiyecek vermiyecekler, en iptidai ihtl· 
yaçlarını temin etmiyecekler, o da bu 
suretle durulacak, sakinleşecek. 

Gözlüklü kendinden geçmif. derin 
düşünceye dalmıştı. Bir müddet öylece 
kaldı. Sonra, birdenbire, uykudan uya· 
nıyormuş gibi silkindi, yarı kendi ken• 
dine, yarı da arkadaşına hitap ederek ı 

- Eğer sahiden dedliin sibi ise, 
nafile 1 dedi. Ben bütün bu •ydığnt 
zecri tedbirleri, on senedir bizim ka· 
rıya tatbik ediyorum da, hail yola ge 
tiremedim 1. 
-- 1 • ·~ · --·---.. ·- - --------

Dış Bakanı Bel
grattan Geçerken Atlnadakl birinci ordu kumandanı olacaktır. Bununla beraber, Ut- Ahı verlı çok iyi •• yUkaektlr. 

General Papagoı birbiri arkuına vanya kartiıerlnln bir yer daha HayYan flatlan da yllkaektlr. Ar T 
Çaldarlain evine ıtderek kralcıla• fazla almalan ihtimali vardar. köylO çok memnundur. Tevfik Rüıtü aa Ür• 
rın lıtedlğinl kabul etmediği tak· kiyenin Süel Hazırlıklar 

mHinl kararlaıtırmak tlzere top- tiddetli •Del tedbirler abnmııtır. 
dlrde hllkftmetten çekilmeıl lçfa lanmaktadır. Şehir ıakindlr. Parlamento Kararlle Kral Yapb§'ını yalanladı 
tazyik etmlılerdlr. Çaldarlı bu Zaymiı De Çekilecek Gatlrllecek Belgrat, 10 (A. A.) - AYala 
tazylldu neticHlndı lıtlfaaını Atlaa, 10 ( Ôzel) _ HDkti- Atına, 10 ( A. A.) - Rnter ajanıı bildiriyor: 
•ermlttlr. meti ele alan G~neral Kondlllı ajanıı ayları bildiriyor: Ttırklye Dıı itleri Bakam B. 

Atma, 10 ( A.A) - R6yter ilk it olarak blltlln Yunanlıtanda Yarı reamlğ bir kaynaktan Tevfik RUıtD Araı, Ceneweye 
• _. b'ldlrl K bl haber alındığına gBre krallık k n_ı aıanai a,, .an 1 yor: 8 88 8rfl idare ilin etmlt Ye ıazet.. gitmek llzere dtıa a ıam D91lfat• 

lıtlfa ettlilnden, kralcı lider lere ıanıör koymuıtur. pek yakmda ve genel Oy'a mil- tan geçmiı ve durakta Bqbakaa 
Gt\neral Kondllis, hllkümet:n lda• Siyasal ç&re"leıde Çaldarfıln i:::k!r. edilmekıizln tekrar kuru- ye Dıı Iıleri Bakam B. Stoyadi-
rH!~I ~l;tte alm~ıtır. General Kon- lıtifa11ndan ıonra Cumur Baıkanı B. Kondillı yeni kabineyi ter novlç ile Dıt lılerl Bakanhta ytık· 
dlllı'ln liç ıerlld 8. Papaıoı, Zaymiıln de makamında kalamlya· idi etmek ödevini üzerine alacak. Hk iıyarlan ve TUrldye, Yunanlr 
Reppaa •• Economoa'dır. cata muhakkak bilinmektedir. bundan ıonra parlamento kralın tan, Romanya ve Arnawtluk 

Sanıldığına sıöre, Ulusal Kurul Memlekette bir kanııklık çıkma• tahta ıetirllmealne karar Yere- elçileri tarafından Hllmlanmııbr. 
Amerika Avrupa işlerine arkasını Kral jorj'un tekrar tahta geç- ıının önüne geçllmek Uzere çok cektir. Türkiye Dıı itleri Bakanı 

Clönmüştür. Harbe karışmamağa ve durak ıalonuoda Yuıoalavya 
Cemiyeti Akvamın vereceği kararla a- ,.,----------------------~·------------------., batbakan ve chı lı1erl bakanı ile 

lakadar olmaınağa karar vermiştir. J S T E R 1 N A N J S T E R ı N A N M A J bir müddet görllttllkten aonra 

* yoluna devam etmlı ve B. Sto-
Yunanlstan da: Son Balkan atJetiım mOıabakaları laerlnde 1apılaa larıaı daha nnl aJlkadarlar niıdlndt lacelem•t• il· yadinoviç, Zemun'a kadar kendi• 

•1ddetll aeırlyattaa 10nra atlitlım federa1yoau baıkaaı &um fÖHelerdl, bu kadar 7anılmıı olauyacaklar H iyi ' · f k t t l ti 
Yunanistan bu meselede fngı0ltere bit · bl k ı d b k b ' ııne re a a e m f r. lfHetelerden biriae sfSnderdltf taYslhln ıonuada diyor kiı mıt r iti, iti eme eD 8 f a ir feye yaramıyao k 

tarafını tutmuştur ve ltalyaya kar~ı bir Hri aeırlyatla yltitçe ı•lıtmıt olan Tlrk takımı Türkiye dıı itleri ba anı, 
• Bu ~hepi• bilin bu neırlyat yaalıı o!duta .ıbı •• oyuaları tertip edenler haklaaada llyık olmıJH Tllrki 1 n l rt.-- 1 h tatbik edilecek zecr"'ı tedbı·re i$lt1°rak~ ll i d k 1 b 1 yen n ı e ..-oma uır-

-rr - H lııadır. Eter muhterem matbuat mümeHi er yaz ı • t am arda bulunmıracaklardı .,. 
karar vermİftİr. laklar yaptığa hakkmdakl bDtllD 

Avusturya ve Macaristan da durum- 1 STER 1 N A N 1 STER J N AN M A 1 ıaylaları kat'ı aurette yalanlamak 
lannı açıkça aöylemi9lerclir. için ıazecllere Mlihlyet Yermlftlr. 



Ser•erilik 
,. 

Suçlusu 
Bir Delikanlı 
Tutam tutam saçları alnına C3ökül· 

müş, entarisi üzerine geçirdiği avcı bj
çimi yeleği ceket yerine kullanan yir
mi beşlik bir genç!. Adı: Ziya. 

Birinci cezada suçlu olarak duruş· 
ması yapıldı. 

SON POSTA 

E 1 

Niksarda Ayvaz Suyu 
Türkiyede Eşi Olmayan Bu Su fç·n 
Geniı Bir - . -- --
Program 
Yapıldı 

Suçu nedir biliyor musunuz~ Serse-
rilik ı Niksar (Özel) - Ni.ku.rın her kö· 

Yattığı, kalktığı yer şurası, burası; fesi bol memba ıularilc doludur. En 

Kızınız 

Aşka Tutuldu 
Zaman 
Kızınız varsa ve sevme ça"' 

mişsc ona karşı lakayt kalmak 
için yapılabilecek hataların eJI 

ğ{idür. 

Sevgi çağında bulunan bir 
zın kalbinden ve kafasından 
teYler geçer ki, anne bunları 
mecburdur. 

* 
yaptığı iş belirsizmiş. Ama, polisin bu umulmıyan yerlerde içimi leziz, tahlil Nlksardan bir g6rDnUt 
gençten kuşkulanmasına sebep var. derecesi çok güzel sulara rastlanmak· Kelklt çayı Uzerlndekl eas 
Ziya, zabıta dosyalarında birinci say· tadır. Bu çok bol olan ıularm içinde, ~·~relik bUyUk kllprU Genç kız sevgilisini seçerketı• 
fayı if gal e<len, her polisin ilk görüşte son günlerde büyük cfeieri anlatılan genel ihtiyacını brtıhyamadığı içiQ p kadar yaşadığı hayatın maP 
tanıyabileceği bir sabıkalı.. Hırsızlık, bir ıu vardır: Ayvaz suyu. gelecek ,U b8fka bir audan istifade e.. neticesi olan adamı arar ve bul 
yankesicilik, belli, başlı hünerlerin - Belediye fehre bir kilometro uzak- dilerek büyütülecektir. Evvelce kilo .. gtinkü sevgisini anlamak için 
den .. Beyoğlu, Sultanahmet ve daha lıkta olan Ayvaz suyunun membaını vatı 15 kuru,tan verilen ele~ tim.. geçmişteki hayatını tetkik e 
diğer bir iki mahkemeden bu suçlar- deThal yaphrmıf ve buraya bir de bek- di 30 kuruta yükselmittir• Bunun ıe· rektir. 
elan dolayı müteaddit cezalar almış... çi koymuflur. bebi fahrikanm günden güne ziyan e~- Çocuk daha bebekken se-vgİ 

fakat, Ziya mahkeme huzurunda Az zamanda ünü bütün bölgeye ya- mekte ve yapılan masrafı korumama!(. lamıftlr ve şimdi bu oyunun d .. 
diyor ki: · yılan Ayvaz ıuyu, Tokat, Erbaa, Tur- ta olmasıdır. Fabrika büyü)tülünce ki· perdesindedir. 

_ Evet .• Ben bir sabıkalıyım ..• Ca- halda da genif bir riğbet kazanm1', na.· lon.t ücreti de ucuz1atılacaktır. çırpmıyorau. \ieçen yıl bu köprü bü· Birinci perde on yaşına kad 
hillikle epey suçlar işledim .. Fakat, ar- kil nsıtalarmın noksanlığına rağmen Niksarda yol itine önem verilmiftİr. yük bir tamir görnriit ve aailam bir devrede oynanır, Bu devrede on 
bk nefsini ıslah etmiş biriyim .. Karşı- buralara da Ayvaz myu gönderilmeğe Köy yolları son yıllar içinde onanl- tekilde yapİLmfbr. gilisi annesidir: Ona süt veren, 
nıza suçlu olarak çıkmamak için alnı- ba9lanmlfhr. mağa, düzeltilmeie baflanmıftlT. Di- Baymdırlık Bakam Ali Çetinkaya· veren, rahat veren ana. 
mın terilc para kazanmağa çalışıyo- Belediye suyun etrafındaki tarla ve ğer taraftan birçok yeni jandarma ka- nw Nikaara uğramasmda, Retadiye • * 

- - arsalan aabn alrmt önümüzdeki yıl rakol binaları yapılmıf ve bütün im - Niksar arasmdalô Fadlı köpriiıaü ile O d ..-,,. 
rum... ' _,._ lla elef nla birb" • L..~J • • L• d L- n yaşın an sonra ana ya 

Reis soruyor: içinde b1D'&yı bir mesire haline koymı- na&o r t o ınne ~ anmıt- yamı, otuz um öniinı ueFeketli top • -ı kil. : .. ~ Vat go geye çc ır, onun yer.-. 
_Nüfus kağıdın nerede) ya karar vermİftir. Ayvaz ıuyu bu • tır. . ... rakları ıulıyacak olan Miri bendin ya- tep ve oyun arkadaşları yahut 
_Kaybettim. gün Türkiyeye ye bilbusa, Sivas, Kay. Nibann u,agı kısmından geçen pılmaaı için de IÖz almDllfbr. öteden· diğer bir kadın almağa b Jar. J 
- Memleketin neresi? ıeri, Ankara, htanbul ve İmıire ıev· Kel.kit ırmağı üzerinde 630 metro U• beri yolmz bir B olan T okadm toıe devrede anne kızına reh:rlik 
_ Kayseri. k~ebilmek için genİf bir program çiz. zun!uğunda tahta bir köprü vardu. lr· yolları yavat yavq yapıldığı cil>i, de· onun iyi arkadaşlar bulmasına 
- Doğru söyle 1 mıt ~ulunma~ır • • . .. ~n. her yıl tatması ~ı ünün bü • mir hallın da bu bölgelere ulaf"'Hl duğu arkadar,larla iyi Y8fCUilas 
- Doğru efendim!... Nibann motör ven ile ifliyen lcü- yuk bır lcısmını harap ediyor, Tokada ve kavutmuı haberi Laik kütleleri Ü• dun edecektir. Bu perde on bef 
Kayseri nüfus İtyarlığına k.ağit yazi- çük bir elektrik fabribaı var. Şehrin giden, gelen halk bin güçlük içinde zerinde etaiz bir seviaf ~r. na kadar sürer. 

Gazi Antepto 

larak Ziyanın kütük kaydi istenecek. 

Gebzeliler T aşdelenden Daha Üstün * Üçüncü perde kısa, fakat rıt 
dir. On beş yaşla, on sekiz yaf 
da kızın sevgisi babaya döner. 
devrede kız, sevgisini kadın 
bie çevirir. Erkeğe karşı 

battı hareket bu devrede taa 
der. Baba, sahne arkasında ce 
den duygu buhranlarını anlartı3r 
aa aeveceği erkekte araması r 
len meziyetler hakkında iyi bir 
ae olabilir. Baba kızının bu de 
de kansına karşı bir nümune k 
bi hareket etmelidir. 

iki Kaçakçı MahkUın .Oldu 
Gazi Antep (Özel) - Elbiltanm 

Tapkıran köyünden Malıir .Je Pınarba- ' 
fJDD1 Çağfllk köyünden Şirin Bektaf 
oğhı Şeymonun ihtisas mahkemesince 
yapılan durutmalan bitmİf, Mahirin 
iki ıene bir ay ve Şeymonun ıabıkasm
dan ötürü üç ıene bir ay müddetle 
hapisliklerine ve yakalanan sigara ki· 
iı<h İçin otuz ıekiz bin lira miktarında 
para cezaama mahlriimiyetlerine karar 
~1miştir. Temyizden seçen bu k,rar 
bt'iyet keabetmiftir. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Cuma 

Bir Su 
içiyorlar 

Geb.ıe (Ôzel) - G•bze lzmlt 
klSrfezi lçerisind.ld ka1abaJar 
lçeriainde önemli bir ilçe mer
kozklir. Dçenln TaTtaııb n TaY• 
ıancıl köyleri buraya mDnhaau 
bir CİDI çaYUI IXt\mD. yeliıtir• 
melde ıöhret blalmuıtur. Bu iki 
köy her yıl lıtanbula 6nemli 
miktarda ht2a çanı 1b:Um0 aev• 
ketmeldedir. Kaaba De kGyler 
araıındaki yOI bir az boıu.kçadır. 
Bilhaasa Taıköprl kamun ara
aındaki 12 kilometrelik rol il 
çok boz~ldul'. 

Notlarından (*) Wçed• aıbhat itleri dthtb 
gitmektedir. Fakat ilçe dokton 

(Elma) nın Faydan .latanbula tayin edilmiı, yerin de 
henUz bir bqkuı pd.rilm .. 

On iki aylılr. wt çocuğunu muaye aıJttir. 
ne için getirdiler. Bir ay içinde iki Uray _ı.. IJI --•·-maktadır. 
kilo kaybetmif. Anne eiitnü ç1kan· \"'& ~ 
yor ve ailnde 6·7 defa. yeıil amel o- ilçede mükemmel bir itfaiye 
luyorrnu1- Ağlamasından ve uyku. kurulmuıtur, Mahalle Ye aokak• 
auz1akta1l annesi de mfitten Muaye- lar çok temizdir. Kaıabaya lı· 
ne ett.im. tanbul Tqdelen nyuodan daha 
Banyo ,......._ken eojuk aldınq- ftltftn bir su temin edllmiıtlr. 
Jar. Anae aütii fazla yağlı aeliyor. Bu su Yumnıkaya suyudur. 
Çöcuk esasen zayıf bir baba ve an- Gebz•liler Ft ltalnmmdan çok 
aenin aımull. S&tten 'başka anda bahtiyardır. KUJtllr itleri de 
arada~ filmıan.l.aın diye iti- JOlandadır. Ancak Tatk6prft na• 
zumlu, .lüzuna1UZ •amalar ve başka 
batka gıdalarla baraaldarda umu~ hiy ... nin k6ylerlnla bir çopnda 
.t bir l.uıuneı&lrk .,.ndmmılar... mektep yoktur. Ba k6ylGlerde 
İki eüa eiitii kestim.. k8ylerbıde mektep açaUI w .. 
Afyon maden euyu -..erdirdim. Cin- mektedlrler. 
~e 200 srıuıa kadar yalaz pirinçunu Kızalcahamamda Or-
.çoıt:.., pde yk panı dört defa
ya kadar ve ldha .. çi,. elmayi iyi- ~an Yangını Olmamıı 
ce ezerek vermeJeriııi tembih ettim. Kızılcahamamın Bozcaanaat 'Ye 
Ç17 elma bı1Gmum ishallerde en kuv• 
wdi wtaaııhı lıelİli y-.u. Yoncalı köyleri arasındaki Kirazlı ve 

Gea.aede Yu111n1kara auru 

Gaziantep Buz Fabrikası 

Gaziantep, (Ôul) - Aatep 
buz f ahrlbllllla kat'ı kabull 
yapılllllfbr. 

