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imal Ve Cenup Cephelerinde 
etin Bir Haro Başladı 1 

Babeı Ordasa Çok Kav· 
veto Mevzilere Yerıeıtı 
Şimaldeki italya Ordusunun Sağ 

Cenahı Tehdit Ediliyor 

Habeı 
Akıncılan 

ltalya Cepheıinin 
Gerilerine Sark

ma ya Baıladı 

lngiliz Gazeteleri 
Diyorlar ki: 

kalya Ordusu Çok 
Zayiat Vermi,tir. 

., 

1 

l 

~U.aldı ltalyaıı iltri buıkıtia•en ~lr görilııl, 

·ısOBinHabeşAske-
ri Cenup Cephesin
. de Silih Başında 1 
Harar (ffM•ı-·· cmal.ıımda) .............. 

Burada, Cihuti • AcliaüMa hattaun Hatıe,ietanın lııu hlara Y, ı dm hlg 
Aımara, 1 O ( Alman ajanıı bil- cenubunda Harar tehri muharebeyi bir yerden bir haber gelmediji 

diriyor ) - Blldlrilditlne ı~re Am- metanetle beklemektedir. bile halle ıevki tabü ile pıhamı Din..._ 
baHbat •trafında yapılan çarpır Halk her an İtalyan tanarelerinin nı toplamakta ve a.arp dallara ~ 
malar, ilk defa olarak hakiki bir c ... p c.,,,. .. 1.11.kl hr•ktlt •• ,. ••• ,., •ô•teren lıarit• aemalannı karartacajı ve havadan bir mektedir. 

1 d mi l lnh!- d o··ıum·· -~uru _ ...... ;.. korkuaile C::....L..:- dar--•-•-'-- .. ~L~.,. .a....._: laYaf o mu9tur. Edeıahamuı'un 1 celeyla Ye bir çok defalar el en 1 te n ne .. ar • i1or. ,,..... ,,___ ~u· llOIUUUmn --Ull...._ .....,.-
İfgali aevkUlc•yf noktal nazana- el• ıeçtikten ıonra kabil olmur ltalyan Şimal ord~ı~nun ıol yaprken burada tabtit edilen yan vah- ma kadar birbirini geçımie ujrapıı 
dan~ bilhassa mllhlmdlr. Bu yer tur. Habeıler bir kaç keH tlddetll cenahı, G•neral Sanlını nln ku- fİ, yan modern ordunun efradı her askerlerle doludur. 
Adlğrat'dan 16 kilometre meaa• mukabil taarruzlarda bulunmur mandaıında olarak Adiırat'ın türlü felikete kartı koymaja hazır ol· Diier kumandan veya askerler gı'bl 
fededlr ve ytlkıek bir dal uz.. (ardır. Şimdilik burada blltlln c•nubu garbisi lıtikametind• duklannı söylüyorlar. herhangi müıtevli bir kuvveti majlUp 
rindedir. Buralar tabii bir m••kll ıayretler ıeYklllceyt noktalarına Odaga'ya kadar 15 kilometre Habef buraya pyet yakın olduğu edebilecejini iddia etmeyen Harrar im· 
mUıtah~•mdir. Buranın ı:aptı ,.. tlofru emin munıala hatları IJerlemlttir. (Dnamı6rncı uyfadı) için bunya her türlfi Habef askeri (Devamı 6 ncı yüzde) 

Boabalar •• silleler uaaıada yaalıp .. Soa Poata " SDtunlanaa kadar 
aluedea mektuplu r•lllacl ••rfatlallır. 

Yeni BUyUk Deniz 
Romanımız 

KORSANIN 
ASKI 
• • il 

Ya.ı:an : Kadircan Kaflı • • • ~ 
Akdenlzde bin Jalr m•ceralar •r••ınde ge• 
çen, en bUyUk •tk romanını bugUnden iti• 
baran sUtunlar1mızda okuyacaksınız. "Kor· 
•af!ın •tkı,, batt•nb••• herecan aahn•· 
lerlle doludur. 

111 il -
Bqla lekl~l•cl laJlada 

Cumur Başkanı Zaimis Dün 
• 

Kondilise istifasını Verdi 
Kandili• 

Krallığı 
ilan Etti 

Londra. 11 ( Ôz•l ) - Atlna• 
do alınaa •• 1011 haberlere ıör• 
Harbiye Bakam ve Batveldl 
Muavini arkadaıları ile hllkômetl 
ele aldıktan ıonra cllmlaurlyeti 
llia ederek krallık rejimini ilin 
etmlttir. Kral ı•lincey• kadar 
KondUiı'ln Kral Nalblltl Yazlfe
aini yapacatı anlaplıyor. 

Kralın özel kAtiblnla bir tay• 
yare ll• lıuradaa Yunanistan'• 
gittlti haberi tahakkuk etmek 
Ozeredir. 

Kondllla Kral N•lbl 
Atlna, 10 (A.A.) - Bu,aa. 

teplanan uluul bnıl lttlfalda .,.. 
tıdald karan •ermlıtln . . . 

ı - Yuaanlıtucla • ....,., 
a eclllm~. 

Koat:llll• 

1 - un 1 de tem olunan 
krallık Juid• kurulmqtur. 

----···------·-------· 
lngiltere 

Harbi 
Durduracak! 

Uluslar 501, ett:al auambeJ•R
nln dlinkU toplaobıanda, lnıU
tere deleıeal Lord Eden: 

"- Harbi bir an evvel 
durdurmak lizımdarl,, Dedi. 
Bu husuıta telıiz ve telgraf habe 

)erimizi lütfen altıncı sayfada okuyun • 
- ,. . 3.:.: s~~. 't~~rlni~ . 3 ü;d;-g.:-

neloy yapılacaktar. 
4 - General Kondiliı kral 

naibi ve baıvekll tayin o!u 1muıtur. 

Zaimiı latif a Etti 
Parls, 11 (Özel) - Londra• 

dan bildiriliyor: Yunan Ctımhur 
Baıkanı Zaimiı dllo saat beıt• 
Kıral naibi ve Baıvekil General 
Kondlliae lıtlfastnı vermlıtlr. 

( So11 Peda: IJa lıa,,•rl dl• lkl11ol 
ba•ımı%da 61z "•rıntıtllc. Dll•r 
ita/•lllit çii•I ıa11/t1.1l•dır.) 



(Halkın Sesi) 
Uluslar Sosyetesinin 

Toplantılarından 

Ne Bekliyorsunuz? 
H abeşiııtan Cfphelerinde dnam 
eden kanlı ke.vıalar gün, 1aat 
gectikçe kızıımaktadır. Bert 
tarafta ikide bir toplanan muılar 
Sosyeteıinde zecrt tetbirler dilıil· 
nülmekt• vo eulhu temiıı çareleri 
araştırılmaktadır. Bu münıuebetle 
dün bir yuıcımız rutgeldiklıri 

kimae!ere yuknraki ıuali eormuıtur. 

, 
· Sultan hamamı Eski çe,me 

•okağı 9 No. dUkkAn Hablpı 
- Ulu•ar Soıyıte1i, iti hıbire 

uıatmaktadır. Şimdi, halyatı • Habeı 
davasının akibeti hakkıadııkJ hlkAm
lerl loplar nrmektedir. 

H arbin hızile U u.Iar ıoıyetHlain 
faaliyetindeki ağırlık araaı adak( fark, 
bir tuıanla blr kaplumbataaın 
yOrOyDıD araaıadaki fark kadar 
bUyQktnr. Ba ıidltl•, Uluılar kurumu 
bir kuar nrlnc:ye kadar, Habeıiı
taoda ya tek ZaocJ J'<ıhut da te1c 
lta'yan kalmamıt olacaktır. 

• 
Ortaköy, Hamam aokaGı 41 

numara11 hane, Vefik: 
- Az zim, Uluılar •osyete1i11de 

ılJı ıöyleyenlerin ıulhu her ae ba· 
basına oluraa olıun temine çalıtan• 
larıq hOınflniyet bealediklHi mubak· 
kak. Fakat onlar, bu top tilfek, 
tank, mitralyoı gürlltGıl arasında 
birbirJerlnia ıeelerini duyamıyorlar 
ki anlatıp blr karat 'Hnbilıinler. 

• 
Bak1rk8y, CevlZllk, Murat-

pa,a sokalı 19 numaralı hane, 
Mustafa: 

-G•çıolerd• •aıetelude okudum: 
Uluılar Sosyeteıi bir araıu .uul cinayet 
mahkemui r i bl, Habeı • İtalyan har· 
binin mea'ulünl aramıf. Ve kabahati 
ftalya'da bulmuf. 

Bu, bence, mueli sokakta bıçak 
bıçağa relmit in1anlar buğazlatarlar• 
ken bunları seyreden zabıta memur
lanaın ayırmaya rlrltmeyip de, etraf. 
taki 'erdeo kabahatin hangi tarafta 
olduı1'unu ıoruıturmala.rıoa benıez. 

Evveli Habet ç8Herlne akan kan 
nehrini durduna?ar · da, mes'ulO IODl'a 

arualar daha l1abet olur! 

Amma oradaki diplomatlar ltu 
öğGdü•e r tilleceklermit. Ne çıkar? 
Kırk yılda bir dı onlar bise plsüalerl• 

Emniyet DirektörlUgUnUn 
Bir izahı 

Emniyet DirektörlüJGnden: 2/10/935 
(taribll ••Htenizha 1 jaci Hyfaaının 
4 UncQ sütununda ( Mardin iıbayı 
aleyhine bir dan ) baıl ğı altıada 
Hki f.m. Mlldürl tarafından da. 
wüldllğllnden bahı'le bir poliıln mi· 
racaat ve tikiyet ettiti J•z ılmaktadır. 

BByle blr mGracaat Ye ıikiyd vlkl 
değil d ir. Huıuıile Em. MGdOrllfG 
memurları arnıında kendi1erine mil• 
dürlük etmit olaa Bay Fehmi gibi 
değerll bir imlr hakkında bUJıa1ea 
arkumdan t ikay•t edecek tıynette 
bir kimse yoktur. Bu it gantede 
yaz lan ilimde bir memurn n alelusul 
haatalığından dolayı poliı doktorlarına 
tab'i bir müracaatinden ileri l'elmit 
Janlıt bir duy2'\ldur. Tekzibini dilerim •. 

- Bak, Hu..tıı Bej ciğim.. 

SON POSTA 

,,.. 

1 . 

Akay ldanıinla 7aptırmakta oldutu yeni Kadıköy Ye Ha1darpaıa iake· 
leaiala, havuzlarda lauırlanaa dubaları bitirilmek lı:eredir. Dubaların 
dlt•r eblklcr1 de tamamlaadıktaa ve ıimdild iak•l•, Floryaya aaklolun· 
duklan sollra, köprftde yeni iskela kurulacaktır. 

Yukardakl reıimde cıvataları takılan rem lıkelenin dubalarını 
görllyoraunus. 

Ekmek .Narhının 
Geçirdiği Macera! 

Son tetkikte ekmek narhının 
feçfrdiği macera bir hayli ıarip· 
tir. Narh komisyonu ekmeğe 10, 
francalaya 20 para zam yapılma· 
ıma Unum görmUı, böyle karar 
Yermif, fakat lktiaat direktörU bu 

kararı bozmuş, ekmek narhının 
ibke edilmesini mllna1lp aörmUt• 
ttir. Son olarak dalmt encümen 
iti glb:den ••çirmlt, oruı da 
komfoyonun karannı doğra bul
duğu içla lktJ111t mUdftrllnUo 
kararın1 boı:muı, ekmek narhtna 
10 para, francalaya da 20 para 
ıam yapıJmıı'tır. 

Bu yüzden de gazetelerde bir 
gnn ekmek nBl'hına zam yapıldıfı, 
ertesi gUn narhın Ibka edildiii, 
daha ıonra da ekmek narhına 
zam yapıldığı havad:ıi çıkmıştır. 

Talebe Yurdundan . ÇıkBrı1an 
Ta1ebelerin TeşebbUsleri 
Tıp faktUtelinln, EytW devre

sinde yapılan, birinci doktora 
imtihanlarında 75 genç muvaffak 
olamamıılardı. Bunlardan çoğu 
Tı1p talebe · yurduna me.rıaop ol· 
duklarmdan, muvaffak olamayınca, 
Talebe yurdundan çıkarılmışlardır. 
Başkaca, barınacak yerleri e>lma• 
yan bu talebeler, ken~ilerine bir 
imtihan . hakkı daha tanınması 

için, Kfiltllr Bakanlığlle temasta 
bulunmak lizara, Ankaraya bir 
heyet göndu:miılerdir. 

Yeni Gümüş Ve 
Nikel Paralar 

Darphanode yeni 25 YO 50 ku· 
nış!uların basılmasına başlanıl· 
mıı, bu paralar kısmen de teda· 
vllle çıkarılmıık nzere pazarteai 
gUnU Letanbu~ lzmir ve Ankua· 
da külliyetli miktarda yeni ırümtıı 
para çıkardacaktır. lıtanbulde 
yeni paralan Climhuriyet merkez 
bauka11 tedav.lile ,ıkarncaktrr. 
Nikel 25 kuruşluklar yavaı yavq 
tedavtilden kaldmlacaktır, ıdiinden 
itibaren mal ıandıkları ve Mer'ke% 
bankası kasalarına giren 251ik· 
leri tekrar pisaya vermemeye 
ba9lamııtır. Bunlar 'top1andıkça 

parphaneye gönderilecektir. 
Bir ay sonra da nikel 10. 5 

Ye 1 kuruıluklar tcdavllle çıka· 
cakbr. Bu paralar tedavOle çıkı n -
ca da ıimdiki bronz paralarla 
nikel bir kuru~luklar tedavüldeıa 
kaldırılacaktır. 

300 Fat<ir Çonuga Elbise 
DağıMacak 

Çocuk Eslrgme Kurumu Anne• 
ler Bir!iğJ, bu yıl Cumuriyet b ay
ramında (300) çocuğa elbise ve 
papuç Yerecektir. Aynca şube 

merkezleri de kendi bütçelerine 
göre birkaç yltz çocuk giydire• 
ceklerdir. 

Otomobil l{azası 
3835 ıayılı kamyon ylıluıek 

kaldırımdan inerken stitç8 Do· 
donun dükkinına çarpmııhr. 

Birinci Teşrln 1 l 

20 llkteşrln 
PAZAR Zührevi Hastahklar 

GENEL NÜFUS SA YIMIDA.. Hastane•• 
:Sayımın çabuk bitmesi lcln, 1.tanbulda Ahırhapıdakl Znhrttl 

Hy1m memurlannın suallerine h•· ha1ta!ıklar hutaneıl son a'atem &fi 
mea onap veriniz. Memu.rlari ıöu tfirlll tedavi vasıta.silo techiz ıdll-
tutmak, lrendllerlne yiyecek Ye mittir. Bu ha.tanede yüz kadar yatak 
loeoe.k ikram etmek yaıaktır. vardır. 

L----------------~ 
Sayım İşleri 

llbaylık Bir Beyanname 
Neıretti 

20 IlktofriD pazar allnll ya• 
pılacak genel ntifuı sayımı için, 
Istanbul llbeylığı bir beyanname 
noıretmiılir. 

NUfuı aayımı gOnn, dııara 
çıkanlardan 25 Ura para cezası 
alanacak vo top atdıncaya kadCU' 
evfne memur gelmlyenler derhal 
n• yakın polise haber verip nll· 
faılarmı yaı:dD'acaklardır . 

Nüfuı kütükleri naalr devlet 
mlikellefiyellerfüı hiçbir allkaaı 
olmıyan ve yalnaz istatistik için 

yapılan 1ayıma, ,ehirde 1Bbah 
ıaat 8 de baılanacaktır, I,ln er
ken bi tmeıl için, 1ayım memur· 

larrnın herkese soracağı 16 sua• 
Un cevaplarının evnlden hazır• 
lannıası liiumdır. 

Doktor, ebe, ve eczane gibi 
zaruri ihtiyaçları karıılayacak 
vaııtalar her mmtakada buluna· 

cak ve icabı halinde bunlar polis 
Yaıutasile celbedileceklordir. 

Cihangirden Topha
neye Cadde 

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

isllmlaklar yapılmaıı icap etmek· 

• • • 
Bol Yalmurlardan Sonr• 

lstanbul ekin b6legesinde ot 
gtln eYvel yagan yağmurlardıll 

sonra çok mllaalt bir vaziyet hr 
aıl olmuıtur. Yağmur 60 .ıııiit' 
metreyi geçtiği için şimdi htl 
yerde gUzlOk •kin baı'.-amışbr. 

* * * 
Parti Kongrelerl 

Halk partfoi Beyazıt kamuo• 
kongresi önümüzdeki pazarte8' 
akıamı &aat yirmide Şehzedob•• 
tındaki parti bioaaında toplan•• 
caktır. 

• * "' 
Belediyenin istatistik · 

Yı1h§ı 
Belediyenin yeni istatistik } ıllı' 

buılmakladır. Bu s ı;naki yıllığın es•" 
Pariı belediyni yıllığına uyduruldufC 
JçJD f9Çen Hneki yıflıklaJ"dan çoil! 
mükemmeldir. Geçen ıeneki ınal4' 
mattan fazla olarak y•ai rakkamlard• 
atılmııtır. Yakında netredilecektir • 

• * • 
Romanradan 950 Göçrnel 

Geldi 
Dün Bursa vapurile Romanyadan 

göçmen gelmiştir. Bunların 150 beygiri 
400 koyunları vardır. Göçmenlere r 
gelen yardımlar yapılmııhr. Bunlar b 
iskan edilmek üzere Tralrya mıntak 
aevkeclileceklerdir. 

• • • 
Çlkolatacıların Tetebbil•' 
Çikolatacılar tehirde kakao kalmad 

dan bahisle müracaatlerde bulunmaya 
lamıılardır. Bunlar Ankaraya bir h 
gönderip kakao ithaline müsaade edi 
İçin teıebbüste bulunacaklardır. 

* * * te, bu ylizden de invaata mUsa- ı it Kanunu Ve Fabrikatör 
ade edilmemektedir. Ana eahtp-

uıusaı endüstri birliği İ§ kanununu t 
lerl de inıaat için acele etmok· ediyordu. Bu tetkikat bitınqtir. Fakat 
tcdir. Bunun için bir formOI · lik kendi mütaleuını bildirmeden 

bir kere de fabrikatörlerin mütaleaJ.arlıll 
isteklerini sormuıtur. 

aranmaktadır. 

jstanbuldaki Orta Okullarda 
Yer Kalmadı 

Letanbul cihetindeld Orta okul
larda, hiç yel' ıkalmannttıl'. Semti 
ne olursa olawı y~nideo ge1ea 
bütün talebeler, Kadıköyft Orta 
okuluna, Liseliler de Haydarpqa 
Liıeıi:ıe :gönderJmektedir. · 

Siı1 Vapurlarm Seferlerini 
Sel<teye Uğralı yor 

Birkaç gUndenberl hUkUm aO• 
ren şiddetli ıaisler yftztinden Ta· 
purlar sef erledni muntazam ya
pamamaktadırlar. Dün bu yüzden, 
Boğa ıdan ilk vapur, köprüye 
ancak 9.30dan sonra gelebilmlıtir. 

Romanya Yollle lhracst 
Romanya yolile Avrupaya tramit 

cat yapmak İJİ bu ayın on dokuzunda 
Iıyac.khr. .... 

Un Çuvallarına Etiket 
Bitün değirmenci ve lmmacılartll 

çuvallannm üzerine unun hangi nevi • 
imaline mahsus oldujuna dair abirinC1 

meklik» ve yahut ubirinci francolahk• ,.e etiket yapptumalan liznngeldiiİ 
lere biln1miftir. 

* * • 
ilbay Ankaradan 

Ankarada bulunan ilbay Muhiddiıı 
marteıi gÜnÜ ıehrimize dönecektir. 

* * * 
Askerlik Derslerl 

Üniversite ve Yüksek Tahsil tale 
mecburi askerlik dersleri, bu aym t4' 
cü süaü baflayacakbr. 

Pazar Ola ti•••• B. Dlvor Ki ı 

j 
•••• Yelda, bir adamı çiğnodl, di7e .• l . .... Btr ntmaoı t.vkif etmitler. 

j 
Huan Bey - Babalarının babçeı~nde ı*' 

ılyorlarmış gibi, yolun ortasında aa.ak ~ 
iak ,._,. bhtakım ham enabları te~ 
etaelar, kazaların &nUne daha iyi ıeçi.IJ' 
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11 8irlncl Teırln 

Her gün 
Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

• 
Belli başlı dünya milletlerinin bu-

günkü dünya durumu, ve İtalya - Ha
beış harbi hakkındaki söyledikleri aşa
ğıda hülasa edilmiştir. Bu hülasa bize 
bugünkü dünya efkarı umumiyesini 
anlatabilir. 

Almangada: 
Alman gazeteleri, ftalya • Habeş 

harbine karşı lakaydi göstermekte de
vam ediyorlar. Almanlar Habeşistan
dan ziyade Cenevreye ehemmiyet ve
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 
gelince, biz bu kavgaya karışmamağa 
karar verdik. Alakadarız, fakat kav
gaya dahil değiliz.» 

Fran&ada: 
Habeşistanda ne olursa olsun, U

!uslar Sosyetesinin mütecaviz telakki 
edeceği tarafa karşı Fransa zecri ted
l:>ir ittihazına kalkmıyacaktır. Yalnız 
Fransız hükumetinin dt.~l . bütün 
Fransız milletinin görüşü bu yoldadır. 
~ihan harbinde çarpışmış olan eski 
muharipler zecri tedbire şiddetle kar-
1,ıdırlar. Bütün Fransız milleti harbin 
~frikaya inhisar etmesine ve dünya
nın bir defa daha büyük bir faciaya 
aürüklenmemesine taraftardır. 

lngilterede: 
lngilterede hükumet erkani, mat -

.buat ve fikirler ikiye ayrılmıştır. Dı~ 
İp,leri Bakanlığı ile bazı nazırlar İtal
yaya karşı şicJ.detli zecri tedbir almağa 
taraftardırlar. Bunlar Uluslar Sosye
tesinin alacağı mutedil tedbirlerle har
bin önüne geçilemiyeceğini iddia edi
yorlar ve Uluslar Kurumu harbin önli
ne geçemezse lngilterenin bu teşek
külden ayrılmasını istiyorlar. Bunu is
tiyenler arasında Oı~ İşleri Bakanı Sir 
Samuel Hoar da vardır. Bunlar mu
kaddes infirad taraftarlarıdır. 

