
- CUMARTESi - ta BlBINot TEŞRiN 

Habeşler Aduaya iddetli 
Bir Baskın Yaptılar 

~---------------------.. . ,--------------------... 
Ha be, 

Tebliğleri 

Loadre, t t (A.A.} CR-ıml) - Ha
betfataa elçılitl blldlrlJor: 

Sellhlyettar blldltl•ia bir ka1• 
naktaa a"dıtuaas bir haberde Atla· 

ada tlcldetll lıılr .. 'Pıt•• el41a .. 
bıldirllmektedir. 8a çarpııaada 

ita 1anlerdan iki bla 1arab varcbı. 

Adlaababa, 11 (A.A.) - Reatlr 
•jan .. •Jtan bU.tlrl1or: 

laaa kabiı..lae •••"P Haktlv 
Deindena ralaaaa .. Wr ltalraa 
uıatanı tlhk ....... t1ltank .._ 

flrdllderlal .a,I••....,_• 
Uçaa•• lçiatl• ........ lld kiti 

llmlttlr. 
\..._ _______ .._ __________ .-

..... ................... .... ,. --· 
Amansıı Bir Harp Başladı 

Adua Bir Kital Manza. 
rası Arzediyor 

ddlub , 
kaynaklarda• öğrenditine göre Aduada Habeş kuYVet· 
leri 2,500 Italyaa aıkerini bugün kılıçtan geçirmiılerdir. 

Sabalaa kadar mulatellf Amapa merkederlad• Loa•., 12 (Ôzel) - Adlaababadaa bildJrUcll-
aldılamn telalllv Adua etrafıada çok balı çar- rUclitla ıke Hab .. kanetlerl ıece karanhpaclaa 
pq•alu oldapada mlttefllsttr. Ancak baaludu blliıtlfad.. ılddıtU bir baıkıa 7apuak Aduayı 
budan A a'ma Habefliler tarafındaa upbm bir br l 

d • la •• dı••• etmekte oldapaa urawa 91 .. 1 talyanlardaa lıtirdat •tmlftlr. Fa-

ltalgan 
Tebliğleri 

Roma, 11 ( A.A. ) - Dlakl laare
lılt hakkındaki ruml teblill 

Dotu Ti~e ı•fl Halle lellaiH 
Gaku ve KHH Aral-, lthalerc• 
at1 .. lari1l• ltalraalar tuafıu ıeç
•itlerdir. 

Dlrt ... deri ..... tt ....... d. 
bitin cep .. •d• lt.ı,aa aarlab 36 
IJU, 70 yaralı H J•rlilwd• 53 
ka71p. 

Somali cepheılade Habeflllerlo • 
firarlar dnam ecU1or. 

lta17anlar cilaetla••• flr rlar o'· 
dutu •• Aknm ratdai•ll• ltlr ltal• 
Jaa UÇ•laaaa tllftltl r•nla .. 
._1cta•ar. 

Geael kamaatlaalıfıe ......... 

arulJ• aakletllleeetl bUdlrmror. ( De··- 8 ..... ,,.d. ) 

=-• •cÜı an Roma ile Adaa'ma HabetJUv kat bY haber •balla kadar bqk taraftaa tı'Jlt 
tarafuaclaa • wb-d.t edlldlll teblp •~ektedir. Ea ıdllmemlftir. ltal7aalann u,tab (2500) • bıllt Halt .. kumaadnlanadaa Ru Kala 

HaMt kanıslJuadaa •1r k... .. almtmm t.W. haberleri ıaalar&lır. olmaktadır. (0..-1-,W.) 

···························································································································································~ Çanakkal•ni~ Bugünkü Vaziyeti ·yeni Bir Onaltılar Karar Verdi: 

"Tedbirleri Almakta Te· Pakt Mı? Habeşistan Silih Ve 
reddüt Etmiyeceğiz" :<=::.~:':..,~~ Cephane Alabi ecek 

Şükrü Kaya, Türkerin Boğazlar Hak
kındaki Soruıuna Cevap Verdi 

Ankara l 2 (Telefonla) - Din Ka
mutaycla M,oabrabiur 1aylaY1 Derç 
Türksin ÇaneMmle Boiuma dair v•· 
mit olduiu takririn müzakereei J&Pl
lacaktı. 8erç Tlhker, ta1airiain mtisa· 
kereaindm enel lls alarak noktai na
anıu töJle izah etti: 

((- Bugün dünJUUD durumu cleiit
miftir. Bütün dün,a, lmmmah bir ai
lihlanma claftlmc:lachr. Biz JWdu • 
muzun topraiı olan Çanakblenin ild 
tarafma niçin bikim olamıyoruz ve 
neden tahkim edemiyoruz. Ellerimbi 
laa;h,.an maddenin hak, adalet, JUr • ..krU Klır• 
dun emniyeti ve beynelmilel ıiyui Ya• Ka• a ldiraü _w_ • Mb ._... 
• nakt • ----...1...- hükmü L...I ' ye ~ Ye fU ID myet ~ llmW'lllUUI w • eli: 

IDUnlfbr. ((• - Çaulcblenin buıünldl TUiyeti 
Bu maddeyi blchrabm ve icap eder· Boiular hakkmda yapılan anlatmanm 

ee Milleti.. CeıniJ.etine bat vunhm.>> bir "•Wır. BeynelmiW vaziyetin ne
TCiıkain bu ~D IOlft c. zahtini a&ilJona. iliyle lniWafiıall 

.... ~ ~ nldlinin -~ olan , ...... için ..... ,.,, •iıia 
Yeldli ~ ftliiil ŞikrG (Devama 7 nci )'Uzde} 

Pakt aktMllmlllatlea •cllte ıtwo 
mekteclir. 

Anatwya •• Macarlllanıa 
duru•u 1•klea lac:eleaecektlr. 

P..-, 11 ( A. A. ) - Bitin 
ıuetelv bafbakanıa Almanya 
lelaladeld dOltluk l&zlerlal lnemle 
kaydetmektedir. 

... .,.,... ...... ,. ki: 

... doetlak .,., ... ı. mem-
lekette biç bir ltlr.cu atramı7a
cakbr. Tekru ~netleaea AJ. 
maaya llacarlataa lcia ihmal 
edilir bir me.ıeket detilclJr. 

Alolzl Romaya 
._.val'de Parl•'• 

D6ndU 
Loadra, 11 ( O.el ) - ltalyu 

deleaeli Baroa Alold Ulular 
Kuramu heyeti amumlyeslaln bu 
aabalald lçtlmaıadaa aoara -t 
13 de Romıya mlt••ecclh• 
hareket etmiıtlr. 

Möay6 La•al'de Eclea De 
ılrOımllf ve Leje Ye Rota De 
blr)llda ... alqa• p.... • ..... 
etlllltlr. 

lngilizler, Italyanın Ablukasını Ve Sü· 
veyş Kanahnın Kapatılmasını istiyorlar 

Loadr., 11 (Ôzel) - irtibat 
ve telli komlteal bu aabab derlaal 
lıe bqlam1fbr. 

ltal1a1a karp ahaac:ak aecrl 
tedbirlerin tefvrllabm tublt ec1 .. 
cels olaa 18 nala taU bir komite 
tetkll etmlftir. Bu 18 ua araa .. 
da ln,Uter .. Franıa, Rn•J•, Tlr
kiy .. Lehlatan, l•panye, Kuada. 
Arjantin, Belçika, Roman a, Ya
naraiıtan, Yuıoılavya •• cenubi 
Afrika bllk6metlerl bulunmaktadır. 

T ab komlayoa 6lleden •om• 
toplaamq Ye Eclea tua6aclu 
yapalaa •tajıdald teldiflvl ..atte
flkan kabul etmlftlr. 

1 - Habefiatana karp ko.. 
mQf lillh ye harp leYım• ambu
ıoaanan kaldınlmı11. 

a - ltalya •• mhtemleke
lerlae kup kellmut ••buıoDUD 
ipka ........ . 

3 - Hem Halaefllt•M Ye 
hım de ltalya'p bqa bl,le bir 
ambarıo kOJlll&mlf olan deYlet
lere 7alnu ltalya'ya kaqa .. barp 
koymalanaın taHlye ......_ 

4 - Ne albl mal•• .... lilAla 
ve harp levaıı• olabilecejW 
tayin iç"n Ruaveltla 5 tepialaanl 
tarlhU U.teaiala eaı lttllaıa ecll}. 
meıl bu karar Jarlll irtl•t ko
mltea" nln tuvlblae Yerileaktir. 

l1119lltere ahi kudretini 
•rbnaak 

Londra, 11 (A.A.) - Avu .. 
tarya, Macarlıt•n Ye Arnantlu
tun secrl tedbirlere İfl raktea 
imtlnalara, lavlçrenln ihtiraz kıyd-
ı ırı •• aibayet klçlk itlW. uc
rl tedbirlerde ne derece flddetl 
hareket edeceifnla bllinm..t ıece 
rl tedbirler uaullala ........ ol
mıyacata huıuauacla eHlpJ• 
ay andırmaktadır. 

(l>enma. - ,W.) 



2 Sayfa 

[Halkın Seıı) 
Ekonomige 
Hazırlanıyor musunııs? 

Ekonomi haftuı yaklaımalda41ır. 
Bu •ünuebedı dön bir mu· 
harrtrimia muhtelif kimMlırle 

bu buutta ıörltmUı, oalardan 
yukarıdaki ıaali lonHf._,• Al· 
dıfı onaplan ...t•J• yuı7oru. 

Roma•cı •uat Deni•• 
- Ea iyi alkte, bu 1Uali •eclta· 

ren bir ekonomi 8mrtl seçiren mu· 
barrlrlere ıormakbr ulılm. B a m 
ıevap nrmekUtime IOzum yolL ÇGa• 
kQ okuyuculann klfl derecede ılJ. 
meleri için, lu auall bana ıordatu•• 
l'lirmeleri kAfL. 

Muharrir M. Turhan ı 
Yaıucılar bu ha1ata atılıtlanaliaa 

beti ekonomlain haftHıaa, ayıaa dıtil, 
11laaa buırdarlar arkadafo 

• Deniz Ka21 EftalJaı 
- S.au, bir balta jıraf, •ttla 

bir 111 birlktlrllmiı olaa parayı eri· 
tebilir. Bu itibari•, yılın 5\ haftHıaı 
lırafla ••çirenlrln yedi ıDallk lkb· 
aatlarsadan blylk: fayda umulamaı 

Ben keadl laHabı••• beaabımı 
bllmeditim ılalerl çoktan unuttum. 
Seneain bir hafta11ada olaua, lteaim 
sfbl davrananlu çotalacak demektir. 

Bence iaaanlar lçfn en a.üylk fe-
laket. i1rafla baaiılltl• araaı111 bula· 
mamaktır. 

* Besteklr Btmen ~ 
- Biı lkta1at laaftuı••• lıter lıte

mez baıın1. Fakat etraftaki hHap
larını bilmeyenlerla çoklufu •8ateri• 
JOr ki, maalHef çok klm1eler, lktı· 
tadın adıa" ba Ufla •lauelaıtllı 
•• aeaedea aene7• aaı7orlar. 

Halbuki lktı1at bafta•ndaa mak
ıat, balkı Hnede yedi sin muktHlt 
tlanandırmak defildir. 

Temenni oluaaur ki, ba bafta11 
rapmaktaa ••tl6p .... aııl mak
ut tahakkuk et.la, Ye laalk 
•ankkat deflJ. mlebbet iktltat il· 
sumuau kananaf 

• FaUh, •1te111 mokalı, a9 
••m•rah hene, Emin Demir 

- Ketkl lmkln olaa da bazırlaa• 
1&k uiılın. Fakat blıl-. kaçmaldaa 
k0Yalam•1a Yakbmıs Yar mı ki? Be
alm blldifi•, tepi• paruıa lktlıadı 

elur. Böllk plrılk iç .. , brllflla 
••ılai blrlktirlralah ki? Bea, •orç. 
laarç. aJ•D ba••• ••tlrebllditlm ıa
•aa cebimde kalaa ıon kanatları 
Ndaka Yerip b•J'I'•• ed11orumJ 

* tehir Tlratrosu un'•tklr-
lar1nd•n Muammer Ru,an Km• 
... aı 

- Hasınm azlslm. lkbıat laafta
•ada biriktirmek isen tam oa ... 
lira basırl•dım r 

iki Tramvay KazaSI 
Kurbanı 

Od ı&n enel Muharrem Şey)d 
Ye Ha1au Klmil adlı iki deli• 
kanh •Jn ayn 1erlerde traYmaJ 
kazalarına uğradıijan için Cer
rahpaıa baıtaneı'ne kaldınlmır 
ludı. Y arahlann ildal de llmüt
ttlr. Mnddeiumumilik, Tablbiadl 
Salih Hqimi din laaltu•J• ııa
dererek cetetlerl muayene ettlr
mlıtir. Her iki ceaet de dllıı 
morıa kaldmlmııluchr. 

SON POSTA 

D.I. BİLi 

T•m 1'11 bia lira kıaau Dıam Yollan ltletme •••urlan ow arada. 
X lpretUı slrllea Yenıdar Bekirdir 

Büyük ikramiyeyi Bir 
Hizmetçi Kız Kazandı 

'' Köye Gidip Anamı Göreceğim, 
Hizmetçi/ileten Vazgeçmigeceğim 11 
Piyanpaan IOD k.pleei din ... 

birçok iman aevindirdL 
l - EmirPnda ~ IObimda 

30 numaralı evde oturan merhum K.d
ri ailesi nezdinde hizmetçi KtitabJUYD 
Erimcik köyünden Habibe tam JO bin 
lira aldı. Bu laz dün puamn 19 bin 
bet yüz lirumı lf bankaıma yabrmlf • 
br. Kencliaile ıöriifen muharririmize: 

- Bana piyango Çllmimı IÖJleclik· 
1 • .• ~~·-ı ---1.- Se • • en uman çop ~JUIUCllD.+mam-
den ne yapacajum bilemedim. Hizmet· 
..:~ • ...,_ ..::..L.u. a.~ 
~ .. en vaz ıeçmı:rec.••a, ~·o .. ..--
dujum evde bana hizmetçi nuarile de
iiJ, evmt nazarile balaJwlar. Yalms k~ 
yüme gidip anamı -.e kız kardetimi ıö
rüp gelecejim, demiftir. Habibe ken
cliaine bileti aatmıt olan baJie tam 
(SOO) lira hediye etmİflİr· 

a - Adreaini •,.ı.m,... NaciJe 
acDı bir bdm da tam on hin &ra kazan. 
llllfbr. Bu bdm 4 lira.,. hir kefidelik Tam Jlr•I ••• lira kasaaan Ha1tllii 
bilet almıp. panlarıaı b.ak•ya yatardıldaa aoara 

Fakat aradan zaman seçince puam t'!ellfeCle on bin lira plrmıftır. Oç ço

r 
20 llktetrln 

PAZAR 
GENEL NÜFUS SA YIML. 

Okur yazar bllttla 1111tdaflar kıadi
lerlne nrileoek laJI• n kontrol 
memurluğu •uifıaial kabul ttmı7t 
mecburdurlar. 

Kabul et•lyenler ioin para n 
Uplt OHUI Yardır •. 

Tevkifhaneden 
Bir ihbar 

Eski Bir Cinayetin Katili 
Meydana Çıkacak Mı? 
Geçen ıene marbn 28 lad alnl 

Sllimkapı dlfında balaçı•an Perlkll 
lldOrlllmDftO. O uman koDlfU 
bahçıvanlardan AU Rasa 1a11 
albna ahnaupa da deWI balaa
madıtından lel'beat barakdmıfb. 
Cinayeti ifleyeta ılmdiye kadar 
meçhul kalcbiı için Emniyet ikinci 
ıube Direkt6rla;n arqbrmalanna 
de•am edl7orda. Birkaç tin enel 
Şube DirektBrlljtlae TeYklfhane
de bulunan Sami tarafmdan ml
.a1m bir ihbar 1apabmttu. Saipl 
eliyor ldı 

- Ben Ali Rızamn yanında 
çahıırdım. Bir ıBn Ali Rıza bana 
iki lira uzattı. Al bu parayı da 
71nn gelmel dedi. Ben gelmedim. 

Erteıl ı&n ıeldlm. Ali Rıza 
çok dftıllncell idi. Sebebini 
ıordum ı 

.. - ..... bir fel&ket ıeldL 
Perlkllyl &ldlrdllm. Fakat aen 
bunu ldmaeye ı&yleme, ıana eW 
lira veririm. Sana ıorarlaraa sen 
Perlkliyl kardeşi öldllrda deraln, 
itin içinden çıkarız., dedL Şimdi 
bunu hakikatin ortaya pkma11 
için ihbar ediyorum. Bunu "6yle
dljl zamanda da 1ammda iç kiti 
vardı. 

Emnf1et lldad 111be clireld3r-
1Djil tahklkabm rapmlf, dtla 
evrakı Mlddelumumt!ip glnder
miftlr. 1 V aktile blcliaeye elkoyan 
MGddelamaml muaYIDI NaredcHn 
tahkikata bqlamfbr. 

kalmıf, bunan Jm lmmtmu J.6t. cuk babalı olan bu adam piyango,. Analljını ÖldUren 
fiye Hamına (2) lira.,. aabmfbr. Ltt- tonunda fenabk ıeçirmit. y &kalandı 
fiye Hanım nTelki lia Tırebolu1a sit· - Ben yavrulanmı bealiyecek im· 
miftir. Naciye Hanmı ela Bd lira JÜ • ru ekmek zor buluyordum. Borç içİD• bir!.':.;! ~::ı ... G:-A:.~ 
zGnden tam on bin lira bJbetmittir. de yüzüyordum. Allah ihaan etti, V• dlr oğlu irfan adb •e 314 do
Bu kadm duldur ve lld çocuk u.hibi- tık onlan havyarla beslerim clemiftir. tumlu bir ada• da ortadan br· 
dir. Bu para ile~ ~tacaimı 6 - Beyoğlunda Z.mbak aokaim· bolmuıtu. Ôldlrllen &fanın ana
ve ev yapbracajmı aoylmdttir. da oturan Madem Anutuyaya da ıs bjıdır. Gllrlim kay•akamlıjı taJı. 

Birinci T etr · n 

OflnD.n 

Bir 
Satırla 

Ank•ra Treni Geç 
Tuzla İltuyonunda maaeYN 

......,..... V&fonunun devrllmeti 
Aabra tr.ai dün Ha,........,• 
111 relmittir. 

••• 
Yeni Bir Doçent Ge 
F• Fakültesinin umumi kimya 

liifM ptirilecek olan Kreiplinİll 
veleel lmaalanmıftır. Doçent • 
hspncla derilerine baflıyacaktır. 

• • * 

Ankarada toplanan Ulusal bp 
ne siden ünivenite profeaörl ' 
kmm dan ıelırimi.e dönmüftiir. 

• • • 
Ewk•fltl M••t Yer 

Eftaf idaresiain maaım din 
le a.ı•anm!fhr. 

• * • 

• • • 
Hububat Fıatl•r1 A 

M • ~---L-.&..'1- L-1.L 
...... UIUIUUCUCUUS -..,.... 

hububat fiatleri yüluelmeğe 
• * • 

Konservatuv•r MI 
Gellyor 

Şehudebapnda :yapdacak oJao 
....... plimm çizen Alman • 
.. ~e tehrimDe .... __. ... 

• • • 

Bu yıl üniYenitenin treı:il'Gll 

mil ufhalarmdan Ye meı!Dllll~ 
dlld yilaek tahsilin tanlbCelllllJllll 

aelmek üzere pkanlacak ot.il 
........... ÜDİ't'enitede 
........ Kitap t&a., ..... ~ 
m •• iaailizce olmak ................ 

• • • 
Yallnln BugUn Gel 

Beklenlıor 
auq ... enet Aalrara7• 

lılabidclin Oatünclaim baaüa 
meaibekleniJol'. 

••• J - Uilebmpada fotoirafphk e- bin lira Pnnlfbr. ldkat Japta ..... ı n btllia lrfaa 
den Mahır. le _.._! __ _.! Saim ele ortakla· ---- oldu~u anlaıılmııtar. irfanın GB- C1h•nglrln Harn• 

cwaa 
6 Ciha,.;rdelô ... aalaıipleriniıı 

ta bir bilet •lm•tlar, bıımlar da aear Otomobil Ve Araba rnmden Iatanbula ~la lıaber larine ı.u semtin ...... • 

bin lira paylafnutlardar. Kazaları alındıtnadaa poU. Jrfuı 1••1•· c:1an baZlrlammP· 
4 - Deniz yollan ifletme idareain- Alinin 1829 uyıb otomobili Mifel yarak müddelumu•illie vermiftlr. • • • 

• irfan gllrllme f6aderllecektir. E tıd•-•• 
den 100 memur namına ~emedu Bay adında bır adama çarparak batından -·- ••• - .... "' ... ····--··... • • l!czacı na w--
Bekirin aldığı mütterek bilete de yaralamıftır. yük arabuı Kumlrapıda 1S Y8flllda Evvelce P. E. N. da oku 
(200) bin lira çıkmat, bunlar da elle- * Zek.iyyanm 2212 aayıh otomo- Y anbe çarparak m•dllelif yerlerinden WriDCi muf talebeli, ymi ._ 
rine geçen (20) bin lirayı iki.- yüz bili B yqında Hamu çocuia prpmlf- yaralamıfbr. bmadm ayrılarak, doirudao 
lira olarak paylatmıtlarchr. br. * 3941 .. ,... .....,.. Sirkecide ha- kendi enatitüleriade den ... 

s - Bomontide oturan malalpzi * Şehreminli lmtin rno •Pı mal Şükriye PfP"htla'· lumflanlır. 

Pllz•r 01• ...... & Dlvor Ki ı 

- Duydun mu, Haaan S.7ciiim?. 

J 
... Balıkpbk mektebini. ... ,.,._-1 • • • YiM deals. bWm gibi alayblara ı Huaa Be1 - Bir yalııbk 

ı..aıı1or. reisi Mektep ite yaramada cleill.. 
larıa sr6zlall açt. da arbk tutulmıı 

1or muı cllJ• kapabrorlarmı• 



12 Birinci Teşrin 

Hergün 
Cümhuriyet 
istidatları 
Sokakta Bırakamaz 

"' -
Birkaç gündür Hah~ harbi ve Av

rupa buhranı bize kendi işlerimizi U• 

nutturdu. Bugün de biraz kendimizle 
meşgul olalım. 

Mektepler açıldı. Açıkta kalan ta
lebenin çoğu yerleşti. Fakat bu sene 
yeni hır hadise ile kaJ1lılaştık: 

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

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

Kız muallim mektebine 14 kişi ah· 
nacaktı 160 kişi müracaat etti. 

Mülkiye mektebine 25 talebe alına
caktı 150 kişi müracaat etti. 

Geceli ve bedava bütün yüksek 
mekteplere müracaat edenlerle kabul 
edilenlerin nisbeti yüzde ondur. Ta
lebe çok, fakat bütçe dardır. 

Yatılı lise ve orta mekteplere bu 
sene 200 ta] ebe alınacaktı, yalnız f s· 
tanbuldan 2000 talip çıktı. 

Demek ki memleketin yatı mektep
lerine ihtiyacı vardır. Bizde yalnız tah
silin mecburi olması kafi değildir, o

kumak ve yetişmek istiyen fakir ço .. 
cuklara tahsil imkanını vermek lanm· 
dır. 

Bu, şüphe yok, bir bütçe meselesi
dir. Fakat her halde Kültür Bakanlı
ğının yeni bir varidat ve tahsil siyase
ti gütmesini amirdir. 

Biz bu işte de Rusları taklit etmeli· 
yiz. Rusyada bütün çocukları bedava 
okutmak için ne yapıyorlarsa biz de 
onu yapmalıyız. Yoksa okumak isti • 
yen talebenin yalnız yüzde onunu ye
tiştirmek, ihtiyaca cevap vermekten 
çok uzakhr. 

Merdivenlerde 
Uguyan Çocuk 
Yatı mekteplerine müracaat eden 

kimsesiz, fakir çocukları arasında in
sanı heyecan ve teessüre sevkeden 
müstesna zekalı olanları da vardır. 

Bunlardan bir tanesi Ankarada mu
siki muallim mektebine girmek istiyor. 
Adanadan, Ankaraya kadar hazan ya
yan, hazan trende, hazan otobüste gün .. 
lerce yol alarak geliyor. Ankarada ya
tacak yeri, müracaat edecek kimsesi 
yoktur. Sora sora mektebi öğreniyor 
ve gelip kaydolunuyor. Akşam gide
ceği yer olmadığı içip mektebin mer
divenlerine uzanıp uyuyor. Bir iki ge
ce sonra bu hal dikkati celbediyor, 
mektepte yatmasına müsaade olunu
yor. Müsabakaya giriyor ve kazanınca 
geceyi piyanonun önünde yatarak ge· 
çiriyor. 

Bu cocuk, bütün bu atılganlığı, ce-
faya katlanışı ile de, yarının büyük 
kabiliyetlerinden biri olduğunu isbat 
ediyor. Belki yann operamızı bu ço
cuk yapacaktır. Fakat bu çocuk bu a
tılganlığı ile dikkati ve merhameti üze
rine ce1betmeseydi, belki de müsaba
kayı kazanamıyacak, ve sokakların ço~ 
cuğu olacaktı. 

* 
Cumhuriyet rejimi istidatları sokak

larda süründüremez. Bunlara inkişaf 
imkanı \ermek rejimin prensip borcu
dur. 

Onun için kültür siyasetimizi de-
ğiştirmek lazımdır. 

Türk· Macar Ticaret Andlat
maaı Temdit Edlldl 

Aukara, l l (A.A)- Türkofls 
başlrnnlığınd : 1 Birinci teırin 
935 tarihine kndar uzatılmıı olan 
Türk· Macar tica et andlaşmaıının 
15 b:rinci teırin 935 tarihine ka· 
dar ı5 gün dııhn uzatılması icra 
Yek.Beri heyetince oııanmııhr. 

.... ...... . u..,.,; .... 

Resimli Makale a Batan Gemi a 

50 bin tonluk l'emi batar, fakat onun ktıçGlc bir 
aaadalı ılı.l kurtarır. 

insan biiyük itlerden, bllylll teblikelerdla muvaffa· 
kıyetle çıkar da ktlçllk bir aademe onu batırmıya klfl 
sr•lebllir ve bayi• bir fellket Anında hiç ummadıtınız, 
ı11nnilemiyuetlnl sanaeltiğinlz mOtnaıu bir el ıizl 
kolunuzdan yakalar ye kurtarır. 

