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[Üalkıo Sesi) 
Çanakkale 

Görüşmesine 

Ne Dersinis? 
Dünya siYasasında husule gelen kanştk
lık, Türk kamutayımızı da harekete ge
tirdi. 

Gıda Mddeleri Yükseldi 
Saylavlanmızdan biriai. bir soru takriri Artma Nı.sbetı· Yu··zde On ile Yı·rmı· vererek, boiazlann tahkimi mesel~i 
fizerinde dıt itleri bakanlığından izahat 

Gtlnlin Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

Mot6r, Hayvan 
Kara ve denizde i~leyen motö JU 

motörail~ nakil vasıtalan ile, nakli., 
iflerinde kullanılan hayvan aayııı 
tez elden iç fıleri Bakanhfına bildir 
meai İatenmİftir. 

istedi. Tevfik Rü~ Arasın vekaletini A d D • 
yapan iç işleri bakanı da, lazım gelen rasın a eg"" ı·ş· 1 

* * * tahkimatın icabında yapılacağını bildir- } y 0 r 8ovıet Doktorlar1 
di. Bu hususta halkım•z diyor ki: Ank d 1 mal ~ 
Necdet Rüttü: Bir haftadanberi erzak ve aıda _ ................................. - .............. -

1 
ara a a tmcı uJ · bp kon:rre • B • LJ. l ne iftirak ebnek üzere selen Sovy 

- Evlerimizin kapılan nasıl örtülü ve maddelerinde büyük bir yükselme 20 llkteşrln lT fl lrSlZ a bilsinler~ bıqrün Ankarad• eehrimli 
icabında kilitli olmalıyse, evimizden daha hareketi vardır. Toptan birinci ~ l 1 ki d. 
L-- 1 l d k d PAZAR ova amaca ze ge ece er ır •••• ıuymet i o an, yur umuzun apısı a ayni Trabzon yağı (SS) den (66) ya, • 
tekilde örtülü ve icabında kilitli bulunmalı-
dır. Bana öyle gelir ki bu hakikatın müna- Vejetalin (35) den (47) ye. Horoz . GEJ'{EL NÜFUS SAYIML. Oııunu 
kaşa götürür tarah yoktur! fasulyesi (13) den (18) e, yeıil mer- Sayım giinü hi9 klmıe eokağa oık· ~ 

Romana Mahmut Yesari: cimek .(12) den (20) ye, bulgur mıyacaj'ı için, her çeıit ihtiyaçları· ETVeliıi gün Rumelibiaarındald 
· ı (9) dan (16) - ..... a fasulv••ı" Amerikan mektebine bir hırsız air-- nsanlar kendilerine düşman olan "'_, •AA "' - nızı daha önce temin edin is. •· 

canlı, cansız bütün mefhumlara karp kapı- (6) dan (12) ye, patates (3) den L_ mit, mektep hademelerile koftla· 
larmı kapamaLdırlar. Nitekim ben, kifi de- (6) ya, soğan (3) den (5) e, Ma- , maca oynamıfbr. Hadise fÖy)e seç· 
recede zarannı gördüğüm meyhanelerin ka- kamalar (17) dea (20) ye, zeytin- Eskı· Eserler mittir: Evvelisi gün süadüz mekte-
pı1annı kendime kapatmıf bulunuyorum. yağlar (33) den (38) e yükselmif" be giren meçhul bir hırıfz, yatak· 

Memlekete içinden çok fazla muzır olan tir. Bunların perakende fiyatları haneye kadar çıkmak imkanını bul-
=:~:::~~.girebilecekleri geçitleri tıka- daha yüluektir. Orta cim çaylarm Bunları Sevenler Bir muftm. Bir aralık hademeden biri-

Muharrir Omer Rıza: kiloau da (270) kuruttan (320) Cemiyet Kuruyorlar si yatakhanede yabancı bir erkeğin 
kuruşa çıkmıftır Sanmsağın kilosu dolaıtığını görmüt ve arkadatlannı 

- Çanakkale meselesi. bir münakata · 1 bul ...ı.._ k" I haberdar ed-k bu y-L--cı zıy• a• 
h d • did 75 80 .__ __ tur B atan ana v·n•aun, - ı eser er .... .... auan aline gelmiş değildir. Nitekim, bu husus- a f1Dl en • aunaf • u "' - -
ta söz söyleyen aaylavın endi§eai. Şükrü kıt yemeklik Trabzon yailarınm itibarile eır zengin bir ülkesidir. Es- retçiyi yakalamak için tertibat ahn· 
Kayanın üç c:ümlelik belağatli cevabile her- 150 • 200 kuruıu bulacağını ıöyle· ki eserleri sevenler, dün kendi ara- mııtır. Yatakhane ıeniı ve kapılan 
taraf olmuı bulunuyor. yenler de vardır. Belediye ekonomi larmda toplantı yaparak eaki eser- da çoktur. Bu yabancı ziyaretçi ÖD· 