Fabrika, gUnde Oç buçuk ton 

b.ı çalıarablleeek bclntte olap 
3a bin lira,_ Japdmıftır. Yiyecek 
meyaddı muhafaza Jçla aotuk hava 
depolarını da haYidlr. 

Babasından göreceği nümuııe 

sevgisini müstakbel sevgilisine 
mesini kolaylaştırır. Baba bu 
eğer TOlünü ifrata vardırırsa kıtl 
kadar mükemmel bir erkek bu 
aalı kanaatine vardırır ve bed 
<!er, rolünü fena oynarsa kızı 
lerden soğutur ve kendine göre 
kek bulamıyacağı inancına 
IJdıi de kız için kötüdür. 

* 
Anltarada A. Ş. 
Size aradığınız yolu tabiat 

cektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczane1et 
lardır: 

Alemdar: (f.tref). Beyazıt: (~ 
mil). Şehzadeba§1: (Ünive 
Fener: (Hüsameddin). 
(Sanın). Karqümrük: (M. f 
Kadıköy: (Üçler, Sotraki). 
'dar: (Merkez). Samatya: (1 

Hafıza tetıirleri mevcud.iyetile b,.. Çantah onmnlannda bir 'uıpı çık- --====================ıı::=====--===::ıı::m 

ve besleyici vazifeyi gardüğü için biJ. tığı, sekiz gün sürdüiü ve bintsce ı.ek. ·Simav Madeni l•letilecek 
loa). Bakırköy: (l.tepan). 
ni: (Nizım) . Hasköy: (Halk)· 
mnpap.: (Merkez). K::..-.. 'li.,.,_.. 

hassa faydalı ve tavsiye edilecek ye- r 
cine devadır. tar yez' yüz binlerce ajaç yaadağı ,.. (Yorgi) • .Bqiktq: (Rıza). 

ı--------------' almıfb. Ankara ilba.,.himdan gönde-(., B 1 ttet!an kHlp H1dayııns, rahat 
ıı. • Wlme ,..,.....P ·~· ,..... rlen bir mektQllla Kızılcahamamda 
aıs. SıkıntJ samanmıı:da bu notlar ltlr orman yangını olmadığı bildirilmekte· 
4iekt•" slM lauladının :r•tftebillr. ...J!_ ------------......;;.....;;.... ____ _. mı-. 

Sima•, (Özal) - Burada bir 1 
k~mnr madeni vardır. Bu made• 
DİD lfletilmeai kararlaıtınhDlf Ye 

hazırlık çalıımalarına baılanıJ. 

mııbr. Maden tamamUe lılatll- Osman). Eminönü: (Agop 
meye baılanilınca buraya bir de yan). Şişli: (Halk). Be1 

(Taksim, Beyoğlu). Galatas ( 
tre11 hattı uzatılacaktır. Halk Sofronyadia). Büyültadaı ( 

bunu dOıOnerek çok ... ıamektedir. ._.-m..,e.;.;t>-.· ... H_e .. ybeli......,·_: ..,<T .. an_na .... ı~>-· ...---





J Sayfa 

Uiuslar Sosyetesi Assamblesi 
Kararını Verdi: 

ltalyaya Zecri Tedbirler 
Tatbik Edilecek 

lngiltere Delegesi, Harbı Durdurmak 
Lazım Geldiğini Söyledi 

Cen•ne, 1 O ( A.A ) - Ulu .. 
lar Soıyeteai a&1amble1I bu 1abah 
aaat 10,41J da Başkan Benea'ln 
Başkanlığında toplanarak zecri 
tedbirler hakkındaki genel mllza• 
ker~sine devam etmiştir. 

ilk ıöz 11lan B. Alolı', ltalya• 
nın lnklr kabul etmez haklarını 
ve Habeşistan aleyhindeki itti• 
hamlarını tekrar etmlı ve uluılar 
ıosyetes:nin kanunsuz harekette 
bulunduğunu ıöyleyerek ılddetll 

hücumlarda bu'.unmuştur. 
Lavahn &özlerl 

Eransız Baıbakanı B. Laval 
Fransanın uluslar ıosyetesi pak· 
tına 1adnkatmdan ve ltalyaya 
olan dostluğundan bahsettikten 
ıonra demiştir ki; 

••Bu doıtluk bana bir 'Hzlfe 
yüklüyor. Uluılar sosyeteai ile 
bir:lkte bir uzlaıma ıureti ara• 
mıya çalışmak onun otoriteaiol 
inkAr etmek değildir. 
lnglltere Delakesl Derhal 

icraata Geçmek istiyor 
B. Eden, İngiltere ııya1aaının 

matlup olan vuzuh ile tarif ediı. 
mit olduğunu, bu ııyasanan uluı· 
lar soıyctesinin icraatına lıtirak 
etmek uasına mUıstenit bulundu
ğuau ıöy:emiş ve demittir ki: • 

Uluslar soıyetHinio iki vazifeıl 
Yardır: 

ı - Bütün lhtiliflan idilin• 
ve muılihane bir hal ıuretl ile 
teniye etmek, 

2 - Bu cihet mnmkOn olma· 
dığı yanı bu idealin elde edllmeal 
kabil olmadığı takdirde harbı 
durdurmak. 

Şimdi icraata geçmek icap 
ediyor. Konıey aıalarl bu lcraahn 
ne olacağmı tayin etmelidirler. B. 
Edem, derhal icraata ıirifilmıal 
lllıumunu •hemmlyetle kaydetmiı 
Ye bu'lun Uluılar Soıyetesl mlsa• 
kıoa muvafık acil ve mualihane 
bir auretl teaviye bulmaktan fera• 
tat etmek demek olmadığını aöy• 
lemiştlr. 

Zecri T edblrler Ahnmaaını 
Kabul Eden Dlger Devletler 

Sovyet Ruıya mümesaill Po
temklo, Sovyet Rusyanın herkes 
için mecburi olan uluılar 1017e
te1i m:1akına 1&dakatinl habr
Jatmııtır. 

Yugoslavya delegesi Puriç ge
rek kendi hlkumeti gerek kUçllk 
itilaf adına demlttir ki: 

11 T eferrllata karıımakııaın ıu
nu bildiririz ki: Biz pakta ve onun 
hllktımler:ne aadık kalacağaıi ., 

Yunan Dıı Bakanı Makalmoı 
Yunan'ıtao H Balkan Antanta 
adına beyanatta bulunarak bOttın 
taahhütlerin ifa olunacağını ı6y· 
lemiştir. · 
H•be9 Delegeal u TeehhUr 

Cinayettir ,, Dedi 
Son olarak ıöı alan Habeı 

delegesi Teklhavariat, ltalyanan 
memleketi aleyhindeki tahkirlerinl 
protesto etmit ve Habeıiıtenın 
uğradığı taarruz karı111nda ıür'ktle 
~ e mütee11ir bir tarzda hareket 
lüzumunu bildlrmiı ve dem:ıtir ki: 
.. Her teehhllr dakikaaı arsıulu1al 
bir cinayettir. Bir deAlet bUtUn 
modern ıilahlarile taarruz eder
ken Habeı:stana ıilih Yerilmesi 
yasak edilmiş bu!unuyor, Habe
tiıtan ıonuna kadar kendini mU· 
dafaa edecektir. 

Başka ıöz alan buluıımadığan• 
dan başkan genel mtzakerenin 
bitliğinl bildirmiı Ye asambleye 
" irtibat komitesi ,. teşkil edil· 
meai hakkında bir karar ıuretl 
tevdi etmiştir. 

Baron Alolıl bu karar ıuretl 

• 

aleyhinde bulunacaklnı ıöylemlı 
ve ıimdiye kadar takip olunan 
müzakere uıulU hakkında bazı 
itirazlar ileri •llrmUıtür. 

irtibat Komlteal Tetklll 
irtibat komitesi teıkill hak· 

kmdaki karar ıuretl, bunun bir 
karar olarak değil aısamblenio 
bir arzusu ıekllndo tadJI oluna• 
rak reye konmuı ve bir muhalife 
ve iki mUıtenkife kartı lttlf alda 
kabul edilmlıtir. 

Bütün uluslar ıoıyetui tlye· 
lerlnin tıtirak edebileceği irtibat 
komitesi yarın sabah toplanacak 
Ye öğle th:eri de aıamble içtima 
devreıini kapayecaktar. 
Zecri Tedbirler için Kaç Devlet 

Rey Vermlt 
Cenevre, 10 ( A.A) - irtibat 

komitesi için 51 deYlet rey ver
miı, Avuıturya ile Macaristan 
müıtenklf kalmıı, ltalya ise 
aleyhte bulunmuıtur. lkJ muharip 
taraf mUıteına olmak Uzere bUtUn 
Uye deYletler komiteye lıtlrak 
edebileceklerdir. 

Asamble DaAllmayacak 
Cenevre, 10 (A. A.) - A1amb· 

lenin bugünktı toplaabıı hayati 
bir ehemmiyeti haiz olmuıtur. 
ÇUnkU ilk defa olarak bir kriz 
Yeyahut bir harp takdirinde ulus• 
)ar sosyeteainln nasal iıleyeceiinl 
kararlaıtırmııtar. Şurası mukar
rerdir ki, irtibat komit11I ne kon· 
aeye ne de aıambleye merbut 
olmamakla beraber icabında bun• 
)arın yardımına mllracaat edecek· 
tir. Bundan dolayı aaamblenJn 
yarın datılma11 değil, yeniden 
bir mOddet için toplanbıını tehir 
etmeai muhtemeldir. 

Parl1, 11 ( Ôzel ) - Bu,Un 
ıaat 12,30 da tlçUncn toplantııını 
yapacak olan a&1amblede AYas· 
turya ve Macarlıtanın ıon aldık· 
ları durum ıUrlltlllecektlr. 

--·--·-···---··-·-·---------
·Çanakkale 
Dı9 Bakanı Veklll 
Kamutayda Bir Suale 

Cevap Verecek 
Ankara, 10 - Mllıtakll Af. 

yon ıaylavı Kereıteclyan Ttırker 
11yaaal durum karşıtında hDkQ
metçe ne ıibl tedbir alındığı 
hakkında tifahl bir sual takriri 
vermlıtirı Kamutayın ruzname1lne 
alınan takrir ıudur: 

" - AraıuluHI alya1al durum bu• 
~Onlerde çok tehlikeli bir haldedir. 
Bu durum kıırtıaında yurdumuzun ka
pılarını her ihtimale kartı kapah tut• 
mak ıereklldir. Yurdumuun tD naıilc 
nokta11 olan Çanakkale Boj'aııaıa açık 
kıılmr 11 rünnlik (emniyet) bakı .. 
mından u la dojru detlldir. Biı 
candan harıf iateriz. Biz andlıtrna
ları rözetmek lateriz. Falcat1 and· 
latma'ardakl berbınri bir mad
de yurdumuzıı tehlikeye koyuyor 
•• Hlimetlni bozmak tarafına 
ridiyo: u biz angi:i yurdumuzu her 
fC}'İD o.tünde tutmak isteriz. Bun
dan 'olnyı bu çok önemli Ye nazik 
meHlenin hiç vakit kaybedilmekıi· 

ain kot :mlmaaı gerekli o'dutundan 
aayg ıdej'er hilkQmetimiıi:ı buna dair 
ne gibi tedbirler ittihaz etmit 
o!duğunu Kamulaya blldirmeaini r ica 
ederim. 

Bu ıuale yar.nkl toplantıda Oıt 
Bakan Vekili cevap nrecektir. 

SON POSTA 

(- SON DAKİKA·· 
TELGRAF, tfELEFON, TELSİZ HABERLER -
Şimal Ve Cenup Cephele 
rinde Çetin Bir Harp Başlad 

Habet Ordusu Kuvvetli Mev· 
zllere Yerlettl 

General Maravisıa orduıu 
Aduanıo Şark Ye ŞimalJ ıarki· 
sindeki tepeleri Iıial etmiıtir. 
Ras Seyumun kuvvetleri Marafet 
ve Şualtu vadlsino doğru çekil· 
mitler Ye orada çok kuvvetli 
mevzJlere yerleımlşlerdir. ltalyan• 
larm daha ileriye gidebilmeleri 
için bUtlln Habeı mukavemeti~ 
rioi kırmaları Jlzımgeliyor. 

Habeı çeteleri, Aksumun şi· 
malinden aarkarak Ausa ye Le· 
titdekl ltalyan karakollarmı teb· 
dit etmlyo baılamıı!ardır. 

ltalyan kuYvetleri baş kman• 
danı general dö Bononun bugtın 
Aduaya ielmesi bekleniyor. 

Cenup Cephesinde 
Adiaababa, IO(A.A. Röyter)

ltalyanm cenup orduıu busıUn 
harek•te geçerek Ogaden çöllln• 
den ılmale doğru ilerlemiye baı· 
lamııtır. Ordu lniiliz Somaliıl 
boyunca, fakat hududa Janaıma• 
dan ilerlemektedir. 

Bir ikikl günden beri ltalyan 
uçaklara taarruz hazırlıyor ve 
Habeşleri bombardıman ediyordu. 
ltalyaa uçakları bu aabah yeni· 
den ıol cenahta ltalyan meyıl· 
lerl önündeki mevkileri bombar· 
dıman etmfıtlr. Bu hareketten 
maksat Italyan kuvvetlerinin bu 
cenahta bir baıkına uğramalarına 
mani olmaktır. 

imparator Harbi Merkezden 
idare Edlzor 

imparator henOz Adisababa· 
dan ayrılmıya karar vermemiştir. 
Şimdilik muhtelif eephelerdeki 
harekAta hUkfımet merkezinden 

. ve yanındaki Habef kumendan• 
larımn ve yabancı askeri müıa• 
vlrlerln yardımile idare edecektir. 

Adiaababa ile ıimal cepbeıl 
araıındaki blltlln telll ve telılz 
muha•ereler keailmlı bulunuyor. 
TJgr' de bir çok ıehlr •e köylerin 
alanıp Yerildiği hakkındaki riva• 
yetler kaydı ihtiyatla karşılan
maktadır. Yalnız bilinen bir şey 
var1a o da ltalyadların Cibutl 
demiryolu lıtlkametinde 15 kilo
metre kadar daha ilerledikleri ve 
uçakların yardımil• oldukça mU· 
him kuvvetlerle iki ordu araıında· 
ki arazide akınlar yaparak ileri 
karakolları tHlı ettikleridir. 

Şimaldeki ltalyan orduaunun 
hareketleri okadar aerl değildir. 