Tehlike lcarı11ında maddi bOyClklUtCla ehemmiyeti 
yoktur. lnıan bayatta en kflçDk kunetlerl bile Jhmal 

•tmeme1lnl 8frnm•k mecburiyetindedir. Knntlo btıyütG 
kOçDRI olmaz. H•r kunetio y•riae allre rotil n ehem .. 

miyetl Yardır. BDyDk kuvvetler lflAI ettfti zaman kuçllk 
kuvvetler rardımımıza yetiıebl1ir. lıte bu reaim, ıu almı7a 
baılayan ve batmak (lzere bulunan harap bQyOk blr 
ıeıald•kileri kaçak bir aandalın oaaıl kurtardıfını, yani 
kUçUk ku·netlerln baııan keadlndeo bDyGklerin yardımuıa 
yetiıebilecefi11l a-öatermek için yaptırılmııtır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yeni Yunan Kabi
nesi iş Başında 
Atina, 1 ı ( A. A. ) - Bntnn 

Yunaniıtanda ıon hUkümet ve 
rejim değlımeslnden sonra tam 

bir ıOkQn hOkümfermadır. Yeni 
kabloe kıral naibi General Kon· 
dUlı tarafından ıöyle kurulmuıturı 

Baıbakan: General Kondlli•, 
Asbaıb•kan H Dıı Iılerl Baka
nu Teotokls, Sft Bakanı: General 

Papagos, Han: General Nikola· 
dlı, Bahriye: Amiral Duımaniı, 

Münakalat: Mavromihalls, Ulusal 
Ekonomi: Darvaria, iç işleri: Sa
blnaı, Tüıer B. Yannopulos, Ta· 

rım: Skeloroı, Soıyal Bakam: 
Atlnayeniı, Finauı: Papatanasi· 
yu, KUltura B. Turkovaıiliı. 

... 

Kamutay da 
Afyon işi 
Görüşüldü 

Ankara, t 1 (Özel ) - Afyon 

kamutayın bugllnkü toplantısında 
aaylavı Berç TUrker'in afyon 

ıatııı hakkında yaptığı so• 
ruya ekonomi bakanı Celal Bayar 
verdl§'l cevapta bu işle alakadar 

diğer devlet dalrelerile görDıtllk· 

ten ıonra cevap Torece~inl ıöy• 

!emiştir. 

Bundan ıonra Halk evleri lçf n 

getirilecek ılnema ve radyo ma· 

klnelerl ile teferrliahnın muamele 

ve oktruva vergilerinden istisnası 
hakkındaki kanunun birinci 

maddesini tefsir eden fıkra mD· 
zakere ve kabul edllmiıtir. 

Allna, 11 - Dün ulusal &llsam• Kamutay Pazartesi gUnQ top-
blede yeni hllki'Jmetln tahlif töreni !anacaktır. 
yapılmııtır. MUteakiben hazırlanan ___ ...................... - ......... ___ .. __ _ 

renildiğine göre B. Makıimoı ye• 

nl kralcı rejimde do Yunanistam 

bnkumet beyannamesi okunmuı .. 
tur. Bu beyannamede cumhuriyet 
rejiminin lAA-vedildiğl, geneloyun 
3 ikinci teırlnde yapılacağı, kral Cenevredo temsil etmekte devam 

naipliğine de General KondllJıin ed~cektir • 
getirildiği blldlrilmiıtlr. Krala Tebliğat Yok 

Yeni HUkOınet Zaymlse Londre, 11 ( A. A.) - Reuter 

TefekkUr Etti ajanıın öğrendiğ;ne göre eıld 
BaJgrat, 11 (A.A.) - Avala Yunan kralı Jorj geueral Kondi· 

ajansının Atlnaeao öğrendiğine 
llıten doğrudan doüruya bı0ç bı0r 

göre, B. Kondilis ve Teotokis, 6 

eıkl cumur başkanı B. Zafmisl tebliğ almamııtır. 
ıiyaret ederek ifa ettiği hizmetten Eski Kral Ve Hanedanı YOnan 
dalayı kendisine teıekkür etmiş· Tabiiyetine Ahndı 
lerdlr. Londre, 11 1 Öı:el ) - CUm-

MaWalmoa Yun6:ıistanı Temsllde hurlyet rejiminin ilğası Uzerlne 
Devem Edecek eski kral ile hanedanı Dyelerine 

Cenene, 11 ( A. A. ) - Ôğ- _ Yunan tabiiyeti verilmiştir. 

İtalyan Bankasının 
ihtiyat Akçesi 
Mllino, t t ( A. A. ) - ltalya 

bankasının 30 eylül tarihli bilin· 
çoıunda görüldllğüne göre, altın 
ihtiyat akçesi 4,25 milyar liretten 
4,33 milyar lirete ve kıymetler 
lhtiyatı da 392,53 milyondan 417, 93 
milyona çıkmııbr. Tedavüldeki 
evrakı nakdiye de 15 milyarı 8'•Ç· 
miıtir. 

Üzüm Fiah Yükseldi 
Ankara, ı 1 ( A.A ) - Bize 

bildirildiğine ıöre, lzmir piyasa• 
aıada fizüm flatlan lkl gOnden 
beri muntazaman yDk1elmektedir. 
Bu yüksellı nlabeti kiloda yirmi 
paradan bir kuruşa kadardır. Bu 
tereffUUn aebeplerlne ıelince, 
dividant karşılığl Uzllm kurumun• 
dan aıUbayaatta bulunarak bazı 
memleketlere göndermek tekli· 
finde bulunan başlıca tirketlerln 
alacakları UzUm karıılıgı dııarden 
bazı maddeleri memlekete sok· 
mak iç.in biriblrini takip eden 
mUracaatl rı ile Türk UzUmUnDn 
kalite farkı ve Noel baztrlıkları• 
nan hailamaıı dolayılille isteklerin 
artmaıı da bu yUk1elmeye ıebep 
ol:\}aktadır. 

Fındık Kongresi 
Ankara, 11 (A.A.) - Fmdık 

kongrnsı komisyonları builln tet· 
kiklerine mevzu teşkil eden me
seleler fizerlndeki çalışmalarım 
bitirmltlerdir. Kongre genel he· 
yeti, yarın ekonomi bRkanı Celil 
Bayarın başkanlığında toplanarak 
kom· syonlar.n elde ettikleri ne· 
tlcelcr üzerinde görilıecektir. 

Ekonomi bnkam CelAI Barar 
fındık kongresi Uyeleri onuruna 
Anadolu kutllbll ııılonlarında bir 
çay şöbııj HrecekUr. 

,--------------------... 
Sözün Kısası 

Yahudilerden 
Ordu 
ıı-------- Ek .. Ta -

Bir sübay arkadaşım anlattı idi: 
Harbi umumide, Kuzguncuklu Sa

lamonu askere almışlar. Gösterişli, 
gürbüz bir delikanlı imiş; topçuya a
yırmışlar. Bir gün, Çanakkale taarru
zunun başlangıcında, Arıburnunda, 

Salnmonun mensup olduğu batarya 
mevzi almış. Geceleyin, Salamonu, 
toplardan birinin yanına nöbetçi ko) · 
muşlar. Nöbet değiştirme zamanı gel
miş, devriye bir de gitmiş, bakmış kı 
Salam on yerinde yok; top ta kendi 
kendine. Hemen başka bir nöbetçi di· 
ken devriye çavuşu karargaha dönüp 
sübaya raporunu vermiş. Salamonu 
aramışlar, taramışlar, çadırın birinde 
bulmuşlar. 

Vaziyet vahim 1 Mevkii harpte va· 
zifesini bırakmanın cezas\ büyüktür. 
Hemen SaJamonu divanıharbe da)'a
mışlar, sorguya çekm~ler. 

- Neden bıraktın topu, be Sala· 
mon~ 

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

Dünkü postadan çıkan ltalyan ga· 
zetclerinde, Uluslar Sosyetesi İtalya
ya karşı zecri tedbirler almayı karar -
laştırdığı takdirde, lngilterenin Filis
tin hudutlarını müdafaa için Yahudi -
]erden bir ordu kurmak niyetinde ol
duğunu okuyunca, aklıma bu hikaye 
geldi. 

Yahudilere karşı saygı ve sevgi bes
liyenlerdenim. Her devlet camiasının 

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 olmadığını kendileri de 
teslim ederler. Şayet, kazara kurşun at· 
mak zaruretinde olsalar, metelikten 
başka hedef tanımazlar. Hele top at· 
mak kat'iyyen işlerine gelmez. Hava 
oyunlarına ancak borsada cevaz gö-
rürler. 

Hasılı, Yahudilerden ordu yapmak, 
tereyağından k~k kurmağa benzer • 
En hafif atqin yanına sokulmayıgöı·· 
sün, hemencecik eriyiverir .. 
..... ·-·····-·· .... -·····--· ... ····-············ .. ··-
Milli Mahsulümüz 

Hakkında 
Garezkarane Iıaatta Bulu· 

nanlar Tecziye Edilecek 
Ankara, 11 (A.A)- Aldığımız 

bir haberde lzmir ticaret odası· 
nm aıağıdaki kararı almıı olduğu 
bildirilmektedir. 

"Bor1& fiyatlarım kıracak t•'" 
kilde alabez spekülasyon yaparak 
memleketin yllkHk menafiine mu· 
gayir hareket edenler fiyatları ve 
rekolte hakkındıt yanlıı malümat 
yayanlar, ekonomik bir sebebe 
müstenit olmaksızın uluul Orlin 
değerlerinin behemehal dOıeceğl .. 
ni haber vOrerek dııardakl alıcı• 

( 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Harpte byyare'erin ikl rolü vardın Ya l.tikıaf ya- Fakat İtalyanlar bu defa Aduvayı bombardıman 

pnr, ya Lomha atarak düım. nı hırpalar. ederken Ozerlndo kızıl haç iıaretl bulunan binaları 

ların normal aiparlşte bulunmala• 
rma mani olen yine uluaal Urlin• 

""') lerimiılo kaliteleri hakkrnda ga• 
rezkarane iıaalta bulunanlar oda• 
lar kanununun beşinci maddesi 
mucibince oda idare heveti ta• 
rafmdan tecziye edileceklerd r,, 

1 alyanlar da Habeıislan harbinde en çok bu yeni ve bu arada ha.taneyi do bombardıman ettiler. 
h rp vaa taaına gllYeniyor. Or u harekete reçmeden Hutanelerln bombardıman cdllmeal harp kaidelerine 
evYel tayyarelule iı :kı f yapı} or, 8nde bulunan tehir- ı muhaliftir, bu bombardıman onun için fena akiı yapb. 
leri bornbardım Q ediyor, ordu ondan ıonra llerileyor. Fakat ftalyan gazetelerini okuyunuz; biz Habetliler• 

Bu, harp eden ordu için tabii göril lir. mermi, bomba, filan değil, erzak attık, diyorlar. 

İSTER iNAN iSTER JNANMA 1 

Bir işçinin Parmakları l(esiidi 
Hasköy fıçı fabrikası İfçilerinden E

yüplü Mehmet sol elini makineye ka~ 
tırdığından parmakları kesilmiştir. 

Su iye Maliye EakaoJ 
Suriye Maliye Bakanı Hamdi Hince """ --------------------------------------------....J nlki aüo tehrimize gelmi~ir. 



SON POSTA 

HAHKEHElEliE ·' 1 • • 

f;IiRDÜ~LLRiMiZ 1 MEMLEKET HABERLER! 1 mooi~IL&l11 
Zülfüsigah 
Hikayesinin 
Acı Sonu 

Refika ile Zümrüt birbirlerinden da-
vacı.. Zümrüt, Arabistanda doğma, 

koyu esmer, otuz beşlik bir kadın!. 
Her iki kadın da Küçükayasofyada 

bir çıkmaz sokakta ve bölümlere aynl
mış bir evde oturuyorlarmış.. Hadise, 
kavga 1. İki kadın bir sabah ağız müna· 
kaşası yaparlarken Refika: 

- Sus Arap 1. Bıktık artık senden .. 
Demiş; Zümrüt te: 

- Beni hiddetlendirme 1. Babam 
tutarsa karışmam .. diye cevap vermiş. 
Bu sırada Refikanın akrabasından Sa
lahaddin adında bir adam da araya ka
rışarak: 

- Yapmayın canım 1. Böyle şeyler 
zülfüsiyaha dokunur .. Diyince Züm
rüt artık dayanamamış ve bir bakraç 
suyu kaptığı gibi Salahaddinin üstüne 
boşaltarak adamcağızı sırsıklam ot-
miş ... 

Zümrüt diyor ki: 
- Artık bıktım.. Nedir çektiğim .. 

Önüne gelen «Arap» diye benimle ala
ya kalkıyor .. Tenim siyah işte!. Ne 
yapayım?. Boyıyacak değilim ya!.. 

İki taraf şahitler gösterdi, adresler 
verdi; bu dulf'lhmayı yapan birinci 
sulh ceza mahkemesi de davanın baş· 
ka gün devamına karar verdi. 
--··-··· ......... __ &W • ·--·-···-·----

Gaziantepte 
Elektrik Kilovat Ocretle

rinin YükaekHğinden 
Şikayet Ediliyor 

Gazi Antep (Özel) - Marelli aoı
yeteainin İflettiği elektrik fabrikaaı 
kilovat ücretlerini pek yüksek olarak 
ahnaktadır. 

Mukaveleye göre lngiliz lirui bin 
kurut tan 8f8ğı düttüğü takdirde kilo
vat ücretleri indirilecekti. Fakat her 
nedense indirilmedi. İngiliz liruı 600 
küsur kuruttur ve bu hesaba göre ki
lovat ücretlerinin 15 kuruf8 inmeei 
icap etmektedir. Fakat bili 21 kurut· 
tur. 

Anadoluda Bayındırlık 
Her Yerde Yapı Çalışmaları, Yol 

Okuyucuların 
Sorularına 
Cevaplarım v e Okul Yapılıyor 

Sular Akıtılıyor 
Nlide (Özel) - Bu çevrede bUyllk bir bayın· 

dırlık çalaımaıı göze çarpmaktadır. Akıarayda 
Belediye beı yüzden fazla binayı yıktırmış, bunla• 
rın yerfne ani dUkkinlar ve binalar yaptırmıya 

baılamııtır. Bir memurin yurdu ile, bir otel de 
yaptırılmııtır. Kasabada gOzel bir park vllcude 
gıtirllmittir. NeYtehirde ayni çahıma ıörillmek· 
tedir. BUtün yollar tamir edilmektedir. Yeni Ye 
aari binalar yaptırılmaktadır. 

Derinkuyu nahiyesinde de kOçUk, fakat zarif bir 
park yücude sıetirilmif, alh bodurum olmak Ozere 
gayet bUyllk bir 1&lonu Ye beı bUyOk odaaı olan 
yeni bir hükömet konağı yapbralmııbr. 

Şimdiye kadar bu nahiyede ıuıuzluktao tlklyet 
ediliyor, halk içecek ve kullanacak ıuyu 75 metre 
derinlikte kuyulardan çekip çıkarayordu. Şimdi 
nahiyeye 15 kilometre me1afede bulunan bir mem• 
badan nahiyeye sıetlrllmeıl kararlaıtarılmlıtır. Na• 
biye merkezinde 10 tane çeıme yaptırılacaktır. 

Sovermez ve Çakıllı köylerinde de Ü· lanmıttır. Köylüler bu itte seve seve 

çer çefme kurulacak ve buralan da çalıtmakta, arabalarile ~&f tqımakta-
ıuıuzluktan kurtarılacaktır. dırlar. 

* J * 

Ankarada iki genç sevişiyor, 
lanıyorlar. ikisi de ayrı ayrı mü 
de çalışıyorlar. Evlenecekler, f 
kıskançlık gösteriyor ve erkeği 
sız ediyor. Fakat kız haksız değil, 
kü erkeğin kendisinden evvel bir 
kasını sevdiğini öğreniyor. Şi 
kek mütereddit. Böyle kıskanç bit 

1 
la evlenilir mi~ 

Bence kız kıskanç değil, için 
1 şüphesi var, onu izhar ediyor. s~ 
tamin ediniz, eski sevdanızla al 
kalmadığını anlatınız ve ispat 
o vakit kızın size nasıl sarıJacaiıJll 
receksiniz. Bu sebep nişanınızı 

' ğa kafi değildir. 

mektedir. Erbaa • Turhal iatas7om..mı 

yeni bir yol yapılacaktır. Bu tefti9te 

bu yeni yolun güzergihı da gözden 

geçirilecektir. Erbaa, Niksar, Retadi-

• * " 
Bedbaht imzalı okuyucuma: 
Ben sizinle bir fikirde değili111· 

canız sizi sevmiyor. Kıskannıasl 
gisinden değil, huysuzluğund8' 
hodgamlığından. Kıskançlık 
alameti değil, hodgamlık eseridir· 
bırakıp kaçması kadar sevgisi 
büyük delil olur mu? 

İnönü (Özel) - Burada yol yap-
ma itine çok önem verilmektedir. Bu Tokat (Özel) - llbayhk yollann ye, Turhal, Zile, Pazar yolları yapıl-

Bence bu kadar yumuşak ve alt 
deden gitmeyin. Sizi ne kadar 
görürse o kadar ezer. Mahkemeye 
racaat edin ve nafaka isteyin. O 
aklı başına gelir. 

* * * 
yı) kaHbada 1 bin metro yol kaldınm- ve mekteplerin yapılmasını teftit et • mıttır. Kachköyde Osman Cihan: 

Alangada Güven Teşkilatı 
Sevdiğiniz kadın sizi aldat 

Gemlikle KUllUr Atamşları meşgul. Sevdiği falan doğru değil: 
Gemlik (Özel) _ Kültür ityarlıiı· ni herkese açan bir kadın sizin içill 

na Karacabeyden Sıtkı atanmıfbr. Bur- bir karı olamaz. Hususile aran 
aa öğretmenlerinden Münip Gemlik yaş farkı çok büyük. Evlenrne 

M.. b · · · b k'ld atııı merkez okulu ı.. ... öğretmenligwine . unase etınızı u şe ı e uz 
~ , * * * 

Gemlik öğretmenlerinden Neriman ve 
Nerime lstanbul ille okul öğretmenlikw Bu devreyi muvaffakiyetle g 
lerine, Bursa öğretmenlerinden Raşit kız dördüncü devre için hazırl 
de Görele öğretmenliğine atanmıtlar· demektir. artık hem vücutçB• 
du. heyecanca olgunluk devresine 

Gemlikte Miras YUzUnden 

Bir Kavga 
Uray bunu Bayındırlık bakanlıilna Gemlik (Özel) - Halit Pata ma-

bildirmif, bakanlık ta mukavele ahki- hallesinde miras yüzünden bir hadise 

miştir. Geçen üç devrede sevfl1 
de tecrübe ile öğrenmiştir. Artık 
disine bir sevgili ve bir koca b 
inkişaf ının en tab)i neticesi olrn\J 

Anne ve baba kızın bu ink' 
ilerletebilir veya geriletebilir. Fak" 
doğrusu bu tabii inkişafın önüne 
memek, ve kıza sevgisini tabii ı:; 

tatmin için yol göstermektir. 

mının tatbikını aoıyeteye emrebnİf olmuf, etçi Mehmet kard~i Muıtafa-
fakat sosyete genel merkezden ce~ap

1 

k l K 
nın arısı o an yengesi ayayı bıçakla 

gelmediğini ileri ıürerek bili fiyatlari yaralamıttır. Kadın tedavi altına alın-
değiftirmemittir. Halle fiyatlann indi- Alanya pvu• .,,e oekçllerl bir arada mıt ve yaraları iyi olmuştur. 
rilmesi ile beraber lngiliz lirasının düt· ~lanya (Özel) - Kazamızda öte· _,.,=::::======::====::=====~==_;::_=:;;~=~---===== 
tüğü tarihten itibaren kilovat b&fına Clenberi e1a11ı bir bekçi tetkilih yok- Bı·r Kadını Zorla Do
alına~ 6 kurutun da fİrket tarafından tu. Bundan birkaç ay önce kaza güven 
beledıyeye iade edilmesini ve bu pa- if leri poliae devredildi ve yeni poli:ıı k J! d ı 
ranın b~lediye itlerine tahsisini arzu tetkilatı yapıldı. Polis tefi komiser Ali g'"' urtma ıste i er 
etmektedır. polisin en esaslı yardımcısı olan bek-

f Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından -

Cuma 

(*) 

Baygınlık 

çileri de muntazam bir te,ekkül haline iki Kardeş y engelerinı·n ırarnını çı·g" _ 
koymayı kararlathrdı. Hepsine bir ör- 1'. 

nek elbiseler giydirdi. Hepsine silah ve nediler Dog" urtmak ister ~n Öldürdüler 
düdük verildi. Bu suretle de Alanya da 

------------------~~-muntazam bir güven tetkilatına kavuş ... Alanya (Özel) - Mahmutlar kö- söylemişlerdir. Fakat Fatmanın kimıe-
tu. yünde fimdiye kadar eti görülmemit si yoktur. Zaten bunun içindir iri ka· 

TEY 
···················································' 
Muşa 
Kar Yağdı 
Muş (Özel) - Eylulün ı 

günü buraya yağmur yağmış, bit 
sonra da Kızılziyaret dağına kat 
müttür. Kızılziyaret da[Jı 1200 
yüksekliktedir. Mutta buraya k" 
ğınca kıt baflamlf demektir. ş· 
soğuklar vardır. Paltosuz sokşjŞ 
lamamaktadır. 

Muayene odnma getirilen hasta 
kadın yolda giderken bir ba~ dön· 
mesindcn sonra kendini kaybetmİ§ 
Ayıldığı zaman sokak üstüne otur: 
muş bulmuş. 

--·-- -·--- ·- · ... ·-- bir facia olmuttur. rinin merhametsizce savletlerine gö- ---------------
Gemlikte Bu köyden Mehmet oğlu İsmail as- ğüs gerememiştir. 

Muayene ettim. 
1 - Tifo geçirmiş. 
2 - Adetlerini çok ve sık görü

yor. 

3 - Arasıra baş ağnfarından 
ıztırabı var. 

4 - Bilhassa kansızdı. 
. B~t~n bunların üzerine evde ge

çımsızlıkten doğan ruhi zaafiyet ve 
sinir buhranlan sıklaştıkça kalpte 
asabi hastalık yaratmış. 

Tansiyonu düşüktü. 
Kalsiyum tedavileri yaptım. Ilık 

~u ~a~yoları v~rdim. (Norvupatin) 
·~~ sınır buhranlarının önüne geçtim. 
Kılo aldı ve çok istifade etti. 

(•) B notları lwaıp aaklayrnu, yahut 
lllr a bilme J•P•tlırıp kollci11:yon yapı• 
aııı. Sıkıntı •amanmızda bu notlJr b.ı 
d• lor itbl lmdadınıu yetifab,J'r. 

Deniz Filosu 

Şenlikler Yaptı 

kere gitmif, 25 yatındaki genç karısı Hüseyin ve Kerim yengelerinin 
Fatmayı da kendi öz kardesleri Kerim kendi evlerini terk etmesine imkan ol
ve Hüseyine emanet etmittir. Kerim madığını görünce günahlarının canlı 

H
.. • l . .. k delilini ortadan kaldırmayı kurmutlar 

ve uıeym yenge enne goz oymuş- k w .. . 
l b• .. od k k k d* ve adıncagızı yere yatırıp uzerıne çık-ar ve ır gun un eser en en •· . w 

mıtlar, kamını çıgnemeye başlamıtlar-
Gemlik (Özel) - Donanmam~ ta- lerine yardım etmek bahanesile yen· dır. Bu feci vaziyette ölüm dakikaları 

rafından burada çok güzel ve büyük gelerini ormana götörmütlerdir. Ora· geçiren Fatmanm feryadına kom.ular 
deniz eğlenceleri tertip edilmittir. Bü- da iki kardef yengelerini ormanın ıs- yetitmif, ve biçareyi bir odaya nakle
tün halkın sevinç ""e kıvançla seyretti- s1ız bir yerine. götürmütler Te tasallut dip tedavi altına almışlardır. Fakat 
ği bu eğlencelere 200 kiti de davetli etmitlerdir. Kadıncağız bu kard~ iha- Fatma bir hafta ıztırap çektikten son
olarak çnğrılmıtlardır. netini kin'!ıeye söylemekten utanmıf, ra kayınbiraderlerinden kazandığı bet 

Denizaltı gemilerimiz Halkın. önün- fakat iki kaıdct yengelerinin bu utan- ayhk çocuğu doğururken ölmU.tür. 
de dalma hareketleri yapmıtlardır. Mo- cını da istismar etmifler ve nihayet Köy ihtiyar' heyeti İfİ inceleyince 
torlu, motorsuz vaııtalarla yarıtlar onu gebe bırakmıtlardır. Aradan bet facia bütün teferruatile ortaya çıkmu;, 
tertip edilmittir. Denizde yüzme, at- ay geçip te kepazeliğin ~ütün fecaati ~esele hükimete haber verilmit ve 

ma, dalma müsabakaları yapılmıt, ile , meydana çıkacaiı anlaşıhnca iki yengelerini· kirleten, sonra da öldüren 
k zevkli ohnu,tur. liardet yengelerine evi terketmaini Hüteyin ile Kerim tevkif edilmitlerdir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler fi' 

larcı<r: a> 
Alemdar: (Esat). Beyazıt: <. ·) 

kıs). Küçükpazar: (H. Hulıı", 
Şehzadebaşı: (Hamdi ) . f erı;) 
(Vitali). Aksaray: (i.them P'erte f 
Karagümrük: ( Suat ) . Kacl.1.~~ 
~Alaeddin ve Rifat). Osk0 it 
(Ömer Kenan). Samatya: ( cJı) 
van). Şehremini: (Ahmet Hapı 
Hasköy: _(Yeni Türki.ye) .. ~as•( 
§<l: (Yem ı:uran). Bnkırkoy: ,t 
lal) . Beşiktaş: (Recep). Sflf1~ 
{Nuri). Eminönü: (Bensason)· (1 
li: (Maçka Feyzi). Beyoğlu: I ti 
mat, Kinyoli, Taılabaşı). c:• '.;) 
( Kapıiçi). Biiyükada: ( Şııt• 
Heybeli: {Yusuf.) 



Dünyanın En 
Uyanık Hayvanı 

lııekmiş 
Amerikalı bir kadın doktoru neşretmiş 

olduğu bir kitapta ineğin, hayvanların en 
• uyanığı olduğunu iddia etmektedir. 

Jl JI Bunun için gösterdiği birçok misaller ara· 
esP. aında ineklerin bütün süratleri ile giden 

3t trenlere bakarken sersemleşmiyerek gayet 
içli bir nazarla katan seyrettiğini söylemek· 
~dir. 

Tasarruf Fikrini Kuvvet· 
lendlren Kumbaralar 

Amerikada son zamanlarda gayet garip 
bir kumbara kullanılmağa başlanmıştır. Bu 
kumbaraya raptedilmiş olan ufak bir gra
nıofon ikide birde sahibine şöyle hitap et
nıektedir: 

- Birader hepimiz öleceğiz!.~ 
- İhtiyarlığını unut~al.. 
- Tasarruf yap! .. 
Bu nasihatleri dinliyen Amerikalılar ar

bk. kumbaralarını doldurmadan açmamak • 
tadırlar. 

Avusturya 
lngiltere 
Münasebatı 

Vıyana, 11 ( A. A) - Avuı· 
ı\jansı B. Berger V aldenez He 
lnglliz orta elçisi B. Selby ara• 
ı1nda bir anlaımadık olduğu hak· 
kındaki şayiaları yalanlamakta Y• 
B. Bergerln 8. Selby ile arsıulu· 
ıal durum hakkında glSrUşerek 
Sir Hoare'a aaygalarmın gönderil· 
lbeılnl kendisinden rica ettiğini 
blldirmektedlr. 

