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İdare işleri telefonu: 20203 Fiaıtı S KUl'Uf . 

~ - No. 1866 Yazı 

Askerlerile ltalyanlar Arasında 
Bir Diplomatik Hadise 

H b• Old ltalyanın Adisaba-
G8C8 ar 1 u ha Sefiri, Habeşis- ·ne· 

ltalganlar jÇıplak Arap lmparato - taK~i~~~.!!~~~,~~D·!~~I r~~yonın 
LI - 'a )arın Kor- run Damadı Adloababadakı alçı•• Kont Vançi Habeı bükümetl tarafından Habeı u. arr ar topraklarım terketmek emrini aldığı baJde gitmek iıtemedljinden 

k B k Dl 
V'QÇ kendisin• kıH bir mühlet verllmlıtlr. Bu mühletin sonunda yine 

'7 kl mıc: unç as 1 A• mış barek•t atm•mekda iorar•d•cak oluroa, Habe, hUkftmell k:adiainl 

1. a aş y Londra 12 (Telsizle) - 9-10 ge· Bertin 12 (Özel) - Aımaradaki harp eıılrl addedecek •• ona 1Bre muameleye tabi tutacakbr. 

" ) H be•iı · Habe•lı·ler tarafından Ad. uayı ltalyan kaynaklarından Londraya 
- noma 12 (Telsizle - a :s- A • ceıı :s ' k 
landa harbeden ordunun kararı~· h d~f tutmak üzere Adigrat a argı gelen haberlere göre, Habeı lmpa • 
lundan ahnan en 

100 
haberlere go- ek kuvvetli bir taarnu: yapılmıttır: ratorunun damadile muavini, kaça

re İt l S ı· · den ilerliyen or-ç B: taarruzu yapan Habe§ aıkerlerı rak birçok asker, ıili.h ve cephane ile 
• a yan oma ııın il · d tüf ki r · 1 l 1 ı· l 1 du H h . · lmak üzere bu- kamilen çıplaktı. E erın e e e ı, ta yan ara teı ım o muıtur. m· 

lu a~ra~ ıe ~ın\ akdirde Cibuti - ağızları yalın olarak parhyan paratorun damadının ismi Dejak 

~dn~ab tab ırd. ~ oalu kesilmit ola· hançerleri vardı. Bu askerler. hare- Haile Selasie Guksadır. 
ısa a a emıry Ad' t ·· ) · ~kt ket noktalarından ıgra on erın- Dikkat: Habeş İmparatorunun 

Ş.ır. ld ve cenuptan ilerliyen bu deki İtalyan karakollarına kadar akrabasından bazılarının İtalyan 
ıma en 1 la .. ·· ·1 1 · 1 'orduların orta Habeıistan !aya. • yerlerde sürün~, surune 1 er.~mı~ _er, kuvvetlerine teslim oldukları iddiası 

hnda birletmek planını takıp ettık· sonra, birdenbıre İtalyan nohetçıle· İtalyan iıyarları tarafından Habe§• 
leri anlaşılıyor. rin üzerine atılmı,lardır. Müca- liler arasına nifak soı_mak için aar-

Adisababada Maneviyat 
Sarsılmışa Benzemiyor 
Adiaababa 12 (Telıfzle) - Burası, mücadelenin netlceal hakkında 

ıon derece ıoğukkanlıdır. Buna bir delil olarak ıehirde, iki yenl 
dansinğJn açilacakı kaydoJunabiUr. 

ltalyanlarm Musaali da~ı mmtakasında yapar görUndUkleri tahıl· 
datm bir ~manevra oldutu anlaıılmıtbr. ltalyanların, Valval'in cenubu 
1ıarbisi istlkamotlııde ilerlemeye gayret ettikleri kaydolunuyor. 

Maneviyata tesiri kabul edilmekle beraber ıUel bakımdan Aduva 
ile Adigratın ıaptedilmJf olmaları, bUyUk bir zıya telakki edilmiyor. 

General Vijin 

Nerede? 

. dele son derece kanlı olmuıtur. Ga- fedilen mesai ile alakadar. Filhaki 
fi olarak baskına uğrıyan İtalyan ka (Adisababa) dan Pelit Journal 
1 
•• b t ·ıeri ses çıkarmıya imkan bu· gazetesine bildirildiğine göre Roma 

' ~o e J1 ~rlere serilmişlerdir. Ha· felaket kar§ısında Lirleımi§ olan ı İmparator Haile Selasienin ecdadı 1 imparatorun ailesi arasına kadar 
Ad. ama :n yl bu suretle Adigrat Habeı kabilelerini yekdiğerinden a- tarafından hal' edilmit olan Tigre- girdi mi? Şimdiden ne müsbet, ne 

Stokholm 12 (Radyo) - ur beş a ıncı ar~, . ş ve kanlı bir savat yırmıya yarıyacak hiç bir vesileyi 1 nin eski hükümdarı Negüs Neglesti 1 de menfi bir şey ıöylenemez. 
~abadan bildirildiğine göre hasta ı: sokaklarına gırmı kaçırmamaktadır. İtalyan kuvvetle- ailesinin tekrar tahta çıkarılacağına (20) inci aıırda propagandanın 
&•ndan ötürü Habeş ordusundakı başlamıştır. k I . bu baskından rinin başkumandanı General De ilan etmişti. İtalyan Laşkumandanı- kuvveti bilindiğine göre bu çe~it ha. 
hizınetinden ayrılan İsveç ~skeri he- Habet as e;;.~İeri gibi, bir fırtı- Bono daha savaşın ilk günlerinde nın vadi semere verdi mi ve nifak to· berleri hep azami ihtiyalla kartı
Yeti reisi General Vijin Adısababa - sonr~, g~;e;~i ıatı terketmiılerdir. bir beyanname neırederek bugünkü bumu daha ziyade büyüyerek bizzat lamak gerektir. 

dan Cibutiye müteveccihen trene Akna suratı ke rlergraecenin karanlığın· 
b • 1 t t- ıncı as e ' e k ındiği halde Cibutiye muvasa a e d belli olmamak \i2:ere çırıl çıpla.' • K . 
.lltenıiştir. Cibuti İsveç konso!.oıAunu~ aaklarında yalnız siyah bezden hır iŞ ızışıyor 
leaebb.. .. .. · H be«- hukumetı ay 

~ usu uzerıne a :s don vardı. , J 
Ceneralı aratmaktadır. r= 

t::=::: Z t Tedbirler Etrallnda J ·ı E K Jd J ( . 
Holland:cltalyaya Petrol Vermiyor. ngı tere, rgeç, iZi enİzİ ta yan 
İtalyanın fç lşlerin.d.~.!!kte~-orkuluyor Gemilerine' Kapayacaktır 

Paris, 12 ( A. A. ~ - Pafıi~ rı ~~o dö Pari gazetesi ise: ((Ba~ı İş, eı·r Zaman Me- .............................................. -·-·-
gazeteleri zecri tedbırlerin d h k' ler İtalyanın seri ve parlak hır UmumAı Harbe ltalyaya Karşı Bir 
haınlede zannedildiğinden ~ a ı~ıeA fer kazanacağını ümit et· lesi Şekli d 1 ·11 M 1 • 
tehlikeli olduğunu yaımakt~dır a~i as. ~fi d~a Fakat Habeılerin mukave· se n e Dog\J ru ngı z uame esı 

Pöti Parizyen gadb~e~ ı, k:fl mıt _er ı. derece şiddetli olmuıtur. Görünüyor Londra, 12 (A. A.) - Italyan 
\'e iktuıadl zecri te r er · metı son 

1 
"him miktarda si- Londra 12 (A.A.) - Spektetör murahhası Baron Alofoıi tarafın• ırelnıed• Y . t kdlrde lngilterenın Negüs ordu arı mu . l k Londra, Hl ( A. A. ) - Morning 

Italy ıgı fal . kartı Kızılde· lah ve cephaneye malik bu unma · şöyle yazıyor: poıt gazetesine r,öre ;ı; eori tedbirler dan pertembe gUnU Amerlkaya 
an gem erme v. 

1 
l İtalyan • Habeş harbini sonuna komiteıi, muhakkak aurette kısa bir karşı bir nutuk söylem~k için 

bizi kapamağı derpit edecegın ta;~t:-~ bunlardan, mücadelenin u- erdirmek için en sağlam yol, Süveyt müddet içinde İtalya ilı diplomatik Rugby lngiliz i11tasyonuoun emrine 
Yazmaktadır. l gy 

1 
istidlal edilmektedir. kanalının ya yukarı ve yahut aıağı münasebetlerin keıilıne.ine karar verilmesinr ica etmft, bu ricaıı 

M H b Ş• stan a· -ıun ° aca d k. b" k d d ı· 1 k Af k atin gazetesi de, a e ı d M'll tler Cemiyetin e ı ırço e- kısmın a, ta yanın uzey ri a ile verecektir. lnglliz hUkiimetlnc• reddedilmiıtJ. 
leyhine konulan ambargonun k_ al.•· 

1 
1 le J'talyaya karşı zecri tedbirle- muvasalasını kesmektir. Ancak bu N eva < 'hrooicle göre de, iktıeadi 

l 1
. 1 k ege er f ve maii tedbirler bir lıafta irinde lngiltere, ayni lıtasyonu, yine 

t'ı ll'lası bu memlekete kül ıyet ı mı • . .dd tle tatbiki için bütün nü uz- da bir harp kaziyesi olacağından hir. r • · me rın §1 e D h . d' k d k ,.. tatbik edil"ce k, on bı-q ıctın içinde Amerikaya hitap etmek llıere 
~a:rda silah ve mühimmatın gır · fedeceklerdir. a a şım 1• bir devlet buna en i endine karar bu tedbJrler kuvvetlentlirilf'lcek, Uç · kt bu- larını sar l "h 1 r d ır 1 l' Hnbe• Murahhası Havarial'ın •ıne yol açacağını yazına a v~ . H il nda bütün petro ı racatı veremez. 1a ta sonra a a vaııın 1

.ritr• ve " 
nu •. 'k' ci zecrı bır den o a . p t k" de zecri LaAkı"n Ulu•lar Sosyetesı·nde u"ye Somali sahillerinin ablukasına geçi· emrine vermiıtir. 
. n talyaya kart• ı ın . k etmiştır. or e ı:ı " lecektir. · 
tedbir olduğunu ilave etmektedır. nıd~~s~ i son derece ıüratle tatbik bulunan devletlerin donanmaları 

Ö 1 1 da bir du- te ır er ..A.J<denizde toplanacak olurlarsa. Son Poata ı Bunun roanaıı, 
vr gazetesi ise ta ya I' .. 1 etmektedir. · Italyaya karıı cephe alan Millet 'er 

runı bozukluğu olması ihtima ını 1 e· bunlar, harbi sonuna erdirebilirler. Cemiyetine dahil devletlerle ltalya 
"'===== s· Z ) ele Takla Havaryat Ha- arasında harp demektir. - Müthiş ır e z bec. Ordusunda Deyli Ekspree de. ?iyor ki: 

40 K• • T Ö . ~ 1talyaya kar~ı liılah amhargoıu, I - d Şl Londra 12 ( zel) - Habetıstı:ı- ltalyao gemilerinin deniz üzerinde 

Tu
•• rkmenı• sta n a ) nın Paris sefiri ve Ulushr Kurumun- ue.otırılmaları deme~ti.r. nu da oiha-

daki delegesi Takla Havaryat Habeş yıt bir harp lıarıketıdır. •• v y ı dı imparatoruna müracaat ederek ken- .. . . . . _..J 

Sovyet Rusyah 
Sporcular 

Şehrimizde eskrim, ten is, glireı, 
futbol miisabakaları yapacak olan 
Sovyet Rusyalı sporcular bugün 
şehr ı mizcı gelmiş, parlak aurette 
karş ılanmışlardır. Yarın futbol, 
tenis \ e eskrim müsabakaları 
vardı r. .............................................................. Oıd.. e ara an disine orduda bir kumanda verilme- rutbesını haızdır. 

U d lkl sini rica etmiıı. ve bu talebi terviç e- Maltada Hava Hücum· 
iklıtanda Tevildora şehr;n e evve -s 

M9'lkova 12 ( A. A .) - Tak tb SO kiti ölmUş ve yaralanmıştır. dilmiıtir. 
ıı:ın bir yer 'depremesi · ohnu1e .. takers~tir. Hangan ırmağı üzerindeki Rusyada askerlik tahsil etmit olan 

larına Karşı 
1 
ıarı ihtimaline kar§ı, sokak fenerleri 

Malta 12 (A.A.) - Hava hücum-
1 
siyaha boyanmıya başlamııtır. 

Telgraf ve tele fo·lf.pıuhabereai . Havariat Habeş ordusunda General 

ko rül""r de ıkalmıştır. 



2 Sayfa 

[Halkın Sest) 
Ekonomige 
Hazırlanıyor musunuz? 

Eıconomf haftaeı yaklaımaktııdır. 
nu münasebeti• dün bir mu
harrlrimiı muhtelif kimselerle 
bu haeusta ıörflımüf, onlardan 
yukarıdaki ıııali ıormuştttr. Al
dığı onapları aıağıya yazıyoruz. 

Romancı &uat Dervı,ı 
- En iyi nlkte, bu ıuali mecbu

ren bir ekonomi Bmrü geçiren mu· 
harrlrlere ıormaktır azizim. B il m 
eenp nrmeklij'ime lhum yok. Çün
kQ okuyuculann kAfl derecede gOl· 
meleri için, bu suali bana ıord.utuau 
rCSrmeleri kifL. 

Muharrir M. Turhan : 
Yazıcılar bu hayata atılıtlarından 

beri ekooomlain hafta1ına, ayıaa detti, 
11lına baıırdırlu arlı:adaı. 

Deniz Kızı Eftaly•; 
- Bence, bir hafta l1raf, bUtOn 

bir yıl birlktlrlhnit olan parayı erl
tebilir. Bu itibarle, yılın 61 haftaa1aı 

fırafla 8'•çirenlrJn yedi gDnlük lkb· 
1atl8'1adaa blyDk fayda umulamaııı 

Bea keadl hHabıma. ht1ab11aı 
bUmeditim ,.anleri çoktan unuttum. 
S.neaİD bir laaftuında olıun, beıaim 

ıribl dananaalaı cotalacak dernektir. 
Bence inaanlar için en büyOk fe-

l&ket, i1rafla baaiı1ltla araıını bula
mamakhr. 

* Beateklr Btmen • 
- Biz lktı1at haftaııaa, lıter lıte

mez laaunr.. Fakat etraftaki hHap
larını bilmeyenlerla çoklufu ıröıteri• 
yor ki, maaleHf çok klmaeler, iktı-

1adıa adını, bu bafta mllna1ebttlle 
't'e Haedea 1taeye anıyorlar. 

Halbuki lktıut haftuından mak
aat, balkı Hnede yedi ,On muktt1lt 
clurandırmak detildir. 

Temenni olunur ki, ba hafta11 
J•pmaktan matlQp olan Hıl mak· 
1at tahakkuk etıln, n laalk 
111unkkat detll, mlebbet iktlaat 11-
sumuau kana11nl 

Fatih, Meltem aokaıı, 82 
numarah hene, Emin Demir 

- Keıkl lmk4n olH da hazırlan• 
ıak aziılm. Fakat biıdm, kaçmaktaıa 
koya)amaya Yakhmıııı Yar mı ki? Be
aim b1ldijim, toplu paranın lkllaadı 

olur. Böllk p3rılk iç bet kurwı1ı1• 
a11lai blriktirirlialz ki? Bea, lıtorç, 

harç, 8J18 b&flDl wetfrebilditim U

maD cebimde "alu aon kuruıları 
1adaka nrip bayram eclJyorumI 

* Şehir Tlyatroau -n'atklr
lar1nd11n Muammer Ru,en Ka· 
raca ı 

- Huınm azizim. lktııat bafta-

iki Tramvay Kazası 
Kurbanı 

SON POSTA 

• ı~~ . :!'- -- • ,?' .... 

r DABİLI BABIBLIB 1 

Tam 20 bin lira kuanan Denlı Yollara ftıetme nıemurlar1 011 arada. 
X tıaretlle ıGrOlen nınedar Bekirdir 

Büyük ikramiyeyi Bir 
. Hizmetçi Kız Kazandı 
'' Köye Gidip Anamı Göreceğim, 
Hizmetçilikten Vazgeçmigeceğim ,, 

-------, r 

1 
20 İlkteşrin 

PAZAR 
GENEL NÜFUS SA YIML. 

Okur ye.zar bütün yurtdaıJar kendi
lerJne nrilecek ıayım n kontrol 
memurluğu nzifeıiııi kabul etmeye 
mecburdurlar. 

Kalıul etmlyenleı i9in para n 
hapis oe.zaıı Tardır •. 

ı__--~~~~~----

T e vkifhaned en 
Bir ihbar 

Pazar Ola lıl•••• a. Dlvor Ki ı 

~~inci Teşr:n 1~ 

( OUnfin 

iki Bir 
Satırla 

Ankara Treni Geç Geldl 
Tuzla istasyonunda manevra yapan fit 

marıandiz vagonunw! devrilmesi üz~ 
Ankara treni dün Haydarpa§&ya iki ffP' 

ıeç ıe.lmİ§tir. 

* * * 
Yeni Bir Doçent Geliyor 
Fen Fakültesinin umumi kimya d~ 

liğine getirilecek olan .Kreiplinin muka " 
velesi imzalanmıştır. Doçent ikinci t_,/11 
bapnda derslerine baJlıyacaktır. 

* * * 
Kadastro ı,ıerl 

fstanbulun tapu ve kadastro dareleriofıl 
kazalara nakil ve taksimi işine ait pr0Jr 
nin tatbikinde, münasip bina bulun~ 
iı için, bazı miifkülitla karıılafmakta 1 

dır. 

* * * 
Doktorlar DöndUler 

Ankarada toplanan Ulusal bp kooare! 
ne ıiden üniversite profesörlerinden .,. 
kumı dün fehrimize dönmiiftiir. 

* * * 
Evkafta Maaf Verlldl 

Evkaf idaresinin maaılan dün v~ 
ie baflanmqtır. 

* * * 
Feneryolunda Bir Ev Yandı 

Gece F eneryolunda ahtaP bet odalı ~ 
evde yangın çıkmıf, ev tamamen y ....... 
tan sonra ate,in önü almabilmiJtir. 

* * * 

~"" .... 'tk.'~·· . 

- Duydun mu, Haaan Beyciiim?. 

1 
... Bahk~lık mektebini, fı• yaramı· ı . . . Yine dınlı, bbim gibi alaylılara t Hasan Bey - Bir yanhflık olacak, 

JOJ/ muı diye kapabrorlarmıf. ILahyor. reisi Mektep ite yaramadı değil.. Bcllık• 
larao sı6zUnll actJ da artık tatulmaı olduıar. 



r 
Hergün 

Cümhuriy;t
lstidatları 
Sokakta Bırakamaz 

' Resimli Makale 

-
Birkaç gündür Habef harbi ve Av· 

rupa buhranı bize kendi işlerimizi u· 
nutturdu. Bugün de biraz kendimizle 

ıneşgul olalım. 

Mektepler açıldı. Açıkta kalan ta· 
lebenin çoğu yerleşti. Fakat bu sene 
Yeni bir hadise ile kargıılaştık: 

Mühendis mektebine 20 talebe ah
nacaktı, 250 kişi müracaat etti. 

Nafia fen mektebine 15 kişi alına-
caktı, 300 kişi müracaat etti. . . 

Kız muallim mektebine 14 kışı alı-
nacaktı 160 kişi müracaat etti. 

Mülkiye mektebine 25 talebe alına
caktı 150 kişi müracaat etti. 

a Batan Gemi a 

Geceli ve bcclava bütün yüksek 

k 
_.J 1 1 kabul 50 bin tonluk gemi batar, fakat oaua kGsGk bit etmemealal 8freamek mecburiyetindedir. Kunetln bOyU""Cl 

ine teplere müracaat eoen er e • T aaadalı •izi kurtanr. klçDfll olmaL Her kunetin yerine 18re rola n ehem• 
edilenlerin nisbcti yüzde ondur. a- ln•an bUJUk itlerden, bDyl~ telilikelerd•a munffa· l k bl d b ml7etl nrdır. BlyDk kunetler IOb ettlti zaman kUçtlk 
ebe çok, fakat bütçe dardır. kıyetl• çıkar da kllçl ' •a eme onu atırmıya kifl kuvntler rardımımıza yetiıebllir. lıte bu rHim, •u almıya 

y ekt lere bu relebllir ye b3yle blr fellket iDın.da biç um•adıtıaız, 
atılı lise ve orta m ep l f sGnailemiyecetial saaaettijialz mltna:r.ı bu el •l:al baılayaa Y• batmak Ilı.ere bulunan harap bQyOk bir 

sene 200 talebe alınacaktı, ya nız s- koluaudan J&kalar T• kurtarır. l'emldekileri lı.Gçtlk bir sandalın nHıl kurtardıtını, yani 
tanbuldan 2000 talip çıktı. Telalike kartı•ıada maddi b&ylkllltl• ehemmiyeti kOçOk kuneUerJn ba.ıan kendinden b07Dklerin yardımına 

ekten- yoklar. ı .. an Jaayatta H kftçftk kun•etlerl bile ihmal 7etlfebileHtinl jlÖ•termek İÇİR yaptırılmıfttr. 
Demek ki memleketin yatı m r ~=:=:c==-==-=============--==========================:z:=====ı:::m1 

lerine ihtiyacı vardır. Bizde yalnız tah· 
silin mecburi olması kafi değildir, o
kumak ve yetişmek istiyen fakir ço • 
cuklara tahsil imkanını vermek IBzım· 
dır. _ 

Bu, şüphe yok, bir bütçe meseleai· 
dir. Fakat her halde Kültür Bakanlı· 
ğınm yeni bir varidat ve tahsil aiyase--

ti giitmesini amirdir. 
Biz bu işte de Rusları taklit etmeli

yiz. Rusyada bütün çocukları bedava 
okutmak için ne yapıyorlarsa biz de 

L _L •eti 
onu yapmabyız. Yoksa oa.um~ ı .. 
yen talebenin yalnız yüzde onunu ye
tiştirmek, ihtiyaca cevap vermekten 

Çok uzaktır. 

Merdivenlerde 
Uyuyan Çocult 
Yatı mekteplerine müracaat eden 

kimsesiz, fakir çocuktan arasında in· 
sanı heyecan ve teessüre sevkeden 
müstesna zekllı olanları da vardır. 