Adua Şehrinde 
Röyteria husuai muhabiri, 

Aduaya ltalyanlarla 1ıiren ilk 
lnsılllz olmuıtur. Röyter muhabiri, 
General Villa Santi'nln yanında 
ıehre glrmittlr. General bugtın 
ilk defa olarak yananda erkanı 
hubiyed bulundu halde ıehre 
reımen girmiı ve dört bin kiıidea 
ibaret olan ıehir halkının tazim· 
lerlnl kabul ettikten ıonra dar 
sokakları dolaşmıı ve ıonra Adua 
kilisesine gitmiılir. Burada gene• 
ral ile yanandaki atıbaylan Pea· 
kopos elinde bakır bir haç ile 
karıalamııtar. ltalyan ganeralı, 
ltalyanın lılerinl ıayle hüliıa 
etmektedir. 

• • - Yollar yapmak, su ihtl· 
zacını temin etmek Ye zaptedilen 
memleketi ıllküna kavuıturmak.:, 

300 kadar Habeı Adua'nın 
ı:ırkında Italy2 n hatlarının geri· 
dne doğru sarkmıılardır. 
Şimal Cephesinde .!!lr, Habeş 

Kumandanı OldU 
Asmara, lO ( A.A. Röyte) -

Son mUsademelerde ölen Habeş· 
lerin arasında Raı Seyum'un 
mitralyöz kumam Kama11nak'da 
vardır. Bu kumanaanin ölilmü, 
kendisini çok hissettirecektir. 
ÇUnkU Habeş orduıunda mitral· 

ı 
yozcular ar, iyi mitralyozcular ise 
hemeil hemen hiç yoktur. 

ltalya Tayyareleri 
Eritredeki ltalyan hava üHO, 

cenupta 2250 metre yüksek bir 
yerdedir. Şimal ordusunun bava 
kuYvet!eri hep bura.dan uçmakta· 
dır. Burasını gezen Röyter mu• 
habirl diyor ki: 

ltalyan hava filoları hergllo 
Hab~ş hatları Uzerlnde keı'f ha· 
reketlerlnde bulunduktan sonra 
uçak meydanında yere inmeden 
eYvel umumt karargahın U:ıerlnde 
dolaımakta ve raporlarını kllçUk 
paraıütlerle umumt karargaha 
atmaktadırlar. Söylendlğlolne gö· 
re ltalyan piyadesi Ogaden'de 
Grahla böliesinde ilerlemektedir. 
ltalyanın Muvaffakıyetl GölU• 

Kabartıcı Deau MI? 
Londra, 10 (A. A.) - Tay• 

mfı gazetHi, baı yazılarından 

birinde diyor ki. 
0 ltalyanlar tarafından alınan 

sUel muvaffakıyetler pek de o 
kadar gHtliı kabartıcı değildir. 
ltalyan basım, ltalyan zaferleri· 

nln Londrada derin bir t 
yaptığını yazıyorsa, buna k 
c~vap olarak diyebiliriz ki 
ltalyanların hakikati tahrif 
melerinden başka bir 
jildlr. 

lngili:ı halkı, tam akıint, 1 
yan ileri yürilyUıUnlln daha ç 
fazla çabuk olmadığından do 
hayret duymaktadır. Her bal 
ltalyanlaran, sUel hadiıeler d 
yııile gururlanmaya hiçbir haki 
yoktur.,, 

Deyll Telgraf gazetesi 
Roma aytarı fH şunlara bil 
riyor: 

" Bazı dUtUnceler seb• 
ltalyan zayiat liıteleri 
kadar neşredilmemiıtir. 
kuvvetlerinin çok ağır ıı 
•erdiklerinden korkulmaktadıt• 

1000 Yerli ltalyan Aık• 
Londra, 11 (Özel) - P arit 

ıelen bir habere göre bin ka 
yerli ltalyan aıkerl, Habeı ot 
ıuna iltihak etmiıtir. 

Fransız Denizciler Ve Bahkçlları ltaıyall 
Vapurlarına Boykot ilin Ettiler 

Parla, 11 (A.A.) - Denizciler Ye balıkçılar birllji Fransad 
ve mUatemlekelerdeki blltUn teıkilltlarına verdikleri emirde Italy• 
••ya ltalyan mtıstemlekelerlne silin~ taııyan ltalyan vapurlarl 
kartı boykot yapmalarını Ye bu boykotu bUtUn Umanlara teşdl 
çalıımalarını bildirmiştir. 

lngiltere Müdafaa istikrazı Yapıyor 
Londra, 11 (A. A.) - Hllkdmet mahafillnde devletin yakında 

mOdafaa fıtlkraıı aktetmeıl ihtimalinden bah1edilmektedir. 

150 Bin Ha beş Askeri 
Cenup Cephesinde 
(Bat tarafı birinci yüzde) hareket edecektir. 

mandanı Nruibu vaziyetin nezaket 
b · ı· · takd' tın ktedir MUthlt Bir GUrUltU ve e emmıye mı ar e e • in 

Her ne lıadar kulağından aon derece Şar aöyleyen, danı eden ve 
muztarip ise de bu vekarh temkinli ve larmı batlannm üzerinde aalh 
imparator kadar mal~tlı olan ku· bağıran bu kütlenin çıkardığı 111 

mandan beyaz sarayında oturmakta gürültü dağdan daia aksetnı 
ve modem ıilihlara kartı yalnız iman Diğer cephelerden gelen haber ' 
ve cesaretle göğüs germek vaziyetinde Habef askerlerinin mukavemet 
bulunan halkın harbin feca • ve tahri· te olduklannı aöylemeleri, bura 
batma maruz k~lmamasmı ::'menni et· ri büsbütün COftUnDUftur. 
mektedir. Habetlerln Sevinci 

Harrara gelirken öyle sarp dağlardan Her ne kadar resmi bir teyit 1 
ve kenarında birer keçi yolundan iba- da buradaki halk büyük bir zJ 
ret olan öyle korkunç keçi yollarından dolayı sevinmektedir. Şayialara 
geçtim ki gayriihtiyari elimi tabanca- ran, Habet çeteleri Ogadene gireO 
ma götürdüm. O vakit, müstevliye yanlan ağır zayiata uğratmıtlard"' 
teslim olmamak için her teyİ feda et- Diredavada idarei örfiye iliıl 
mek üzere olan bu halka tabiatın ne mittir. 
kadar yardım ettiğini anladım. Halk hava hücumlarından f~ 

de korkmakta olduklarından, ~bit 
50 Bin Habef Aakerl ricinde siperler kazılması ve kudl 

Cenup Cenup Cephesinde balarile icabında halkın aığınab' 

yollar cepheye giden halkla dolu bir bale getirilmesi emredilmittİt• 
"di - Deyli Ek• 1 • 

Bu mektubumu yazarken askerle
rin Cicigada tahtit edilmesine dair A
diaababadan bir emir geleli ve Habef is
tanın en çetin muhariplerinden 
(50) bini derhal elli mil ötede bulu~ 
nan ve mülhit bir muharebeye sahne 
olacağı tahmin edilen Cicigaya hare
ket ettiler. 

Cicigada bu ( 50) bin kişilik takvi
ye kuvvetini bekliyen (100) bin mu
harip vardır. Emir mucibince tahşida
tın beş gün zarfında tamamlanması 

lazım geldiğinden Hab~ generali Na
sibide İtalyan askerlerini Habeşistan
dan süpürüp atmak üzere Cicigaya 

Bulgar Kabinesi 
de Gürültüler 
Sofya, 1 O (Özel) - Soll 

kast teşebbUılerinden 11onra 
keri Birlik toplantılarmı sıkl• 

mıştır. Geç vakit toplanan Bale 
Heyetinde gürültüler olmuş, 
mendif erler Bakaı ı, iç Iılet ıa 
kanının suikast ı teıebbU~O 
parmağı olauğunn söy1emiştıt• 

Bu durum üzerine bir kll 
buhranı başgfü.terdiği bildiri!'° 
tedir. Yeni kabineyi şimdık1 

işleri Bakanı Köae lvanofuıı t 
edeceği söyleniyor • 



7 Sayfa SON POSTA 

Cesurane Ve Anudane Bir Mukavemet! 

En Müthiş Muharebe Gascivorki 
Geçidinde Oldu 

ltal;ya orduaunun AduaJalıi umumi ı tin~ tarafından Adigarbn :uph olmUftur. ! 
karargahından: Sag cenaha kumanda eden CeneralMara-

y erlilerin çoğu İtalyan süvarilerine vİgna İse Aduaya ilerlemİf ve miitbit bir 
tavuk ve piliç satıyorlar, ,arkı söyliye- mukavemete maruz kalımfbr. 
rek ilerliyen kara sömlekli makineli Tayyareler, Tanklar 
tüfek bölüklerini, yeni öğrendikleri fa
tist selamı ile selamlıyorlar. 

ftalyan ordusunun bathca nakil va
aıtalarından biri de katırlardır. Bu 
hayvanlar ağır makineli tüfekleri ve 
sandıklarla cephaneyi hiç zorluk çek
meden, tatıyorlar. 

Yolların kenarında, yerlerde bir sü
rü cephane, erzak, mania teli ve bin
lerce telefon ve telgraf teli kanıallan yı
ğıhdır. 

Hayvan SUrUlerl 
Telgraf bölUkleri, ilerliyen kıt'aları 

takip ederek çelikten telgraf direkleri 
dikmekte, onların arkaaından selenler 
de derhal telleri ıermektedir. 

YürÜyÜf kolunun sağanda solunda 
1erli çobanların sürdükleri ke«Jl ve sair 
hayvan sürüleri yürümektedir. 

Bu hayvanlar ordu ile beraber sitti
ii için İtalyanlar lüzum hasıl odukça 
bunları kesip bifteklerini ve pirzolala
rını yiyorlar. 

Yeni Yollar 
Altı saat evvel bir patika olan 101-

dan timdi otomobille seçiyorum. Bu 
patikanın iki tarafı bilyük kayalıklar• 
la çevrili idi. Fakat İtalyan İnfaat bö
lükleri bunları kaldırmıılar •• 101u oto
mobil l'eçecek kadar ıenifletmiflerdir. 

Bazı yerlerde yol buiday tarlaların· 
dan seçiyordu. Halbuki bir sece e.vel 
buğdayla dolu olan bu tarlalar fİmcli 
binlerce insan, hayvan Ye aiır kam
yonların tekerlekleri alhnda dümdüz 
bir yol olmuttur. 

tn,aat bölükleri sece gündib çalı· 
tarak çayların •e ırmakların üzerinde 
taıtan köprüler yapıyorlar. 

Bu intaat kıt'alanndan birinin 1a
nında bir müddet dinlendim. 130 kiti
den ibaret olan bu kıt'alann beheri 
aünde 12 kilometre yol açmaktadır. 

Çıplaklar Al•yı 
Bunların arkasından da binlerce 

ltalyan amele selmektedir. Bunlann 
hemen hemen hepsi otuz Jatlarıada 
olup ayaklannda kısa pantalonlar var
dır. Vücutlanmn belden JUkarw tama. 
mile çıplaktır. Omuzlarında buna •e 
ldirekleri salhyarak yürümektedirler. 
Bunlar ıanki Olimpiyat oyunlarındaki 
müsabakalara iıtirak edeceklerm.İ§ sibi 
çalıııyorlar. 

Adisratan iısalindea sonra C.neral 
lantini, seride kalanlann, itsal edilen 
1erleri tahkim edip münakale yollan 
açabilmesi için Habetlilerin laerhansi 
Lir taarruzuna kartı koymak ibere ile· 
riye kuvvetli poatalar çıkannııtar. 

Adlaabab•r• Dolrul 
Aduva ltıal olunuaca askerler belki 

de bir müddet istirahat edecek •e on
dan sonra tekrar Adiaababaya doiru 101• 
lanna devam edeceklerdir. 

Adiıardın zamttedildiii haberi selin 
lııu toz bulutu içinde )'Üriiyen .-. k O:: 
hep bir ağızdan "Aduavaya !» ID&rfUll 

0 
•• 

lemeie baıladılar. aoy-
Bütün bu ıürültü, pabrdı, to:a, pialik v 

hUmmali faaliyet unutulmaz bir nuuızar: 
teıkil etmektedir. İkinci Marn ınulaarebe
ıinden sonra ilk defa askerlerin rnuharebe
)'e yüriidüklerini görüyorum. 

- Deyli Eksprea -
.. * * 

Harp! 
Aamarada bulunan Ro;ytu muhabi

rinin mektuplarından: 
Oç gecedenberi devam eden muharebe

den sonra, Habeş orduları, İtalyanların 
tanklanna, tayyarelerine, makineli tüfek
lerine ve sair modem harp alat ve edeva
hna mukavemet edemiyerek cesurane ve 
anudane bir mukavemet gösterdikten sonra 
Aduayı tahliye ettiler. 

lleri hareketin ilk saf hası Ceneral San· 

Habetlileri hırpalamak iizere evvel& 
bomba layyateleri bavalıuımıt, bunları pi
yade, piyadeyi de tanklar takip etmittir. 

Buradaki erkanıharp zabitlerinin anlat
tıldanna göre ileri hareket eden kıtaatm 
sol cenabı 3 teırinievvel sünü tafak vak• · 
Habeı hududundan 30 metre mesafed 

• • • • •• '4- ; .... - .. .., 

olan ve Eritre dahilinde bulunan Adi Kale
den hareket etmİf, Senafe ve Barakit tari. 
kile hududa celerek burada aaida bulunan 
difer kıtaat ile irtibat tesis ebnİftİr. 

ilk Çarpıtma 
Bunlar hep birlikte Mareb nehrini seçe

rek Habefistanın Tigre va18.yetine gİrmif)er. 
dir. 

Habeılilerle ilk çarpıtma Gaıciorki da· 
iuıın geçitlerinde olmuıtur. 

Burada İtalyanlar yedi bin kişilik bir 
Habeı ordusile karfılafmlflar ve mütbjf 
bir muharebe olmuı. Habetliler topçulann
dan iatif ade edebilmİJler ve her iki taraf 
ta ağır zayiat vermiıtir. Bir müddet sonra 
İtalyanların tazyiki altında Habet ordusu 
ricate baılamıı ve ltalyan askeri de ileri 
hareketine devam etmİftİr. 

Son Hucum 
Haber almdığma göre İtalyan tanare

leri Adisart önünde bulunan Habeılilere 
oldukça zayiat verdirmiıtir. Bu kuvvetler 
25000 kiti kadar olup ii2erlerine bomba 
atıldı.ğı sibi tayyarelerden mitralyöz ate§İ 
de açılmııtar. Habeıliler det tayyarelere 
Adua ii2erine yapılan aon hücum, siperle· 
re yerletmif Habet ukerlerinin müdafaa. 
aile kartılatmlf, fakat İtalyan tankları laü
cuma ittirak edJnce Habetlllerin müdafa· 
uı lorılmııtar. 

Jukio, yani Adua beledi,e reisi, tebrfn 
sukutundan biraz sonra İtalyan batkuman· 
danını ziyaret ederek, hürmet ve teslimi
yet makamına kendisine bal, süt, ekmek 
ve meyva ikram ebnİftİr. 

Hab•t MUd•f•••ı 
Adua sabasına bilihara 1apılan bir ke

fil hareketi esnaaında Makale istikametin• 
de ric'at eden muhtelif Habet kollm ıö· 
rUlmüıtür. Bu kollardan birinin Ru Se:vu· 
mun kolu olduğu ve bir müdafaa batta te
sis etmek üzere Makaleye gittikleri zanne.. 
dllmektedir. 

Adisababadaki 
Gazeteciler Neler 
Söylüyorlar? 

Adiaababa. 7 - ltalyanlarla 
Habeıler araalnda hup reımen 
llln edilmedf. Fakat cephelerdeki 
kaah kavgalu glin ıeçtlkç• kııı
ııyor. 

Halbuki. Habeı imparatora, 
ecnebi gazetecilere Yerdiği beya• 

natta, milletler cemiyetinin lhtillfl 
ıulhan (t) halledecej'ine kani ol• 

du~uau ı~ylemlıtir. O, bu ıuretle 
Habeılerln ıulh arzularını bir 
defa açıta Yurmuı oluyor. 