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Bısı• 
aı 12 1 el TEiŞRtN 935 159 

Arabi 1354 Rumi 1J51 
IJ Recep E7UU 211 
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SON POSTA 

BİCİ TELGRAFLAR 
Deniz Konuşmaları Londrada Faşistlerle 

Yapılacak . •• 
Londra, 11 (A.A., - Aaıt konf•- Halk Arasında Dun 

ranıı deiil•e bile, bazı deni• koMf• 
malarının Hne •onundan eYYel Loa· 

::::~~:dı:.·r:!~: .... m~~!::.:· ::::: Çarpışmalar Oldu 
kanın da lttirake etrl• rörGndOICl 
bu ıörGtmelcre munfakat ettiklerini 
lildirmiılcrdlr. 

Cenavre'deki durum aydınlaaınca, 
llglll devletler delegelerinin Londra• 
da toplaamuı derplı edilecek n eD 

kuvvetli d•niz devleti Ue beraberlik 
hakkının tanıamuıaı iıte7en Japon• 
yanın bu lste~inden doj'an baılıca 
mütkG!Oa bertaraf edilmulae çahıı· 
laoaktır. 

HollAdada Halk Yiyecek 
Satın Ahyor 

Am•terdam, 11 (A.A.) - Birkaç 
gOndeaberi bazı HoJIAnda tehirleri 
halkı, çok fazla miktarda 1lyecek 
ır.tın almalttadır. Bu muameleler, 
fintları yClkseltmlftir. 

Mamel Seçimleri Ve 
ltalyanlar 

Roma, 11 ( A. A. ) -
Memel ıeçimlnin fimdiy• 
olan ıonu çların• dikkatle 
yorlar. 

Gaı:et•ler, 

kıtdar belll 
takip edi-

Meujero geıetHI, Almanlar tara• 
fandan elde edilen munffaldyetin 
büUln tahminJeria flltOnde oJdutunu 
kaydediyor. -----

Çinde: 

Son F eyezanlardan 
Sonra 

Açıkta Kalan ve Boğulan
lar Milyonu Geçmektedir 

Roma, 11 (Özel)- Çinde son 
feyezanda Lanon • Şa&ıkong ve 
Habey şeblderl kAmilen su altın
da kalmı9br. Suların yUksekliğl 
3,5 metreye çıkmııtır. Boğulanla· 
rm aayısı milyonu geçmektedir. 

Hicret eden •• yeraiı yurt.uı 
kalınlar 3 milyon kltidlr. Milyon• 
(arca dolar zarar Yardır. Çin hU· 
kumetl tedbirler almıı, ve feliket
.z:edelen yardım için yeni bir la
tikraz yapmııtır. Feliketıedeler 
pek acınacak bir vaziyettedir. 

Londra, 11 (A. A.) - Dlln borH I 
blna11 önllnde Oniforma geymlı fnılll• 
faıiatleri ile yGzleree banka memuru 
aruında kanlı bir çarpıtma olmuıtur. 

Halk, kendi partllerialn gazetuinl 
Htmakta o]an faıistler• bileum el• 
mit Y• bunun neticHinde nıkua ge• 
len karı91klıkta birçok klıl yaralan· 
mııtır. Faıiıt 1rueteler ıokatın orta• 
110111 11tılmıı ye yalı:tlmıştır. 

Halk, araya alrmek iıtlyen poliH 
de hftcuın etmiıtir. SllkGn ancak 
imdat kuyvetleri yall.'a mahalline 
~eldiktea ıoara yenldea tulı oluna• 
bilmiıtir. 

Portekizde: 

Milli Müdafaa 
işleri Görüşüldü 

Llzbon, 11 (A. A.) - Bakan· 
lar Kurulu, yüksek milli mUdafoa 
kurulu Uyeleri de hazır olduğu 
halde dUn akıam bir toplantı 
yapmışt11. 

Fırtınadan Radyo lstaayonu 
Kulesl Devrlldl 

Kolon7a, 11 (A.A.) - Fırtına Lnn· 
genberg radyo iıta1yonunun 160 
m•tr• yllkHkliğinde olan Emiıiyon 

kuleainl deYirmiıtir. insanca kayıp 
yoktur. 

Bir Sovyet Alimi Öldü 
Moıkova 11 (A.A.) - Dün uıun 

bir hutelıktan ıonra akademi üye• 
lerindeD Mlhall Mensblr 80 yaıında 
6lmUıtilr. 

· Fırtınadan bır bin• 
çatlsı uçtu 

BrunıvJk, 11 ( A. A. ) - Buraya 
yakın Rantaym me•kiinde .. ddetli 
bir fırtına 108 metre uzunlujtunda bir 
bina çatı• nıa yarı11hl, bir binanın 

UHrlDe fırlntmııtır. Birçok klmıcler 
afrır ıurelte yaralıınmıttır. Bunların 

altı•• ameledir ve hastaneye kaldı· 
rılm ıılıırdır. 

İngiliz F'aşiltlerhıia lideri Bir Onald 
MosJey aöylev nrirken ---

Bulgarlstanda : 

Askeri Şura l:Sugün 
Toplanıyor 

On Bir Sübay Kaçtı 
Sofya, 11 (Özel) - Son aulkut 

bAdisHl dolayıılle Bulgar Aıkert ŞQ. 
raıının yarın yapacağı toplanbdan 
birçok ubitlarln ordudaD tardedlJe
ceği söylenmektedir. 

Ayrıca liulgarlıtanın muhtelif 
garnizonlarıııda bulunan ıulka.tle ali· 
kadar Eabitluden timdlye kadar on 
birinin Yugoalavya, Romanya ve 
Yunııalıtana kaçtıkları tubft edll· 
mlolir. Kaçanlar ara11nda ıQyari blal
cilik •ımpiyonu bir blnbaıı da vardır. 

Aıkui Şüranın karart laeyecanla 
1 eklenm ekler lr. 

insan Eti 
Yiyenler 
Yam_qam iseler?. 

Gazetenin birinde şöyle bir telgraf gör
düm: 

ıılondra - 9 Teşrinievvel • Batavyadan 
bildirildiğine göre insan yiyen bir knbileye 
mensup yirmi beş erkek, yirmi dört kadın 
v~ on üç vahşi çocuk yakalanmıvtır. Bun
ların iki yerh kadını yedikleri sabit olmu§· 
tur. Batavyaya getirilen bu vahşiler ilk de
fa olarak Avrupalı yüzü görmektedirler.» 

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

«Vahşetler icat etmekte aonııuz bir bu
luş kudreti ta,ıyan Kont Kinis, Karlaburg· 
dan yirmi beş bin adım uzakta bulunan 
Kengermeze ovasında Türkleri yendikten 
sonra znfcrin zevkini çıkarmak istedi, mağ
lupların cesetleri üzerine ıofra kurdurdu. 
ıarabını ölülerin kanile karıştırdı. İyice snr
hoı olur olmaz emir verdi, mızıka çaldırdı 
ve kıvrak havaları dinliye dinliye ölülerin 
üzerinde dans etti. Fakat bununla da kan· 
madı, kanamadı. Kemikleri adamakıllı kı
rılıncıya kadar bütün ölüleri çiğnetti. daha 
aonra ölülerden birini yakaladı, dişlcrile 
ısırdı, etlerini kopardı, parçaladı ve uzun 
uzun didiklediği bu ölüyü sonunda di§leri 
arasına aldı, o durumda bir danı daha 
yaptı.» 

Bu kaydettiğim hadise 14 79 yılında cc· 
reyan etmiştir. Bu larih Macaristanda hnş. 
metlu Matyas Koroniosım, Alıımanyndu 
haşmellu üçüncü F redrikin, Fransada haş· 
"'!lctlCı on birinci Lüinin, lngilterede hnş· 
metili dördüncü Edvnrdın, ispanyada haş· 
metlu Ferdinando ile İzabelllnın kral veya 
imparator olarak hüküm aürdillderi yıla 
lc-adüf eder. Bütün bu memleketlerde me
deniyet vardı, kilise vardı. mektep vardı, 
hatta Üniveraiteler vardı. Öyle iken Maca
ristan kralının sofrasında ~atal ka,ıkla ye· 
mck yiyen, gene o kraltn sarayında nazik, 
duygulu ve bilgili kadtttlarla danı eden 
bir Kont, Şövalyeler kanı taşıyan bir asıl· 
zade, frenk tarihçisinin yazdıiı fU vah~eti 
yapıyor, Tüık ölülerinin etini - hem de çiy 
çiy • yiyor. Fakat faciayı kaydeden ınü· 
verrih Kont Kinis için yamyam tabiri 
kullanmıyor. 

Acaba yamyam sayılmak için adı sam 
belirsiz, mektepsiz ve mabetsiz, Jcralaız ve 
imparatorsuz, topsuz ve tüfekıiıı: bi~re bir 
kabile halkından olmak mı IAztm. Oylelcrf 
• belki de açlıktan - iki adam yiyfnce yam
yam oluyorlar da yüzlerce Türk cacdi Uze. 
rinde hora tepenler, o cesetlerin etlerini 
di§leye dişleye koparanlar neden o auretld 
anılmıyor. 

Birinciler Batavyalı, ikinciler Avrupa~ 
da ondan! ... 

M. T. TAN 

ı tebrik ederim, Ihsan Hanım, dedi. Ta- borçlarını verip dertten kurtulacağım... Batile mutfak tarafını itaret etti: 
bii, ben de tefekkür ettim. Herif, la- O zaman bir fey kaydetmiyeceğim... - Annem, mutfakta ... 

r kırdıyı döndürdü, dolaıtırdı, bir bi- Ama, çaresizlik fena... Ve topuklarının üzerinde yarım 
~?A... 12-10-35 H ı s H f T NolO 

• 
Q~KLIYbNLbP. 
• MAHMUT YESARİ , 

çimine getirdi: Sizin borcu, bu ay so- Kendini ümiuizliğe kaptırmaktan çark ederek merdivene doğru kofar 
nu ödeıen. Artık eliniz genitledi! De- korkmut gibi toparlandı: gibi seğirtti ve basamaldan ikİf8I' iki• 
mez mi? Eh, o dakikada, taşlığın tavn- - Cefayı çekmiyen itık, ıafanın ter atlıyarak yukarı çıktı. 

Mahzun, mütevekkil gülümsedi: bir nefeste botalttı: nı, döndü, döndü, batınıa yıkılıverdi. 'kadrini bilmez ... Bugünlere iritinciye Ihsan abla, mutfakta, mangalı önüne 
Geceden hazırlayıp paket etmek la- - Paradan puldan evvel, can li- Bakkala, bir sekiz lira kadar borcumuz kadar neler çektim, bu da geçer intal- çekmiş, kerevetin üıtüne baidat ~r· 

... İşten yüksünmem; o, sabah zım ... it kıtlığı mı var? Bunu buldu- var. Kimsenin hakkını inkar etmem ... lah ... Talihe fazla sitem etmek le fe. mut oturuyordu. Omuzlarına bir yün 
ykusunu seven, öğlelere kadar ya- ğu gibi, batkasını da bulur ... Becerik- Hak haktır ama, yol, iz de gözetmeli... nadır··· atkı almıt, dizlerine pike battaniye ört· 

arda ballanan yavrucak, timdi or- lidir, matallah... Ben, bu borcu, üç aylıkları aldıkça, iki- Tekrar kartıma oturdu: müttü. Alnında, biri katlarının üstün· 
ık ağarmadan kalkıyor, yollara dü- içi ferahlamıştı, etrafına bakınıyor, ter ikiter ödüyordum. Bakkalla da - ite gittiğini iatemiyor.~eğilim. den, biri saçlarının hizaamdan çatılmıt 
yor, aktamlaracak çahfıp yorulu- yapacak bir it arıyordu elini alnına öyle mutabık kalmı9tık. Herif, bu se- Paraımdan ziyade, ne duıünüyo- 'ki tkı d M aldaki •. bak 

' b d'kt' D .. kkA ba k rum bilirmisiniz? ı ça var ı. ang ın ır 
or. Artık onun hizmeti de bana, yük vurdu: fer ceva 1 1 ı: u am f asına S . . l t t cezvede fıkır fıkır ıhlamur kaynıyor· 
ur mu? .. Eh, hastalık, sağlık hepimiz - Leğendeki çama•ırlan unuttum, devredeceğim, .mem.lekete .. gideceğim, esını yavat a mış ı: d 

• k d d D - Orada belki birini bulur •.• Çocu- uB. . • , ya hastalanır da yapamazsam? ıu soğumuştur. dedi, aya ıre 1• un, zor aav- w • em görünce soluk yüzü güldü· 
l k ' ı· b Ik' c· · d Ay ba•ı ne halt edecew im cak alımlıdır, begemrler de, ıeverler . . • . · n ı na ı, e ı unutuveririm de... ıttı, serçe parmagw mı legw ene soka- ım. 3' ' • g A tt d ld I 

Ek ik d b b h d Eh ·· ı b · küf ·· .. ün • - man, ne ıyı e ın e ge m .• Y orulmut gibi iıkemleye çöküver- rak suyu ka t d . 1 bilmiyorum... me çı e u ıa a , e... , fOY e ır vunu, m aıı- El'l k k 
~:..ı~.. il rıt ırB~· k ki defteri istedi, dikkatli dikkatli hesap- bini, onun da gönülcüğü çekiverirıe! .. d 1 e erevetin enarını gösteriyor· - ımıt ıraz aynar ıu e e- u · 

_ Ah, ıevindiğime değmedi; yü- m~li... lar yaptı; yarın öbür gün onun da eli Helalından olduktan sonra ayıp mı? :_ Gel, yanıma otur ... Halimi sor· 
oynantılı oldum ... Şimdi havalar Gügwüme su doldurdu, maltızın Ü'le- kulağındadır, para! diye kapıya dau Günah mı? Ah, öyle bir fCY olıa ... O ma çok hast H 1 d.. _x,.._ 

H · · 'k j ld w kt k · d , ayım... e e un, ..._u., yle böyle, zararsız... Daha yaz sa- rine koydu: yanır. urıyenın çı o at& a ıgı a ar zaman ocası, onu ışe güce gön erir dil vermiyordum ... Öldüm, öldüm de 
. Ama bunun bir de kara kı"ı var.. Ah ld" .... d b . h da haber gönderdi ... Elimize para gir- mi? Evceğizinde, hanım hanımcık, d' 'ld' lk k b lı "b' ld 

T - , ge ıgın en en ep onu d .. lik k d k d ırı ım... i ere ayı r gı ı o um .. 
avrucak, 0 yag"' murlarda, tı'pı'lerde .. 1. ... . .. 1. .... . d mek töyle urıun, uste masraf çık- a ın a ıncık oturur... B b d kı ık 'b' soy ıyecegım, ıoy ıyecegım e unutu- ugün ütün vücu üm, r gı i sız-

yapar? yorum ... Biz, yetmit lira dedik ya, ar- tı ... Güler misin, ağlar mısın? Dertli Yaralı yaralı içini çekti: lıyor ... 
ı · d b' • 1 ... k ) k b d ti' güldü· - Batka bir fey istemiyorum ... çın en cotan ır ısyan a ayaga a • tı una mum yapıttırdılar. Onlara er 1 • Elini başına götürmüttü: 

verdi: baksan, yetmit lira cebimize giriyor- - Ben, gülüyorum ... Kızın cahil- Hayırlı bir kısmet çıksa! - Gece bir nöbet tuttu; kend;;;: 
- A, öyle günlerde göndermem.~ mut sanırsın ... Ödünç istiyenler mi? liğine gülüyorum ... Bak, bir ülvan sa- - 3 - kendimden korktum ... Önce bir ÜfÜ· 

a bağıracakmış, ama çağıracak. Eski alacak çıkaranlar mı? Hangi bi- bf nerelere vardı, dayanch. ·. Ayıkla Bugün, kapıyı Ihsan ablanın or- ıne ... Ama nasıl üşüme? Her bir az, 
111 

... Elbette sözümü dinler, o kadar 

1 

rini sayayım? pirinci?, taıını §İm~i. Ar.tık doğru- tanca kızı açmıttı. Pakizenin katları ıakır sakır titriyor... Ditlerim kısıldı, 
alık hakkım var. Durgun durgun yüzüme bakıyor • sunu soylesek te kimıe ınanmaz. .. çatık, suratı asıktı. Yüzünde, bir fır- içim katılacak ... Sonra bir atet, bir a-
Beni, tasdikten fazla yardıma çağı. du: A, vallahi, dünyada inanmazlar... tına ıonu yorgunluğu vardı. Beni lef ... Avuçlarım, tabanlarını alev alev 

bir iğilitle sordu: - Önce, bu kadarı, doğruıu, benim Dudaklarındaki gülümıeyit a.öndü, görünce, dudaklarının arasından ditle- yanıyor... Ondan sonra bir ter, bir 
- Öyle değil mi? Sen, söyle ... El- de hatırıma gelmemitti ... Dün, ıoğan gözleri bulandı: rini göstererek zoraki gülümıedi; eli- ter ... Böyle ter bofandığım görme • 

e beni dinler. istetmittim, her zaman çırağı gelirken, - Hani, kıyıda kötede saklı satacak mi sıktı: dim. Yatakta ıml sıklam olmutum ... 
Göğsünü dolduran ıılcıntayı uzuu l bu aefer bakkalın kendisi geldi. Eh, bir feyim olaa, satacağım... Çingene - Bonjur! ( Arlcası var) 

• 



Onaltılar Karar Verdi: 

Habeşistan Silih Ve 
Cephane Alabilecek 
(Bat tarafı birinci ,mde) 

ltalyao aahillerinln abluka11 
n Sllveyı kanabaıa kapatılma11 
renlden mevzuu bahi9 edilmek· 
tedlr. 

B. Edea'ln aoktal nazarlanna 
tamamen terceman olmakla tanın• 
mıı bulunan Deyli telgrafın Ce
aevre muhabir diyor ki: 

ltalranın Ablukaal 
•• Zecri tedbirler ltalyamn ab

lukasına ve Snven kanalımn ka· 
panmuıaa kadar götUrUlmediji 
takdirde beklenilen neticeyi 'ftr• 
meal çok fllphelldir. " 

Mancbester Gardiyan gazeteıl 
lıe Ceoenede baıl'Hıterecek ge
dikleri Fransız 'f• losılliz aıyaaa· 
larıoıa nuıl kapatabilecatiai so
rarak diyor ki: 

° Cenevreoln vaktUe hararetli 
taraftarlıtım yapan bir takım ç .. 
ftDler buıtn uluslar ıoayetHlne 
karp bap muhabbetaizlik göste
rl1orlar. Eter bu muhabbetlhlik· 
ler teeyyllt ederse lngiltere kendi 
sDel kudretini arttıracaktır. ,. 

lnglltare ltalyay• lhracab 
menetU 

Parlt, 11 (Ôzel) - lnglltere 
hDkOmetl, ltalyaya yapılacak k8· 

tlr, yai ve . benıln ihracatının 
men edilditinl alikadarlara bll
dfrmiftlr. 
M11hefazak8r Lordleran Karer1 

LondrL 11 (A.A)- Avam 't'e 
lordlar kamarası muhafazaklr üye
lerinden kırk kişi bugUn uld ba· 
kan Amerynln baıkanlığında yap
bklan toplanhda htık6metten 
harbi intaç edebılecek hiç bir 
tedbiri iltizam etmemeahal 't'e 
böyle bir tedbire de Jttirak etme
meliol istemlye karar Yermiplr. 
lnglltere Zecri tedbirin llklnl 

tatbik Etti 
Londra l l (A.A.) - Taymia gaze. 

te.inin basuU muhabirinin gazetesine 
bildirdiiine göre, lngntere İtalyaya 
kartı zecri tedbirlerin ilkini tatbik et
miıtir. İngiltere poıta idaresi, Baron 

Aloizinin Amerikaya yayılmak üzere 
vereceği bir nutuk hakkında elbirliii 
yapmayı recldetmiftir. Bmıun üzerine 
bu nutkun bir Amerikan gazeteciaile 
miiliktt tarzında yapdmua düt_ünül
mÜfle de lnsiHz telsiz istuyonlan 
herhangi bir İtalyan devlet adamının 
llefrİyabm yaymıyacaldarmı bildir • 
mİflerdir. 

lrttbtat Komitesi Ba91lanı 
Cenevre l l (A.A.) - Dün As • 

aamble tarafından tetkil edilen irtibat 
komitesi, bu sabah toplanarak, bafkan
lıja, Portekiz delege1İ Vu Concelloa'!1 
ıeçmittir. 

Uluslar &osretesl Blrllllnln 
Bir Takriri 

Londra ll (A.A.) - Uhular Sos· 
yetesi birliji icra komitesi yeni bir tak· 
rir kabul etmiftir. Bu takrirde, lngil\z 
ulusunun büyük bir lmmınm İtalya ile 
müstemlekeleri aral;mdaki münakale· 
leri kesmek üzere Uluslar Sosyetesi o
toritesinin kuDanılmuma arka ohm· 
ya hazır olduğu bildirilmektedir. 

lkhsapi Tedbirler 
Londra, 12 ( Ôzel ) - Telif 

Ye irtibat Komlteıl ı 6 lar komi· 
teai tarafından ltalya'ya kartı 
konan ambargo kararıDI ta1Ylp 
et mittir. 

16 lar kom"teıl yann içtima 
ederek bu defa ltalya1ya karıı 

ittihaz olunacak iktıaadi tcdbir
lui kararlaf tıracaktır. 

Arnavutluk da zecri 
tedbirlere ittirak 

etmedi 
Londra, l 1 (Özel) - Uluslar 

kurumu heyeti umumlyesloin çar
pmba sllnkfl fçtimaında buluna
mıyan ve kanaatini beyan ede
mlyen Arnavutluk delegesi, h .. 
yeti umumfyenin bu sabahki içti· 
maında, Arnavutlujun bazı mua• 
hedelorle ltalyaya bağlı olduğu· 
au Ye binaenaleyh ltalya1a karp 
alınacak ıecrl tedbfr:er hakkın
daki karara lıtirak edemiyece
ğinl bildirmiştir. 

Eden Diyor ki: "lngiltere Nasıl Başladı 
ise Öyle Devrm Edecek ,, 

Cenene, 11 (A,A] - B. Eden bu akıom ltalyao·Habeı lhtlllfına 
dair radyoda a6ylediil bir nutukta demlıtir ki: 

logiltere naili bqladı lae ö1lece deYam edecektir. Harp baılıyala 
bir hafta oluyor. 50 den fazla ulua bu llatilifı bitirmek hu808Dndakl 
anulanna faal bir mahiyet vermlflerdir. 

.Bu lft• terahl gfisteremeyiz. ÇGnkn bu anda bir çok insanlar 
lllyor, bar çok ocaklar a6nlyor. Bblm 11kl ye kıymetli doıtumuz 
olan ltalya U. hiçbir kaYğa•ı yoktur. 

Musolini Macaristana TetekkUr Etti 
Lonclra, 11 ( Özel ) - Muıollni bu,On Macar Baıvekili General 

Glmböp pderdiii bir telgrafle Macaristan'ın ltalya'ya kar1116s
terdiif doMluktaa dolayı tefekktlr etmiı ve ltalyanuı bunu hiçbir 
zaman unutmıyacatım blldirmlftir. 

lta1ra Limanlanna Torpll Dökülmedi 
Ro... 11 ( A.A ) - ltalyan limanları metbaUne torpil kon• 

dutu kat'ı olarak 1•lanlanmakta 't'e bu haberin gemileri ltalyan 
IUlanna ıelen armat6rlerl tellp dllıOrmek için çıkar&l11Uf olduju 
UDDedilmektedlr. 

iki ltalyan Tayyaresi .DU9UrUldD 
Berlla, 11 ( Ôıel ) - Habqler Harar civannda iki Italyan tay· 

raresini dlflrmlflerdir. 

lskenderiyede BUyUk Bir GeçH Resmi 
Londra, 1 ı (Ôzel) - Bugtln lakeaderiye ile Mı11r baıbakam 't'e Mı· 

11r fevkallde komlaerlle kara Ye ha't'a lmmandanlan 6nllnde makine-
1.,mit mahteBt laatliz • Mıaar kuYHtlerl tarafından bftJlk bir ıeçlt 
,.... yapd•tfbı. 

lskenderlyede. lnglllz Filosu Manevra Yaptı 
lakenderl1e, 11 (A.A.) - Mı11r hllkUmetl Meraa lrfatraaa alvll 

ta11ar.ı.rla lamealnl yaıak etmlftir. 
lsk•derlJe, 11 (A.A.) - Uaanda bulunan ın,ıllz ftloıunun bnyn 

manenaları busıtıa 1apalmlf Ye manewalardaa 10Dra pbrtn M>kak
lannda blly8k bir geçit resmi olmuftur. 

ltalya Ba•kumandanı Cepheyi Gezdi 
Asmara, 11 ( A.A ) - ltalyaa Baıkumandanı General dö Bono 

Acligrat ve Adua dvarmda cepheyi ı•ımlıtlr. 

., SON DAKİKA 
lTELGRAF, TELEFO!, TELSiZ HABERL 

Amansız Bir Harp Başladı 

Adua Bir Kital Manz 
rası Arzediyor 

(Baı tarafı birinci yüzde) 

Halbuld ltalyan karagihı, ltal• 
yan Baıkumandanı Jeneral de 
Bono'nun aynı gfin merasimle 
Adua'ya ıelip ltalyan askerleri 
tarafından 39 1ene eYvol burada 
ölen ailab arkadaıları namına 

clikmiı olduğu Abidenin kllfat 
resmini yapacağım bildirmekte 
idi. 

Habeşlerin Mukabil 
Taarruzu 

Berlln, 11 [Özel) - Adisaba· 
ba'dan Roytere bildirildiğine na· 
zaran Adua etrafında Habeı or
duları mukabil taarruza ıeçmifler 
ve çok kanlı muharebeler olmuı· 
tur. Habeı ordusu Adua'yı 1&r· 
mıı ve burada bulunan 2500 
ltalyan askerini katletmiıtir. Ha· 
befliler karanlıktan billıtifade 
hlicum etmlşludir. ltalyanlar da 
mukabil taarruzlarda bulunmuş 

ve her iki ıaraf ağır zayiat ver• 
mittir. 

Cenupta ltalyan kuYYetlerl, 
tankları, topçulan Ye tayyarele
rile Vali mıntakasında ilerlemek· 
ted:rler. 

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

cenubunda başlayan başlıyan mu• 
harebe hazan hakiki bir kital 
manzarası almaktadır. Şehir h .. 
men tamamen boı gibidir. Zira 
iki taraftan hiç biri, topcu ate
ıine maruz olmaaı yllzftnden, ıeh· 
ri ııUndllz işgal etmek isteme• 
mektedir. 

Ajan11n notu ı 

Bot olduğu bildirilen tehrin 
lıml telgrafta ,Uçltıkle okundu
ğundan. Bunun Sdua olduğunu 
ihtiyatla kabul etmek lizımdır. 

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

ajanaı aytan bildiriyor: 
Söylendiğine g<ire, mukaddeı 

bir .. hir olan Aksum'u bombar
dıman etmek istemiyen ltalyanlar, 
bu ıehrin öteki harp bölgelerin
de yapılacak hareketler aonuçun-
da ellerine dllf mesinl beklemeli 
tercih etmektedirler. 

Reımi çeYenler Adua'nn Ha· 
beşler tarafından tekrar alındığı· 
na dair olan haberi keain olarak 
yalanlamaktadır :ar. 

ltalyan solcenahı 
Aamara, 11 (AA) Eritr• - Raı 

Seyum, Aduanın 1 S kilometre 
doj'u kuzeyinde bulanan Mariam 
SoasaJon •adisine doğru çekilmek 
zorunda kalmıtbr. 