Bunlardan bir tanesi Ankarada mu
siki muallim mektebine girmek istiyor. 
Adanadan, Ankaraya kadar hazan ya· 
Yan, bazan trende, bazan otobüste gün
lerce yol alarak geliyor. Ankarada ya
tacak yeri, müracaat edecek ki~scsi 
Yoktur. Sora sora mektebi öğrenıyor 
'Ye gelip kaydolunuyor. Akşam gide
ceği yer olmadığı için mektebin mer· 
·..l· a· iki e"'lıvenlerine uzanıp uyuyor. ır . g 

ce sonra bu hal dikkati celbedıyor, 
lnektepte yatmasına müsaade olunu
Yor. Mi.isabakaya giriyor ve kazanınca 
geoeyi piyanonun önünde yatarak ge· 

çiriyor. 
Bu r.ncuk bütün bu atılganlığı, c& 

fa 
~- ' b .. ••k 

Ya katlanışı ile de, yarının ~yu 
kabiliyetlerinden biri olduğunu ısbat 
ediyor. Belki yarın 0peramızı bu QO-

cuk yapacalcbr. Fakat bu çocuk bu a
tılganlığı ile dikkati ve merhameti üze. 
rine celbetmeseydi, belki de müsaba
kayı kazanamıyacak, ve sokakların ço

.... 

. SON TELGRAF HABERLERİ 
yeni Yunan Kabi

nesi iş Başında 
Atina, 11 ( A. A. ) - BUtlla 

Yunaaiıtanda ıon hllk6met ve 

rejim değlımealnden sonra tam 

bir slkQa bllkDmfermadır. Yeni 
kablo• kıral naibi General Kon· 
dllia tarafından 16yle kurulmuıturı 

Beıbakan: General KondUi11, 
Asbaıbakan •• Dıı lf lerl Baka· 
nu Teotokls, Sn Bakanı: General 

Papagoı, Hava: General Nikol.a
dlı, Bahriye: Amiral Duımanıı, 
Münakalat: Mavromiballs, ~Juıal 
Ekonomi: Darvariı, iç lılerı: Sa· 
hlna1, Tüzeı B. y annopulos, Ta· 

rım: Skaloroı, Soıyal Bakanı: 
Atlnayeaia, flnanı: Papatanaaf· 
yu, KOltDrı B. Turkovaıilia. ,,. 

Kamutay da 
Afyon işi 
Görüşüldü 

Ankara, 11 ( Öıel ) - Afyon 

kamutayın bugUnkll toplantısında 
eaylan Berç TUrker'in afyon 

Hbfl hakkında yaptaiı soe 
ruya ekonomi bakanı Celal Bayar 

verdlji c••apta bu !fi• alakadar 

İtalyan Bankasının 
ihtiyat Akçesi 
MUAno, 11 ( A. A. ) - ltalya 

bankaıının 30 eylül tarihli bilin· 
çoıunda aörllldOğfine ıöre, altın 
ihtiyat akçoai 4,25 milyar liretten 
4,33 milyar lirete ve kıymetler 
lhtiyab da 392,53 milyondan 417,93 
milyona çıkm1.1br. TedaYnldekl 
evrakı nakdiye de 15 mUyan ı•ç· 
mittir. 

diğer dnlet dalrelerile gôrllıttlk· Üzüm Fiah Yükseldi 
ten aonra cevap verecej'inl alSy• Ankara, ı 1 ( A.A ) _ Bize 
lemiştir. bUdirildiğlo• ıöre, lımlr piyasa· 

Bundan aonra Halkevlerl için moda nı1ım flatlan lld gOnden 
getirilecek .ıoema ve radyo ma· beri muntazaman yDkaelmektedir. 
ldaeJerf ile teferrllatının muamele Bu yllkıellı nlıbeti kiloda 7lrml 

• paradan blr kuruıa kadardır. Bu 
ve oktruva verıtlerinden lıtisnası teroffUlln aebeplerlno ıelince, 
hakkındaki kanunun birinci dividant karplığı Ur.Dm kurumun· 
maddeıinl tefıir eden fıkra mD- dan mnbayaatta bulunarak 6ar.ı 
zekere •• kabul edllmiıtlr. memleketlere a-lSndermek tekli· 

Atin• 11 - Dlln ulueal usam- Kamutay Paı.artesi gllnll top- fınde bulunan başlıca ıirketlerln 
blede y~nl bllldımetln tahlif töreni )anacaktır. alacakları Uzlim karıılıgı dııardan 
yapılmııtır. Mtlteaklben bar.ırlanan __ ..... --.. --.... - ...... _ ... _ .... _ bazı maddeleri memlekete sok· 

hnkQme
t beyannamesi okunmu,. mak için blribirinl takip eden 

renlldiğin• göre B. Makaimoı ye• u ti ll T k 
tur. B

u beyannamede cumhuriyet m racaa arı e llr tlr.llmllnlln 

1 nl kralcı rejimde de Yunanistanı kalite farkı •• Noel hazJrlıkları• 
rejiminin IA§'ndildiğJ, ge~e oyun Cenenede temsil etmekte dıvam nın baılamaaı do!ayıalle lıteklırla 
3 ikinci teırlnde yapılacagı, kral artmnaı da bu yUkHlmeye ıebıp 
naipliğine de Geo~ral Kondfllain edecektir• olmaktadır. 
getirildiği blldlrilmııllr. Krala T ebliğat Yok Fındık Kongresi 

Yeni HGk0111et Zaymla• Londra, 11 ( A. A. ) - Reuter Ankarn, 11 (A.A.) - Fındık 
TetekkUr Etti •janıın öğrendiğine göre eıkl kon2rnsı komlıyonları bugDn tet· 

Bal
«rat, 11 ( A A.) - Ava. la y le 1 J . kiklerine mevı.u teşkil eden m .. 
6 

n. unan ra ı orı geueral Kondi· ı ı d ._ 
. nın Atinaean öğrendiğıne se e er nzerln eıd çalışmalarını 

aıansı • Uıten doğrudan doğruya biç bir bitirmişlerdir. Kongre genel be-

IS B Kondilis ve Teotokıs, g re, • . teblii almamı9hr. yeti, yarın ekonomi bRkanı Celil 

kt cumur başkam B. Zolmısl y Bayarm bııtkanlıg· ında toplanarak 
ea 1 . h' tt Eski Kral • Haned•nı Yanan 
r.lyaret ederek ifa ett ğı ızme ~n Tabiiyetine Ahndı kom:syonlar.n elde ettikleri ne-
dalavı kendisine teıekkUr elmı~· Ö tlceler üzerinde görilıecektir. 

ı - Londra, 11 1 zel ) - Cilm· E 
lerdlr. harlyet rejiminin ilğaıı Uıerlne konoml bakam CelAl Bayar 

cuğu olacaktı. Makslmo• Yun~ııistanı Temslldo fındık konıırHi üyeleri onuruna * oewam Edecek eakl kral ile hanedanı ft7elcrlne Anadolu kutllbO aalonlerında bir 
Cumhuriyet rejimi istidatları sokak· CeneYre, 11 ( A. A. ) - Öğ- Yunan tabiiyeti verllmiştir. çay şöleni HrecekUr. 

r------------------
S özün Kısası 

Yahudilerden 
Ordu 

---------- Ek· Ta -
Bir sübay arkadaşım anlattı idi: 
Harbi umumide, Kuzguncuklu Sa· 

lamonu askere almışlar. Cöster;şli, 

gürbüz bir delikanlı imiş; topçuya a· 
yınnışlar. Bir gün, Çanakkale taarru· 
zunun başlangıcında, Arıburnunda, 

Salamonun mensup olduğu batarya 
mevzi almıf. G~celeyin, Satamonu, 
toplardan birinin yanına nöbetçi koy
muşlar. Nöbet değiştirme zamanı gel
mif, devriye bir de gitmiş, bakmış kı 
Salnmon yerinde yok; top ta kendi 
kendine. Hemen başka bir nöbetçi di· 
ken devriye çavuşu karargaha döniıp 
sübaya raporunu vermiş. Salamonu 
aramışlar, taramışlar, çadırın birinde 
bulmuşlar. 

Vaziyet vahimi Mevkii harpte va· 
zifesini bırakmanın cezas\ büyüktür. 
Hemen Salamonu divanıharbe daya· 
mışlar, sorguya çekm~ler. 

- Neden bıraktın topu, be Sala
mon ~ 

- Efendim 1 demiş, eöyliyeyim. Dü· 
fÜndüm: Düşmandan bir tek kişi ye· 
lirsan, top ağır .. Nasıl olsa yoturemez. 
Yok, birkaç kişi yelecek olursan, Sa· 
lamonu öldürüp topu yotururler. Öy
le de böyle de faydam olmıyacak, ne 
diye durayım, dedim, yeldim 1 •• 

Dünkü postadan çıkan ltalyan ga
zetelerinde, Uluslar Sosyetesi ltalya
ya karşı zecri tedbirler almayı karar • 
laştırdığı takdirde, lngiltercnin filis· 
tin hudutlarını müdafaa için Yahudi -
lerden bir ordu kurmak niyetinde ol· 
duğunu okuyunca, aklıma bu hikaye 
geldi. 

Yahudilere karşı saygı ve sevgi bes· 
liyenlerdenim. Her devlet camiasmın 
içinde bu zeki, çalışkan ve enerjik un· 
surun çok önemli ve faydalı bir rol 
oynadığını inkar etmek aklımdan geç
mez. Fakat onlar kim, ordu kimL O 
tarakta bezleri olmadığım kendileri de 
teslim ederler. Şayet, kazara kurşun at. 

mak zaruretinde olsalar, metelikten 
başka hedef tanımazlar. Hele top nt· 
malc. kat° iyyen i~lerine gelmez. Hava 
oyunlarına ancak borsada cevaz gö
rürler. 

Hasılı, Yahudilerden ordu yapmak, 
tereyağından kq,k kunnağa benzer. 
En hafif ateşin yanına sokulmayıgör• 
sün, hemencecik eriyiverir .. 
....... -....... --.-................ ·-·--············-
Milli Mahsulümüz 

Hakkında 
Garezkarane lıaatta Bulu· 

nanlar Tecziye Edilecek 
Ankara, 1 J (A.A)- AldıiJmı:ı 

bir haberde lzmir ticaret odası· 
nın aıağıdakl kararı almıı olduğu 
bildirilmektedir. 

11Bor1a fiyatlarını kıracak , .. 
kilde alaber. speklllbyon yaparak 
memleketin yllkaek menafiine mu• 
gayfr hareket edenler fiyatları ve 
rekolte hakkında yanlaı malilmat 
yayanlar, ekonomik bir Hbebe 
müstenit olmak11ım uluaal Drlln 
değerlerinin behemehal dtııeceğl· 
ol haber vllrerek dııardakl alıcı• 
ların normal aiparlşte bulunmaJa .. 
rma mani olan yine ulu.al Urün-larda süründüremez. Bunlara inki~af ======:ıı::::::======:=:=:::=::=:::::::::'.:'.:::'.'.:::'.:======-=============

iınkanı vermek rejimin prensip borcu· 
dur. 

, lerimiıln kaliteleri hakkında ga• 
rer.kirane iıaalta bulunanlar oda• 
lar kanununun betinci maddeai 
mucibince oda idanı he\·eli ta• 
rafından tecziye edileceklerd r., 

Onun için kültür siyaactimizi de-

ğiştirmek lazımdır. -------·~=- ·-- ..... 

tSTER iNAN iSTER İNANMA! 
ti te tayyare'eria iki rolU vardın Ya lstiktaf ya· Fakat İtalyanlar bu defa Adunyı bomLardıman 

arp L oaıba atarak <!üım nı hırpalar. ederken Gzeriode kazıl baç iıaretl bulunan binaları 
TUrk. Macar Ticaret Andlaf· 

maaı Temdit EdUdl 
A l J J (A A)- Türkofls 

ıı {ara, • f 
b k - a· 1 cı' tec:r n aş anlıgmdan: 1 ır n ,. 

parl, ya 
1 

da Habctiılan bnrLinde •• çok bu yınl Ye bu arada hastaneyi de bombardıman ettiler. 
talyan ar taaıno g-OYcniyor. Or u hareket• geçmeden Hastanelerin bombardıman edilmesi harp kaidelerino 

bıırp •a• e!erle i•lıkt f yapıyor, 8nde bulunan ıehlr· ı muhaliftir, bu bombardıman onun için fena aki• yapb 
cn•el tayyar ll 't F f • • b bardırn 

0 
ed'yor, ordu ondan •onra erı eyo• akat talyan 1ruetelerlni okuyuauzı biı Habetlilere 

\erı om . • b.. . ... O ı L b fi d Bu, barp ed•• ordu ıçtn t u gorıu r. merm., :uom •, an etli. erzak atbk, diyorlar. 

iSTER iNAN İSTER iNANMA 1 

Bir işçinin Parmakları Kesildi 
Huköy fıçı fabrikaaı İfçilerinden E

yüplü Mehmt!t sol elini makineye kap
tırdığından parmakları kestlmi~tir. 

SurJye Maliyo Bekam 
Suriye Maliye Bakanı Hamdi Hince n• 

935 tarihine kadnr u:ıahhnıt olan 
Tlick- Mac~r tica et andlaşm sının 
15 b:rinci teşrin 935 tarih;ne ka· 
dar 15 gün dvha u:ıatıJına11 icra 
•ek.Heri heyetince onanmııttr. 

l..------------------------------------------------------------------------------------~ vel~ aüntehrim'zeaelmqtir. 
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BABICİ 

Dünyanın En 
Uyanık Hayvanı 
lııekmiş 
Arnerikalı bir kadın doktoru neşretmiş 

olduğu bir kitapta ineğin, hayvanların en 
"Yanığı olduiunu iddia etmektedir. 

Bun . . .. d' ... b' k misaller ara· un ıçın goater ıgı ırço . d 
llnda İneklerin bütün süratlen ile gı en 
trenlere bakarken aeraemleşmiyerek gay~t 
içli bir nazarla katan seyrettiğini söyleme • 
ledir. 

Tasarruf Fikrini Kuvvet· 
lendlren Kumbaralar 

Arnerikada son zamanlarda gayet ga~P 
bir kumbara kullanılmağa başlanmıı~r. u 
ku b . 1 f k hır gra· rn araya raptedilmıf o an u a . 
bıofon ikide birde sahibine ıöyle hıtap et· 
lllektedir: 

- Birader hepimiz öleceğiz! .• 
- lhtiyarlıiını unutma!.. 
- T aArruf yap 1 .. 
B A ik blar ar· · u nasihatleri dinliyen ıner a k 

tık kumbaralannı doldurmadan açmama • 
tadırlar. 

Avusturya 
lngiltere 
Münasebatı 

Viyana, 11 ( A. A) - Avu,. 
f\jansı 8. Berg•r ValdenH il• 
bıgiliı orta elçlıl B. Selby ara· 
llnda bir anlaımaılık oldup hak· 
kındaki ,aylaları yalanlamakta Y• 

8. Bergerln 8. Selby il• arsıulu
lal durum hakkında ı~rllıerek 
Sir Hoare'a ıayıılarıoın göad.erU. 
lllealnl kendilinden rica ettailal 
bUdirmektedfr. -.._,, ____ _ 

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Bıııı 
11 12 t el TEŞRiN 93& 159 

---111 

Arabi U64 llu•I llSl 
E1141 ~ il Recep 

. 
Deniz Konuşmaları Londrada Faşistlerle 

Yapılacak H Ik A d o·· 
Loadra, 11 (A.A.) - Aıll koaf'- a r a Sin a un 

d x.ııa• bil• baıı clenlı koaut-
ran•ı •a "' ' L 
malarını• HD• ıoauada• e•••l ••· ç 1 Old 
dra'da 1•p1Imuı muht•••1 ,ar1;: arpı•ma ar u 
mektedlr. ltalya n Fraaaa, Ame Y 
kanı• da lttirake etıl• 18rOadltl 
bu 18rl1melere muHfakat ettiklerlnl 

bildir•lılercHr. 
C 'deki durum aydıalaaınca, eneTH d 

u,ıu deTletler deleıelerlalıa Loa r•· 
da top)aaaıaıı derplt edilecek •• •• 
kunetll dtn\ı devleti ile beraberlik 
llakluaıa tanıamaaını iat•J•D Japo•• 

b latetindea dol•• baılıea 
raoın u ·1 1 ... 
mütklll• berteraf edı mH •• t• •• 
!Haktır. le 
Holllded• Halk Yly•c• 

&atın Ahyor 
A t d m ıı (A.A.) - Birkao m• er a ' . 
d b • baıı Holllada ıelalrlnt 

ılln e• erı k 
halka, çok fazla miktarda 7lyH• 

1 kt dır Ba •••••leler, 
aatıa • ma • · . 
fi•tlan ylkHltmlttır. 

Memel Seçlmlerl Ve 
ıtelyanlar 

Ro••• 11 ( A. A. ) - GaHttblelrl,l 
• 1 la timdiy• kadar e 

Memel ıeçım n ki dl 
olan ıonuçlarını dikkatle ta p e • 

yorlMar. • o ıeıetHI, Almanlar tara• 
HaJ•lrd edil•• mUYaffakl1etla 

fındaa e e d 
bitin tahminleri• Clatlnd• ol utuau 

Lomclra, 11 (A. A.) - Dl• boua I 
blaaaı lialade laifor•• ıeyalt lnıllla 
faıiatlerl ile 71laleree ltuka ••mura 
araaında kula bir çupıım• ol•uıtur. 

Halk, keneli partllerlal• ıasetHlDI 
Htmakta elan f aıi•tler• ltleam et• 
mit •• bunu• netieHlade Tuk11a ı•· 
lea karıııkhkta birçok kiti Jaralaa· 
••ıtır. Faıi•t ıaaeteler aokatı• orta• 
aıaa Jıtılmıı •i yalıulaıatır. 

Halk, ara1a ılrmek iatlyea pollH 
de lalcum etmlttir. Slk6a anca1l 
imdat ku••etleri nll'a malaalli•• 
ıeldildea Hara , .. ıdea tHlı oluaa• 
bilmiıtlr. 

Portekizde: 

Milli Müdafaa 
lıleri Görüıüldü 

Uzbon, 11 (A. A.) - Bakan• 
lar Kurulu, yllkHk milli mtldaf aa 
kurul• Oyeleri de ba11r olduğu 
halde dtın alqam bir toplantı 

insan Eti 
Yiyenler 
Yam.l/am iseler?. 

Gazetenin birinde fÖyr'e bir telııraf ııör· 
düm: 

< Londra - 9 T cşrinievvel • Batavyadan 
bildirildiğine göre insan yiyen bir kabileye 
mensup yirmi beı erkek. yirmi dört kadın 
ve on üç vahıi çocuk yakalannuftU. Bun· 
lann iki yerli kadını yedikleri 1&bit olmuş· 
tur. Batavyaya getirilen bu vahfiler ilk de· 
fa olarak Avrupalı yüzü ııCSrrnektedirler. ı 

Şu yazılışa göre insan eti yiyenler vahşi 
ve yamyam sayılmak, öyle tanılmak lazım 
ııeliyor. Öyle ise bir frenk tarihinden aldı· 
ğım ıu satırları da okuyunuz: 

«Vahıetler icat etmekte aonsuz bir bu· 
luı kudreti taşıyan Kont Kinia, • Karlaburg· ... 
dan yirmi beı bin adım uzakta bulunan 
Kengermeze ovasında Türkleri yendikten 
sonra zaferin zevkini çıkarmak İstedi. mağ
luplann cesetleri üzerine 110ha kurdurdu, 
tarabını ölülerin kanile kallfbrdı. iyice aar• 
hoı olur olmaz emir verdi, mızıka GAlciırdı 
ve kıvrak havalan dinliye dinliye CSlillerin 
üzerinde dana etti. Fakat bununla da kan· 
madı, kanamadı. Kemikleri adamakıllı kı· 
nlıncıya kadar bütün ölüleri çiğnetti, daha 
sonra ölülerden birini yakaladı, ditlerile 
ısırdı, etlerini kopardı, parçaladı ve uzun 
uzun didiklediği bu ölüyü aonunda diıleri 
arasına aldı, o durumda bir dam daha 
yaptı.» 

ka1dedlyor. ____ _ 

Bu ICaydettiğim hadin 14 79 )'Jlında ce· 
reyan etmiştir. Bu tarih Macaristanda haş• 
metlu Matyas Koronioıun, Alamanyada 
haımetlu üçüncü Fredrikin, Franaada haı· 
""!letlu on birinci Lüinin, lnailterede haı· 

yapmııtar. İngilıı Faıiıtltrlnia lideri 8ir 01Yald metla dördüncü Edvardın, fıpanyada haı· 
F1rtınadan Radyo lste•yonu Moıley aöyln nrirkea metlu Ferdinando ile lzabelllıua kral veya 

Çinde: Kulesl Devrlldl imparator olarak hüküm .nrdflkleri yıla 

1 d L B 1 arı.tanda 1 tesaduf eder. Butün bu memleketlerde me• 

F a Kolon1a, 11 (A.A.) - Fırtına an• U g 
S eyezan ar n ---------- deniyet vardı, kilise vardı. mektep vardı. On leaberı radyo iıtaayoaunaa 160 O 

Ş •• hatta nivcrıiteler vardı. Ö71e lk• Maca• 

S metr• 7ak .. klltinde olan Emiaiyon Asker"ı u" ra tsugun riatan kralının sofrasında ptal b,lkJa ye· 
OD r.a kutuini dnirmittir. ID1aaca kayıp mek yiyen, gene o kralın aarayıncla nazik, 

Açlkt. Kalan v• Boğulan- yoktur. Toplanıyor duygulu ve bilgili kRdınlarla elana eden 

A 
•• bir Kont, Şövalyeler kanı taflyaa Wr aaıl· 

lar Milyonu Geçmektedir Bir Sovyet ilmi OldU On Bir Sübay Kaçh zade, frenk tarihçisinin :ruc1•1a .. Yabtetı 
(ô ı) Ç. d M k 11 (AA) Dlla uı.un yapıyor, Türk ölülerinin etini • hem de -1

-

Roma, 11 H - ın • IOD 0 • on n. · - Sofya, 11 (Ôzel) - Son ıulkut !wY. 

b l k k d ı Q • çiy • yiyor. Fakat faciayı kaydeden mü• 
d L Şankonn Ye bir alta 1 taa ıonra • • em Y • hldiaHi dola1ı•ll• Bu1ıar Aak .. ı Ş6· feyeıan a anon • • lerindea Mllaall Menablr 80 J•ıında verrih Kont Kini• için yamyam tabiri 

b blrı.rl kimilen 8U albn- raaının )'&rıa 1apacajl toplaabdaa kullanmıyor. 
Ha •Y ft ll•lttlr. 
d. kalmııhr. Sulann ytlkıeldifl birçok sabitleri• ordudaa tardedU.. Acaba yamyam .. yılmak ~acil Anı 

8 tul l .lrtln.d... ...r bina ce"'i alSylenmektedlr. beliniz. mektepsiz ve mabeub. kralaa ve 
3 5 metreye Çıkmııtır. o an•· uı • 

1 t A u l l t ••htellf impat'atorsuz, topsuz ve ttlfebia ~bir 
' mfJyODU ıermektedfr. ~at al UÇ U yrıea uU 1ar 8 aaıa 

Y 'T d b ı iL ti l• kabile halkından olmak mı llzun. leleri rın HJlll Br11anlk, 11 ( A. A. ) - Buraya garnizonların a u unaD •• ... • ••• 
d Yer1\ı yurtauı d L d - belki de açlıktan • ilci adam yiylnoe )'aJU· 