Ortaköy, Saksı 10kajı, 19 numaralı Bakanlığı bu yükselmelerde bir ih- lerbı korunması ve tanıtılması için de, hademeler arkada, mektebin 
hane, Şükrü: tikir olup olmadığını incelemekte- bir cemiyet kurmaya karar vermiı- içinde epeyce kotmuılar ve nihayet 

- Çanallalenin müdafaası için istih- dir. lerdir. Cemiyetin kurulmaıına ön hırsız kendisini sokağa atmaya ma-
kamlar yapılmamndan bahaedilmit. vakıa ayak olanlar araamda mimar Ke· vaffak olmuıtur. 

OzUtn TahelHb 
Yeni bir tamime söre önümüzd~ 

yıla girerken her daire, her resmi t~ 
ıekkül ve bütün yatılı müesseseler b6'1 
çelerine bir «ÜZÜJD taJui~at1» koyac.Jlt 
larclır. 

•• 
Yeni MUzeler 

Butün okulların tarih öğretmenli 
tarihsel tetkikler yapıp, bulunan 
metli eski eserleri topbyac:aklar ve 
nr müze yapacaklardır. · 

• • • 
Terbiyevi Mas lar 

Terhiyevi maMJUar . 
Bu yıl, kiiçük talebeler için terbiyeY, 

muallar ,yazılacakbr. 

* * * 
Konse vatuvar 

iJ'ürkler, medeni harp VUltalarile salcluan- B • G " 
lara. medeni harp vaaıtaJarile karşı. koy- lr oçmen maleddin Tan ve Devlet matbaası Hademeler de kotutmut ve niba· Şarbaylık tarafından Ş.hzadeba~ 
maktan aciz değildirler. Tanga tank, topa muhaaebeciıi lbrahim de vardır. yet Kenan adlı birisini yakalamı{· da yaptırılması kararlattJrılan Konsaı,r 
top, uçağa uçak... Kafi/e•İ Cemiyet nizamnamesini tasdik ettir- lar, polise teslim etmiılerdir. Kenan vatuvar binasını, bir Alman mimar fiti 

Fakat bir zamanlar Türkler, Çanakkale- dikten sonra faaliyete geçilecektir. eski sabıkalılardan birisidir. Fakat ah11üt etmiıtir. 
yi topsuz. uçaksız, hatta tüfeksiz de koru- Açıkla Ka[Jı Bu kurum Tarih Tetkik kurumile de kendisinin aranılan adam olmadığı-
yabil ceklerini göatemıifJerclir. temasa geçerek alacağı direktif da- nı ileri sürmektedir. Fakat ıokaim 

Türk göğsünün ne yıkılmaz bir siper ol- Bir baftadanberi Sirkeci gar mey- iresinde çalıımalarına ba§lıyacak· içinde batka kimse gör'.ilmediii için 
duğunu bilenler, icabında andişeye mahal danında bir aöçmen aileai oturmak- br. Cemiyet eski eserleri tanıtmak hademelerin bu adamdan fÜpheei 
olmadığını anlıyabiJirler. tadır. Bu aile buraya Balkanlardan için yazılar yazacak, konferanslar kuvvetlidir. Kenan dün müddeiu-

Cihancir, Ankara apartımanı, Ce- aelmiıtir. 8 nüfusludur. Ailenin ba· verecektir. mumiliğe verilmiştir. 
mal: bası Muharremdir. Bqmdan ıeçen· 

- Vallahi, bugiinkü badi.eler, milletle- leri tö~le anlatmaktadır: 
rin gayri muhtemel hücumlara daiına ma- ~ _ Bundan iki 11ı önce agahe· 
ruz kalabileceklerini KÖsteriyor. Bunu dai
ma gözönünde tutarak davranmamız la- yim buraya hicret etti ve Elizize 
zım gelmektedir. yerlqtirildi. Biz de hicret etmek 

Bu itibarla Çanalla]eyi. cayri muhtemel için pasaport almak istedik. Fakat 
bir hücum karşısında bize endişe vermiye- hicretimize müsaade edilmedi. Mi
cek kadar emin vaziyette bulundurmamız safir olarak gidip ıelmek üzere bir 
Jizımdır. 