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

Bu iki cereyan hala mücadele ha
lindedir. 

Rus yada: 
Rusya sulh taraftarıdır ve sulhün 

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

<(Sovyet Rusyanın clurumu bellidir. 
Biz sulhün ve milletlerin hürriyetleri
nin müdafiiyiz. Bizim proleterya dev
letimiz İtalyan faşizminin bu emperya
list hareketini tasvip etmemistir ve e-
demez. ' 

Amerikada: 
Amerika Avrupa işlerine arkasını 

dönmüştür. Harbe karışmamağa ve 

SON POSTA 

Resimli Malcale a Sullı istersek a 

Bütan danyaaın 28.a aylardanberi Cemevreye dön• 
mlftlr.Dlnyanın aöıtı önünde apaçık bir dram oynamyor. 
Bu dramın akUSrleri Ceaevrede toplanan Uluılar Soı7i• 
t .. tain uaları. Bu Soay•l• hiç olmazsa azaaı arHında 
ıultau temin yaı:ifealnl tb•rlne alm19. Fakat bugllııe kadar 
birt•Y yapamadı. Dram bir f acJa haJiııl aldı. Şimdi Afrika 
topraklarında llarp oluyor. 

Kıııadan biıHı Demek kl UJuılar Soıyetui denilen 
Milletler arası m\luıeaeai cihan da ıulhu temiD11 klfi 
defildlr. Sulh içinde yaıamak için hAll •ıkiıl gibi 
kuTvetll o!mak gerektir. Yirminci uır medeniyeti ralnıa 
kunıt• boyun ejmHlni, bükemediği eli öpmuiol biliyor. 
Sulh iıtı11ek, her ıeyden eYHI ancak kendi kuvntimiı:e 
alı.eneblllrls. 

• 
SON TEL~GRAF HABERLERi 

Yunanistan Kra lık Oldu! 
Kondilisin Hükiimet Darbesi Ve 

Çaldaris Nasıl istifa Ettirildi? 
Atlna, 10 (Özel) - Yunanıı· 

&an'da krallığın tekrar kurulma• 
ıının parlamento kararlle yapıl· 

maıını lılıyen koyu kralcdar bu 
lıteklerlne engel olan Çaldarlil 
Baıbakanlaktan atmı1a m•vaffak 
olm•ılardır. 

Parlamento buına açılacakb. 
Dün akıamdanberl de baılarmda 
General Kondllls buloni\n koyu 

kralcılar faaliyete geçerek Atlna· 

dakl ıUel ku•vellerl hazır:ık 
haline getirmlılerdl. Aralarmdan 

aeçtlklerl bir heyet aabableyin 
erkenden Çaldarlae baı•urarak 

uluslar kurulunun bugttnkU top-

lantııında krallaltD kurulmaaı 

için kesin blr karar alınmasını 
lıtemlşlerdir. 

Başbakan bu tekliflerini red• 
detti~i için hava ku•vellerl genel 

kumandanı General Rtppas, denls 
genel kurmayı vls amiral lkonomu, 
Atlnadakl birinci ordu kumandanı 

General Papagoı birbiri arka1ına 
Çaldarlıin evine giderek kralcıla• 

rın lıtedlğinl kabul etmediği tak· 

dlrde hükumetten çekllmeıi lçln 
tazyik etmlılerdlr. Çaldarls bu 

tazylklar netictsinde istifasını 
vermlttlr. 

Atine, 10 ( A.A) - Röyter 

ajanıı ayları bildiriyor: Kabine 
lıtlfa ettiğinden, kralcı Ildır 

Gflneral Kondllis, hUkfımet:n lda· 
resini eline almııtır. General Kon· 
dlllı'in Uç ıerlkl B. Papaios, 
R•pp81 'f'• Economoa' dtr. 

Sanıldığına göre, Ulusal Kurul 
Kral Jorj'un tekrar tahta geç• 

Fiat Kıranlar 
Şlddetli Cezalar 

Görecekler 
Ankara, 10 ( A,A ) - Aldıiımız 

habere göre, dış piyasalarda hHap
eız ve ltızumıuz §•kilde mtltema· 

diyen flat kırmak ıuretile ulu.al 
ekonomi aleyhine hareketi iHyat 
haline getiren tucoarların ticldetle 
takip ve te9hiri ve odalar kanununa 
tevfiknn tacı.iyeleri lüzımgeleoeği 

Ekonomi Bakanlığınca · bütün oda
lara tamim etmiştir. 

.............................................................. 
Memel Seçiminin Kat'i 

Netlceıi 
Memel, 10 ( A. A.) - Seçimin 

kat'ı sonuçları şunlardır: 

Birlik llıteal: 1.552.000 oy. 
Llt'f'anya partileri: 365.000 oy. 
Saylavların parti itibariyle 

durum aıaA"ı yukarı eskisi gibi 
olacaktır. Bununla beraber, Llt• 
vanya kartlıerlnln bir yer daha 
fa:dJ almaları lhtlmall vardır. 

mesinl kararlaıtırmak Uzere top• 
!anmaktadır. Şehir aakindir. 

Zaymiı De Çekilecek 
Atioa, 10 (Özel) - Hükiı· 

meti ele alao G~neral Kondllla 
ilk iı olarak bUtUn Yunanlıtanda 
örfi idare llAn etmiş ve gazete· 
lere ıanaör koymuıtur. 

Siyasal çörenlerde Çaldarlsln 
iatif asından sonra Cumur Baıkanı 
Zaymisln do makamında kalamlya· 
ca§'ı muhakkak bilinmektedir. 
Memlekette bir karttıklık çtkma• 
ıının önUne geçilmek Uzere çok 

Bizden 40 Bin 
Ton Üzüm 
• 
lstenigor 

l•tanbul, 10 (A. A.) - Üzüm 
kurumundan çekirdekılz üzüm 
aatın alarak Hindistan, Çekoslo· 
vakya, Hollanda, Belçika, Fran· 
18, lspanya, Mısır, Filiıtln, Hl• 
caz, Suriye ve Aden gibi mem• 
leketlere ihracat yapmak ve bil· 
mukabele buralardan huauıi ta• 
kas yolu ile çuval, kobra ve ham 
kavçuk gibi maddeler ithal et• 
mek için vak[ mUracaatlarm eko· 
nomi bakaulığınca kabul edildlii 
haber verilmektedir. 

Bizden iıtenllen UzUm miktarı 
40 bin tondur. -----
Çankırı Panayırı Açıldı 

Çankırı, 10 (A.A.) - Çankırı 
panaym dün açlldı. iki gUndUr 
ıehir emsalsiz kalabalık içindedir. 
Ahı verit çok iyi ve yükıektlr. 
Hayvan fiatları da yüksektir. 
köylü çok memnundur. 

ıiddetli sUel tedbirler ahnmııtır. 
Parlamento Kararlle Kra I 

Getlrllecek 
Atine, 1 O ( A. A. ) - Röter 

ajanıı aytarı bildiriyor: 
Yarı resmiğ bir kaynaktan 

haber almdığına göre krallık 
pek yakanda ve genel Oy'a mU· 
racaat edilmeksiıln tekrar kuru• 
lacaktar. 

B. Kondillı yeni kabineyi teş· 
kll etmek ödevini üzerine alacak, 
bundan sonra parlamento krahn 
tahta getirilmeılne karar vere
cektir. 

Cemiyeti Akvamın vereceği ktırarla a- ,..,------------------------·-------------------., 

lakadar olınamağa karar vermiştir. J S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A ! 
* Yunan/standa: 

Yunanistan bu meselede f ngiltcrc 
tarafını tutmuştur ve İtalyaya kar~ı 
tatbik edilecek zecri tedbire iştirake 
karar vermiştir. 

Avusturya ve Macaristan da durum-

Son Balkan atleU:ım mU1&bakaları Ozerlnde yapılan 
tlddetll neırlyattan ıonra atlitlım federaayonu baıkaaı 
gazetelerden birine ıl>nderdltl tanlhln ıonunda diyor ki: 

" Bu sebeple bUltın bu neıriyat yaalıı o'dutu 1rlbl 
Hılııadır. E~er muhterem matbuat mümuıilleri yazdık· 

larını daha ın·el al&kadarlar ne:ıdindt lncelemeğ• JQ. 
&um a-l>rHlerdJ, bu kadar yanılmıı olmıyııcaklar Ye iyi 
bltmiı bir iti, kötülemeden baıka bir ı•y• yaramıyan 
bir .. ri neıriyatla yiğitçe çalıımıı olan Türk takımı 
ve oyunları tertip edenler hakkında !Ayık olmıyao 
ithamlarda bulunmıyacaklardı .,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
larını açıkça söylemişlerdir. L-------------------·-------

Savfı 3 

Sözün Kısası 

Zecri 
Tedbirler 

--------- Ek- Ta -
Tramvayda, gözlüğünü takrnı.ş, ga

zete okuyordu. Bugünlerde, gazetele
rin neleri okunur? Bittabi Habeş - ltal· 
yan kavgası 1 

Her biri isimden ziyade aksırığa, 

havlamağa, geniz kazımağa benziyen 
acayip acayip şehir adlarını heceliye 
heceliye tekrarladıktan sonra, yanıba
şında, esniyerek, sokağın canlı sine
masını seyre dalmış olan arkadaşına 

döndü ve sordu: 
- Kuzum, Allah aşkına! Bu zecrt 

tedbir dedikleri ne olacak? 
Damdan düşen bu sorguya muhatnb 

olan kıranta adam, demindenberi, far
kında olmıyarak parmaklarının arasın· 

da Jiyme Jiyme ettiği biletini yeleğinin 
cebine sokup, başını çevirdi, üç elif 
mikdarı esnedi, Karacaahmet mezarl!
ğmın ufak bir minyatürünü andıran 

dişlek ağzını, pos bıyıklarını yumruğu· 
nun tersile sildi ve cevap verdi: 

- Zecri tedbir, 18.E anlamıyan hır· 
çın, zorba insanları yola getirmek için 
kullanılan vasıtalar demektir. 

- Mesela sopa? 
- Evet, mesela sopa. Ama burada, 

mevzuubahsolan bir f8hıs değil de, 
bir millet, bir devlet olduğu için mi· 
salini pek iyi seçmedin. 

- Ne bileyim? Aklıma o gdiverdi. 
Dü~ünüyorum, başkasını bulamıyo .. 
rum. 

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

- E şimdi ne olacak? 
- Ekonomik boykot yapacaklar " 

mtş. 

- Ekonomik boykot.. e~ mana? 
- Senin anlıyacağın: İtalyaya para 

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

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

- Eğer sahiden dediğin gibi istt, 
nafile 1 dedi. Ben bütün bu saydığın 
zecri tedbirleri, on senedir bizim ka· 
rıya tatbik ediyorum da, hala yola go 
tiremedim 1. 

Dış Bakanı Bel
grattan Geçerken 
Tevfik Rüıtü Araı Tür· 
kiyenin Süel Hazırlıklar 

Yaptığını Yalanladı 
Belgrat, 10 (A. A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 

Türkiye Dıı itleri Bakanı B. 
T evflk Rüştü Aras, Cenevre ye 
gitmek Uzore dtın akıam Belgrat· 
tan geçmiş ve durakta Batbakan 

ve Dış işleri Bakam B. Stoyadi· 
noviç ile Dış lılerl Bakanlığı yllk· 
sek iıyarlan ve TUrklye, Yunanla• 

tan, Romanya ve Arnavutluk 
elçileri tarafından selamlanmııbr. 

Türkiye Dıı Iılerl Bakanı 
durak 1&lonunda Yugoılavya 

başbakan ve dıı lılerl bakanı ile 
bir müddet görUtlUkten sonra 

yoluna devam etmlı ve B. Sto· 
yadinoviç, Zemun'a kadar kendi· 
sine refakat etmiştir. 

Türkiye dıı lılerl bakam, 
TUrkiyenln allel üanomal baıır· 
hklar yaptığı hakkındaki blltOo 
oaylaları kat'ı surette yalanlamak 
lçlo ia:ıecilere •~lahiyet nrmlftir. 



HAHIEHElEIİE 
GöBoükL~Bi M jz 
Seraerililc 
Suçlusu 
Bir Delikanlı 
Tutam tutam saçları alnma C!öliül

müf, entarisi üzerine geçirdiği avcı bi
çimi yeleği ceket yerine kullanan yir
mi beşlik bir genç 1. Adı~ Ziya. 

Birinci cezada suçlu olarak durut
maaı yapıldı. 

,, 

SON POSTA 

Niksarda Ayvaz Suyu 
Türkiyede Eşi Olmayan Bu ·su için 
Geniı Bir ~ 
Program 
Yapıldı 

Suçu nedir biliyor musunuz) Serse-
rilik r , Nibar (Özel) - Nilaana lııer lılö. 

Kı•ınız 

Aıka Tutu/da 
Zaman 
Kızınız varsa ve aevme 

mitae ona karşı likayı kalmak 
için yapılabilecek batalann en 
iüdür. 

Yattığı, kalktığı yer şuraıı, burası; teti bol memba ıularile doludur. En 

Sevai çağında bulunan bir 
zın kalbinden ve kafasından 
,eyler geçer ki, anne bunları 
mecburdur. 

* 
yaptığı iş belirsizmiş. Ama, polisin bu umuhmyaD yerlerde içimi leziz, tahlil Nlkaardan bir g&ila... we 
aençten kutkulanmaaına sebep var. derecesi çok süzel aulara natlanmak· Kalk it Pfl Uwllldeld eaa 
Ziya, zabıta dosyalannda birinci say- tadır. Bu çok bol olan ıulana içinde, melrellk bUwDk ldlprll Genç kız eevgilisini eeçerken, 
fayı itgal eden. her polisin ilk göriifte IOD aün)erde büyük deieri anlafa1m ıenel ihtiyacmı kaqda,.-=ndtjs iPa p kadar )'Bf8Clığı hayabn man 
tanıyabileceği bir •bakalı.. Hırsızlık, bir au vanbr: ~ mya. aelecek Jll ..... bir ..-. iltifacle e. netic:eei olan adamı arar ve 
yankesicilik. belli, batlı hünerlerin • Belediye tehre bir kilometro uzak. dilerek lıı61itilecektir. Evvelce kilo • aGnkil .evgieini anlamak için 
den .. Beyoalu, Sultanahmet ve daha lıkta olan Ayvaz auyunun membamı vab IS lnıruttan verilen elektrik tim- aeçmifteki hayabm tetkik etm~ 
diğer bir iki mahkemeden bu auçlar- derhnl ,apbnmf ve buraya bir de bek- eli »karata yübelmiftir. Bunun ae- rektir. 
dan dolayı müteaddit cezalar almıf... çi koJDWftur. bebi fUrikama aindm süae ziJaD et.. Çocuk daha bebekken .ev • 

Fakat, Ziya mahkeme huzurunda Az ... nda ünü bütiin bölgeye ~ meMe ft yapıla .....& ~.. MDPfhJ' ve timdi bu oyunun 
diyor ki: J1)an Aynz suyu, Tokat, Erbaa, Tm· ta olmuıcllr. Fabrib hüyü)tülünce ki- peıdeaindedir. 

- Evet .. Ben bir aabıkalıyım.- C. ....._ela .-it Wr raif»et lm••mıa+, •· lo.nl ticnti ele 11eaAaldwakbr. ÇDpm:tjonftL \ieçen Jd bu köprü bG.. Birinci perde on YBfıDa b 
hillilde epey auçlar itledim .. Fakat, ar- kil waıtalarmın nolaanlığma rajmen Niluarda yol itine önem verilmiftir. yfik bir tamir IÖlmlf Ye •ilam bir devrede oynanır. Bu devrede on 
tık nefsini ıslah etmif biriyim.. Karş.. bunılıua da Ayvaz myu ıönderaaeje Köy Jv1m Wl JJ11ar iPıide ounl- 1 ' •le J81 ' ;m. Pisi annesidir: Ona aüt veren, 
mza suçlu olarak çıkmamak için alnı- batı-...,... m.P, dizeltiheie bat'=-fbr· IJi. a.,.-lıık JleLam Ali Çetinlraya- veren, rahat veren ana. 

mın terile para ku.anmağa çalıtıyo- Belediye ıuyun etrafındaki tarla ve ier taraftan birçok Jeni jımd.rma b- DID Nikura uiramaamda, Repdiye • * 
- anaları..._ alllllf, önümüdelci yıl nkol binaları yap.ı.u,,,. llıitin b. Nikw ....... lı:i F.dlı ldlp;M ile On dan .-. 

rum... -'--Dar _.~_._ L..!....L•. L-::.1. • • LL ~! ._ L al! yaşın aonra ana ya 
Reis soruyor! içinde bmaJı bir m i-e Wne ..,,_.,. ıww 1---- .... ırmıe .-._..nmıt- ,..., aba DID uıJ.Aıemm top" -ı --L:ı:_ • • vat go geye ~· onun yer 
- Nüfua kağıdın nerede) ya karar vermiftir. Ayvaz auyu bu • br. nidan auhyacak olan Miri bendin ya- t.p ve oyun arbdaflan, yahut 
- Kaybettim. gün Türld,eye 'ft bilmua, sn.., Kay. Nbrm .... lmmmdaa aecen phneu isia ele 8Ö& ............ Oteclea- .ı:x.- b" L _ _J __ alın .. L--'--

1 
Kellılit .. ~-L..L ..... ~ ır IUIWll aga ~· 

- Memleketin neresi) aeri, Ankara, AIB•INI ,,. 1zmire MW• BlmSI URl'llltlC &10 metro U• beri Joilm Wr 1 alm Tolradm fOl8 devrede anne kızına rehberlik 
- Kayseri. kedebilmek için lenİf bir program ÇÜ· ~ujuncla tahta bir ~ _....-. lr- yollan Jant J&ftf J'8rLhiı .. i, de- onun iyi arkadatJar bulmaama 
- Doğru ıöylel mit buluwktadır. ...... ı.. )'il ta+mr kop1wıiıı bG • mir lııatbn ela ... biilsıhre vln..-11 duiu ar~larla iyi yqama:IPJll! 

- Doğru efendim(... N&wa melör ve• ile ir11ea lrii· yük bir lgeym J.anıp ..,_, Tokacia n kaV''feeN J.beri llnlk kitleleri fi.. dun edecektir. Bu perde on bet 
Kayseri nüfua ifyarlığına Uiit yazi- çük bir elektrik nbrilma var. Şehrin aidea, aelea ... bin &içliik içinde ..mde epis Wr eevimc ............ na kadar liirer. 

larak Ziyanın kütük kaydi istenecek. 

Gazi Antepte Gebzeliler Taşdelenden Daha Üstün * 
Üçüncü perde kısa, fakat m 

dir. 0n bq yqJa, OD aekiz Yaf 
da lazm eevgiai babaya döner. 
devı ede kız, eevgİ8İni kadın 

bie çevirir. Erkeğe b?fl 
hatb hareket bu devrede taa 

eler. Baba. aahne arkasında 

bd Kaçakçı Mahkiim Oldu 

Cazi Antep (0zel) - EIMstanm 
Taploran lıöyünclen Malür ve Pmarba· ' 
flllDl Çeifak köJiinden Şirin 8ektaf 
oila Şe,iiiUllun ihtiw mahkemeaince 
ppılan duratmalan hİtınif, Mahirin 
ld aene bir ay ve Şeymonun aabıkum
dan ötiirii üç aene lair ay müddetle 
lapisliklerine Ye yakalanan ligara ki· 
Plı için otuz aeldz bin &ra miktannda 
pnra cezaıma mahkGmiyederine karar 
•• ilmiplir. Temyizdm seçen lau lı,nr 
kat'iyet keabetmiftiı'. 

Bir Su 
içiyorlar 

Gebze (Özel) - Gebze &.lt 
kariezi lçeriıincleld lrMabW 
lceriüade 6aemll bir ilçe ._.. 
keıaJdir. Dçeaha Ta•tuh •• Taw• 
, .. aı k61leri buraya mlnbaau 
Wr daı ça•ue lztl•ll yetfetir
melde tölaret balmuttar. S. iki 
k&y her Jll Iataahula 6Dewll 
miktarda hin Ç•YUI lzllmtl HV• 

ı.t.eldeclr. Kalaba ile kl,hr 
arwadaki Jel lıılr az Mnkpdll'. 

Bir Doktorun Bilh·aa Taıklpd kulu• ... 
GUnlUlr O-. ... d•kl 12 kDomnac»L ,o& il 

çek boaktu. 
Notlarından (*) llcede ..W.at ..-ı :il ala 

~:•ktedl&. Fakat ilçe .toldon 
(Elma) n111 F agd•sı Wa ..,._ edilaiı, ,.m.. ele 

On iki qLl mt pcui m•ye ~-== .. ...,tne ......... 
:C, iç~:;:::::erA!: :.~.: Uray pil lJI caı.naktadır. 
yor ve aünde 6-7 defa~ amel.. llçede mlkeauael bir itlmlJ• 
luyormut- Ailamasandan ·we ıvku- bnllm111tur, MwUe Ye 10kak-
eazı.bm annen de milftm Muqe- lar çok temlsdlr. Kua&ap la-
- etlİılt.. taahal Tqdelea •ymıdan dalaa 
~o~ eoPk lllda ı lllttln bir ıu temin ec:lilmiıtlr. 
lar. Aw .atü fazla :Jaih a•os. Be • Yamru••1a 1111tulur. 
Çocuk wı ıayıf bir baba ve an- Ge••lil1r .. 1Htl11mındaa ~ 
nenm mMaıl&. Sinen ~ uada bahtiyardır. Ktlltllr itleri de 
mada ~ ı•.--a1 ... di.re ._ ,.a.nct.tlır. A11ak T8flrlprl Da• 
zumlu. lüzwmaz -malar ve ı..ıca 
hatka 11dalarla baraaklarda umu- hl1ıliala ...,..,..... Wr ptlaada 
mi hir h-nnmNr .,wlınmiılar... •,Wap J•ldm. Ba ... , ......... 
iki siia .- .._.,_ k61ı.t..- meldep ~ W. 
Aqoa maden myu wrdirdim. Ciıa- mektedlrler. 
de 200 aram kadar 7aisz piri~u KazalcahıHıaa111• Or-
~ 8'acle 7tla pam dört defa
~ kadar .- w•·- • -.; ~ 111an Yangını Olmamıt 
ce ezerek v.....ı.ini temhih ettim. Kızılcahamaa 11ezcnarm.a W 
Çiy elma !tilemum iehallerde en kuv-

elen duygu buhranlannı anlana. 
Da eeveceği erkekte araması 
im meziyetler hakkında iyi bir 
ne olabilir. Baba kızımn bu 
ele karwna kartı bir nümune 
w hareket etmelidir. 