Hlcrıt e ID ,. Jakıa Raataym me•kiinde tiddetli kadar zabitlerden t\m lyo aa ar OD 
dl Mil n yam oluyorlar da yüzlerce Tllrk oeeedl Ozo-

kalınlar 3 milyon kiti r. yo • bir fırtına 108 metre aaualutunda blr birinin Yugoılnyıı, Romanya •• rinde hora tepenler, o coaetleıta etlerini 

ıar •• 
dolar zarar yardır. ÇI• hl- blaa çatHIDID yarıaını, bir binanın Yunaalatana kaçtıkları tublt tdll· diıleye dişleye koparanlar nedea • 11Uretl• 

f ı'k.t- l fı l t t Bl ok klmaeler mittir. Kaçanlar arHıada •l•arl blal· anılmıyor. 
ku 

.. metl tedbirler almıf, ye • it- Gıer •• r a mıı ır. rç 

ardım için yeni bir atır ıurett• yaralaamııtır. Bunları• ellik fıımpiyonu bir blnbaıı da nrdır. Birinciler Batavyalı. ikinciler Anupalı 
zedelere J Feliketıedeler altı•ı ameledir ye bHtaney• kaldı· Aakeri ŞGranın kararı laeyecanla da ondan! ... 
tlkraı yapmııtır. dl rılmıtlıırdır. beklenmektedir. M. T. TAN 

ek acınacak bir yazlyette r. ~ B ·ı 
P !tebrik ederim, Ihsan Hanım, dedi. Ta- borçlarını verip dertten kurtuJacaiım... a,ı e mutfak tarafım lpret etti: ... .....,::=====:a::~~=~s;;;-a:~~-~~~İji: T NolO bii, ben det~ ettim. Heri.f, 1~-ıo zaman b~ ~Y kaydetmiyeceiim... -Annem, mutfakta .•. 

l2-lO-SS 1.1 1 r kırdıfl dö~did.ürds~'. dobolaıtırdbı, bır bı· AmKa, çard' ~·~~. f:j·. , _ _.. __ w__ Vkeedtop~~mınd' ~~- ~ , l J ·. çimine ıetir : ızın rcu, u ay ıo- en mı umıb e aa..,ua....-..... çar ere& mer ıvene ,_,..-.. •OfU 

1 TY r N L r n nu ödesen. Artık eliniz ıenifledi ! De- korkmut gibi toparlandı: ıibi seğirtti ve ba..umaldan ua,. iki· .., g r K L ı:: .. :J-<; mez mi? ~ .~ d~da. tatlıim tav~- -. ~e~ayı çelmıiy~ .... ~~ ter atlayarak yukan çdm. 
t: H·'#'*fi'*i- - m, döndü, döndu, bafıma yıkılıverdı. kadnnı bilmez ... Bugünlere irİfıncıye buan abfa mutfakta, ah •... 41 

- ed' bir nefeste bofalttı: l, li· Bakkala, bir sekiz lira kadar borcumuz kadar neler çekilin, bu da ıeçer inpl- çekmİf ke 'e tin "ltün --=. .. on: 
Mahzun, mütevekkil gülünıs ekı: r _ Paradan pulda,. ev;e c:°uldu· var. Kimtenin hakkını inkar etmem... lah ... Talihe fazla ıitem etmek te fe- mut 0 ;uru r v:u ~ ~ bir .. r-
Cec:eden hazırlayıp paket etm _ L~~ ,_,... it kıthit mı var? unu8ec-'-...!'- Hak haktır ama, yol, iz de gözetmeli .•• nadır... atkı alını ydoız' rl : mik ba"--: :UUrt 

lll!lı · talJtll• .ır.aaaa• • • da bulur eı-ıa• f, enne p e 1.wuuye o • 
. . . İtten yüksünmem; o, • iu gibi, bafkaaını · · · Ben, bu borcu, üç aybkları aldıkça, iki· Tekrar kartıma oturdu: müftü. Alnında biri kaflannm üatiİD• 

'-Ykuıunu seven, öğlelere ~d~ :. lidir, maf&Uah··· fına bakmıyor, ter ikifer ödüyordum. Bakkalla da - ite eittii~ni istemiyor dejilim. den, biri aaçla~ın hizumdan çablmlf 
~klarc1& ballanan yavrucak, ,un .. içi ferahlamlftl• etra • • lııma öyle mutabık kalmıttık. Herif, bu ıe· Parasından zıyade, ne dClfUnUyo- iki çatla d Mangaldaki .• baku 
~ ağarmadan kalkıyor, yollara du· pacak bir it arıyordu, elini a fer cevabı dikti: Dilkki.nı bqkuına rum bilirmiıiniz? ed fvkırar ıf·-·-- .Lı__ •-~ iti rulu· ya S . . la cezv e ı llW' uuamur aaJDlyor· 

Yor, alqamlaracak çahtıP yo .. vurdu: tt devredeceğim, memlekete gideceğim, eıını yavq bmftı: du 
)or. Artık onun biz~etİ d~ bana,·~ - Leiendeki çamatırlan unu um, dedi, ayak diredi. Dün, zor sav· - Orada be~ b~ bulur ••• Çoc:u· Beni görünce soluk :rüd ıüldl: 
?hır nıu? •• Eh hastalık, aaghk bepım .~ımuttur· .. ka dım. Ay batı, ne halt edeceğim cak alımlıdır, beienırler de, aeverl• _ A • . • de _,_._1 ~· ' aalll f IU ..... - --..naimı )egene IO • Ekmek ' d b sabah d Eh .. ) b" küfvü Ü ÜDu0 man, ne \JI ettin lt1111111 •• 
~ Ja hastalanır da ya~az de Gitti, serçe a-dı---- bilmiyorum·:· dikkatliçıdikkae tli~ h ' b~·:· 'fOdaY e .. ırül' .. ~, neki, m. ,"' Elile kerevetin kenanm .w-fyor-

nlık hali belki unutuverınm ••• ak ıuJU kanfbr : ki defteri istedi, eaap- mı, onun gon cu5 u ç Yel"ll'M ••• du· 
, 'Yoruhnut' ..:Li iskemleye çöküver· r _ llımlf Biraz kaynar su e e- lar yaptı; yarın o"bür gün onun da eli Helilından olduktan sonra ayıp mı? _· G 1 0 _1!_! • 

'l 15au ' d' b da G" ah 1 Ah .. 1 b' laa O ea, yanıma otur ... nallllll IOI' 

: ec1· Ü meli... doldu du maltızın üı:e- kulajındadır, •paraik. laıye 1.1~:!aktar· un knu. 'oy~ ~.:~'o •. derir.. • ma, çok hastayım ... Hele dla, aim, 
- Ah • .ıı::.: .... e değm ı; Y • G!!X..:;me ıu r • yanır. Huriyenın ç o ta a uaa• a zaman oc:aaı, onu lfe auce ıön dil . d ö•..1:ı- uı_.._ d 

t••- , aevınu._.... ha a1ar \115"" di Elim. • .1 E .... de, ban ha ._ vermıyor um... IUU&&Af U11R1111 e 
• ov...·-tıh ldum Şimdi v • koydu: da haber gönder ... ıze para gır· mı. yceıızm ımnımcıa, dir•td• İki k ba-'- -ıu oldu 

.:ı ,,,...... o ··• nne beri L- onu , ka ı un... ere 7 ua •- m •• 
TV)'le bövl zararsız Daha yaz aa• Ah gelc:Hiinden IRll" mek töyle dunun, üıtelik masraf çık· dm kadıncık oturur... • B .. b•'t" .. dü •--•- ..n.ı 
~ı__ ,, e, · · · - • .. • d unulu· y I b • • • _ _w: ugun u un vucu m, ıu.na •- ıız· 
"&ili'. Aına bunun bir de kara lafı var.. •. liyeceiim, aöyJiyecegım ~ tı ... Gülef misin, ailar mııın? Dertli ara ı yara ıçmı ~ ... : byor 
~ •\PrucaJr ... urlarda, tipilerde aoY Biz yetmİf lira dedik ya, ar· d .... ı: ..:ıtdü: - Batka bir teY istemiyorum... El: ... b "t.. n..u&. 
.. ' o Y&JID yorum... , ı.ı-- Onlara e,uı ... Ha b b' .___ -·'-·· ı ını atına go urm..., ••• 
.. e )'an.. .. 7 um yapıftırQUllU. Be ")•• K ahil yır ır aa.met ~. • .. I . ...,.. ... kal· tık buna ın . . ceb. • e giriyor· - n, ıu uyorum... ızın c • - Gece bır nöbet tuttu; kendim, 
lcı. Çınden COf&ll bir isyanla ayaga baban, yetınlf lira ~enler mi? liğine gülüyorum ... Bak, bir Ulvan 1&• - 3 - kendimden korktum ..• Önce bir lltG .. 

erdi: - mut sanırım ... Öc:ffinç 11 

7
Y Hangi bi- lif nerelere vardı, dayanm ... Ayıkla Bugün, kapıyı Ihsan ablanm or- me ... Ama nasıl iifüme? Her bir azam 

, - A, öyle günlerde göndermem.·· Eski alacak çıkar&Jilar mı pirincin taııaı ıimdl. Artak doiru· tanca laza açımfb. Pakizenin katlan sakır sakır titriyor... Diflerim kwldı, 
~ baiıracakmlf, ama ça;ıract· rini sayayım? "züme bakıyor • ıunu söylesek te kimse İnanmaz ... çatık, ıurab uılm. Yüzünde, bir fır- içim katılacak ... Sonra bir alet. bir•· 
llaıf ... Elbette sözümü dinler, oka ar DuqUD durgun yu A, vallahi. dünyada inanmazlar... tına sonu yorıunluiu vardL Beni tq ... Avuçlanm, tabanlarım aJn alev 
""-lak hakkım var. ... du: benim Dudaklanndaki gülümseyİf söndü, ıörünce, dudaklanmn arasından difle- yanıyor ... Ondan sonra bir ter, bir 

Beni, tasdikten fazla yardıma çagı· _Önce, bu bela?• ~o:: .. ıözleri bulandı: rini göstererek zoraki ıülümaedi; eli· ter ... Böyle ter botanclıima ıörme • 
"n bir iiili,le soqjp: • El· de batırıJll& plmemifti··· .= _Hani, kıyıda kötede saldı satacak mi ııldı: dim. Yatakta ıırıl ıddam olmUfWD .•• 
L._~ Öyle değil mi? Sen, söyle... istetmiftim. her zanıan ;at'~. F.b, bir teJİID ola, aatacaiun... Çinıene - Bonjurl IArkaa var) 
~e beni dinler. .eler ba)rkalm ken ı 

··~ •• - ... bu .. .. ... ... 



Onaltılar Karar Verdi: 

Habeşistan Silih Ve 
Cephane Alabilecek 

SON POSTA 

( SON DAKİKA 
TELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLE 

' -
Londra, 11 ~) - ldtbat lukaaına t'e SDYeyı kanalının ka· ·. 

• telif komiteal bu ıabah c19rlaal panmuma bd• ıitllrllmodiil 
Amansız Bir Harp Başladı 

Jte ~•ı••lflw. takdirde Wd..O.n lldieeJI ._. 
ltalyaya kartı aluıacak ıecrl 

teclbtr!ain teferrtıatmı tubit •d.. meal çok fllphelldir. " 
ak olu 16 aaalı Uli bir komite ._..,_. GarcllJ• pzet..ı 
hfkll etmifti.r. Bu 16 aza......- tn CeniYl'ede baıı&aterecek ge-
m ı.Btere. Fzama. Rua,a, Tir- dlld.rt Fna11Z w Lttıi1k •1ua-
ldy .. LeWı•aa. lıpaoJa. Km-el.. ...._. -ı bpatahilecejiai _. 
Ariaallll.. Sel,Ak•, Renrssra. Y.. ...- •ı• ld: 
• .---. Yepıla.,.a w aauW 
&~LAL. -AL-1 L-l ....._....__ .. c ... , ... nktle luararetJf 
ft~•llWS ~ıa•C&ma~. 

Tatl komi.,_ 6jledft eoma lmaftarbjm Japul bir takun çe
toplmnmı n Eden tanfmdsn •••I• •11n lllnllu .-yetemae 
Japtlan aptıda\d tek\lfled mttt.. brp b• .. hsl.ıbetlıidik shte-
Obrı kabul etmiftir. rlrorlar. f.lv ba _,..hbetalzlik· 

1 - Habefillana karp .kon- lar tee)'JU .......... ..._.. k•dl 
.., siW. ve b.p leYaZlllll ambar- mlel kudntlai artl:aacakbr. " 
paaua laUdırıı..... la9IU.. W,.,a -cab 

2 - ltalr• Ye .w..ı.-. ---
............ kı "Nf a·llar••• Paıt., 11 (Öul) - Lasfltere 
6pb •• ••· lllktmetl.....,.,. ,.,.cak kll-

S - Hem lttatMıflll:aaa " _., -Jr. n Ilı • 11.racat••wn 
hem de ftalya',_ knp be1'e Mr ;r•• alllraclarlar blJ. 
ambargo koymlllDJI olım antetı- ::.;:-w a 
ive yalmı ltalya•ya kar11 ambar.o 
ko7malanaıa tav.wiye emt...ı. ............. LAi ....... "81w'ı 

4 - Neatbl malzemenin 8iWı Londra. 11 (A.A)- Avam •• 
•• •• levMllDI GillWleceiJni ._.ar kawaa .UafuakAr iye
tarı. ~w RuNılt.M 5 t.tri.-.ı s...ladea bok w.ı hap uld ba· 
tarihli llatHlnln eaaı lttihai Mi- ima Amı JI t bllP.•hiında ıap-
....ı ba kus ,..._ Wtibit tmo- b1rJan topleshcla hlkimetten 
mltWw1u t...lbhte wrilwıektit-. laarbl intaç edebilecek hiç bir 

lt19'fter• •D•I kudrettn1 a.dblrl illba• etmemulal Ye 
erbracak böyle bir tedhin de iftiralı etme-

Loııdra, 11 (A.A.) - Ama- meaiDl iatemiye karar vermiıtir. 
barra, M.acariatau n AnaaY..W. lngllt.enl Z..crl tedbirin llklnl 
.. ucri t.edhirleıN iştinlldu ...... Etti 
ilnlla•-.. laiç.-la ~- b,.t- Londra 11 (A..A.) -Taymİs pze
t...a n silaapt kiclık itUiıfın ae- teainin hususi muhabirinin gazetesine 
il tec1Wıtwc1e ne del.ee thldetl ...._._ 
•anek..t edwcvitaln Mlinm..t ne- lıilııluliine ain, lagiltere auuy•J& 
d iedbbter uın11nln mi... ot- kartı zecri tedbirleria ilkini tatbik et
mıpcajı 1ıuaaau11c1a endipler mittir. lnsilten pOllla idu'elİ, Baron 
u1andırmaktachr. Aloiziaiu Amerikaya yayılmak üzere 

ltalyan ..ıauı..ı.&n ablnkı.. v.eceji bir nutuk lyklmyla elbirliii 
W SilNfl k••+wp •• ,.......... ~-W ~ D-- - • 

b-L=- _..J!•- l...&..-..l!- 1...-J'l ~- _m • .umıan 1IW'IDe 
r-ldu --~zm - .,....e~ L- ::J== bir Amerikaa azeteci•ile 

B. Eden'ın noktal nazar--. .. •-- P _, .. , t ___ ..ı_ 1- ..1::-:.:-ül· 
•-•• a.c en ılaMiat•mr m • • e- ™--- YBV s• ... ...,_. • 

r__ mii.- de L....:ı:_ telsiz =----o.a.n 11111 tnalmn DeJI telaı alın ~ -r- .wguu; -~ 
MVN IDll1aablr dlıor ki: laerhmsi bir ltal1w dnlet ~ 

Mm Alll _..___ 1 Defl'İyalm yaymıyacaklanm bildir • ••• • 1 
.. Zecıl h:AW. tt.a,- .... miflerclr. 

Eden Diyor ki: "lngiltere Nasd Başladı 
lıe Öyle Devrm Edecek ,, 

C.11e41e, 11 fA,A)- B. Eden n .... ltat,...Habef •ttllfma 
dair radyoda •fa.Mil Wr -twtrta dı 'adı ld: a.. ... ı. _,_ 

logU... .. aıl • ıh* '- .,lece de•am edecektir. Harp _,...y ... 
bir hafta •r•· SO dea lulıa .- bu Ati"" l>ltiı aek humundald 
arzalanaa faal bir ınahi,.t w--.ıerdlr. 

Bu ittı teralai pat•e.ma.riz. ÇlkıkD ba uda bir çok imanlar 
lltlyor, hır çok oca1dar 11Ön1lyor. Bizim .. ld •e kaymetD doatumuz 
.... ıaıı,. • McWr ....... yuktur. 

Masoftnl Mac•ristana T•fekkUr Etti 
1-dnl. J t ( OMA) - •&u•; buınn Macar Baı•ekili Geaenl 

Gamb6fe J16oMrdiii bir t.ıll'.S. Macariıtan'ıa ıw,.·,. bqa p 
tvdljl doatluldan dola11 tapkklr ..... n ıt.J,_ .._ ~bil' 
amm uautmıı•calam ~dirmlftiı' .. 

ltalra.......,... Torpil D6kUlmedl 
Roma, 11 ( A.A ) - ıtaı,.. lim••arı me11ee11m torpil k.. 

.... bt'I ..... rdrt' h• •e ha haberin .... n.i lt.a1yan 
-.... .ı- ......ukWi telAfa dltlr••k lPn cabnl11111 oldafu 
ue-cll•ektedlr. • 

iki ltalyan Tan-esi DDtDrDldU 
Bwa•, l t t Önl) - Hab..ıer Hsar .__. iki Jaalraa ta,. .,. ................ . 

· lskenclerlyede Bayllk Bir Geçit R....r 
Lı•dr .. J ı (ÔUI) - .... hh•deriye Ul Mım bqhakam •• Mı'°' fıvbllde fEomlserllı kara •• Jan'a kumandalllan llllndı makine

'-tmlt muhtelit Jıw.lllz·Mılır lmnetlut lsnf.t• t.ljlk bir pçlt 
..... ı yapdnırlfbt. 
IMenderlyede lngwz Flloau Manevra Yaptı 

'" ••Fire, il (A.A., - U.. htlkfunetl llena Matrona alvJJ 
.. ,, ....... 'ı epip' ,.... • 'J'ir. 

........... ı ı (A.A.) - • 1-nlla .... _ ....... _ hOyl 
manevrelan 1'uab 7aplm11 n mwnalar._ - ııld. -kalt
lanada blylk bir geçit nıml oın...-. 

lllllr• a.fk11 .. ndll•ı Cepheyi Gezdi 
A.mna, 11 ( A.A ) - ftalyn Baıkumandanı General dö Boao 

Adiırat ft Adaa dvarıada cephe1I ıezmlttir. 

Adua Bir Kital Manza 
rası Arzediyor 

Addisababa, 11 (A.A.) - Reuter ajansının se1ahiye 
kaynaklardan öğrendiğine göre Aduada Habeş kuvv 
leri 2,500 Italyan askerini bugün kılıçtan geçirmifler 

Sabaha kadar muhtelif Avrupa merkezlerinden 
aldığımız telsizler Adua etrafında çok kanlı çar
pııma1ar olduğunda mtltteflktlr. Ancak bunlardan 
bazılan Au,aın Habeıliler tarafındaa zapbnı bir 
kıımı de muharebenin deYam etmekte olduğunu ı 
bildirmektedir. Roma iH Adua'mn Habqliler 
tarafından iltlrdat edildiii tekzip etmektedir. Ea 

ıoa aldığım11 telaiz haberleri ıunlarcLr: 
Londra, ı 2 (Ôıel) - Adlıababadan bil 

rUdiğin ıöre Habeı kuYvetleri gece karanlı 
blliatlfade, ılddetli bir baıkın yaparak 
Armm ve phrl İtalyanlardan İltirclat elmiftir. 
kat bY haber sabaha kadar baık taraftan te'~ 
memiftir. ltal1anlann za7iab(2500)e balli o 

Habeşlerin Mukabil Taarru 
Berlln. 11 [Özel] - AdiAba• 

ba'dan Rö1tere bUdlrlldiiine na
zaran Adua etrafmda Habeı or
dalan mukabil taarruza ıeçmlfler 
ve çok kanlı muharebeler olmuı· 
bir. Habet oıduau Adua'yı ıar
mıı ve burada bulunan 2500 
ltalyaa aakerlni katJetmiftlr. Ha• 
beflilv karanlıktan blllatifade 
hkum etmltl•rdir. ltalyanlar da 
mukabil tauruzlarda bulunmuı 
ve her iki taraf aiu' zayiat ver• 

•ittir· 
Cenupta ltal7aa ku•Yetlerl, 

tankları, topçuları •• tanareı .. 
rile Vali mıntakuıncla ilerlemek· 
tedirler. 

Bir kltal manzarası 
Adua 11 (A. A.) - Şehrin 

cenubunda bapyan bqlıyan mu
Uıebe hazan hakiki bir kltal 
mamarua almaktadır. Ş.hlr h .. 
mea tamamen bot "bldir. Zira 
iki taraftan biç biri, topca at .. 
ıin• maruz olma• yhtınden, ıelı
rl gDndllz lfgal etmek lıtem .. 
•ektedir. 

Ajaa11n nota ı 

Bot olduiu bilcllrUen ıehrln 
t.ml telgrafta ıuçlnlde okundu
tandaa baam Adaa oldupnu 
lbti7atla kabul etmek lbamdır. 

Akaum ... 
Roma, 11 (A.A.) - Reuter 

ajanM aytan bildiriyor: 
S&Jlendltine gire, makaddu 

bir ıehlr olan Aksum'u bombar
dımaa etmek ialemi1e11 ltalyanlar, 
ha f9brin öteki laarp b6lgelerln
de 1apdacak hareketler aoauçan
da derine d&tmeıinl beklemeli 
tercih etmektedirler. 

Rumi çennler Adua'nı:ı Ha
beti• tarafıadan tekrar ahadıjı
u dair olaa haberi keaiıı olarak 
yalaalamaktadır!ar. 

llnlren •olceaahı 
Aamara, 11 (AA) Erltre - Raı 

SeJU1D, Adnanın ı 5 kilometre 
dop kneylncle bulanan Marlam 
Soaıafoa Yadiaine doğra çekilmek 
sorunda kal•ftar. 

Gea•al Maravipan'ın ko•u
tanbğı albndaki ltalyan ~· ce
aalu, Ru Seyum 'un, Amba·S.bat 
Ye Geacleata ci•anndaki ıerl 
kollanaa 7eodikten aonra, Emba· 
Gherioa, Chldamneret Ye 71 ~3 
rakımlı Raiı dağındaki me•zlleriııl 
tahkim etmektedir. BtUDn ker
van yollan, ltalyenlar taraflndan 
bct•uıtur. 