General Mara't'İpan'm komu
tanbğı altıadaki ltalyao sol c .. 
ulu, Ru Seyum'an, Amba-Sebat 
Ye Geaduta cİYanndaki seri 
kollarım yendikten sonra, Emba• 
Gberina. Cbidamneret 'fe 2735 
rakımlı Raiı dağındaki mevdlerinl 
tahkim etmektedir. BOtOn kef.. 
van yollan, ltaJ1anlar tarafından 
tutalmuttur. 

llakarde'de 
General Saatini, Habefleri 

Makarde me't'ldinde yendikten 
ıonra 2829 metre ylikaekliiüadeld 
Ad'agramus mevkii.ne doğru ilv
mektedir. 

D8rt Amerlkalı Telalz 
MlteMU181 Adl•blı ... 'da 

CibaU. 11 ( Özel ) - Dart 

Amerikalı telalz mllteha11111 ıtıbay 
Ciboti'ye gelmiştir. Bunlar yaran 
Adisababaya gideceklerdir. 

Ual • Ual Habe9'erin Ellnde 
Adisa baba, 1 l (A. A.) - Reu

ter ajanaı aylarından: 
Diredoua'da Habeı kaynağın· 

dan gelen· bir haberde, Habeş ku'f· 
•etlerinin Ual • Ual •• Ouardairi 
ele geçirdirleri bildirilmektedir. 

Roma Tekzip Ediyor 

' 

Roma, 11 (Özel)- Havaı ajan
sı aylarının Habeılerln Adiırat'ı 
aldıklarına dair vermlı olduju 
haber aaılsızdır. 

ltalya Tayyareleri Bomba Ve 
Beyanname Atıyorlar 

Asmara, l 1 - Viya Roma • 
Italyan tayyarelerinin Adua, A~la
rat ve Akaum ıehirlerlnl bombar
dıman ederek ıehlr halkından 
binlerce telefat ika etmit olduk· 
!arına dair çıkan haberler yalan· 
dır. Hareket esnasında 3 koldan 
ilerlemekte olan ku't'vetlerimlzl 
dar geçitlerin kenarlanada hAkim 
ormanlardan ballana ujratmak 
istiyeiı düşman kuvvetlerine bom
ba ablmııtır. 

Adua, Ad grit ve Akıuma 
bomba yerine halla teılim Ye sa• 
dık olmağa davet eden be7anna• 
meler atılmıştır. 

Haba,ıerln Pllnı 

Berlin: 11 ( Özel ) - Clbutl• 
den ltalyada çıkan Stampa gaze
tesine bildirildiğine g&re Ogaden 
mıntakaıındakl Habeş ku't'vetlerl 
daha iyi mukavemet etmek llzere --- - ·------··-
ltalgan 

Tebliğleri 
( Baıtarafı 1 inci aayfada )j 

ltalyada Yeni Sınıflar Slllh 
Albna Çalarlldı 

Roma, 11 ( A. A. ) - Oç ar hiz
met wörmOç olan 1912 uaıflyl .. 
1917 anııfından bir çok auY&rl kü• 
çlk sabitler, 1909 1111ıfı otomobil 
aeniainin bir kıamı •• 1910 • 1912 
sınıfları aıhlalye aeni8laia bir lua
mı ailih altına çajnlmıtbr• 

* Roma, 11 ( A.A) - 10 lılcteırln 
tarihli resmi teblltı 

Cephe ırerlalnde 101lana Ye 

menzil hizmetlerinin taaıl•ile 
utraf hrken yerli kolorduya men
auk mllfreaelerle ltal7aa pİJade Ye 

ıunri kuYntleri cephe lleriaia
deki mıntakayı temlsleme iflae 
dnam etmiıler •• mllHlllb Jmuh
telif lHabeı purublarıaı da.lıtmıt
lardır. ı 
Güneı batarken Tipe'aia renlt 

dop mıntakaaı Bqkanı Sellalye 
Gukaa ileri karakollarımııa ı•le
nk bi.dwç bin ldfillk kabU.ıUe 
H ailihlaril• birlikte General UD· 

tini'nin emrine rir1111i1tlr. Bir mld· 
det 10ara Kassa Arala'da ıl!lhla· 
rll• ltirllkte tuafımıp pç• · ıtıı. .. 

Almar.a. 11 Viya Roma (Ôael) -
Adnama lffallıd .. ba rttae kadar 
sreçea d&t sin aarfıada atak tefek 
çarpıtmalarda 5 lqq• Ye 25 J•rll 
Eritre askeri Blmltttlr. 37 ltal7an 
H 85 Eritreli aaker 1arahdıl' 

1 top, 1 makiaell tlfek, 184 
mavzer •• 80 Hndık capane lfti. 
aam eclil•iftir. Bir tı.ı,.. t.,, .. 
reaiaia Akıu ca•araada dDtüralmlt 
oldatu baberl 7ahuadır. 

diz araziden ricat 
tepelerine çekilmekted 

Habeı ordusu ba 
ltalya ordusunu ç&lde 
yDrDyDıe icbar ederek 
maksadını gtltmektedtr. 

Teyit Etmeyan e· 
Daha 

Londra, 12 (Özel) 
kumandanlarından biri 
klılllk malyetilo ltal7aal 
ettiğine dair Asmarad 
kaynaklanndan Yerlld 
baıka hiçbir taraftan 
mittir. · 

lnglliz -Ubl ve 
Londra, 11 (A.A -

baı Peskopoıun baa11:a111 
da pa paslardan bir gr 
dıt bakanı Samuel Ho 
rnıttıkten ıonra Habeti 
Kıııl Haç heyeti ı 
derpiş edllmlftlr. 

Şlddetll muhare 
Adiıababa 11 (Ôı 

bin Habeı 16oül&all 
tllo techizatlarile I• 
emrini beklemektedir. 
ltalyan hatlan gerlleriD 
larda bulunmak için 
çete teşkil etmek arzus 

Şimal ıınınnda b 
harbin batlnmıı oldaja 
etmektedir. 

T olkait, Aılre ve O 
takalarında ltulyan 
manları çok tlddetlidlr. 
ı• göre ltalyanlar çok 
mevzileri piyade hll 
makaısin dtııtırm8fe 
ltaly•Jılann baılıca fa 
süm ve Adigrat mınt 
.lnklfaf etmektedir. 

Musa Ali dağı clY 
Ademeler çok ılddetl 

Asmara l l (Telsizle) ....-. 
ma • bazı yabancı gazeteler 
İtalyan ordusunun barekab 
yapılan Defl'İyat uılaızchr· 
Pnlük çete muharebeleri 
len zayiat tudur: 

s İtalyan, 26 yerli F.rill• 

cem'an 30 ölü ve 31 ltal 
F.ritreli yarah ki cem'an 10 
te muharebelerinde ...... 
top, bir mitralyöz, 130 .... 
fttek. 

Habqlilerin ufak sal 
etmektedir. Tayyareler T 
Bzerinde ke,fettikleri 
kuvvetleri bomhardıman 

Harp Hana• Bafl 
Paria ll (A.A.) -

itinin güçlükleri ıama.,,
DUJ'or. Geçen oertenllbe~ 
dı1mekte olan resmi t 
İtalyan matbuat nazmnuı 
zan dikkati çok cell:~aifll 

lan teY vana, harbin 
bqlamadıjıchr. Büyük 
bundan sonra bekliemıllel'I~ 
ıun Fransız gazeteleri, 
harp pvk ve beyecaınmı-.ı 
tedirler. 

R•• &e~um K• 
Ru Seyum'a gelince. 

etrafındaki mt ve ndiWİ 
General Maravigna llrlft'lılOll!I 
li mukavemet ı·&ıı· tt-'lftll!lıııaııııı 

Biroli kumandasındaki 
ise Amba Augher utma....-. 
tadır. Birçok yerlerde 

.._ _________ ~ lan olduiu haber ..;.-il"! 