Biı, Adua'nm, Ye Guerloi'ubl· 
nin lıgallnl daha dDıı akıam, ve 
ancak bir A nupa telıizlnden 
haber alabildik • 

ÇUnkn Avrupaya tue haber 
yetiıtlımek için buraya gökderll• 
miı olan gazeteciler, harbi takip 

için Avrupa gazetelerini bekle
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Yine h&l;er aldığımıza göre, 

harbin ilk gUnlerinde ltalyanlar 
800, Habeıl•r 6000 ataktul ver-
mlıler. - P&ri Suvar -

Habetlıtanda Cenup cı.pbeılnde mu· 
hartbeıinde intizar eden Harrar 

kaııabaeından bir görünüş 
-·--· • • • ._..._.. ... •:ldl-~1 .... ·---

Dün g a Harbini 
Kör üklegen /er 
Kimlerdir? 
lngiliz Gazetelerl~e göre 
Bu iti Avuılurya Ve Ma-

caristan Yapıyor 
Londra, to (A. A) - Avu .. 

turya •• Macarlıtan delesıelerlnln 
ltalya aleyhine alınacak zecri 
tedbirlere fttlrak etmedikleri hak· 
kındaki diye•lerl burada bftyUk 
bir heyecan uyandırmııtır. 

Deyll T elearaf diyor ki: 
•Bu iki devletin menfi du

rumları aebebile kollektif emni
yet Ye zecri tedbirlerin tatbiki 
ltl tehlikeye dliter İH bOttln 
Avrupa memleketleri araaında 
en çok kaybedecek olan )'ine bu 
iki memlekettir.,, 

Deyli Meyi diyor ki: 
«Habeı itinde ltalyanın mU• 

tecaYiz oldujunu tanımakta bU
tUn Avrupanın mOtteblt olma• 
dıjı meydana çıkmıttır; Zecri 
tedbirlerin tatbikindekl tehlike
ler• ekonomik neticeler bakkm• 
da bazı 1Uphe!er var İH Avua
turya ve Macaristan delegelerinin 
diye•lerl bunları ortadan kaldır
mııtır. ,, 

Deyli Ekıprea IH töyle dlJor: 
"Avuıturya Ye Macarlıtanın 

aldıkları duru
1

m, yanm bir ulualar 
ıosyetHlnin zecri tedbirleri tatbik 
edemi}'eceğinl göıtermiıtir. lnıfl· 
ter• acaba, zecri tedbirler. lrarıı 
durmak moaeleıinl ortaya atan 
ye ltalyanın mMtel~klerl bulunan 
A•uıturya Ye Macariıtam da boy· 
kot etmek niyetinde midir? 

" NHkronikl, bu haberi ıu 
batlık altanda veriyor: 

11ltalya, Uluslar ıoıyeteal için• 
d~ iki ~Uttefik buldu. Viyana, 
Romanın emirlerine itaat ediyor • ., 

Deyll Herald gazetesi de 
"Muıollnlnln tabileri,. diye tavıif 
etti~i Avusturya ve Macaristan 
aleyhine şiddetle hücum etmekte 
ve ıunları söylemektedir. 

«Avusturya hlikümeti tam ıu· 
rette ltalyanın tesiri altındadır. 
Avusturya delegesinin sözleri, 
efendiıinin ıözlerinln akılndeo 
baıka birıey değildir.,. 

Birhci Teşr;n 11 

Harp Nasıl Gidiyor 

Habeşler, Hasımlarına 
Çok Telefat Verdirdi 

Habeş Cephesindeki ltalgan Asker-
leri Arasında Cüzzam Başgöslerdi 
Lonclra 10 (A.A.) - İtalyan kıta

tına Eritrede refakat eden Royter 
muhabirinden: 

Adua - Adigart - Makalle müsellesi
ni te,kil eden mınt&ka üzerinde İtalyan 
tayyareleri kamilen keşif uçutlan yap
llllf ve halka hitaben beyannameler at
mıtlardır. Bu beyannamelerde İtalyan 
ilerleyitine mümaneat edenler ölümle 
tehdit olunmak.tadırlar. 

Bir D•I AJmıtlar 
Roma 10 - Adigrabn cenubunda 

ve Adisababa yolunun denize nazır 
olan kıamına haklın bulunmakta olan 
Edagahannus dağını İtalyanların İfgal 

Zecri Tedbirler 
Yeni Bir Harp Mı 
Doğuracak? 

Londra, 10 (A. A.) - liO ıaylav
dan mürekkep bir grup, hal7ay" 
kar~ı zecri tedbirler tatbiki alerhiıı
d& durum almıştır. Grnp Ouuııı 
glinii coplanarak ltaiyao - Habeş 
harbine lngiltere tarafından yapı• . 
laoak bir müdahalenin tehlikele
rini inceleyecektir. Bu grupuo 

batkaularından birll'!I, iki gtın e•· 
vel zecri tedbirler aleyhinde bir 

ettikleri teyit olunuyor. söylev veı·en Aınery'dir. 
DUşen Tayyare Bu grupa h ğlı olan oııki donan-

Adisababa 10 (A.A.) - Royter ma bakanı Albay Applin, müessir 
muhabiri bildiriyor: lt~dbirler tatbiki muhakkak surette 

Ak 
· d At 1 d ... .• t.. hır Avrupa harbine nracaktır 

sum cıvarm a, a agı us une demi tir. 
bir İtalyan tayyaresinin düttüğü, ra-

1 

--------~~--------------kiplerinin ikisinin telef, diğer ikisinin ba,ka vasıifelere atanacaklardır B n• 
yar.alandıkları bi!diriliyor. İtalyan pi· lar1n arasında bilhassa bir müs~eta -ı~ 
yadesinin Gorahıa • Oğaden mmtaka- adı geçmektedir. Bundan batka bir pi~ 
smda ilerilemekte olduğu da haber ve- yade ceneraline de kumand~nlık1:m~ 
riliyor • el çektirilecektir. 

Son Posta: Bu tayyarenin sukutunu, 
evvelki günkü ikinci tabımızda, aIJıiımız 
bir telsiz haberine istinaden biz vermiıtik. 
Anadolu Ajansının haberimizi teyit etmeei, 
Anadolu Ajansının haberimizi iki giln fark
la teyit etmesi, harp haberlerine kon

Resmi çevenler, bu hususta hiç bir 
teY söylememektedirler. 

lakenderlyede 

Kahire 10 (A.A.) - İskenderiyede 
muı olan resmi aansörden ileri aelmekte- toplanan harp gemilerinin çokluğun· 

dir. dan ötürü, İngiliz amiralhğı, kılavuz 
CUzzam Salgını 1 k b · ti" l" ü ihd t 

Ö 
. a ma mec urıye usu un as e • 

Port Sait 10 ( zel) - Habetıstan· · t" M fih li · · ·· .. 
1 

mı' ır. aama mana garıf ozgur· 
daki talyan askerleri arasında cüzzam ı··"' .. d t kted. , • • ugu evam eme ır. 
( miakin) hutalıiı bqgöstermı9tır. 
Yüksek rütbeli iki Jtalyan sübayı da Maltadan Çıkarılanlar 
bu butabia yakalanmıflar ve tedavi Ro~ 10 (Telsizle) - İngilter«; 
için İtalyaya gönderilmitlerdir. aleyhmde propaganda yapmak suçun~ 

ltalyanın Yeni Sevkıyat. dan dolayı 10 İtalyan daha Maltadan 
Roma 1 O (Özel) _ Ganj vapurlle çıkanlmıtlardır. Bunlar, buraya gel .. 

bugiln doiu Afrikuma 200 ıilbay ve mi9lerdir. 
1300 uker daha gönderilmİftlr. Ro- Lonclra 10 (A.A.) - Habqist~ 
ma valisi Battai ile ayandan Suudo, elçiliği, gazeblerle ne,rettiği bir bildi .. 
mühim bir vazife almak üzere Afrika- rilde, Habet İmparatorunun orduların• 
ya hareket etınitlerdir. da hizmet etmek isteyen bir çok gönü!· 

lnglltere, ltalya Llmanlaruu lülerln iatldalarmdan dolayı t~ekkür 
Ablukaya Ha:ıurlanıyor etmektedir. Bu müracaatlar, para, mü-

Paria 10 (A.A.) - Övr gazetesi, himmat ve ıilib yokluğundan dolayı, 
bqyazıamda fU mal6mab veriyor: kabul edllememİftir. ' 

Genel olarak beslenen duygulara Adisababa 10 (A.A.) - Roytew 
ıöre, alb hafta ve yahut iki aya kadar muhabirinden: 
İngiltere, ltalyanm Eritre ve Somalid~ Hariciye nezareti protokol müdürü, 
ki iki bqhca limanım abluka etmeye refakatinde polis tefi M. Moakopulos 
karar verecektir ve bu, son darbe ola- olduğu halde İtalyan ıefiri M. Vinçiye 
caktır. bir nota verihnittir. Bu notayı alan se-
ltalya Harblyealnde Delltlkllk· fir, sefarethanede gizli telsiz makinesi 

ler Yepdıyor ltletildiğine dair olan ittiham milnaae-
Pariı 10 (A.A.) - Malen pzeteai, betile protestoda bulunmuttur. Zanno

Romadan aldığı fU haberi bildirmekte- lunduiuna göre, Magalo konsolosha· 
dir: nesi memurları gelinciye kadar sefir, 

«lararla dolatan yayıntılara ıare, hususi bir ,.hıs gibi Adi&ababada k .ı. 
Sü Bakanlığının bazı yüksek İfyulan maya çalıfacakbr. 

İtalya piyadeleri Hıbeı topraklarına doğru gidiyorlır 1 
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Batıdan esen rüzgar bütün yelken
leri alabildiğine fİŞirmifti. 
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Ka/lı 

Bu akşam MAGDA SCHNEID~ 
WOLF AL ACH R~:-ıı· 

Sinemasında 
THEO LINGEN 
tarafından yarutı'en 

t 
Eğ'encell v nefiı kon.edi müziknlin ilk irae 1 

Par mount Jurnalde : ebe !standa s feb rll~ 

Dikk 
c ph 1 rde hazırhklar ve lre ••• 

• Bu ııkşamdan itibaren biletinizi alırken, gelecek ~' 
• tenzilat ı bilet almak imkanını verecek kuponu isteY1 

Telefon ı 42851 

s 

V ardiyan, önündeki kocaman kü· 
tüğe tokmağını ağır ağır vuruyor, lier 
vuruşta kürekler yeniden denize dalı ni:ıe 

yordu. 
Türk gemisi bu halile denize sürü· 

nerek nğır ağır uçan bir kartalı andın· 
yordu. 

Bu kartal·gene başından sonuna Ja.. 
dar zaferlerle dolu bir akından d<>nO· 
yordu. 

Kemal reis geminin kig kaıarasm

da ayakta duruyordu. 
Otuz bef, kırk yaılannd , uzunca 

boylu, çok yakıfıldı bir edamch. O 
ve kara kaşlarının altmd Anadolu ço
cuklannın o güzel e gözleri den bir 
çift, parlıyordu. 

En engin ufuklari bile bir anda liu· 
caklıyan, kavnyan bakıf lari vardi. 

Geniş Omuzlar Akdenlzde borda Doroara, tD.rr r Drpertıcı tarihi 

H 

y sinem sı hazırhındığı birlncl viılr" n:m 
bll}Uk ve rakipsiz sezonunu, bil~ Birka 

dUny yı heyecan ve zovkle kuıatan muazzam v muhtet UJ ve 1 
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G CE BÜL LÜ 

Düzgün Bir Vüc t: bir çarpı ma • hnesl 

&~~~~~~~~~~~~-·~~z~b~~.~~~~~~~s~s~~~~~~~~==~~~a~==~~~~~ 
tıcı kuşlann gegalannı andıracak şe. vılcunlari y 7ordu. nü tutınuttu. Valenıiyay geldi. 
kilde azıcık kıvnlıyordu. ince bir ğiz, Bu, endülüalü bir arapti. Burası deniz kenarında büyük bir 
geniş ve kuvvetli bir çene, sinirli btr G t d ki tehir ve limandı. Eski çingene artık te. 

.. arna a a · ..;:..ı • • R d. ı b·t boyun, genİf omuzlar, düzgün ve ıı- mız ••.Yınmıtti. astero ıye anı an ı 

nm~~ri~~ &n~Hm~: ~nn~~~~~d~~n-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bqmcla beyaz keçeküWı üz.eri- lspanyollar, K lil · Ferdinant yerlqti. 

ne aarılmı9 ol hafif bir sarık bulu- ile laaliçe lzabelin kumandasmda En- Sog v; Din 
nuyordu. dülüs araplanna karşı çoktanberi aa- B . . Ç. • 

Sırtınd bir cepken, bacaklarmCfa VBf yapıyorlardı. Hatta son günlere ılmıgen ıngene • 
kenarları işlemeli bir var v ayakla- kadar bütün lapanyayi ele geçİnnİf • Cafer onun işlerini görüyor, &a• 

nnda uçlan kalkık yemenil vardı. lerdi. Gamatadaki (Beni Ahmer) sil· bahtan alqama kadar canı çıkıyordu. 
Geniş ve kınnızl bir ~ karin lalesinin son hükümdan da çepçevre Ayni zamanda bahasile, annesine ve 

başlangıcından kalçalara kadar bütün kuşablm~ bir halde şan yıllarını yqı- kardeşlerine yapılan f eno:lıklan da u
gövdesini çepeçevre aarmJftİ. Bu ku· yordu. nutamıyor, turada burada gördüğü ls-
şağın arasında iki piftovla, bir kama- İspanyollar ellerine geçen araplan panyol askerlerine diş bileyordu. Za-
nın İflemeli saplan görünüyordu. Jalıçtan geçiriyorlar, küçük, büyük ten Pavlo ile bu noktada çok iyi birle-

Genit ağızlı ağır ve iğri bir kılıv sağ dinlemiyorlardı. şiyorlardı. Soy ve din bllmiyen bu çin-
omuzdan geçerek sol kalçan.in üıtünd Anduearda zengin bir Ftçi olan E- gene de İspanyollara düfmandı. Böy-
uçlan birleşen bir kayıp aaı~b. bu Husanm ailesi de bu 1 panyol ala- lelikle ilk zamanlardaki anl8f11D1amaz.. 

Kemal reis bir elini belindeki han nı önünde mahvolmuttu. lık unutulmuş gibiydi. 
rin sapma day dı ve yanındakilerin du· Bunlann arasından yedi Yatlnnnda- Cafer on ekiz y"ın kadar or d 

Bu ~oamdcn itibaren 

U M ER inomasmda 
bU tl rlnlzi lırken g lecek 
defa ılrdcld fiyatlarla tenzi· 
1 tlı bil t im k imklimnı 
v roc k kuponu fst yiniz. 

ikinci balkon : 25 kuruş 
Birinci mev i : 40 ,, 
Hususi ball<on : 50 ,, 
Koltuk lüks · 60 ,, 

N ,ıt -

yabilecekleri bir sesle: ki Cafer hentlz ölmemİf tİ. lspanyollar kaldı. y ... ~ a 
- Burası bana eskisinden dah gü.. onun sağ kqmm üstünden senesine İspanyolcada Garabato denilen kül· tr n çıkacak la 

zelleşmiş görünüyor ••• Dedi. kadar uzıyan derin yaratını, bütün hanbeylerile düşüp kalktı. 
Bodrumlu Ahmet cevap verCli: yüzünü kaplıyan)mn pıhblannı göre- Pavlo ve Katrina ile kızı da on 
- İzmir her zaman güzeldir, reis. rek öldüğünü aanmqlar, bırakmıtlar- karşı günden güne sevgi besliyorlardı. 