Babasından göreceği nümuno 
eevaiıini )Jlüstakbel sevgilisine 

a ........ v ... ,. ••• .,. meaini kolaylaftınr. Baba bu 
---=--==-==--=-=-==ı-==-=ıı:=--=----=--=------- eler rolünü i&ata varcbnraa 

Gaziantep Buz Fabrikam 

G•ıl••t-... 40ul) - Aatıp , ............ ,... ..... ... 
baz w.ıau- bt'I bllall il •1n Urap ,.........,. Yiyecek 
Japal• ... r. mnadclı •ahahza lçla IOfuk haYa 

F abrik.. ,ende iç buçuk ton depolanm da laaYidlr. 

bdar mükemmel bir erkek b 
aalı kanaatine vardınr ve 
der, rolünü fena oynarsa kızı 
imden aoğutur ve kendine ıöre 
kek bulamıyacağı inancına 
lkiai de kız için kötüdür. 

* 
Anbrada A. Ş. 
Size aradıimız yolu tabiat 

cektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu aece nöbetçi olan eczaneler 
ludar: 
Alemdar: (f.tref). Beyuat: ( 
mil). Şehzadebap: (OniT 
Fmer: (Ho.medc:Un). 
(.SU-). ~· (M. 
Kadıköy: (~. Somaki). 
dar: (Merkez). Samatya: ('ı 

~ -.... tllliri ,......,. Yoncalı köyleri uumc:Wd Kirazlı ve loe). Bakırköy: ( ...... ). 
Hafıza tairl.n mevcudiyetile ~ Çan~ • Lnzd• Wr ,,_.. • ıp~--=----====-=-=-=--=------=------=---Simav Madeni Iıletilecek ~~!8!:.Y= iHalkilellld:>IJlll"':· 

(Yorai). Betikt .. : (Raa). 

ShnaY, tözel) - Burada lılr ı llllfbr· Mad• tam•-''• .... tll- Olman). Emin&nü: (App 

lr8mllr madeni varclsr. Bu made- m•J• baflaoilmca bara1a Wr de r,.n_t~~~ci.J.taı ( 
ala ltletil...t lluarlaftlnl-. w tn. .. tb uablacakhr. Halk So&oaymdi.). BU,6bdaı ( 
huarlak calıflll8lanaa batlaDal- .... ditlD .. k çok •YiDmeldecUr. 1.__.•;;;;•~>.-· H-eı~,f,iiiiMlliiiii.,iiiı..lıiiTiiiiiiiiiiii..__~ 

ve besleyici vazife,i aördüjii iciD bil,. tliJ, aeldz IÜD airdüiii ft hialmce Jd:. 
baaa faydah ve tawiye edilecek y .. 
8'ne devadır. lnr J•, Jiiz w; 'r•ce aiaç 1 ili' ,... 

ı-~~~-------ıı:alm ..... Aalmra illa,hiwıdam Pmfe. 
r> 8 " ~ ... ,, ..... ,..... ,.... ıilen bir mektuılta Kızılc:alaamamd 

1 .. ....... J » ,, • ···r' .,_ ~ 
-. Sakıata :aamwauda lau aodM lak onnan Janamı olmadıiı bildiıilmelde-

1 ....., .... .. ...... plfplNlrr. ...il!.. ....., _____ ...._ _____ _.,_.. 



ugoslaaya 
R üslümanları 
Arasında 
Evlenme 

Loubliu)'a gazetesi Bas· 
n - Hersek müslu
manlan arasında bir 
d n fazla kadın alanla-

biri 

Me elde: 

Devletlere Düşen 
Ödev 

Alm n Gazetelerinin 
Seçimler Hakkında 

Düşünceleri 

Berlio, 10 (A. A.) - Memel dly~U 
için yapı an Hçimlerin ıonaç rı 

hakkında tefairlerde bulunan ''Ber
lıner Tegeblatt., fl zeteal, bu ıonuç
ların Memel ıtatüsfinQ lmzv edeıı 

dc.-,etlere, Memrl işleri ile denmlı 
surette utra,mak huıuaunda manevi 
bir ödey yüklendiğini ıöylemektedir. 

Bundan bayle bf çblr hükilm6t 
• • adamı M mel hafi•nln l'erçek df-

A • • rikada yapılan b'r Jelderlain ne oldu~anu bilmed'k ni 
he ba göre deniz nl m- iddia cdemlyecektiı. 

AfrJka Bir 

Ölü K fa· 
ını ndı· 

rıyor 

ftalyan • 
Habeı har• 
binin Afrika 

harit sına ha· 
yaller de ver
mekte odu-

ğu manzara 
maalesef bu 

oluyor. 
{Veli Voh•J 

d eçen telgraf kablo- " De tada• A Igemefne Zeftung ,, Sofya Kuman lığının Bir E ri 

Dilimizin 

Zengiııliği 
Eski denizcilerden Macar Ali reisin bu· 

lu up baıtınlan bir harit sında Ege v• 
Ma m ra havznlannd ki koylnrdan, li
m nlardan, burunlardan, girintilerden, çı• 
kıntıl rd n birçoğu, şimdiye k dnr duy 
dı m turkçe tıdlarla gösterdı ~ini, o lı · 
rit yı bul nlar, y dı r ve o tiırkço adi r
dan bir takımını da göstcrdıler. Benim htı 
ar da dıkkatimi çel n Turk denizn in 
< G'rdap yerine Boğun kelımesıni kull • 
m ıı oldu. Çunkü girdabın oz tilrkçtı l r
ıılı mı, z,.vkime uycun olarak, bir turlil 
bul mıy ordum. 

L hç sahibi girdap karşılığt olmak ize• 
re au çevfr1tisi ve aylanma diyor. Ş. S mi 
d ond n nlıp kamusuna o kar ılıkları k y
mus. H lbuki su çevrinti i ird bı iz h di· 
yor onun kar lığı ol m z. Aylanma ı a 
d nm k ve dol mak anlamıı gel n v-
1 ı nın müt vaat fılındt'n geliyor. Bu d 
iyı bır k r ılık de~il, h tta benzetme Lır 

y. l n h yıl balıkçı gemi- g :ıatiıi, Memel aba is nfn !JmanlıA'a 
d n (500,000) dolar ziyan gör- ı dk kaJ ~nı y 1eçlmlerde çı an.. ı • t d y • d · C ç n yıl çıkan Tarama De i inde ır-

1 r. Amerikn hükumeti bu ziya- Jo m At nazar'ti&are almd ~ u garıs an a e 1 en dnp k r lığı ol rak şu k lırn !erin <l rl n• 
b lmek için dcnizalh gemi- takdirde bu HçlmleriJI rrçek kıymeti dı i ) ılı: Akla ... ay]ıınmn, b ğraç, bu u-

cdut} tmnış ve knb ol nn nnl tılahllccetlaf y zmaktadır. B T db• ı Al 1 ç, bul v n, burgaç, burlagan, burlig n, 
İ J ı p Dl "li tasile deniz dibin'n azı e ır er 1 ıyor burlu n, çev}ek, Çev}ik, ÇC\}uk, çevren• 

hır m tr i ine gömul bilec ği neticesine J da• g ç ç vnk, çevrim, çevrilti, çöplan, çö• 
vnnn ır. Yalnız bu maksatla yüklenilecek 8pOnya • lek, dolembt'ç, dölemk, dönegen, dbne-
nuı nf peyce Önemli olduğu için filiyata Aso Volkanı Herkesten Hüviyet Varakaları Aranıyor )'en, donek, dbnekle, dönerge, duden. e • 
g m ktc tereddüt edilmektedir. S f lO (Ö I) S ik t d 1 • • '· rek, evren, eğrik, eğrim, evrim, eynım, * o ya ze - u as 0 

a- ne dağıtılacak, yeni evler bu planla· Hömb ç., iğrim, ikrik, ivrik, opkun, oyram, 
Kübada nıiinh.uuan Lavlar Fııkırıyor yısile memleket dahilinde alınan ra cöre yapılacaktır. byume, urak, yutkum, buruk, çay'kun, 

l:Jlr kadınlardan mürekkep fevkalade tedbirler devam etmek- Kabin de O.ftltlkllk Yok d 1 z. dol maç. dönel e, esürgiin, hamn:z. 
Kadın bir ordu teıkili dii§ .. ül- Tokyo 10 (A.A.) - Kiyuç~ ada- tedir. Sofya kumandanlığının ver- Sofya lO (Özel) _ Kahine aza .. kn ırga, koyan. pütiıruk, Tolkun, yel çev· 
Orduıu mektedir. Bu ordunun sında bulunan Aıo volkanı bırden- mit olduğu emir üzerine en geç saat farında değİ§iklik olacağı ıayialan rintisi. 

nıcv udu ( 10,000) ol caktır. Şimdiden bire faaliyete ~elerek livlar fıtkır· (24) ten ıonra burada kahvehane, Ba babn yalanlamııtır. ' Bunların çoğu girdaba uygun düoliyor 
(5000) öniıllü k dın adlannı yazdırmış- maya bqlamı§tır. Pirinç tarlaları- meyhanelerle diğer eğlence yerleri § nma içl rinde aykırı olnnlnr ve o anlamı 
lardır. Mira! y Bati ta bu kadınlardan ya- nın büyük bir kısmı harap olmuı- kapahlmaktadır. d hiç ta§ımıynnlar da var: Kasırga, yel çev-
pıl n 500 ki ilik ilk böluğe bir geçit re!lllli tur. Saat 24 ten sonra trenden inen Almanya 81 rinti i, ço.ykun gibi. Kasırga ile girdap arn-
)'aptırtmıııtır. ~· Çekoslovakyada •• yolcular, istasyon kumandanlığın- eında knra ile su kadar uzaklık sezilme;& 

;y; Gübbels'in Başkan- miL Ço.ykun, eski kitaplarda atlıınn hızlı 
E/gani&taa fgan hükumeti Kabilde- Maden Ocag"" ında rememektedı"rler. Her'-esten hüviyet T ----, 1 E • • dan bir kağıt almadan Sofyaya gİ· ko rlığmı gösteren bir kelime olarak kul-

k. Y h d 1 - 11>1 lıgı"" nda oplanh lanılır. Bununla beraber girdap .. içi.n.bu k:ı-Yıcılıudl ı a u i eri bük.ümct 
varakaları aranmaktadır. dnr çok karşılık bulunmruıı dılımızın zen· 

l merkezini terkederek p 1 Qld 
stomiyor 8 t ama U Sür'atle giden otomobiller tevak- Berlin lO (A.A.) _Propaganda ginü ·n.i gösterdiğinden ~ize kıv nç verir. 
. . . (Fnrak) köyüne çekil- kuf edilmekt dir. Otomobiller için .. "' .. b- Yem çık n kılavuz. gırdnbın karşılık o· nıel rını cmretmı tir. Yahudiler bundan C:.-'-a, 10 {Ôul) - ÇekosloTak• bakanlıaı erkanı bugun bakan GK lan çevrinti ile burgaçı alıyor. Yerinde e 

•onr k b h' d -~ azami aür'at saatte !O kilometre ola- b 1 •· b ka 1 r. d t J k ........... n u 1 ır e oturabilecekladir. yada Toplire ... noT'un ·-ında bu- e a ID aı D lglD a op anara çılmı tır. LUkin goniıl, Macar Alinin 
Ro ·;·;i"ii'~"""ik"i"'()j"i;· .. K·~-;;-- lunaa bir ~er alh mad

1

en ocatında rak teshit edilmİftİr. sıyual meselelerle meııul olmut- kull ndığı boğun kelimeııinin de bu ka ı· 
Geçirdi paJJama nıticHiado 6 kiti lSlmllıUlr. KÖJ Ke11unu lardır. Jıkl r arnsına cirme ini istemekten geri ka· 

Bo t 10 (AA.) B Yaralananlar çoktu.r. Yalnız 13 kiti Sofya 10 (Özel) - Bayındırlık Bir lapanyol llbayı 1 mıyor. 
I' . 

5 

on • - oston ban- k11rtalabl mlftir. Ö Hele dilimizde boğuntu di,Ye kullanıla. ıycisünde bir otomobil gezisi yapan Bir lspanyol KruvazörU Babm y otohm dediğine göre, Bul- ldUrUldU gelen acını, ıu gazinolarda filan sızdınlm:ılc 
cunıur baıkanının iki oğlu, Joneı ve El I Gitti gariıtanda köylerin imar .. e 11lalu Madrıt, 

10 
( A. A. ) _ Kanarya fcl~kctini de boğun kelim~ıinin canlı biı 

John Roosevelt, kürük bir trenle cez reye irin yeni bir kanun yapılmaktadır. köke ba~lndığı, yani o gıôi yerlerin girdr" 
re :r C.belilttan" 10 (A.A.) - Mondoa ;,- B la adalannda Tenerif bBlreıl llbayı Fer· 1:1B.rp1ı.ı.n11ıı.lard H t k Jd .., B ndırlık akanlıgınv da yapı bn benzediğini nnl.:ıttı;. düşünülünce bu di :r :r ır. as aneye a ırı- Nomo• adındaki lıpanvol kruvaz8rll ayı • naadeı Dier, lUdGrOlmOftlr. 0 • 

lan ik* k d l • 1 k k" l · · · lA l h l lek öyle kuvvetleniyor kn .. d ı r eı yara ı olmadıkların- diln akıam Elcezlr•ye hareket ıt- ca oy ev en ıçın p an ar azır an- B• hAdiHy• tlair heni• tafaflit 
fl!!'!f an derhal §ehre dönebilmiılerdir. m·ftfr. maktadır. Planlar köy belediyeleri- yoktur. M. T. Tan =111 s-===M fs -Ama, sen, diyeceksin ki, kim IO- komşunun taklitlerini yapıy~: ™Haydi, yanm saatçik ona yüz yumu=: 11-10-35 T N o.9 

racak? - Eh kadınım, dansı ötekilerin ba- verıinJer; o da akfam1an yarım ınt 
e Bot elini havada salladı: fma ... Erkek evladını, yok! diye hiç geç çıkıverir •.• Peki, iki nöbet tram· 

,nr l/Lıvr N L 'r Q - Kimler sormaz ki? Evveli kapı üzülme. •• &le, erkeklerden iyi batını vay paraıı verilir mi? Bu, neye ba, tu· 
1::::1 t:= n c 1:: e bititik, kal'fl komtulardan tut ta, bak- kurtardı .•• Zati onun ne celilli olduğu tar? Elde olsa, gözden çıkanp verelim. 
N ' ) · • ""'A Mk'M+nts' kala, kasaba, aktara, zerzavatçıya ka- konuşufundan belliydi ... Allah aana Birden sesini yava,Iatmıttı: 

Kahvesini hazrılamıflı; üstü keçe bot bulunup ta, kırk lira deme.- dar~ hepsi, herkesler sorar ... Öyle ya, son gürlüğü nasip etti ... Kocadan yana - Hakikaten yetmif lira alacak ol· 
parçası kaplı kücük bodur iskemleyi Gözlerini hayretle &ÇJDlfb: her giin evde oturan, Ch evde öğleleri, talihin cü)mediywe, evlit yüzünden eU.. u, ne yapar yapar, bir yerden borç 
~ekt!, b caklannı gererek olurdu, bir - Neden ayol, kız? .. Sen mi in IO- akf8llllan sokağa çıkan bir kız, sabah lecekıin ... lnpllah, ötekiler ele bafları- para buluruz. Ama, içi beni yakar, d .. 

e ıgara sardı: ran? Katlarını çatb. karanlığında evden çıkıyor, aktam ka· nı kurtarırlar ... Artık sen, köfeye ku- fi herkesi ... Dostlar aht veritte gör-
- Gen~lik ... Cahillik... Düny•Jı Ihsan abla da kaflanaı ~atmıtb: ranlıimda eve giriyor! .. Ne yapıyor? rulup oturacaksın ... Eh, az mı çektin? sünler! 

bilmiyorlAr. ·· Hani, söyliyeceiim ~ - Bir hiddet, bir biddel ki aomıa.. Nereye ıiıdiym? diye sormazlar rm? Az mı emek verdin? itte Cenabı Rab- Gene caymlflı, katlarının aruı bu· 
o, ya! Kırk liraya çahfmak, onanma doku • Kahve fİDCalUIU yıkıyordu: bim, mükafatını ibaan etti ... Daha. ne- ru,tu: 

Gevrek bir kahkaha atb: nurmut·- Kapıcılar, odacılar kırk lira - A, doğrusu, ben de olsam sora· ler de neler... -·Yok, fikiyet etmiyeyim, Allahın 
- Ah, söylesem, &ülersin. •· Kah- alıyorlarmıt! nm ••• Haydi, herkesin işi gücü yok ta Kollarmı açmıf, göğsünü kabartmıt- gücüne gider. Yetmit değilse de, otuz kahalarla gülersin ... 

Sinsi simi güldü: l>izimle mi uira,acaklar, herkesin ne tı: kırk, neyse, bir paradır alacağız ..• Et· 
• Bir elinde kahve fincanı, bir elinde _ Nerede bu boUuk? Çocuk İfte, Tazifeai, diyelim. Kimaecikler sorma-J - Bunlan duydukça, bende koltuk- kiden o da yoktu ya ... Ama gel gele. 

sıgara, gövdesini bana dogru"' .. :x."""_., .. · ol b. _:_ 1.!1 _ _ ı b eli !L! _ ş· di b . ..... '"'K~ bilmez iri ... Kim bilir, kimden duy • aa, sai sun, ı~ dururlar mı? lar böyle ..• Bir keyif, bir keyif ki sor- im, u para ·mize iai ay IOlll'8 ge-

ye ... ım ı, u gıttıgı yerden Zekiye- DlUftur? Her söylenene inanıveriyor •• ilk iptida yayacak onlar... ma, hani değme gitsin ... Onlar söyle· çecek ... Öyle ya, birinci ay botuna, 

Ha, sew, onun farfarahğma bakma, Fincanı JJkayıp kunıladıktan sonra dikçe içim bir karipsesin, alt dudağım onu geçelim, ikinci ayı da, it lemeden 
fısıldıyor içi çok aafbr~ •• Öyle aöriindüğü gibi yerine koydu, tekrar iskemlesine otur- titremeğe batladı... Kartımdakilerden pefİn verirler mi? Kızın, iki aylık 

değildir ... Peki, ne diyeyim? dedim. da, bir aiaara sardı: utanmasam ağhyacağım... tramvay parasını dütünüyoruz. 

Dudaklannın araaından 
gibiydi: 

- Kırk lira aylık vereceklermia .•• 
Sesini, daha yav~latnııfb: 
- Kır c lira, bu zamanda, az para 

mı? .. Sağdaki komtumum'n ..._ __ • 
uaıuaoı, 

on senedir gidiyor, geliyor da, hili 
kak lira alıyor.. O da lamam değil •• 
Türlü ç~it vergileri varm!f... Maatın 
veıgis ede aklım ermiyor, ev mi bu? 
Hani ki tekaütlüğün adını, vergi, 
koym 1 r olacak... Neyae efendim ••• 

Bir yudum kahveainden içiyor, bir 
nef ea s' arasından çekiyordu: 

- Zekiye, sıkı sıkı tembih etti: A-

Soran olursa, yetmif lira alıyor, der5İn - Havadis, daha o gece, yatsıya Birden kolu kanadı kırılnut gibi °' Kollarını kavutlurmuttu: 
demez nıi? gelmeden, bütün mahallede duyuldu.. muzlan düftü, yüzü buhıtlandı: - Peki yanucak akpma lnıdat 

Kahve fincanını yere bırakh, elin- Konu komfudan, iireti ııkara, kevgir, - Keyfim çak sürmedi... Kızın aç taksir oturur mu? A, çocucak hiç 
deki İzmariti de mangalın kenarına tencere iatemek bahaneaile, ağzımı a- cahilliği, ba~nma bir dertler açmıf ki te açlığa dayanamaz. 
bastırdı: ramak için, gelen ıelene... akıllar durdurur ••• Kız, abalı ezanın- Karşımda durdu, başını sallıyordu: 

- Eh kızım çıldırmıt! dedim, içim- Sağ yumruğunu dizine vuruyor, iki da kalkıyor, dar.dar, ayak üstünde iki - Gel de çık itin içinden!.. Yemeği 
den! .• Yetmit lira bu? Kim inanır? yanına sallanıyordu: lokma bir ,ey 7iyor, sokaia fuhyor •.• evden götürecek ... Ba.tka çare yok... 
Hiç sesimi çıkarmadım. Oatelesem, - Ah, işte o vakit haf mıza gelen Gittiği yer Sirkecide mi, Galatada mı, Herkesler ne yapıyor? •• Zekiye de bu-
parlıyacak... cezireyi anladım ..• Temin sana, gül! bilmiyorum, Köprübaşına yakın bir na razı oldu ... Onun razı olmui1e is 

Gözlerini süzdü, batını iki yana aa). dediğim de işte bu idi .•. Kimi sahiye al- yerde İfte ... Öğleyin eve yemek yeme- bitse, öp te bafma koy •.. Hayır ..• Su· 
ladı: eh, kimi inanır gibi göründü. Ama, ina- ğe gelebilir mi? Gelemez ... Gidip gel- lu yemek götüremez, 111tmak )azım. 