ITalebenin Ahtakr Murakabesi 
NaııJ Olacak ? 

yıl uğraıtıktan sonra pasaport al ık 
ve buraya ge dik. Gelince muh cir 
evine gittik orada bize: 

<<Sizin puaportunuzda misafir 
diye yazılı, biz karıfDlayız, dediler. 
1ıin içyüzünü anlattık ve Eli.zize 
gönderilmemizi rica ettik. Fakat: 

Kamalı, Taba11calı Bir Boğuıma 

Bir Arabacı, Arkadaşını 
Fena Halde Yaraladı 
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rabacı Fethi ile Y qiltulumbab Ço-
lak Feyzi arasında çıkan bir kavga· H J d 
da, ara1a tabanca ve bıçak ta ka· azır an 1 
rıtmıf, 'lıidise iki tarafın da alır ıu- Devlet matbaası Atatürkün ipre-
rette yaralanmalarile sonuçlanmıt· tile basılmakta olan büyük ~lirk de
tır. Hadiseye sebep, bir kumar me- nizciai Piri reiain (Bahriye kitabı) .. 
ıeleaidir. Öne ... ağız münakapıile nı bitirmiıtiı·. Kitap Faksimile uau-

• • • 
Be9 YUz Talebe 

Ö.Gmüzdeki aah günii, Oniversit., 
nİD kayıt müddeti bitmektedir. Geçeli! 
on bet günde yazılanların miktan ~ 
yüzü bulmaktadır. · 

• * • 
MUsabaka imtihanı 

Anbrada yeni açılan, tarih ve cof; 
rafya ve Dil fakültesine alınacak yab~ 
talebenin imtihanları sah sabahı Onlj 
versitede yapılacaktır. 

• • • 
Kimya EnstltUaD 

Fen Fakültesi içi.ot yeni bir kiln.,~ 
enstitüsü binuı yapılacaktır. 

* • • 
8ar1yer Kaymakam~ 

Sanyer kaymakamı Memduhu°n, fejİjl 
fi ederek mülkiye eoıpektörü olaca.19 
aöylenmektedir. 

• • • 

Liıe ve orta okul direktörleri, 
dün Kültür direktörü Mehmet Emi
nin baıkanlığında bir toplanh yapa
rak, talebelerin, dııarıdaki ahlaki 
murakabesi itinin nasıl yapılabile
ceğini ve okullann öğretmen kadro
aile, birinci sınıfların durumları 
hakkında görüflllütlerdir. 

- Sizi devlet çağırmadı ya., ken
diniz geldiniz, nere1e giderseniz gi
diniz, dediler. Paramız yok, buraya 
geldik, bir haftadır oturuyoruz. I a
limizi soran yok. Çoluk çoçuk gece 
ayazda tirtir titriyoruz. Polialer ha
limize acıyorlar, bize yiyecek ve · .. 
yorlar, hazan da garın içine alıp y 

baılıyan kavga birden büyümüı ve ille ve çok nefiı bir tarzda baaılmıt Y•bancı Diller 
hırslanan Fethi tabancaıını çektiii ve Piri reisin ilk Amerika haritası Oninnitede, yabancı cliller o~ 
sibi Feyzinin sağ kolunu kurıunla da renkli olarak tekrar bazırlanmıı bu hafta derslere batbyacaktır. 

Zararın Onuna Geçmek için 
Belediyeler hakkında leh ve a

leyhte açılmıı davalar rüyet edilir
ken mahkemelerin sorduğu suallere 
her daire doirudan doğruya cevap 
veriyormut, ve bu ekseriyetle zarar
la neticeleniyormUf. Bunwı önüne 
geçmek için badema her cevabın 
belediye hukuk itleri müdürlüiün
den geçmesi kararlatbnlmııtır. 

tırıyorlar .» 