SON POSTA Sayfa f 

lngiliz Gazetelerine Göre ..• 

Fransız Kabinesinde 
Değişilik Bekleniyor 

RAS SEYUM iLK EMRE İTAAT ETMEDi 
~~~~~~~--~--~----

Cep bede Habeş Y aralılarınaBakan Ne 

lngiliz, Fransız Ve ltalyan Gazeteleri 
Cenevrede Durumu Nasıl Görüyorlar? 

Doktor Ve Ne De Hastabakıcı Var 

Londra 11 (A.A.) - Cenevre du •

1 
temin edilen topluluğu iıtianai bir hi

rumlarım tefsir eden Daily T elegraph dİle telakki etmekte ve ltalyan ahalisi 
gazetesinin diplomatik muhaniri eli • faal ve zengin olan litin Ameribdaki 
yor ki: devletlerden hiç birinin bu karar chtın· 

((irtibat ve telif komitesinin ödevi da lcalrmclJiuu kaydetmektedir. 
hauatan güçtür. Eğer bir ablub ya· ccOeuTenm gazetesi, Musolininin, 

Aclisababadan: ordunun kalyanllın AdisrattaD çıkanp E- taarruzuna kartı müdafaasız bir halde oJ- pılmaz iıe zecri tedbirlerin vereceği IO- Jn,iltere Kmldenizdeki bütün limanla-
:Habeı ~ bqün Uluslar Kuru- n"tre laudu•una beis aiirdiiiiaü söylemek- daklarunn, Adisababada 6000 ve Dire • nuç batalı olacaktır. Fransa, 6 yahut 8 rm abluka altına ahnmaauu teklif et-

m•na bir telsnf .._ göndererek Habetia- tedüw. . . . . . du~ada ela ( 2~) b~~f. ~~ .bulun- hafta içinde bütün tedbirlerin aomuz mezclen evvel müzakereye ıirifmeie 
tuın henüz .... llqlamadljuu tekrar wı. Gene İraparat.nm yakiuleıuıden bansı A· du~unun Musolıruye bilclirilmesı ıçuı her ld _ --•--·•---=- kan f ded. --•·-- _ aanmakta lan .. 
ıdinli duanm sukutunu bilcliren remai tebliği oku- sefırin kendi hükumetine müracaat etme- ' 0 ugunun a.a--t.._...• aa m ır • ~C&llDI ve fUD aoy-
8~ husUlla filaillİ sordujum Wr hükt- dwkhm soara bile: tıİ ~•lafbrddL İngiliz hük\ımetinin de fikri Franaanın· )emektedir: 

snet memun cclll'tik Uluslar Kurumundaa İl- c MU90lini Ad~ dört pde a"?.1am1J• Bar müddet sonra Türk, 1?811tere, Ame- ki gibidir. Fakat bu arada İngiliz bükU- ((Duçe, durumun Afrikadaki ordusu 
tirhamda b...I •17•uz. Ancak mühim le- br. O Ad.ayı dört 'haftlıda. batta dört ay· rika, Fransa. Almanya, Belçika, Yunan ve meti tqrii kuvvetlerden yeni aalibiyet • • teblik li ld - ka makta 
lbeddülat ol--, llüerdar ediyoruz» dedi. da bile alamaz» demiftir. Mısır sefirleri bu bapta hükiımetlerine td- . . 1__ b l cak F ~1 e 

1
° usunu vra ve 

B . ltal L_ olom ne dyori? ıraf çektiler. ve ıtimat auLPT u una ve ramaz uıgÜterenin talyanlar tarafından Ha • 
lflı pJUfmaJllJ' ır yan RUIU kab" • de .l.. ih imal eril.ol:::.: -:L • 

.. • • Dün öğleden IOlll'&t son samanlarda A- Esirler tayyare ile naklediliyor ~~ın . ':. •. t • v ...._. •auı, be,iatanda herhangi bir süel muvafftı.-
Habeı onlwww •enm barl.e ~· disa11ıabaya gelen İ"-'-1111 kouoloslanndan H b .... tay--'--!-!_ . 1 L--· d bazı onemli deiitıklikler yapıhmt ola· ki t elde _..1!1_ • dan 

• L- imalcle • muba- ... ,., ""7 ,. .. cn::a-uun pma cepocıın f'n, ye ııcıuwueame mey verme-
lıakkmdaki ~ 1 çetin birisile göriiftüm. muharebelerden esir edilen bir balyan b"n. caktır. Bu iki yeni hükUmet, önemi çok • · 
rebcler ol"-ia lııaldaada netredilen tezadı Birisi kadın oı.ı..k üzere Jtet İtalyandan '-··ısı ile ik" li İt 1 bit" • • ka lar l k ecb . • d den sonuna kadar cıtmeyı tercih ede-
lı. !--'-- ..,_,__ _ ed •---- . -t ı yer ayan za mı ve gene genıt rar ama m unyetin e -· • nlatmakt dır ıç le mum .- eorm en, ,.....-nıtor naiinılckep bir bfi1e Adisebaltaya nazır de geçen bir k rnakinel" t f -· tir • • • ceguu a a .» 
aönderdiği 1bu telgrafta Adua ile Adigratm Entoto tepesini tırmandığı :aıman biz -gaze- mekte ld • h ·~ . ld.

1 
u egı ge kalacaklardır. Uluslar Soayetesmm te- , 

llabeıliler tarafından kendi lll"ZUlarile talılli- teöleri orada .görünce pıınhlar. Bunlar o ugu a en g~ ~ Eb vilaiz surette iklidanızlığını itiraf et- Mek•lka 1a Uluslar Cemi~ ti 
7e edildiği ve ıimdiye kad• yapılan mü- doktor Dd>ra Markoataki İtalyan konso1o- - 7 pres - • ahut enerjik tedbirlere müra- le Beraber 
aademelcrin ancak hudut karakollan ara- su doktor Vinlmro Dopimo ile refikası ve Adua'da : mesıediv~ly . . ·-· ıe.· . hal Meksika 11 (A.A.) _~itleri Ba-
•ındaki çarpııınalardan ibaret olduğu zik. k d lan . di caat mesı ıcap ettıgı mese mı • k t f d ılan . • . 
~ ktedir. ar ~ai~etle~ 77 katır, birçoğu silahlı ltal~anlar nihay"t Aduayı İfgaJ ettiler. ledeceklerdir. ~· ara m an yap bır bildirıkt~ 

R S · ı_. • k k ub-L-11-- nrctı. Banlar Afrl • Habeıntanm timaldeki en büyük ıehrinin T" _ de C!--yetenı"n İtalyanın ta bılhassa fU kayıtlar vardır: aa eyuma rıc .... emrı ır m mDMın üzerinde .. J un_. , ~ ' • k . . 
Fakat bana çok menuk !bir membadan b -!~~~Mavi Nili yüzerek geçi~ maktad ... bueüo talyaa aancaiı dalgalan • kmdığı durum dolayıaile kendisini ya Me sika Uluslar Sos_y~tesme aadık· 

anlatb'lclarma ıöre Admda ıeçen hakiki oa d<il't g1111l~ Itır yolcaluktan IOlll"a Adı- Ba ..-etle 39 ___ 11..! L-...:....... .............. faal"yete ~--L. -Lut mes'uliyetle- tır. 16 ancı madde mucibmce tasarla • 
ak - •ltmya l'!liyorlardL .... CTTalU ~-.o K~--, :rnu "tedb" l . kabul bu 

v itayla pd.:~; •. L '-··lar L.L. t__ ft-'--lann hepsi de, Habeflilerden hi~- ~ e8r dÜfeD altı hin ltalyan evlac:bmn rinden feragat etmek tıklarmdan birini denanbarzecn ır en ve aaye 
a yan ,._ .... ı ~ llMl,..mas, .a.aı,para· .. ,.... •i'ı almnut lchı ı arıla - .. "t tmektediı 

tor, timalde ve İtalya onluJ.uwı 70lu iiae- bir fena muameleye ?1ııırm kalmadtlannı • O _ 0 ~be seçmek zorunda ıördüğünü yazıyor ve f& v caımı umı e 

:;:de lauh-e• Habeı ~~ ~---- :!;,.':!ı:ri!:11.=1 !:iın~m:!;: lta'lyma .ıu~ d~aya aaraan üç gün- diyor ki: Sovyet Delegealnln Beyanatı 
~ ::-:~· =- i~d!*-1ee: man ettikleriai ai7 ledijimiz vakit ppnp liik ~ malaarebeclen sonra tcbre girerken «M. Aloizi, Habqistanm tqkilitt MoıkoYa, 11 (A.A.) - Sov• 
-.ini emnilmif. pnne e m kaldılar. Ne oalar, ne de hademeleri barilia '"vilayet konaima İtalyanın, kırmm, beyaz iyi, sayuı ~k ve hayrete değer dere· yeller birliği delegesi B. Potemldn 

Bu ric9 att• sonra Ru Se,.... etnıftald iııatladıPndan haberdar bile deiildiris. ~e -:1"~-= ~en, Adua .~ cede techiz edilmit bir ordu tarafın • uluslar ıosyeteıi a11amble11ndeki 
tepeleri iıgal edecek veba auretle müa • Bir lt,.fyan mafması iki 0-ıil .... ___ d de:._~~ Mmolininin dan iltilismı m,..aru bir müdafaa hak· boyanatanda demiıtir ki: 
!evlileri lurpal.,.acak bir vu9et alacakta Maa=afiAı Haht'i'er &t.ly..ı.r. ~ g • e .- 1 a -vw uçuyor ve taJ• .. ' ~ .. _ 

11 
1 

B · · d ._ -'!-· -ı:... __ ,..ı _:ı~LJarJ d"" ·· t har k t _.___,_ . . eli • d 1 • yarelennm kanatlarını ::--ı.. ba--L aelim- kı olarak goatermeae kalkıtbgı zaman Soıyetenln bUtlln azası, ıo • unun ıçm e aenuıame ç-. .. ıı:uı.ıı muw a urus e e cuoaa. ıçın enn en ge ena ._ "5""'ça ,. • .,.. 

ınüc hhez 22,000 uı.er ven1mifti. yaPl)'orlar. Halla bqün, Adua bombardı· .,.orlarcb. .. kendisini mütecaviz bir devletin yapa· yete azaıından bir devlet tarara• 
Fakat bu emre itaat edecek yerde Ru manı haberi ıelir gelmez mağazası kapah· . Dort 9JILDlı portre bileceği en aykın bir propııgandaya fından 18"fnşa mllracaat ve paktın 

Seyu harbi ~ab~l ~tmif ve ftalyanlan dört lan buranın il~n gelen İtalyan tüccarlann • Ha:b~p.tan~a.~4 saaat kaldıktan ve A- kaptırlDJf bulunuyordu.» 12 inci maddH"nln lb,al edildliinl 
aUn durdurabılmittır. daa Ga-otakwe, mquaaım tekrar açmak ..._ ..... .-date. ma fa tllrt aıa- • • 

l ·1ı· • • •İilıaadeai ~ Buracbılııi Avrupab- • porbw ...._ d.- Wr ham. t.ralm· Daıly Henld pzeteaı, Uluslar Sos- te•b(t etmekten te•ellOt eden 

1 nparatorun ~ 111e:ı;m;_ Se- ı.. b......_ 90k....;... o1nmflardır. Çun- 1 - M ' •••de nwktal ...,_ilk iıaı. yelesinin, mmfhr ohnak idediii tak- meıul kararı lttlhaı etmelidirler. 
nm':part .. ı•or, ,..ek-eldditk ilk«I erd:ıı:.: • 1 kü onlar ibtiyaçlannın lmmı izamını ancak ~•-~li'i • açlk IDllWI 1.epnc1a çıplak dirde çabuk, kesin ve anılmaz bir icraat blrlfA.l, ıoıyete azaaın-

" gra ç ere v 115• emır ere bu i d edarik ed bilmek _,_.-. elİlımlif daraa heyu " • alı fab • 
itaat ~tmesini ihtar etmi, ve nihayet gayet :m nıa azum an t e • ..... de ._. lıd 

1 
ltaiyaa ~ t tarzda harekete pçmeai preldljini dan bir devletin toprak bOtUalO-

~ert hır lisanla hükiımet merlı:ainde karar- tey Ner. J kt J han bak 2 - A711i tep • eteiinde, dippesiain kaydediyor. ttıaD Ye lıtiklllial tehdit eden 
. ıtırdan plim tatbik ebnediji takdirde P- _ e ~ or, .. e a . ıcı -'tmd.a imim" çiftli n çannwJa potinleri Bunlarm tenine olarak Daily MalL Ye bütOn beıerlyet için bir teb-

rı çagınlacaiuıı bildirmif. Dort aun muharebeler ot.. timal ce~ görünen bir ftalyan katolik pa azı bir ıa- • • • • • 
Bunun ü:rıen.e llaa s.,.n lmparatoru11 heainde, Habet ~arma bakacak ne bır lilMahner ~ .. .. k P ' zecri tedbirlerin tatbikine baflanmaz· llke tetkiJ eden mOıtemleke il .. 

emrine itaat ehıÜf ve cumartesi gecesi A- tek llullıbaıba .amecle llıir Mluloldor T&r• .. talat.l...mdaa 7.::::-o::. ~- dan eTTel, birkaç tün geçmeli gerek ol- nlıletllmul temayUltınO taıam
:.-:: kuTVetıerini •eri~ banu ıö- •ve~ •lduia silli l>ıralolmak • d~ Hüeıütan toprağıacla m..

0 
.,...: duiunu yazarak, Soayetenin yerinde mun ettlll anlaımazlıtı ortadan 

ıe1ar· .:::ıe::r slmil .-ua doiukea tadır.AJaaıl he luıJ, lı '7ini ~ olmıyan bir iatical s&termit olmamak kaldırmak için en emin çaredir. 
Bu n İmparatorun ç~ telsrafla be- .a :yaz ın yo • . Dik ye kayalık yolda İçin ildline bir surette hareket edece- ltalra Harbiye Nezaretinde 

...... ber Adua Ye Adigratın «tanıfmmchm ma- r'ld~'!8.~.~-·bidır diaberedaz ·ıka~=' Bbuluadndakiu~usa~ -L. Bir "-l~olu elik Ye kayahk yoldan iin.i ve böylece Priifmelere vakit bın· Dellflkllk ol111ıyacak 
Yftnet eA,..... ltaı,.a ... ....._ uı unu u15u ı mJfu. ar ~yor .e ~ yaamda yanan mumlan •• _ • 

İfgat-ı:u.:.::.: de • -u:x. --'!l-1! w.tı- lııe7eti, Aduada hiçbir be7u b· ıw sönnea motörlerini durd k ıo- kacagını ılive eclyor. Roma. 11 ( A. A. ) - Stefanl ---.. r-----. ~..... dm W.. d •-Lı~ • • • • urup amyon-
Şimdi .ffUet .bv.etleri Adna-n an• ma ııiuw resmen -.... etnaifür. lmmdaa ..,_ " laaçm öniinde eliz çök • ltalyan Matbuallnın l•ranı aJan11, bir Franıız ajanıının uluıal 

l>~d ki dai geçitlerini muhafaza ebnek. T11yJ111N il.ilaçnalıkJileıniyor ~ oa.. l"'INl ~ onlar ela diz Roma 11 (A.A.) -Cenevrenin ka- mUdafaa bakanlığı yllksek m .. 
tedırler ffükimet Kmlba · · hal a Çökiiyortar. Tavuk, keçi sütü ve · ıibi ul 

... ~~ __.___..__ L-L--! 1___~--- ta ---'-~ ç taY)'al"eauun, yail L-...11:..-1-- ~:.. -•-- L!_ - •• H::;ii, b" rarı hakkında tefsirlerde b unan Po- murlarıodan bir ı-oX.unun baıka 
A ..__ -u ~ --..-..-. ıec YY..-...n tarafmdan dütürülür korkul e _.,.~ •-...... __. Ull' suru ır ., • • • w • 

• olma,tur. ~ .. ~ tayyue ile iliç ve sair Je-~ d........, ba prip manzaraya seyre- polo dı Roma gazetesı diyor ki: memurı1etlere ••rlleceği hakkm-
Bunun •bebi de posta kotucwunun Adi- ..amı.WUye -5nderrememektedir. H.het diyorlar. ((18 ay Mançuri, 26 ay da Şaka harbi dald haberleri yalanlamaktadır. 

aab ha a _ı~lefon edilebilecek mevkie va- )'anılılan yaralan wgws bir halde kendi 3 - Y·eha~a duran Lir çadırda münuebetile tadJik edilmemit olan 18 
~ IÇlll liir b.,ti 7'0I almaia ma• batlanna ö1meğe terkedilmektedirler. !:L:: "~::~ !ab7°!· Hepsi. de maddenin İtalya bakkmda tatbiki İma· Çanakkalenln BugUn· 
----. o&ı.aı•. H b ti Ul l S • .,. ,.--.rıaaan hiç te fikiyet 
H a e er ve uı ar oıyeteıı etmiyortar. ikisi Habet kurtunlnmn t ·• nı isyana sevkediyor. Bunun sebebi, bu kU Vaziyeti 

af>q memUJ"larının ntaLrmatı yo• Ulua1u kurumunun 6 lar komitesinin rile ölmek Ül:ere EtraElannd ttaı ~ "k • d 1 ti C evreci üzaheret 
8uradaki Habfıt memurlanmn Adua ci- W~ miite:uia telikki ec-i ..... da biehmer Mdemeieft dolapyO: yan sa • 1 ~ eve. n en em • ~e • (Bat tarafı birinci )'flzde) 

vanndtıln '", :eklenhı '""'- telefatın Ulwılar .Kunım- arbk bir ,eyler yapa· Ameli at dı .. :. mm etm1' olmalarıdır. Bu andan ıtiba- artmuı t.biidir. Beklenmedik lhtimal-
lllik.&.n vkk=da ~ =au-atı.... .rok. a.. cagı kanaatini uyandırmııtır. ~ ça rı onunde ren ltalyanm nah ve vicdanı Cenevrede ler kartıaında kalmak İcap eden tecl-
na hal anlann telefat rakkamlan, bizdeki Belçilıalı zabitler ::eı;,~• li ftalwam boy~, zayıf ve si- değildir. birleri almakta tereddüt tml -.X.:w. 
malumata uymuyor Her iki tarafın d Y ır Fer yan nefen çıkıyor. Sat e Y--.• 
.... aı)'Üit ~ w• •• L:.. •• : n~ Ha~ or~uaunda ~allim .oJaı:ak bulu- eli, bo~. ~ Ye kandan kınnızı Franaız Gazet•larl Ne Diyorlar Bunu her yerde aöyledik ve aöyByec»o 
rimiz _._ • n ~ ,. -. emlEi B -:•• ~ _. ıçumı:le~ on olmuı bar aargile bailı. Yüruyemivor Kw- Paria 11 (A.A.) _ Ceneft'tlde Si z.ı_ (Aft....1--) 

,_ - • alııit, Pd;iıı '2' ııeti tan1m•= pıri ça· aa boylu, esmer bir İtalyan si ah "J •• • ... ..... ~1111' • 

7'~ • ...,., J'Jt iallııWıl.n içim ....aet .._. iıı ı edirler. ıw •aA' kolunu beline dolamı Y eomlek- devlet, ltalyanm paktı Çllllemekten Verdijim cevapta, bUtiln endite ve 
Her me ..._ w 1 ,,___J_ J= Gaip lıomol.os IA ='• yardım ediyor. '' arbdaf"Ul ıuçlu olduğuna karar verdiklerinden, anulan tatmin edecek haberler vardıa, 

!J ·uce ... _ 'ft • AıtmJ.nnd IJir .. -a:_ 1 b --LI_"!._! • b L-.W.. ....... 1 clüılai s' Hiı' ıiıııi ilia ._ Bir Mfta ..wıel ~ miilevec· • an . ~Te tapyan iki ftaJ.. gazete er, u mauawnıyetin emen..., aamnm.n 
~ ela '- 1 elüıla .. > f • 1 

...... -- ,.... pim. ... .., .......... söylenen rn ........ ~ ~- Sedi,.ed. yüzü men toplulukla alınnut bir karar oldu- Ba inlwb mfitealdp ŞOkrl Kaya 
..... telcraf '""'9 lıdefea .... b !i ~ ...... ~ Mieababa- OJ'Un yahnıf, YÜc:udu Juvrılnnt- Fakat bı- - •. mle '--...1- _,_.,_.ı!_I__ ı..n_ den &..-:. •-- 111 
...__ a ~ ..... , L-___ ~._iri Wta1ık = b.b r:__:__ ·ıa tırmamak için cüıini aıkan yerli b" ftaı sunu one -,,.11.K:tm~. &11nii ........, •• aauıutay meaı -. ' • __ ..,._et - ·-~ TJ ye- _..ı • r yu Ecn döP . !-~-_. bbil dcj! s • • limcle Lıdw 1ıw. -en yatıyor. o ana pzeteswue pertinab, devam etml ... 

y ejıine ı ıııle- lt.l7m1 -~ u....,. saptını ı.!'"":i~~~d~dın önünde dUl"u -
• • • _,as u -•or bekliyorda 

11oıı•M1Blıi lı.....,. Winlı Bütün b. mamarayı etraftan~ b" 
......,. ~ ~ .. riıı• Diia pce ...ı _.. Roma rad)'Om ftal- toz bulutu gölgeletiyordu. ar 

-L..:...5 • -, ' A& 3-._.. f 8" d ,...-- - _, • - ısı ...,.,.,. w ve mu .. a • ır mü det sonra mumlar ıö d"" R 
_.....ı..a._ .__ H.. r • ~-- ::ıL..:1_..11s.ıı _ __._. L!~ıı.ll~.-.: ,_ leri, k n u ve o-
_.., -.rı- öuiii- ._ ____. ~ saman ma aım;er te rar ileri yürüyüte k uJ 

biı;cılı.lwwa ela J• 1 l fliMW, fabl "npaMI ot &le çok as IEiııme Tardı Ba dular. oy • 
<rbclltdJ&ı'C!'-- ...._ bnei •m '"""' __.. ~ llile • be malüma- - Deyli Ebprea _ 

. çbir fena tesir yapmadıiıPı bil- ta ~ 
diri u. Cıovanezze marp otelin salonunu çın-

H n kadar Adua ve Adia'rıtm zapte. ..... Wr ...... iri llaber .._ manur ba
dil • dala, hem tal,.anlar, ...... de Ha- • Haı..,lileıia Waç ve aM&rakJaruua 
•l!tlıiler tm.,._.e t._ edin 'ı• de, fm. İtabanlan Adaadan yirmi mil ötede dur
P&rator.n yakiai ola.lard• bazalan da d• durduldaruu aörliiyordu. ::!! old ru halde, burada 1»irçak ün.ı. Diplomatlar toplandı 

P•rat~r ailesine mensup ohmpa Dece- Ba aaLah Kor Diplomatlı içtima etti. 
-.ç Haile S.-.. bmmdumcla bulanaıa bir Acliııabaha n Dinclava fe1ıiıteriain UYa 

• 

lngllterede Müdafaa 
istikrazı 

Londra, 11 ( A. A. ) - yakın
da " Uluaal mldaf aa " lıtlkrazı 
aamı altmda bir lıtikra• 1apıla· 
caktır. 

Eriueli ltal7ua ukerltrl harbe ıJdlyorlaı 
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Evde Y apı)ma Evinizi ·-- 1 Y · 
Yaptırırken ~..:1 enı 

Halılar 

Bu gördn
ğünnz yer 
halıları ev· 

de yapılmıı· 

· tır. Kalınca ve 
aeyrekçe bir 
kanavanın Uze· 
rlne yine ka· 
lanca ipliklerle 
lılenerek mey· 
dana gelmiş· 

tir. Fakat bel· 
ki de birçok· 

luınıza evden halı yapmıı 

gibi bUyllk bir ite baılamak 
pek zor ıelıcektlr. Eaaaen 
belki de fıtediğlnlz malzemeyi 
bulmakta mUtklllit çekecek• 
alnizdlr. Fakat lSrnekJer oka· 
dar gUıel ki.. Bunları bir ta• 
rafa atmak yazık. O zaman 
aynı örnekleri JHhk için dı 
kullanablllrainlz. Bilha11a 6n· 

deki ile en aıağıdakl örnekten ne gUzel yastık olur. Eğer kaba 
bir yUn ve kaba bir ~rgU Hçenenlz, çabuk biter. Buradakiler 
kahve rengi ve bez . eaa11 Oıerlne yapılmıthr. Fakat ıls renkleri 
odanazın •ıyaaını tutacak tekilde değiıtlrebllirılnlz. 

Bir Ev Kadınının Dolabın· Alaturka/ık 
da Neler Bulunmalıdır ? 

. [___... 
ÇARŞAF: Her 

sekizer veya altııar 

Uç yatak çarşafı, 

çarşafı. 

yatak için 
çarıaf yani 

Uç yorgan 

YASTIK YÜZÜ: Çift karyo

la far için altı, tek karyolalar için 
Uç tane yastık yUzU. 

HAVLULAR: E•ln her bir 
ferdi ~ çiu Uçer tane bUyUk hamam 

havlusu, altııar tane yUz haYluıu. 
Eğu herkes için ayrı bir renk 

ıeçilirae ha•lular birbirine karıt· 
maı. 

SOFRA ÖRTÜSÜ: Üç kah· 

Yaltı örtUıU, Oç 6ile yemeil 6r· 
tUıO, Uç akıam yemoj'J ISrtUıU. 

PEÇET A : Kllçllk bir aile için 
iki dUzUne ••yahut yukanda hah· 

Hdilen lSrtUlerden her biri için 
altı peçeta. 

MUTFAK BEZLERi ı 6 bar· 
dak bezi, 6 tabak bezi, üç bula· 

şık beıl, 6 toz bezi, 3 ocak bezi, 
Uç fırın bezi, 6 fincan bezi. 

Fincan bezlerile bardak bez· 
!erinin tUy bırakmaması için iyi 
cioa ketenden olmaıı lazımdır. 

Alafrangalık 
Birçok Bayanlar alafranıalıfı 

yalnız aiylmdı kuıamda, boyan· 
mada zannederler. Varku•ntleri 
ile sUı!U giyinmeye utraıarak 
alafranga olmıya çalııırler. Hal· 

bukl alafranıalık yalnız giyimde 
kuıamda detil; evde, yaıayııta, 
yemekte de •ardır. Onun için 
eğer: 

1 - • T emlz yemek yemezaenlz. 
Sofranız muntazam ve temiz değilH 

2 - Evinizin duyarları lıkem· 
lelerin . çarpma11ndan boıulmuıaa, 

3 - Yerlerde koakocaman 
balılar, pencerelerfnizde kapkalın 
perdeler varsa, 

4 - Hepiniz ayni kaptan ye
mek yiyorsanıı:, 

5 - Hiç olmazsa hır hafta 
banyo yapmazsanız, 

6 - Programla yaıamıyoraanız, 
7 - Habersiz mi1afirliğe gi· 

derıeniı, 

8 - Başka yerlerde ı•c• ya· 
tııına kahyorsaoıı, 

9 - Ev içinde baaık ökçeli 
terliklerle doPaııyoraanız, 

1 O - Sık ıık çamaıır değiıtir
mlyoraanız, 

11 - Çocuiunuzu dövllyoraanız, 
12 - Karııki komşu ile pence· 

reden pencereye konuıuyoraanız, 
1 a - Evinizin yerleri boyaıız 

Yeya muıımbasi:ı l1e, 

14 - Akıamları kocanızı temfı 
kı) afetle karıılamıyoraanız, 

Hep model elbise aiyaenlz de 
yine alaturkaı.nız. 

Yeni ev yaptırdığınız ı:aman M d 
benyonun içine apteıhane yaptır• _( o a 
mayınız. Bu eski usul idi. Yeni 
ıistemde banyolar müıtaklldir. o'' rnek-
Banyo dolunca ıu:arm taşması 
için yukarı tnrana bir oluk var• 
dır ki burası da banyonun kirli Jer 
&olarının döküldüğü boruya mer-
buttur. Banyonuzun temizliği için 
bu taıma oluğunu yaptırmayı 

ihmal etmeyiniz. 

Asri mutfaklarda her ıey dolap· 
)arın içindedir. Meydanda hiçi;· r 
şey görU:ımez. Onun için mut· 

fağınn:ın bütUn boş duvarlarına 
dolap yaptırınız. Reıme dikkat 

edecek olursanız dolaplardan biri 
Uıtil&te iki kapılıdır, iki kapının 

arasına da Utll tahtası yerleıti• 
rilmiştir. 

Yine eviniıl yaptınrken hfr 
köşesin de toz bezini, sftpllrge, 
fırça, ,., ilAhirl gibi şeyleri koy• 
mak için de blr dolap yaptırımı. 

Şişnıanlaınak 

için 
Havalar aerinlımiye baıladıtı 

için ıişmanlık rejimini tatbik et• 
mek te kolaylaıtı. Ejer ıayıfaa• 
nıı ve bUtun bir yaz kilonuza bir 
iram llAve edemedi laenlz bir 
defa hergUn bir kilo Yeyabu hiç 
olmaısa yarım kilo ıUt içiniz. 
Eğer bu kadar ıDtU ıUt halinde 
lçemezsenlı; mahallebf, ıUtllç, 
krem, kaymak hallndı yiyeblllr
ıinlz. Buna yemeklerden enel 
birer çorba kıtığı zeytinyağı da 
ilave .ederıcnlı, tiımanhğa hazır· 
lanınız. 

Bundan baıka yemeklerde ıu 
aıağıda tarif edeceğimiz ıeyl 
içmek te ıiımanlığa yarar: iki Uç 
katık halis haymağın içine bir 
kaıık doluıu ıUzülmDı bal koyu-

• Hergün
lük Elbise 

· Modelleri 
Bunları Evi
nizde Kerı di
niz Kolayca 
Biçip Dikebi-

lir•inj7 

Bu elblHlerla ll&lıl 

de ylall k•maıtan 

yapalmııtır. Hem çok 
tık ve hem de r•1et 
aadedlr. Hurllnlllk 
ihtiyacı tatmine el•e· 
rltlfdlr. Soldaki elbl· 
aealn ISo Te itellndekl 

Jarıklann tllklılerl Oıt tendir. Bunlar aynca bir ıDa teıkll etdl 
dufumuıı: fçln dall' 
bilen biri bil• 

Naaıl bfçllec:etlnl gllateren ~eklflerl de beraber ko1 
babata IGaum yok. Bu ıo . i'lere bakarak as dikit 
elblHJI de kolaylıkla b içip dikebilir. 

Kadın Ve Mutbak 
Bugün Ne Yemek Yapsam? 

l!lma Tatbaı 

Elmaların 11Sbeklerlnl oyup 
~kann. Ozerlerlae bir parça tere· 
yal ıllrDn. Ortalarındaki boıluta 
birkaç tane karanfil koyuo. Bir 
tepainln içine 'nralayın. Bir parça 
ıu ile orta hararetli bir fırında 

yumuıayıncaya kıdu piıirln. 
Elmalar pek btıyük deiilH bir 

ıaat fırında kalmalan klfldlr • 
Diğer taraftan bir kavanozun 

içine kara dutla ıeker koyunuz. 
Ve kaYanoıu kaynar ıu1un içine 

oturtunuz. Bunu da yarım ıaat 

kadar pltirinis. Elmaluı tepsiden 

çıkarıp cam bir tabata ıırala• 
yınız. Ortalarını ıekerU kara dutla 

doldurunuz. ister ııcak, lıter ıo
jıık, iıter kaymaklı, lıter kaJ• 

f 

i 

l. 

1 
1 

makıız yiyinlı. 

* 
Kara Pasta 

LAzım olan ıeyler: 2 yu 
bir çay fincanı Amerikan 
iki çay fincanı un, 1 /2 çay 
yat ( yejetalin ), 1/2 çay 
ıUt, 2 kahve katıit kubbeli 
paodlr ( bakkalda bulunut 
Hlndiıtao ee•lsl ( bakkald• 
nur ), 2 kahve kaııiı tar'1°' 

Hindlıtan cevizi rcodelell 
ıonra tekerle yağ çarpılıp 
brılacak, ıonra ıDtD, Hi 
cevizi, yumurt11ı, beyklD 
tarçm Ye en ıonra da un 
iyice çarpılacak ve ya 
kalıbın içine dlSkUlllp ortl 
retli bir fırında piıirllec•kı 

Şu reıme bakıp çocuğunuzun oyuocaklanna kendiniz yapabl 
Esıd aaıetı kiğıtları, yUn artıkları bu gllzel oyuncaklar Jçlo 

nuz. Bardağın bot kalan kısmını 
ağzından iki parmak aıağııına 
kadar ıütle doldurunuz. En UıtU
ne de kolay hazmolma11 için bl· 

raz ıencefil, yahut gaıoı 
karışt ır. p içiniz. 

Bal kuvvet, kaymalı 
ise kilo yapar. 



t 
Bıı Sizler 

1 
Niye 

Çocufa ıordularr 
- Evlerin lıtllnll Dire ar

terler. 
- Aaanı~rler ı&kytızl\ne çak· 

masam diye! 

Mutabık 
- Birlikte konılllt11yoa yap-

bğınız arkadaııoızla mutabık 
kaldınız mı? 

- Tamamlle; o da IW 1Gz 
Ura lıtiyor, ben del 

DUtmek 
Do!ltumun doıtu, dostumun 

eYinde merdivende düıBp bacalı· 
nı k rmııtı. DCJıtuma ıordum: 

- Naaıl oldu da dOıtll? 

Dostum da Bana ıorduı 

- Şu merdivenleri tıker t .. 
ler 16rUyor muıun? 

- G8rllyoruml 
- lıte o bunları teker teker 

16rememi1tl. 

Değilim 
..: Haata mısın? 

Otomobil 
Al 

Erkek, kar111na 
gUJdU, kadın ko
casına gUlüms .. 
di, erkek ı6J• 
ledi: 

- Sana e•• 
lendiğim glhıOn 

)'ıl dö n llm il D de 
bir iaci gerdan· f 

Lk alacajım. 
Kadın dllf8n

clO: 
- inci ı• 

danlık alacağına, 
bir otomobil al I 
-????? 
- Onun ub-

tell olmaz da •• 

imkan Var 
- latanbulda 

raıayıp ta oto
mobil ıarmemiı 
adam taunur 
edebilir mitin ? 
-????? 
- Ben bir 

tane biliyorum. 
- lmkin yokl 
- lmkin var, 

SON POSTA • 

- Belmanın yaıı benlmkin n iki mislid:r •• 
- Doğru mu ıöylüyor1un ? 

Hemen 
Aç, aça an

latb ı 
- Bir Rora 

ıördllm, lokan• 
tada lmifim ; en 
iyi yemeklerden 
ıonra bir de 
kompoıto yl1or• 
dum i tam bu 
11rada UJ8DIYer
dlm. 

-Hemen ı&
ılnD kapayıp 
kahveyi 11marla
aaydın 1 

Hasis 
- Çok haıiıtlr. 

O kadu çok 
haaiıtir ld.. 
- ???? 
- Köpek be .. 

lemiyeylm diye 
havlamak 11-
rendi. 

Nereden 
- Heaimle ko

nuşurken llfım 
tart da öyle 
ıöyle 1 

- Ôy · e aanıyordum amma 
deiilmiıim .• 

iki gaıo dek6r
dllr. - Doğru ya, ben bir yaıımda iken o lkı yaıında idi. 

- T erazlyl ne
reden bulayım ? 

- N1sıl anladın. 

- Baıı da bir afırfalc lıfae• 
dl} otdum; tartddım, dlla ae ka• 

dar ıeldimıe yine okadar ıeldiml 

Beraber 
Tren kontrolörDne iki bilet 

uzattım, kanm yanımda otura• 
ıordu; kontrolör ıorduı 

- Beraber miılnlz? 

- EYet, dedim. Otuz ıeaedir. 

Her Aktam 
Her akıam mayonezli bahk 

Jlyorlardı. Herglln lnnn baklava 

JeH bıkar; mayonezden acaba 
neye bıkmı)'orlardL Bir ,an 
ıordumı 

- Bayan, dedim. Mayonezden 
bıkmıyor muıunuz? 

- Hiç bıkalmaz mı ? 

Adını ıöyledller, 