- Sana, her zaman derim a k nan da, İnanmıyan da hep ayni teYle· me yol, eh, bir saat çekiyor... Öğle Her gün zeytinyağlı da olur mu? Ku· 

onurludur, canım, pek onurlu~u~.re iri sö~ledil~··: paydosu da bir saatmiş .... Tra~.vayır~ köfte, söğüt yapmağa karar ver· 
man, anne, bir soran olursa, sakın Fincanı yerden aldı, kalktı: Elindeki sıgarayı savurarak konu ıbeklemek var ..• Olacak 1f degıl... dik ••• 

I Arkası var) 



J Sayfa 

Uluslar Sosyetesi Assamblesi 
Kararını Verdi: 

Italyaya Zecri Tedbirler 
Tatbik Edilecek 

lngiltere Delegesi, Harbı Durdurmak 
Lazım Geldiğini Söyledi 

Cen•vre, 10 ( A.A ) - Ulu .. 
lar Sosyetesi assamblui bu ubah 
ıaat 10,4U da Başkan Benea'ln 
Başkanlığında toplanarak zecr1 
tedbirler hakkındaki genel mUza· 
ker.!sine devam etmiştir. 

lık ıöz alan B. Alolı·, Italya• 
nın inkAr kabul etmez haklarmı 
ve Habeşistan aleyhindeki itti
hamlarıı ı tekrar etmfı ve uluılar 
ıosyetes"nin kanunsuz harekette 
bulunduğunu ıöyleyerek tlddetll 
hücumlarda bu'.unmuştur. 

Lavahn Sözlerl 
Eransız Başbakanı B. Laval 

Fransanm uluslar ıosyetesi pak
tına ıadakatından ve ltalyaya 
olan dostluğundan " bahsettikten 
ıo, ra demiştir ki; 

''Bu doıtluk bana bir vazife 
yllkliiyor. Uluılar sosyetui ile 
bir:ikte bir uzlaıma ıureli ara· 
mıya çalışmak onun otoriteıinl 
inkar etmek değildir. 

lnglltere Delakesl Derhal 
icraata Geçmek istiyor 

B. Eden, İngiltere ııyaaaıının 
matlup olan vuzuh ile tarif edil
miş olduğunu, bu sıyasanın uluı· 
lar soıyctcsiııin lcraatma iştirak 
etmek esasına müstenit bulundu· 
ğu:ıu ıöylemiş ve demiıtir ki: 

Uluslar sosyetesinin iki yazifeal 
yardır: 

l - BUtlin lhtilifları Adilin• 
ve muılihane bir hal sureti ile 
teav;y• etmek, 

2 - Bu cihet mUmkUn olma· 
dığı ya.ıı bu idealln elde edllmeal 
kabil olmadığı takdirde harbı 
durdurmak. 

Şimdi icraat• geçmek icap 
ediyor. Konıey azalarl bu icraatın 
ne olacağım tayin etmelidirler. B. 
Eden, derhal icraata girlşilmaal 
IU:ıumunu •hemmiyetle kaydetmiş 
ve bu,un Uluslar Soıyetesl misa• 
kına muvafık acil ve muılihaae 
bir sureti tesviye bulmaktan fera• 
ğat etmek demek olmadığını ıöy• 
lem iştir. 
Z 9Crl Tedblrler Allnmaaını 
Kabul Eden Dlger Devletler 

Sovyet Ruıya mUmeHill Po
temkin, Sovyet Rusyanın herkes 
için mecburi olan uluılar ıosye• 
teai miaakıaa aadakatini hatır
latmışlar. 

Yugoslavya delegesi Puriç ge• 
rek kendi hOkiimeti gerek kUçOk 
itilaf adına demlıtir ki: 

"Teferruata karışmakıızın ıu· 
nu bildiririz k": Bi:ı pakta ve onun 
hükUmler;ne sadık kalacağııi ,, 

Yunan Dıı Bakanı Makaimoı 
Yuaan:stan .a Balkan Antanta 
adına beyanatta bulunarak bUtOn 
taahhütlerin ifa olunacağını ıöy• 
lemiştir. 

Habet Delegeal u TeehhUr 
Cinayettir ,, Dedi 

Son olarak ıöz alan Habeı 
delegesi Teklhavariat, ltalyanın 
memleketi aleyhindeki tahkirlerinl 
protesto etnıif ve Habeıiıtamn 
uğradığı taarruz karşııında sUr'ktle 
\le mütee&1ir bir tarzda hareket 
lüzumunu bildirmiı ve dem:ıtir ki: 
" Her teehhür dakikası arsıuluaal 
bir cinayettir. Bir deAlet bUtlln 
modern ıilahlarile taarruz eder· 
ken Habeı:stana ıilih verilmesi 
yasak edUm:ş bu!unuyor, Habe
tiıtan sonuna kadar kendini mU• 
dafaa edecektir. 

Baıka ıöz ahn bulunmadığın· 
dan baıkan genel mLzakerenin 
biOiğini bildirmiı ve asambleye 
u irtibat komitesi ,. teşkil edil
meai hakkında bir karar ıuretl 
tevdi etmiştir. 

Baron Alolıl bu karar ıuretl 

aleyhinde bulunacakinı ı8ylemlt 
ve timdiye kadar takip olunan 
müzakere uıulll hakkında bazı 
itirazlar ileri aUrmUttür. 

irtibat Komlteal Tetklll 

irtibat komiteal bııkm hak
kmdaki karar ıuretf, bunun bir 
karar olarak değil aısamblenin 
bir arzusu ıekUnde tadil oluna· 
rak reye konmuı ve bir muhalife 
ve iki milıtenkife karşı lttif akla 
kabul edilmittir. 

BUtlln uluslar ıosyettSi Uye
lerlnin Iıtirak edebileceği irtibat 
komitesi yarın ıabah toplanacak 
ve öğle Uıeri de asamble içtima 
devreıini kapayecakhr. 
Zecri Tedbirler için Kaç Devlet 

Rey Vermı, 
Cenevre, 1 O ( A.A ) - irtibat 

komitesi için 51 devlet rey ver· 
miı, Avuştur)•a ile Macaristan 
mliıtenkif kalmıf, ltalya ise 
aleyhte bulunmuıtur. iki muharip 
taraf mllsteına olmak Uzere bUtUn 
Uye devletler komiteye ltllrak 
edebileceklerdir. 

Asamble Dafiılmayacak 
Cenevre, 10 (A. A.) - Aıamb

lenln bugUnkU toplantısı hayati 
bir ehemmiyeti haiz olmuıtur. 
ÇünkU ilk defa olarak bir kriz 
veyahut bir harp takdirinde ulus• 
lar sosyetesinin nasal iıleyeceğini 
kararlatbrmııhr. Şurası mukar
rerdir ki, irtibat komiteal ne kon• 
aeye ne de aaambleye merbut 
olmamakla beraber icabında bun• 
larm yardımma mOracaat edecek
tir. Bundan dolayı asamblenin 
yarın daiJlmaaı değil, yeniden 
bir mtıddet için toplantıııoı tehir 
etmHi muhtemeldir. 

Parlı, 1 1 ( Ô:ıel ) - Burun 
saat 12,30 da llçllncU toplantıııoı 
yapacak olan a&1amblede Avus
turya Ye Macarlıtaoın son aldık· 
ları durum 1UrU1Dlecektlr. 

--········-·---·--------·-..... ···-· ...... 

Çanakkale 
Dıt Bakanı Veklli 
Kamutayda Bir Suale 

Cevap Verecek 
Ankara, 1 O - Müstakil Af· 

yon aaylavı Kereateciyan Tilrker 
ııyaaal durum karşıııoda htlkii· 
metçe ne gibi tedbir alındığı 
hakkında tifahl bir sual takriri 
vermiıtir: Kamutayın ruznamealne 
alınan takrir ıudur: 

" - Araıuluaal alyaaal durum bu• 
gUnlerde çok tehllkıli bir haldedir. 
Bu durum karııaında yurdumuzun ka
pılarını her ihtimale kartı kapah tut· 
mak rereklldir. Yurdumuzun fD naıik 

nokta11 o!an Çanakkale Botazıaın açık 
kiılmr.aı rilvenlik (emniyet) bakı
mından u:a doğru değildir. Biz 
candan harıt iateriz. Biz andlaıına· 
ları gözetmek lıteriz. Fakatt and
latmalardaki herhangi bir mad
de yurdumuzu tehlikeye koyuyor 
ve aelıimelioi boz malt tarafına 

gidiyo~u biz ıngili yurdumuzu her 
ıcyin U•tünde tutm11 k isteriz. Bun
dan c!ohyı bu çok önemli n n~zik 
meselenin hiç vakit kaybedllmekıi
zin kobrılmuı gerekli o!duğundon 

uygıdeter hilkllmetimizi:ı buna dair 
ne aibi tedbirler ittihaz etmit 
o!duğunu Kamutıya bild irmHini r:ca 
ederim. 

Bu ıuıle yar.akı toplantıda Dıt 
Bakan Vekili cnap nrecektir. 

SON POSTA 

,. SON DAKİKA·--.-.. 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 
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Şim.al Ve Cenup Cephele
rinde Çetin Bir Harp Başladı 

Habef Ordusu Kuvvetli Mev· ı yozcular a7, iyi mitralyozcular ise nln Londrada derin bir telif 
zllere Yerleftl hemen hemen hiç yoktur. yaptığını yazıyor&!, buna katfl 

General Maraviga orduıu ltalya Tayyareleri c"vap olarak diyebiliriz ki b• 
Aduannı Şark ve Şima)l ıarki· .. 
sindeki tepeleri itial etmiıtir. Eritredeki ltalyan hava üasU, ltalyanların hakikati tahrif • 
Ras Seyumun kuvvetleri Marafet cenupta 2250 metre yüksek bir melerinden başka bir ıey dr 
ve Şualtu vadlsino doğru çekil· yerdedir. Şimal ordusunun bava ğildlr. 
mitler Ye orada çok kuvvetli kuvvetleri hep bura.dan uçmakta• lngili:ı halkı, tam aksine, (tal--
mevzilere yerleımişlerdir. ltalyan• dır. Burasını gezen Röyter mu• yan flerl yürllyUtUnUn daha çok 
larm daha ileriye gidebilmeleri habiri diyor ki: fazla çabuk olmadığından dola1' 
için bütün Habeı mukavemetle- 1 l h f h hayret duymaktadır. Her hald• 
rini kırmaları lizımgeliyor. ta yan ava iloları ergUn 

Habeı çeteleri, Aksumun şi· Habeş hatları Uzerinde ketif ha- ltalyanlarao, süel hadiseler dolr 
malinden aarkarak Auaa ve Le- reketlerlnde bulunduktan sonra yııile gururlanmaya hiçbir haklarl 
titdekl Italyan karakollarını teh- uçak meydanında yere inmeden yoktur.,, 
dit etmlye baılamışlardır. evvel umumt karargahın üzerinde Deyll Telgraf gazetesloil 

Italyan kuvvetleri baı kman• dolaımakta ve raporlarını kUçUk Roma aytarı lae şunlara bildi-
dam general dö Bononun bugUn paraıütlerle umumi karargaha riyor: 
Aduaya gelmesi bekleniyor. atmaktadırlar. Söylendl,'(.inlne go". il• 

11 u Bazı dUıllnceler sebeb 
Cenup Cephesinde re ltalyan piyadesi Ogaden'de Italyan zayiat llıteleri buio11• 

Adisababa, 10 (A.A. Röyter)- Grahia bölgealnde ilerlemektedir. kadar neıredilmemiıtir. Italy .. 
ltalyanın cenup orduıu bugün ltalyanın Muvaffakıyetl GölU• kuvvetlerinin çok ağır zayııt 
harekete geçerek Ogaden çöliln· Kabartilcı Delll MI? verdiklerinden korkulmaktadır. ,, 
den ılmale doğru ilerlemiye baş• - Londra, 10 (A. A.) - Tay-
lamııhr. Ordu lngiliz Somaliıl miı ga:ıeteai, baı yazılarından 1000 Yerli ltaJyan Askerf 
boyunca, fakat hududa yanaşma• birinde diyor ki. 
dan ilerlemektedir. "ltalyanlar tarafından ahnan Londra, 11 (Özel) - Pariıt" 

Bir ikikl günden beri ltalyao sllel muvaffakıyetler pek de 0 gelen bir habere göre bin kadal 
uçaklara taarruz hazırhyor ve kadar gö~lis kabartıcı değildir. yerli ltalyan aakerl, Habet ordll" 
Habeşleri bombardıman ediyordu. ltalynn basım, ltalyan zaferleri· suna iltihak etmiıtir. 
ha~an uça~arı bu ıabah yen~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:~ ö~:~;;~a~:vı~~~~~n bo':ı?:!: Fransız Denizciler Ve Bahkçlları italyall 
dıman etmf,tlr. Bu hareketten Vapurlarına Boykot ilin Ettiler 
maksat ltalyan kuYvetlerinin bu Paris, l 1 (A.A.) - Denizciler ve balıkçılar birliği Fransadakl 
cenahta bir baakana uğramalarına Ye mllıtemlekelerdeki bUtUn teıkilitlarma verdikleri emirde ltalyaY' 
mani olmaktır. veya Italyan mUstemlekelerlne sllih~ taııyan Italyan vapurları11• 

imparator Harbi Merkezden karıı boykot yapmalarını Ye bu boykotu btitUn Umanlara teşmil' 
idare Edlzor çalıımalarıoı bildirmiştir. 

imparator henUz .1 Adisababa· lngiltere Müdafaa istikrazı Yapıyor 
dan ayrılmaya karar vermemiştir. t 
Şimdilik muhtelif eephelerdeki Londra, 1 l (A. A.) - HUk4met mahafiliude devletin yakmda b 
barekitı hükumet merkezitıden mlldafaa lıtlkraıı aktetmHİ ihtimalinden bahıedilmektedir. 
ve yamndald Habeı kumendan• 
lar:nan ve yabancı askeri mUıa· 
vlrlerin yardımile idare edecektir. 

Adiıababa ile timal cepheal 
ara11Ddaki bOttın telli ve telsiz 
muha•ereler kelilmit bulunuyor. 
Tlgr' de bir çok tehir Ye köylerin 
alınıp Yerildiği hakkındaki rlva• 
yetler kaydı lbtly atla karşılan• 
maktadır. Y aloaz bilinen bir şey 
Yaraa o da ltalyadların Cibutl 
demiryolu lıtlkametinde 15 kilo
metre kadar daha ilerledikleri ve 
uçakların yardımlle oldukça mü
him kuvvetleri• iki ordu araıında
ki arazide akınlar yaparak ileri 
karakolları teılı ettikleridir. 

Şimaldeki ltalyan orduıunun 
hareketleri okadar aerl değildir. 

Adua Şehrinde 
Röyterin huıuai muhabiri, 

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

mandanı !"r~i~u va~yetin ne~et MUthl Bir GUrUltU 
ve ehemmıyetmı takdır etmektedır. t . 

Her ne kadar kulajmdan ton derece Şarkı söyleyen, dana eden ve ı 
muztarip ise de bu vekarb temkinli ve lannı bqlannm üzerinde sallı 
imparator kadar malum~tlı olan ku- bağıran bu kütlenin çıkardığı 111 

.. ··ıt•• da w d ..1-~ ak kt mandan beyaz sarayında oturmakta guru u g an uaıJa setme 
ve modem silahlara kartı yalnız iman Diğer cephelerden gelen haberci 

ti ·· ~ ·· k, • • d Habq askerlerinin mukavemet et ve cesare e gogus germe vazıyetin e 
bulunan halkın harbin fecayi ve tahri· te olduklarım söylemeleri, burad 
batma maruz k~lmamaaını temenni et· ri büsbütün COfturmUJtur. 
mektedir. Habetlerln Sevinci 

Harrara gelirken öyle sarp dağlardan Her ne kadar resmi bir teyit Y 
ve kenarmda birer keçi yolundan iba- da buradaki halk büyük bir Zff 
ret olan öyle korkunç keçi yollarından dolaya aevinmektedit. Şayi.Jara 
geçtim ki gayriihtiyari eliıni tabanca- ran, Habet çeteleri Ogadene gireJI 
ma götürdüm. O vakit, müstevliye yanlan ağır zayiata uğratmıtlardJt· 
tt~sliın olmamak için her feyİ feda et- Diredavada idarei örfiye ilin 

mek üzere olan bu halka tabiatın ne mittir· 
kadar yardım ettiğini anladım. Halk hava hücumlanndan fen~ 

de korkmakta olduklarından, tehit 
50 Bin Habet Askeri 

Cenup Cenup Cephealnde 

ta 
re 
tü 
tiı 

ııt 

ha .. 
m 

rü 
ler 
iılı 

ta 
di 
de 

)'e 

ha 

ii 
hu 
hnı 

da 
P• 
la 
liik 
lllo 

IH 
de 
sÜ 

Aduaya ltalyanlarla iİreo ilk 
ln&lliz olmuıtur. Röyter muhabiri, 
General Villa Santi'nin yananda 
ı•hre girmiştir. General bugOn 
ilk defa olarak yananda erkanı 
h:.rbiyesl bulundu halde ıehre 
resmen girmlı ve dört bin kitiden 
ibaret olan ıehir halkının tazim
lerini kabul ettikten ıonra dar 
sokakları dolaşmıı ve sonra Adua 
kilisesin• gitmitlir. Burada gene• 
ral ile yanmdaki ıllbayları Pea· 
kopos eılinde bakır bir haç ile 
karıılamııtır. Italyan ganeralı, Yollar cepheye giden halkla dolu 

ricinde siperler kazılması ve kulll 
balarile icabında halkın sığınabil 
bir hale getirilmeai emredilmiftir. 

- Deyli Eksp 
_.-ıı ...... 

ltalyanın işlerini ı<Syle hülisa idi. 
etmektedir. Bu mektubumu yazarken askerle- Bulgar Kabinesiıı 

de Gürültüler 
" - Yollar yapmak, su ihtl· rin Cicigada tahtit edilmesine dair A

zacını temin etmek Ye :ıaptedilen diaababadan bir emir geldi ve Hab~is
memleketi ıUkuna kavuıturmak.:, tanın en çetin muhariplerinden 

300 kadar Haheı Adua'nın (50) bini derhal elli mil ötede bulu~ k Sofya,b 
k d it 1 h ı ·· h" b" ast leşe bUılerinden sonra flr ın 8 a ya·n at aranın geri- nan ve mut lf ır muharebeye sahne k • s· l"k t l t 1 ki ıt 

d k 1 d 
~ . . . . erı ır ı op an ı aranı sı a 

dne oğru sar mıı ar ır. olacag~ tahmın edılen Cıcıgaya hare- ı mıştır. Geç vakit toplanan Bak 
Şimal Cephesinde _!Jlr Habeş ket ettıler. Heyetinde gürültüler olmuş, 

Kumandanı OldU Cicigada bu (50) bin kifilik takvi" mı:.ndiferler Bakaı ı, iç Iı'er 
Asmat'a, lO ( A.A. Röyte) - ye kuvvetini bekliyen (100) bin mu- kanının suikast teıebbüsUll 

Son mlisademelerde ölen Habeş· harip vardır. Emir mucibince tah•ida- parmağı oldıığunn söylemiştit· 
lerin arasında Ras Seyum'un be .. fı d T Bu durum Uzerine bir kaab 
mitralyöz kumam Kamaınak'da h f gun zar n a tamamlanması b h b ö t di~· bild' ·ıoı 

d k IA ld"~ u ram aıg s er gı arı 
var ır. Bu umaoaanin ölümü, ~~ ge ıgmden Ha~e! general~ Na- tedir. Yeni kabineyi şimdiki 
kendisini çok hi11ettirecektir. sıbıde İtalyan askerlermı Habe,ıatan- itleri Bakanı Köse Ivanofuu t 
ÇUnkll Habeş orduıunda ILİtral· dan süpürüp atmak üzere Cicigaya edeceği söyleniyor. 
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Harp Nasıl Gidiyor 

Habeşler, Hasımlarına 
Çok Telefat Verdirdi 

Cesurane Ve Anudane Bir Mukavemeti 
- --------------------

En Müthiş Muharebe Gascivorki 
Geçidinde Oldu 

Habeş Cephesindeki ltalgan Asker
leri Arasında Cüzzam Başgösterdi 
Londra 10 (A.A.) - Jtalyan Jata. 

Eritrede refakat ec1en Royter Zecri Tedbir.fer 

/talya orJuaanun AJaadalri amamİ ı tini tarafmdan Adisartm apb olmaftar. 1 • ni = ~.;W:ü':!a:~= 
luırar•ahmclan: ~~kumanda ed~ Cener~· 

Yerlilerin çoiu ltalyan süvarilerine vapa 1ae Aduaya ilerlemit '" miitlaİf Wr tayyareleri kimilen ke,if uçutlan yap-
tavuk ve piliç satıyorlar, tarla söyliye- mukavemete maruz kaim.... 11Uf Ye balb hitaben beyannamef• at· 
rek ilerliyen kara sömlekli makineli Tayyareler, Tanklar llUflardır. Bu beyannamelerde ltalyan 
tiifek bölüklerini, ,.eni öjrendikleri fa· H betlil • lurpalamak üzere nnll~ ilerleJitine mümaneat edenler ölümle 
tist selamı ile selamlıyorlar. bom~ ta;'areleri havala"""" bUDlan pi- te dit olunmaktadırlar. 

halyan ordusunun baıbca nakil va· yade, piyadeyi de tanklar takip etmiftlr. Bir Dal .Alrnıtl•r 
mtalanndan biri de katırlardır. Bu Buradaki erkinıbarp sabitlerinin anlat 
hayvanlar atır makineli tüfekleri ve bldanna söre ileri hareket eden lotaatm Roma 10 - Adigratm cenubunda 
eandıldarla cephaneyi biç sorluk çek· aol cenahı 3 tepinievvel sünü talak vale• Ye Adisababa yolunun denize DUU' 

Dıeden, taııyorlar. Habet laududunda11 30 metre meaafed olan lnamına hikim bulunmakta olan 
I:' ..1--L---ua ..1-:..... ltaJ--1-- ·.,-1 • Yolların kenarında, ,.~lerd~ bir ~Ü· 0~ ~~· F.;;;;: dahilinde bulunan Adi'~ ......_........ ..._.... .Ja&AW"ua ... 

rü cephane, erzak, manıa teli Ye lnn- den hareket etmit, Senafe " Barakit tarİ· ettikleri teyit olunuyor. 
lerce telefon Ye telsraf teli kaapllan J1- kile hududa ıelerek burada salda bul11Dan DU••n T•n•re 
iıhdll'. diler kıtaat ile irtibat teaia etmiftir. · AdiAbaba 10 (A.A.) - Royter 

Hayvan &UrUlerl ilk Çarpıtma muhabiri bildiriyor: 
Telıraf bölükleri, ilerli,.en lot'aları Bunlar hep birlikte Mareb nehrini seçe. Abum civarmcla, Atal daiı üatüne 

Yeni Bir Harp Mı 
Doğuracak? 