Meryem Ananrn Kandlti 

delmiıtir. Fethi hiddetini tabanca ve kitabın kabma yapııtırılmııtır, 
ile de giderememif bu sefer de ka· Kitabm cildi de biter bitmez satıp 
masını çekerek haunmın göjaiine çıkanlacaktır. Devlet matbaası Dil 
saplamııtır. Fakat bu arada Feyzi kılavuzunun türkçeden osmanhca
de boı durmamıı, Fethiyi taılıyarak ya kısmını ve Evliya Çelebinin o

Bakırköy iıtasyon caddeaiııde yaralamııtır. Kavp esnasında Mua
Kirkor adındaki adamm 83 aayılı tafa Faruk isminde bir adamın da 
ve sigortalı tuhafiye dükklmndan qe kanflD&sile hadise daha fena bir 
yangın çıkmıı, fakat hemen bast - tekle döküleceği ıırada polisler her 
rılmıttır. Yangın Meryem ana resmi- 1 üçünü de yakalamıılardır. F eysi 
nin önündeki kandilden çıkmıttrr. hastane1e kaldırılmı§br. 

nuncu cildini de hazırlamaktadır. 
Parmakhrmı Ezdi 

Cebrıül oğlu Mustafanm kullan'· 
dığı çöp arabası Balatta yedı ya!ı• 
da Nepon çocuğa çarparak ayak 
parmaklarını ezmiıtir. 

P•z•r Ola M•••• B. Dlvor Ki ı 

• • • 
Sarım Memurları 

Eminönü nüfus sayım memurluJ 
Oniversite konferans salonunda ,.._ 
sünU bir toplanb yapacaklardır. 

• • * 
lzmlr Saylavı Evlendl 

lzmir saylavı Bayan Benal Nn 
zat ile Singer kumpanyası müfeffit 
NefCD Anman evlenmİflerdir. 

- Hasan E•Y 1 Bir ı•.Y• fena tutu,· ı ... Pazar glnlerl, nefes almak için, l ... Bir takım zırva havalarla. radyo-
luyorum 1 Takılm moydanına1 koıaD halkı.. nun lz'ıç etm11lne ne deraln? 

Haıan B. - Kalabalıtı datıhp da 
kazaların &nlln• geçmek için baıka ,ar• 
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Hergün 
Zecri Tedbirler 
Tatbik 
Edilirse 

Uluslar ıosyeteai assamblesinin zecri 
tedbir tatbiki hakkındaki kararı, Habc, 
harbının Avrupaya sirayetine ıebep 
te,kil edebilecek bir amil olabileceği 
muhtemel bulunduğu için ehemmiyet· 
le tetkik ve takibe değer. 

Bir kaç hükUınetin haricinde 51 
nılllet ltalyaya kartı zecri tedbir tatbi
kini kabul etmiıf bulunuyor. 

Bütün mesele alınacak zecri tec:lbi
rfu mahiyetine bağlıdır. Şimdiki halde 
•'llh ambargoıundan başka ortaya sü
rillmüf yeni bir t~klif yoktur. 

Maamafih bunun haricinde tatbik 
edilebilecek tedbir, ltalyan malı alma
mak ve ltalyaya mal vermemektir. 

R••imli Malcais 

Glll olur ••vr•d•rlm 
Aleınl, glll olur ••r

reder il•• beni 
- z ••• p,q. -

SOR POSTA 
ıwı Si 
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Sözün Kısası 

Eşekten 

/nele Mektup 
ı------- Bk • T• 

Sayın Bayan; 

<1Amerikalı bir doktor hemtireniz 
netrettiği bir kitapta, hayvanlann en 

uyanığı siz .,lduğunuzu yazıyormUf, 

Amerikalılann ötedenberi, intan ol
ıun, hayvan olsun. mahl6klara daima 
yanlıt numara verdikleri ve ewaya 
kıymet biçmek huıuaunda her vakit 
acemi davrandıklan birçok emalile ,.. 
bittir. Hatınnız kalrnaauı ama. bu _. 
fer d~ gene öyle olmufl 

Bu karardan mütcesair olacak olan 
devletler arasında bilhassa Yugoslav
ya, Çekoslovakya ve Türkiye vardır. -------=---=-==-======-==-=-=-===--=-==--===-======-========---:ııı-.. 

Son aylar zarfında ltalyaya yapmak
ta olduğumuz ihracat artmıf, ona mu
kabil f talyadan getirttiğimiz mal mik
tarı azalmıttı. Uluslar sosyetesinin bir 
Uzvu olmak ve verilecek kararlan tat
bik etmeği taahhüt etmiş bulunmak 
İtibarile bu ihracatı durdurmak ve mal
lanmıza batka bir müşteri aramak la
zam gelecektir. Yalnız bu işte pek zi-

Sizin, uyanıklık nerenizde, bilmem) 
Soyca ahmaklığın, kötü, çirkin fe)'le
rin timsalisiniz. Zcvcinize öküz, yav
runuza dana derler. Doktor Madamın 
buyurduğu gibi açıkgöz olsanız. kendi
nizi sağdırmaz, evlidınm yüzdürmez
siniz. 

insanlar, kendi aralannda, ahmalr.
hğını belirtmek istedikleri kİm8Cler 
için: «Öküz, cennet öküzü» &ibi tabir
ler kullanırlar. Araplar, budalalar hak· 
kında: «Halekallahül bakar fi euretil
bqer» ıöz temsilini icat etmi,ıerdir.' 
Gene insanların kavlince, kerih eeall 
a~~lar: «Danalar gibi baimr>>, bi
çımıız kadınlar «İnek ıibi kani» dır
lar. 