Mekarde'tle 
Gea•al Saatiai, Habefleri 

Ma karda mevkliode yendikten 
aoara 2829 metre ylllueldlpadeld 

Adagramuı mevkline doğru Uer
mektedlr. 

Dört Amerlkeb Telala 
MUteheaaı.. Adlaabebll'd• 

Ci bu ti, 11 ( Özel ) - Dört 
Amerllcalı telılz mllteha11111 ıllbay 
Ciboti'ye gelmiştir. Banlar yarın 
Adisababaya gideceklerdlr. 

Uel • Ual Habetlerln Ellnd• 
Adlaababa, 11 (A.A.) - Reu

ter ajan11 aytanndan: 
Diredoua'da Hab9f kaynağın• 

dan aelen bir haberde, Habeı kuv· 
Yetlerlnln Ual • Ual ve Ouardairi 
ele geçirdlrlerl bildirilmektedir. 

Rome Tekatp l!dt,or 
Roma, 1 l (Özel)- Havu ajan-

11 aytanmn Hab .. lerlo Adiırat'ı 
ald!klanna dair vermlı oldutu 
haber aııluzdır. 

ltelr• Tarrerelerl Bomba Ve 
Berannam• Ai17orler 

Aamara, 11 - Viya Roma • 
ltalyaa tanarelerlnln Adua, Adlr 
rat Ye Abum tehlrlerlııl bombar-
dıman ederek ıehlr halklndaa 
binlerce telefat ika etmlf olduk· 
lanna dair çakan haberler 7alan
dır. Hareket uaumcla 3 koldan 
ilerlemekte olan kunetlerimld 
dsr ıeçitlerin kenarlanada hikim 
ormanlardan baakma utratmak 
iıtiyen dlifman kavvıtlvlne bolD" 
ba ablm11tır. 

Adua, Adigrat Ye Akaums 
bomba 7erlne halla le.Um Ye ıa• 
dık olmaia datet eden beJaDD .. 
meler atılmıftır. 

Habetlerln Pllan 

Berlin, 1 1 ( Özel ) - Cibutı
den ltalyacla çıkan Stampa ıue
teılne bildirildiğine gare Oıaden 
mıntakuındald Hab9f kunetlerl 
daha iyi mukavemet etmek lnrı 
dllz uaılden ricat ederek Yala 
tepelerine çekiJmektedlrlv. 

Habeı orduau ba ıurıtle 
ltalya ordusunu çilde uzun bJr 
yUrlylfe icbar ederek 1ormak 
mabadını gitmektedir. 

Teyit Etmeyan Bir Haber 
Daha 

Londra, 12 (Özel) - Habeı 
lmmaadanlanadan birinin 12 bin 
ldflllk mai,.tile ltaı,anlara lltillak 
ettijio• dair Aa ..... clald ıtaı,. 
kayaaldanamn nrilea babw 
batka hiçbir tarafta teyit eclll-
memiıtlr. 

lnglllz aallbl we H•b•fl•r 

Loadra, 11 <t1; .. ~•atbary 
bq Peakopoaua iı altua-
cla papawdu bir _ l'•P basln 
clıt bakam S...el Hoarı ile aa
rlftlktea aoara Habefilt- bir 

Kasıl Haç he1eU ılader" 
derplf edUmlıtlr. 

ŞlddeUI muhnrebeler 

Adiubaba 11 (Özel) -
bin Hab .. g6nlillall burada 
tlln techizatlarile lmpuat 
emrini beklemektedir. 
ltalyan hatlan gerilerinde hD 
larda bulanmak için buıulf 
çete tqldl etmek arzusunda 

Şimal 11nınada blJlk 
harbin baılamıı oldujıı t 
etmektedir. 

Tolkait, Azlre ve Oıan 
tablannda ltulyan bomb 
manları çok tlddetlldlr. Ga 
ı• ıöre ltalyanlar çok ku• 
mevzileri piyade hDcumc J 
makauln dltlrmeyı çalıııy 
ltalyanlann bqlıca faall,.tl 
dm •• Adiarat mmtakal 
lnkltaf etmektedir. 

Muu Ali clajı dftftllda 
ademeler çok pddetlgmhltll'ıi 

Çanakkalenin Bugün 
Vaziyeti 

"Tedbirleri Alm 
ta Tereddüt Et 

v• 
yecegıı,, 

Anbra 12 (Telefonla) -Dllll 
mataycla Afyonbnhiaar saylaYI 

Tiirkerin yuldrale Boiazma ~ 
mit olcluiu takririn müalrereai 
laakb. 8erç Tiirlrs, tabirinin 
a.,.inden ene! söz alarak na1.-: 

anm fiyle izah etti: 
((-Baain dGn,anm danama 

miftir. Bütiina clibıp, hummaln ..,.-

.......... 
Bu meddeJi blchrahm Ye icap 

.. Milletler CeaıQ.dne ....... ~ 
Tfirkeria bu beJuaatmdan aom~ 

Mtrede buhman Harlaiye Y 

.... slfatile DsWliye ftldli 

eli: 

- Ç.Wlrlcelmia ........ . 
Boiamr haldnnda ,...._ .... ~ 
.. icsW... Bepelmilel ... .... 
~ tİ • örfi" D.:ı..1-Mlll 1 yonaz. _,_ _,,,olsa,..... ....... ~ 

IOewanu 1 llCİ ~) 
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RAS SEYUM iLK E~_E_i_T_AAT 

SON POSTA Sayfa 7 

ETMEDi 

lngiliz Gazetelerine Göre ... 

ah.nesinde 
ekleniyor 

lngiliz, Fransız Ve ltalyan Gazeteleri 
Cenevrede Durumu Nasıl Görüyorlar? 

Y ı B k N Londra 11 (A.A.) - Cenevre du • ı temin edilen topluluğu istisnai bir ha-

c h d Hah eş ara } arı 0 a a a 0 e ıumlannı tefsir eden Daily Telegr ph dise telakki etmekte ve İtalyan ahnlisi 

P e e . gazetesinin diplomatik muharriri di • ı' faal ve zengin olan lalin Amerikadaki 

N D H ta bakici Var yor ki: devletlerden hiç birinin bu karar dışın-

D ktor Ve C e a S «lrtibnt ve telif komitesinin ödevi da kalmadığını kaydetmektedir. 
O _.. hassatan güçtür. Eğer bir abluka ya • ı ccOeuvere)) gazetesi, Musolininin, 

kar 
E- taarruzuna k .... 

1 
müdafaasız bir bald ol- pılmaz ise zecri tedbirlerin vereceği so-

1 
İngiltere Kızıldenizdeki bütün liman la-

f 1 olan Adigrattan çı ıp - y ah 1 
Adisababadan: ordunun ta ya d .. düğünü söylemek· duklannın, Adisababada 6000 ve Dire • nuç hatalı olacaktır. Fransa, 6 Y ut 8 rm nb uka altına alınmasını teklif et-

H ı b 
.. Uluslar Kuru· ritr~ budaduna ka ar sur duvnda da (2000) bitaraf ecnebi bulun- hafta irinde bütün. tedbirlerin sonsuz mezden evvel müzakereye gıntnıene 

abet mparatoru ugun b • • tedırler · · · A d ~ M r · bild · ·1m • • • h ~ nıunn bir telgraf daha cöndererek Ha epsbil Gen: İmparatorun yakinlerinden ~ı~ısak • uf~~nu~ d~5h0.~kn!ye . .ın •. esı ıçınt er, olduğunun anlllfılacağı kanaatindedir. çalıtac ğmı sanmakta ve tunları söy-
.,__ d.::ı:.. .. ı tekrar • bild. resmi teblığı o u- se ırm ıı.en ı u umetine muracaat e me· F l 
-:nı~ henüz harbe baılaına '6~ duanın aukutun~ ıren si lmrnrlaıtınldı. lngiliz hükumetinin de fikri ransanın· emektedir: 
dır:•· . • d iutn bir hükO- duktan so!""~ !~e: dört günde almamı§· Bir müddet sonra Türk, İngiltere, Ame- ki gibidir. Fakat bu arada İngiliz hüku· «Duçe, durumun Afrikndnki ordusu 

u hususta fikriniUl ı~r uKurwnundan is- crMusolinı d.?~yı haftada hatta dört ay- rika, Fransa, Almanya, Belçika, Yunan ve meli tefrİİ kuvvetlerden yeni salahiyet irin tehlikeli oldugµw nu knvr makta ve 
'?el memuru «artık us ar .. birn te- tır. O Aduayı 0 • • ' Mısır sefirleri bu bapta hükumetlerine tel- • • r 
lırhamda bulunmuyoruz.. Ancak ınu d di. da bile alamaz» deml§tır. . ? f ekti! ve ıtımat almıt bulunacak ve Fransız lngilterenin İtalyanlar tarafından Ha • 
heddülat olursa, haberdar ediyoruz» e Bir ltalyan konsoloıu ne dylarordı. A ıraEç. l ert. ·1 ki d·1· kabinesinde de, ihtimal verildiği gibi, betistanda herhangi bir ıu .. el muvaffo. 

l ···ı den sonra son zaman a • ır er ayyarc ı e na e ı ıyor • ik\ikl ıl l 
ilk ~QTpıfma ar . d:::.: . Dün og e 

1 
ttal:an konsoloslanndan Habeı tayyarelerinin 11·mal cephesinden bazı önemli değlf er yap mıt 0 a.· kiye elde edilmesine meyd n verme· 

h be gırme -ıs• dısababaya ge en " ' B ·ki · h .. kU t ·· • k Hnbet ordusunun henüz ar • uh • • . il .... ,tüm. muhar belerden esir edilen bir İtalyan bin- caktır. u ı yenı u me , onemı ço den sonuna kadar gitmeyi tercih ede-
bakkındaki beyanatla ıimnlde ç~:ın '; :z:a~ı bın~. ~. g::;m olmak üxere bel ltalyandnn baıısı ile iki yerli it lyan u.ıbitini ve gene geniş kararlar almak mecburiyetinde ceğini nlatmaktadır.» 
rebeler olduğu hakkında neifedı;: e tor .. ~ep bir kafile Adisababaye. nazır ele geçen bir knç makineli tüfeği getir • kain aklardır Uluslar Sosyetesinin te· 
biç te izaha lüzum görmeden, P.ara mur esini tırmandığı zaman bız gaze- melde olduğu haberi geldi. c • • • w . • 
gönderd::ı:.: b t '-afta Adua ile Adıgralı? Entoto tepd ..•. ce §8.fırdılar. Bunlar D li rı._ vilsiz surette iktıdaraızlığmı ıtıraf et-

'6• u e'I>• larile tahli· tecileri ora a gorun f k 1 - ey &;dUipres - .ik db• l .. 
Jiabe}liler tarafından kendi arzu ü- k Debra Markostaki ta!yan .onso 0

• Ad 'd . mesi ve yahut enerJ te ır ere mura· 
Ye edildiği ve ıimdiye kadar akya~t: :a. ~: ;:~or Vinkur<> Dognimo ıle refikası ve U8 8 · caat edilmesi icap ettiği meselesini hal-
&ademelerin ancak hudut kar 0 _:ı. t ·d· İ l 1 · • · } d 0 

d . la d ibaret olduğu ua· arkadaı an ~ ı. 
1 

k l birçoğu silahlı ta yan ar nib yet Aduayı t}gal ettıler. ledecek er ır. 
;u:ı.~1 ~ıtma r an Mıı.iyetlennde 7 ~ ır, Banlar Afri • Hnbetistanın ııimnldeki en büyük ıchrinin Time de Soıyetenin ltalyanın ta-
e ı ektedır. • kırk muhafızları va . 1• • •• k · üzerinde bugün İtalyan sancağı dalg lan • ' . ' • • • 

R Seyuma 7 ic'at emrı k al lannı tapn Mavı Nili yu:z:ere geçı~ maktadır. landığı durum dolayısıle kendısını ya 
aı b d n a P , b. 1 uluktan sonra Adı- ek h ' r ti 

Fakat bana çok mevsuk bir mern =~A on dört günl~k ır yo c Bu suretle 39 aene evvelki hezimette ö- fanliyete geçm ' ya ut mes u ıye e-
anlattıklanna göre Aduada geçen h 

1 
aababaya geliyoriaı:d~e Habeılilerden hiç· ~~' eair düıen altı bin İtalyan evladının rinden feragat etmek ıklarmdan birini 

'1akayi fUdur: 1 az, İmpara· İtalyanların hı?: m~ kalmadıklarını mtikamı almmIJ oldu! seçmek zorunda gördüğünü yazıyor ve 
İtalyan istilası baılar bBJ am 1 üze- bir fena muame Y ib. bu İtalyanlar İtalyan Üç gün muharebe d" ki 

lor, §İmalde ve İtalya ordular;:::~man· Böylediler .. ~ısıl ~e 1 
ehirlerini b~mbardı- ltalyan askerleri dünyayı sarsan üç gün- ıyor : • . . A 

a-inde bulunan Habeı kuvvet d. İt l • tayyarelennın ~ .. '1 d§ ;;;.;..,i2 vakit ıac.ınp lük bir muhareb den sonra ıehre girerken uM. Aloızı, Hab~ıstanın teşkilatı 
•..ı rnUracaal e ıp • ttiklerim ıoy e "6 ... - " vil~ ~ 1 • • k b d w d ua eden Raı Seyuına, • ··saade et· man e nl de hademeleri harb. ve ayet konagına talyanın, kırmızı, beyaz ıyı, sayısı ço ve ayrete eger ere-
--1 Ad ....trmelenne mu kaldılar Ne o ar, ne il ---'-'! b • -'-!lirk Ad f afın "'""''arın uaya r.---- .: d h berdar bile değildirler. YCJ ın:lllUJ ayragı çcıu en, ua se c- cede techiz edilmif bir ordu tnr • 
rnesini cmretmİJ. traftaki baıladıgm an a w rinde en çok faaliyet gösteren Musolininin • . ,.. b. •. d f h k 

Bu ric'atten som'• Ras Seyum e ·· • Bir ltalyan magazası iki oğlile damadı d havada uçuyor ve t Y· dan ıstılasını, metru ır mu a aa a • 
tepeleri İ§gal edecek v-: bu s~etleaı:~ Maamafilı Habefliler İtaly~ karı~ yarelerinin kanatlarını iğerek hayratı selam- kı olarak göstermeğe kalkıttıiı zaman 
levlileri hırpalıyacıı:1'. bir ~Y~ cilihlarla dürüst hareket etmek ~.çin ellderınden :cır lıyorlardı. kendisini mütecaviz bir devletin yapa-
Bu niçin de kendısıne çoıp• es ıyorlar Hatta bugun, A ua bom ar ı· D .. rt 1 rtr . d 
rn·~~h 22 ooo asker verilmifti. yap h b~ri gelir gelmez mağaznsı kapntı· 0 ~n 1 po e bileceği en aykırı bır propagan ayn 

"; k ;zbu ~e itaat edecek yerde R~ man~ ~ ileri gelen İtaly n tüccarların • Hnbeşistanda 24 aaaat kaldıktan ve A- kaptırmıt bulunuyordu.» 
s a ah b. ' --bul etmif ve ftalyanlan dört lan Ganu tnkise mnaa:z:aı;ını tekrar açmak duanın iıgalinj gördükten sonra fU dört can- D ·ı H ld t . uı 1 s eyum ar ı aw dan o ' - . 1 lı portre bende denn· bır· ha•·- bırakt • aı y er gaze esı, us ar OS· .. b 01nıi tir . eri1mi r Buradaki Avrupa I• u.ı.. ı. 
Rl.ln durdura ı J • • • • • müsa desı v 1 ır. im pardır. Çün- ı - Muharebede maktul düten ilk hal- yelesinin, muzaffer olmak istediği tak· 

Jnparatorun ıkınoı emrı Se- lnr bund~n ~ok =nı::s:U ~mı ancak yan zabitinin açık mezarı ba§ında çıplak dirde çabuk, keıin ve sarıılmaz bir 

imparator müteaddi~lkdefaıı;:ıgı .... R~rlere kbü onl: !~:!ıınd:n tedarik edebilmek • :aı~ e~b~uran 1tay7 ve -~i~ahl, ~aknt tarzda harekete geçmesi gerektiğini 
Yuma t 1 f çekerek ı ver u :z:a epsı e oz.a antnJf yan ~er en. , 
itaat t e gr~. ihtar etmif ve nihayet gayet leydiler. k 2 - Ayni tepenin eteiinde, cüppesinin knydedıyor. 
sert b: ~:::::a hükumet merkezind~ karar- Ne doktor, na de hcutab~ ıcıce • ~~~dan k~lm ve çivili ve çamurlu pot~eri Bunların tersine olarak Daily Mail, 
laıtırılan lanı tatbik etmediği takdırde ge- Dört gün muharebeler olan şunal :ir go~en bır hnlyan .~~!olik papazı, hır sa- zecri tedbirlerin tatbikine ba9lanmaz· 
ti ~ P • d. • be aralılannn bakacak ne libiahmer çadınnın onune konmuı ve s n· • . • k l 

çagırılacağını bil tnnlJ• I t run besinde, Ha § Y d b. tek doktor var• dık tahtalarmdan yap·'-·· b. h .. .. d dan evvel, bırkaç gün geçmeaı gere o • 
Bunu .. erine Ras Seyum mpara o ek lıutabakıcı T• ne e ır ... ~ ır açın onun e ... • eınr· ? u:z: . umartesi gecesi A· t lıl lduğu gibi bırakılmak • durmuft Habeıistan toprağında ilk pazar dugunu yazarak, Soayetenin yennde 
ınc ıtaat etmif ve c .. dır ve yara ar 0 a · · kt lını b• • · 1 · • lm ak duadnki k tlerini geri çe~. bunu go- t d ymı yapma a. o yan ır ıstıca göstermıf o am 

ren halya:ı:;~a pazar günü elin doğarken 8 ır. Aduada beyaz kadın yok Dik ve kayalık yolda için akilane bir surette hareket edece· 
fehri İ§gal etmiılerdir. .... el afla be- ada bir beyaz kadın bulundu~u v~ Bir kamyon kolu dik ve kayalık yoldan ğini ve böylece görüşmelere vakit bıra· 

Bugün İmparatorun çektiği t grd •. ~~d····· .ddia cdilmitti· Buradakı salı· çıkıyor ve haçın yanında yanan mumlan gö- ka .. T' edi 
raher Adua ve Adigrntın cttarafunı:r: an ~u öldu ugu ı f Aduada hiçbir beyaz kn· rür gönnez motörlerini durdurup kamyon- cagını ı ave yor. 
kaveınet edilmeksizin» ltalyan taı:afın an biahmer hey~~ resmen tebliğ etıniıtir. larından iniyor ve haçın önünde diz çok • ltelyan Matbuatının isyanı 
l§gal edildiği de resmen tebliğ edildı. enu· dm bulunma .

1 
•
1

... nakledilemiyor müş olan grupa Yaklatarak onlar da diz Roma 11 (A.A.) - Cenevrenin Jaı. 
Şimdi Hnbcı kuvvetleri Aduanın c Tayyare ı e ı a~ . . ltnl çöküyorlar. Tavuk, keçi aütü ve aaire gibi hakkı d ehirl d b 1 p 

Lundaki dağ geçitlerini muhafaza etmek • HükUınet Kmlbaç t•~-:C~~' kork~~: hediyeler getirmiş olan bir sürü Habqli, bir ran ., n a t e~ e , u un~ o-
ledi, ler t ıırelcri tarafından duıurulur • 1 tarafta durmuş, bu garip manzarayı seyre- polo dı Roma gazetesı dıyor ki: 

. . 1 atora geç ayy ile ilzç ve saır e- • I Ş ku h 
A Aduanın sukutu haberı ınpar buradan ce~bey~ tayyareemektedir. Habeı dıyor ar. «18 ay Mançurl, 26 ay da a arbl 

Mek lka'de Ulu lar Cemiyeti 
ile Ber b r 

Meksika 11 (A.A.) - Dıt İtleri Ba
kanı tarafından yapılan bir bildirikte 
bilhnssa şu kayıtlar vardır: 

Meksika Uluslar Sosyetesine andık· 
tır. 16 ıncı madde mucibince tasarla • 
nan zecri tedbirleri kabul ve bu gayeı 
de barıta varılacağını ümit etmektedir 

Sovyet Delegealnln Beyan il 

MoıkoYa, 11 (A.A.) - Sov· 
yetler birliği delegesi B. Potemkln 
uluslnr ıosyetesi a&1amble1iindcki 
beyanatında, demi§tir ki: 

•• Soıyet nln bUtUn azası, 11os· 
yeto ozaıındnn bir devlet tornra

fından aYaşa mllracnat vo paktın 
12 inci madd inin lbltıl edildiğini 
tesblt etmekten tevellüt eden 
mesnl kararı ittihaz etm lldlrler. 

icraat birliği, sosyete ez&1ın· 

dan bir devletin toprak blltUnlU· 
illnU ve lıtiklilinl tehdit eden 

ve blltUn beşerlyet için bir toh· 
llke teıkil eden müstemleke ge· 
nlşletllme1l tem yUIUnll taıam· 

mun ottl~l anlaımarlığı ortadon 
kaldırmak için en emin çaredir. 

ltelya Harbiye Nezaretinde 

DeGltlkllk olmıyecak 
Roma, l 1 ( A. A. ) - Stef ani 

ajanıı, bir Fransız ajanıının ulusal 
mndafaa bakanlığı yüksek me· 

murlnrından bir çoğunun baıka 
memuriyetlere nrlloceği hakkın· 
dokl hnberlıri yal nlamaktadır. 

\'asıl olmuştur. Adi vazımı aıbhıye ıonderem b* h lde kendi 3 - Yanıb ıında duran bir çndırda münasebetile tatbik edilmemiş olan 18 
Bununıebebid~postakoıucusunı;;. • ynrahlan yaralan sargıs;:;1mırktııdirler (15) tane yerli yaralı yatıyor. Hep&i de dd • it l hakkında tatbiki. Çanakkalenin Bugün• 

&ababayn telefon edilebilecek ınev ıe va• ba§1arınn ölmeğe terke ı e e . • müsJürnan ve yaralanndan hiç te fikil.yet ma enın a ya ınsa• 
tabilrnek için bir bayii yol alınağa mecbur Habeıler ve Uluslar Sosyet~sı. . ebni!.orlar. _ikisi Ha~, kul°funlrının tesi· ?ı.isyana ~evkediyor. Bunun sebebi, bu kü Vaziyeti 
kalını olmnsıdır. Kurumunun 6 lar komıtesın•n ~e olmek uzere. ı::tnıllannda İtalyan ısali- iki devletın Cenevrede müzaheret te • (Baı tarafı birinci yüzde) 
fi b malamatı yolı Uluslar .. tecaviz teli.kki ebnesi burada biahrner bademelen dolaııyor. min etmit olmalandır. Bu andan itiba· artması tabiidir. Beklenmedik lhtimal-

a eş memurlarının . ltalyayı ınu artık bir ıeyler yapa- Ameliyat çadırı ön .. d 
B Jannm Adua c:ı- Uluslar Kurumunun un e ren ltalyanın ruh ve vicdanı Cenevredo )er karşısında kalırsak icap eden ted-

uradaki Habeı memur eril telefabn ğ kanaatini uyandınnııtır. Tepeye doğru uzun boylu, zayıf ve si- d .... 1d. 
'V~rındaki muhareb.elerde~ v ati: yok. Ba· ca 

1 Belçikalı zabitler y~h bir yerli ftalyan n feri çıkıyor. Sağ egı ır. birleri almakta tereddüt ebnlyeceğiz. 
miktarı hakkında hıç nıalum 

1 
bizdeki d allim olarak bulu- eh, boynundan asılmıı ve k ndan kınmzı Fransız G zetelerl Ne Dly9rlar Bunu her yerde söyledik ve aöyliyece-

na }tnlyanlann telefat r~k.aı;::;;n da ne Habe! ordua:n b:y:u askeriyesinde~ on 
1 
olmuş bir sargile ~ağlı. Yürüyemiyor. K1• Pariı 11 (A.A.) - Cenevrede 51 ğlz. (Alkıtlar). 