Fakat bu seferki aynlık dalı uzun dı. Onu kurtardıklannd nberi işleri çok 
oürdü de... Küçük Cafer kendine geldiği zaman iyi yürümüş, bayağı zengin olmutlar

Aslan Levent 
Koca Muslih I 

olduğu yerden bir adını bile uzaklaf • dL Şimdi Pavlonun en büyük mağa • 
mak iatememi~ti. Çünkü annesi, baba· zaaı onundu. Bunlarm hepsini Caferin 
ıı ve knrdetlerini bırakamıyordu. Za· uğurlu ayaklarına borçlu sayıyorlar .. 

Bu levent, denizciler arasind pek ten artık ne yapabilirdi? dı. 
m P1:1b ] Bod ı ___ L d eh. Ç O Cafer bir gece meyhanede arkadas.· 

"" ur 0 an rum ~asın an ocuğu lmıgan 
Yıllardanberi Kemal reiain yanmdny- v t . larile beraber içiyordu. 
dı. Yuvarlak yüzlü, orta boylu, kuk n.a erına: Oraya lcpanyol deniz askerleri de 

yaşlarında bir yiğitti. Akıllı, tedbirli, lspanyad jitano denilen bir cesit eldiler. 
atılgan ve açık yürekli idi. Bunun i~ çingeneler vardı. Şehirden ,ehre, kas'a.. Orilar da İçtiler. 
Kemal reisten sonra 0 geliyordu. badaıı kasabaya dolftfD'lar; cambazlık Bakıtblar, hftılar, birbirlerile alay 

Kemal reisinin solunda duran le • ve hırsızlıkla geçinirlerdi. O yıllarda ettiler. 
vendin adı Koca Muslih idi. iri yan, ge- lıpanyol ordularının arkalarından gi- Biır kaTga koptu. 
mi direği gibi bir adamdı. Yüzünü çev- derek ölüleri soymayı dalı karlı bu- İspanyol askerleri iki ölü bır karak 
reliyen kara Wmlile brtısındakilete lanlar çoktu. kaçtılar. 
ilk bakışta korku veriyordu. Hele o- Pavlo d bunlard n biriydL Kansı Cafer de ortadan kayboldu. 

S neü s yısmın yazıla ı 
AKA GÜNDÜZ .••••••••••••• DANGARA DUNGA 
SABİHA ZEKERIY A ••••..••••• ADUADA BiR EVDE 
ORHAN SELİM .••• •••••••••• iFTİRA 
ABiDiN DA VER ••••••••••••• MARJ NOSTRA 

[
EN ÇiRKiN PADJsAH YC 

M. TURHAN • • • · • • • • • • • • • • • EN GÜZEL HALAYIK 
NIZAMETTIN NAZİF • • • • • • • • • • • KLEOPA TRA 
HiKMET FERiDUN • • • . • . . • • . . • iLK SEVGILfLER F 
MAHMUT YESARi •••.•••••••• GÖLGEDE KAHRAMAN ek~ 
SÜLEYMAN KANI ••.••••••••. PAŞA EGLENIYOR f!.,rruku 
Dr. FUAT SABiT •••.•.•.••••• DOKTORLAR CEVAP V ak 
HÜSEYiN AVN1 ••••••.•..••.. KÖYLÜ ve ŞEHIRLf f,. ç 

Bu Üçüncü sa ı Türkiye m cmuacllı~•" ıa1ş· 
bir te imül nok asıdır. 1:i 

>ul nun sesini de duyduktan sonra düt· Katrina ve kızı Tereza ile birlikte g~ Caferin Canı 
man iıe kaçmak, doı hayran olına- ne av çıkmıtlardı. S k l t . ı· b } E k k L• • 
mak elden gelmiyordu. Küçük Caferi gördüler. Erkek ço • ı ı mış ı. stan U r 8 lSe ) Satmal~~ 

Sahiden d rin bir gök gürültüsünü cuiu olmıyan Katrina bu yavrucağa Fakat donanma amiralı Dan Anri· K d 
andıran esile Ahmedin ıözlerini ta- kartı bir sevgi duymUflU. Onu y nına kez ertesi gün şehird~ sıkı bir tarama urumu an: ~ h 

mamladı: aldı. Bab buna razı olmıyacaktı ama, yapmış, bütün Gıılabatolan toplamı~ Oku:umuz için 491 liralık keşif içinde 41 ton dersaP• /:::ı 
- Hem de daha uzaklara gittik.. on iki, on üç yaşındaki güzel Tereza tı. Hepsini de kürek b8flarma ve ge- pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlık Birlociteşrinin 14 UncU pıı~ ftııa 
- Sanınm ki, hiç bir Türk deniz- da annesinin tarafından çıkınca kar- milerin omurgalarına zincirlerle bağla- günU saat 14 de Is•anbul KUltür Dlr ktörlUğtbde toplanan f(ll /':_ . 

cisi omlara kadar gitmemİftir. Uzak. fi duramaını9h. mıştı .. Anlw;ılan o kavga, kendisinin ) apalacaktır. ilk teminat 36 lira 90 kuruştur. Ketif vu şnr~:: 
ıan size Maltayı gösterdiğim zaman Küçük Cafer timdi jano olmuttu. kürekçi eksiğini tamamlamak i~in İyi ve ıraların bir örneği Istanbul Erkek Liseaindedir. lıt r 

inanmak istemediniz... Pavlodan iğreniyordu. bir bahane olmuştu. göıterllen günde Kuruma başvurmnl rı. "6331 ,. ~ D 
St>n &Özler bir yabancı tivesile söy.. Onun hele arap ölülerini, yağma e- Caferin canı aıkılm:ıfb. Fakat bu .~· ; 

lenmişti. Bu adam yirmi bet Yntların- dilmit olan arap evlerini soyması 0 cezayı kendisi için haksız bulmamış· nin göğüslerine hançeri saplıyanı~ hınç arzusunun hafiflecfiğiJl 
da bir delikanlıydı. Uzunca yüzlü, es- kadar gücüne gidiyordu ki... tı. Çünkü meyhanede ışık söndürül • kendisi old w u pek iyi h tırlıyordu. yor, s~viniyordu. (~ 
mer idi. Sakalını ve bıyığını kazıtmış· Ondan sonra bu soygunculuk çok dükten sonra her iki lıpanyol keri- Hatta şimdi yıllardanberi kalbini eze 
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OSMANLISALTANATIGOCERKEN 
(Mltarelle tlewrlal• tarllll) No.172 

mahfuzdw. • Yazan: Zlg• Şakir .,11/lOll& cm 

Birçokfırka Ve Cemiyetlerden Mürek-
kep Büyük Bir Toplantı Y apılmışh 

Son Komna lerle ft ı-elı fabahk dola,.;le • hot- (Si.aa) ve (Elim) deki KBrt afİrellerİnİ, 
• lanmadıiı aevata a,Wlamek suretile fe!lail Mustafa Kemal Pap aleyhine tahrik etmek 

o.~'?or · . ettiii yeni n üçüncü kabineye (bitaraf ka- ~na müatenitti. Sivaa vilayetindeki Kün 
GoriiliiJor ki, damat Perk P• ile haı bine) namım vermifti. Fakat, efkarı umu• apntlerinin en kalabalık n en nüfuzlusu, 

.. f8~ ciciden mahirane.•. manev- mİyenİn beldediii; sadece bir (bitaraflık) (Koçkiri qİreti) idi. Banan reisi olan (A· 
çevinnitJer, ~ P ... sihi laibnf " tan ibaret değildi. Her ,eyden en-el. ikti- Iİpa Bey), atiretin meski'an bulmaduiu 
den laymetli bir Dt ile fwbcııhlda ali- dar mevlüae selen kabineden. memlelreti (Umraniye nahiyesi) nde zahiren (mü • 

11 olauyan diler ~ ~ ~e ~- istill eden feliketlere karp .-ı- edebile- dir) hik etmekte, hakikatte İle • tmn bir 
kla efkarı ~ede ~ ~ temı- cek bir kudret ve kunret beklenmekte idi. derebeyi vaziyetinde • hüküm aürmekteJ· 
e mu~ak ~ iatemiflerdi.. Filh•kika, Ferit Papnm seçtiji ve ka~e- d~ Ali§an Beyin hükUmet umma (hüanü 
Halbuki, bbmenm tekrar Ferit Pata· ıine ithal ettiii zevatın plısi rneziyetlerme hazmet ve sadakati) emin edilmİf ve bu

riyuetiude t.,kkül etmesi, efkarı. ~- hiç bir feY denilmemekle idi. Fakat tehli- na (miikalatan )da kendisine, (dönlün
İyeyi bilakis Misbiitüa aiairleedİrmlfb. kenin azameti nazan dikkate almU11k, CÜ riitbeden Mecicli) Dİpal -verilmifti. 

kaç ıaat urfmda tıtanhuhm ber muh~t mes'w makam ye nnaretlerin· daha mi- (Eliziz) vilayeti dahilindeki Kürt aıiret-
mabı:t.: bitt tenkit Ye itiru ..ı.ası hali· • . . ..LLm ' L.-!-~ • •---?-~ L---•- • • (El~-! '."""! cerrep; idare ıılermde, ...-u n __.... il- ...._ uanıKete seçirilmesı de, tu:ız va· 
aelmifü. • k YMette clah. çok tan•MIUf :ılffala te'-dii is- liai, Galip S.,) e teTdi ediJmitti. 
Artık damat F.wt Pllfll:Jll kup 1011 d; tenilmekte Mli. Ayni um•nda, kabineye (Arkw var) 
u Oynamt:Ja bnr veren Sadık. Bey • dahil olan zevat arasında tam bir ahenk - -.. .. __ --·-
ortaya ablıımtı .a&n wıWMAJed~ .hu· hisıl olacafma da ihtimal verilememekte Ö L Ü M 

e selen ... l• ı •••· kolQca istifa- ·d· r=-~ kabin • (ltitaraf) ldui id 
b lamlfb. 

1 
.L ~·. ~ 0 0 

• Hasan Ecza deyosu ve Hasan müstahze-
Ardat GelmiJea dıa ...,...._~ .. rafawa, lr_. ~ lwl ~~- ratı sahibi eczacı Hasanın annesi kısa bir 

1 ımda • Se711İ11im Mmtafa s.ilrİ Efendi CI- hastalığı mütcakıp vefat etmiıtir. Kendisi 7 
• T oplanblar: bi • miil-..ıp fwlraalııar da aöriiJmekte evlat sahibesi olup iyiliği çok sever bir ka· 
O tarihte fstanhalda mevcat olan fırka· idi. Şu vaziyet tamamen aÖlleriyonlu ki; dındı. Kendini sevenlerin ve evlAtlannın o· 

derlaal birer danıtame ıönden1mit; (üçüncü damat Fm Pap k.Wnesi )de muzlan üstünde Otalcçılardalci aile kabris-
Ürrİ791 n itilaf &rbu, mukni umu- bir (Temerküz lı:abineai) değildi. tanına d~fnedilmiftir. Aile erkanına beyanı 
ıi) nde Wr ic•k .. daftll edilmilti. Bu Maamafib hadisat, damat Ferit Papya taziyet eyleriz. Allah rahmet eylesin. 
vele: bir uyli elen "'1Dİflİ. ETVelcıe efkin U• 

Sulha Seli et. l mmniye7i tmnamen idilfaf edea ba mai· lstanbul beıinci icra memurluğundan: 
Milli A.J.r., rur vezir, artık IMraz da suyun llkmbsma Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
Türkiye Sosyalat. aibnek lbun oldutunu hİllıetmİftİ. Buna Terilen Pefaf markalı kundura saya ma· 
So.,.ı demolmıt. biaaendir ki; temmuzun 23 üacü aece1i kinesi bu ayın on bqinci salı günü saat on· 
Trabzon ve bavalisi ademi ~ damat Ferid Papam Nipnt.afmdaki kona- da Çal'flkapıda Tq handa 9 numaralı dük· 
lunir Müdafaai Hukuku ~·· imchı ~ eden Ye ıece J81U1Ddan son- kanda açık arttırma ile satılacağından al-
Milli Kongre. ra,.a ._._, -... .,.u,.. Tikeli meA • mak iatiyenlerin mahallinde bulunacak o· 
kürt Teavün. ~i wwula, derhal infiMbata ı.,lanarak lan memuruna müraeaatleri ilin olunur. 
Kürt T-.li. mecliai ...ı.' ...... eça'=ema kMlll' v.-il- (47.5) 
Farka ve cemiyetlerile (Matb11ah O. • mit; erteai sün de bütiln vili)'etlere, IU la- --------------

• e cemiyeti) muraldaulan iftirak et- sa emir aönderilmifti: latanbul bqincl icra memurluğundan: 
inli. O sin, (yani, temımmm 21 inci _ Dalıirıye nezaretinin 24 ı Evvelce Calatada Kemanke§ mahallesi 

esi cünü) öileden _.. ..at döltte tıuihli telgrafnamesi _ Havyar harunda 91. 9 3 numarada iken ba-
ua müzekere, Wlilwla iç ...a-.,... (lntilıabah • • • ı!_• len nerede olduiu bilinemiyen Sava Pat· 

• • Müzak • fUDClaıı a.. amamıyenm ıcruı, mecuaı rik d. 
ti. erenm mnzau, • rikelaca k..,P. olnalda, intihabat ke • yVa 1.s

1
e: .. 

1 
K" _L C L d lik 

: · ahki tnflkan istih ta ası og u ıry111J1:0 ö11:a an tem en 
(Memleketin siyaseti hariciye, ,.. mnu- =- t..ı..ı'!~ ) zara alacakla Sava Vafidis tarafından -iOOO 
d } ?Oowaü tedYir ... ı. eldi,yebis 

11 
-. • TUrk lira11 mukabilinde birinci derecede 

~ taukbk ..._ .__ Fe- • Fakat.. a. ~- ....ı icra -'~· ipotekli buhınan Calatada Kemanlı:O, ma
Pa,.n• .. ·· ·· ·· defa olarak sadareti ti? .. Gereık R....ıi ,,. ...- Anedolıa VI• haliminin Hawar haıu 91 93 No. lu ... , uçuncu •~-etlerinin b id b ..... ,_,,___. __ ..ı._ ·ı- • 
yri mqru. bir tarzda ihraz ebneai, ve ~ .~' eta. ~ ~ nvelcc maiaza iken elyevm Patrikyadis 
lllellılekett - olan aau)ü siyaseti ab- zme aylan bar 111aı t tak P eylemekte ıdl denilen hanın 7 35 hiUC9İnİn paraya çev• 

nin .~:-:~ak memlekette yeni Şarlr Yiliyetleri .. ~Eı:zu""? kongresi) aİ rilmesi tal bile tarafınıza gönderilen 
isbbdat devri ldJpt etmesi, kanunıı e· akdebnelde .. Balt .li ~ A muhalif ol- 9 35 /2 771 No. lu ödeme emri mezkur ıka-

• e mugayirdir. Bana Wn.en bu kabine d~. aost~İ§lllllİ. Garbi ~~ . • metsihı terkctmekl~iinizle yeni ikametgS.-
. tarafından deriaal daiılılmahdow.) Dun ~~ bır k11m1 da. aıene Bala.ali .a&- hınızın meçhul oldugu mqruhatile mubaşir 

Bu me zu, berkesin düfinceaine çok Y~tine filen muhalefet ederek (l\J il~ı tarafından bili tebiii- iade edilmiftir. Dai
afık aelmit; bütün fikirler, aJftİ Jnak. mücadele) ..... , ·~ --la Yanan kuYTetlerı· remizce de bir buçuk ay müddetle ilanen 
etrafında toplanarak cereyan eden mü- le ~teydL ' lpstafa Kemal Pa- tebliiat yapılmasına karar verilmio oldu· 
ere n tice incle 111 karM' -verilmifti: p) mn pek ima bir zamanda bütün Ana- ğundan bu ıl"n tarihinden itibaren bir bu-
(t - Dun tefekkül eden (üçüncü Fc- do!u ve Rumeli vili.yetıennde ördüğü çuk ay içinde borcu ödemeniz ve takip ta· 
Pata kabinesi), p,.ri JDeflUli hir kabi- mefkure tebekesi, artık hükiımet merkezine lehine k rşı bir itirazınız varsa gene bu 
ir. ait aiyuetin iflia 1: line seldiiini cöater· müddet içinde yazı ile veya sözle bildirm~-

2 - MukGr kahine, devletin aiyaaeli melde idi. Biitün kumandanlarla vali ve niz lazımdır. Bu muddet içinde itiraz etmez 
·İye ve umuru dabiliyeaini tedvir iti- mutuarnflarm eıberi.i; l»u büyüJr kaman· veya borcu odcm zaeniz mezkur gayrimen· 
e ehliyet iz ve kifayetsizdir. dam. tesir " ..... altına Prmiıfti. Bu lculun satılacağı ödeme emrinin tebliği ma-

1 
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lat.nbul Beledlyeal il ini arı 

I 

1 
Mlllhakat diıpanıerlerlnln ihUyacı olan 133 kalem üiç Ye 

malzemenin alınmaaı açak ekailtmeye konmu9tur. Hepain• 1843 lir• 
değer biçilen bu it• ait prtname ile iıtenilen illçlara alt H.te 
lAYazun mDd8rl6ğlnde ıörDlebillr. Ekılltmeye lıtekll olanlar 2480 
No h kanunda yaz.ıh Yeeika •• 139 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektublle birliktd 16 birinci T •trio 935 111Dll ıaat 
15 de daimi enctlmude buluomabdırlar. (1) (6108) 

Jf. * 
Her mahaldeki itfaiye fl'UP ve mllfrezelerlnl ve Fatlhde itfaiye 

MldDrlyet binasını Ye itfaiye Mllz.eıinl ıGrmek iıteyenler Pazar, 
Salı, Perpmbe ve Cuma ıllnlerl ıaat on dörtten ıonra j'eıeblllr· 
ler. 0 8,. 116355,. 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuıda yapılacak HÇme ımayı gllnleri 
mittir. Namzet yazalmıı olanların bu aUnlerde 
aeldı: buçukta Yıldızda Okulda bulunmalan. 