Ne de hoo ıdı nrdr, 
Beyaı değil bir t1mer, 
Bu yüıden tadı nrdı. 

Evet 
Okulda, öğret

men çocuta 10r

du: 
- Burun nıye 

yarar? 

- G6rme1e I 
- Görmeye mi? 

- EYet.. Giz• 
IDjiınOzD burnu• 
auz tutmuyor 
mu? 

Y anaklan aldı al; 
Gülüıü tath bir bal., 
Tabiatı de uysal 
Bazen inadı vardi.. 

Hayalini ı6rdll, 

VARDI 
Birdenbire çok coıtu, 
Bıı halinde De hoştu; 
Uçacak gibi koştu: 
Suki kaaacb •ardı. 

Onu tııtmakh ahtım, 
YürUdüm adım adım 
Fakat •okutamadım; 
Yanında cadı nrdı .• 

Mlzahç. 

Lezzeti 
Fena 

Saç llAcı aataa 
dtıkklna aaçaız 
biri ıirdi: 

- Sizin ilAcımz 
nafile, dedi, ıa• 
pm lçıkmadı. 

Ya kendlıinl göraeydl 1 

- Bir tlıe da
ha kullanınız. 
- istemem, lez

seti çok fena, 
içemiyorum. 

Daha Evvel - Bıktımzıa neye yapıyor- Bize ne 
ıunuz.. Kalnede atmııalb oynu1orl..,. Gibi - Onunla evlenmek lateditlni 

161lerken ıerçl ı'ze liyık detlJ. 

ıem de diye biraz ajn Japbn mı? 
- Yapacaktım amma o ben

den eYvel, ılze il)' ak detllıem de 
diye ıöze baıladL 

- Kocım alqamlan eft hlcl- eh. Kahveci haber verdi: 
delil d6nUyor ct., hiddeti ıeçlln - Kapının 6nUode bir kaza 
diJe mayonezi dBYdDrlyorum. oldu. 

D6•d0kten •onra A çaraaçar - Bize ne, atmıtalb oynamak 
t-"J_l_yo_ru_z. _________ _:_~daba etlencelil 

A•dan çok 

ı&z açtım, Allah 

iteni a ve ların 
klSpeklerlnin hıt
•ından eılrıe

ıln I 

* 
A•cı batırır: 
- AY, .,r 
SllAb patlan 

- CaY, cavl 
Köpek baylar: 

- Hav, baYI 
Vurulan bay• 

9aaın da bazan 
ıl duyulur: 

-------

An'ıyorum halindeo, 

Bir paıça ever ıU>L~ 
Sesini duydum bemea 

Seviyorum der ıibl L 

Fazlaca açık gözO; 

Meydanda onun ıözll; 
Kııaraa fakat ı&zll 

Çok aca bibeber ıibl. 

Çık derim çıkar clata, 
Git derim aider bağa, 
Hemen farlar ıokaia 
Sanki 11ferber ıibL. 

Çok b8yDk değil raıı 
Bir 16zll biraz ıaıı 
5ayler ~oktur taraıı 
Bir uıta berber ıibl 1 

.. 
) 9 -

c:tlzel rıllralar 

Sakın Ha 
Anne, çocupna naıibat verdlı 
- KömUrcllatlo ojllle oynar

ken ıalan fena ı6zler 16yli1eylm 
deme, blliyorıun ,. aldıtımıı ·tıa
mllrlerln paraııaa daha idemecllld 

Sakal Bırak 
Otomobil ıahibl aolabyortlu. 
- Bir yere glrmlf, otomoW:ı 

·.kapıda barakllllfbm, ben traı 
oluncaya kadar otomoblli çalllllf
lar. Bir daha Hfere, a1nı .. , 
Jla• bqama. gellrıe. ... 

- Olabilir •• 
- Nual 6nlae ıeçmeli? 
- Sakal bırakl 

Rakı 
Huan bey rakıya alııllllfb. 

Ahbapları onu ba huydan YU 

ıeçlrmek için doktor Fabrettlrı 
Kerime ıötllrdlUor. O da ba lfi 
Dzerine aldı. 

ilk allnO, HaAn beyi karıı11na 
oturttu, ve: 

- Bana bak, Haıan be) l 
dedi; bana, içkiye niçin bu 'adı. r 
dOttllğllaOn aebebial ı6Jle, ben 
nnl bir ayda ba huydan vaz 
ıeçlreyim. 

- Sebebini mi? 
- Evet, Seni içkiye aevkeden 

nedir? Karınla ıeçimıizlik mi? 
itlerin mi bozuk ıidiyor? Kederli 
miıin? 

Huaaa bey: 
- Yoof dedi; WıbJrl dejlL 
- Ya? 
- Hoıuma aidlyor •• Oa• 

için içiyorum! 

Naziksiniz 
Şarkı ı6yledl, prkı bitti, pr

kıyı dinlemlf gibi 16rDnenlerdıa 
biri ayaja kalktı; 

- Sl:dn prklmzı duyabilmek 
için on bin lira feda ederdim. 

- Çok nazikılnlz. 
Hayli' nazik cleğlllm, 11• 

l'raml 

Keslllr mi 
Lokantada, llateyi okudu• 
.. Piliç - 150 kuruı .. 
- Garson, ba ae bu, • 

çıldırdınız mı? 

- Pabab ma b11ım.. 
- Pahalı oldap için blrpr 

demiyorum; yalnız bu kadar fazla 
kıymeti olan bir hayvan hiç 
kelillr mi? 

1Vecizeler1 
Plllvdan di

nenin kaııja la
nlaıa, avdan di

nenin ailAlul 
.,.. 

AYcalar Wri· 
birine: 

- Rutıele! 
Derler, acı· 

ba bu "raıtıele,.• 

ala manasıı 
- laka geçi 
Midir? .. 

- Miyav, mi
J•• I 

- DlSnlft• otomobil bulaD117acajız.. 
- Nereden aaladaa ? - Kaynanama iııat on parmağıma on yDzllk 

Mizahçı 
.. ı -----------....11 [taktım; bakalım Jiuo benim için, hep eli bot ola· 

Kabahat ar
cada değil, vural

mı1aa aY ur 
ıumclaJ·t. - C.Umdeal - rur diyecek mi? 
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/ngiliz Sinemacılığında üç Ad: 1 = Haftanın Fi mleri 
Bleriot, Lavrens, Pavlova 

ondra Stüdyoları Tarihsel 
idiseleri Filme Çekiyorlar 

İngiliz stüdyoları, halkın eski za• 
man\arda gc91niı tarihsel hidiıeleri 
kendisine hatırlatacak eserlere kar• 
şı duyduğu eglimi, «Temayülü» göz. 

önünde tutarak yeni ça}lfm& prog : 
ramlarını bu bakıma göre hazırla• 
mışlardır. Bu düıünceye aöre ıim· 

f 

diden meydana konulmuı, yahut ta 

Fran.ada: (Siyah Gölgeler) adı altın- zı Tania'yı lüka içinde büyü 
da bir filim yapıldı. Bir Fransız münek· bu hayata ve bu mesleğe daY 
lddi diyor ki: Elimden gelseydi bu fil. dır. Tania'ya gelince, o gerçe. 
mln süjesini unutmak, ve sadece san'- temiz ve hayatın tecrübesiz 
atlerinin kudreti ile alelade bir mev· 1 ne büyük kapanlar hazırlıyab 
zuu heyecan verici bir dram haline den bihaber bir kızcağızdır. 1 
yükselten iki san'atkann simalarını büyütülen bu kızcağız günün 
hafızmada saklamak isetrdim. Bu iki operada tanıdığı bir gencin 
san'atkardan birinin adı Simon Simon, 1 lokantasının hususi odıısmda 
ötekininki de Harry Baurdur. Bununla randevuyu kabul eder. Bu tı 
beraber senaryoyu yazan Mösyö Taır- müdürünün pek iyi taıııdığı bi~ 

,,,;aid için de pek haksız olamıyalım. ve kız için büyük bir tehlikedifo - .. Zira bu senaryoyu yazarken oynata- bereket versin daire müdürU 
cağı aan'atkarları düşünmü~ olması zamanında haber alır ve kızınl 
ihtimali vardır. Filhakika senaryo, sum büyüttüğüne pi§man olut• 
vak'a itibarile ehemmiyetsiz olmasına açmaya karar verir, filim de P 
mukabil artistlere bütün kudretlerini canlı bir sahne ile hitama ere!' 
gösterme imkanını verecek bir şekil- Yukarıdaki resimde Hent"İ 
dedir. Simon Simon'u bu baba kı:ı 

«Siyah Gözler» harpten evvel Kaf- görüyorsunuz. 
kas çiganlarının moda haline getirmit ı * * * 
oldukları bir §arkıdır. Esasen filme, sÜ· Amcrikada: As the Eartb 
jesi muharebeden evvel Rusyada geçti-1 al~mda b.~r filim .. ya~ıldı. Bu;" 
ği için bu ad verilmi§tİr. Kısaca anlat•· ı mıze < ~~~a dondukçe .. v 

lım: Moskovada yarım kibar kadınlar- me edebıhrız. 
. . • Bu filim dört parçaya ta 

la zabıtlerın ve q adamlarının buluı· . . H 
1 

b" . I t mı!tır. er parçası yı ın ır 
tukları muhte§Cm bır barda van va· k b""l d .. · · d "lkb• te a u e er, suJesı e ı 
novitch isminde bir daire mildürü var· zın, sonbaharın ve kışın bir 

bitmesi yaklaımıı üç tane eser var- =.""==:-==-=~~~~=--======· ""'-.E-iıı:::::.=-==-===~~::... ...... ===-1:11:===-
dır. Birincisi büyük dansöz Pavıova- Kızıl Sultan Fı· lmı· Avrupa· 

dır, kadınlara ve erkeklere faydalı bir üzerinde yapbğı değişiklik~ 
çok i.tler gördüğli için dolgun bah~i§ meye hasredimiştir. Filiınde 
almakta, çok para kazanmaktadır. Fa· rollerden birini Jean Muir, ~' 
kat hakikatte bu meslekten mutazar- Grem yapmı§lardır. Resilll 

nın hayatını canlandıracak bir fi. 
limdir. Bu filmin bir kıımı ıan'atki-

nn hayatından alınmif sessiz filimle· da Mu va ff a kıy t K d 
rin eklenmesi auretile yapılacaktır. e azan 1 
ikinci filim <<Havanın fethi» adını -
~ımaktadır. Tayyareciliğin tarihi • 

rırdır. Kendi canından fazla sevdiği kı· Muir'i aörüyoraunuz. 

nj yapacaktır. Bu fi?imde Blerio • 

tun tayyaresi ile ilk defa olarak 

Manş denizini aştığını ve Douvrda 

karaya indiğini göreceksiniz. Bu ro

lü yapan Charles Deffaux'dur. Jngil .. 

terede yapılmakta olan üçüncü ta

rihsel filim Lavrensin «Çölde azm 

adındaki eserinden alınmı§tır. Bu 

filimde Lavrens rolünü Livrense 

§a!ılacak derecede benziyen aktör 

Valter Hudd yapacaktır. Resimleri· 

mizde bu üç filimden üç ayrı görü-
nüş görüyorsunuz. 
.............................................................. 

s·nema Sa
lonlarında 

Bis Sesleri 
Tiyatroda bir seyirci çok beğendiği bir 

parçnnın tekrannı isterse ve bu isteğine bü
tün sal n halkını da ortak yapabilirse: 

- Bis ! Diye bağınr ve beğenilen par

ça da tekrar edilir! Fakat ayni hal sin ma-
da vaki olursa filmin tckran caiz midir? Avrupa gazeteleri Kızıl Sultan 

f ransnda sinema aalonları direktörleri filimlcrin gösterilrniye başlanması 
yaptıkları bir toplantıda bu meseleyi ko- münasebetile bu filimde Hamit ro
n~ımuşlar ve ~uale müspet ceva;> vcrmitler· 1 lünü yapan Alman aktörü Fritz 
dir. Demek ki bundan sonra halk isterse ,. . • 
gösterilen filmin b&:ı:ı parça?an tekrar edi- Kortner ın muvaffakıyetınden bah-
lebilccektir! 1 aediyorlar. Umumiyetle söyledikleri 

ı ıuaur: 

1 Fritz Kortner'in dramda kudreti· 
ni çok evvel öğrenmi.f tik. Gözümü

ze çarpan ilk rolü seniz ıinema za
manında (Holivut) da çevrilen 
( Orlak'ın elleri) filmindeydi ve el
leri damgalanmıı bir mahkum ro
lüne o kadar kuvvetli bir ıahsiyel 
vermitti ki adı hafızamıza saplanıp 
kaldı. 

Maamafih bunu daha ıonrafarı 
daha sık olarak gördük. «Dehşet 
altında bir qık«, «Mabvolmu§ a-I 
damlar gemisi», «Hakkında istek 
duyulan kadın», «Lulu», «Siberya 
sür'at katarm onun yarattığı unul
maz eserlerden ancak bir kaçıdır. 
Yalnız Fritz Kortner faaliyetini sa
deCI' sinemaya hasrctmemekte, ayni 

zamanda Almanyanın devlet tiyat
rosunda da oynamaktadır. Orada 
(Şakspir) in ((Venedik taciri», «Ü

tell0>> gibi ıaheserlerini yaratan o
dur. Bu sahada kazandığı en son 
eser «Karamazof biraderler» piyesi

dir. Bugün Fritz Kortner Almanya
yı terketmiıtir. lngilterede yaşa
maktadır. 

Musa DaA"ında 40 Günü Gölgede Bırakac• 

Bulgarlar Aleyhim ·ı 
Yeni irFilmHazırlııyot 

Sofya 9 (Özel) - 5 tan1ıli aDnevnikn manında Bulgarların feci v~.Y 
gazetesinin yazdığına göre, Vidin'de yeni tazyıkını anlnlmaktadır. Bu ıe 
cı Mitel Strogofn filmini çeken Alman reji.

1 

lim, Amerikada çekilmesfodetl • 
sörü Eisberg, Berline dönerken gazetecile- ''Musa dağında 40 gün u fil 
re, ölen Bulgar §aİrİ fvan Vazo('un <Esaret cğır ve ıidJetlidir. 

Son zamanlarda çevirdiği filim- altında - Pod izoto ı> namındAki romanını Dünku larıhli Utron ıı" el 

lerden biri Evensong, .. t k" d gelecek ilkoaharda filme almak için Bulga· lerini koyar .. k allına da >azd 

K kh .1 d. 
0 

e 
1 

e ristana tekrar geleceğini söylemiıtir. ı ııldıgına göre, gene ,nir h •" 
<< ır • aramı er» ır. ı c Crnmadn,., adındaki k11hra~ 

Kizıl Sultan filmine gelince Av- Romana göre filmin çekilmesi iein, ken- nın da filme alınmasınn bati• 
rupa gazeteleri Fritz Kortneri~ ora- disine Bulgar Kültür ve as~eri ~~k.am.Ja?· Evvelce de Bulgar gazete!. 

d d ff k ld _ nın da yardım edeceklen bıl_dınlm_aftır. larına göre, cıGramıı.da fiJıtt 
a a muva a o ugunu ve Ab- Sair Vazof'un bu romanı Türk ıdaresı za. . .. . ·ı d~ 

d··ıh · ,,. '- k .. • - lazvı" eden Tur~lerJ lt'nı ı e 
ıu amıa ın Kansı , muveıvıs ru- -·--· . -·-~- . ~----ı · ol 
1 . J d d - • ile :Paaacıtın yeıin~ Bulear -.1~ 
a~nu ~ıı.mamen . can a~ ır ıgını ıd- zetemediğini ıöylemi!tik. Bakalım ı artı.tl;ri oyntyl!caklArdır. • 
dıa edıyorlar. Bız fotografına baka- filmi rörünce fikrimiz değiıecek ve çekilmekte olan falimler _,, 
rak aktörün kendisini Hamide ben- mi? 1 lor 



.................................................................. _ .... ~········._···················· 
t!• .. a ........... - ................. M;~~i: .-_ . Haftanın Bilmecesi 

· ;:_,: 1 Rampilsllilç Ci. · · · Şu Kesilmiş Resim· 
Evevl zamand.• _bir değimıe~ci leri Bi~leıtiriniz 

varmış. Öğünmesını pek. ıevermq. l 
Bir gün kralın sarayına gıder: Kr~-, 
la kızmı övmcğe hatlar: <c8enım bır 
kızım var, öyle becerikli öyle bece
riklidir ki, samandan altın yapar» 

1 • ı 

Am~n Ne Tuhaf!. 
Bir gün bayanın biri öteberi al- der. Kral bu tuhaf kızı görmek ister. 

mak için bir mağazaya gırer. Değirmenciye kızını getirmesini 
Kumaşlara filin bakayım der - söyler. Ertesi gün değirmenci kızını 
ken yanında rugan iskarpinli temiz alır, saraya gelir. Kral kızı samn.n 
ütülü pantalonlu bir adam görür. dolu bir odaya kapatır. Önüne hır 
Adam elini ho.bire bayanın yaltosu- 1 iğ ile çıkrık koyar. «Saba~a ~adar 
nun cebine sokmağa uğraşırmı§. bu samanları büküp, altın ıplik ya. 
Bayan da çok ııkılganmı§. Başını pacaksınn der. Üstünden kapıyı ki. 
kaldırıp ta adama «ne yapı • litJer, gider. 
yorsunuz bay)) derneğe utanmış. Fa- Kız §aşırır, knlır. Hiç -~a.?1-a~ al. 
kat bir ara gelmi§ ki rugan iskarpin- tın olur mu?. Zavallı kız uzuntüden 
li bayın eli sıkılgan bayanın cebine ağlamağa başlar. O sıra kapı açılır. 
iyice girmiı. Artık bayan dayana- 'ı içeri ufak bir adam girer, «hu aa
mamış: «Orası benim cebim bayn manian albn yaparsam bana ne ve
diyerek utana utana batını kaldır- ı rirsim> diye sorar. Kız da <eyemeni 
mış. Bir de ne görsün manken .. Me- mi veririm» der. Cüce adam, çıkrı
ğer bayanın cebine giren mankenin 1 ğın ba§ına geçer. Bütün s~manları 
eli değil mi imit?. büker altın yapar, çıknr, gıder. Da

aydalı Silgiler 

ha güneş doğmadan kral kızın oda
sına gelir. Altınları görünce pek se
vinir. Fakat bu:ıunla kanmaz. Kızı 
bu sefer daha büyük, daha çok sa· 
man olan bir odaya götürür. «Ya
rına kadar bunları da altına çevire
ceksin, eğer y pamazsan asılacak· 
smn der. Gene üstünden kapıyı kf. 
litler, gider. 

Kız bu sefer daha çok ağlamağa 
ba§lar. Öyle ya iıin ucunda bir de 
yok yere ölmek var. Kız ağlarken 
gene kapı açılır. Gene ufak adam 
içeri girer. Gene kıza eğer saman· 

Resmini gördüğünüz hay~an ne ları altına çevirirse ne vereceğini 
tuhaf ,ey değil mi? Ördek 6ibi bir söyler. Kız da parmağındaki yüzü. 
de gagası var. Bu hayvan da kun- ğü vermeğe söz verir. Küçük adam 
duz gibi yerin altında yaşar. Kun- gene samanları altın yapar. 

Yeni Yeni icatlar 
Bu haftaki bilmecemiz bem 

bilmecedir, hem de oyun. Hattj 
isterseniz liedlyedcn vazge ebfl 
llrılniz, onu bize ) ollamayın, 
kendi oyuncaklarınızın arasında 
saklayın. Hem bilmece hem oyu"l 
naaıl oluyor, bakınız. Evvela büt D 

bu modeli ince bir mukav arııı 
OıtUne zamkla yıpııbrm. l uru,. 
yunca her resmin etrafını oyup 
çıkarın. Sonra bu parçaları yan• 
yana getirin. Ve bu resmin no 
olduğunu bulun. Oyuncak içln 
bu kadar. Eğer bize blloıect: oln• 
rak gönderecekseniz, karton ' ya• 
pı§hrmnyın. Evvlli, reslıi lertn 
etrafım O)llp çıkarın. Yany.::na 
getirerek bUylik reıml bulun on• 
dan ıonra her birinin altını zamk• 
layarak, ılra1ı bozmadan, illet 
bir kdğıdıo Uzr:rlne ynpıştmo. 
llızo yollayın, bizim de size yol• 
layncnğımız hediyeler güzellikten 
ynna bundan atağı kalmayacak~ 

Oyun: 
Ta Atmak 

duzu elbet duymuısunuzdur. Bu Sabah erkenden kral gelip te al. 
hayvanın uzunluğu kırk beş ıantim tınlan görünce pek ıevinir. Fakat 

kadardır. Dümdüz kısa da bir b.-uy- gene gözü doymaz. Bu defa kızı da- Böyle uçalc gördUnUı mn ılz hiç? Bunlar lngll'< rode yapılan en 
ruğu var. Ayakları kaz ayağı gib~- ha çok samanı olan daha büyük bir ıon yolcu tayyareleddir. Ufacık görllyorsunuz a~ma bunu~ içine tam 
dir. Avusturalyada ve nehir kenannda odaya k pahr. uEğer bu samanla- dört kişi sığıyor. Ve bir saatte J60 mU yol alıyor. Eğer ıçloo yalnız 
bulunur. rın hepsini altın yaparaan seninle bir kişi binerse 0 vakit saatte 1400 mil kadar gidiyor. 

Bu oyunu oynamak için çok ço. 
cuk lazım değil. Üç kiti bile oymyııııı 
bilirsiniz. Evvela bir ip alın. Bu ipin 
iki ucunu birbirine bağlayın. Y nni 
ipten bir halka yapın. Üçünüz de iri 
tutun ama, birbirinizden aynı uzak-. 
hkta olmak üzere. Etrafınıza d ' İP.. 
elinizde iken yetiıebileceğiniz er4 
ücünüz için birer taş koyun. He bP. 
rinizin taşı kendinize yakın ol ıali 
ve nasıl aizin aranızdaki uzakh' biıt 
ribirine denk ise tatların aras!Ddakl 
uzaklık ta biribirinin aym olmalıdır,. 
Şimdi yapacağınız ıey ipi elinizclen 
bırakmadan kendi tatınızı yerden 
almak. Herkes kendi tuın1 almı- ğa 
uğrafacağından aranızd~ bir çekit· 

Hiç. nefes almadan ıuyun altında evlenirim» der. Kızı odaya kilitle- Ne tuhaf feyler değil mi? Blı:im bildiğimiz tayyarelere hiç ben• 
beş dakika kada'r kalır. Yediği fey- yip gider. zemiyor .. 
ler, böcekler, solucanlar ve suda ya- Kız üzülüp ağlarken kapı açılır. ..:,_..;.. _________ .....,B"""""-"".'.1~--- • • 
!•Yan diğer bazı hayvanlardır. Ya- Küçük adam gelir. «Bu ıam~nl.arı Geçen i m cemızı 
kaladığını yanaklarındaki torbala- da albn yapa.,.sam bana ne vcrırsın» 
ra doldurur. Sahile çıkınca yer. der. Kız da «arhk verecek bir şe- D H il d 1 

Çok genç olduğu vakit gagasında yim kalmadm diye cevap verince og'"' r u a e en er 
dişleri de vardır. Fakat sonraları ' küçük adam «Öyle iıe kralla e~le-
bunlar dökülür. Gaganın kenarları nince ilk çocuğunu bana venrıın» 
testere ağzı gibi olur. der. Kız da hiç sonunu düşünmeden 

28 eylul tarihli bilmecemizde birinci ik
ramiyemiz olan bir kon o) saatini lstaııbul 
kız lisesi 269 Nermin Akınsal kazanmı§tır. 
Talihli okuyucumuzla lstnnbulda bulunan 
diğer kazananlnrm hediyelerini pazartesi, 
cumartesi günleri öğleden sonra diarehnne· 
mizden nlmnlnn 18.znndır. Taşra okurlarımı· 
z.ın hediye'leri posta ile gönderilir. 

Talili 
Okuyucumuz 

' nıedir başlar. Tabii hanginiz en .. ---·~....,,......,,.... . ..,.,_,,.,,..,.,,._..., 
Çok ta utangaç bir hayvandır. «pekin der. kuvvetli ise o ötekileri çeker ve yer

deki tasını alır. Bir şeyden ürktüğü zaman filan da Küçük adam samanları altına ç~-
domuz gibi ıeı çıkarır. virir, gider. Ertesi günü kral g~lıp 

5 ey ul tarihli Arka~datlarınıza kuvvetinizi gÖf, 

termek için bu iyi bir oyun değİI 
mi? Biraz Da 

Gülelim 
Bayram için okullar bir hafta 

tatil olacakt·. Onun için öğretmen 
ıınıftan çıkarken çocuklara dedi ki: 

- Hepinizin bayramı kuUu 
olıun çocuklar. Hem ln~allah okul 
tekrar &ÇJlınca aklınız da baııoua 
ııelir. 

kızın o samanları da altın yaptıgını 
görünce hemen niki.lılanır evlenir
ler. OYUNCAK 

Gel zaman, git zaman kızın kral- Bursn Ahmet pa~ Feneri mahallesinde 

bllmecemiı.de bi-

rinci ikramiye• 
miz o"an bir 

ko:11ol flaatlni 

h Gencomıan sokağı No. 6 da Fevzi, İıtan · 
dan bir çocuğu olur. Çocuğun da a bul Atik Ali paşa Soınuncular sokak No. 

doğduğu g:in küçük adam görünür. 5 te Kaya Mutlu, Aydın Gazi mektebi 2 n· mektepl ıı 7 J2 

kazanan İıtan
bul kız. orta 

Çocuğu İster. Kralın karısı yalvarır, ci sınıf aabahaddin Babacan, Beyoğlu 46 M cide 
ağlar. Onun üzerine küçük adam da mcı mdctep Ayhey. --------Ç,__rk,....~k-.... -d~- seyin. 

OREKKEP t 18 de Sevim Zeki, e es öyiın e yar- BÜYÜK SULUBOYA der iri «sana üç gün izin. Bu ÜC gün M KALEM bay Mazhar Gcnçer kızı Md~ha. 1s!nnbul 
1 

M 
11 

f · kak No 58 

Sitare Sadi, Emirgô.n orta mektep 2 16 d! 
1'52 Hayreddin Bedri Acıgül, Bun•a Yo • 
geçende ArabaCJlar handa havlıcı Mehmelf, 
Edimdtnpı eski Osmaniye aokağı No. 1 tl 
de Murkn Sene.il, Ankara Tabakhane cağ& 
Safranbolu kıraath.ınesinde Araçlı H. 

l'çı"nde adunın ne oldugunv u bı'lı"rsen Yenikapı Yalıboyu No. 147 de Yusuf. S l . Ik" Cağaloğ u o a enarı ao · ,-ı; 
d ı w F "k kı;r. liııesi 664 Niiveyt ezen, zmır ıçeş· de ı -ı~ cer, Anl-ara Çankaya binba"ı Zc.ıu l:ı:mil emniyet rnü ür İil(Ü komiser at -ıu • ,. 

çocuğu aana bağıfhyacağım.» oğlıı Faruk, Kızıltoprak 6 ıncı mektep melik Molla sokağı No. 28 de H"kmet oğlu Adnan, lstnnbul Cumhuriye t orh. 
Ertesi gün küçük adam gelir <ea· 4/ A dan 1 14 Sahir Satıh, Sivas Bez.irci LOSYON mektep 275 Hüsniye Günar, ~nknra bao• 

dım nen diye sorar. Kadın bildiği karakolu karsısında No. 18 de S. Olcay· lstanbııl erkek lise.si l 35 7 Şinasi, Ko- )angıç fabrikasında Muhiddin, latanbul Sj 
Çocuklar 

verdiler. 

adların hepıini sayar, döker, fakat to. camuatafapaşn cad. No. 1 79 da İrfan, Ka- üncii mektep 105 Hulusi. b bl d DOLMA 'KALEM dirga 3 uncu mektep 5 inci sınıf 285 M. KOÇUK SULUBOY A ep r en cevap küçük adam hepsine hayır» der. d 

Kuzguncuk Hacı Kaymak sokak No. Yılmaz. Edimcknpı Yağhane çıkmazı No. 11 . • Kadın bu ıefer her tarafa adamlar _:.:;:~~-:-----:~k-~~·~~:-- MUHTIRA DEFTERİ M. Cemal, Bunıa Knznnı ilk mek~cp. 3 u~· - Teıelddlr 
ıizln de •. ederiz efendim gönderir. isimler toplatır. Ertesi tün isimleri sayar fa at küçük adam Uzunköpri.i Bezaz Mehmet Sabri kızı cü sınıf 3 7 J Fatma, latanbul 21 ıncı mcJC.. 

gün küçük adam gelince gene hü- gene hepsine «hayırn der. Kadın Rukiye, j ı nhul (ı mcı mektep sınıf 5 ten tep 
19 

Necdet Şcngür, lstanbul 44 iincU -·----------------=---....:.:.:..::.:,..:,:.:; 0 gün gene adamlar gönderir. A- 414 Melilin, Konya ~ercünmn mahallesi mektep 5 14 ten 75 Emel Akarı. E.skişehlr 
damlarm bir tanesi dönünce der ki No. 22 de Halil, Fatih Çarp.mba cad. Ncı . Milli Zafer mekteLi 3 üncü sınıf 70 Hi~ 

-Kocaburuo kardeı fU balonlan 
wer de azıcık tutayım. 

-Aman, imdat, uçuyorum, beai 
~urtaran yok mu? 

·· · d b J d y 1 81 de Nevzat Pcçcl, Konya şar daire <li· dayet. 
((Bugun yem a k u ~~a .. ~n;;. : ~~.z 1 rektörü kızı Refahat Vasfi Çatallı, latan· ALBÜM . 
kırlardan geçer en. uçu ır u u- ilmi erkek li esi LGtfullnh, Ankara Öncebc- Bursa Cnmi civarı çaycı Veysel \'asııa ... 
benin önünde ate§ın etrafında kü- ci Kurtulus istnsyoıı orta mektep nrkası le sar: ç Mehmet oğlu T ... hir, KızıltoprnlC 
çük bir adam gördüm, bu adam hem Ömer oğlu Gnlip, ~stnnbu~- 34 !iucii mek· kız ortn mektebi 7 int'.İ sınıf Sntia, Knreri 
dans ediyor, hem de «kralın karısı tep sınıf 4 ten 14ı N. Suhf"ylu. li esi ınıf 4 ten 433 Bahaedd in. Jstnnbul 
adamın Rampil Sitliç olduğunu bi • LASlİK TOP . kJz lisesi 2 D d nn i6(ı Handan FcV7j, An~ 

w Sirkeci Küçük Ağnhnınamı kar§-lsı Muıt kam snn"nt mcktclıi ihzari 2 de 1 15 Meli~ 
lemiyecek, çocugunu bana verecek çorap fabrikasında E.ster, Akaretler şair met Yn a Pnngnltı derebap sokak N<'. 7 
diye söyleniyordu. Bu haberi du- ı ÜNedim cad. No. 69 da Ham~i kızı Ncr- ele Nnzır;, An1rnra Ulus ilk mektep sınıf 
yunca kralın karısı pek seviniyor. ı;ıin, Galata Ankarapalaı otelı Muzaffer 4 ten Musa K1zını oğlu Sezai. Fa_tih Ö· 
Ertesi günü küçük adam gelince a- Özkan. I mer dendi cad. No. 19 da Necla Ünal. 

dını aöylüyor. Çocuğu da kendine 1 lstanbul 6~0J~ü ~~~ 4 üncü sınıf (Sonu yarın) 
kalıyor. 
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Deniz 
Romanı A ,. 11 ş;hzadebaşında M İ L A L sinemasında 

ispanyadaki Korkunç Faciaları Dinli-· 
yen Kemal Reisin Gözleri Yaşarmıştı 

gelmelidirler. Fiyatlarda zam yoktur. Dnhuliye 20 paradi 11 
kuruitur. Bugünden itibaren ıeçllml, iki büyük fil;m birden 

RONAND COLMAN Amerikan Hrıüzett fl'mleriain '9 
KA y PllANCIZ diinya 7 spor blrinolıl 

gibi iki btlyllk ıan'a*k&r tarafından G E O R G • 8 
oynan•ı!J n bu Hne SARAY O 8 R 1 • M 

_ :a - gelen bu küçük gemi düfman gemisi demirliyecejiz. Kıyıdan elli kulaç açık- ılnemHında bllyllc raibet görüp wafından büyük ma•affakiy• 
DONKO KISMIN HOLAsASI deiildi. Valanıiyaclan kalkarak latan- ta... 15 gün göııter en OJDuımıı 

1466 yılının ikinci te,rini.. Kemal bula geliyordu. içinde Endülüslülerden - Peki reİI. · • G O N A H 1 M K A N U N 
reis gemilerile İzmir ö?lerine Y~- birkaç kiti vardı ve Osmanlı pacfitalp - Pruvamızı rüzgara çevir... A Ş K D 1 A M U H A F 1 Z 
flYOr. Bu arada gemıde Cafer 19- h--.!_ ~~ Be --"-- dun • ti" ki D. ... ::.tün • • . d IKIDCI "••·HHIAA var il yece er· - --T ... e reli ... 
minde bir de arap gencs var ır. J J .. • • • • • n.L fil' h 1 filmi. 
Caferin bütün . ailesi İspanyollar eli. Boia Hüseym yırım iki yaflannda hiut, iotlmat, büyua · ım. eyecan ı a Y&D'8r 

tarafından öldürülmüt. kendisini Kemal reise ispanyada geçen kor· bir delikanlı idi. Kara saçları, esmer Bugtln ayrıca ı Talebeye tenılllth matine vardır. Her JU 11 
çi?g~ne Pavlo?.u?. ~lesi evlat edin- kunç fadalan anlabmflardı. Deniz bir derisi vardı. Eli gözleri bu renkler ._ ___ • kuruıtur. Matineler ı 2,5 • 5 ıuvare 8,5 da .._ __ 
mıfti. Cafer buyuyup te 1 &- YBfl~ kurdu ··z1 • fakat L ... _ içinde temiz Ye güzel bir parlaJlfla in-
ıelince, bir gece meyhanede ık.ı nun IO en YllflU'IDlf, uay- .. 

lapanyol deniz ask.erini öldürdü ve h bqma bu ifi becerebileceğini birden· ıana bakıyordu. Onun bakıflanm go
onu lapanyollar kürek. hafllla -zincir- bire katirememif, tifah hiç bir söz söy- renler, ayni zamanda temiz yüreğinin 
ledil~r. • • .. liyememifti. Sadece F.ndülüslü elçile- içini de okumut olurlardı; çünkü hiç 

Eier aalıi~n bırb~baba gibı aıhy8!1 rin bütün ebilderini tamamlamlf, her bir çaprqık tanh yoktu. 