;::ııuoıata uymuyor. Her iki d bi bir fik· nan eski Bel~ükfırn f tarafından gen ça· sa boylu, esmer bır ltalyan siyah gömlek- devlet, İtalyanın paktı çiğnemekten Verdiğim"' cevapta, bütün endite ve 
• ~ar zayiat verdiği hakkın a ç zabit, Bel~. avde: ~tınek üzeredirler. lisi sağ kolunu beline dolamış, arkada!'ına 

tirnu yok» dediler. ğınldıklan ~çın l b landa yardım ediyor. suçlu olduğuna karar verdiklerinden, arzulnn tatmin edecek haberler varduı, 

T l I tele/on yok Gaıp lıonıo ~1 aba ··t • Arkalanndan bir sediye taııyan iki ftal- gazeteler, bu mahkUmiyetin hemen he- aanınm.» 
e gıra ' el Adısaba ya rnu evce hhi f . -•! 

ı gubi ye Bir hafta evv • ·· l n yan 11 ye ne en Ceuyor. Sediyede yüzü men toplulukla almm~ bir karar oldu- Bu iz&hab müteakip Şükrü Ka,.. 
d Her ne kadar İtalyanlar Ger ? . ilin e- cihen yola çıkan ve kayboldu~;o\e~e . koyun yatnuf, vücudü kıvnlmıf. Fakat ba-/ha baıka tehirleri. :ıaptet!ı:::ba ara· İtalyanın Mogalo konsolos~. . ~l~y: ğımuı.mnk için diıini &dc:an yerli bir İtalyan ğunu önemle kaydetmektedirler. ktinüden İnmif ve kamutay meaal.a 

IYorlarga da bu fehırlerle dığın· iki haftalık mesafede unıtTR asken yatıyor. Ecno dö Paria gazetesinde pertinaka, devam etmiftlr. 
•:nda telgraf veya telefon bath 0ın;8 •t et· ~a~ bulunınuftur· Bunlan, ameliyat çadın önümle duran 
<ian, İtalyanların iddialannı buraca eyı tın e d Aduanın zaptını beynz önlüklü bir doktor bekliyordu. 
tn k kabil değildir. ltalyan Ta yo;;,dirdi Bütün bu manzarayı etraftan kalkan bir 

y eğane haber t da Roına radyosu ftal- toz bulutu gölgel tiyordu. 
Cerlo b·d-'...: h -•-~t &akJand• buraya Dün ıece aaa on t ttiklerini ve muznf- Bir müddet sonra mumlar söndü ve Ro-

gu ı caı arıeaa iki d -z» Adu•Jl sap e rıen yegane haber (tbİrÇO~· ~e . e ':oo y~la~ ledilderini bildirdikleri %tlm n ma askerleri, tekrar ileri yürüyüıe koyul-
talyan tayyaresinin ,ebrin uzenne .... ferane .iler elind çok az kimse vardı. Bu dular. 
h~ınha attıklannı, bet ffabeflinİn öl~:f:; Eın~~;~.t~ bile bundan maluma· 
llu 'Ve birçoklannın da yaralandıiınt, • . sıra a 
«homb rd halkın kuvvei maneYJfell b yoktu- -· .. tı otelin salonunu çın· 
•• ıntanın L d ~ l) bll• c• vanezze aaa- -'-- b ll~erinı:l e hiçbir fena tesir yapma ıguıı ıo sırada iyi haber IUAU memur a-
dıriyord latbiı bir lil . kılıç ve mızraklarının 

, lier n: kadar Adu ve Adiıratın za~~ na ~!; A~:dan yirmi mil ötede dur• 
dılrni olduğu hem talyanlar, heın dde 1 • it lyda u .... nı aöylüyordu. 
heıı·ı , UY. edflınJııe e, rrı dur u~ ~ l d 

ı er tarafından tebug )arı da da• Diplomatlar top an ı 
t~ntorun yakini olanlardan ~azık kimseler h K r Diplomatik içtima ettL 
I 1 oldufu halde, burada bırço Dece- Bu saba ~iredava ıebirJerinin bava 
tnparator ailesine mensup otmıyan b. Adisababa ve 

lbaç liaile Seliıi kumandasında bulunan ır 

- Deyli Elapres _ 

lngilter de ·· dafaa 
1 t•krazı 

Londra, 11 ( A. A. ) - Y km· 
da u UluiBI mDdaf aa ,, lıtlkrazı 
namı altmda bir iıtikraz yapıla· 
caktır. Eriheli 1talyan a1brlerl harbe gidiyorlar 
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Yaptırırken enı 
Halılar Yem ıY yapt.rdığıa•• ıaman Mod 

ban; onan içine apteıbaoe Japhr- a 

Bu 16rdlt
i'Unllz yer 
hahlan ıv• 

de yapılmı.

br. Kabaca •• 
111rekçı bir 
kana ••0111 tlze
riaı ~lae ka
lınca ipliklerlı 
lfleaerek mey• 
dana ı•llait
tlr. Fakat bel
ki dı birçok· 

larauza ••dea hah yapmıı 
tlbl bDJlk bir ip hqlamak 
pek zor ıelecıktlr. Eaaaea 
be.iki dı latedipm malsemıyl 
bulmakta •lfklllt çekecık
alalzdlr. Fakat lraekler oka-
dar atısel ki.. Bunlan &lr ta
rafa atmak 1uık. O uma• · 
aJm araeklerf Jaabk için dı 
kallaaablllnlnlz. Bilbaua ı .. 

deki ile •• aıatadakl anı tın •• ,az.ı yaatık olur. Eter bba 
bir yDa Yı kaba bir &-ıll ıeçerHab, çabuk biter. Baradaldlıı 
kahve reaıi •• bez uaa lzırlnı yapıllDlfbr. Fakat 111 naklerl 
edaawn •ıyaıım tutacak .. klldı dıiiftlrebWnlab. 

Bir Ev Kadınının Dolabın- A/atur/ca/ık 
da Neler Bulunmalıdır ? 

ÇARŞAF ı Her yatak fçia 
Mklzer vıya alteıar çarpf 1anl 
tlç yatak ça11afı. iç 1orııa 
çarşafı. 

YASTIK YOZO ı Çift karyo
lalar için altı. tek karyolalar lçla 
iç tanı y aıbk ytlzD. 

HAVLULARı Em her b1w 
ferdi :çin içer tane bllytlk hamam 
havluu, albpr tanı yllz haYluau. 
Et•r herk• için a1n bir nak 
aeçllirae haYlular blrblrlae kan.
mas. 

SOFRA ÔRTOSO: Oç kah
•alb &rtlal, Dç lflı J••eti •· 
tld, iç .... J••etl lrtlld. 

PEÇETA : Klçllk bir aile için 
Od dlzlaı Yıyabat yakarıda bala· 
aedllıa artllerclıa her biri •• 
altı peçeta. 

MUTFAK BEZLERi ı 6 bar
dak bızl, 1 tabak bed, iç lnıla-

plr bııJ, 6 tos bezi, 3 ocak bızl, 
iç fırın bızi, 6 flacao bızl. 

Flacaa bulıtrllı bardak bez· 
lerlnla tir bırakspama11 için IJI 
ciaı keteodea olmuı lhımdar. 

Ala/rangalılc 
Blrcok Baraalar ala&aaplatı 

Jalma sl11ad• lmta•da, b07aa
mada uuedırler. Varlmnıtleri 
Ilı alıll slJlame11 •tr•rall 
alafraaıa orm11a çahprler. Hal-
buki alafransahk Jalaız ıtJl•cle 
kuıamda dıtll; ıYd., 1qa,..ta, 
yımıkte dı nrclar. Oam lfla 
et• 1 

ı - Tıab ıe•u ,, ..... a1z. . 
Sofraaaı muntaum •• temiz cletUM 

2 - EYlnlda daYarlara lakem
lılllia prpmumclaa bo:nal-...., 

3 - Yerlerde koakoc:amaa 
bahlar, pencerılerlabde kapkahn 
perdeler Yar.., 

4 - Heplab apl kaptu , .. 
mık JİJoraaaız, 

1 - Hiç olmazaa her balta 
banJO rap .. uann, 

8 - Proıramla Jltf&IDIJOnaaız, 
7 - Ha._. mlaafirlip p 

d......ı.. 

8 - ... ,...... pce , •• 

-- kah., ....... 
9 - EY ltladı baaık lkçell 

terliklerle clolqıyorunız, 

1 O - Sık uk camapr dıfiıtlrw .. , ......... 
ı ı - Çecataaa:m dlYByonaaız, 
12 - Karflld ko1Df11 Uı peace

nden p111cer•1• konupyonaaı-. 
il- EYlabla yerleri lloyuu 

't'IJ• muıambub ı.., 

14 - Alqamlan kocanıza tımla 
kıyafetle karplamıyonanız. 

Hıp model elbiıe sJyıenla de 
riD• alaturkaa.aız. 

m:ı yınız. Bu eski usul idi. Yeni 11 •İstemde ba ıyolar mliıtaklldir. ornek· 
Banyo dolunca aa!ann taıması 
için yukarı tarafta bir oluk ••r· 

1 cLr ki burasl -da banyonun kirli er 
ıularıaıa döklildOğll boruya mır-
buttur. BJayonuzun temWiğl i~ia 
bu taıma oluğunu yaptPrmayı 
ihmal etmeyiniz. 

Asri mutfaklarda hır .. , dolap
la ın içindedir. Meydanda hiçi:·, 
ıey glSrtlamez. Onun lçio mut· 
fağınızın b&tllo boı da arlanaa 
dolap yapbrnuz. Reame dikkat 
edecık olurıams dolaplardaa biri 
lıttlıte iki kapalıdır, iki kapanın 
ar.asıda da ltD tahtaaı yırlqti
rilmlıtlr. 

Yi•ı ıYlalzl J•pbnrkıa bir 
k&111ia dı toz bezini, ılplrgı, 
fırça, "' llAbirl ılbl pyler1 koy
mak lçia de bir dolap rapbnaı1. 

Şişmanlamak 

için . . 
HaYalar ..-...ı,. bafla•tı 

lcia fltmaahk njlmlnl tatbik et
...ıı te kolaJlqb. Eter a,.ı... 
ma Yı bitin bir ya kllonua bir 
ır•m lllYe edemedi IHab ltlr 
defa her,aa bir ldlo ••J•h• h~ 
olmaua 1an• kilo alt lçilllz. 
Eier ba kadar aiti alt balladı 
lçemeueab; mahallebl, dtllç. 
krem, kaymak balladı Jlyeblllr
alnlz. Bana rımeklerdın ınel 
blrer çorba ka11tı zeytinyatı ela 
lllYı ıderaealı, tlfmaabfa lauır
lanınıL 

Buadaa bqka yemeklerde ıu 
qıiıda tarif edecıtl•la ı•yl 
ıcmık tı tlı,..nlıta 1•ar: iki Oç 
katık ballı haymağın içine bir 
k ... k dolDIU ablllmlt bal koy .. 

Hergün
lük Elbise 
Modelleri 
Bunları Evi
nizde Kendi
niz Kolayca 
Biçip Dikebi-

Uraiaj7 

................. 
ile Jlall 11 .. qtaa 
,.,.ı...-. e •• çu 
tık •• ı... ile p1et 
nclecllı. H•.,a.Ilk 
lhtı1 .. labal• .ı ... 
ılfllcllr. lelüld eliti• 
..... la n .. Uadeld 

pnl.ı.fta •llltl-' 191 teadlr. 8..tu llJ"U bir 
Naal WflJeutlal fletena ıaklll•I de lteralter lıer 
luuta .._ r•lr. Ba.. . ı .ıare ltakarü u dllllf 
elw..,t .. blaJlalda ltlflp dlkeblUr. 

... t .. 110 et•• 
.. ,. ..... c ........ 
a.u. 111rı •u• a..r 

Kadın Ve Mutbak 
Bugün Ne Yemek Yapsam? 

1111111 Tatlı• 1 
Elmalana ıabılderlal OJ9P 

cakanL Oaerlerlae bir parça ter .. 
1al alrla. Ortalanadald bofluta 
birkaç taae braafll kopa. Bir 
tepılala içine malayıa. Bir parça 
ıa Uı orta harantU blr farıada 
J91D8f8JIDC&J8 kaclar pltlrfa. 
Elmalar pek blJlk •elDH bir 
uat imada blmalan kafidir. 
Dltv taraftan Wr lra•aaozaa 
lclaı kara dutla tek• koJUau. 
Ve kaYaDOl.U kaJUr IDJllD iPie 
otartuaui. S..a ela ,.,.. aaat 
kadar plflrlnia. Elmaları te.,.Wıa 

tıbnP caa Wı tabaia aınla• 
,...._ Ortalaruu ııkerl kara dutla 

cloldunnaz. later •ak. later· ao
lak. later ka1m•ldı. later ka,. 

mabız 1iyinb. 

* 
KaraPaeta 

Llaam olan te1ler: 2 yam 
bir PJ ftnc:am Amerikan ıık 
iki P1 fincanı an. 112 ça1 finc 
yat ( ••Jetalln). l/2 ça1 fia 
alt, 2 kabYI kafap kabbeJI be 
paodlr ( bakkalda balaaar ), 
Hlaclimn ••Ylsl ( bakblda 
•r ), 2 kalan b11ia hrpa. 

Hlacllatea •Yld raclelu 
aonra ...... J•t pl'plhp 
brılaeak, IODl"a dtl, Hin 
ceYld, ,. • ..,_, be,lda pa 
tarçaa n • IOlll'a da u k 
irice carpılauk n ıatl 
bhbaa lçlaı dlkllllp orta la 
ntll bir flftada pifirllecık. 

Şu r ... e bakıp çecafaaama OJUcaklanm keadlalı yapablllnl9P: 
Ead ıuıtı klfltlan, 11• artıkları bu gtızel opacaldar için klfi 

nuz. Bardağın bot kalaa kıamını 
apndın iki parmali: apjuına 
kadar ıGtlı doldurunuz. En nıta
.. de kolaJ laazmolma• lçia b1-

raı ıencefll, 1abut ıuoa ka 
kan~tır.p lçlnb. 

Bal kunet, ka1mak •• 
lae kllo yapar. 
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lngiliz Sinemacılığında üç Ad: Haftanın Filmleri --
Bleriot, Lavrens, PaVlova 

Londra Stüdyoları Tarihsel 
Hidiseleri Filme Çekiyorlar 
İngiliz ıtüdyolan, halkın eıki za· 

manlarda ge9111İf tarihıel hadiseleri 
kendisine babrlatacak eserlere kar
tı duyduğu ealimi, ((Temayülü» göz· 
önünde tutarak yeni çahf- prot • 

ramlarını bu bakıma göre hazırla· 
mıılardır. Bu düıünce7e söre tim· 

I 

diden meydana konulmuı, yahut ta 

Fran•alla: (Siyah Gölgeler) adı altın· zı Tania'yı lüka içinde büyüktntd ti 
da bir filim yapıldı. Bir Fransız münek· bu hayata 'H bu mesleğe daya~ 
lddl diyor ki: Elimden 1relaeydl bu fil. dır. Tania'ya 1relince, o 1rerçektd ~ 
mln sUjeıini unutmak, Ye aadece san'· temiz ve hayatın tecrübeaiz inaaO""."_ 
atlerinln kudreti ile alelade bir mev· ne büytik kapanlar hazırlıyabil~ 
suu heyecan verici bir dram haline den bihaber bir kızcağızdır. 1ıte .-J 
yükseltea iki ıan'atkinn simalarını büyütülen bu kızcağız günün ~ 
hafızmada saklamak iaetrdlm. Bu iki operada tanıdıiı bir gencin bir idi 
san'atkirdan birinin adı Simon Sirnon, lokantasının hususi odasında "~ 
ötekininki de Harry Baurdur. Bununla randevuyu kabul eder. Bu genç of!I. 
beraber senaryoyu yazan Mösyö Taır· müdürünün pek iyi tamdığı bir ge '
_....dd için de pek hakıız olamıyalım. 1 ve kız için büyük bir tehlikedir. f ;-' 
Zira bu senaryoyu yazarken oynata~ bereket versin daire müdürü had-'. 
catı aan'atkarları dü,ünmüı olması 1 zamanında haber alır ve kızını pe.~;,J 
ihtimali vardır. Filhakika senaryo, sum büyüttüğüne pi1man olur. ı~ .Jlt 

vak'a itibarile ehemmiyetsiz olmasına açmaya karar verir, filim de pek..., 
mukabll artistlere bütün kudretlerini canlı bir sahne ile hitama erer. 
arösterme imkanını verecek bir şekil- Yukarıdaki resimde Henri Ba~ 
dedir. Simon Simon'u bu baba kız rol 

«Siyah Gözler» harpten evvel Kaf· görüyoraunuz. 
kas çiganlarınm moda haline getirmİf 
olduklan bir farkıdır. Esaaen filme, aÜ· 
jesi muharebeden evvel Rusyada geçtl-

ti için bu ad verilmiftİr. Kısaca anlata
lım: Moskovada yarım kibar kadınlar-

• * * ,J 
Amerikada: As the Earth trna. t.11 

altında bir filim yapıldı. Bunu t? 
mize «Dünya döndükçe .. » diye t 

me edebiliriz. ,1 

bitmesi yakl•ımıı üç tane eser var- =m::~~~=-~~-~====·=-=-==~!"'--=-==~~=--ı:::::11=-=--=--==-

dır. Birincisi büyük damöz Pavıova- Kızıl Sultan Fı· Jmı· Avrupa-

la zabitlerin ve it adamlannın bulut· 
tuklan muhteıem bir barda İYan lva
novitch iıminde bir daire müdürü var· 
dır, kadınlara ve erkeklere faydalı bir 
çok iıler aördütu için dol,.un bahtlı 

almakta, çok para kazanmaktadır. Fa
kat hakikatte bu mealekten mutazar· 

Bu filim dört parçaya taksilll ;,Jtİ 
mittir. Her parçası yılın bir me'\'i f 
tekabül eder, süjesi de ilkbahar•"' ~ 
zın, sonbaharın ve kııın bir gen;; 
üzerinde yaphiı değiıiklikleri g'.: .tJ 
meye haıredimif tir. Filimde ~-'I 
rollerden birini Jean Muir, üt ,kiıll,, 
Grem yapmıılardır. Resimde 

nın hayatını canlandıracak bir fi. 
limdir. Bu filmin bir kıımı aan'atkl.-

nn hayatından alınmıt sessiz filimle- da Muva ff k t K d 
rin eklenmesi ıuretile yapılacaktır. a ıye azan 1 
11 inci filim «Havanın fethi» adını -
taşımaktadır. Tayyareciliğin tarihi • 

nrdır. Kendi canından fazla sevdi il kı· Muir'i sörüyoraunuz. 

ni yapacakbr. Bu filimde Blerio • 

tun tayyaresi ile ilk defa olarak 

Manş denizini aştığını ve Douvrda 
karaya indiğini göreceksiniz. Bu ro

lü yapan Charles Deffaux'dur. lnıil · 
terede yapılmakta olan üçüncü ta
rihsel filim Li.wenıin «Çölde azm 

adındaki eserinden alınmııtır. Bu 

filimde Liwens rolünü Li.nenae 

§aşılacak derecede benziyen aktör 

Valter Hudd yapacaktır. Resimleri

mizde bu üç filimden üç ayrı göril
nüı görüyorsunuz. ....................................................... _ .... 

Sinema Sa
lonlarında 

Bis Sesleri 
liyatroda bir aeyirci çok belendiği bir 

parçanın tekrannı isterse ve bu iateğine bü
tün s lon halkını da ortak yapabilirse: 

- Bis ! Diye bağırır Ye beienilen par· 
ça da tekrar edilir! Fakat ayni hal gjnerna
dn vaki olursa filmin tekran caiz midir? 