Londra, 10 (A. A.) - 50 •ylav· 
dan mürekkep bir grup, hal1ayı& 
kartı zecri tedbirltı tacbiki ale1Jain
de durum almıştır. Grup O.aıa 

glinü toplanarak İtalyan • Bal»eş 
harbine logilterı tarafından yapı
lacak bir müdahalenin tehllblc· 
rinl inceleyeo•ktlr. Bu grufan 
ltaıkanlarıodan birisi, lki gb ••· 
vel seori tedbirler aleyhinde •ir 
ıöylev ve ın Amıry'dir. 

Bu grupa b ğlı olan omki donan
ma bakanı Albay Applin, müel8ir 
&edbirler tatbıki muhakkak ıureUe 
bir A•rupa harbine uracaktır 
demittir. 

~kip ederek çelikten telıraf direkleri rek Habe,iatanm lasre viliyetine Pmifler· bir ltalyan tayyare1inin düttüiü, ra· 
tlılonekte, onların arkasından selenler dir. el f clii ikia ------------

e derhal telleri ıermektedir. HabetHJerle a çarplflllA Gaaciorld da- kiplerinin ikisinin t e ' . er • . inin batka vazifelere atanacaklardır B 'n• 
Yürii:rüt kolunun satında aolunda iuun ıeçitlerincle olmUfhlr. H b 1 d yar.alanchklan bildiriliyor. İtalyan pİ· lann arasında biO.ua bir m~. ~ 
r b D-da ltal·--•-- yedi bin ı.:.:ı:ı. bir a eı ıtu a O.nup oepheılnde mu· -.1-inin Gorahia Oiaden mmtaka 
ı ço anların sürtlWderi keçi Ye sair UUl"ll .......... ...,.._ hareb .. indı hatfsar ıden Harrar .J- • • adı geçmektedir. Bundan bafka, bir pi~ 

:rvan sllrilleri yürilmektedir. Habet orduaile kartılafnullar ve müthit Jr: aında ilerilemekte olduju da haber ve- v-.l- ceneraline ele kumandan'-ı_,._ 
B b. muharebe '-- ff-L-L"I- t --'-- aıabuından bir görlnüt .,,.11UC uaU111 

• U hayvanlar ordu İle beraber Sİttİ• B' • • Ouu~ • .......,....... O~...- ----·--.. .;:;,..~..:.:.,~:;_ __ riJiyor. • eJ çektirilecektir. 
İçin ltalyanlar )Usum haul otlukça dan istifade edebilmitler ve her iki taraf D .. U bl / Son Poıta: Bu tayyarenın ~tunu. .. • 
nl~rı kesip bifteklerini .. pirsoJaJa. ~~~=et~= unga nar n evvelki aünkü ikinci tabunwla. ald'ıimm Reamı çevenl.., bu hususta hiç bar 

:rı:rorlar • 1 g.. ••kl bir telsiz haberine istinaden biz vermiftik. -Y IÖylememekteclirler. · ncate baıl•mq n talyan askeri de ileri 1 Y-

Yenl Yoll•r hareketine dnam etmiftir. or u egen ıer Anadolu Ajansının haberimizi teyit ebnelİ, lak••derlv•d• 
Anadolu Ajansının haberimizi iki sün fark· 

Altı saat ene) bir patika olaa yol- Son Hucum Kimlerdir? la teyit etmesi, harp haberlerine kon- Kahire 10 (A.A.) - lakenderiyede 
~ timdi • o~omobille seçi,.oram. Bu Haber almdıima söre ftalyan tanare- muı olan resmi aamörden ileri ıelmekte- toplanan harp gemilerinin çoklujun-
hkanın iki tarafı •&y&k kayalıklar· leri Adisart önünde bulanan Habetlilere J dir. elan ötürü, lnailiz uniralhiı, kılavuz 
Çevrili idi. Fakat ltalyaa lapat bö- oldukça ayiat ....dirmİftİr. Bu kuvvetler ngiliz Gazetelerine göre caza• &elgını almak ecb . eti ... il ihdas et 
eri bunları kaLilnmtlaı' " yo .. oto- 25000 kiti kadar olup U..lerine bomba 8 · · A V M P Sait 10 (Özel) u.1..-· tan m uny usu un '" 

bil -•- •--d u .,, vuaturya e •· olrt • - a __,,.. • _;,..;... Maamafih limana ai.ia X.ift;r., 
seçecıaı; - ar senitletmitladir. abldıjı llDİ tayyarelerden mitralyöz at.a claki tal --'- 1 mda .-:: ....,..._ .-.,. ---

B ı d 1 b -:r • t y yan uaer en araa .-uuam 1..... .. d .___1 ... _..ı:_ 
azı yer er e yo uiday tarlalann· de açılmlfbr. Habe,liler del tayyarelere Carıı an apıyor (miakin) hutahjı bqıöatermiftir. ugu evam euucau;wr. 
seçiJordu. Halbuki bir pce ... .ı Adua &serine ,..,..ı... son hücum, .._.._ Loaclr., lo (A. A.) _ Aw.. Yı:n•--L rfiaL.U !L.! t.._ı ....nL-. ...1... .. ltad•n Çlunl•nl•r 

daJla dola olaa •• tarlalar t1m41 N ,.......,. ~ .-....... ......,__ M u.- mmı _. aaı)'aD llUllSJI aa 
lerce insan, ba;,yan Ye alır kam· .o.-........., flllrat ~ taaldan ..._ tar1a •• ac:arletaa cleleplerlaln bu matehia :pb'-n..,,.,... '"teda..i ~ 10 (T.w.le) - lnsiltere 

tek.lelderi altmda dimclm cuma itlirak .u.c. Habetlilerin macw.. ltal1a aleylaiae ahnacak secrl için Jtalyaya söaderı1mi,ıerdlr.. aleJbinde propepnc1a :ppmak ~ 
Jol ohnn•tur. .. lonlımfbr. tedbirlere lftlralr etmedikleri laalr- ita ...1..._ dolaJI "O ..._.___ ...1-L_ ._._..._...1..._ 

ı -s- lo d ki eli lerl b lr•aın Yeni S.vlur•b aao ' ' auu.)'1111 u.na naanauaa nıaat IHSIGldel pce sthultb çab- Jukio, yani. Adaa beletH,e reisi,........ D a yey arada bl1ak Roma 10 (x__,) - ,.. __ J. ---1t-~. Bunlar, buraya ı• 
ak ça 1 • aulıatmdan biru 10Dra ltaJ,.an hafk-n-- bir heyecan 07and11"mıftır. vzea U11U ,,..,.__ 

tan .J arın" ll'lllaklarm lbermcle dunu m,.aret ...__, h&rmet ve t.Jimi.. De7U Teleıraf diyor iri: busün doiu Afribama 200 .abay Ye miflerdir. 
B • Priller J'apı,.orlar. ,.et makaımna kendisine hal, IÜt, ekmek «Ba iki deYletin menfi d-- 1300 asker daha ı::.-.:1_ ... _:...ı... Ro- Londra 10 (A.A.) - ffabetiatan 

a IDfaat kıt'alarmdaa Wrlnin ,... " ....,.. ..._. llmİftİr ..- ~......,-
da •1r miitlclet c11aı-clim. 130 kiti·· rumlın ıebeblle kollektif emnl- ma nliai Battai ile &yandan Suardo, elçiliii, pzelQlerle -.rettiiİ bir b~ 

en ibaret olan•• lat'alana W.eri H•Mt MUd•fa•a1 yet •• zecri tedbirlerin tatbiki mGbim bir YUife almak U... Afrika. rilde, Mabet İmpuatonmun orduların-
de 12 kilometre 701 açmaktadır. Aclaa uhaana ltilibara yapılan bir ke- iti tehlikeye clOıer İH bitin ya hareket eblÜflentir. da hizmet etmek ilteyen bir çok ıönül-

ç tll Mnketi -anda Mable ietikemetjn. A mıpa memleketleri ara1111da IGlerln iltidalarmclan dola ---1.wı.; 
tpl•klar Al•JI de ne· 'at -~ .. -La.-•!.41! u-L- • __ n:._ ..st... k k b d k lnglltere, halı• Urn•nl•n•ı JI ~~-

B - - .__, _,.._. ..... en ço ay e ece olan vlne ba _.___, ... edir Bu ----·tlar .ıı..... 
anların arbamclaa da L!-•---- rlftılte•. • kollardan Wrinin a __ .__ iki mi k · .,,. .Abluk•r• H••ırl•nıror t1U1R111& • ........,.. ' para, m"'" 

tal ·~ - ,_,,_ •• e ettir.,, ld _!laL --t..L.x...-..1-- dola 
J'an anaele selmektedir. Banlann man kolu oldaia n Wr m6dafaa hatb te- Deyll Meyi diyor iri: Paria 10 (A.A.) - Ow pzeteai,mmat Ye ...... .F-... - J1t 
en heD1en hepei obas )'aflarmtla aia ebnek Uzere Mable7e sittild.-i........ H b 1 . d L----•mda an mal6mab y-hror: kabul edllememiftit. ı 

L•---.ı clDmeld ü • a •ı ıın e ltalyanıa m"- ._.,,,_ y- -·ı 
a.7alU9rlll a .._ pantaJc-lar Yar-~· tecaYiz oldujunu tanımakta b::: Genel olarak hetlenen cluyplua AdiAlaaba IO (A.A..) - Roytel 

• ViieutJarm ....._ ı-+ w lama· ------- ..- uhalHrinclen 
çıplaktar. O..aalanacla kamna .. A dı•e..ababa -'aki tlla Avrupamn mltteblt olma- ıöre, altı llafta ve yahut iki aya kadar m : 

lderi aanı,.arak '6rilmektedirler. :t U~ cbiı meydana çıkllllftuı Zecri lnailtere, İtalyanm F.ritre ye SomeHc1e- Hariciye nezareti protolroJ müdürü, 

~~~ ~=.'iı~.;.=.c1_: Gazeteciler Me'•r tedbirlerin tatbildadeld tehlike- ki iki bethca limanw abluka etmeJ• refalmtinde polis tefi M. Moelrop.alol 
J'orlar. &9, lere ekonomik neticeler la•ldun- karar Ya'eCektir Ye laa, IOD claıt.e ola- olduiu ı..lde İtalyan aefiri M. Viaçiye 

Adiarabn ite . C'" l•• ı ? da baza 1Upbelar vu ile AYUI- calrbr. bir nota Y..wm,tir. Bu nolaJI alan._ 
tini, aerWe ;!':!:rm.--;...c: 4'09 UgOrıal' turya Ye Macariatan deleıelerlnln lt.ı,. H•rbl,...nde Delltlkllk• fir, Mfanthanecle Pli t.W.•nddne1i 
• • ta~kiaa edip whaale ,.._. Adi1af>alla, 7 _ ltalJanlarla cliyeYlerl buaları ortadan kaldır- ler Y•pdıror lfletilclliine dair olm ittiham mbe .. 
ılmeaı için Ha ... m-la ......_. Haltetfu arallnda harp rumea auıbr. ,, Paria IO (A.A.) - Matm ..-.U. betile protedoi:la llahm•Ufbu'· Zanno-
etak~lro==- u.. llAn edil•edL Fakat cephelerdeki Deyli Ekıpreı iM tl)le cll1or: Romacan alchiı fU haberi Wlııirıwelde- ._.._.atin, Maplo komobha-

• lraah lr al """· tik •--- "AvuıtUl'J• •• Macarlataaıa clir: ...ı memurlan plbaciye kadar eefir, 
Adle•lt•HJ• Dolrul ••ı ar ..... ı•ç ç• a&&r ' cdavla dolatan yaJ'lllb)ua _._ haaual bir --L- -:L: Acli.-...a kat. 

M·- •·-al 1 •1or. aldıldan durum, yanm bir alualar .-., ,...... .-
_ .. _ ... o --- .......... WJd Si Babnhimm ..... ,...., • .,......, -- -'==akbr. 

Wr mMtlet iatlralaat .... "oa- Halbuki, Hah.. imparatora, 101Jetellnin secrl tedbirleri tatbik ""t' ,_......,.. 

...... .._ ~ ....,. JOI. ecnebi pzetedlere Yerdlji bera- edeml)ecejial gGatermiftir. ı.,u. 
nam etlıxH..tr tere acaba, zecri tedbiri .... 1rar11 Aqarclın • ...,Mili . laaheri selince, ··~~~milletler eemiyetialn lhtlllfı durmak meHleainl orta1a atan 

tos balata icin«le ,. • ., • ..._ lrolan ıulaaa (1) halleclecejine kani ol-
bir atadan •Ad....,._1 d a... IS 1 mi ve ltalyama mOtteflldarJ bllhuaan 

bafladdar. • ........ •1· u .... a 1 1 • tlfr. O, bu ıaretle Atuıtarya •• Maearlatana ela bo,-
~ bu ~tü, .........., ...,......._ .. Habeflerin ıalh arzalaranı bir kot etmek niyetinde midir?., 

-nali faaliyet unatalmu Wr manwa defa •çata YUnauı oluyor. Nevkroaikl, bu L.:.berl ıa 
etmekted. ikinci Marn aa 

en sonra ilk"defa uk•leria =::: Bia, Adaa'nıa, •e Guerlopbl- b .. bk albnda Y~rlyon 
J(iriidUklerini ıörüyoram. aln lfıaUnl daha dlo akı••· ve uııalya, Uluılar ıo11eteal için-

- Deyli Ekaprea _ ancak hlr Anupa telndnd• ile iki mlltteflk buldu. Vlyaaa, 
• • • haber alabildik. Romamn emirlerine itaat ediyor.,, 

Harp 1 ÇtbıkO Avrupa1a taze haber Deyll Herald ı•nteıl de 
,etiıtl k içi b ••Muıollntnln tabllerl,, diye tatılf Amıarada 6ulunan Rayta malta6i- . ıme n ura1a ıakderll• 

• melıtuplanndan: mıt olan ıazeteciler, harbi takip •ttiil Avuıturya •e Macarlataa 
Oç ıecedenberi devam ed• maMrebe- için Anupa ıazetelerlnl bekle- aleyhlae tiddetle hDcum etmekte 

IOIU'a, Habet orduları, ltaı,.aalann Is b ye ıunları ıBylemektedlr • 
..ı1arn11a, tayyarelerine, makineli tlfek. me mec urlyetlnde kahyorlar. cAwıturya hlkametl tam _. 

•e sair modem harp alit .. eclna· Yine haber aldaiumza 1Gr.. rette ltalyaaıa tealrl altındaclar. 
~=ay=~_: harbin Uk flalerlnde ltal1anw Awuturya deletıeMi• llıleıl, 

i:; tahliye ettiler. 800, Hab..ı.r 6000 •aldul ....- efendil1Dhl •alerlDln ak•dea 
....... Dk ..,..... ,..... mltlwe - 'D--.: 8at• - L,.L.. Ll-f•J • .Mlı.ll.. ~ .,... • .... UU" .... -.,. 

!taJ.;ya pi7adıleri Hıbtt &opıaklanua dojru ıicli1orlu 1 



BUyUk 
Deniz 
Romanı s Dl Yazan: 11 Kcdlrc•• 

Ka/lı 

eniş Ufukları ieavrayan Bakışlar, 
ök Gürültüsünü Andıran Bir Ses 

-1- 1 
1486 yılı ikinci tep-İn aonlarinda I 

idi. 
Babdan esen rüzgar bütün yelken· 

leri alabildiğine fİfirmİf tİ. 
Vardiyan, önündeki kocaman kü· 

tüğe tokmağını ağır ağır vuruyor, her 
vuruttn kürekler yeniden denize dalı· 
yordu. 

Türk gemisi bu halile denize ailrü· 
nerek ağır ağır uçan bir kartalı andın· 
yordu. 

Bu kartal gene batından sonuna lia· 
dar zaferlerle dolu bir akından dönU· 
yordu. 

Kemal reia geminin kig kaaarasın· 
da ayakta duruyordu. 

Otuz bq, kırk yaşlannda, uzunca 
boylu, çok yakıfıklı bir adamdı. GUr 
ve k ra kaşlarının altında Anadolu ~ 
cuklarının o güzel eli gözlerinden bir 
çift, parlıyordu. 

En engin ufuklari bile bir anda ku· 
caklıyan, kavrıyan bakıtlari vardl. 

Geniş Omuzlar Akdenlzde borda Doraara, tUyıer Urpertlcl tarihi 

Bu akşam 

SUME 
MAGDA SCHNEI 
WOLF AL ACH R 
1HEO LINGEN 

Sinemasında tarafoıdan 

A KK 
Eğ:enceli ve nefiı konıedi müzikalin ilk iraeJ 

Par.amount Jurnalde : Habeçlstanda sefeb• 
cephelerde hazırhklar vesaire ••• 

Dikk t Bu ııkşamdnn itibaren blletinizi alırken, gelecek a : tenı.iliit.ı bilet almak ıimkanıııı verecek kuponu iste 

Telefon: 42851 ~-----T 

""" .. --BU TARIHI UNUTMAYIN1Zt 

21 iLKTEŞRiN PAZARTESi 

Y 1 L D 1 Z sineması hazırlandığı birinci 

bUyllk Ye rakipsiz sezonunu, 
dünyayı heyecan ve zevkle kuoatan muazzam ve mubteşedl 

filmle açacaktır ı 

~~ROBERTA 
Bugün mntlnel rden itibaren 

T Ü R K'le 2 BOVOK fll BiRDEN : 
1 - KATE DE NAGY - PlERRE BLANCHAR'ın çok bı 

Fr&Il81Zca .söslll güzel opereti 

PRENSES TÜRANDOT 
filmi.ne il veten ı 

1 - Umumt arzu Ozerlne : 

BÜLBÜLÜ GECE 
Fevkallde Fransız komediıi 

Hl!NRY GARAT • MONIQUE ROLLAND Düzgün Bir Vücut: bir çarpıfrn• s1thnesl 

&~hl~~~~~~~h.~~~~~rin~z~~-~rm•Ç~~e~~~~~~~~---------------------, 
BU SDperfilm 

tıcı kuşların gagalannı andıracak ..- vılcunlan yuııyordu. nü lutmuftu. Valensiyaya geldi. • • 

kilde azıcık kıvrılıyordu. ince bir ağiz, Bu, endülüalü bir arapti. Burası deniz kenarında büyük bir s ı• y A H G o z L ER 
geniş ve kuvvetli bir çene, sinirli bir Garnatadaki tehir ve limandı. Eski çingene artık te-
boyun, genit omuzlar, düzgün ve ıi- miz giyinmitti. RasteTo diye anılan bit 
~~~ri~.. &n~k~~: ~~·~~~d~~~,-~~~~~~~~~-~=~~~~~~~~~~ 

Başında beyaz keçekülili üzeri- lspanyollar, Kutil krali Ferdinant yerlqti. 

ne sanlmıt olan hafif bir sarık bulu- ile kraliçe lzabelin lrumanduında. En- Soy Vıe Din 
nuyordu. dülüı araplanna kartı çoktanben sa- B .1 • Ç. • 

Sırtında bir cepken, bacaklannda Vllf yapıyorlardı. Hatta son günlere ı mıgen rngene. 
kenarları işlemeli bir plvar Ye ayakla. kadar bütün lspanyayi ele ge,Çirmiş - Cafer onun itlerini göri.iyor, sa· 
nnda uçlan kalkık yemeniler vardı. lerdi. Gamatadaki (Beni Ahmer) &Ü· bahtan aktama kadar canı çıkıyordu. 

Genit ve kırmızı bir kµf~ karin filesinin son hükümdarı da çepçevre Ayni umanda 1babaıile, anneaine ve 
batlangıcından kalçalara kadar bütün kutalılmıt bir halde son yıllarını yafı- kardqlerine yapılan fenabklan da u
gövdesini çepeçevre sarınıtti. Bu im- yordu. nutamıyor, turada burada gördüğü ls-
şağın arasında iki piftovla, bir kama- lıpanyollar ellerine eeçen araplan panyot askerlerine dit bileyordu. Za-
nın işlemeli saplan görünüyordu. kılıçtan geçiriyorlar, küçük, büyük ten PaVlo ile bu noktada çok iyi birle-

Geniş ağızlı aiır ve ijri bir kılıç aağ dinlemiyorlardı. şiyorlardı. Soy ve din bilmiyen bu çin-
omuzdan geçerek aol kalçaniıı üıtünde Anduearda zengin bir çiftçi olan E- gene de İspanyollara dütmanclı. Böy· 
uçları birleşen bir kayıp asılmİf b. bu Husanın ailesi de bu İspanyol akı- lelikle ilk zamanlardaki anlaşamamaz· 

Kemal reis bir elini belindeki ha~ nı önünde mahvolmuttu. lık unutulmuş gibiydi. 