14/101935 Puarteıl ı Ri1adye, tabilye 

.,.ğıda f6sterlJ. 
ıabahleyin Hat 

(6322) 

15/10/935 Salı ı Edebiyat llıan 
16/10/935 Çarıamba : Felsefe, içtimaiyat, tarih, cotrafya. 

[ Emllk ve Eyblm Bankası lllnları 1 
Taksitle Satılık Emlik 

Eaaı No 
642 

MeYkii ve NeYi Depozito 
Bl\yllkadada Nizam caddeainde eaki 21 yenl 21/ 1 
No. h •• 1926 metre murabbaı bahçeyi havi ku-
leli köık. 1200 

635 Bl\yllk çarpda GUlıl\m ıokağında 7,9 No h dükkln 200 
Yukanda yerleri yazılı emlak betlelleri ilki peıin olmak •• 8 

ıeneyl •• mtliıavi taksitte &denmek tızere açık artbrma ile 1abla-
caktır. Geri b rakılao 7 takıit için faız. ve komlıyon alınma . ihale 
16 Birfnciteşrin 1935 çarıamb gUnll saat onda yapılacakbr. latek-
lilerin şubem· z.e gelmeleri. (238) 

3 - Damat Ferit P..., fiındiye kadar vasiyet kart11urda, intihabat nasıl icra edi- kanuna kaim olmak üzere ilin olunur. 

u mukaddesei milliyenin muhafaza lecekti? •• Ve edilae bile, Ltanbula pde- (1.5402) inhisarlar lstanbul Baımüdürlügv ündenı 
müdafaaaa ............ SÖllenlİiİ aa ve rilecek meb'u lann pek çoiu, hiç fÜpbe- • • • - --
• den dolayı kat'iyyea itimada layık aiz ki (Mustafa Kemal mefkUıeai) ile mü- latanbul bınneı IA&. memurluğundan: Takriben 1500 Kilo Aj'lrlığında Bakır kazan 
ildir. Binaenaleyh• böyle bir kabinenin celahez olanılı ....,,...._. mecliste ba fi. Muflıs Badaaar Kazancıyan maauına k,a. 

ile yerine, -..eh Ammeye mamar 'H kirlerini ileri lireuık, (Beb..ıi saJteeeh) .. nani müddet zarfın~~ iki alacaklı müracaat " 1000 " " GalYanlz MÇ 
lllİlliyeyi ~kadir bir b- derlaal hitam vereceklerdi. etmİf, bunlardan hırı aonradan alacağını ,. 1000 ,, ., Hurda demir 

· tefkili ,,.........., - fırkaler o.mat Ferit P.fa ile daılııili ...... A· kaldırmı nr. " 100 ,, .. Kurıun 
dıit ve müttefiktirl•.) dil Bey, arbk bütün dilfüncel~ bir nok- Bu suretle aıra celYeli tanzim olunmak- 96 A fa 

Fırkalar, mittefilıan verdikleri IMa kara- ta üzerinde temerküz ettirmiılerdi. o da la ikinci alacaklılar toplannıaanın 2 ilı:inci- " Tane taç ÇI 
derW Wr .m. • PMlil •• Wlcliunif- Mikiııaetin retmf lmnetlerile tevkifi müm: tefl'Ul 935 cumartesi aünü saat ı o da ya- Şartnameııinde yuıh prtlar mucibince yirmi ıtln mOddetle 
ı aıtJk Fri P ..... (8 .. 8'1 ..rbc t) lııiia olmı79D (lılmbıfa Kemal .,.._) ,.. palacaiı ve alakadarların toplanmada ha- açık arttırma ile Nlıhia çıkarılmııtır. Açık arttırma il lklncft.,. 
hita_m -ven1eceiini bd+=it1•rcli. Halba- hir pum;ra diitürmek, walı: ondaa aoare nr bulunmnlan ilan olunur. ( 15394) rin /935 cuma gUnD aaat Dçte Kabataı'da Baımlldllrlllk biouında 

İfab, fırkalann bu hakli talep ve ar- in•=L-- =-•--= ··ba k "b Ô l K · d la kb 
L-- derin ltir ..-......... ile m-L-L._._ re..-..tti.. ~·ne mu ,eret etıne ten ı a • G ıe omıayon a yapı ca r. 
...... ·-- ...._.., Baylar, ençler ı klil ı k d b ...n d t d ; ..,,.W i;t~ .... ........._, lair ~ ...., Adil ._, bu mihirn ;.: ste er n yo arı a yazı ... n e aaa on an enel 8qmD

para11 makba-feda -'-•a;b. LL..._.. ..1-L.._ ---.:..., .7W7-·--:--= ...:-a:...e ~ Hiç bozulm , .. TEKSA YT prezer· dirlik •ez.nesine •erecekleri 60 altm11 IUa inanç 
- u--. -- ===!!D91 ._. • ..- •atiflerlnd n daima cebinizde bulua. * IPhbiisata airitmitti. Aclil Beyin tedip et- .... Tek• 1 t aacak wijbaal urflarda sile baıwrmalan ıerektir. 

Ferit Pap, ~ ile ...,_ -.._. 6ir tiii plin; laükUmetin aiYil kUTVetlerile. eabhr. Şartname örneil herıtın komiıyoa kAtlblnden alınabilir. ·~ 
eseriıöetennif;haamlanmnke-d;.;.,.. =======-=========::ıı:::::-==============================================~==========~==:=;;==================================--
bulan hücamlanaı defetmi,.e muqf. 

olmakla benıber, ~ • w bir lllalleT· 
çevirerek kabinede ~ ıibaai,ea ._ 

da bir tarafa abverınifti. 
Şmdi, etkin mnumiyenka ea çok aJib. 

olclafa ltir nokta ..,.. o da, ...... 
P..-...ıohlpta.o ......... 

ve meraôbu olan (Rıza Tnfil& a.,) i 
anda feda edivermesi idi. 

Hal.alri .,._ .... pek hasitti. ... 
T..a ~. Pma ...... , +, ndet 
lldiildıım swa; M. Kı....,~ ..-.. 

bramn y0m Ferit Papmn blemi.
Pmnf olma>"P buna kencl"..inin ele 

ettiiiai .......... .öylemif; .... 
ta, • IMr ......_ İli k ılire iırafe " 

elı illetine müptela ... Mmal 
P&fan111 ıüıcüne Iİbnİf; buM biuen 
Tnfilr ~ ltir anda ıblen diiti • 

Daanaa Ferit P..-. • pn1i ..._. ........ 

MARTHA EGGERTH 
ve PHILIPS HOLMES 

KASTA 
D i VA IPEK'te 

Almuoa lliiılhlUll 
Bu Akşam 

Paramount Juraal'de Habeşlstanda umumi seferberlllr, her iki cephede hamlıklar. 
Dlnya gtl&ellilr kral çuinin intihabı veulre .•• 

İetanbul Asliye birinci ticaret mahkeaı ... 
ainden: 

U.ter Zilberman vapur acentasmd ... 
almmıı 3275 varak ve SO poliçe numar~ 
49 aeferli Milas vapuru ile Annnten .. 
len A 8 markalı ve 4086/ 1 ve 3 nıunu.b 
2 1andık ponelen düjmaine ait bir kıt• a 
ordino zayi olduiundan iptaline karar vı
rilmesi W• Ubbelobde tarafından talep tt" 
dılmit olmakla mezkOr ordino her kiınla 
yecJinde JSe mahkemr.ye vermesi ve ilk illa 
tarihmden ib"baren '4S g{in zarhnda ibraz 
eclilmediii takdirde İptaline karar verilec:eM 
ılan olunur. ( 4849) 
---.,,_ __________ ~~~~-----

Zayi - lıtanbul ithalat KÜmruiündeq 
aldığımız 18611 numaralı 18/ 1 O 934 ta• 
rihli makbuzu zayi ettik. Yenisini alac• 
iız, hukmu yoktur. Antalya 

Nakliyah umumiye tirken 
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Biat Denizlerinde MÜ&ABAKALI 

BİB.İ.TBLBB Tlrkler Yasu: 
il. Turhan 

Hadım Sfileyman ·Piri Bela- Murat Relı Alhocı 

York 
Seydi Ali 
Duyunca 

Rejı, Padişahın Adını 
Birdenbire irkilmişti 

SiZE BU DÖRT SPESI 
YALITESINI TAVSiYE EDERı 

-4-
- Kara Kuğu barına, yemek ye-

l • Hot ve aazik parfömlerle nieie sittim.. dedi. Yemekten aon-
lıtlbzar e4ibaif "VERDA. 
llkı 13bunu. ra, kapının önünde beklemeie ko-

Seydi Ali reis, tam heytini stbel 
bulup ta ikinci.ini çiziktirmek üaere 
iken oda kapıaından bir ... da)'Ulda. 

- izin var mı bey, padiJahtan fer
man getirdim! 

Ulak, bailı olduiu kapuun azame
tinden aldıtı aalahiyetİe clotru yukarı 
çıkınııtı, bu aözleri aöyledikten aonra 
içeri dalavereli. O, çalıpna odalarına 

cletil, İcap ederae yatak odalarına ela 
kolunu aallıya aallıya cleatanu:s airebi
lirdi. Koynunda tqıclıtı ferman ona ba 
hakkı veriyordu. 

Fakat Seyit Ali reia helinlemİftİ, il· 
ham kaynaklan ve bedii heyecanlar 
içinde derin bir iatijrak ... ti yqarken 
pacliphın adım duymak, bir ulakla 
karıılaımak onun tuurunu altiiat etmİf
ti. HükUmetle ilgi.ini çoktan keatiti 
için kendine bir İf verileceiini habnna 
bile getirmiyordu. Zaten, herhansi bir 
iJ dolayıaile adının anılacaiım da um
muyordu. Böyle bir durumda kenclinden 
hizmet beklenmeai pek te uranlanamazclı. 
O halde padipb ne istiyordu ve bu ulaim 
setirdiği ferman ne olabilirdi? 

Onun ilk dütündüiü JeY, evinde p· 
irlerin toplana selmeainden dolayı bir 
iftiraya uiramakb. Çünkü pirler, bq
ta Yahya Bey olmak üzere, hicviyeler 
ve imalı ıiirler düzerek Kanuni SWey
manm evlat kat:illiiini kınayıp cluruyor
lardı. Seydi Ali reia, bu yolda yazılan 

ıeylerin hemen hepaini okumuı ve evin
de de okutınuttu. Bu yüzden gammaz• 
ların hünkara hikayeler uydunnut ve 
onu kızdırmıt olmalan mümldincliL 
Fakat böyle bir durumda ulaklarla fer
man sönderilmezdi, latanbulda kayma
kıımlık eclen vezire bir haber uçurulup 
kendinin kaf uı iatenilirdi. O halde bat
ka bir it ve itin içinde de anlaıılmaz bir 
.. r vardı. 

••• 
Alerre'sl Vel'ayn 

Seydi Ali reia bunlan diifünmekle 
beraber yerinden de fıramıfb, hilnkl· 
rm fermanım ayakta kartılamak iate
miıti. Ulak, ferman dediii katipler elin
den çıkma turalı ve her aabn batka 
b!,. mürekkeple yazılı kaiıdı sundu, 
ardından da aadrazamın mektubunu u
zattı. Şair ve ilim denizci, ilkin, öptlp 
batına koyduiu fermanı ve aonra sad
razamın mektubunu okudu: 

-Alerr'ai Yel ayan, dedi, hemea laa
zırlanınm. Sen dinlen, yorgunlujun11 
çı";ar. Yann clevletl6 vezire yazacatım 
kağıdı afıram, dönerain. 

Seydi Ali reia, bat ve göz üatünde 
d emek olan o arapça ıözii aöylemİf, 

hazırlanacaiını ela ulaia haber vermİf 
oimakla beraber yalnız kalınca derin 
'Lir düıünceye dalmaktan geri kalama
Dllfb. Çünkü Hint seferi adile açıhmf olaa 
deniz aavaı yolculuğunun seçirdili bil
tün merhaleleri biliyordu. Gençlikte 
yoldatlık ettiii Piri Beyin uiradıtı 

akıbete •ilıyanlardan biri kendisi iclL 
Murat reiain talihaizliiini henüz duy
mamakla beraber Buradaki donanma
nın Süveyİ,e getirilmeaine kendiainin 
memur edildiiine göre onun ela bir fe
li ket seçirdiiini aeziyordu. Fermanda 
ve aadrazamın mektubunda Murat Be
yin ne olduiuna dair bir İfaret yoktu. 
Bu, itin içinde bir tataızlık olduiunu 
göıteriyordu. Eier Murat ela Piri Bey 
gibi öldilrillmüt iae Hint denizi yolcu
luiu ujrunda iki büyük kurban veril· 
mit ve kendiai de üçüncü kurban ola
rak ıeçilmiı demek oluyordu. 

• • • 
Bile Bile Uçuruma 8UrUk· 

lenmek Buna Derler 

deiildi. Kendini ilme vermifti. Okuyor, 
yazıyordu. Böyle bir durumda onu ki
taplanndan ayırmak, ta Baaraya yol
lamak, ne biçime aokulduiu bilinmiyen 
bir clonanmanm baıına geçirmek lfÜ· 
nutı. Bu bile bile kendini uçuruma •il· 
rüldemekti ve uyan ile karıılanacak 
İflerclendi. 