-soN TELGRAF HABERLERİ 

içki Mücadelesi 
yanlı değiliz. Çünkü Habef sevkiyatı Yüksek Dereceli içkilerin Piyasadan 
~ladıktan eonra ftalyaya 3 milyon li-
ra kıymetinde ihracat yaptığımız hal- Kaldırılması Düşünülüyor 
a .. bunun ancak 500 bin lirasını tahsil (ÖZ 1) s.. 1 d' 
edcb·ı •. d. o·... bo 1 • • 1 1 Ankara, 13 e - oy en I• ~ d 

1 mlflZ ır. ıger rç ar ıçın ta - i' öre ...::l.eek dereceli j-1.ilerin on .l. 
h··k.11. • d.. · kani ·· me • 7 - !rA l lS )'an u umet~ .ovız çı maaına mu- piyuaclan kaldınlarak veya fiyatla-

taade etmemıttır. rm arttırılarak yerine hafif dereceli ffük""' fi l 
Anormaf zamanların ticareti tchli- içkilerin konulmaıı için tetkikler ya· Um 6 R R 

~eli olduğu için, biz bu tedbirin tatbi- pılmaktadır. Buna eebep olarak iki Bey i 
~o derece earsılmayız. teY a&terilmektedir: annameS 

Fakat buna mukabil Yugoslavya ,.e Sıhhat Bakanlığının alkolizma ile Atiaa, 12 ( A.A) - Atlna 
~koslovakya ticaret bakımından çok mücadeleıinin ve memleket ııhhi ajansı blldiryor. HOkümet uluaa 
aarsılabilirler. durumuaun .............. apfadül beyaaaa••Jl aepet• 

Zaten Avusturya, Almanya ve Ma- Hafif dereceli içikİı.ia earfipb ret ..... tlr: 
caristan ltalya için daima açık bir ka- çok olacaimdan bilhaua dahilde 11 UJual Ulambleala sDYen 
pı olarak kaldıkça bu tedbirin ltalya üzüm İltihllkinin arttınlmuL OJU Ue ulaaan ld.....ıal •mlze 
1!- • d k f ıa' . ... k Yiikaek ziraat enıtittiaUnde Kal• 1 bul u.zerın. e pe az tesır yapacaga a- cik ....,ıarmc1an yapılan taze fll'& a maı aDUJOruL 

bul edılemez. k be ·ım· tir' Anad 1 her Çok fena aurette bırpalanmıı 
A 1 ·ı dah ·ı · ·d ·.. ço iem 11 • 

0 
unun 1 t hcll ma ngı tere a ı erı gı er mır • d hk bk üztim bol o an Ya ammıu te t etmlf olu 

• ·· · k 1 1 h·ı1 · · ab- yenn e ııra ve prap hlll tm-•..a. bul h k .-:JUveyşı apar, ta yan sa ı crını ldujundan ye bunlar kumen mali- Ye • .. 1;e unan te ll .. 
luka eder mi) Kmldenizde sevkiyata :. bulamaJIP çtirildQfinden, alma· lerde herk°'• bilinmektedir. Ha. 
engel olur mu) cak 

1
en1 tedbirle bu tiziimlerimb kiimetln &deYI, kraba dOnmeal 

Ötedenberi bu sütunda bu ihtimal- Jurt içinde ietihlak eclilmit olacak· için ıeaelo1 yapmaktır. 
ler üzerinde yürüttüğümüz mütalca in- tır. Kralın d6nmeıl bu,an mem-
ailterenin tek bafına böyle tehlikeli bir • • • Jd M ? leketln alrual bayahma intizama 
ınaceraya ablamıyacağı merkezind~- lhtılll Komıteaı Dalı 1 1 