BiR HEDiVE 
Bu akıamdan itibaren 

SU M ER sinemasında 
b11etlerinlzi alırken ıelecek 
defa zirdoki fiyatlarla te zi· 
litlı bilet almak lmklnmı 
verecek kuponu isteyiniz. 

ikinci balkon ~ 25 kuruı 
Birıinci mevki : 40 n 

Hususi balkon : 50 ,, 
Koltuk tuks · 60 ,, 

ll~llllAld 

$ıhiPTi1JatPOW 

Tcpebafl 
Tiyatro 
ıt-ıo.g3S 
akşıım ı-'1 

ÖLÇ 
OL 

Na,lt • E..tujrul 
~hudeba11 Tlll'an U7atr0 

Bu gece 20,H da 

Bette gelen 

rin sapına dayadı ve yanındakilerin du· Bunlann arasından yedi Yatlannda- Cafer on aekiz yqma kadar orada ~J-----!!!!'!!!!!!!!~.~~----------~ 
yabilecekleri bir ıeıle: ki Cafer henüz ölmemifti. lspanyollar kaldı. Y &rlll Pık.8C8k olan resimli 

- Burası bana eskisinden daha IÜ· onun sağ katının üstünden çenesine lspanyolcada Garabato denilen kül- #..,. Y 
zelleşmiş görünüyor ..• Dedi. kadar uzıyan derin yaraa'ını, bütün hanbeylerile düfüp kalktı. 

Bodrumlu Ahmet cevap verC!i: ~zünü kaplıyan kan pıhtılarını göre- Pavlo ve Katrina ile kızı da ona 
- lzmir her zaman güzeldir, reis. rek öldüğünü sanmıtlar, bırakmu;lar· kal'fı günden güne sevgi besliyorlardı. 

Fakat bu seferki ayrılık daha uzun dı. Onu kurtardıkl~anberi işleri çok 
sürdü de... Küçük Cafer kendine gelcfıği zaman iyi yürümüş, bayağı zengin olmutlar

Aslan Levent 
Koca Muslih! 

olduğu yerden bir adını bile uzaklat • dı. Şimdi ~avlonun en büyük mağa • 
mak iıt_ememİftİ. Çünkü annesi, baba- zaıı onundu. Bunların hepsini Caferin 
sı ve kardetlerini bırakamıyordu. Za- uğurlu ayaklanna borçlu sayıyorlar • 

Bu levent, denizciler araıinda pek ten artık ne yapabilirdi? c:lı. 
h l Bod •---L dandı. Ç O Cafer bir gece meyhanede arkadaa· meş ur o an rum JUUMWasın ocuğu /mıgan · 

Yıllardanberi Kemal reisin yanmday- v t . larile beraber içiyordu. 
dı. Yuvarlak ~zlü, orta boylu, kırk n.a erına: Oraya İspanyol deniz askerleri de 

yaflannda bir yiğitti. Akıllı, tedbirli, İıpanyada jitano denilen bir cesit geldiler· 
atılgan ve açık yürekli idi. Bunun için çingeneler vardL Şehirden fdıre, k-..:.. ODiar da içtiler .. 
Kemal reisten sonra 0 geliyordu. badan kasabaya dolqırlar; cambazhk ~ftılar, atıttılar, birbirlcrile alay 

Kemal reisinin solunda duran le • ve bır11Zlıkla geçinirlerdi. O yıllarda ettiler· 
vendin adı Koca Muslih idi. iri yan, ge- İıpanyol ordularının arkalarından gİ· VtD" kavga koptu. 
mi direği gibi bir adamdı. Yüzünü çev· derek ölüleri soymayı daha kirb bu- lçanyol askttleri iki ölü bırakarak 
reliyen kara aakalile karf11mdakilett lanlar çoktu. kaçtılar. 
ilk bakışta korku veriyordu. Hele o- Pavlo da bunlardan biriydi. Karısı Cafer de ortadan kayboldu. 

HER ŞEV 
S ncü sayı.sının yazıları 

AKA GÜNDÜZ .••••••••••••• DANGARA DUNGA 
SABiHA ZEKERIY A •••••.••••• ADUADA BiR EVDE 
ORHAN SELİM . • • • • • • • • • • • • • iFTiRA 
ABIDIN DA VER •••••••.••••• MARI NOSTRA 

[
EN ÇiRKiN PADlsAH •• 

M. TURHAN · • • · • • • · • • • • • • • EN GÜZEL HALA YIK 
NIZAMETTİN NAZİF • • • • • • • • • • • KLEOPA TRA 
HİKMET FERiDUN • • • . • . • . • . . • iLK SEVGiLiLER 
MAHMUT YESARi •••••••• , ••• GÖLGEDE KAHRAMAN 
SÜLEYMAN KANI ••.•••.•...• PAŞA EGLENIYOR 
Dr. FUAT SABiT •••.•...••••• DOKTORLAR CEVAP V 
HÜSEYiN AVNl •.••••.•••••.• KÖYLÜ ve ŞEHl~LI 

Bu Üçüncü sayı Türkiye mecmuacllıO 
bir tekamül noktasıdır. 

nun sesini de duyduktan sonra düt- Katrina ve kızı Tereu. ile birlikte ge- Caferin Canı 
man ise kaçmak, c1o.1aa hayran olma- ne ava çıkmı,1arc1ı. s k 1 t . ı·stanbul Erkek Lı·seıı· 

ak ld elmi du. K .. ük' Caf · ·· dü·ı Erk k 1 1 mış 1 • · m e en g yor uç en gor er. e ço • 
Sahiden derin bir gök gürültüıünü cuğu olmıyan Katrina bu yavrucağa Fakat donanma amiralı Dan Anrİ· K d 

andıran ıesile Ahmedin sözlerini ta- kartı bir sevgi duymUflu. Onu yanma kez ertesi gün şehirde sıkı bir tarama urumun an: 
mamladı: aldı. Baba buna ~ı olmıyacaktı ama, yapmıf, bütün Galabatolan toplamış· Oku'.umuz için 491 liralık kcıif içinde 41 tane dersaıı• 

- Hem de daha uzaklara gittik.. on iki, on üç yqındaki güzel Tereza tı. Hepsini de kürek batl'1'Ula ve ge- pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlık Blrinciteşrinin J4 UncU P 
- Sanının iri, hiç bir Türk deniz- da annesinin tarafından pkınca kar- milerin omurgalarına zincirlerle bağla- ıı-ünll saat 14 de lstanbul KUltUr Direktörlüğlbde toplanan l{ll 

cisi oralara kadar gitmemittir. Uzak- fi duramamıfb. mıflı. Anlatılan o kavga, kendisinin ) apılacaktır. ilk teminat 36 lira 90 kuruıtur. Keıif ve ıatl 
ıan size Maltayı gösterdiğim zaman Küçük Cafer fimdi jano olmuştu. kürekçi eksiğini tamamlamak için iyi ve ııraların bir örneği lstanbul Erkek Llsesindedir. Iıt 
inanmak istemediniz... Pavlodan iğreniyordu. bir bahane olmuttu. göıterllen gUnde Kuruma baıvurmaları. u 6331 ,. 

Son sözler bir yabancı fİveıile söy- Onun hele arap ölülerini, yağma e- Caferin canı sıkılmıfb. Fakat bu 
lenmişti. Bu adam yirmi bet Yatların· dilmit olan araıı evlerini soyması 0 cezayı kendisi için haksız bulınamıt· nin göğüslerine hançeri saplı yan~ hınç arzusunun 
da bir delikanlıydı. Uzunca yüzlü, es· kadar gücüne gidiy.,rdu ki... b. Çünkü meyhanede ış\k söndürül - kendisi .~unu peki~ babr~ı~ordu. yor, s~viniyordu. 
mer idi. Sakalını ve bıy1ğını kazıbntf· Ondan sonra bu soygunculuk çok dükten sonra her iki lapanyol askeri- Hatta tınıdi yıllardanberı kalbmı eze 
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OSMANLISALTANATtGÖCERKEN 
(llltarelle ~ewrlnl• tarllll) No.172 

,. Her hakkı mahfuzdur. • Yasan: ZI•• Şakil' •••••••••••bll/10116 .-

irço k Fırka Ve Cemiyetlerden Mürek-
kep Büyük Bir Toplantı Y apılmışh 

)erle ft ..-ek fftaalıık dol..,.;le • 1tot- (Sina) ve (Elim) deki ıc-urt llfİret)erİnİ, 
la ........ zevatı a71k'-mek aaretiie ~ M.tafa Kemal Paşa aleyhine tahrik etmek 

.~~~:L: ~--_.Ferit .,__ Be has ettiji 79'i ve ÜÇÜDc:Ü blliııaeye (bitanıf lr.:a- esenna ınüatenitti. Sivas vilayetindeki Kürt 
·~-- ..., - .. ..,.. bine) nammı vermifti. Fakat, efkin umu• afiretlerinin en blabebk ve en aiifmluau, 
~ cİlklm ........_ .•. manev• miyenin beklediii; sadece bir (bitanflık) (Koçkiri afireti) idi. 8-m reisi olan (A· 

çe ...... •,. ~ Pata Iİllİ Wlanıf ~ tan ibaret delildi. Her ıeyden evvel, ikti- &ı- Bey), afiretin meakUn bulllnduja 
en k.,otetG bir al ile flrbnhlde ali- dar meftiiae selen kabineden, memlelreti (UmraniJ'e aam,.eai) nele uJürea (mü • 
olıımpn diiw lııirbç ~ kabiın9ye ~- iatill edea felüedere brp plehe edebile- diir) lilk etmekte, haılribttıe ise • tam bir 

efkln UlllUDÜyecle ~ ~ tema· cek bir kudnt ye kan-et beki mSte idi. derebeyi vaziyetinde • hüküm aünnektey
mu~ak ~ ialemiflercli.. Filhakika, Ferit Papam seçtiği ve lra~ d~ Ali.fan Beyin bükiimet 1WD1D8 (bümü 
albuki, '=Wnmm tekrar F•ıt Paşa- ıine ithal ettiii zevabn pbsi meziyetlerine lüanet ve sadakati) temin ech1mit ve ha· 
~yu.e~e. tefelddil .. ~· ef~irı. ~- biç bir feY denilmemekle idi. Fakat teh!i- na (miiüfatan )da kendİIİne, (dördUn

e)'I biWda WialNitüa ...,ı..dınnift!- kenin azameti nazarı dld<ate alınarak, CÜ ritbedea Mecidi) llİpml ftl'ilmitti. 
ç sut sarfında lıtaab•ı.. l.er m~t mea'al -kam •e nesaretlerin• .... mU- (Eliziz) vilayeti dahilindeki Kürt aıiret· 
ma~ Wr -*it ·..e iliru ullall hah- cerrep; idare iflerinc:le, dUili .;. lmic:I 1İ- lainin harekete geçirilmesi de, (Eliziz va· 
selmitô. ywtte daha çok -._... ..ata .W is- liai, Galip Be,) e tevdi edihnifti. 

hk damat Ferit P.,a karp..,. ko· tenilmekte idi. Ayni ,wn.mda, kahiaeye (Arkw var) 
oywın"7 ..._ TereD Sadık. Bey der- dahil olan zevat aruuıda tam bir ahenk --· • -.. • .. --

ortaya ,. Si ....... w ted~ .hu· ha.d olacaima da ihtimal verilememekte Ö L Ü M 
ıelen .. l&ıa•r MlrıJca istifa· idi. r=-ı.:: '-J.:nw=-.. (L!&_..) old..&.a id- H Ec d H ·· ah 
batlamıfb. . ~-111 .-~ __.... ua asan za eyosu ve asan must ze-
dı Gelmi daa -'•'=eı~ nıi--, ar- °!' lrın ~ rab sahibi eczacı Hasanın annesi kısa bir 

ym ımda • Ş.,.lııilliım lılmtafa Srılıri f.fwli il- hastalığı müteakıp vefat etmiftir. Kendisi 7 
oplantılar: bi • ---..ıp mlmalmr ela ~ evlit sahibe.i olup iyiliği çok sever bir ka-
taribte l•=Wda mncal olan fırka· icli. 3'ı ~ tamamea ~ kiı chndı. Kendini sevenlerin ve ev1ltlannın o
d.-ı -- da•""'" söndeilmit; (içüncü damat Ferit Pata kelııineai )de mazlan üstünde Otalcçılardaki aile kabris-

• ft ltilif fnw, ......_. umu• bir (Temerkib kabinesi) deiı1di. tanına defnedilmiftir. Aile erkinına beyanı 
) ... Wr içi" - 4la...t edilıı Mali. Bu Maamafib hadisat, damat Ferit P&fllya taziyet eyleriz. Allah rahmet eyletıin. 
te: bir ha,& den 'ftt'llÜJli. ETVelce efkin a- -

mmniJeFi ......,_ illilahıl eclea ı.. mai• latanbul bqinci icra memurluğundan: 
f rur veair, arbk Wraz .. ...,_ .....,_ Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
l aitmek lbun oldufunu hiaretnaifti Bana ftrilen PeJaf markalı kundura saya nıa

binundir ki; temmuzun 23 üncü pc:eli kinesi bu ayan on befinci aaL günü aaat on
dmnat Ferid Paıamn N°lfUllaflndaki kona· da Çaıııkapıda Tq handa 9 numaralı dük
jnıda icliım eden ft pee J8ftiNftClaııı son· kanda atık artbrma ile satılacağından al
rap ...... ...._ eF._ .,.. · mak İetiyenlerin mahallinde bulunacak o
içti -•a. tleltlal iı•I hta ......_,_ lan memuruna müracaatleri ilan olunur. 
medili melt'mama açrb·-• laııw ......a. (475) 

lrb ve cemiJet1eri1e (MatlMleb O. • mit; at.U P.. de Witüa viliyetleN, J'I la- - --------- ---
• e c~eti) m.....W...lan ittftk el· aa emir aönclerilmitti: l.tanbul betinci icra memurluğundan: 

· O sün, (yani, temımmm 21 inci _ D.lıiliye neuretinin 24 , Evvelce Galatada Kemankeş mahallesi 
e i siinii) öileden _,. -t clirtte tarihli t lsrafnmıed _ Havyar bamnda 91, 9 3 numarada iken ha-
aa MTll ll'9t WH&± iç ..t .._ (La!IL "-atı e • • • f!_! len nerede olduğu bilinemiyen Sava Pat• 
• 1u1.t.__1_ • d !L- munau urmımıyenm ıcrau, IDeCUM rik d. 

-ermua menuu, fU11 an -· 'rilc IA brarıir inalda intihabat ka ya ıse: 
e aca. ~ te't'fİmn istib • Vasil oğlu Kiryako Gökadan temliken 

_,nıh!ketin siyaseti hariciye, W umu- =-· t..1.1:%. oı_. ) arata alacaklı Sava Vafidia tarafından 4000 
lllil .. ıri.ni• ....... .... d +s~ --. • T'üılı: lirw mubbilinde ıı,iifbei derecede 

~- F.'-1-e .. : ,., L 1 -1 .!- _. L 

~.-.ıa· G·n· teheldmlr-.. ._. F• • ~ • ·- -•&; - -- - mı'!~ ipotekli bulanan Calatada Xemanlı:et ma· 
•--n... ·· ·· ·· d f olarak --~-e.-ti ti?.. Gerek R.-.li ..,. .....- Azede .. .._ UU..inin Ha-ar ham 91 93 No. lu ~ .. ., uçuncu e a __. li tJerinin L..-.. ~~ L.ttı__,,___, ___. .• ., • 

i nıeıru • bir tarzda ihraz etmesi, ve . ye ~ .ueta .•-~ evvelce majaza iken el,yevm Patrikyadia 
,'D•deketa. A olan uaulii .;,ueti alt- zıne eylarr bır aıyaaet takip eylemekte idi. denilen hanın 7 /35 hissesinin paraya çev· 

• aluine c:a:;.,ak memlekette yeni Şark Yiliy"1leri .. <EJ:zUl'U*!' kongresi) Bi rilmeai talebile tarafınıza gönderilen 
at devri küşat etmesi, kanun11 e· akdetmc&Je .. Bab~ .,_aaetine. mulıa1if ol- 9 35 / 2171 No. lu ö~~~ emri ?'ezk\ır ilca-

lllUpJirdir. a.n. Wn.en im bl.ine ~. ~ C.W ~~: metgahı terketmekl~gınızle yem. ikametga
~ dert.I ~.) aun mübun bır kmm ela, cene IWNali u- bmmn meçhul oldugu meşnıhattle mübaıir 

mevzu. hl-kesin dipinc:eeine çok yuetine filen muhalefet ederek (Milli tarafından bila tebliğ iade edilmittir. Dai
fık aelmit; bütün fikirler ayni mak- mierıdele) wnı altr-~a Y11nan kuoetleri· remizce de bir buçuk ay müddetle ilanen 
fında toplanarak csey.:.. eden mü- le ı..wawlı:teJdj. ' IUlllıfa Kemld Pa· tebliiat yapılmasına karar verilmiş oldu-

e 11eticesinde fU karar venünişti: ta) am pek ima ım H'Nnda bitün Ana· ğundan bu ilan tarihinden itibaren bir bu-
- Dün teıekkül eden (üçüncü Fe- dolu ve Rumeli vilQretlerinde ördiiğü çuk ay içinde borcu ödemeniz ve takip ta-

lcabinesi), pJTi mqrati 'bir kabi- ~U..e ~be!'e:i, artık hükUme:1 ~-~~e lehine k~~ bir iti~nız v~rsa g.ene bu 
• ait ııyuetin iflaa l:dne seldiiini göster· müddet ıçınde yazı ıle veya aozle bildirme-
- ~ bJN.e, devletin .....- mekte idi. Biitiln bmendanlarla vali ve niz Jizımdır. Bu müddet içinde itiraz etmez 
• e ve umuru dahiliyesini tedvir iti- m•h11 , ....... ekaetiriı n ~ kaman· veya borcu ödemezaeniz mezkur gayrimen-

ehliyetaiz ve kifayebiadir. ...._ ._.. ft ..._ .lbna aiaaaifti. Bu kulün ahlacaiı ödeme emrinin te'bJiği ma-
- Damat Ferit Peıpı. fimd.iye kadar 't'Uİyet karpunda, intihabat nasJI icra edi- bmma bim olmak üzere ilin olunur. 

u mukaddeaei milliyenin muhafaza leceldi? •• Ve edilse bile. Ltanbala aönde- ( 15402) 
.. ...... ...... aöllterdiıii rilecek meb'mlann pek ç - biç fÜpbe- _ 

en dolaya kat'iyyen itimada~;; 8İz ki (Mustafa Kemal m;::;eai) iJe mü· İ.tanbul birinci lfla. memurluğundan: 
ır. Binaenaleyh• 'böyle bir bhinenia cebbea olanık ~lecelder; mecliste ha fi. Müflis Baduar K•uncqan maaaııma ka

Y'el'ine, 1t1ma& ....._,e mazhar ve lôrı.iai ileri airenık, (BeWli seltee•) • aant müddet zarfın~~ iki alacalh müracaat 
mıilliJeJi d iı fa,. .... lııir b- 4erhal hitam vereceklerdi. etmit. bunlardan biri 90nradan alacağını 
l-.lıili 'riiınlı ,, - fa• '• Drı...ıt Fa P..- ile ......,_ __.. A· kalc:lınnıttır. 

• ve müttefiktirler.) cliJ Bey, artık bütün diifünceleriai lair aok· Bu suretle aıra cetveli tanzim olunmak.-
lar, mittefilcan verdikleri 'H ~ ta iizerinde temerküs ettirmişlerdi. o da, la ikinci alacaklılar toplannaanun 2 ikinci

Wr _.. • ........ Wldiamlt- .. kıetin ft1n1t kuvvetlerile tnlıili miim· tepin 93S cumartesi günü saat' 10 da ya
_.. Fa Peı • (8 ~ıtı ~· 't) ~ a\rıl)W (M fttia K.....ı Pata> ,. palacağı ve al~dulann toplanmada ha-

. nrileceiini .... _......._ ......_ lıir ..-...r• dU,i uwk, wak -.. __.. zır bulunmalan ılan olunur. ( 15 394) 
_.tan. fırkalann hu laaklt t.lep ve ar- 0ı.:1.._ :..ı_..:.._ ::L..-t tıı=-1.... iba 

llmp ._. Wr alk8I ile mvhbele re;;:*' ..,.__ m~ eldeMllD • 

8eWllİIİ • 1 • -~ .. 
ı '? .. wrera as, Wr D.ıhli,e __, Adi .,., H mllüm iP 

Wa -- )li lıiDrıl ...... lllmit; .. ,. • .-,. ... * 1 
.. biiaata sirİlmİlti- Adil 8eyia tertip tıl-

• .,.... .,,. ............. 6ir tiji plan; laükiıwtin sivil kuvwtlerile, 

tsaylar, Gençler 
Hiç bozulm•J• TEKSA YT prezer

~tiflerloden daima cebinizde bulun• 
.... Teb 1t aacak orijiaal urflarda 
nblır. 

1 

Sayfa 9 

MJPMILIJ·VAllEli·l'tn'DllB 
OTURDUGUN·YERDE•HE:R·AYıN•BiRTNEe 
~IN·fAi~iNi•AL • 

ADAPA2.AQ.I • 
T'69" •T•"'•EY • 

- 1 

• 

lalllnbul Beledlyeal lllnl•rı 

I 

1 
Mtllhakat diapanaerlerlnlD ibUyaca olan 133 kalem Uiç Ye 

maJzımenln ahnmua açık ekailtme1e konmufhır. Hepsine 1843 lira 
değer biçilen bu ip ait prtname ile iıtenilen illçlara alt llıte 

l.e•uı• mldlrllğthıcle 16rllıbillr. Ekılltmeye lıtekU olanlar 2490 
No lı kanunda yazılı Ye1ika •• 139 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mıktubDe birlikte 16 blriad T •fl'İn 935 ı&nl saat 
15 de daimi eacllmencle bulunmabcbrlar. (l) (6108) 

)#.. * 
Her mahaldeki ltfaı,e grup ve mllfrezelerlnl ve F atlbde ltfaiJ• 

MldOrlyet binasım •• itfaiye Mllzuinl 16rmek iateyenler Pazar, 
Salı, Perıembe ve Cuma ınnlerl ıaat on d6rtten sonra ıezeblllr · 
ler. ..B.. .,635511 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumaıda yapılacak ıeçme ımaYı glhıleri 
miftlr. Namzet yazıllDlf olanların bu gtlnlerde 
ıeldz buçukta Yıldızda Okulda bulunmalan. 