rl."erezayı, aahiden ır ve ume il- tür. I" __ ..ı..__ • Yaz kıt ıırtmda çizgili bir gömlek, ._ _ __._ ___ ,_ . . p u YlllUllDI yap111Jf. 
J,i .onu KUl'UUIJUIA ıçm. çırpman .. a•· _ lstanbula ıicfin ... Padifabımız U· bacaldannda daracık bir plvar, belin-
lo ile karısmı son defa bır daha ıorme- manm ki bu dil ... • • ••• demİftİ. de kırmızı yün bir kuf8k ve ayakların-
aeydi, biç üzülmiyecekti. Kıyıya ~: da hafif bir yemeniden bqka bir teY 

lspanyol donanınuı Tunua Ye Trab- Diler leventlerden Hamza, Seliın, bulunmazdı. Fazla olarak plvarm pa-

"""a.t .. ......., Tepebqı Şehir ı 
$ehJPTI" afı Tiyatrosunda 

il l'lllt 11-10°935 Cumadt1i 
çoculdua saat ıs de 

H-10.936 CumartHI 
akıam ... t 20 de 

YARASA 

T 0 R K'te 
2 btı1nk film blrdea ı 
bir haftadanberi latrkH 

tarafmdan beğenilen 

PRENSES TURANDO 
buglıı ıizi de eftaaeler df7 
glUUrecek n ıarkıa mah 
Hraylarında inaııdmo'aoak 

haya* 7qataoaktır. 
KATE DE NAGY hugarba gidiyordu. Yolda bir fırtma... çolak Ali gibi bqhcalan da söze ka- çalarmı da dizlerine kadar ııvardı. 

Caferin buhmduiu ıemi Maltaya SÜ- 11fmıyorlar, ıuıuyorlardı. Böylelikle göjaünün, omuzlannın, -------------
riikleniyor. Karaya dütmek... Mal- Zaten Kemal reis timci dalgındı. dirseklere kadar çıplak kollarmm, ba-

PIERRE BLANCHARf 
IllYetenı GECI! BOLBOL 
Umumi arzu berine ıö•'9rilal8&11 
olan fevkalade Fraa••• kom ta tövalyelerinin ellerinde ... Daha IOD• Korsan 2 caklannm sert ve yuvarlak adaleleri 

n Rados açıklarmda Kemal reiale çar- Birdenbire dojruldu. Kıç kasara- herkeain gözüne çarpar"1. Onlardan 
Plfmak ..• Türklerin nmpa eclİfİ·· Mal- elan pverteye dojru yürüdü. Yelken- her biri sanki her an gergin duran çe
ta ıemiıi yeniliyor. Türk leventleri b\i· ellerin bqmda kumandaya bam c1u. lik birer yay gibiydi. 
tün esirlere olduiu gibi ona da IOl'U• nn Pire Mustafaya doiru bağırdı: Dümen çarkını tuttuğu uman kat· 
J'orlar: • - Dikkat ... Yelkenler mayna... lannı çatar, gözlerini geminin pruva-
-Adın ne?.. Pire Mustafa bir maymun çevildl- ıından ayırmazdı. Savqta, palayı ••· 
Cafer, ~ söylemeie aht- ille diteje brmanırken arkadatlanna yırcfıiı gibi dütmanın en ıık olduğu 

biı ( Jano) admı birdenbire anki u- kumandayı tekrar etti: yere saldırır; önüne geleni yere serer· 
butmUfhır. Biraz duraklıyor, soma - Mayna yelken ... Mayna!.. eli. 
birdenbire: Makaralar pladı. ipler gev,ecli Ye Bu hallerile ıenç ve atılgan bir bo· 

- Cafer!... yelkenler bir iki dakika içinde aeren- iayı andırdıiı için ona leventler ara· 
Diye cevap veriyor._ lere n direklere bağlandı. ımda hemen: 

Binlere• Endllllls/IJ • * • - Boia Hu.eyin.·· 
ı Demeie batlamıtlardı. 

Yardım Bekligor : . - 2 
- _ Midillide bir babkçmın oilu idi. Se-

- Sen müslüman mwn7 801• HU••~n?.. kiz ay önceye kadar o da bütün balık. 
Buna da ta kü~üiünden blan Kemal reis yelkenlerin İDİfİnl, Pire çılar gibi delik de,ik ağım kuytu yer. 

lrtıralan eteJiyerek bir ceyap bulu • Mustafanm kumandumdaki yelbn- lere atar, akmtılara yayar, kumet bek-
' ~r: cilerln yaptıkları manenayı her za. terdi. Ata binmeyi, cirit oynamayı da 

_ Elliamclülillah... manici aibi eblkalz bulmuttu. pek iyi bilirdi ama, aruıra ujnyan 
- Geç bu tarafa... Bu aefer geriye dönd6. Kıç kaaara- yahut uzaktan geçen Türk konan ge-
Onu ela Malta gemiainln ldirektl- nm en arkaamda, dimen çarkmm ö- milerini gördükçe içi içine ııimazdı. 

1eri aruinda bulunan Türkler aibi kur- niinde duran Boia f!Gae~e ~: Onlardaki leventler arasına girmek 
tanyorlar. - Sen buraya yem ıeliyonun, bil- için can atardı. 

Delikanh az zamanda göze giriym, mezsin. Şu kartıki aazhim berisine (Arkan var) 

türkçeyi öğreniyor. lapanyolca bilme- ------------------·------
ai, A vrupalılarm huy •e adetlerini :ra-
kı"tdan tanımu1 da ona aynca bir cle
ier veriyor. Tarım Bakanlığından : 

Cafer her fırsatta olduiu gibi bu ... 
fer de sözünü töyle bitirmifti: Memurla kanuaunun 4 Oncl ve 5 inci maddelerindeki vaııflan 

_ Malta adası buradan ispanyaya hala olmak ıartile Bakanlığımız Yayın DlrekUSrlDğllnde kullanılmak 
lmdar olan yolun ortuıdır. Hatta on- Dzere Inıilb:ce ve Franıızcayı Ttırkç•J• ve Türkçeyi bu dillere 
dan sonraki yolbıluk daha kolaydır. çeYirm•ğ• muktedir olan ileride arttınlmak tlzere ılmdllik ayda 
Çünkü Tunus, Cezayir •• Oran kıyı. ( 125 • yllz yirmi beı) lira ftcret verilmeli takarrur eden bir mQ• 
lan limanlarla doludur. Onlar müalü· terdm• lllıum hani olduğu enelce ilin edllmlıti. Mnaabaka glioll 
man olduklan için ne lizım oluna ko- 23/10/935. Çarıamba ıDnllne kadar uıatılmııtır. Ankarada bulunan 
laylıkla buluruz. Hatta bize yardım da iıteldilerin o gllnl Bakanlıtımız Yayın DlrektörlDtDne •• Iıtanbulda 
ederler. İspanya, dünyanın en .ze111in bulunan lateldllerio lae Viliyet Ziraat DlrekUSrltığtıne aym ınnde 
memleketidir. Burada on aavq yap- baı wrmalan Ula olunur. "6199,, 

maktama, onda bir tek savat yapmak ~ııllll·-----------------------~, hem daha kirh, hem daha kolaydır. 
Yüz binlerce tDclülüalünün bizlerden 
1ardun beklediğini de unutmamalıyız, 
~· . . ., ~u mı re11 ••.• .. 

Caferin son sözleri Kemal reisin 

Kaligrafi Ve Okul 
defteri satanlara 

sözlerinde yalan bir habrayı amlan. 
dırmıttı: Türk Maarif Cemiyetinden: 
Deniz kurdunun Cemiyetin Okul talebeai için bastardığ'ı ve KOlttır Bakanlafının 

taY1lye ettiği her ç .. lt defter vekallırafllerln aatıtyerJ 
Gözleri Yaşardı: ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACI HAN ALTINDA 44 

Daha altı yedi ay önce fırtmah bir NUMARALI Maiazadır. (2959) (6342) 

havada gemisile beraber Seferihisar li- ~-----------------------r manma gİrmİflerdi. Orada riizgirm 
dinmeıini bekliyorlardı. Bu ıırada dai 
pi cWgalarm arasında meydana çıkıp 
bybolan bir tekne ile bir direk gör
miiflerdi. 

- Bu bir dütman gemisi de olsa 
-...1.- eli . ' ,ıraaı.uau etm yız ••• 

Demif ti. Çünkü denizcilikte bu bir 
•muı iti idi. 

Halbuki futınaclan 1elkenleri parça· 
lanmıf, direiinin biri lmılnut olarak 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuıda rapılacak ••çme ıınaYI gllnlerl 
mittir. Namzet yazdmıt olanlann bu ıDnlerde 
Hklz buçukta Yıldızda Okulda bulunmalan. 

14/10/935 Puarteıl : Ri1azlye, tabliye 
15/ I 0/935 Sah ı Edebiyat liıan 

aıağıda gösteril· 
ıabahleyin saat 

(6322) 

16/10/935 Çaqamba ı Felıefe, içtimaiyat, tarlla, cofrafya. 

Na9lt • Ertuırul &edl 
f•luadebap Tlfl'aa tlralrMaada 

Bu ıec• QO,IO da 

Be9te gelen 
HENRY GARAT 

MONIQUI! ROLLAN 

le .. nbul Beledly••I lllnları 
Bir metre murabbaıaa on lira değer biçilen Kaampqa 

Toıkoparan mahalleılDln Mezarlık caddesinde 6 No. h em &ala 
15,40 metre murabbaı belediye malı yllzıllı arıa allkadar 
araıında ıatılmak lzen açik arrtbrmara konulmuıtur. Şarbıa• 
levaum mldlrlllğtbade ı&rllebllir lıteklllerln onblr Ura 55 karutl 
muyakkat teminat makbm Yeya mektubile b'.rllkte 18 birlnol t 
935 Cuma ılatl ıaat 1 S de daimi enci mende blunmahdırlar. (B.) (61 

• • 
Hepıln• 45 lira deler biçilen 100 tane eıkl ıal•aalall Uf 

24 tane çam direk ye 22 tue 9 buçuk metre boyunda de 
petrol Unkapanında QbaU caddealDde kaaallıaıro• maklaul bi 
ıında açık artbrma ile ıablacakbr. lıtekll olanlar IS· 10.955 
sini ıaat 14 den 15 kadar orada bulunacak memanaa mira 
etmeleri. (8.) (6397) 

Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Kadık61Dnde MI.O Milli ıokajında 38 ıa11b haaede oturma 
iken nerede bulunduta bllinmlyen eıld mllaldret lmallt mem 
nndan ZlyRJa lnhlaarlar lıtanbul Baı mlldllrlyetl tarafuadu h 
rabtan mDteYelllt zimmetinizde alaeaiı olan iklytlı llraıwa ta 
hakkında ale1hlnlzde açbiı daYamn bakılan muhAkemm bltlrl 
llinen yapılan muamelel giyap kararına kartı mahkemeye 
dii'lniz gibi bir defi ve itirazda dahi bulunmamıı olmaıma bllJ 
borcu kabul etmlı addedlle mtlddeablb lkiyliz liranıa mu mı 
muhakeme Ye % 10 ll•reti vekaletle birlikte llçyllz kulllf mi 
ilim harcanın talıailine kabili temyiz olarak 15/5/935 fllnlem 
karar Yerilmlt oldutu bllinmek •• tebliğ makamına kaim o 
Ozere ftbu hOIAaayı hlkllm lllnen teblii olunur. " 6396., 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
ı - Şartnamesi mucibince 6900 lira muhammen bedelJI Oç • 

kamyon kapab rarf uaullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartname Ye krokileri paraaız olarak KabatafCla lev 

•• mubayaat ıubealndea ahnacaktır. 
3 - Ekıiltme 111 l/935 tarihine mOsadlf Cuma ıtlnll 

16 da Kabatqta ahm 1abm komisyonunda yapılacakbr. 
4 - lateldiler % 7,5 muvakkat ,ave:ıme paraıile kapalı ı 

lan tarln edilen ıaatten bir aaat eYvel yani Hat onbet• kadar 
miıyon reialne makbuı mukabilinde behembal ver 
IAzımdır. "6367,, 

Emllk ve Eytam Bankası llAnlan 

KiRALIK GAZiNO 
Eıaı Na. ıı Me•kll ve Nev'i 

14 Beyoğluada Kamer Hatun maballeaincle 
Atıklar meydanında Cumhuriyet GaıinOIG. 

Mevkii yukarıda 1uıh Cumjıurlyet Gazinoı J bir yahut llf 
mllddetle ldralaamak Ye 26 Birinci tepin 1935 eu~arteıl 
saat onda ihaleıl yapılmak Oıere kapalı zarfla artbrmaya k 
muıtur. Taliplerin bukamıadan alacakları ıartnamede yaah 
lar claireılade teklif ektuplarını o gtlD ıaat ona kadar fU 
YermelvL (246) 
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l 2 Birinci Teşrin SON POSTA 

,------------------~--------------------------... , 
SMANLISALTANATIGÖÇERKEN 

No.173 (MI tar eke devrinin tarlb ı ) 
.,. Her hakkı mahfuzdur. < ,. Yazan: Zig• Şakir ~------~~---.,12110135 <• 
Bir Tehdit Olmak Üzere Üç Ordu 

Müfettişliği De Liğvedilmişti 
Ayni zamanda, bu tabrikitm daha müs- mişlerdi Dahiliye nazırı Adil Bey; Sadık 

mir ve daha müessir olabilmesi için, hal· Beye bir kinaye olmak üzere hürriyet ve iti
lon nazarı dikkatini celbedecek resmi nü· laf fırkası merkezi urnuııWine bir tezkere 
mayi§lere de gİrİfilmiıti. Evvela; sabık İt• ıöndemı.İJ; (fırka erkan ve mensubini ta
tihatçı nazırların divanıharpteki evrakı tab· rafından hükumetin muamelB.t ve icraatı· 
rik edilmiı, haklarında verilecek • giya~i na kat'iyyen müdahale edilmemesini ve 
kararla hem efkarı umumiye tabnin edtl- aksi takdirde, fırkanın mes'ul tutulacağım) 
ınek ve hem de hükumet aleybtarlanna bir bildirmiıti. Fakat, Adil Beyin bu tehdidi, 
korku verilmek istenilrniıti. Divanıharpten büsbütün aksi tesir husule getirmişi Sadık 
çıkan şu karar, çok garip ve son derece Bey taraftarları tarafından hükfunet aley-
nazarı dikkati calipti. hinde gene bir velvele yiikselınişti. Ancak 

KARAR SURETİ fU var ki, artık balkı iğrendiren ve sinirlen-
- Kısmen - diren bu (fırka - hükiımet) gürültüsü, bir-

(Hükumeti Osmaniyenin tekli kanuni· denbire boğuluvermişti. Çünkü, bu esnada, 
ıini vücuda getiren kuvvayi selise fevkin· balkı daha fazla alakadar eden bir mesele 
de, (dördüncü bir kuvvei tehdidiye vücu- ortaya çıkmış; günün en mühim mevzuu 
da getirilmek suretile) tağyir edilmiş olma- teklini iktisap eylemişti. O da, (manda) 
ıından dolayı maznunu aleyhim olup hali meselesi idi. 
firarda bulunan, ve ittihadı Terakki p.bsı BUyUk Ermenıstan 
manevisini temsil eden meclisi umumi aza- Amerika sefarethanesinde (Doktor 
ımdan esbak sadrazam Talat Pata ile es· Krayn) ın riyasetinde bir heyet teşekkül 
bak Harbiye nazırı, silki askeriden mat· etmiıti. Kiınden ve nereden ilham ve sıt1a· 
rut Enver, ve esbak bahriye nazırı kezalik biyet aldığı meçhul olan bu heyet, gnrip 
ailki askeriden matrut Cemal ve maarif na· bir meseleyi kendisine it edinmitti• Evve
zırı esbakı doktor Nizam Efendilerin.·· la· te,kili tasavvur edilen (Hotor Hayes-
A , 

azamı cürümlerinden dolayı mülkiye ceza tan • yani büyük Ennenistan) ile ıne~gul 

ıö:z ıöyliyen bu zat, (Doktor Krayn) m 
sualine pek açık ve vazıh bir cevap vcrmit; 
ezcümle: 

- Milyonlarca müllümanm refahı hali· 
ne bir an bile himmetini diriğ etmeyen; 
berren ve bahren cihana sayesaz olan (İn· 
giltere) devleti muazzamasıdır. Binaena· 
leyh, hürriyet ve itilif fırkası, İngiltereyi 
ister. 

Demiş#. 

«Milli Abrar) fırkası namına gidenJer, 
hiçbir (manda) ya taraftar görünmemq
ler; ancak; eğer bir devletin müzaheretine 
ihtiyaç olduğu mevzuubahsolacak olursa; 
baz1 kuyud ve terait tahtında Amerika 
müzaheretinin nazari dikkate alınacağım 
ıöylernİflerdi. 

(Sulh ve selimet) fırkası murl\hhaslan; 
bila kaydü §art (manda) yı reddetmi,Ier; 

- Her ne sıfat ve unvan ile oluna ol· 
ıun, ecnebi bir devletin idaresine muvafa· 
kat için, İstiklalimizi az çok haleldar ebni
yecek bir §ekil ve suret tasavvur olunamaz. 
Buna binaen istiklalimize dokunmak ihti
mali melhuz hiç bir feyden hayır ve men
faat bekleyemeyiz. Bunun için de biç bir 
mandaya taraftarlık gösteremeyiz. 

Demiıler ve bu fikirlerini de bir beyan
name ile alenen netretmiılerdi. 

Manda 

kanununun 45 inci maddesinin birinci fık- olan bu heyet, birdenbire istikametini teb· 
rası delaletile kanunu mezkfırun 55 inci dil etmİf, Osmanlılann hangi (manda) yı 
ftıaddesinin fıkrai ahiresine tevfikan idam· istediklerini öğrenmek sevdasına kapılıver
larına; ve fer' an zimetbal, esbak Maliye mitti. 
hazırı Cavit ve es bak Ticaret ve ziraat na- Her gün, muhtelif milletlerin rüesa ve Matbuata gelince: O tarihte intİfar eden 
Zırt Mustafa Şeref Beylerin. . . On bqer erkinile muhtelif fırkaların rical ve murah- ağır başlı bir gazete; 0 günlerin matbuatın
ıene küreğe konulmalanna ve hukuku me· hasları, gazetelerin h&Jmuharrir ve mümes- da (manda) hakkındaki noktai nazarları 
deniyeden biliskat, emvali mahcuzelerinin ıilleri Amerika sefarethanesine çağrılıyor; fU suretle tesbit ey]emitti: 
baulü dairesinde idare ettirilmesine ve mec• bir hayli izzet ve a·kram edildikten sonra:... T • • EfkA 
•~. asvırı ar - Amerika mandas1D1 
Üsi ayan reisi sabıkı Rifat ve Poıla -Telgraf - Ha'lgi devletin mandasını istersiniz?. istiyor. 
bazın Haşim Beylerin beraetlerile .... eabak Diye garip bir ıual karımnda bırakı.b- Vakit - Amerika mandasını istiyor. 
feyhislam Musa Ki:zım efendinin .... on beı yordu. t ü'kl~' Anı _:._ s ll1 - en•a manduı iatiyor. 
lene kürek cezası, (mumaileyhin mükerre- Sadık beyin Cevabı Memleket - (Ne Amerika mandası is· 
ren makamı meıihah ~~yeyi ~az ey.: Ne garip bir tesadüftür ki bu davete ilk teriz, ne de Avrupa Yalnız ıunu biliriz 
lemekle beraber mesleki ilmıde bır mevko icabet eden • kendisini (Hürriyet ve İtilaf ki; kul olmak için, ellere it görmek içln 
~ahsusu haiz bulunm1u_.~ı: olı1?asınab_inzimam fırkasının lideri) addeyleyen • miralay doğmadık) diyor. 
e en ıeyhuhet ve ma wıyetıne ınaen ve müt kaid' S d·'- B d' F k 
lı · · 7 · dd il .. e ı a ıa ey ı. ar ası namına anunu esasının ncı ma es e mueyyet (Arkası var) 
lıukuka istina'den nefyi muvakkate tahvil a:::====================-============== 
edilmiıtir.) ç A ;. L A y A N 

Görülüyor ki kararnamenin bqmda, \.:::1 
(dördüncü bir kuvvei tehdidiye vücude ge
tirilmek) ten bahsediliyor; bununla da, 
• daha bala (İttihatçılık) çeınisi verebil· 
inek İsıtenilen • ( Kuvayİ milliye) taraftar
larına bir tehdit yumruğu ıösteriliyordu. 

Bu hükmün ilıiru, kafi derecede tesir 
lıasıl etmİ§; efkarı umumiyede, bir hayli 
de~ikoduya sebebiyet vermiıti. fıte ııra, L 

filurlerdc husul bulan bu tqevvüıten isti• r 
iadeye gelmİ§tİ. Şimdi (Mustafa Kemal ı 
Pafa) nın resmi tahsiyet ve hüviyetine bü· 
eunı edilecekti. Fakat bunu yapmadan ev· 1 

'\'el onun İstanbulda bulunan en kuvvetli I 
~raftarlarını mevkilerinden çekmek elzem-

1 dı. Buna binaen ( erkamharbiyei umumiye 
teisi, Cevat PBJa) ile (Harbiye nezareti 

ÜStcşarı Fevzi Pata) nın tepti1lerine, 
( erkanıharbiyei umumiye reisi san isi mirli· 
•a Kazım Paşa) ile (Şurayı askeri mua· 

el at müdürü miralay f smet Bey) in ( hiz
etlerinden af) larma karar verildikten bir 
ç gün sonra, (Takvimi vekayi) ile ıu 

a ilan edilnıi§li. 
SİLKi ASKERiDEN İHRAÇ 

(Üçüncü ordu müfettiıliğinden mazul 
a~kerlikten müsta'fa Mustafa Kemal Bey, 

~ki askeriden ihraç ve haiz olduğu niıan· 
,__ nez' uhdesindeki fahri yaverlik rütpesi 
:nfolunrnuıtur.) 

1 

( Eski Mulen Ruj) Her ıkı•m muhteıem provamı fle dnam tdfyor. 
, 

.. 

Eftalya aaaı Besteklr Blmen 
Programımızda bll hftıki yenilikler : 

EFTAL YA &ADI • BestekAr BIMEN ayni sahnede 
ve blrllkte dlnllyecekslnlz. 

2 Milli duygularımın ifade eden uybık lilrkOleri danaları ilı beraber 
":atım:11B111m1• ( EFTAL y A SADi tarafından ) Tel. 40335 <elilll"••• 

KAŞE 

Llli A Ayni zamanda; birinci, ikinci, üçüncü 
ordu müfetti§likleri) nin lağvına da karar 
erilmiı, bu da gazete sütunlarına geçiril- Grip· NevralJI • Baf ve dit alrılar1 • Artrltlzm • Romatizma 

iJlıiıti . 
Bu garip icraat ve ilanattaki maksat, pek 
ihti. Babıalideki nıilli mücadele aleyh· 
lan; evveli (Mustafa Kemal Pata yı 
mi ıahsiyet ve hüviyetinden tecrit ede· 

bunu resmen her tarafa ilan etmek; ve 
nra da onu, hükUınete karfı bir müteca· 

• gibi göscıtererek muhitine korku ver· 
ek; ayni zamanda da efkarı umurniyeyi 

yhinç çevirmek istemişlerdi. Çok garip
ki (Mustafa Kemal Paşa) yı bu suretle 
udan pusuya dü~ürmek isteyenler, ne 

un hakik ve manevi kudretinden ve 
de bütün Anadoluya serpilen mefkUı:c 

hurnlarının ne dereceye kadar filizlendi
den zerre kadar haberdar değillerdi. 
Babıalinin l<uytu köıelerinde bu planlar 
tip ve tatbik edilirken İstanbulun 

{· '.~,. , .. ;r,;r. .• .. ~t_."'ı';·'.-._,rı;·~ • .· • ; ... ~ ... , 1 .·~ ·~·"·-' ~· • ~ • ,;, • • 

= Ç OŞ K UN mağazası coştu! ••• 
Bayanlar : COŞKUN mağazaıı; gllmrllkten çıkacak malları 

Tic~ odasından 15 gUnlUk yeni bir ınllsaade daha aldığı Ye 
~u münasebetle, en son moda manto ve paltoluk yUn)U kumaılırı 
fıyallarında hakiki tenıilat yapıldıirnı bildirir. 

Bazı mallarımızın fiyatlar1 aşaGıda gösterllml•tlr. 
Krep <lö~in metroıu 70 I'"r. Tafta ekstra metroıu 8SO L ~l'. 

Krep B:rman ekstra ,, 130 ,, Velur Sun §&pka için ,. 200 
" Krep Saten ,, ,, 840 ,, Velur anglez 

Krep Mnroken ,, ,, 240 ,, ropluk 90 santim ende 925 
" 

uhtelif siyaset mahfetllerinde de muhtelif 
lllrcyanlar yol almakta idi. Kabinenin ta

l dti'.:;j Hikametteki vehamcti gören 
O ınet izzet Pa~a ile Tev(ik Pata; (Mecli-

Krep Mongol ,, ,, !!20 ,, Emperime ıua (par9alar 100 il! UiO 
_ Fiyatlar maktu ve pazarhkaızd1r. 

COŞKUN ınag"' azaSI • Beyoğlu latiklal oaddeıl 
• lu Bankaıu karılllnda 

,, 

h~ası vükela) memuriyetlerinden is~fa 
ı~lerdi. 

Hürriyet ve itilaf fırkasının (Sadık Bey) 
pu, hükiırnetle carpısmava karar ver· 

- . -
Dr. ETEM 
Cafa:o,lı.ı Keçi Öıoa apartuasmı 
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hıutarikları mUteliuım 
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Sovyet Sporcuları Şehrimizde 

Misafir Sporcular Geçen 
Seneden KuvvetlidirJer 
Sovyet Rusya sporcuları bugün çoğunu kaybedecek kadar kuvvel 

büyük bir kafile halinde §ehrimize li takımlarla temaı elmi~tir. MemI.
gelmektedirler. 933 ve 934 te Hal- ketleri dahilindeki ıpor hareketleri· 
kevi sporcuları namı altında Rusya- ne fevkalade bir önem veren So"• 
ya yapılan ıeyabatlerin iadesi ma- yet Rusya ıpor ıabaımdaki kuvve
biyetine olan bu temasa büyük ve ay- tini §ayanı hayret bir derece Çlhat
rı bir ehemmiyet verilmekdedir. mıttır. Daha geçenlerde Pariıte 

Sovyet sporcuları beynelmilel Raıin1r kulüple yaptıkları bir ma~ 
ıpor teıkilitına dahil olmadıkları ta Franıız takımına 6 gol atmıılaı\ 
için hariçle yapabildikleri yegane d 

ır. 

temaı 1935 te Türklerle olmuatur. 
İstanbuldan Rusyaya gid;n bir Moakovada yaptıkları maçta d, 

büyük bir nıuvaffakiyet göstere• 
futbol takımımız Rusyada apora 
karıı büyük bir önem verildiğini da- Sovyet futbolcuları Avrupanın e~ 
ha 0 zaman ıezmitti.. O tarihten kuvvetli takımı olan Çeklerle 3 • 8 
sonra Sovyet sporcuları memleketi- berabere kalmıtlardır. 
mize gelerek İstanbul ve Ankarada Bugün ıehrimizde bulunancak o. 
maçlar yapmıılar ve bunların he- lan doıt Sovyet ıporcularının ıeçoa 
men ekıeriıinde galip gelmiılerdir. ıeneden daha kuvvetli bir halde o~ 

Türk futbol, atletizm, güreı ve marları memleketimizde yapılacaM 
denizcilerinden mürekkep bir ta- spor hareketlerinin ehemmeiytlıif 
kım Ruıyada yaptığı maçların bir kolylı.kla anlatmaktadll'. 

Niksarda Yeni Spor Hareketleri 

Nlk•arda •porcu gençler bir erad• 

Niksar, (Özel) - Nikearda yeni ı 
bir spor hareketi uyanmaia baıla
mıtbr. Fakat Niksarda maaleaef 
henüz muntazam bir alan yoktur. 
Nikıar gençleri Tokat ve civar ıe
birlerle maç yapabilmek imkanla
rını aık ıık bulmaktadırlar. 

Nikıar idman yurdunun ıpor fU· 
besi yanında bir de temıil ıubeai 
vardır. Bunlar çok defa muvaffaki
yetler göstermektedirler. 

Çınarlıkta Spor 
Ç. Kale, - Çanakkale ilbayı Ni

zameddinin himayeıinde Türkgücü 
spor kulübü menfaatine Çınarlıkta 
yapılan pehlivan güre§İne Tekir
dailı Hüseyin, Manisalı Rif at, 
Bulgaristanlı Salim, Hamdi ve Meh· 
met pehlivanlar ittiri.k etmiılerdir. 
l3atı Tekirdağlı Hüseyin almışdır. 
Hasılat 400 küsur lirayı bulmu§tur. 

Yenilik maçlan 

lstanbul Futbol Heyeti Ba,kanhğın
dan: 1935-1936 senesi lik maçları fi. 
küstürünü hazırlamak için birleşik ku
lüplerimizin yazılı ııalahiyetnamelerile 
beraber birer murahhaslarını 15-10-
1935 salı günü ak,amı saat 18 de 
Beyoğlu Halkevi binasında bulunan 
Bölge merkezinde bulundurmaları ö
nemle rica olunur. 

Ulusal Takım Son ldmanlar1nı 
Yaph 

Dün Kadıköy stadyumunda 
SoYyet Ruı futbolcularına karıı 
oynıyacak olan takım ıon idman· 
larmı yapmışbr. 

Uluaal takım mUdafaasma kar· 
fl ulusal takım muhacim hattı 

oyna mı ıtır. 
Yarımşar saatten bir saat oy· 

nanan maç takımın kafi derecede 
idmanlı olduğunu göstermiştir. 

Uluaal takım haftalardanberl 
yaptığı idmanlarda azami formu· 
ini bulmuı ıatlam Y• kuvntli bir 
balcfıdir. TUrk takımı Avni, LUt· 
fi, Y aıar, Ibrahim, Mehmet Re· 
ıat. Eaat, Niyazi, Naci, Raaib, 

Şeref, Ftkretten mUrekkep 
cıakbr. 

ola· 

Yarın Bl•lklet MUsabakalart 
Yapıhyor 

lıtanbul mıntakası bisiklet he· 
yeti tarafından yarın Beşiktaı Şe· 
ref ıitadında bir blılklet allr'at 
mUsabaka11 hazırlanmıştır • Bu 

mUaabakalara bUtlln bh.lkletçtler 
ıireblllr. 

E•klrlm Takımı Kat'i Olarak 
TeşekkUI Etti 

10/10/935 perıembe gUnll ak• 
ıamı Beşiktaı kulübü snlonunda 
yapılan ıon seçmelerde Ruslara 

karşı çıkacak uluaal eskrim takı· 
mı 21 eskrimci olarak knt'i suret· 
te teşekkül etmlıtir. 

GUreşçllerlmlze Ziyafet 

Balkan glireı ıamplyonu olan 
ulusal gUreş takımımız şerefine 

dün ak§am Gtineı kulUbUnde bir 
çay ziyafeti vcrilmiıtlr. 

•-••••••••••••ac•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hiçbir müeısese 

BAK ER 
mağazaları kadar ucuz ve 
her keseye elverlıli fiyatlarla 

en lyi lngilJz marka 

MUŞAMBA 
ve 

Jıırm zengin çeşitlerini 
takdim edemez. 

lt'lyatlnr hakkındı\ lıir fikir 
edinmek iı;-in vitrinlerimize 
h1lfen lir göz gezdirJniz. 

BeyoOlu •stlkJAI caddesi. ı 

~----
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Her ayın birinci günü faizleri ödenen kuponlu 
vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti. 

T a v 
·Aşağıda yazılı bilflmum TlJRAN mamulAtını serian ve nmntnzaman tedarik etmeniı için 
doğrudan doğruya TURAN fabrikaaı yazıh nel rino mUracantiniz meı.fa tiniz ikt zısındandır. 

YEMEK YAGLARI ı 
Hafiae zoytınynğı 
Su am yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer ealata yağlan 

SADE YAGLAR: 

I\okozlQ 
Turyağ 
Turgnrln 
vo diğtr eert ynğl ı ' 

BEZiR YAGLARlı 

lııgillz kaynamıo ııçık 
lngiJiz k ynamıt koyu 
'l'urk çift kaynamıo 

TIRAŞ SABUNLARI: 

Tırat kremi 
Tıra~ 1&bunu 

-
TURAN • Yag .fabrtkul ı ı · TURAN • lZ JR 

ÇAMAŞIR SABUNLARI: 

ZP.ytin yağdnn yapılmı~ 

MARS1LYA, DEVE, ARAB 
n diğer cinıler. 

TURSIL oam ıır tosu. 
HURMA aabun 

ECE temizleme tozu 

TUVALET SABUNLARI ı 

T'CRAN banyo sabunu 
Rl)zmcı.ri • Fatma - Verdo 
ve ilaçlı 1abunlım 

TUVALET MAMULATIMTZı 

Fıkentif, Zeytin yağlı §ampunn, 
Krem Daronia, Güzellik: yağı v. 1o 

TURAN TUr 1 e YeA v emuUltı Sanayi Limited Şirketi. 1 tanbul, Sirkeci, 
Nur Han 3/14, Posta kutu u 522. Telgr f: ESTOVA • 1 tanbul. Tel: 2444213 

PINTIY A NEVRO CEMAL 
Derhal keser.iT essD.rle bayılanlara blitOn sinir n6betlerlne 20 damla11 bayat verlr. Evlerinizde bulundurunu.1. 
~~~~~~~~~--~-------~~----~·~--~~~~----~~~~~~~~~~~----