Fran ada sinema salonlan direktörlerj 
yapbkları bir toplantıda bu meseleyi ko-

Avrupa gazeteleri Kızıl Sultan 

filimlerin göslerilmiye başlanması 

münasebetile bu filimde Hamit ro-
nuımuJlnr ve suale müspet cevap vermiıler- lünü yapan Alman aktörü f ritz 
dir. Demek ki bundan ıonra halk isterse 
gösterilen filmin ba:rı parça!an tekrar edi- Kortner'in muvaffakiyetinden bah-
lebileccktir! • aediyorlar. Umumiyetle söl'ledikleri 

l ıüaur: • Fritz Kortner'in dramda kuc!reti
nı çok evvel öğrenmittik. Gözümü
ze çarpan ilk rolü seuiz sinema za· 
manında (Holivut) da çevrilen 
(Orlak'ın elleri) filmindeydi ve el
leri damgalanmıı bir malık\im ro
lüne o kadar kuvvetli bir tahıiyet 
vermitti ki adı hafızamıza saplanıp 
kaldı. • 

Maamafih bunu daha .ıonrali\rı 
daha ıık olarak gördük. «Deh§et 
altında bir itı1«<, «Mabvolmuı a
damlar gemisi», «Hakkında istek 
duyulan kadın», «Lulu», «Siberya 1 

sür'at katarm onun yarattığı unul
maz eserlerden ancak bir kaçıdır. 
Yalnız Fritz Kortner faaliyetini sa-

Musa DaA'ında 40 Günü Gölgede Bırakacaklar 

dec:A sinemaya haaretmemekte, ayni B 1 1 AJ h • • d 
zamanda Almanyanın devlet tiyat- U gar ar ey JmJZ e 
rosunda da oynamaktadır. Orada · 

(Şakspir) in «Venedik taciri», «Ü·ı y • B • F•ı H ı Jtıt 
tello» gibi ıaheıerlerini yaratan o- enı ır ı m azır ll yor p 
dur.. Bu ıahada kazandığı en son 'ff!. 
eser «Karamazof biraderler» piyesi- Sofya 9 (Özel) - 5 tarihli cıDnevnikıı I manında Bulgarlaruı feci vaziyetini~·.,., t 
dir. Bugün Fritz Kortner Almanya- gazetesinin "yazdığına göre, Vidin'de yeni tazyıkını anlatmaktadır. Bu ıebepl~ :;! 
yı terketmittir. lngilterede yaşa- «MiJel Strogofı> filmini çeken Alman reji- lim, Amerikada çekilmP..sinden vad "I 
maktadır. sörü Eiaberg, Berline dönerken gazetecile- cıMusa datında 40 günı1 filmindeO 

re, ölen Bulgar §&İri İvan Vaz.of'un (!Esarel ağır ve ıiddellidir. . ,JI.., 
Son zamanlarda çevirdiği filim- altında - Pod iz.oto)>" namındaki romanını Dünki.i ta11ihli 1Utro» gazet Jinııt ~ 

lerden biri Evensong ""tek· d gelecek ilkbaharda filme almak için Bulga· lerini koyarak allına da yazdıtındaJI ~ 
K kh ·ı d" ' 

0 ı e ristana tekrar geleceğini aöylcmİ§tİr. ııldıgına ıöre, rene §aİr lvan "9:;,I 
(( ır aramı er» ır. 1 . . . . . ı•Gramadan adındRkİ Llahramanlık 0 

Kızıl ~ultan filmine gelince, Av- . ~omana göre .. f'ı~~m çekılm~sı ıçin, ken-j nın da filme alınmasına batlannnttıl• ık 
rupa gazeteleri Fritz Kortnerin ora- dısıne Bulgar KuJtur ve askerı maknmlan- Evvelce de Bulgar ıazcteterinin r-';' 

.. nın da yardım edecekleri bildirilmiılir. 1 .. G d fil · d ( '-• 
dn da muvaffak oldugunu ve Ah- Şair Vazof'un bu romanı Türk idaresi za. tarın·~- ıdore, To .. ,r•lnı."' A' il mdın ~ ... ıd ~ 
dülhamid'in kanfık, müvesvis ru- . -----~ •• ·-- a::r.yııı; e en urK erı lems e en n ,-~ 
l 1 d • ile Paıacıtın yerin~ Bulcar ulu.al dt~~ •:mu ~nmamen. can a~ ırdıiını ıd- zetcmediğini ıöylemİftİk. Bakalım ı artl.tt .. ri oynıyıtcak11U'dır. Yeni Ç~ 
dıa edıyorlar. Bız fotografına baka· filmi ıörünce fikrimiz değiıecek ve çekilmekte olan filimler aleyhbiı~ 
rcık aktörün kendisini Hamide ben- mi? ı ıor 
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12 Sayfa SON POSTA 

BUyUk 
Deniz 
Romanı Bors aın4şkı Yazan: 

K•dlrc.,ı 

Ka/lı 

ispanyadaki Korkunç Faciaları Dinli
yen Kemal Reisin Gözleri Yaşarmıştı 

- 2 - gelen bu küçük gemi dütman gemisi demirliyeceğiz. Kıyıdan elli kulaç açtk-
DONKO KISMIN HOLASASI değildi. Valansiyadan kalkarak lstan· la ... 

t 486 yıhnın ikinci teşrini .• Kemal bula geliyordu. İçinde Endülüslülerden - Peki reis ... 
reis gemilerile lzmir ö~lerine yak~a.. birkaç kiti vardı ve Osmanlı padifalıı - Pruvamızı rüzgara çevir .•. 
oıyor. Bu arada gemıde Cafer ıa- fı_• _ • Be d . ti ki _ il .... üstüne reis ... 

B:rincl Tetrln 12 

1935 • 1936 si ıema yılının 

en glzel llllmlerlnl girmek isteyenler 

Şehzadebaşında H İ L A L sinemasında 
gelmelidirler. Fiyatlarda zam yoktur. Dilhuliye 20 paradı 15 

kurııitur. Bugünden itibaren ıeçllml, iki büyilk filim birden 
RONAND COLMAN Amerikan ıeriüzeıt fl'mleriaia Y8 

KA y FRA NCIZ dtinya 7 spor blrinolıl 

gibi ikl bliyilk 11n'atk&r taraf ıudan 
oynanmış n bu senı SARAY 
ılnemaaında bf1yllc rağbet görüp 

15 gün gösterilen 

GÜNAHIM 
AŞKDIR 

GEORGES 
O BRIBN 

tarafından büyük munffakiyetl• 
oynanmıı 

KANUN 
MUHAFIZI 

minde bir de arap genci vardır. .lKlllCI yazıttan yar ım 11 yece er· .,,._, .. . . . . . 
Caferin bütün ailesi İspanyollar di. Boga Huaeyın yırmı iki yatlarında hisıf, i9tlmat, büyük filim. heyecanlı avantür filmi. 
tarafından öldürülmüo, kendisini Kemal reise ispanyada geçen kor· bir delikanlı idi. Kara saçları, esmer BugUn ayrıca : Talebeye tenzllith matine vardır. Her yer 11 
çingene Pavlo~u~ ~!lesi evlat edin- lrunç faciaları anlatmıtlardı. Deniz bir derili vardı. Eli gözleri bu renkler ~---• kuruttur. Matineler ı 2,5 • 5 ıuvar, 8,5 da _____ ... 
miıti. Cafer buyuyup te 18 yaşı~~ kurd .. l • fak t b • içinde temiz ve güzel bir parlayıtla İn· 
gelince, bir gece meyhanede ıkı unun goz en yatarmıtı a &f •• 
İspanyol deniz askerini öldürdü ve lı bafma bu iti becerebileceğini birden· sana bakıyordu. Onun bakı9larını go-

• onu İspanyollar kürek başına zincir· bire keatirememit, tifalı hiç bir söz ıÖy· renler, ayni zamanda temiz yüreğinin 
ledil~r. • • • ... liyememİflİ. Sadece Endülüslü elçile- içini de okumut olurlardı; çünkü hiç 

Eğer sahiden hır kardq gibı aghyan • b'•tu k iki • • ta ı h bir raprAAık tarafı yoktu . . • rın u un e s erını mam amıf, er :r- ..,. • 
rI'erezayı, aahıden bır baba ve anne gı- t•• l"" d Yaz kıt sırtında çizgı"li bir gömlek 
ı • • p uru yar ımı yapmlf: ' 
bi onu kurtarmak ıçın . çırpman.. av· _ lstanbula gidin. . . Padif&hımız U· bacaklarında daracık bir pi var, belin-
lo ile kanımı son defa bır daha gorme- ki b dil ., · · · d • ti. de kırmızı yün bir ku-k ve ayakların-. manm u egınızı yapar... emll . r-
aeydi, hiç üzülmiyecekti. Kıyıya ,aklatıyorlarch. ' da hafif bir yemeniden bqka bir şey 

İspanyol donanması Tunus ve Trab- Diğer leventlerden Hamza, Selim, bulunmazdı. Fazla olarak ,alvarın pa· 
lusgarba gidiyordu. Yolda bir fırtına... çolak Ali gibi baf lıcaları da söze ka- çalarını da dizlerine kadar 11vardı. 
Caferin bulunduğu gemi Maltaya ıÜ· 11fmıyorlar, susuyorlardı. Böylelikle göisünün, omuzlarının, 
,ukleniyor. Karaya dütmek. ·· Mal- Zaten Kemal reiı timdi dalgındı. dirseklere kadar çıplak kollarının, ba-
ta fÖvalyelerinin ellerinde ..• Daha son· Korsan 2 caklarınm ıert ve yvvarlak adaleleri 
ra Radoı açıklarında Kemal reisle çar· Birdenbire doğruldu. Kıç kasara- herkesin gözüne çarpardı. Onlardan 
pifmak ..• Türklerin rampa editi .. Mal· dan güverteye doğru yürüdü. y e\ken· her biri sanki her an gergin duran çe· 
ta gemisi yeniliyor. Türk leventleri bil· cilerin bafında kumandaya hazır du- lik birer yay gibiydi. 
tün esirlere olduğu gibi ona da soru· ran Pire Mustafaya doğru bağırdı: Dümen çarkını tuttuğu zaman kat· 
yorlar: - Dikkat ... Yelkenler mayna... lannı çatar, gözlerini geminin pruva-
-Adın ne?.. Pire Mustafa bir maymun çevikli· aından ayırmazdı. Savatla, palayı sı-
Cafer, yıllardanberi söylemeie atıf- iile direğe tırmanırken arkadatlarına yırdığı gibi dütmanın en sık olduğu 

bğı ( Jano) adını birdenbire sanki U• kumandayı tekrar etti: yere saldırır; önüne geleni yere serer· 
nutmuttur. Biraz duraklıyor, sonra _Mayna yelken ... Mayna!.. di. 
J>irdenbire: Makaralar gırladı. İpler gevtedi ve Bu hallerile l'enç ve atılgan bir bo· 

- Cafer!... yelkenler bir iki dakika içinde seren· ğayı andırdığı için ona leventler ara· 
Diye cevap veriyor._ lere ve direklere bağlandı. sında hemen: 

Binlerce EndillilsllJ • • • - Boğa Hüseyin ... 
ı Derneğe batlamıtlardı. 

Yardım Bekliyor: - 2 
- Midillide bir balıkçının oğlu idi. se-

- Sen müslüman mısın? 801• HUseyln?.. kiz ay önceye kadar o da bütün balık. 
Buna da ta küçüklüğünden IWan Kemal reis yelkenlerin initinl, Pire çılar gibi delik detik ağını kuytu yer· 

lrtıraları e,eliyerek bir ceyap bulu • Mustafanm kumandasındaki yelken- lere atar, akıntılara yayar, kısmet bek· 
' r: cilerin yaptıkları manevrayı her za. lerdi. Ata binmeyi, cirit oynamayı da 

- Elliamdülillah... mankl gibi eksiksiz bulmuttu. pek iyi bilirdi ama, arasıra uğrıyan 
- Geç bu tarafa... Bu sefer geriye döndU. Kıç kasara- yahut uzaktan geçen Türk korsan ge-
Onu da Malta gemisinin !direkti· nın en arkaıında, dümen çarkının Ö- milerini gördükçe içi içine sığmazdı. 

teri arasında bulunan Türkler gibi kur· nünde duran Bola ~Uae~ine ha~: Onlardaki leventler arasına girmek 
tarıyorlar. - Sen buraya yem geliyonun, bil- için can atardı. 

Delikanlı az zamanda göze giriyor, mezıin. Şu kartıki sazlığın berisine (Arkaıı var) 

Jürkçeyi öğreniyor. İspanyolca bilin• -------.:----------------------
ıi, Avrupalıların huy ve adetlerini ya-
kından tanıması da ona aynca bir de-
icr veriyor. 

Cafer her fırsatta olduğu ğibi bu se

f c r de sözünü töyle bitirmitti: 
- Malta adası buradan İspanyaya 

lmdar olan yolun ortasıdır. Hatta on· 
dan sonraki yolculuk daha kolaydır. 

Çünkü Tunus, Cezayir ve Oran kıyı
ları limanlarla doludur. Onlar müılü· 

Tarım Bakanlığından : 
Memurla kanununun 4 OncD ve 5 inci maddelerindeki vaaıfları 

balıı: olmak ıartile Bakanlığımız Yayın DfrektörlUğUnde kullanılmak 
Uzere Inıilizce ve Franıızcayı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere 
çevlrmeğ• muktedir olan ileride arttırılmak Uzere ıfmdllik ayda 
( 125 • yUz yirmi bet) lira Ucret verilmeıi takarrur eden bir mU· 
tercim• lUıµm hasal olduğu evvelce ilAn edilmiıti. Müsabaka gUnO 
23/10/935 Çarıamba ınnUne kadar uzatılmıttır. Ankarada bulunan man olduklan için ne lizım olursa ko-

laylıkla buluruz. Hatta bize yardım da lıteklilerin o gUnll Bakanlığımız Yayın Direktörlüğüne ve IatanbuJda 
ederler. ispanya, dünyanın en zengin bulunan iıteklilerin l1e Vilayet Ziraat DirektörlUğUne aynı gUnde 
memleketidir. Burada on savq yap- baı Yormaları ilin olunur. "6199,, 

maktansa, orada bir tek savat yapmak '"·-------------------------·;.~ hem daha kirlı, hem daha kolaydır. 

Yüz binlerce Endülüslünün bizlerden 
yardım beklediğini de unutmamalıyız, 
'..il ğ·1 . . ? ue ı mı reıı •... 

Caf erin son sözleri Kemal reisin 
gözlerinde yakın bir hatırayı canlan
Clırmışb: 

Deniz kurdunun 
Gözleri Yaşardı : 

Kaligrafi Ve Okul 
defteri satanl8ra 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebesi için bastırdığı ve KnltUr Bakanlığının . 
tanlye ettiği her çeılt defter vekaligrafllerln aahtyeri 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACI HAN ALTINDA 44 

Daha altı yedi ay önce fırtınalı bir NUMARALI Mağazadır. (2959) (6342) 

havada gemisile beraber Seferihisar li- ~--------------------------' manına girmitlerdi. Orada rüzg&rın 

dinmesini bekliyorlardı. Bu sırada dai 
gibi dalgalann arasında meydana çıkıp 
kaybolan bir tekne ile bir direk gör· 
mütlerdi. 

- Bu bir dütman gemisi de olsa 
1ardım etmeliyiz!.. 

Demif li. Çünkü denizcilikte bu bir 
namus İfİ idi. 

Halbuki fırtınadan yelkenleri parça
lanmıf, dit'eğinin biri kırılmlf olarak 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuıda yapılacak 11çme sınaYı günleri 
mtıtlr. Namzet yazılmıı olanlaran bu sıUnlerde 
Hkiz buçukta Yıldızda Okulda bulunmaları. 

14/10/935 Pazartesi : Riyaziye, tabilye 
15/10/935 Salı ı Edebiyat liaan 

aıağıda gösteril· 
aabahleyin saat 

l6322) 

16/10/935 Çartamba : FelHfe, içtimaiyat, tarlb, coğrafya. 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

12-10-985 Cumarte1i 
çocuklara ıaat ıs de 

1'2-10-986 Cumarteal .. 
akşam nat 20 dı 

YARASA 
Natlt • Enuırul &adi 

Ş•hz:adebaıı T•raa tlyatro111ada 
Bu soc• 20,JO da 
ae,te gelen 

T 0 R K'te 
2 bU) ilk film blrdea ı 
bir haftadanberi lrerk11 

tarafından beğeoilto 

PRENSES TURANDOT 
hugiln aizi de efıaneltr dl1arıaa 1• 

gatUrecek n şarkıa muJıtetem 
Hraylarında inanılım1aou bir 

hayat yaıataoaktır. 
KATE DE NAGY 

PIERRE BLANCHART 
IJavetenı GECe B0LB0L0 
Umumi arzu Userine röıteribaektl 
olan fevkalade Fran111 komtdlll 
HENRY GARAT 

MONIQUE ROLLAND ... .. 
1 letanbul Beledlyeel lltnlar1 ] 

Bir metre murabbaına oıı lira değer biçilen Ka11mpaf&da 
Tozkoparan mahallealnln Mezarlık caddesinde 6 No. b •Yİ• önladeld 
15,40 metre murabbaı belediye malı yUzsUz araa allkadarlan 
araıında aatılmak nzere aç·ık arrtbrmaya konulmuştur. Şartnameıl 
levazım mlldllrlllğUnde görUlobllir iıteklllerln onbfr lira 55 karuıluk 
muvakkat teminat makbuz Yoya mektubilo b·rllkte 18 birinci t .. rla 
935 Cuma sıOnO aaat l 5 de daimt encümende blunmalıdırlar. (8.) (6134) 

lf. lf. 
• Hepıln• 45 lira deler biçilen 100 tane eıki ıalvaalsll uç d• 

24 tane çam direk Y• 22 tane 9 buçuk metre boyunda demir 
petrol Unkapanında Clbali caddeıinde kanallzaıyon maldneal binr 
ıında açık artbrma ile ıablacaktır. istekli olanlar 15· I0.9S5 Sah 
atıntl saat 14 den 15 kadar orada bulunacak memuruna mlracaat 
etmeleri. (B.) (6397) 

Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Kadıköyllnde Mlıak Milli ıokatında 38 eayıb hanede oturmaktı 
iken nerede bulundutu bllinmlyen eaki mliaklret lmallt memurlr 
rından ZiyRya lnhlaarlar lıtanbul Baı mUdUrlyetJ tarafından harcl
rahtan mlite.-elllt zimmetinizde alacağı olan iklylh llruın tabalH 
hakkında aleyhinizde açtıtı davanın bakalan muhAkemui bltlrlmlnde 
lllinen yapılan muamılıl sıiyap kararma karıı mahkemeye ıelm• 
diğlniz gibi bir defi ve itirazda dahi bulunmamıı olmanıaa binaea 
borcu kabul etmlı addedlle mllddeablh ikiyliz liranın maa m11arlfl 

' muhakeme ve % 10 llaretl vekaletle birlikte UçyUz kunq mneceel 
llAm harcının tahıiline kabili temyiz olarak 15/5/935 ,nolemeclnd• 
karar verilmiı oldutu bUlnmek ve teb.iğ makamına kaim olmak 
Uzere lıbu hlillseyı hllkllm ilanen tebliğ olunur ... 6396,, 

lnhiıarlar U. Müdürliiğündenı 
1 - Şartnamesi mucibince 6900 lira muhammen bedelH Uç adet 

kamyon kapalı rarf uaullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnam• •• krokileri parasız olarak Kabataıda levaıı• 

ve mubayaat ıubeainden alınacaktır. 
3 - Ekıiltme 11111935 tarihine mOsadif Cuma ıtloft aaıt 

16 da Kabataıta alım ıatım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - latekliler % 7,5 muvakkat aUve :ıme parasile kapalı zarf. 

lan tayin edilen 1aatten bir ıaat evvel yani aaat onbeı• kadar kO"' 
miıyon reiılne makbuz mukabilinde behembal Yermelerl 
lizımdır. · 116367,, --·--------·-----------------··__..... 
[ Eml6k ve Eytam Bankası 116nları ] 

KiRALIK GAZiNO 
Eıa1 No. ıı Mevkii ve Nev'i Depozto 

14 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde 
Aoıklar meydanında Cumhuriyet Gazinoıa. MS Ur• 

Mevkii yukarıda yazıla Cumhuriyet Gaıinoı ı b;r yahut llç ıeo• 
mUddetle kiralanmak ve 26 Birinci teırln 1935 Cu'.Dartesi ıDnll 
saat onda ibaleal yapılmak Uzere kapalı zarfla arttırmaya konu .. 
muıtur. Taliplerin baaknmızdan alacaklara şartnamede yaıı:ıh ıart• 
lar dairealnde teklif mektuplaranı o gUn aaat ona kadar ıubemlı• 
yermelerL (246) 

(d 
liri 



SON POSTA 
~ Biıincl Teşrin 

OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
(MltarelEı dıwrıaıa tarlbl) No.17a 

Yazan: zı,e Şoltil' "12/10/36 c• 

·Bi; h·r;i;·dit Oİmak Üzere Üç Ordu 
Müfettişliği De Liğvedilmişti 

A • - • lercl' Dahili e nazın Adil Bey; Sadak IÖz IÖyliyen bu zat, (Doktor Krayn) m 
.._ 1lli zamanda, bu tabrikitm daha ıniis- DUf 

1
/ itina Y bnak üzere hürriyet ve iti- sualine pek açık ve vazıh bir cevap vcmıit; 

ıı.. ve daha müessir olabllınelİ içila, _ ~- Bey~ ~:zİ umumisine bir tezkere ezcümle: 
"'-~ dikkatini celbedec:ek relllll D!'" ~ d . ~ (fırka erkin ve mensubini ta· -. Milyonlarca müslümamn refahı haJi. 
tla.Yıtlere de siritilmifti. Evveli; sabık it• ıon ~mutbükUmetİn muamelit ve icraab· ne hır an bile himmetini diriğ etmeyen; 
tile tçı ~ırlann divanıbarpteki eyra)a. tab: rafın:,. üdahale edilmemesini ve berren ve babren cllıana aayeuz olan ( ln
~dihniı, haklarında verilecek 111abı aa • .:ı~~en ;:.kanın mes'ul tutulacağm1) ciltere) devleti muazzamuıdır. Binaena· 
-- la hern efkarı umumiye tatıniD ed~· ~~:.n. : ;akat, Adil Beyin bu. tehdidi, ~eyb, hürriyet ve itilaf fırkası, lııciltereyi 
lror\ Ye hem de bükUınet aleybtarlanDa ba b'' bütülf aksi tesir husule setinnıti Sadık uter. 
~ Yerilmek iat~ DivanıJaarpten uı ~lan tarafından hükUınet aley· De~i!ti. 
~ '". karar, çoli sariP ve 1011 derece ~ bir velvele yüluelmitti• Ancak • <(~allı Abrar) fırkası namına sidenler, 

dikkati calipti. e ~n:n. halkı iğrendiren ve sinirlen- lıiçbır (manda) ya taraftar görünmemi,· 
KARAR SURETİ :;,:: bu' (fırka • hükumet) prültüsü, bir· ~ery ancak; ~ier bir devletin müzaberetine 

(li .. A - Kısmen - .. d b' bofuluverınitti. Çünkü, bu esnada, ihtiyaç oldugu mevzuubabsolacak olursa; 
Iİtıi ~lllneti O.maniyenin tekli kan~· ~ ar;aha fazla alakadar eden bir mesele bazı kuyud ve ,erait tabbnda Amerika 
d '9\icuda getiren kuvvayİ 1elise fevkin· 1 çılanıt, günün en mühim mevzuu müzaberetinin nazari dikkate alınacaitnı 
~ (~ö~düncü bir kuvvei tebdidİJ'.• viica· =~r: iktİla ' eylem4ti. o da, (manda) .öylemiflerdi. 
anJeliralrnek suretile) tağyir edibnit olma: 

1
1 

, id' p (Sulh ve selimet) fırkası murahbulan; 
fir.,.~n dolayı maznunu aleyhim o~ hali mese esı ı. Uk Ermenıstan bili kaydü tart (manda) yı reddetmitler; 
... _ •.~ulunan, ve ittihadı Terakki pbaı ~Uy f h · de (Doktor - Her ne 11fat ve unvan ile olursa ol-
-tıeYıaı · · ı!-' __ e aza· Amerika te aret aneım b' b' d J • 'd • aıtıd na temaıl eden mecuaı UDIUJD& • • d b' heyet teıekkül sun, ecne ı ar ev etm ı aresme muvafa· 
~an esbak sadrazam Talil PafA ile et- Krayn) ın. nyaselin ~ iibaın ve lllli· kat için, istiklalimizi az çok haleldar etmİ· 
"ıt E liarbiye nazırı, ıilki askeriden ma_t· e~ti. K~den ;el n4i.n : heyet 1rarip yecek bir tekil ve suret tasavvur olunamaz. 
Iİllc' nYer, ve esbak bahriye nazın kezalik bıyet aldıgı. meç ~ . 0 