• • • 

2 • Gül kokulu ve nazik ciltler yuldum. Saat ona doiru, Lavende-
lçla hakiki bir gG:ıellik mı.. rin, bir kotu, bardan çıkıp bir ara· 
tahzarl olaa "ROSEMARY" baya atladıiını gördüm. Arabacıva 
1abuau. ~-

J • Kolonya ıuyu ile lıtibaar verdiii adresi duymamııtım; likin 
edllmit ve fazla •iktarda k8- arabanın tuttuğu istikametten, ya-
pttk 1a9an "BANYO. 1abuna rıı meydanına doğru gittiklerini an-

C • Ekonomik tuvalet 1abunları ladım. Bu it beni çok alikadar edi-
aral.ında en fada ratbet 
bulan "FATMA" Hbunu. yordu. Benim de bir araba tutacak 

8asr•dakl Donanma itte; tunlıt ıal:unları araaında param olmadıiından, kOflDaia bat- ~ 
Birden heyecanlanan Seydi Ali reia, •• IJi ve memnuai1etbahı neti· ladım. Dosdojru sittim ve keıtirme 

celer veren dart marka. b' ld k d d hemen bir semi donabp Trabluaa -"t· ır yo an, OfU mey anma, ora an 
•· TURAN Şirketi, Nur han lttaabu1 d ·· d" k'" uha k Jak meti, orada vali ltulunan Tursut reiae a, pn uz u m vereye u 

konuk olmayı ve gene kitaplar araaın· misafiri oldujum, çitin kenarındaki . 
da çalıflllayı taaarlıyorclu. Kendine ao- ayl\İ noktaya vardım. 
rulmadan, fikri alınmadan açılmıt bir Taıra Sinemaları Ortalık zifiri karanlıktı. Yainıur 
aeferin aonunu kendine yiikletmek ia- Direktörlerine çiseliyordu. Elli metro ilerisini göz-
teyenlere kartı böyle davranmayı pek lerim seçemiyordu. Tam çite yalda-
dofru buluyordu. Fakat bu heyecan Kemal filim, Halil KAmll, Opera, pcağım ıırada, Lavenderin az ile-
aıraıında slzünün önüne Baaraclaki ve poli filim mOe11eaalerlnln ride konuımakta oldujunu duyar 
donanma seldi. Bakımaızlıktan boya- ve piyaa anıa bGtlin H11:z filimle· gibi oldum. Hemen aeiirttim ve ka· 
ları ailinmif, kürekleri kocamıı o silzel rlni ıatın aldım. Bu flllmlerl ııe· ranlıkta iki müphem aölse sördüm. 
semilerin bu peripnhk içinde sözleri- .. ırmek iıte•en taıra ıine•a'arı B' • 

• • 1 ır sanıye aonra, bunlardan biri 
nı vatana çevirdiklerini, kendilerini o- dlrakt6rleri, lzmlr biriDcl kordonda 
rada çürümekten, yahut dütman eline Şahinııeri laaaında fiılmcl Muıtafa yere dütmüf, öteki de kaçıDlf, sit· 
düımekten kurtaracak bir kol bekle- adrHlne milracaat etmelidirler. mitti. 
diklerini •ezer gibi oldu. Hele uzun ay- '-ı , Kop kop, yerde yatan adamm 
lardanberi yurtlanndan, ocaklarından ~--•••••••••••'1111111' bafucuna geldim. Tam üzerine iğil • 

Kocaeli icra dairesinden: 
haber alamayarak uzaklarda ve pek Bir borçtan dolayı hacizli olup satılma· diğim ıırada, Lord Artür beni be-
uzaklarda, hareketsiz bir hayat seçi- sına karar verilen Vapurculuk şirketine ait limden kavradı. Bayan Skelmeıton, korka 
ren, yalnız rüyalarla ıztıraplarını ava- beheri 1000 lira kıymetinde 8 adet hisse Maznun bunları söylerken mah· rap içerisinde idL. 
tan binlerce levendi diifününce içine senedi açık arttırma suretile 18/ 10/ 935 keme salonunda ne türlü bir heye- __ 1 dairi b .. ..:ıL 
derin bir aızı çöktü. Sonra kafaaında cuma cünü saat 15 te İcra dairesinde satı· can hasıl olduğunu kestirebilirsiniz. ~?~ .. ~.1- uat ona 
eaki sünlerin hatıralan canlandı, yüre- lacaktır. Taliplerin satış günü yüzde 7,5 Haddi zatında belki bir fe•kalide- tiğinı goaterıyordu. 
tinde uyuyan deniz aevsiai birden ph- ~;:nu;1'çelerini hamilen müracaatleri ilan lik arzetmiyecek olan bu ifade, Ter- Bu pbadetin, York _....,_. 
landı, kulaiında fırbnalann muıikiıi, rinin ifadesini müteakıp bü..::L bir canını yabftırmaia meclu 
aavaıların sürültüaU dolaımaya batla- , .. •••••••••••••• .Jua dı ve biraz önceki 0 iayan dileii birden D l J ' ehemmiyet alıyordu. Hikim, Higin· takdir edeniniz. Daha IOlll'& 
aöndU, yerine denize kavutmak özle- e 0 1 Z Y 0 811 ıi her ne kadar ııkııtırdı ise de, o can daha da arttı. 
mi yayıldı. 1 I L I T M E S 1 bu söylediklerinde ısrar etti. Polis- Lavenderin ölümfinl intaf 

Ylllt Levenler AM•telari ı Karakl1 Klprlbaıı ler, kendisini alıp, götürdüler. babrlanınız ki yanma içiDdl 
• • • Tal. •2N2 • llrkHl Mlblrdarsade Lord Skelmertonun bat Uf&iı olan bıçak upia ~ 

Artık kararını vermiJti, gidecekti. H.. Tel. 22140 Çipı, maznunu müteakıp verdiii kesilen adamcağız bu allllgo 
Baaradaki donanmanın batına seçecek- .. •••• ifadede, cuma akpmı aaat on bu- ne ait olduğunu tucllk etmek 
ti, tayfunlarla sörüterek, botun (sir- Mersin Yolu çuk sularında, köıke, araba ile se· tinde kaldı 
dap) larla boiuprak, dilfmanlarla çar- KONYA Yapuru 13 Birinci len birisinin, Lordu sönnek iıtediii- ye • 
pıprak o aüzel gemileri, bu yiiit le- teırin p AZAR ıllnll aaat Onda ni ve Lordun misafirlerile bir arada Bunun üzerine, arbk netld 
vendleri öz yurda ulaıtıracakb. bulunduğu cevabını alınca da fena bal- idi. Corc Higina clerba1 ...... ..,.,.... 

Seydi Ali reia bu kararı aldıktan MERSiN'• kadar. "6360,, 
•----~-------- de öfkelendiğini söyledi. Çips tahade- Filhakika, bu adama kartı 

aonra artık yerinde duramıyordu, he- Trabzon Yolu tine fU yolda devam etti: mertonun iddiumcluı ..__._ 
men kılıcı eline alarak aadrazama bir -.,.-

ANKARA va..-..u 12 Birin· B b • t • • kart · medarı •oktu n.:=._. t1ıDMl8P""": cevap yazmıttı, unutulmuı aandıiı adı- ı•u• - en u zıyare çınm ını ıa- J • ..,._ 

nm ~':ketlu hünkar tarafından anılmıı, clteırln CUMARTESi ıtınll tedim. Zira, olabilirdi ki, efendim iddiayı çürütmüttü. 

kenduıne önemli bir ödev verilmit ol- aaat 20 de HOPA'ya Ka· kendisini kabu~ ~derdi. Maamafi~ Şimdi herkes katilin 
maaından dolayı usun uzun tea.kkür- dar. "6361,, ı hal ve kıyafetini zarım tutmadıgı 
1 :s- • • • • im k Skelmerton oldn~ ..... b.n•al 
er ebnİftİ. Bu mektubu yazarken keli- •---------------11 ıçın, onu ıçerıye a ayıp, apının ti·. --

meleri g8remiyecek, aatırları farkede- Ayvahk Yolu önünde beklettim. Efendim, misa-
miyecek kadar heyecan içindeydi. Gö- MERSiN Yapuru 12 Birinci firlerile, salonda kiiıt oynuyorlar- Bir saat sonra, Lord cena 
sünün önünde hep deniz dolaııyordu, teırin CUMARTESi gilnll saat dı. Bir fırsatını bulur bulmaz, kartı lenmif, deliğe tıkılmıfb. .. 
kulaklannda hep fırtına uğulduyordu. 17 de IZMIR'e kadar. "6362,, verdim. 
Dalsalann üzerinde sürlemek, fırtına- -3-
lann önünde bainnı açarak durmak - Kartta yazılı olan adı hatırlı· 
• · •-- bü ıa_ 1'•••••••••••••-.. yor muıunuz? Genç Lord maznun aı11C111111 

ııtıya&1 t1.111 benlitini aarmııtı. Artık .1111 

kitap, dal sibi dalsaların aürüp götür- H t i - Hayır; hatırlamıyorum. Her· olarak hikimlerin kartuma 
düiü cılız hir yaprak sibi gözüne can- aya ın ne,es halde o güne kadar duymadığım, mahkeme salonu, iin• atılla 
•ız ve dermanaız sörünüyordu. tçinde Dinç olmaktır. yabancı bir addı.. miyecek kadar ımı.a,.hlrh. 
o yaprata karıı bir kayıtaızlık, fakat - Nihayet, karb verdiniz.. Efendi· 101yete adammm böyle mtlllE1111 

o dalgaya karıı bir incizap vardı. De- H o R M o B ' N niz ne yaptı? rumda itin içinden nud 
nizi okumak, denizi dinlemek ve denizi 1 _ Pek memnun olmadı. Biraz dü· merak eden bütün doatlan ile 
konuımak iatiyordu. 

tünür gibi durdu ve sonra bana: uKü- bayanlar dinleyicilere mablUI • • • 
Hesapta Gidip Gelmemek, 
Gellp Bulmamak Da Yardı 

Ulalı bol bahtit verip, bir de pzel 
at baiıılayıp yola vurduktan aonra ha
zırlıia da siriıti. Zaten Baaraya kara 
yolile gidecekti. Ne top, ne cephane 
sötürecekti. Bu aebeple yapacaiı ha
zırlık pek kıaa idi: Servetini heaapla
J'IP vaıiyetnameaini yazmaktan, sidip 
selmemek ve selip görmemek var aözü
ne uyarak h111mlarile, doatlarile veda
latmaktan ibaretti. Bu iıleri birkaç sün 
içinde sördü, eaki denizcilerden süven
diği sekiz on kifiyi yanma aldı, atlayıp 
yola çıktı. Halep • Baidat yolile Baa
raya indi. 

(Arkuı var) ----·----······-····--·····-········---

TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

IKTiDARSIZLICI 
ve 

tüphaneye alınız, ben de timdi geliyo- ri dolduruyorlardL 

rum!» dedi. Bu emri bana vermekle Madam Skelmertona 
beraber de oyun ma1&1ından kalktı ve na idi. Korku ve ızbrap MI. _..""'1 

arkadqlanna birkaç dakika omuz oyu- lunan zavallı kadıncajm, 
na devam etmelerini söyledi. kif edilir edilmez, .P ~ 

Ben aldığım emri ifaya hazırlanıyor· tü. Lord Skelmetronu Nıltt'.fl""; 

BEL GEVŞEKLiCiNi ken, kütüphanenin öbür kapısından diği malum olduiu için, bo 
içeriye Madam Skelmertonun girdiği. ! ona bu derece fazla telİr 

giderir, ya9amak neıe•ini iade eder. 
EcsaneJerde bulunur. lataobulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafaila• için Galata 

ni gördük. O zaman, Lord birdenbire tabü görülüyordu. 

fikir değif tirdi ve bana: Lordun rengi uçuk, fakat 
- O adama meşgul olduğumu IÖY· yerinde idi. A vukab Sir 

'._ __________ , leyiniz •• Kendisini kabul edemiyece • nında duruyor, anda mada 
• •••••••••••-..• ğim! dedi ve tekrar kumar masasına konutuyordu. 

Posta kutuım 1255 

oturdu. Aleyhindeki delill•, t:ı." ,...il'!! 
Seydi Ali reis bu noktalan zihnin

den geçirdi, aonra bet on yıldanberi 
İçinde yqadıiı tatlı ve pek tatlı hayatı 
düıündü. Göz söre söre iyilikten kötü
lüğe, aaadetten felakete aürüklenmek 
iatendiiine hükmetti, içine bir uyan r > Beılktaı ••••• 
dileği yayıldı. O, ununu elemiı ve ele- DİKİŞ VURDU 
tini aımıı bir adam durumundaydı. 

Ben de kapıya avdetle, herife efen- kuvvetli idi. Bu delillere --·-

dinin cevabmı tebliğ ettim. Az önceki nun belki öfke ile ve belki 
vaziyetine göre, herifin bu cevaptan sundan, kendisini tehdit 

fena halde öfkeleneceiini sanıyordum. cı simsarı vurup ölcKtrm~ 

Yıllarca clöiüımüt. bin bir çeıit tehlike- Talebe kaydı açıkbr. Biçki 
lere söiüa vermif, aayıaız zaferler ka- dikitten baıka fapka, çiçek, 
zanmıt. Un almıı. bütün yurtcla ve bi- korsa •• boya itleri de atre-
ttin frenk illerinde tanıDDUfb. Dinlen- tillr. Ayn Dcret alınmaz. Aka· 
mek artık hakkı idi. Aynı samanda bu retler No. 64. Telefon: 43687 
dinlenİf mi.kin Ye verimaiz bir otUl'Uf 1 ~--•••••••••••"' 

MOND • EXTRA 
biat b19atı bUtllıı dünyada ıöhret 
kuanoıatbr. 10 taaeıi 50 kunıı. 

~--• Her yerde •tılır. •••r 

Bilikis, fevkalide nazik bir surette: ela, devriye gezen polialerio 
- Pek iyi! eledi, ve süzel güzel çık- kaçarken görüp yablamelalt 

ta, gitti. ne kartı, Higgimin onda 
- Bu c:lediiiniz teJ'ler, uat kaçta cim iatifade ederek ,.. .. _. 

oluyordu? kaheheti. ODUD tiwim wlllllll!'l 

- s.. efendime bıb mymkea, ' 
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Zindan Ko,elerlnden 
Yıldız Sara11na 

--~ Yazanı Z. Ş. Her hakkı mabfuıdur 41 _ _, 

renses Nadya, Rus Sefaretile Temas 

için Bir Plan Hazırlatmıştı 

zaman, iki kadın b&Pta vemı~ler; birinin en eski entarisini çabmf, ha· 
nı Demirofa duyurmaktan korka· zırlamııtı. 
föyle bir müzakereye girifmiıler· Her ikiıi de geceyi sabıraızhkla 

'• beklemiılerdi. O tarihte hafiye kor· 

V k 
· · bir plin tertip" ........ ;. kusundaa herkes çekindiği için Ni· 

era, ço ıyı --Tt • --•-ini . k d .. • . ıantaıı ve cıvarı .aA erı er en en 
u p~en~ese, ıt0Ylece ~:. birer ki>feye çekilirlerdi. Y ataı eza· 

- Şımdı, yapılacak birfey var. Sız, nı okunurken, caddelerde ve sokak· 
hazretleri e hitaben bir mektup larda kimse kalmamıtb· Her taraf 
nız. Buraya geldiiimiz gindenbe- sakin ve tenha bir hal almııtı. Ko· 

prensin · a&terdiii Jmbnçbklann naktakiler de erkenden yatmıılardı. 
k hadden afbjmı anlabmz. Ben Fakat Vera, ihtiyatlı hareket et· 
mektubu götüreyim. Dojruca ae- mif, vaktin biraz seçmesini bekle-
vereyim. Sefir, mektubu Çar haz. mitti. Sonra, kıyafetini teptil etme• 

lerine göndersin. den aeaaizce bahçeye inmiıti. Mak· 
- Fakat hund-n ne Çlkar?.. aadı, evvela bahçeyi kontrol etmek· 
- Bundan M lllİ pbr?- Hiç fÜP- ti. Şayet ona teaadüf eden olursa, 
iz ki Çar huretleri • tekdir hava almak için bahçeye indiğini 

' ,..... decekti 
ler, ve ıize biraz daha aerbat ba- zanne • Jf. 