14110/935 Puarteıl ı Rl1adye, tabliye 

qağıda ,aıterll
ıabahl.,tn saat 

(6322) 

15110/935 Sah ı Edebiyat llıan 
16/10/935 Çarşamba : Felsef•, içtimaiyat, tarih, coğrafya. 

[ Emllk ve Eyta111 Bankası lllnları 1 
Taksitle Satılık Emlik 

Eaaı No 
642 

MeYkii ve NeYi Depozito 
Btlyllkadada Nizam caddeıinde eaki 21 yeni 2111 
No. h •• 1928 metr• murabbaı bahçeyi havi ku-
leli lditk. 1200 

635 BDyDk çal'flda Gnlıllm ıokağmda 7,9 No h d&kkla 200 
Yukanda yerleri yaııll emlik bedelleri Uki peşin olmak •• 8 

HneYl Ye mlıavi takıitte &denmek llzere açık artbrma Ue aabla• 
cakbr. Geri b:rakılın 7 takıit için faiz ve komlıyon alınmaz. ihale 
16 Birlnciteırin 1935 çarıamba gllal saat onda yapllacaktır. latek-
IHerin ıubemize gelmeleri. (238) 

inhisarlar İstanbul Baımüdürlüğündenl 
Takriben 1500 Kilo Atırlıj'lnda Bakır kazan 

,, 1000 ,, ., Galvaniz aaç 
,, 1000 ,, ., Hurda demir 
.. 100 ,, ,, K1111un 
,, 96 Tan• Ataç fıçı 

Şartnamesinde yazdı prtlar mucibince yfrml sftn mUddetlı 
açık arttırma ile aablığa çıkarJlmıfbr. Açık arttırma l/ lkinclt.,. 
rin /935 cuma gOntl aaat içte Kabatq'da Bqmlldllrlllk binaıında 
Ôzel Komiayonda yapılacakbr. 

isteklilerin 7uliarıda yuılı ,Onde aaat ondan 
dirlik •emesine verecekleri 60 albnıf lira iaanç 
sile baıwrmalan gerektir. 

enel Bqmll
para11 makbu-

Şartname &rnejl her,On komiayoa kltiblnden ahaabiltr. •'6333., 
ewi aöstennİf; "••=' nwn kı Haine 

halan hücamlanm defebniye llnmlf. '1'•-'!!~----------------------------------... letanbul Asliye birinci ticaret mahkeaıt-elnmlla .,_..,_, mahilw ~- • linden: 

ınirerek kabinede h.,... eitııai,_ .. M A R T H A E G G E R T H Uater Ziibennan vapur acentumd8" 
da bir tara abvennİfti. abnmıt 327S varak ve SO poUçe numaraı. 

efün mnumiyenin en çok..._ ve P.,..ILIPS HOLMES 49 .. ı.li Mlloe vapuru • Anventen .,. elııl.p Mr nokta Vlll'J& o da, ..._ fi len A 8 ma.rkah ve 4086/ 1 ve 3 numaıall 
Peı wl .... ta, 0 

...._ ..,._ 2 andık ponelen d\iiaıeline ait bir kıt'a 
" mersGH olan (Rıza Teftik il.,) İ K A s TA ordino za.ft olcfuiundan iptaline karar V.-feda edivermeai - ". · ı... -..W, -L htısitlj. RJ. rilmai W• Ubbelolıde tarafından talep "" 

I"=- dilmit olmakla mezk6r ordino her kiıdt 11.F, P.ia •11 fw ır ı i -.1.t 
78C1inde aee mahkemeye vermesi ve ilk dla 

awaı lıl. K' r ı so• ....-. tarihinden itı"baren 45 .Un zarfında 1bry 

anın yaltuz Ferit P.,..... kaJemi.. D ı• v A edilmediii takdirde iptaline karar verilecel ....._. 01ma,.-... •encruinin • t p B K'te • ıblunur. (4849> ettitini .....- lltrnda .,.1eı.-.ı 11ıa Bu Ak'1Am 
la,·-·5°· isih d'neirıaf'ew ~ 

illeliae -iipWi -.. _ m..t Alımuoa alılbu 

Pa,arun gÜcÜDe ıitmil; ı.u.. hinaea Paramount Jur•al'd• : Habeılstanda umum1 ıeferberlllr, her lld cephede bazırhklar. 
Tftfik Be, Mr antla sÖlıden diti • Olaya gG&emk kral çuinia intihabı veaalre .•• 

Zayi - latanbul lthalit sümrüiiindeıt 
aldığımız 18611 numarah 18/10/934 ta1 
ribli makbuzu zayi ettı"k. V eniaini alaca-
iız. hükmü yoktuT. Antalya 

Nakliyab umumiye tlrkeö 
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Biat Denizlerinde MÜSABAKALI 

BiBA'YBLBB Tlrlder Yazan: 
il. Turhan 

Hadım 8fileyman -Piri Bel1- Murat Refı Altı1teı 

York 
Seydi Ali 
Duyunca 

Reiı, Padişahın Adını 
Birdenbire irkilmişti 

SiZE BU DÖRT SPESI 
YALITESINI TAVSiYE EDIRı 
1 • Hoı H aazlk parfömlerle 

lıtlhzar e4ilmit .. VERDA,. 
ilk• Hbuau. 

-4-
- Kara Kuiu banna, yemek ye

meğe ıittim.. dedi. Yemekten son
ra, kapının önünde beklemeie ko
yuldum. Saat ona doiru, Lavende
rin, bir kotu, bardan çıkıp bir ara· 
baya atladıjuıı gördüm. Arabacıya 

verdiii adreıi duymamıttım; lakin 
arabanın tuttuğu iıtikametten, ya
rıt meydanına doiru ıittiklerini an
ladım. Bu it beni çok alikadar edi
yordu. Benim de bir araba tutacak 
param olmadığından, kotmağa bat· ~ 
ladım. Doac:lojru ,ittim ve keıtinne 
bir yoldan, kotu meydanma, oradan 
da, ıündüzkü muhavereye kulak 
miaafiri olduğum, çitin kenanndaki . 

Seydi Ali reia, tam beytini sfbel 
bulup ta ikincisini çiziktirmek men 
iken oda kapısından bir aea duyuldu. 

- izin var mı bey, padif&htan fer
man setirdim ! 

Ulak, bailı olduju kapanın azame
tinden aldıtı aalihiyetle dotru yukarı 
çıkmıttı, bu sözleri söyledikten aonra 
içeri dalıverdi. O, çalıpna odalanna 
deiil, icap edene yatak odalarına da 
kolunu aallıya aallıya destunuz sireW
lirdi. Koynunda t&J1dıiJ ferman ona bu 
hakkı veriyordu. 

Fakat Seyit Ali reis belinlemifti, il· 
ham kaynaklan Ye bedii heyecanlar 
içinde derin bir istitrak aaati yqarkea 
paditahın adını duymak, bir ulakla 
karıılapnak onun ıuurunu altüat etmif
ti. Hükiimetle ilsiaini çoktan keatiti 
için kendine bir İf verilecetini habrma 
bile setirmiyordu. Zaten, herhanai bir 
it dolayısile adının anılacajuu da um
muyordu. Böyle bir durumda kendinden 
hizmet beklenmesi pek te uranlanAmazdı. 
O halde padipb ne istiyordu ve bu ulaim 
setirdiği ferman ne olabilirdi? 

Onun ilk düıündüiü 19y, evinde f&• 
irlerin toplana gelmesinden dolayı bir 
iftiraya uiramakb. Çünkü f&İrler, bq
ta Yahya Bey olmak üzere, hicviyeler 
Ye imalı ıiirler dtlzerek Kanuni Süley
mamn evlit katillijini kınayıp duruyor· 
lardı. Seydi Ali reis, bu yolda yazılan 

19ylerin hemen hepsini okumuı ve evin
de de okutmuıtu. Bu yüzden camma•· 
)arın hünkira hikiyeler uydurmuı Ye 

onu kızdll'IDlf olmalan mümldindfl. 
Fakat böyle bir durumda ulaklarla fer· 
ınan sönderilmezdi, lstanbulda kayma
knmlık eden vezire bir haber uçurulup 
kendinin kafası istenilirdi. O halde bat· 
ka bir İt ve itin içinde de anlatılma• bir 
aar vardı. 

••• 
Alerre'al Vel'ayn 

Seydi Ali reis bunlan diifünmekle 
beraber yerinden de fıranuıb, hünkl· 
rı ı fermanım ayakta karıılamak iste
miıti. Ulak, ferman dediti katipler elin
den çıkma turalı ve her aatın bqka 
b · · mürekkeple yazılı kağıdı sundu, 
ardından da aadrazamın mektubunu U• 

sattı. Şair ve alim denizci, ilkin, öptlp 
b l' ıına kOJ"duiu fermanı ve aonra .. d. 
razamın mektubunu okudu: 

-Alerr'si •el ayan, dedi, hemen ha· 
J:ırlanırım. Seıa dinlen, yorsunlujunu 
çı' .ar. Y ann devletlu vezire yaJ:acatım 
kağıdı alırsın, dönersin. 

Seydi Ali reia, bat •• sö• üstünde 
demek olan o arapça sözü aöylemif, 
hazırlanacaiını da ulata haber Yermİf 
ol nakla beraber yalnız kalınca derin 
hir dütünceye dalmaktan seri kalama
lblfb. Çünkü Hint seferi adile açılmıt olaa 
deniz aavq yolculuiunun seçirditi bü
tün merhaleleri biliyordu. Gençlikte 
yoldatlık ettiii Piri Beyin utradıjl 
akıbete ailıyanlardan biri kendiai idi. 
Murat reisin talihsizliiini henüz duy
mamakla beraber Basradaki donanma
ıun Süveyife setirilmesine kendiainin 
memur edilditine söre onun da bir fe
liket aeçirdiiini aeziyordu. Fermanda 
•e aadrazamın mektubunda Murat Be
yin ne olduiuna dair bir İfaret yoktu. 
Bu, itin içinde bir tatsızlık oldutunu 
sösteriyordu. Eter Murat da Piri Bey 
sibi öldürülmiif iae Hint denizi yolcu· 
luiu uinmda iki büyük kurban veril· 
mit ve kendisi de üçüncü kurban ola
rak seçilmİf demek oluyordu. 

* • • 
BHe Bile Uçuruma SUrUk· 

lenmek Bune Derler 
Seydi Ali reis bu noktalan zihnin

den seçirdi, aonra bet on yıldanberi 
içinde yqadıiı tatlı ve pek tatlı ha1ab 
dütündü. Göz söre söre iyilikten kötü· 
lüğe, aaadetten felakete aürüklenmek 
İstendiiine hükmetti, içine bir isyan 
dileii yayıldı. O, ununu elemit ve ele
tini aamıt bir adam durumundaydı. 
Yıllarca döiütmüt, bin bir çetit tehlike
lere söiüa vermiı, aayısız zaferler ka· 
sanmıt, iin almıt, bütün yurtda Ye bi
ttin frenk merinde tanUU1Ufh. Dinia
mek artık hakkı idi. Aynı zamanda ba 
clinleniı miakin ve •erimaiz bir oharuf 

delildi. Kendini ilme •ermifti. Okuyor, 
yazıyordu. Böyle bir durumda onu ki
taplanndan ayırmak, ta Buraya yol
lamak, ne Wçime aokulduiu bilinmiyen 
bir donanmanın batına seçirmek SÜ· 
nahb. Bu bile bile kendini uçuruma sü
riildemekti •• isyan ile kartılanacak 
İf)erdencli. 

• • • 
•••r•dakl Donanma 

Birden heyecanlanan Seydi Ali reis, 
hemen bir semi doaabp Trabluaa ait· 
mefi, orad' Yali bulunan Turpt reiae 
konuk olmayı Ye sene kitaplar arasın
da çabpnayı taaarlıyorclu. Kendine so
rulmadan, fikri alınmadan açılmıı bir 
aeferin aonunu kendine yükletmek is
teyenlere kartı böyle davranmayı pek 
doiru buluyordu. Fakat bu heyecan 
aıraamda söziinün önüne 8aaradaki 
donanma seldi. Bakımaızlıktan boya
lan sİIİıımİf, kürekleri kocamıt o atizel 
ıemilerin bu perİfaDlık içinde sözleri
ni vatana çevirdiklerini, kendilerini o
rada çürümekten, yahut diifman eline 
dütmekten kurtaracak bir kol bekle
diklerini aezer sibi oldu. Hele uzun ay
lardanberi yurtlanndan, ocaklanndan 
haber alamayarak uzaklarda ve pek 
uzaklarda, hareket.İz bir hayat seçi. 
ren, yalnız rüyalarla ıztıraplannı avu
tan binlerce levendi dütününce içine 
derin bir sızı çöktü. Sonra kafasında 
eski sünlerin hatıralan canlandı, yüre
finde uyuyan deniz aevsisi birden tah· 
landı, kulaianda fırhnalann musikisi, 
aavaılann aiiriiltüsü dolqmaya batla
dı ve biraz önceki o isyan dileii birden 
aöndü, yerine denize kavuımak özle
mi yayıldı. 

Ylllt Levenler 
• •• 

2 • Gül kokulu ye aııılk ciltler 
tela hakiki bir giz.ellik mı .. 
tahıarı o!aa .. ROSEMARY" 
1abuou. 

J • Kolonya ıuyu ile lıtibzar 
edllmif H fazla •iktarde k8-
ptlk Hf&D .. BANYO. aabuna 

4 • Ekono•lk tuvalet aabunları 
arHıada en fazla ratbet 
bulan "FATMA,. Hbunu. 

itte; tuYalet 1al:unları araaında 
ea IJi H memnuaiyetbahı neti· 
celer Yeren d6rt marka. 
TURAN Şirketi, Nur ban l.taabu1 

~ ........................ ~ ayninoktayavardım. 

Taıra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Halil Kimli, Opera, 
Ye poli filim mtlHaeHlerlnln 
H piyHanıa bltttn ...... filimle· 
rloi utın aldım. Bu flllmleri ıe· 
çirmek lıteyen taıra ılne•aları 
dlrekt6rlerl, iz.mir birinci kordonda 
Şabiareri laanında fiıimcl Mu•taf a 
adrHlne müracaat etmelidirler. 

Ortalık zifiri karanlıktı. Y ajnıur 
çiaeliyordu. Elli metro ilerİlini göz
lerim aeçemiyordu. Tam çite yakla
pcajım ıırada, Lavenderin az ile
ride konutmakta olduiunu duyar 
gibi oldum. Hemen aeiirttim ve ka
ranlıkta iki müphem gölıe ıördüm. 
Bir aaniye sonra, bunlardan biri 
yere dütmüt. öteki de kaçmıf, git
mitti. 

Kop kop, yerde yatan adamın 
bafucuna geldim. Tam üzerine iğil • 

Kocaeli icra dairesinden: . w. • • 
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılma- ~ıgım ıırada, Lord Artür benı be-

sına karar verilen Vapurculuk şirketine ait lımden kavradı. Bayan Skelmerton, kork11 
beheri 1 000 lira kıymetinde 8 adet hisse ı Maznun bunları ıöylerken mah- rap içerisinde idL. 
senedi açık arttırma suretile 18/ 10/ 935 keme ıalonunda ne türlü bir heye- • •• 
cuma günü saat 1 5 te icra dairesinde satı- can haııl olduğunu keıtirebilirainiz. aalondaki buyük uat ODU 
lacaktır. Taliplerin satış günü yüzde 7,5 H dd" t d belk• b• f k l"d tijİnİ göateriyordu. _,_ ı · · h ·ı .. ti . . 14 a ı za ın a ı ır ev a a e-
pey ıu:çe erını amı en muracaa en ı an l"k • k I b .f d T Bu --L-.1..tin Y ork abıalil ... 
olunur. ı arzetmıyece o an u ı a e, er- ,....uç • ... 

rinin ifadeıini müteakıp büyük bir canını yabfbrmaia medar 
~ ehemmiyet alıyordu. Hakim, Higin· takdir edeniniz. Daha eoma 

D e n 1 z y o 11 arı •i her ne kadar ••k•ıtırd• iae de, o can daha da arttı. 
l f L 1 T M E S 1 bu ıöylediklerinde ıarar etti. Polia- Lavenderin ölümfinfl int8f 

Aeeateleri ı ICarakör Köprlbaıı ler, kendiıini alıp, götürdüler. hatırlanmaz ki yaruun içiadl 

r 

TeL •21'2 • llrkeel Mlblrdarsade Lord Skelmertonun bat Uf&i1 olan bıçak upia ~ 
Artık karannı vermifti, gidecekti. Haa Tel. 12740 Çipı, maznunu müteakıp verdiği keailen adamcağız bu aH&hıo 

Baaradaki donanmanın batına seçecek- ifadede, cuma akpmı aaat on bu- ne ait olduiunu tudlk etmek 
ti, tayfunlarla aöriiferek, hoiun (ıir- Mersin Yolu çuk ıularında, kötke, araba ile ge- tinde kaldı. 
dap) larla boiılfarak, dütmanlarla çar- KONYA Yapuru 13 Birinci len biriıinin, Lordu görmek iıtediii· ye 
P1tarak o süzel semileri, bu yiiit le- teırin p AZAR ınnll saat Onda ni ve Lordun miaafirlerile bir arada Bunun üzerine, artık nedcıl 
Yendleri..öz yurda ulqtıracakb. MERSiN'• kadar. ,,6360,, bulunduğu cevabını alınca da fena bal- idi. Corc Hİgİnl derhal tabii 

Seydi 1 Ali reia bu karan aldıktan •------=---------- de öfkelendiğini aöyledi. Çipa pbade- Filhakika, bu adama kartı 
aonra artık yerinde duramıyordu, he- Trabzon Yolu tine tU yolda devam etti: mertonun idcliumdan L..a-
men kılıcı eline alarak aadrazama bir ~ 
cevap yazmııtı, wwtulmut aantlıtı adı- ANKARA vapuru 12 Birin- - Ben bu ziyaretçinin kartını ia- medan yoktu. Dii• IUaaClllll~ 
nın ıevketlu hünkar tarafından anılmıt, clteırln CUMARTESi ıunn 

1 

tedim. Zira, olabilirdi ki, efendim ic:kfiayı çürütmüttü. 
kendiaine önemli bir ödev verilmit ol- ıaat 20 de HOPA'ya Ka• kendiıini kabu~ ~erdi. Maamafi~ Şimdi herkea katilin 
masından dolayı uzun uzun te-kkür- dar. ..6361,, hal ve kıyafetını zarım tutmadıgı 
1 :ır- • • • • im k Skelmerton olduann• kanaat 
er etmitti• Bu mektubu yazarken keli- ıçın, onu ıçerıye a ayıp, apınm • •-

meleri gtiremiyecek, aahrları farkede- Ayvahk Yolu önünde beklettim. Efendim, miaa- ti. 
miyecek kadar heyecan içindeydi. Gö- MERSiN Yapuru 12 Birinci firlerile, aalonda kijıt oynuyorlar· Bir aaat aonra, Lord cemıaP~ 
rinün önünde hep deniz dolaııyordu, teırin CUMARTESi ıUnll saat dı. Bir fıraatını bulur bulmaz, kartı lenmİf, deliğe tıkılımttı-•• 
kuD laklannda hep fırtına uiulduyordu. 17 de IZMIR'e kadar. "6362,, verdim. - 3 -
alsaların üzerinde siirlemek, f ırbna- &.. 

lann önünde batrını açarak durmak ••••••••••••••"' - Kartta yazılı olan adı hatırlı· 
iftiyakı büttln benliğini aarmıfb. Artık yor muıunuz? 
kitap, dat sibi dalıalann ıürüp sötür- H 1 • - Hayır; hatırlamıyorum. Her· 
düiü cılı~ bir yaprak gibi sözüne can- aya ın neşesı halde o aüne kadar duymadığım, 
••z ve derman••z sörünüyordu. içinde Dinç olmaktır. yabancı bir addı.. miyecek kadar 1ca1ahehlm. 
o yaprata kartı bir kayıtaızlık, fakat - Nihayet, kartı verdiniz.. Efendi· ao1yete adammm böyle mi.-~ 

o dalsaya karıı bir incizap vardı. De- H o R M o B ı 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 
konuf111ak istiyordu. 

tünür gibi durdu ve aonra bana: uKü- bayanlar dinleyicilere mahlul • • • 
H•••pta Gidip Gelmemek, 
Gellp Bulmamak Da Vardı 

Ulaiı hol bahıit verip, bir de süzel 
at baiatlayıp yola vurduktan sonra ha
zırlıta da siriıti. Zaten Baaraya kara 
yolile sidecekti. Ne top, ne cephane 
sötürecekti. Bu sebeple yapacağı ha
zırlık pek kıaa. idi: Servetini heaapla
yıp vasiyetnamesini yazmaktan, gidip 
selmemek ve ıelip sörmemek var sözü
ne uyarak hısımlarile, d'ôstlarile veda-

1 latmaktan ibaretti. Bu itleri birkaç sün 
içinde sördü, eski denizcilerden süven
diği aekiz on kİfİyİ yanma aldı, atlayıp 
yola çıktı. Halep • Baidat yolile Bas
raya indi. 

(Arkaaı var) --···-···-······················-·····-········---
Beılktaı ~---. 