• edinmittt Evve· Buaa binaen istiklalimize dokunmak ihti
._, ı lllkeriden matrut Cemal ve m~ na• b!" mes~!eyı kend11:ı~ıe~ ( Hoıor Hayes· mali melhuz hiç bir ıeyden bayar ve men· 
'"~-eabakı doktor Nazım Efendilenn. ·· li; teıkilı. ta~~E . t ) ile metıul faat bekleyemeyiz. Bunun için de hiç bir 
:-ooını ·· ·· .. ıı.:.. ceza ta yanı buyuk rmenu an d ft 1-'-~ curumlerinden dolayı mwaa;re n • . d b. . tlkametini teb· man aya tara arı& eöııteremeyiz. 
t'la Ununun 45 inci maddesinin birinci fık· olan bu heyet, bar J en ar; 

11 
· (manda) yı Demitler ve bu fikirlerini de bir beyan-

~~el~etile kanunu mezkUrun 5~ inci dil e~! ~~anlı ~n ,.:;:;ına kapılaver· name ile alenen netretmiflerdi. 
'esınin fıkrai ahiresine tevfikan id~- ist.~ikleruu oğrenlD Manda 
'·~~/;.e .fer'an zımetbal, esbak. ~!~ mı:~ sün muhtelif milletlerin rüesa ve Matbuata gelince: O tarihte intİfar eden 
._, Must~t v:_ es~ak s?"~ ve~ befer f!l'kinile m~telif fırkaların ric.al ve ~~ah· ağır batlı bir eazete; o eünlerin matbuatın· 
'kür:: a ~re Y enn ... bukuku me- ı.a.Jan sazetelerin batmubarrir ve mumes· da (manda) haldondalri noktai nazarları 
deıu,ed geb~~nulmalarmali~ ~-LcuzelerİDİD aiJleri Amerika tefaretbaneaine çağrılıyor; ıu ıuretle tesbit eylemifti: 
ıııı..._. en ılıskat emv o...- ed'ldild sonra· T • · Efk" • -uü d • · . ' ttirilm · ve mec· bir bayii izzet ve ikram 1 en .. · · asvırı ar - Amerika mandasına 
Jiai iy aıre~ı.nde ıd~ e pesı:.e Telsraf _ Hangi devletin mandasını istersiniz?. istiyor. 
'8:! r~ııı aabıkı ~t veetlerilOI' • -bak ı.n:..e -..u. bir ıual Jıarptmda bırakıh· Vakit - Amerika mandumı iat:..or 

qaıun Beylerın bera e. ••• - """~ •-'T 1 • - ... .., ' ie)lıialarn Musa Kizun efendinin. ... on bet yordu. ıtiklil - Amerika mandası istiyor. 
~ ku .. r k ( aiJeyhin miikerre- S•dık beyin Cevabı Memleket - (Ne Amerika mandası is-
,__ e cezaıı mum • da ilk t ' d A 
·qa inak iİaab iaJ&miyeyİ ibraa ey• N• sarİP bir tesadüftür ki bu vete ~· ne e vnıpa Yalnız ıuna biliria 
ler.ıelde ~a::' mealeki IJmide bir mevkii icabet...eden, • kendisini (Hürriyet ve İtiW ki; kul olma.le için, ellere it ıörmek için 
~Usu haiz bulunmut olmatma iamnam fırkasmm lideri) adde~leyen • miralay doimadık) dıyor. 
~ !eyhuhet ve maluliyetine bi~n ve mittekaidi Sadık Beyda. Fırka11 namına (Arkuı var) 
la Utlu ~sinin 7 nci maddeslle mueyy~t m::ıı===============ıı=======-=====-===--

~~naden nefyi ınuvakkata tabvıl ç A ;4 L A y A N ...__ .. 
Corüı·· · L-· d \:1 ..._ 

(d.. .. "Yor ki kararnamenın _.,m a, 
~duncü bir kuvvei tehdidiye vücude ıe· ( Eski :Mulın Ruj ) Hır ıkıam mohttıe• programı ile devam 
- d ek) ten bahsediliyor; bununla da, 
trıek1'.• lıila (ittihatçılık) çetniıi verebil· 
~ ~~nilen • ( Kuvayi milliye) taraftar• 

il har tehdit yumruğu gösteriliyordu. 
L·,1" hükmün iianı kafi derececi• tesir ı 
...._ etnı· ' · ha lit dec1·1c 11; efkin umumiyede, bir Y 

edJ7or. 

fik~ı:duya ıebebiyet vennittL İtte '.°'~' 
'-d de husul bulan bu teıevvütt• itti• 
t-.;.,)e ıelrniıti. Şimdi (Mustafa .Ke~I 
' e ~n resmi tahsiyet ve hüviyetine ha• 
'"el dalecekti. Fakat bunu yapmadan ev• 
ta,. .. ~nun İstanbulda bulunan en kuvY'etli Beateklr BI 

... tıır'- iz E'"""-lya •acrı f k. . 'lı:I men 
di. "' .. rını rnevkilerm' den çekınek e em. • na b h t 1 ou Pro""'ımımııda il a a ı yenı ı er: 
~İai "- binaen (erkinıbarbiyei mnum1Y9 

•· BIMEN 1 
taa\ig;eCevat Pap) ile (Harbiye ne~ed 1 - IFTAL YA &ADI • Besteklr •Jn aahnede 
<eı-ıc. tarı Fevzi Pqa) nın tep~J~, ve blrllkte dlnllyecekslnlz. 
'"' 1(:1ıharbiyei umumiye reisi taDİll mırli· 

2 
Milli duygularımııı ifade edeıa seybek tUrkOleri danıları ile beraber 

'ttıeJi.tft?.~ Paıa) ile (Şurayw askeri rrı~a· • ( EFTALYA &ADI tarafından) Tel. 40335 
"ttıeueri:udürü miralay ismet Bey) in (b~· •tt•••• 
"-ç .. den af) larma karar verildikten bır 
fııc;., ~n sonra, (Takvimi vekayİ) ile fU 

an edilıni t' 
ı il· 

(0 ~ LKI ASKERiDEN iHRAÇ 
'"e llkçun.cij ordu müfettifliğinden mazul 
•illtj erlikten rnüsta'fa Mustafa Kemal Bey, 
._ askerid ih • ld w .. ; .. n • ._.. ne , en raç ve haız o ugu •ur-·. 
tefaJu z uhdesindeki fahri yal'erlik rütpesı 

Sa;fa 13 

Sovyet Sporcuları Şehrimizde 

Misafir Sporcular Geçen 
Seneden Kuvvetlidirler 
Sovyet Ruıya ıporcuları buıün çoiunu kaybedecek katlar kuvvel 

büyük bir. kafile halinde phrimize li takımlarla temu etmittir. Meml~ 
ıel~ektedırler. 933 ve 934 te Hal- ketleri dahilindeki ıpor hareketleri
kevı ıporcuları namı altında Ruıya- ne fevkalade bir CSnem veren Sov
y~ y~pılan aeyahatlerin iadesi ma- yet Ruıya ıpor aalıuındaki kuvv; 
hıyet~ne olan bu. temasa b

0

üyük ve ay- tini p.yanı hayret bir derece çıhai
rı bır ehemmıyet venlmekdedir. mııtır. Daha ıeçenlerde Pariıq 

Sovyet ıporcuları beynelmilel R • kul" • -
ıpor tefkilitına dahil olmadıkları aımı uple yaptıkları bır ma~ 
. . ha . 1 b'ldikl • ,. ta Franıız takımına 6 ıol atmııla4 
ıçın nç e yapa ı erı yegane dır. 

temaı 1935 te Türklerle olmuıtur. 
lıtanbuldan Ruıyaya ıiden bir .. Moıkovada yaptıkları maçta d-J 

futbol takımımız Ruıyada ıpora buyilk bir muvaffaldyet ıöıtere .. 
kartı büyük bir önem verildiiini da- Sovyet .futbolculan Avrupanın •f 
ha o zaman aezmiıti.. o tarihten kunetlı takımı olan Çeklerle 3 • • 
ıonra Sovyet ıporculan memleketi- berabere kalmıılardır. 
mize ıelerek lıtanbul ve Ankarada Buaiin ıehrimizde bulunancak °'" 
maçlar yapmıılar ve bunların he- lan doat Sovyet ıporcularının 199J. 
men ekıeriıinde ıalip ıelmltlerdlr. aeneden daha kunetll bir halde oı.; 

Türk futbol, atletizm, lilret ~• marlan memleketimbde yapıla-=-li 
denizcilerinden mürekkep bir ta· ıpor hareketlerinin ehemmei~ 
kım Ruıyada yaptıiı maçların bir kolyhkla anlatmaktadır • 

Niksarda Yeni Spor Hareketleri 

Nlkaarde aporcu gençler bir •reda 

Nikaar, (Özel) - Nikaarda yeni) Şeref, Flkrettea mlreklrep 
bir ıpor hareketi uyanmaia batla· ıakbr. 

ola• 

mııtır. Fakat Nikaarda maaleaef 
henüz muntazam bir alan yoktur. 
Niksar sençleri Tokat ve civar,.. 
birlerle maç yapabilmek imklnla
rını 11k ıık bulmaktadırlar. 

Niksar idman yurdunun ıpor ıu
beıi yanında bir de temıll ıubeıi 
vardır. Bunlar çok defa muvaffaki
yetler ıöıtemıektedirler. 

Çınarlıkta Spor 
Ç. Kale, - Çanakkale ilbayı Nl

zameddinin himayesinde Türkgücü 
ıpor kulübü menfaatine Çınarlıkta 
yapılan pehlivan afiretine Tekir
dağlı Hüseyin, Manisalı Rlfat, 
Bulgaristanlı Salim, Hamdi ve Meh
met pehlivanlar iıtlrak etmiılerdir. 
\latı Tekirdağlı HUıeyin almııdır. 
Hasılat 400 küıur lirayı bulmuıtur. 

Yeni lik maçlan 

lıtanbul Futbol Heyeti Ba,kanlığm
dan: 1935-1936 ıeneai Iik maçları fi. 
küıtürünü hazırlamak için birlef ik ku
lüplerimizin yazılı aalahiyebıamelerile 

beraber birer murahhaalarını 15-10-

Yann Blalklet MD•abakalara 

Yapıllror 

lataabul mıntakHı biıiklet he· 
yeti tarafından yann Beıiktaı Şe· 

ref aitadmda bir biılklet ıUr'at 
m&sabakaaı hazırlanmıştır . Bu 
mUaabakalara bDtlln bisikletçiler 

alreblllr. 

l!•klrlm Takımı Kat'i Olarak 

Te,ekkDI Etti 

10/10/935 perıembe gUnU ak• 

ıamı Bışlktaı kulDbU salonunda 

yapılan ıon seçmelerde Rus) ara 

karşı çıkac k uluıal eskrim takı· 
mı 21 eskrimci olarak kat'i suret• 

te teşekkül etmlttir. 

GUretçllerlmlze Ziyafet 

B H an gUreı ıampf yonu olan 

ulusal gUraş takımımız f reflne 

dUn akıam GUneı kulUbUnde bir 

çay ziyafeti verilmiıtlr. 

·--········-··············· ... ······················ .... 
A n~uıtur.) 

( 
"Ynı .. .. .. 

ordu ~nda; birinci, ikinci. uçuncu 
\"~ lttufettiılikleri) nin liğvın• da k~r~ 
laaitti. , bu da gazete sütunların• seçırıl· 

N •
IJI. Bat v• dit alralara. Artrltlzm. Romatizma B1935ğaal ı.Hgülk·nü ~mı aaat 18 de 

Grip• evr eyo u a evı bınaaında bulunan 
Bölge merkezinde bulundurmalan ö-

Hiçbir müeııese 

llu ı . '-titır •rıp icraat ve ilanattaki ıoaksat, pek 
tarı.r:: 8-bıalideki milli mücadele .aleyh· 
t~i' evvela (Mustafa Kemal Pata yı 
~k l:ıu~siyet ve hüviyetinden tecrit ede
'aıırll ~u resmen her tarafa ilin etnıek; v,e 
~ ıih~• ?,nu, hükumete kartı bir ınüteca· 
'ttıek. Rosetererek muhitine korku ver• 
~le:'f~ni ~da da efk8n uın~Y~Yİ 
tir ki ().ı Çevııırnek istemiflerdi. Çok sarıP· 
llııılld Ustafa Kemal Pata) yı bu suretle 
0tııırı -.:a ~uauya düıünnek isteyenler, ne 
"e d-. h~ık ve manevi kudretinden ve 
~ç ~.. ~-ıt.! llrniarı tın Anadoluya serpilen ~ m:e 
llilJ'ıdt' ilan n dereceve kadar fı1ıılendı· 

n ~e " . erer t nab,A ı· rre adar haberdar değili 1• 
~P a ınin kuytu kö,eJerinde bu planlar 

ttıı.ıhtcJifv~ tatbik edilirken lstanbulu~ 
~tel'•nl sıyase~ mahfetllerinde de mu.htelif 
ıp ett:::.~ Yol almakta idi. Kabinenın ta· 

4\t._ "f>I • ~'- ' •• d . ''illet l astll(ametteki vehameti ıor 
ti it.,, zzet Pata ile Tevfik P8f8; ( Mecli· 
'~ıe~d~İilceli) memuriyetlerinden ia&ifa 

La., ı. 
"llltt• '"· :.~t _•e itiW fırkasmm (Sadık 8eY) 

iilcuınette cann•mava karar •er• 

Ç OŞ K UN mağazası coştu! ... 
1 

. COŞKUN mağaz111; gOmrOkten çıkacak malim 
sayan ar· 
- - dan 15 ıDolUk yeni bir m,llsaade daha aldıjı Ye 
Ticaret o~ıı~ eo 100 moda manto ye paltoluk 1Dnll1 kumaılın 
bu mtioadıe b k'lki teoıilit yapıldıimı bildirir. 
fi) atların a a 

llarımızın fiyatları •t•lıda göaterllml•llr. 
eezı ma " . uıetroıu 70 Kr. Tafta ekstra metroıa 850 kr. 

Kr•t- do,ın k t 130 ,, Velur Sun ıapka için ,. 100 ,, 
Krep n:rman e ·ı ra " Vefor an°lez 840 " • 
J{rep Saten " " 040 ropluk 90 11ntim tnde 115 

I!:: n ., " '' K rcıp M nro e
1
n " 120 ,, Emperime ıua (paroalar 100ili160 , 

K Moııgo " " 1 k d ' r P fiyatlar maktu ve pazar ı aız "· 

N ğ • Beyofla latUdll oacldeal 
COŞKU ma azası. ı. Baııkaıı brtıı•nd.!. 

t 

I);. ETEll V &SSA.F-.:'! :.=-. 
O •rta••• Yel. 2l03S E'°" JCeıb\IJ aaharl7• flerı Mkall Tel. "111 

Cal• eJhı a<.eçl , .. ıp 

nemle rica olunur. 

Ulu••I Takım Son idmanlarını 
Yaptı 

Din Kadıköy stadyumunda 

So•yet Ruı futbolcularına karıı 
01nıyacak olan takım ıon idman

larını yapmııtır. 
Uluaal takım mDdafaaıına k.,.. 

ıı dluaal takım muhacim hattı 
07namııtır. 

Yanmıar aaatten bir aaat oy· 

nanan maç takımın kAfi derecede 

ldmaplı olduğunu göıtermitUr. 
uıu.,1 takım baftalardanberl 

1apbiı idmanlarda azami formu

au bulmut aajlam Ye kav•etll bir 

halcf'edlr. TDrk takımı Ami, LGt
fl, y ... ,. llSralalm, Mehmet a .. 
1At, üat, Nlyaal. Naci, Ruib. 

BAK ER 
maiazaları kadar ucuz ve 

her keaeye elverlıll fiyatlarla 
en iyi lngillz marka 

MUŞAMBA 
ve 

TRENCH-COAT 
larm zengin çeıitlerlni 

takdim edemez. 

~"'iyaflar hakkında bir fikir 
edinmek için Titrinlerimize 
lfitfea bir göı ıezdirlnlz. 

B•rotlu laUklal caddesi. 
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PARA SAHİPLERt 

Zelzeleden, yangından 
azalması, eksilmesi 

korkmazi 
yok; 

edilir, masrafsız elde 

Bir gelir ararlar! 
ADAPAZARI 

Tiirk Ticaret an kası 

Her ayın birinci günü faizleri ödenen kuponlu 
vadeli mevduat usulile bunu temin etti. · 

MÜSABAKALI 

BiKATELEB 
• Altınc.1 

Y ork Vak' ası 
-5- geleceğini, Lord tabiatile hi1ı11.....

Diğer iki fAhit de, Lorduo. 
Lord Artür Skelmerto suçunu ç· marifetile, bir ziyaretçinİll 

kat'iyyen inkir ediyordu. Lavenderin ~haber aldıktan çok sonra.-" 
bahsettiği sahte ıenecli ula imzalamıt bire çeyrek kalarak masa 
değildi. Meselenin alt tarah içinse, po- blkmlf oldujuna ve 0 umall 1' 
lise evvelce vermİf olduğu ifadeye ili- bay Makintoldun J>etİaıra gitiiİI" 
ve edecek hiçbir teY yoktu. hadet ettiler .•• 

Avukat İngel'90ll phitlere aynca Avukat Sir lngeraollun 
hiçbir ıual sormadı. Albn çerçeveli çok uatabklı oldu. Nokta nokta. 
gözlüğünün arkasından, kemali ıü • nm kunnut olduğu muazzam 
kanla yüzlerine bakıyordu. binasını yıktı. Bilbaua lordun 

/ Bütün phitler dinlendikten sonra, lerinin ifadelerine istinat 
müdafaa tahitlerini davet ettirdi. Saat on bire çeyrek b.l•na kedi' 

İngiliz ordusunun saygı değer sima- Skelmerton kiğıt oynam1ftL 
lanndan biri olan albay Makintold ön- Albay Makintoldla birlikte, 
ce ifade verdi. sigara içmeie çıkmlf ve .ncaJr, 

Vak'a gece$ Lord Skelmertonun yet İflendikten sonradır ki oaflfl 
verdiği veda töleninde o da bulunmut- nmdan ayrılmlfb. Bu itibarla, 
I tu. Upk Çips~ söylemİf olduklannı lordun masumiyeti aün gibi ~ 
aynen tekrar etti. luyordu. Polisin de, bu __. 

Hikim sordu: aapıız delillere ehemmiyet 
- Lord Skelmertonun, kamını gö- böyle asil ve kibar bir zab ~ 

rür görmez birdenbire fikir deiiftirmit mit olması teeuüfe pyandı. 
olmasını garip bulmadınız mı? Geride, bıçak meselesi 1na11rtU•-

Albay: . Avukat, ODU da, izah --·· --
- .A.ıa ! dedi Neden garip bula • tesadüfler ııruına koyarak, ~ 

yım? Birçok kimseler vardır ki, İf do- çiftirdi. 
I layısile mecburen görüttükleri bazı a- Nihayet, Ufak aldanm'f ta 

1 

~amlarm ailelerince malUın olmaa1D1 di. Bu bıçak alelide, harcıilell' 
ıstemezler. neviden idi· avukat Sir lnı~ 

1 - E, peki .. Lord Skelmertonun bu bu pıçaim ~ekkiline aidiyetid 
adamı kansmdan gizlemesine ıebep ne yetle inkir etmekten çekin • 
•m ---L- 7 ı '~. _,_ 

- Üstüme vazife olmıyan bu m&- ihtiyar, ekseriya heyecanlı 
seleyi bittabi İncelemedim. da yaptığı gibi, elindeki üm-

Hikim 11rar etmedi ve phlt ifade- üstün~ diijüm yapıp, kuluçka 
aine devam etti: vuk gibi, gırtlaimdan acayip 

- Bir briç partisi bitirmit, kalk- kararak: 

Taşra Bakkal ve Toptancılarına 
·Aşağıd.a yazılı bllimum TURAN mamulltım serian Ye muntazaman tedarik etmeniz için 
doaruden dotruya TURAN fabrikua yazıhanelerine mUracaatiniz menf aatinls lkt s ıııodandır. 

mıfbm. Canım bahçeye çıkıp bir siga- - Bittabi, asıl mevkuf ....,..a 

l ra içmesini istedi. Lord Skelmerton da kıldı .. dedi; maamafih bu ifin · 
bana refakat etti. Birkaç dakika sonra, nammm büsbütün lekelenaııeaıı..,. 

ikimiz de &f8iılô bmeriyede oturu • tıjmı söylemek mtiba1iiah ol* 
yorduk. Bu aralık, çitin dibinden kula- çok kimaeeleer, nihayetüleemirı 

· ğmma bir takım yüksek, batta tehdit- derin, Lord Skelmertona alt bir 
kir diyebilirim, .esler geldi. Neler la öldarillmiif olduğunu ileri 
aöylendijini farkedemedim. Lord bqlannı IDllnal• manah aalh 
Skelmerton: «Kavga ediyorlar galiba 7 Gene batblan, katilin ~ 
dedi. Varayım bakayım, nenin nesi- duiunu ve T erri ile birlik ~ 

YEMEK VAGLARla 
Hııf ıııe uytinyağı 
Susam yatı 
Pamuk yağı 
ve diğer ıalata yağlan 

SADE YAGLAR: 

Kokoz la 
Turyığ 

Turgarl11 
ve diğf'l Hrt yııflaı ' 

BEZİR Y AGLARJr 

lııgı llı k:aynamıı a9ık 
logiliı kayııamıt koya 
'l'urk çiU kayn.amıı 

TIRAŞ SABUNLARI: 

Tıraı kremi 
Tır&i 11buna 

-
TURAN • Yağ Iabrıkalıu ı - TURAN • lZmlR 

ÇAMAŞIR SABUNLARI :.. 

Zeytin yağdu yapılmıo 

MARSlLY A. DEVE, ARAB 
n diğer cin.ıler. 