- Ey Meryeml 
lf- Vera, bahçeyi battan bata clolat-

ravo Veral mıtt kimseye rast ıelmemitti. Yük· 
- Pek ili amma, bU mektubu sen sek duvarların arumda, büyük taf

e naıd götürüp verecebin. Evve- lan kümelerinin arkaıında kaybo-
prenıten izin •ln-Wrça 80bia çı- lan küçük bpmın önünde, birkaç 
azam H lb ki · al dakika durmuı, etrafı iyice dinle-

. a u prensm 1a11a y - • ld w k izi w. . L:.. • mıt; tamamen yalnız o uguna a· 
n verecegını U9\' zannetmıyo· . . k k T Ha eti bö le b' . • alab~ • naat ıetırdikten sonra aplDID ı ıt-

~~ y 1 b ~ ıkar k:,m li olup olmadığını muayene ebnitti. 
. a, P1 ç ç• z Kapı, kilitli değildi. 
1?e takılacak hafiyeler· · · Banlar Vera, itlerin yolunda ıitmeainden 
ow lellİ takip edecekler, gittiiiıa ye- duyduju bir memnmıiyetle sene 

oarenecelder. Sultana bildirecekler. ajır ajır konağa ıe.it; evvela kı· 
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piyango Ketldesi Ba9ladı 

Bugünkü Kepdede Kazanan Numaraları 
Sütunlarda Bulacaksınız ' 

Aıağıdaki 

On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangosunun Albncı Keşldeıl Bugün Ôğleyln 
~ari Sinema Salonunda Baılada. Bu Keıidede Kazanan Mumaralar Aıatıdadır 

200000 Ura 1 200 Lira 40 Lira 
Kazanan 

7009 
Bu numaranın 20 apfa 20 

yukarı11 beıer yth lira mllkifat 
alacaklardır. 

12000 lira 
Kazanan 

27402 
B• numaranın yirmi yokan, 

yirmi aıağı11 (150) ıer lira ala
caklardır. 

10000 Lira 
Kazanan 

18089 
Yirmi yukarı, yirmi aıatııı 

150 ıer llira mllkAfat alacakbr. 
Bu uumara bomontide çalap• bir 
glSzll ıakat maliil gazi C.llle 
dUımllftilr. 

1500 Lira 

7412 
16945 
3096 
20254 
8301 
10364 
16508 
4778 
17292 

12334 
20220 
27161 
23132 

7522 
10556 
!4069 

322 
1017 
25800 
29988 
21639 
12387 

Kazananlar 
3784 
2853~ 
28950 
9075 
5054 

18826 
9825 

11832 

6991 
60913 

29599 
23563 
9234 
3939 

15394 

70 Lira 
Kazananlar 

Kazananlar 
19633 18303 

8912 29746 29017 
17537 22543 
9020 28798 

18794 26901 17713 
17252 28052 

102 A
4 

221'73 24328 
"" 19944 14878 

15785 21383 
19412 8787 20501 

2853 21960 
14710 19513 

694 28419 
4687 29364 

11206 6887 
2644 ... 163 
5815 2402 
7900 10547 

27025 16990 
14492 11669 
27498 14739 

5703 12223 
26808 11~1 

251C 1 
84 ~ 

214'". 
17()( l 

43 l 
153'") 
116 J 
2573~ 
1272:1 
2102 
747.2 

26910 8079 27343 28529 19815 
19565 21037 18980 28203 298J 
15327 5971 29284 20909 "ıs&; 

186 23203 2281 14679 12632 
10088 12457 21049 2 847 27016 
11691 19397 8024 13496 8971 

10747 15753 20196 ... 8214 1134360136 1!!?68 29265 26558 2819 
7934 14448 iftN 15838 2187 20753 

21046 5271 7249 5018 21453 2578 6283 7939 14332 
7125 17337 17325 29119 22513 5790 9106 9022 5444 

18918 3859 2824 24253 3324 24244 23829 18571 26789 
15305 14473 6284 17764 29655 18671 5726 26619 29244 
3698 27536 7971 19090 8lll l5822 26173 28306 14578 

19938 5291 16425 26526 24107 14212 77 23641 14516 
16259 25571 9622 il' . .......... ııııı· • • ,., llıı' ilı!!lıııi"lııi"iıı' ., llıı' il' -·· iİi' i'i ~ 

16633 21662 525 OSMANLI BANKASı 
17493 17842 

34 24794 7588 
15488 12668 

50 Lira 
Kazananlar 

19794 

TÜRK ANON M Ş RKEll 

TESiS TARlHl: 1863 

Sermayeti: 10.000,000 İngiliz hruı 

uki, biliyonun. Biz buraya gelir· yafetini teptil ederek o eıki elbiıe- Kazananlar 
, aefaretle hiç bir sebep ve bahane yi giydikten sonra, Çara yazılan 

9040 18575 7234 15440 
21546 13413 222113 9546 
26881 26998 5664 11053 
18793 23376 12533 5163 
25998 5564 11053 18133 
21380 3828 9840 15192 
22380 16758 27149 29697 
26290 8338 673 1816 
10000 21921 4775 3513 
24802 21774 17425 21238 
21111 28621 120IZO 6418 

1217 
18133 
26881 
11851 
26324 
25856 
24818 

Tlirkiyenin bqlıoa eebirler·ı 

Paria, Marsilya, Nia,Londra vı 

Maooester'de. Mım, Kılım, Irak, 
lran, Filı tin •t Yunanı tao'da 
Şubeleri, Y111osla•ya, Ro:ııauya, 
Suriye n Yunanistaıı'da Vi~·allerj tenıu etmememizi ,...t koymutlar- mektubu almak için prenaeıin yatak 13637 17012 

odasına girmitti. 
Fakat Madam, ben caddeye açı- Prenıeı Nadya, timdi hakiki bir 28441 13656 

.. pıdan çıkacak dejilim ki... heyecan İç~ndeydi. Yandaki odada • 

nrdır, 

Ya, nereden çıkacaksın., ptan zevcı prens Demirofun fÜP- 1 o o o L 1 ra 
Arkadaki bah kap ·dan. besini celbetmemek için Vera ile 

::~: Hır tlk'IO banka muameleleri 
244so yapar 

Bra V Seçe L= bir dilıiz ıibi konupnakta idi. 17795 
vo, era.. n, .. ~tm ze- V • d' w. ektub bir kad .. . era, prenseııa ver 111 m u 21492 9246 8829 25177 5157 

3212 2609 9957 
10109 6408 24320 
28SS2 27464 8360 
29398 

25997 ~-----------2492 ~ 
ınıın. Likin bu kapınm ar- l - .. ·· ı · · · s a mı• ıoııune yer eıtırmı•ti. on- -····· ···· 

nda da b" haf ·· .. - olmadı- ;or' ;or 19191~~ .. ~"!!'I~ 
27098 ...... Son Posta ~Wbaası 

b "li ır ıye aurusu ra da aeaaizce veda etmitti. Bu cür· 
~~-? etkir kadının atıldığı macera, haki· 

emmun Madam. Çinlrii katen pyanı hayretti. Şu anda Ve-
ıece, herkes yatbldan aonra 1UUI- raya esatiri bir mahlUk nuarile ba· 

. bahçeye indhn. Onyı sözden p- kan Diyano, o odadan çıkar çıkmaz 
· Bu bahçe, genİf bir anaya açı- hemen karyolaıının baıucundaki 

· Bu arsanın nihayetinde de, :rı- altın baçm önünde dizçökmüı: 
bir duvar bulunuyor. - Er bü;rük anamız, Meryem. 

Ya, o yıkık duvardan aonruı? .. Sen onu her tehlikeden muhafaza 
- itte, ODU bilmiyorum. et. 

Tehlikeli it Vera. Diye dua etmitti. 
s• • 0 0 her ehL°'-- 0 * ızm 1Ç1D t qgcyı ıöze al- Slmalvah BI a•ı . ra hazırım Madam. • r u ı• · 

)(. Vera, ıene aeaaiz merdi Yenleri 
ht inmit; evvelce açık bıiaktığı alt kat 

• Bir Dllencl : pencerelerinin birinden bahçeye 
Vera! •• Bu sadakatinin müki- ıeçmİfti. Bahçe, derin bir zulmet 

nı görecek in. içinde idi. Uzaktan sokak köpekle· 

: 

- Buna eminim Madam. rinin ulumaları, bekçi aopalarmın 
Pek ili, Vera. Haydi, o yıkık kaldırım taılannda çıkardıiı demir 

an atbn. Gece yarısı, yalnız ha- teıleri ititilmekte idi. Bu zifiri ka
aefarethaneyi nasıl arayıp bu- ranlıklar içinde bir hayal gibi ıe'
sın?.. sizce kayan Vera, nihayet o küçiik 

- O~u. da dütündiim Madam. kapının önüne selmifti. Evvela, aiır 
afetimı. ~e.iiıtirecejim. Hizmet- ajır kol demirini kaldıraaıf, sonra 
~en bırınan esiri elbiselerinden büyük ıürpyü çekmitti. Kapı, asır 

01 çalarak ai1eceiim. Sokaia bir hırıltı ile rezeleri üzerinde döne
. çıkmaz, kendime sakat, alil, rek aç.ıhvermitti. Fakat Vera o an· 
ız~ ~ıuz. ve hatta dibiz bir da, sözlerinin önüade simsiyah bir 
n~ı vazıyetı v~eiim_: Böylece sölp ıibi beliren bir adamla kartı 

luna kadar ııdece.im. Hiç kartı1a selmit; birdenbire iradesi
he. etmiyorum ki orada birçok ne hikim o lamı yarak: 
ebılere tesadüf edeceğim. Bun- - Kimsin?.. Burada ne arıyor-
, ruaça aöyliyecejim. Elbette bir aua 7. 

tesadüf etmem ihtimali vardır. Jf. 
dan, sefarethane;ri kolayca öi· - hn Rua Musun 1 
ebilirim. O adam, bir an tereddüt devreıi 

Biraz evvel ıinir buhranlarile ge- •eçinnit; Verayı göjsünden itip 
ıerim gerilen prenses, timdi ye~ ~evirdikten sonra kaçmak ia
ahalarını zaptetmek için iki ~~~Fakat sonra, birdenbire diz· 

.. çokmuı: 
aazmı kapıyor; aninçten, içi 

c ııgmıyordu. - AJa
0

; beni affecliaiz, Madam. 
• • • ~çım. ç sündenheri birfey yeme-

afJ'e Korkusu: d-. Karnımı doyarabllmek için tu· 
ralarclan eU... b~ aecirmek ._ 

esi aün, prenaea Nadya Çar teclim. 
olaya hitaben bir mektup :raz· Demiıti. 

• Vera ela, hizmetçi lozlaraan 

- ----------------------
FRARIZ TIY ATROSUNDA 

11 llkteırin Cuma ak .. mı 20. 15 de SOREYY A OPERETi 
YENl KADRO • ŞAZIYE • H. KEMAL ' 

EMiR SEViYOR 
~ .. Fiatlar: 100, 75, 60, 2S Loca 400· 300 Tel; 41819 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Son 11nıflarda nehari talebe için yer kalmamııbr. 
2 - D ıer •nıf•arda leyli ye nehari talebe ka1clına den• olaam•ktadır. 
3 - Pazardan başka herılln 9 dan 17 ye kadar mektebe baı ft11'111abllir. 
4 - Henilı kaydını yeniletmeyen eakl talebenin yerine yeni talelebe alınmıtbr. 
5 - lali ulve, kayıt ıartlannı bildiren Gtrenekten bir tane paraeız olarak 

Ş~hzadebap Poliı karakolu karı11ında. Telefon ; 22534 ____ ;;;;;;;;;;;_ 

. ~ . 
q,•lf' '9- "'lP n ~ r V•A Ol 

.. All •O~""'"~"'" •A'• D• 
·'··ı 
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KUVVET URUBU 

ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına . şifai tesirleri çokll 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirler. HASAN ECZA depo 

·······~·············································································································································~ .............. lf.'lm ... ._ ................ __________________________ r 
Bir · tek tüp sizin de bu neticef 

·Almanıza kafi gelecektir ! 

SATIŞ 
YERLERi 

Büt·ün tiü karabalık. 
nereye gidiyor ...... 

Bir harika olan 

1936 Mocieı 
16-2000 metre radyosunu görmeğe. · 

Ankara ı Nureddin n ıeriki 1 
lzmlr : A. V etter -
Zonguldak: : M. Mahir 
Eskişehir ı Haaan Alanya 

Samıuo ı O. Cemal ve S. Kemal 
lııtanbul ı Sahibinhı SHi 
Be7oğhı : G~latuaray merkezi 

kartmnda 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk ışık veren 

DAiMON 
FENERi 

GELMiŞTiR 
OıKKAT: 
ı.--·--

ftmpull11ri Dalma" 
Pilleri paimon 

Bllha11a fenerine ve 1526 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitJorlnden ıakanılmHı. 
Batka marka verirlerse aldanmayınız .• D•po•u: Tahtakale No.10 Her yerde arayınız. , __________________________________________ __, 

Pek yakında piyasaya çıkardacaktır. 

1 
'----

alınız ve bitinceye kadar iOnde iki defa kuJlan!nıZ. Bu ıaO 
ıonunda dişlerin zin evveık;nden çok daha parlak, çok 

bey az ve çok daha temiz olduğunu görecekılniı. 

RADYOLiN'in belllbaşlı iki huausiyeti vardır: Evveli dl~ 
kir tabaka :ını söker, yemek, içki ve 11fgara dumanıoıP 

getirdiği leke:eri ç&kanr, sonra ditleri yiker, parlatıl 
mikropları % 100 öJdUrtır. 

Bugünden R A o y o L ı• N Diı 01
8 

iti.haren , kullaJ1 
sız de . baılaY1 

Kaligr&fi Ve Okllf 
defteri satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden: ~ 
Cemiyetin Okul talebe1i için bastırdığı ve KOltllr BakıoJI ~ 
taniye ettiği her çeıtt defter ve kallırafllerln ıatı~ ~ 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACI HAN ALTtr~D(I. 
NUMARALI Mağazadır. (2959) ~ -

~ .. ç OŞ K UN mağazası coştu~ 
Bayanlar ; COŞKUN meğazaaı; gllmrllkten çıkacak 111 

Ticaret odasından 15 gilnlllk yeni bir müsaade daha aldı~ 
· bu münasebetle, en son moda manto ve paltoluk yOnlO kudl 

fiyatlarında hakiki tenıilAt yapıldığını bildirir. 
Bazı mallarımızın flyatlar1 aşaQıda g8sterllmltllt• ,1 

Krep döşin metroau 70 Kr. Ta.ftt, ıketra mıtro•11 ; 

Krep Birmao ekıtra ,, 130 ,, Velur Suvı. şapka ioiıı " 
Krep ~aten ,, ,, 840 ., Velur angleı ;. 
Krep Maroken ,, ,, 240 ,, rophık 90 Hntim ende ili~ 
Krep Mongol ,, ,, 220 ,, Emperime ıua (paroalar ıOO 

Fiyatlar maktu ve pazarhksızdar. 41. 
COŞKUN .., • Bc:ıyoğlu letikJal o• dl 

• . filftgftZftSI • h Ban~ 

~ -·"" Ecıanenelerden •41 __________ ...,... 

HASK.ALMiN 
lıteyinl._ ·/ 

Baf - Dis - Romatlzm(l va Gripe karşı amıal,:'.J. 
"-----•• u HAS ,, kelimeslne dikkat. :}!/~ 
- ~ 
Dr. ETEM VASSAF hula~~:~ 
Caialoilw Keçi Ör•• ap1rb•aaı TcL. 2~033 Ew. tCadıldiJ M.-har!7e 11.rı ••"-" 