DİKİŞ VURDU 
Talebe kaydı açıkhr. Biçki 
dikitten batka ıapka, çiçek, 
korsa ve boya itleri de atre
tillr. Ayrı ncret abnmaı. Aka· 
retler No. 64. Telefon: 43687 

TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

IKTIDARSIZLICI 
ve 

tüphaneye abnız, ben ele timdi geliyo- ri dolduruyorlardı. 
rum !» dedi. Bu emri bana vermekle Madam Skelmertona 
beraber de oyun IDU&lından kalktı ve na idi. Korku ve ıztırap • 
arkadqlanna birkaç dakika omuz oyu- lunan zavalh kaclıncaim, 
na devam etmelerini aöyledi. kif edilir edilmez, ağır hasta 

Ben aldığım emri ifaya hazırlanıyor· tü. Lord Skelmetronu delıiCll' 

BEL GEVŞEKLiCiNi ken, kütüphanenin öbür kapııından diii malUnı olduiu için,.,.. 
içeriye Madam Skelmertonun girdiği- ona bu derece fazla tesir 

giderir, yatamak ne9e1ioi iade eder. 
Ecsaoılerde bulunur. lataobulda 
fiyatı ıso kuruı. Ta.faili& için Oal8ia 

ni gördük. O umuı, Lord birdenbire tabii ıörüljiyordu. 
fikir cleiittirdi ve bana: Lordun rengi uçuk, fakat 

- O adama metıul olduğumu söy- yerinde idi. A vukab Sir 

'9 -==========='= leyiniz •• Kendiaini kabul edemiyece • nında duruyor, arada aındıa 
• ğim ! dedi ye tekrar kumar muuına konutuyordu. 

Poıta kutuau 1255 

MOND • EXTRA 
brq bıçağı btHllD dünyada töhre' 
kuanmııtır. 10 ta•Nİ 60 kuraı. 

~-.. Her 1•rde Atılır. ~--

oturdu. Aleyhindeki deliller, m"linll..,.... 

Ben de kapıya avdetle, herife efen· kuvvetli idi. Bu delillere _,.,.. 
dinin cevabmı tebliğ ettim. Az önceki nun belki öfke ile ve belki 
vaziyetine gore, herifin bu cevaptan ıundan, kendisini tehdit 
fena halde öfkeleneceğini aanıyordum. cı ıiımarı vurup ölcffirm~ 
Bilikia, fevkalide nazik bir ıurette: da, devriye gezen polialerİO 

- Pek iyi! dedi, ve güzel ıüzel çık· kaçarken görüp yelcala!!Nl(aıl 
tı, gitti. ne kartı, ffiıginain onda 

- Bu clediiiniz teYler, uat kaçta elan iatifade ederek ,.1n.-
oluyordu? lnh-Mti omm iwiae --~ 

- Ben ef..,.linw lrarb myorkea, ( 
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Zindan Kişelerlnden 
Yıldız Sarayına 

.... ,,.Yazanı Z. ş. <••••••••••Her hakkı mahfuıdur 41•.ılJ' 

renses Nadya, Rus Sefaretile Temas 
için Bir Plan Hazırlatmıştı 

man, iki kadın batbata vermitler; 
s Demirofa duyurmaktan korka
fÖyle bir müzakereye giritmişle,r-

era, çok iyi bir plin tertip etmiş, 
u prensese, f<>ylece nakletmitti: 

Şimdi, yapılacak bİrfey var. Siz, 
hazretlerine hitaben bir mektup 
nız. Buraya geldiğimiz gündenbe
rensin gösterdiği kıskançlıklann 

hadden aftığını anlatınız. Ben 
mektubu götüreyim. Doğruca se-
vereyim. Sefir, mektubu Çar haz. 
rine göndersin. 

Fakat bundan ne çıkar? •• 
Bundan ne mi çıkar? .. Hiç tüı>

iz ki Çar hazretleri, prenıi tekdır 
ler, ve size biraz daha aerbeat ha
lemin eylerler. 

"" Vara! 

Pek ali amma, bu mektubu sen 
e nasıl götürüp vereceksin. Evve. 

prensten izin almadıkça sokağa çı
azsın. Halbuki prenıin aana yal. 

izin vereceğini hiç zannetmiyo· 
· Haydi böyle bir izin alabildiğini 
edelim. Ya, kapıdan çıkar çıkmaz 
İne takılacak hafiyeler.. . Bunlar 
·i seni takip edecekler, gittiğin ye
. ğrenecekler. Sultana bildirecekler. 

uki, biliyorsun. Biz buraya gelir
' sefaretle hiç bir sebep ve bahane 
temas etmememizi prt koymutlar-

Fakat Madam, ben caddeye açı-
kapıdan çıkacak değilim ki ... 

Ya, nereden çıkacaksın?. 
Arkadaki bahçe kapısmc:lan. 

... ..._Bravo, Vera .. Sen, hakikaten ze. 
• r kadınıın. Lakin bu kapının ar

da bir hafiye sürüsü olmadı-
ne biliyorsun? 

Buna eminim Madam. Çünkü 
gece, herkes yatbktan sonra uaul
bahçeye indim. Orayı gözden ge

nı. Bu bahçe, genit bir arsaya açı
. Bu ananın nihayetinde de, yı. 

bir duvar bulunuyor. 
Ya, o yıkık duvardan sonrası? •• 
İtte, onu bilmiyorum. 
Tehlikeli iş Vere. 
Sizin iç.in her tehlikeyi göze a}. 

birinin en eski entarisini çalmı§, ha· 
zırlamıf tı. 

Her ikisi de geceyi sabırsızhkla 
beklemiJlerdi. O tarihte hafiye kor· 
kusundan herkes çekindiği için Ni
ıanta§ı ve civarı sakinleri erkenden 
birer köıeye çekilirlerdi. Yatsı eza· 
nı okunurken, caddelerde ve sokak
larda kimse kalmamııtı. Her taraf 
sakin ve tenha bir bal almıftı. Ko· 
naktakiler de erkenden yatmıtlardı. 

Fakat Vera, ihtiyatlı hareket et· 
miı, vaktin biraz geçmesini bekle
mitti. Sonra, kıyafetini teptil etme· 
den seuizce bahçeye inmitti. Mak· 
aadı, evveli. bahçeyi kontrol etmek· 
ti. Şayet ona tesadüf eden olursa, 
hava almak için bahçeye indiğini 
zannedecekti. 

• - Ey Meryem! 
Vera, bahçeyi ba§tan bata dolat· 

mıı, kimseye rast 9.?lmemitti. Yük· 
sek duvarların arasında, büyük taf· 
lan kümelerinin arkaıında kaybo
lan küçük kapının önünde, Lirkaç 
dakika dumıuf, etrafı iyice dinle
miı; tamamen yalnız olduğuna ka· 
naat getirdikten sonra kapının kilit
li olup olmadığını muayene etmitti. 
Kapı, kilitli değildi. 

Vera, itlerin yolunda gitmesinden 
duyduğu bir memnuniyetle gene 
ağır ağır konağa gelmit; evvela kı· 
yaf etini tcptil ederek o eski elbise
yi giydikten ıonra, Çara yazılan 
mektubu almak için prensesin yatak 
odaıına girmiıti. 

Prenses Nadya, f imdi hakiki bir 
heyecan içindeydi. Yandaki odada 
yatan zevci prens Demirofun !ÜP. 
besini celbetmemek için Vera ile 
bir dilsiz gibi konuımakta idi. 

Vera, prensesin verdiği mektubu 
almıt, göğsüne yerleıtirmişti. Son· 
ra da sessizce veda etmitti. Bu cÜr· 
etkir kadının atıldığı macera, lıaki
katen §&yanı hayretti. Şu anda Ve
raya esatiri bir mahluk nazarile ba
kan Diyano, o odadan çıkar çıkmaz 
hemen karyolaıının baıucundaki 
altın haçın önünde dizçökmüt: 

- Ey büyük anamız, Meryem. 
Sen onu her tehlikeden muhafaza 
et. 

Diye dua etmiıti. 

* Simsiyah Bir Gölge: 
Ja hazırım Madam. 

Vera, gene ıessiz merdivenleri 
inmit; evvelce açık bıraktığı alt kat 
pencerelerinin birinden bahçeye 

Vera! •• Bu sadakatinin müki- geçmiıti. Bahçe, derin bir zulmet 

.. 
hte Bir Dllancl : 

ı göreceksin. içinde idi. Uzaktan sokak köpekle· 
Buna eminim Madam. rinin ulumaları, bekçi sopalarının 
Pek ala, Vera. Haydi, o yıkık kaldırım tatlarında çıkardığı demir 

arı aJtın. Gece yarıaı, yalnız ba- acıleri ititilmekte idi. Bu zifiri ka· 
ıef arethaneyi naııl arayıp bu- ranlıklar içinde bir hayal gibi ıes· 
kıın? •• ıizce kayan Vera, nihayet o küçük 

Onu da düıündüm Madam k~pının önüne gelmi§ti. Evvela, ağır 
afetimi değiıtireceğim. Hizmet: agır kol demirini kaldırım§, sonra 
rden birinin eski elbiselerinden büyük sürgüyü çekmiıti. Kapı, ağır 

"ni ~alarak giyeceğim. Sokağa bir hırıltı ile rezeleri üzerinde döne· 
~ çıkmaz, kendhime ıakat, alil, rek açılıvermiıti. Fakat Vera o an· 

ıız, yurtsuz ve atta dilsiz bir da, gözlerinin önünde simsiyah bir 
nci vaziyeti vereceğim. Böylece gölge giH !;?e!ir~n bir adamla karıı 
oğluna kadar gideceğim. Hiç karııya gelmit; birdenbire iradesi
e etmiyorum ki orada birçok ne hakim olamayarak: 
bilere tesadüf edeceğim. Bun- - Kimıin? •• Burada ne arıyor-

' ruıça ıöyliyeceğim. Elbette bir ıun?. 
a tesadüf etmem ihtimali vardır. lf 
an, ıefarethaneyi kolayca öğ. - Sen Rus Musun ? 

ebilirim. O adam, bir an tereddüt devresi 
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Türk - Sovyet 
Dostluğu 

Ankara, 10 (A. A.) - 6 ıncı 
Ttırk tıp kurultayındaki Sovyet 
profesörleri kuru baıkanı Ye 
Soryetler cumurlyetl merkezi 
klmatolojl Te balneloji enatitliıU 
direkUSrU profe ör Danlıveal 
Anadolu ajansına eıağıdakl diyevl 
Yermiıtlr: 

Burada karşılaşhğınıız samimi 
dostluk havası blıl ıerek Türkiye 
hlildimetJne, gerek Sağlık Bnka· 
nına ve gerek kongre organlza· 
törleri ile Türk meslokdeılarımıza 
kartı çok mUteşekkir bıraktt. 
TUrkiyedo bulunduğumuz bu kıaa 
zaman içinde dost memlekette 
gördliğllmUz ıeyler memleketin 
idari Ye knltnrel lılerindeki bil· 
yUk muvaffakıyetlerini açıkça 
ispat etmiştir. -----
Tüccarlarmız Italyaya Ta· 

kas Suretile Mal 
Vermiyorlar 

ltalya şimdlyekadar gönderdi· 
kimiz mallara mukabil döviz ver• 
memekto, ihraç mallarınızın be· 
dellerlni bloka etmekte idi, 
Italyaya lhracatımıım çok art· 
tığı ve normalin fevkına çıktığı 
için bedellerini takas ıuratile öde· 
mek lmlcAnaız bir hale ge miş, 
tllccarlarımız da paralarm abloka 
edilmesine razı olmadıkları için 
mal göndermemej'e baılnmıılar· 
dır. Bu vaziyette İtalya serbest 
döviz vermeğl kabul etmfıtir. Fa· 
kat bu haber henüz kat'Jyet kcs
betmemiıtlr. 

Yeni Jandarma Kuman
danı Şerefine Şölen 
Ankara, 10 (A.A.) - Bu ak· 

ıam orduevi salonunda yeni jan-
darma genel komutanı korgeneral 
Naci Tınaz tarafından esti Jan· 
darına genel kamutam orgeneral 
Kazım Orbay ıerefine bir ıolen 
verilmiştir. 

lngiltere 'de 
Yeni Saylav 
Seçimi 

Londra, 10 ( A. A. ) - Bu 
sabahki lngiliz gazeteleri, .ayla• 
11çlmf nln T e9riaiaaninin ya yirmi 
birinde yahut da yirmi Hkizinde 
olacağını yazıyorlar. 

Daily Telegraph diyor ki: 
"Seçim ile hfikümet ulustan ye
niden itimat isteyecek ve kollek
tlf emniyet portikasmda daha 
ziyade kuvvet bulacaktır. Yapı .. 
lacak seçim, aynı zamanda, hll· 
kumetin ıllablanma ıiya~am hak· 
kında da ulusun dUt~nceslni 
meydana vuracak"tır. HUkfımatJn 

proğramı, ulusnl mndafca ye 

ekonomik çalışma ol caktar. 
Muhalefet gazeteleri, sıkmh 

içinde bulunuyor ve ,ö} le diyorlar: 
11HOkiınıet, bir manevra yap• 

maktadır. ÇnnkU seçime öyle bir 
seçime kerar Yerilmiştir ki, du· 
rum sebebiyle muhalefet, hllkn· 
meli tutmak mecburiyetindedir 
ve bu onun için bir vazife ha· 
!indedir. 

Ulusal Arttırma Haftası 
Evvelce ikinci kanunda yapı· 

lan ulusal arttırma haftası 30 
teşrinie\ yelde bnılayacaktır. Kül· 
tUr Bakaııhğmdan gelen bir bil· 
diriğe göre okullarda, öğretmen• 
ler, hem C nhürlyet bayramı ve 
hem de tasarruf hakkında ders 
vereceklerdir. 

Tramvayın Çarptığı Adam Oldu 
Evvelsi gUn 45 ya91arında 

Sllleyman lsmnil adlı birisine 
tramvay çarpmııtt. Yaralı Sürp 
Agop Fransız ha1taneıinde öl· 
aıllıtUr. Tabibiadli Enver cuodi 
muayene etmlt •• ıömlllmeane 
izin vermiştir. 

Cumbadan DUflU 
ÜıkUdar Hacımehmet ıınahal• 

le1inde Ali kızı 14 yaşında Ayte, 
evin camlarım ıilırken cumba 
tahtaları birdenbire çökmüş, Ay
şe dı dOıerek y ralanmışhr. 

Medeni Hukuk ProfasörU 
Üniversiteye geçen aene getirtilen me- Çocuk Esirgeme Kongresi 

deni hukuk ve Roma hukuku profesörü Geri B1rakıldı 
Andreas B. Cbuv~t~, ~u yıl birinci aınıfto Bu ay Atinada toplanacak olan, Arsı u-
Roma hukuku ve ikıncı anıfta da medeni luıal Çocuk Esirgeme kongresi, buı aebep· 
hukuk okutacaktır l--..1 "'t" ·• h' J K • • auen o uru te ır o unmuıtur. ongrenm, 

Profesör dün birinci ıımrt.ki ilk der .. i- ne zaman toplanacağı ayraca bildirilecek· 
nİ vermİ§tİr. tir. 
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lki Çocuk 
Yaralandı 

Samntyanın Haeıhamza ma• 
hallesindon 9 yaşında Şahap, 
••den karpit alarak sokağa çılt~ 
mıı, 8 yaıında Turgutla birleş• 
mişür. Şahapla iki çocuk kar• 
pilleri bir konserva kutusun , 
yerleştirerek toprağa gömmUılet 
ve kibritle ateşlemiılerdir. 

Ecza atowleninco birdenbire 
büyük bir gUrUltU ilo patlamıJ 
ve etrafa ınçrayan toneke paı • 
çalarmdan Turgut gözlerindırı, 
Şahap alınından yaralanmıştır. 

Bir Sahtekar Yakalandı 
Parlak Kiizıın adlı birısl dil ı 

k6prü Uzerinde altın suyun ı 
bat.rdığı bJr mecidiyeyi 30 liraya 
ıntarken yaknlaonrak MUddeiu• 
mu:niliğo vea·ılmiştir. 

( . ~~~İ~n·t~~a;, 
0

D ~~ ·J~~) 
Aksaray Gençlerlnln Müsamereol 

Akıı rııy Gençler birliğı t of ndan 
birJlğin 9 uncu y ldönümil m · n &e Jet ile 
bir mU.amere haz r'anm şt r. 11 Teı
rinievnldo Şehzadebaşınd Ferab 
tiyatro11unda •erilecek olan u mllıa· 
merede danalar, plyuler oynan calr 
orta oyunu göst rllecektlr. ' 

~ ..... -·---•lliila.B.l~"-'- ~iJllJllllııı. 

OSMANLI 
TÜRK ANONiM ŞIRKEll 

TES1S TARl 8.1: 1863 

SNmnyeei: 10.000,000 lııı:;ılız lira ı 

Tlirkiyenin ba9hoa eehiderile 
Pnrie, Morailya, Nie,Londra ve 
Mıuıçester'de. Mı ır, Klbrı , Irak, 
lran, Filistin Yf' Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Homauyn, 
Surıy" n Yurıauietan'da l1 ılyAlleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar _______ , 

Son Posta Mıdb~a~: ' ' ·=--
"'11••111 llldQrl ı T.ı.lı 

hlılfl•rl • •· ur-. 11. 11osıp0 u Laıll 

istiklill Lisesi Direktörlüğünden: 
1 Son aınıfJarda nehari talebe için yor kalmamııtır. 
2 Diğer ıınıflarda leyli Ye nehari talebe ka,Ydma deYam olunmaktadır • 
3 Pazardan başka hergUn 9 dan 17 yo kadar mektebe baı wrulabilir. 
4 - HınUz kaydmı yeniletmeyen eakl talebenh yerine yeni talelebe alınmııtır. 
5 - lıtlyenlere, kayıt §aı·tlarını bildiren öğrenekteo bir tane parasız olarak g6nderillr. 

~ Şehzadebaıı Polis karakolu karıııında. Telefon; 22534 

iraz evvel sinir buhranlarile ge- geçirmiı; Verayı göğıünden itip 
gerim gerilen prenses, timdi yere: ~evirdikten aonra kaçmak ia. 
ahalannı zaptetmek için iki temııtı. Fakat ıonra, birdenbire diz· / 

çökmüt: 
e ağzını kapıyor; sevinçten, içi 
e ıığmıyordu. - Ah; beni affediniz, Madam. 

• "' • ~çım. Üç ıündenberi birıey yeme-
flye K k • dım. Karnımı doyurabilmek için ıu· 

or usu • 1 d 1. b. . . . .. ra ar an e ıme ırıey ıeçırmek ıa-
eaı gun, prenses Nadya Çar tediın. 

olaya hitaben bir mektup yaz-1 Demiıti. 
Vera da, hizmetçi kızlardan 

----;.....·-----· ... . . -l ,.._..,,c .. 4 Q•OC..,ıo• 

• "''"''"' <.au>I 
• .1 • 

4',•I" _., op12. .. r>'t V.oDCt 

... .AQ~•04' •''"-"O"'\A~ VAQ D• 

(Arba.-) 
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HASAN KUVVET URUB 
ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastalı~larına şifai tesirleri ço 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirler. HASAN ECZA de 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SATIŞ 
YERLERi 

~Bütün tiu karabalılf. 
nereye gidiyor.-.•. 

·Bir ha.rika olan 

1936 Modfl 
16-2000 metre radyosunu görmeğe. 

Ankua ı Nureddin n feriki 
lzmlr : A. V etter 
Zenguldalı: : M. Mıalr 
Eskltehlr ı JUun Alanya 

Samıuo ı C. Cemal ve S. Kemal 
İstanbul ı Sahibinin Seıi 
Beyoğhı : Oalatuaray merkui 

kar11111nda 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk ışık veren 

.DAiMON 
FENERi 

GELMiŞTiR 
DıKJ<AT: 
it 
,ımpull•1'l Dalmo11 
Pillef'l Daimo11 

Bllha11a fenerine ve 1526 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitlerinden aalumlmaaı. 

Baık• marka verirlerse aldanmayınız .• D•poau: TabtakaleNo.lOHer yerde araymıı. , __________________________________________ _, 

Pek yakında piyasaya çıkarllacaktır. 

Bir tek tüp sizin de bu neti 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Buglla ilk it olarak bir 

RADYOLi 
alanız \'e bitinceye kadar aOnde iki defa kullanınız. Bu 
ıonunda diılerln ziıı evve\k:nden çok daha parlak, çok 

be} az ve çok daha temiz olduğunu a6recekılais. 

RADYOLIN'in bellJbatla iki huıusiyeti vardır: E•vell 
kir tabaka ~mı stiket, yemek, içki ve ılgara dumanını• 

ıetirdiği leke.eri çıkarır, ıonra diıleri yikar, par 
m:kropları % 100 öldllrllr. 

Kaligrafi Ve Ok 
defteri satanlar 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebeai için bastırdığı ve KOltllr Bak 
tanlye ettiği her çeılt defter ve kallırafllerla ..... 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACI HAN ALTIN 
NUMARALI Mağazadır. (2959) 

. •Ç OŞ K UN mağazası eoştıJ 
Bayanlar : COŞKUN mağazaıı; ıilmrtıkten çıkacak 

Ticaret odaaından 15 gllnlUk yeni bir mOsaade daha ıl 
bu münaaebetle, en son moda manto •e paltoluk JOnlO k 
fiyatlarmda hakiki tenıilit yapıldı&anı bildirir. 

Bazı malların11zın flyatları •••lıda gö•terHrnl~ 
Krep dlSşin metroıu 70 Kr. Taft• ekstra metro" 

Krep Birman ekltra ., 130 11 Velur Sun 9apka ioln " 
Krep ::5ateo ,. ., 340 ,, Velur angln 
Krep Maroken ,, ,. 240 ,, ropluk 90 aantim ende 
Krep Mongol ., " !20 ,, Emperime ıua (paroalar ıfO 

Flyatlar maktu ve pazarhkaızdır. 

Co ŞKUN .., • D!!yoğlu lstikl&l 
. fil8g8Z8Sl • İi Bankaaı kart'' 

-- Eczanenelerden .._ __________ ..... 

HASKALMit-1 
lıteyioil' 

Ba, - Diş • Romatizma va Gripe karşı emsal 
'----.-. " HAS ,, kelimesine dikkat. ..-~ 

Dr. ETEM v AS SAF hasta~:-::" 
Caialeil• Keçi ÔrH aparlı••• TeL 2l033 1:.y, i(adılıÖJ Babarl7• 11.rı ,,.,,,., 