TURSlL oamqır toıu. 
HURMA. aab11D• 

EOE temizleme to:ıu 

TUVALET SABUNLARI ı 

TURAN banyo aabunu 
Rozmari • Fatma - Verda 
n ilaçlı aabunları 

TUVALET MAMUL..\ TiMiZ ı 

1 dir7» vaz geçirmeie uiraıtıysam da but faDlaj menim• battan ...., 
dinlemedi, gitti. Ben kamariyede kal- durduldannı unnediyorlardL 
IDlfbm. Lord yanımdan aynlalı yanm Her halde zabıta ne • 
dakika ya geçmİf, ya geçmemitti ki bir de T erriye kartı, y!tec.k kadit 
feryat ve bunu müteakip derin bir toplıyamadı Ve bu dava da, 
inilti ifittim. Lord Skelmerton o sıra- kalmuı mümkün olmıyan 
da, hili çite doiru kof maktaydı. Hız- hadiselerden blrlı olarak 81._, 
lanan ayak seslerini olduğum nokta- kaldı ..• 
dan iyicene duyuyordum. Şimdi Lord Skelmerton 

ihtiyar: tün ömrünü yabancı ülkel_. 
- Albay Makintoldun bunun üze- mektedir. Zavallı karısı, onUll 

rine nasıl bir sorguya çekildiğini tah- bırakıldıiı gün ölmütttl. Bir 
min edersiniz, dedi. veli&inden kendini kaybederek 

Fıluntif, Zeytin yağlı va~puan, Fevkalade bir soğukkanlılık ve U· nez'e girmif olan biçare ~ 
Krım Baronia, Güzellik yaj'ı v. ı. kerce bir vuzuh ile vercliji cevaplar fU raaıya sevctiji adamın beraet 

yolda hü1isa edilebilir: • ğuu duymak tesellialni dahi 
TURAN TUrklr• Yal ve Memulltı Sanayii Limited 'lrketl. lstanbul, Sirkeci, 
Nur Han 3/14, Poata kutuau 522. Telgraf: ESTOVA • lstanbul. Teh 2444213 

Feryatla iniltiyi müteakip, Lordun dan gİtmİftl... ,,-
ayak seslerini duyduju 7.AIDllD 0 da (Sayın olaıyucrılarımısın 
merale etmİf ve gidip ıörmek ~su- ayı örten UTaT perde.ini b. 
nu duymUftu. Ancak gece çok karan- fiinerelı lı~~aia m•l1 

lık ı..ı..:::.... ·b· lu da bn-! du B malaTını dileru.) o .. qu gı ı yo wmyor • u-
na raimen, blkmlf, yilriimeje batla- - _ ,, ____ ..-ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 

Dırbal kuer.ITeuslrlı ba11lanlara bDten •lnlr n6betlerlne 20 damla11 hayat verir. E•lerbılzde bulunduranuL 

----~------------------------------~~--------------~---------------------
mlfb. itte o sırada Lordun: «Can kur- , 
llnn yok mu 7» diye haykıran seaini 
cluymUf, polialerin yetİftilderini gör
nriİf Ye ondan sonraki sahneye de uBALOYA 

Danı etmek için gidersiniz .. . 
Ba pek tabii n pek dotrudur. Fakat .. . 

İki dana yapbktan ıonra oturmalC mecburi-
7etinde kalır ve artık hio kalkmak iıtemes· 
airıiz. Çünkü, ayaklarınıı oitmit, ızbrap 
•ermektedir. Naaırlarmıı, •İzi rahat bırak· 
madJiından mlltıeuir olur ve ıuvareniz 
hlbıı olarak keyfiniz bosulur. Büttin bu 1z-
tmıplara mahal bırakmamak için RADİO 
SALTS banyoıuıau yapınıı. Bu ıifabah!J 
tuzla yapacağınız ayak banyoları ııayeıinde 
bekledığiniz tedaYiyi bulaoak, eanoı ve tiı· 
kinlilı: :ıail olacaktır. BilhaHa na9ırlarınm 
o derece yumu,atır ki tırnak ucile bemeD 
kökt1Dden ıöküp atabilirıinis. 

Her eozanede ntılar. 

D.klder icra 111e111urıuaun-
tlena Bir t.cwçtH dola11 aalleH olup 
utılmaaaaa karar nrilea bir adet 
•alıkçı kayıtı ile oa adet balık91 •e
petinla 17-10-935 tarllalae mlaadif 
Perıembe ıGnG •aat 10 dan 11 re ka• 
4ar Kuiguacukta npur ialıeleıl eın• 
nnda Htılacafından talip olaalarıa 
7nml me:ıkOrda mahallinde laazır bu
lu nacak memura mGracaatları UAn 
eluaar. (476) 

zaktan 'plıit olmuttu. 

Tramval muharebesi kahramanla
nndan olan sayın Albayın bu ifad~i 
Lord Skelmertona kartı kurulan iddia fi~ 
binamu oldukça sarsıyordu. Zira bu MOND • EXT ~ 
... L.dete nazaran Lord La deri tırav bıçağı bUtttn dünyadıt t~ 
,......... . ' un, ven e kuanmışbr. 10 ta1M11 EO • 
o gece görütmemif olduğu sabit olu- ' Her yerde ıatıhr. 

Geoelt1l aık tık abieate kalkanlar rahat yordu. 

Dr. lbrahtm z•d etmek için KATRAN HAKKI Bir defa kötke geldiii zaman La-. 
venderln Skelmerton tanfından kabul 

kullanmahdırlu. 
yollaruıuı aed• 
lYileıtirlr. 

Zira Katran lclıu edilmeA> kapadan kovulduju bakkın
n iltüaaplanm daki pbadetler çoialıyordu. Binaena

leJ.h, aİmlarm, biraz sonra çitin dibine 

Belediye karııaıada Piyerlotl. ~ 
caddHlnde No. 21 tı1' ~ 

HerrG• lt1edea aoDra ba• 
kabul eder. 

d 
e 
il 
e 
a 
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P 
• Yaz:u= z. ş.~:~::::c::s.cc.e>pJ,. Tatbika 

rensın fıızmetçısı anı 
Y a:dım Edecek Adamı Bulmuştu 
V ~ ;:t::z. Onun için göndere~e-

d 
.. era, karşılastığı bu adamın ken- ~ . kt ihtiyatlı bir vasıta ıle 
ısıne h. ~ . h yret gınız me up, 

etın· .rusça ıtap ebnesıne a . 1 .. d ·ımiş olmalıdır. 
n· hıştı. Şimdi, birbirlerinin yüzlerı- go~ erı bu sözlerden buyük bir ~ 
e 1 ayal meyal gören bu kadınla 0 era, iyet hissetnıişfr: 
tkek arasında fısıltı ile şu konuşma 1 memnpunk A IA Sefarethane erkanın· 

ıeçın. t' - e a a. kA • ıı ı: d t bu zat kimdir?. Baş atıp, 
- Se R 7 an o an ? n, us musun . . h t bastercünıan mı • ·• 
- Evet, Madam. ya u A ~ Madam ne söylüyorsu· 
- B 7 - man ' h' urada ne geziyorsun· · B · gibi bir adamın ıç o - s·· 1 d. d A· nı nuz. enım oy e ım ya, Ma aın. çı . • d de dostu olur mu?. 
- H d k . temıyo· erece d , tu ayır, onu eme ıs ş halde katipler en .. ' 
ın. Yani, İıtanbulda ne geziyor· - u h ,,,. •un? _ Hayır ayır .. · . . \ ., 
- Rusyad r den bir kaza - Sefarethane papazı.·. - ,,., ,.,, 

çıktı B' baa, e ıın 1 dun Kor~ - Bırakınız Madam, şu zampara 
~ · ır ara cıyı yara a • 

dan buraya kaçtım. herifi. b 
- Ne 1· . ? - O halde, mutlaka kapıcı aşı· 

re ısın .• 
- Kafkasyalı. Tiflis tehrinden.f dır. ... M d Baıkati-
- E'\Tet!. Lisanından belli. Ka - - O da degıl a a~· ar haz· 

~•Ya.lısın. Pek ala ne zaınandan· bin hademesi, haşmetlu Çkull 
o · 1 ' ., d k t b'a ve arın· erı stanbulda bulunuyorsun~· retlerinin en sa 1 a d 

- Şey .. Bir buçuk senedenberi. dan, Kafkasyalı Vahan ır. 
- Bu tarafları iyi bilir misin?• - Bir Ermeni. Ö 
- Eh .. Oldukça... - _ Evet, bir Ermeni amm~.. ~le * koınitacı, filan değil. Kendı hahn-
Hırsız Mı? d dindar bir hıristiyan. Tam on ıe· 

V k l"rdi need, ·ır sefarethanede çıt çıkarın. uddan era ısa bir düsünce geç · V ' ~ d .... k r . artık sefarethancn1n e· 
. e sonra, birdenbire ver ıgı ara yaşamış' b · d 
Ue sözüne devam etti: nıirbaş eşyası halini alm~§. ır a am. 

H f d . Ba An k k·ı· ye gitmek ıçın seforet· 
- ırsızlık, çok ena şey ır. • ca ı ıse . . . h 

husus, böyle büyük konakların et- haneden çıkan melek gıbı hır a ret 
r:'fında dolatnıak, pek büyük teh- adamı. 
likeler teşkil edebilir. Ben .d~ - Ç k büyük cesaretle söylüyor· 
<aua) um. Kendi milletimden hırı· sun, Çe:bo. Artık senin halis bir 
ll~n, felakete uğramasını istemem. Rus olduğuna inandım. 
Şllndi sana küçük bir yardımda bu· _ Şu halde, lutfun~~ b~nden 
lunacağım. Fakat sen de, ~ir daha esirgemeyeceksiniz, degıl mı Ma
h.ıra12lık etmiyeceğine daır bana dam. 
aö:ı \'er. (Arkası var) 

- Ah çok teşekkür ederim Ma· ........... .: ................................................ -. 
dam. 'Bu' lutfunuzu unutmıyacağım. I' ± ,a+• !WB' 

- Eğer sen iyilikleri takdir eden D eni z y o 1 1 arı 
bir adaınsan, 'sana daha büyük lil· 
tuflarda da bulunabilirim. Daha 1 Ş L E T M E S 1 
~oğrusu, seni açlık felaketinden e- Aıesıteleri ı Karak81 KöprGbaıı 

ediyyen kurtarırım. T•' 42362 • ilrkul MOhOrdarı:ad• 
b .. Harı Tel. 22740 

di - Şu ~alde, beni kend~n~c e e· ,. ~-----
d 

YYen mınnettar edeceksım.1 Ma- Mersin Yolu 
arn. KONYA vapuru 13 Birinci 

Q. - Fakat evvela senin hakikate? teırı'n PAZAR gttnU saat Onda 
.Us olduğuna kanaat hasıl etnıelı· 360 Yanı. MERSIN'e kadar. "6 '' 

,.. • Trabzon Yolu 
•flisll Çerbo: ANKARA vapuru 12 Elrln-

M: - Size nasıl bir teminat vereyim citeırin CUMARTESi ıtllnll 
adaın?. t 20 de HOPA'ya Ka· 
- Teminata hacet yok. Seni Rus saa 116361 

~f dar. " aretinden tanırlar mı?., 
- Beni mi? •• Şey, Madaın. Zan· Ayvalık Yolu 

n~trneın. Çünkü arzettinı ya.. Be· MERSiN yapuru 12 Birinci 
llırn · ' b .. d' iti h gıbi kaçak bir adam, ta u/~ t rin CUMARTESi ııuou Eaat 
il aşnıetlu Çar hazretlerinin se ırı ;i7de IZMIR'e kadar. •16362,, 
. e kar!ı karıııya geçip te şampanya I....;.~::..:::.::;:.:.:..:...--::;;:-;:-::---; 
ıçe ;ı' l · · · b Yo 1 u 
L· ltıez. Ben haddini ve n:.ev cunı Tra zon 
Qtle b' , b. . . 3 dii n ır adamım. Şayet ır ışı~ KARADENiZ vapuru 1 

.. §ae de sefarethane binasının o- Birinciteşrin PAZAR gün, ü saat 
illinden geçmek lazıın gelse; ihtiya- 20 de RlZE'ye kadar. •6370,, 
~n, karı ıki kaldırımdan geçerim. -

:ı:::,:~· i:~: :r.~y,:;ı:c!'ı:re:,: 'naOMAN YA SE Y .. Ri_S E F ~i N 
k:,n de çekinmem ki, sefarethane er· JI ~ 
danından beni tanıyan bir zat var· idaresinden Muhım an 
ır. İaterseniz, ona bir mektup ya· TGrkiy• ve Rom anya hilku~etlerl 

ııııız. Tiflisli Çerboyu nasıl tanırsı• arasında mClnakit itilifoanıe mucıblnce 
llız? diye sorunuz. O ıize; halis, Romaoy• vapurları, dotru k~oımento 
llluJıı• b h tlu K .. tene• taıH<ll• Şarkı ve mer· 
Ç ıa ir Rus olduğu ve apne il• yeA 

01 a için tendlitlı fiatlarla 

d
ar hazretlerinin tab'ai sadıkaını· ked vrup ki · · 
an bulunduğumu bakınız size nasıl ayı ticariye kabul edece erını 

•çık bir lı·aan ı'le b'ıldır' ecektir. An· i~rk ihracatçılarına bildirlr. Fazla k . · · Galata rıhtımında Merkez ka f\I var ki bu dostum, beninı gibi tafıılAt •çınındakl umumi aceoteliğhı• 
I açak bir adamla münasebette bu- Rıhtım ~·"Telefon: 44827/44828 
Unduğunu pek o kadar açığa wr- ~ın:O:_:ra::c:aa:.:_· ---------

---- - - dU IU"'Unden Pizango MU r :s 
Tanare 

7009 numataya isabet eden. 
200.000 liranın talilileri: Bayan Habibe. ikramiyesini 

r 1 - l11tanbul Uluköyde Ktıtahyalı 
. • den almıştır. -

tek ko~lu Cemal gışes.n t k İkramiyelerini almıılardır. 

t 

SON POSTA Sa,· 1 5 

Püya o 

Bugünkü Keş· dede azanan mara r Aşağ • a ı 

S ·· tu arda Bu acaksın z 
· On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangosunun Altıncı Keşidesi 

Dün Öğleyin Asri Sinema Sa.onunda Başladı Ve Bu Sabah Da 
Devam Edilerek BitiriiJi. Kaza nan Nun1aralar Aşağıdadır 

30000 ira 70 lira O Ura 
azanan 

3 5 
Bu uumaranın yirmi nıağıaı 

ve yirn i yukarııı 150 şer lira 
mükafat elııcaklnrdır. 

20000 Lira 
Kazanan 

2675 
Bu· numaranın yirmi yukarı, 

yirmi aşağısı (150) şer lira ala· 
cnklardır. 

2000 Lira 
azananlar 

28665 15227 
5 O lira 

Kazananlar 
9668 22536 

16833 5411 
1 00 Lira 
Kazananlar 
283 13724 

7962 18882 
3385 2674 

213 5 10139 
22701 

200 lira 
Kazananlar I 

14461 7679 13682 25923 
20244 26333 3840 8827 18554 
18335 21036 11704 8324 5907 

2966 21544 28957 1333 
24093 29406 
26622 1601 14646 1935 

8383 28148 12841 sJ77 4004 
957 9473 

-~A~lOJ~ 

Aç karnına bir kahve ktı' gı lllındıkta 

kabızlığı def'eder 
yemeklerden birer saat ıonra alınırsa 

Hazimsizriği, mide ek,ilik 
ve yanmalım111 giderir. Ağızdaki tat
ıır.lık .. e kokuyu i:ıale eder. 

MAZON markaaına dikkat. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Kazananlar 
8144 5530 3504 29383 26851 

18246 27963 18101 19309 22585 
7895 189 2l17 

1068 18125 6150 25088 ... 
28024 5890 15202 15244 11499 
28460 10685 1367 26105 10227 
15788 20487 10461 16438 10256 
2836 27408 17696 8399 1271 

22343 29883 7892 9942 25106 
7399 23474 

21127 6685 24680 26270 19894 
20910 18319 22117 27511 27231 
24533 14770 19646 27086 21641 

666 18643 28492 27895 20640 
22042 2446 13540 

6951 292 2272 27295 2011 
22914 19770 11567 18342 26448 
20564 19869 7564 19869 7647 
24808 4778 13006 
21369 19278 19174 20948 29089 

8040 28506 18266 28060 29451 
23131 8883 25232 3933 13733 
20017 
18105 19249 26974 17968 25624 
23251 1079 23379 1393 7090 

6642 21670 19200 .28807 6318 
17755 5320 6473 17653 18363 

.... ·- .. 

Bugün en son çekilen şu yllı 

numara beşer yUz lira mUkAfot 
alacaklardır: 

2076 2425 17658 21057 
3850 25678 12100 2549t 

26679 28734 14751 14741 
9933 18911 5132 24583 

23914 24520 27532 6913 
27444 14979 1997\ 6112 
27665 23695 22801 10355 
18429 27077 5713 6105 
2727. 1950 16958 13846 
2475 ?.9680 14198 14899 

12655 23735 966 27571 
2376 14761 24143 21961 

24905 t 1346 25769 27655 
1960 26495 236~8 15684 

12799 867~ 10698 3047 
28964 19675 27621 13569 
20661 22467 21543 5338 
14271 3284 9335 19697 
11246 29383 21771 3305 
26496 13133 27222 12793 
27396 13270 15485 5408 
20347 17323 15997 13035 
26428 7173 15183 16749 

6613 9133 23287 7012 
14028 25221 8892 3646 

Kazanan ar 
15066 4845 

6519 7003 
17550 13282 
19664 1233 
26905 24322 
15553 18280 
27695 23469 

9256 25288 307 7 
12014 28547 2471 ) 
6710 21295 310: 

23600 15161 2990J 
18199 24387 16337 
2765 -

4529 21796 
19288 16933 
29933 27334 
13241 16226 
20318 21873 
28973 15908 

9624 20425 15381 
21829 23756 22630 

1038 
20927 6297 

9945 15558 
15270 21514 

8564 21350 
24976 2793 
21458 28465 
22906 22274 
26582 20222 
27065 2710 
23293 2047 
19187 28312 

4260 16914 
12914 6504 
29264 24392 
25687 7942 
28600 20007 6246 822 
50105 25105 

391 26659 
28244 2647 

4859 5670 
850 28603 

27317 20444 
65 20376 

8712 1622 
18711 2392 

l4084 26780 
5898 29455 

3948 
:21068 
20778 

.11395 
21610 

23828 
13689 

5243 
11412 
27286 

15022 
14521 

7566 
207!\1 

7710 
3217 

16169 
28360 
21807 
28831 

8796 
9529 
3810 

14993 
14030 
26621 
16947 
21867 
27188 

2880 

40 • 
ıra 

Kazananlar 
12801 20492 7581 

7741 5889 464 
11326 2476 961 
9506 18874 3093 

12025 26440 25921 
3630 25474 19939 
3328 21897 23654 

17937 25984 5191 
28367 308 4664 
15136 18924 23506 

2230 7348 8553 
6325 17825 25355 

13902 20849 13748 
2771 1888 4614 
1205 1691 22622 

12671 7024 29751 
19338 3296 17087 
6058 5770 18268 

23112 23115 4097 
17802 29548 20066 

12989 
21188 
1730E 
19863 
7868 

18327 
28294 
28524 
15642 
24072 
26551 
17618 

20973 
2336 

12580 
18083 
22168 

6857 
4225 
3048 
7952 
7016 

5930 
21219 
17421 
18095 
13607 
20390 
21712 

6055 
10351 
4287 
6586 
2885 J 

5241 ! 

.... -.. ······-··········································-
Malta da Hava Hücumla• 

rına Karıı Tedbirler 
Malta, 12 (A.A.) - Muhte· 

mel bir bava hücumuna karşı 

mahalli hilkfımct, ihtiyatı tedbir 
~larak lambaları ıiyaha boyatmıya 
başlamıştır. 

KURŞUN KALEM 
Mekteplilerln, MDhendlalerln, Ressemlar1n, Devdirln 
ihtiyacını temin eden her clna kelemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide satıhr. Ecnebi mUmesslllerinden 
kat'lyyen Ustün ve u1:uz olan çeşitları aşaGıdıııdır: 

801 No. lu Mektepli kurıun kalemi 
501 No. lu 1, 2, 3, derece ıertllkte resim kurşun kalemi 

DAGDELEN 10 muhtelif Hrtlikto en iyi c·ns kurıan kalem 
1011 No. lu Muangoz kurıuo kalemi 

99 ,, Taıçı kurtu kalemi 
701 

0 
B ve C, 2 urtllkte devair için Kopya kurıun kalemi 

702 ,. A, B, C, D, Renkli kopya kalemleri 
901 ,, bir ucu kırmız•, bir ucu ınaYİ k"lelllQ 

1812 ,, 6 renkli kalem 
1323 ,, 12 renkli kalem 

NU RKALEM : TUrk yapısı, ucuz ve UstundUr. 
NU K LE : Her TUrkUn elindeki t<alem olmahdtr. 

Bel gevşekliğine , ... ~-.--~:::mma!!l!!lll!mm:ıınmm~-.:---..-ı 

HORMOBiN a n 
Talsılat ı Galıtta Posta k:uhum 1255 YAGSIZ KREM 2 - Den:zyollarında 100 meınur orBa · n Naciyede ve diğer yarJm 3 y K uınrükte aya i . 1 __._ ............ ,..,. . , ............ ~ ........ .,_ ......... , ............ ... 

- arım parçası arag Lütfiyededir. ikram yeaın Son Posta M"lbaası 
parçası da Tirebolulu Bayan ~ottlJll Mldllt. ı Tail 

DUayada emıalsiıdir.. Her yerde arayınız. 

Parla yazıh etlketlera asla aldanmayınuı:. 
ıu.ı,tod ' •• Ilı•... *· """'· a. Ull 

almı tır. 



ı~------. Emlnöntl köşede 

TEK KOLLU CEM AL Gi ESi 
REB.O D B. RD 

Baş aonsı, Diş aonsı 
Nevralji .... 

1 
• 

bilhassa bunlara kor11 mUe11irdı 

Emlrıinda, Mektep •okağında 30 No. lı hanede hizmetti 
• 

Bayan H A B t B E 

7009 No. biletle 

2 .00 • 
ıra 

Ye Bomoati'de Harp maUUO tek 16zll 

Bay C E L A. L t8.089 No. il biletle 

10.000 lira 

kazandırdı. Tef< kullu Cemal giıeai dalma 
böyle fıkaraları aevindirir.·· 

Hiçbir yerde •ubesl yoktur. 

'" 

Buluadurma71 unutma11nız 1 

~•iti lto•••• • .._., .,. Yllf'ekl_, r•••• ı ADRE'f:'E' Dl"VV AT: 200.000 liragı 1uızan,,,. 
----------------- 6'1J n.n..n Bagan Habibe gişe 8nlnb 

paraları alıgor. 

lst•nbul, Emln6~U 37 No. TEK KOLLU CEMAL GIŞES 
Sahibi : CEMAL GCVEN 

MUBTIBEM VATAllDA,LABIMIZA 

MO~DE: 
Senelerdenberl marôf olan 

RADiUM 
FENER ve AY AKLI FENER 

LAMBALARIMIZ 
gelmiştir. 

Fenerler Perakende olarak maktüen 14 liraya satılacaktır. 
300 ve 600 mumluk harici limbalarımız d•hi mevcuttur. 

·. 
Cevamll şerHe, devalrl resmiye, belediyelere, mektep 
ve hastanelere ve toptan satıcılarımıza ayrıca maktü 
~lr flat tespit edll\filşllr. 

Dikkat: 
Radium lambalanmıza ait parçalar yalnız ticarethanemizde 
•atılmaktadır. Fabrikamızın mamulatı olmıyan J>•rçalar 
limbalarımıza kat'iyyen tevaffuk etmediğinden mea'uliyet 
kabul etmeyiz. 

Adres: RADiUM TiCARETHANESi 
Telefon : 42878 • Telgraf : istanbul Radium • Posta kutusu : Galata 1313 