BALOYA 
Dans etmek için gidersiniz .. . 

Bu pek t bii n pek doğrudur. Fak t .. . 
İki dane yapbktan sonra oturmak mecburi
yetinde kalır ve arbk hiç kaJkmak ietemes
liİniz. Çünkü, ayaklımnız şişmi&, ıztırnp 
verm ktedir. Naıırlarınız, aizi rahat bırak
madığından müteeısir olur ve ııuvaroniz 
hiba olarak keyfiniz bozulur. Bütün bu ız. 
tırııpl ro mahal bırakmamak için RADİO 
SALTS banyosunu yapınız. Bu şifabahıJ 
tuzla yapacağınız ayak banyoları sayeeiode 
beklediğiniz tedaviyi bulacak, a.anoı ve şif· 
kinlik nil olııcak:ttr. Bilha11a nasırlo.nmzı 
o derece yumuşatır iti tırnak ucile hemen 
kökünden ıöküp o.tabilirıi.ııis. 

Her: eozao.edt 1atılır. 

OakUdar icra memurıuaun· 
danı Bir l:orçtan do1arı mahcaz olup 
satılmasına karar Terilen bir adet 
balıkçt kayıtı ile on adet balıkçı eo
petinla 17-10-935 tarihiae mf11adif 
Perıembe 1ıDna 1aat 10 dan 11 re ka· 
drır Kuzguncukta vapur iıkeleai eıva• 
nnda utılacağından talip olaalarıu 
yevmi mukQrda mahallinde brır:ır bu
lunacak memura mOracaatları ilan 
olunur. (476) 

Geoeleıl sık ıık abdeıt.e knlkanlar rah t 

atmık için KATRAN HAKKI 
kullruımalıdırlar. 

yollarının neılt 

bileıtirlı. 

Zira Katran idrar 
.. ilınıt.plaruıı 

Birinci Teırin ~ 

1 MÜSABAKALI 

BiBATELEB 
Altıucı 

___ ,/_ 

Y ork Vak' ası 

- 5 - geleceğini, Lord tabiatile bilem~k 
Diğer iki phit de, Lordun, ur 

Lord Aıtür Skelmerto suçunu Çq>s marifetile, bir ziyaretçinin gelı6' 
k ,. . ·~- di du La _J __ • oır at ıyyen mtuLr e yor • venuccm ğini haber aldıktan çok sonra, saat 
bahsettiği sahte senedi asla imzalallllf bire çeyrek kalarak mua bafl~ 
değildi. Meselenin alt tarafı içinse, po· kallmııt olduğun ve 0 zaman da J+Y 

lise evvelce vermİf olduğu ifadeye ili- bay Makintoldun peşisıra gitiğine f 
ve edecek hiçbir şey yOktu. hadet ettiler ..• 

Avukat fngersoll şahitlere aynca Avukat Sir lngersotlun müda~ 
hiçbir sual sormadı. Albn çerçeveli çok ustalıklı oldu. Nokta nOkta, iddi" 

1 gözlüğünün arkasından, kemali .sü • nın kurmut olduğu muazzam t~ 
kUnla yüzlerine bakıyordu. binasını yıktı. Bilhassa lordun daYe& 
-~ütün t~itle~ _dinlend~en_ sonra, lerinin ifadelerine istinat ediyo~ 

mudafaa f8hıtlennı davet ettırdı. Saat on bire çeyrek kalana kadar 1 
İngiliz ordusunun saygı değer sima- Skelmerton k~t oynamıştı. Sooıt' 

!arından biri olan a b y Makintold ön- Albay Makintoldla birlikte, babçd" 
ce ifade verdi. sigara içmeğe ~ış ve ancak, r.i1' 

Vak'a gecedi l..ord Skelmertonun yet işlendikten sonradır ki onuıı f 
verdiği veda töleninde o da bulunmu,. nmdan ayrılmıştı. Bu itibarla, ~ 
tu. Üfılk Çip in söylemiş oldUklarını lordun masumiyeti gün gibi SfjJcir .O' 

aynen tekrar etti. luyordu. Polisin de, bu derece ~ 
Hakim sordu: sapsız delillere ehemmiyet v~ 
- Lord Skelmertonun, karısını gö- böyle asil ve kibar bir zatı te.vldf ' 

rür görmez birdenbire fikir dcğİftİrmif mİf olması teessüfe pyandı. 
olmasını garip bulmadınız mı? Geride, bıçak meselesi kahyo~ 

Albay: Avukat, onu d , izah edil~ 
- Aala! dedi. Neden garip bula • tesadüfler arasına koyarak, esefle f 

yım? Bir9(>k kimseler vardır ki, i9 do- çiftiıdi. 

l layısile mecburen görüttükleri bazı a- Nihayet, qa1c aldanllllf ta oıJili. 
damların ailelerince malüın olmasım di. Bu bıçak ate'lide, harcıaleııı o~ 
istemezler. neviden idi· avukat Sir İngersoll ~ 

1 - E, peki .. Lord Skelmcrtonun bu bu pıç.ağm ~üekkiline aidiyetini ac-' r 
adamı kansından gizlemesine sebep ne yetle inkir etmekten çekinmiyordd' 
"di ba' ı 

1 
aca . _ 4 _ 

-. O~tü~e. vazife o1?1ıyan bu me- ihtiyar, ekseriya heyecanlı ~ 
seleyı bıttabı mcelemedim. da yaptığı gibi, elindeki sicime dili" .. 
• Haklln ısrar. etmedi ve tabit ifade· üstüne düğüm yapıp, kuluÇka bir ~ 
sıne devam etti: vUk gibi, gırtlağından acayip seslet 

- Bir briç partisi bitinniı, kalk- kararak: 
mı~tım. Canım bahçeye çıkıp bir siga· - Bittabi, asıl mevkuf serbest tJI 
ra içmesini istedi. Lord Skelmerton da kıldı •• dedi; manmafih bu itin i~~ 
bana refakat etti. Birkaç dakika sonra, namının büsbütün lekelenmedeD , 
ikimiz de afllğıki kameriyede oturu - tığını söylemek mübalağalı olur· 

1 yorduk. Bu aralık, çitin dibinden kula- çok kimaeeleer, nihayetüleemir, l>~ 
ğımır.a bir takım yüksek, batta tehdit- derin, Lord Skelmertona ait bir b~ 
kir diyebilirim, sesler geldi. Neler la öldürülmüt olduğunu ileri siifiif 
söylendiğini farkedemedim. Lord baflannı manah manalı sallıyor~ 
Skelmerton: uKavga ediyorlar galiba 7 Gene batblnrı, katilin Higgiıı' I 
de:fi. Varayım bakayım, nenin nesi- duğunu ve Teni ile birlik otarıd' ' 
dir?n vaz geçirmeğe uğra§lıysam da hut şantaj masalını b~ apit 
dinlemedi, gitti. Ben ikıunariyede kal- durduklarını zannediyorlardı. ; 
llllfbm. Lord yanımdan yrıJalı yannı Her hald zabıta ne Higginftı 
d kika . . . ki b" • \ 1-- .ı ~ a ya geçmlf, ya geçmemıtti ır de Temye karşı, yetecek KaUar ( 

~C:y~t. ~e. bunu müteakip derin bir toplıyamadı Ve bu dava da, içiııd~ 
mıltı .. lf~~ Lo_:d Skelmerton o sıra- kalması mümkün olmıyan es~ 
da, h8.l çıte dogru kcşmnktaydı. Hız. hadiselerden biri; olarak öyleee 
ianıuı o.yak uslerini olduğum nokta- kaldı... ~ 
dan iyicene duyuyordum. Şimdi Lord Skelmerton beıııetl ,J 

İhtiyar: tün ömrünii yabancı ülkelerde ':J 
- Albay Makintoldun bunun üze- mektedir. Zavallı kanı, onun~, 

rine nasıl bir sorguya çekildiğini tah- bırakıldığı gün ölmüştn. Bir giiO ~ 
' min edersiniz, dedi. vel~in~en • kendini .kaybederek ~ 

Fevkal" de bir 0 w ukkanlılık ve aa- nez e gırmı olan bıçare lmdıııı 
kerce bir vuzuh ile verdiği cevaplar .şu rasıya sel•diği mm beraet ~ 
yolda hülisa edilebilir: ğını duymak tesellisini dahi dut 

Feryatla iniltiyi müteakip, Lordun dan gitmifll... 1, 
yak seslerini duyduğu zaman 0 d (Sayın okuyucularımızın brt p 

, .. t d •• b" ~ merak etmiş ve gidip görmek arzusu- ayı or en esrar per esını ız o) ı 
nu duymufbı. Ancak gece ço karan- §Ünerek k.ald~mağa muvafl 

ıık ıd w .b. l da bilini" rd B malarını düenz:.) o ugu gı ı yo u yo u. u- _____ _.-

na rağmen, kalkımt, yürümeğe başla- ~__;,---------~~ 
m19tı. İtte o sırada Lordun: «Can kur-
taran yok mu?» diye haykıran aeaini 
duymuf, polislerin yetİftiklerini gör
müş Te ondan sonraki aahneye do u
zaktan tahit olmuttu. 

Tranaval muharebesi kRhramanla
rından olan sayın Albayın bu ifade1i 
Lord Skelmertona kartı kurulan iddia 
binasını oldukça sarsıyordu, Zira bu 
phadete nazaran, Lordun, Lavenderle 
o gece görü memit olduğu sabit olu
yordu. 

Bir defa kö~ke geldiği zaman Ln
venderin Skelmerton tarafından kabul 
edilmeyip kapıdan kovulduğu hakkın
daki phadetler çoğalıyordu. Binaena
le1h, aimaann, biraz sonra çitin dibiııe 

~ Dr. lbr him Za 1 
Belediye kar~ •ındn Piyertotl 

caddHinde No. 21 
1 

r 1 

Harpa 5tJeden ıonra bsıstıı 8 

kabul eder. 
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~A:.t Köşeler ·aden 
YdLJZ &arayana 
---m:ııaaCD>- H r } kkı malıt ı. iur ~-11' 

Pr~~~i·~ z. İ-.i~meİçisi Planı T atbika 
Y a1 dım Edecek Adamı Bulmuştu 

---v - d-~ ken· 'mak istemez. Onun için pn&lerece-
.• eıııa, kartılaıhgı ıbu • .amm _iniz mektup, ihtiyatlı bir vasıta ile 

SON POSTA 

Bugünkü 
Piyango Keşidesi 

Keşidede Kazanan Numaraları 
Sütunlarda Bulacaksınız 

Sa ··1 5 

Aşağıdaki 

On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangosunun Altıncı Keşidesi 

DJn Öğleyin Asri Sinema Sa.onunda Başladı Ve Bu Sah h Da • 
Devam Edilerek Bitiril-.Ji. Kazanan Numaralar AşcJğıdadır 

30000 Lira 70 lira 50 Lira 
Kazanan 

dısıne rusça hitap etmeıme ba~t g .. . . 1 lıdır. 
etıniıti. Şimdi, birbirlerinin yüzleri· gonderılmıf 0 ~al d bUyük bir ~ 

• L _ •-dınl Vera bu soz er en 
nı nayal meyal gören bu AA a 0 

'· t hissetmitti· 
-Ka·zanan)3r Kazananlar 

erkek arasında fısılb ile fU lronuşma 

1 

memnpunkıy~l" Sefareth~ne erkanın· 
g . . - e a a. 
eıçmışti: dan olan bu zat kimdir?. Batkitip, 
- Sen, Rus musun?• 1 but ba tercüman mı? •• 
- Evet, M d ya § •• r· 

B 
a am. . ., _ Aman Madam, ne IOJ' uyorıu-

- urada ne gezıyorsun · · B · m aibi bir adamın hiç o 
S .. l d' Mad Acım nuz. enı •. 

- oy c ım ya, anı. - .· d d dostu olur mu?. 
H demek ütemıyo- erece e ' - ayır, onu • ş halde katiplerden .• 1 

l'Unı. yani, lstanbulda ne cezıyor- - u ,H 
ıun? - Hayır hayır .. · . . \ .; 

- Ruıyada, e'limdee 'bir kaza - Sefarethane papazı.· -_ _ .....,. .,.. 
çıktL Bir arabacıyı yaral•dJlll.. Kor- - BıraklDIZ Madam, fU zampara 
inandan buraya kaçtım. herifi. 

13065 
Bu uumaranın yirmi aıatısı 

ve yirrılf yukarıu 150 1,er lira 
mtlklfat alRcaklardır. 

20000 Lira 
Kazanan 

12675 
- Nerelisin?. - O halde, mutlaka kapıcı baıı-
- Kafkasyalı. Tıflis fdariDden. dır. Ba numaranın yirmi yukarı, 
- Evet!. 1 iwnındaa belli. Kaf. - O da değil Mada~. Bafkiti- ~~k:!r;~~ğ aı (150) pr lira ala· 

la.yal sın. Pek ili, ae pmendan· bin hademesi, hatm~tlu Çar haz
Leri lıtanbulda ~?. retlerinin en ıadık taba ve kulların

- Şey .. Bir buçuk eenedmberi. dan, Kafkuyah VôandD'· 
- Bu taraftan iyi bilir miıin? • - Bir Ermeni. 
- Eh.. Olclukça... ....., _Evet, bir E~~ni amm~ .. Ö~le 

1c . komitacı, filin degıl. Kendı hahn-
Hırsız MI? de dindar bir Jııristiyaa. Tam on ae-

Vera, kısa bir dü§iince geçirdi. nedir sef arethanede çıt çıka~dan 
\le sonra birdenbire verdiği karar yaıamı§; artık ıefarethan~n•n de
ile sözün; devam etti: nairba§ eıyaıı hal~ni alm~ı.bır adam. 

- Hınızhk, çok fena ıeydir. Ba- Ancak kiliseye gıtmek .ı~ ~efı:.ret
Luaus, böyle büyük konakl.,-m et- haneden çıkan melek gıbı bır ahret 
rafında dolapaak, pek ıbiiyük teh- adamı. . .. 
likeler teıkil edebilir. Beıı _d~ _ Çok l>iiyük cesare.tle .&e>yl.uyo~
CRuı) um. Kendi milletim~en hırı· aun, Çerbo. Artık .eaıa halıı br 
•in, felakete uğramasını ısteınem· Ruı oJduiuna iDand1111. 
Şinıdi aana küçük bir yardımda bu- _ ş.. uWe, liitfaaaza benden 
luııacağım. Fakat~ de,~ daha eeiııeme,.Jmniz, değil mi Ma
hırsızhk etmiyeeegıne daır bana dam. 
IÖ2 ver. (Arkası var) 

- Ah r.ok teşekkür ederim Ma- .... -_ ............................................... -
' ~ - ................. -... ~ danı. Bu lutfunuzu unutmıyacagım. ... 

. - Eğer sen, iyilikleri tak~°:. ed~ D en f z y o 11ar1 
hır adamsan, sana daha buyiik lu-
tuflarda da bulunabilirim. Daha 1 f L E T M E S l 
doğrusu, seni açlık felaketinden e- At1ateleri ı KaraklSJ KlSprDbaıı 
h d" T 1 '2H2 • Sirk el MDhlrdarıad• 

e 1YYen kurtannm· • · T <>2740 ,_ Han el. 1. 

- Şu halde, beni kendinize eue· .. _.
111

.,. ~--.. 
diyyen minnettar ecleceksmis Ma· M~sln Yolu 
~~ V• · l 

KONYA wapuru 13 Birine 
- Fakat evveli aeDİn bakibten t . PAZAR ıtınll ıaat Onda 

R.ua oldujuaa kan••t )aiaıl etıııeli- •ırın 6360 
Yını. MERSiN'• b .. r. " '' 

2000 lira 
Kazananlar 

28665 15227 

1500 Lira 
Kazananlar 

9668 22536 
16833 5411 

1000 lira 
Kazananlar 
283 13724 

7962 18882 
3385 2674 

21315 10139 
22701 

200 Lira 
Kazananlar I 

14461 7679 13682 25923 
20244 26333 3840 8827 18554 
18335 21036 11704 8324 5907 
2966 21544 28987 1333 

24093 %9406 
26622 1601 14&46 1935 
8383 28148 12841 8377 4004 

957 9473 

~AllOJ~ 

J\9 kamrM bır kahn k11ş gı alındıkta 

kabızlığı def'ede.r 
yemeklerde o birer eaat ıonra alanırea 

Hazimsizliği, · mide ek,ilik 
vı yanmalarını ·giderir. Ağızdaki tat
ıızlık ·.e kokuyu izale eder. 

MAZON mark8aına dikkat. 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'Tafs1lit ı Galata POlta katusu 1255 

Son Pos'8 M.tbaasa 
............. 1' .. 

......... ... .._ ....... & .... 

8144 5530 3504 29383 26851 15066 4845 9256 25288 307' 
18246 27963 18101 19309 22585 8519 7003 12014 28547 2471) 
7895 189" 2117 17550 13282 6710 21295 310' 

1068 18125 6150 25088 ... 19664 1233 
28024 5890 1.,5202 15244 11.fgj 26905 24322 23600 15161 2990 
28460 10685 1367 26106 10227 15553 18280 18199 24387 16337 
15788 20487 1-0461 16438 10256 27695 23469 2765 
2836 27408 17696 8399 1271 4529 21796 9624 20425 15381 

22343 29883 7892 9942 25106 19288 16933 21829 23756 22630 
7399 23474 29933 27334 1038 

21127 6685 24680 26270 19894 13241 16226 20927 6297 1',?989 
20910 18319 22117 27511 27231 20318 21873 8564 21350 21188 
24533 14770 19646 270M 21641 28973 15908 24976 2793 17306 

666 18643 28492 27891 %0640 9945 15558 21458 28465 19863 
22042 2446 13540 15270 21514 229\>6 22274 7868 

6951 292 2272 27295 2011 4260 16914 26582 20222 18327 
22914 19770 11567 18342 26448 12914 6504 27065 2710 28294 
20564 19869 7564 19869 7647 29264 24392 23293 2047 28524 
24808 4778 13006 25687 7942 19187 28312 15642 
21369 19278 19174 20948 29089 28600 20007 6246 822 24072 

8040 28506 18266 28060 29451 50105 25105 14034 26780 26551 
23131 8883 25232 3933 13733 391 26659 5898 29455 17618 
20017 28244 2647 
1s1qs 19249 26974 17968 25624 4859 5670 3948 23828 20973 
23251 1079 23379 1393 7090 850 28603 21068 13689 2335 

6642 21870 19200 .28807 6318 27317 20444 20778 5243 12580 
17755 5320 6473 17653 18363 65 20376 4395 11412 18083 

8712 1622 21610 27286 22168 

Mükafat 
18711 2392 

40 lira Bogtın en ıon çekilen 90 ytız 
aumara beter yüz lira mtıklfat 

Kazananlar alacaklardır: 

2076 2425 17658 21057 15022 12801 20492 7581 6857 
3850 25678 12100 25491 14521 7741 5889 464 4225 

26679 28734 14751 14741 7566 11326 2476 961 3048 
20791 9506 18874 3093 7952 

9933 18911 5132 24583 7710 12025 26440 25921 7016 
23914 24520 27532 6913 3217 3630 25474 19939 

27444 14979 19971 6112 16169 3328 21897 23654 5930 

27665 23695 22801 10355 
28360 17937 25984 5191 21219 
21807 28367 308 4664 1742• 

18429 27077 5713 6105 28831 15136 18924 23506 18095 
2727 1950 16958 13846 8796 2230 7348 8553 13607 
2475 29680 14198 14899 9529 6325 17825 25355 20300 

12655 23735 966 27571 3810 13902 20849 0748 2171! 

2376 14761 24143 21961 14993 2771 1888 4614 6055 

24005 11346 25769 27655 
14030 1205 1691 22622 10351 
26621 12671 7024 29751 4287 

1960 26495 23628 15684 16947 19338 3296 17087 6586 
12799 8673 10698 3047 21867 6058 5770 18268 2885' 

28964 19675 27621 13569 
27188 23112 23115 4097 5241 • 

2880 17802 29548 20066 
22467 20661 21543 5338 ---···------····································-14271 9335 3284 19697 Maltada Hava Hücumla• 

11246 29~83 21771 3305 rına Karıı Tedbirler 26496 13133 27222 12793 
77396 13270 15485 5408 Malta, 12 (A.A.) - Muhte-
20347 17323 15997 13035 mel bir hava hOcumana karşı 
26428 7173 15183 16749 .mahalli hUkümct, ihtiyati tedbir 
6613 9133 23287 7012 olarak lambaları ılyaba boyntnuyn 

14028 25221 8892 3646 baılamıştır. 

NDBKALEM 
KURŞUN KALEM F ABR-KASI 

Mekteplllerln, llUheadlalerln, Resaarnlar1n, Dewctlrln 
ihtiyacını temin eden her cins kalamı yapmaktad1r. 
Her kırtasiyecide satll1r. Ecnebi n1Umesslllerlnden 
kat'lyyen UstUn ve ucuz olan çefltl•rl atal•d .. d1rı 

111 No. lu Mektepli kllffa kalemi 
soı No. lu 1, 2, 3, derece aertllkte rHlm kurıu• kalemi 

DAGDELEN 10 muhtelif Mrtlilde en iyi ei•• kartan kele• • 
1011 No. lu MMan.oı kuıa• kalemi 

99 ,, Taıçı kurıun kalemi 
701 ,, 8 •e C, 2 Hrllikte devair için Kopya kurıua lralfml 
702 ,, A, B, C, D, Renkli kopya kalemleri 
901 ,, bir ucu kırmııı, bir uou •••1 kal•• 

1811 ,, 6 nakil kalem 
1823 ,, 12 renkli kalem 

NURKALEM : TUrk JIPISI, ucuz ve DslUndUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmıhdtr. 

Muhayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAÖSIZ KREMi 

Dllnyada emHlsiıdit.. Her yerde arayınız. 

Perl• ıazılı etiketlere •••• aldanmarınıa • 



l Eminönü köşede 

TEK KOLLU C E M AL GiŞESi 

aş ağnsı, Diş ağnsı 
Nevralji 

aJllar.l-Uıki 

1 
bilhassa bunlara korşı müessirdi 

Bulundurmayı unutmayınız 1 

Emfrginda, Mektep ıokağında 30 No. lı hanede hizmetçi 

Bayan H A B t B E 

7009 No. biletle 

lira 

Ye Bomonti'de Harp malülU tek ıözJll 

Bay C E L A L 18.089 No. h biletle 

10.000 lira 

kazandırdı. Tek kullu Cemal gişeai daima 
böyle fıkaraları sevindirir. 

Hiçbir yerde •ubesl yoktur. 

..,...,. ,....,, •t • 'f.' T ~'h 
• •, ~· f'~ I' J • 

'\ 

l(af bl bozmaz. Mlderl ve b8breklerl yormaz. 200.000 lirayı kazanan 
ADRESE DiKKAT. Bayan Habibe gişe önünde 

ÜROLOG • OPERA TÖR paraları alıyor. 

Dr. R E Ş İ D SA M İ lstanbul, Eminönü 37 No. TEK KOLLU CEMAL GiŞESI 

Sahibi : CEMAL GÜVEN ldarar yolları hastalıkları mlltehaasııı Beyotlu lıtlklll caddeal 
( Eıkl Mulen Ruj karflSI ) Vahap B. Ap. No. 61 

~ 

MUBTIBEM VAT.ANDAŞLARIMIZA 

MÜJDE: 
Senelerdenberi marôf olan 

FENER ve AY AKLI FENER 
LAMBALARIMIZ 

gelmiştir. 

Fenerler Perakende olarak maktüen 14 liraya satılacaktır. 
300 va 600 mumluk harict lambalarımız dehi mevcuttur. 

Cevamii şerife, devairi resmiye, belediyelere, mektep 
ve .. hastanelere ve toptan satıcılarımıza ayrıca maktü 
bir fiat tespit edilmiştir. 

Radium lambalarımıza ait parçalar yalnız ticarethanemizde 

Dl.kkat satılmaktadır. Fabrikamızın mamulatı olmıyan parçalar 
: limbalarımıza kafjyyen tevaffuk etmediğinden mes'uliyet 

______ ._ kabul etmeviz. 

Adres: R TiCARETHANESi 
Telefon : 42878 • Telgraf : istanbul Radium ·Posta kutu&u : Galata 1313 

AD 