tlrmell lçla mutlak bir mecba· 
Clir. lngilterenin böyle bir tqşebbüsü, AtiDa, 12 (Ôıel) - Aynpk rl1et tetkll etmektedir. Kralhtıa 
Habeş harbını Avrupaya ıirayet ettire· ıuetelerl Atlaa ıanalzon ka- 1enlden lmralma11nın, ba llyual 
bilir. Onun için zecri tedbirlerin tatbi- mu~ Geaeral Çolakoj'luaua kanflldıldarm ke• IUrette bltlı 
kı etrafındaki hadiseleri dikkatle takip ela iltıbaldle lhtlW komltul noktam ye bitin parUlere me .. 
etrneliyiz. 17elerinin d6rde pkbpDI yaza. ıup bltb elealere allk6a YI 
-.. ...... H.. .. _ ... - ...... - ... ·-· .. - 1orıar. Hlk6met taraftua ıaz .. 
Birinci Uluıal Türk Gine- telerl I•• Kondlllı hDk6metlaln •JIU zamuda memleketia ıc1ar .. 

kologl Kurultayı kurulmaaındıa aonra lhtilll ko• llae lttlrak etmeli aağbyacall 
Ankara, 13 (özel) - Bittin Tfir. mlteal kal•adığam bildirerek uzun ve normal bir alyaeal ha7a• 

kiyede mevcut kadın hekimlerinin bu haberi 1alanlamaldadırlar. bn bqlaasıç •oktaaı olacağual 
İftirakile Ankara Halkevinde (Bi- Amiral Dua111anla Deniz Beka.. lmlt ediyoruz. 
rinci Uluaal Türk Ginekolosi Kon· ıııını Kabul l!tmedl Vı bunun b61le olmaıı lçla 
ll'eai) toplanmııtır. Kurultayı Sai· Atine, 12 (Özel)- Amiral Du.. bltlla ı•JNtlerlmlal aarfedıceiiz. 
~ Bakanı Refik Saydam açmıı ve maala dall blkanlılı• kabul et- Kral lldnd Yoralnla bitin Ele .. 
Lll'" aöylev vererek. bütün üyeleri medljlad•D bqbaku Koadilla ~a ler lcln mlffik bir baba " hami 
le~mlamııtır. • O. bakanbp da ubdeıine alBllfbr. Ye •JDI samanda il1a1al partll .. 

ndan sonra Gene~al Beeun • Atbaa ıaraiıona kumandanla- rla bitaraf laakeml olmuına ana 
iller, kongre ba,kanlııına .eçilmit al D eatlhaı ta la ıdl1orm. 
~. ruznamede mevcut raporların lı•• pner •• 

1 
B d d tebliğ ve müzakereıine aeçilmiıtir. edilmlttir. Taklibi bllktmet 1apıl- • 6 •Y ea bqka, hllktmetl-

lkinci konarenin yine Ankarada dıp p lbtl1at haline ahnaa ml1, momlekeUn ytlk .. lmealal 
1 aene aonra toplanmaıına karar kara. deni• YI hawa kunetlerl amaç tutan kanualan huırlamalı 
~erilerek raporlar ve raportörler ee- arfl ldareaiD deYam ettltl mld- Ye onlan tatbik rerlae ko1ma11 
'ibrıiı ve konıreye aon veribniıtir. dıtç• bu halde kalacaklardar. da acleTI bllmıktedlr. 

iki Cani Aaıldı 
iSTER iSTER iNAN 

Gene «inek gibi 18ğılmak>> akıldan 
yana gayrimüsellah olanlann harcı-

Loıı..1- 11 ( Özel ) - Lthiatu d ua-, ır. 

Lehistan 
Kabinesi 
istifa Etti 
kabine1i iıtifa etmiıtir. Yeni kabinede 
çok detitiklikler olmıyaoağı, Bek'in Bu böyle olduğu halde Iİz dGnyanm 
tekrar Hariciye Ne1aretinı pleoeti en uyanık hayvanı nasıl olabilininiz) 
tahmin edilmektedir. Müsaadenizle bu uyanıklıp ben 

Yeni Kabine kendim için iddia edeceiim. f.tekliiin 
V arıowa, 12 (A. A) - Kabinenin de ekseriya ahmaklar hakkında alem 

latif a11 Dzerine cumurbaıkanı yeni olmasına rağmen, dünyanm en akıllı, 
kabineyi teıkile, eski kabinedeki uslu, ihtiyatlı, müdebbir hayvanlarl 
içbakanı Kosklakoaki'yl memur biz olduğumuz su götürmez bir haki-
etmiftlr. ka . 
-------------: ttır. 

Yurdumuzu 
Tanıtmak için .. 

Biz etekler, butıiıımz yere dikk. 
eder, yolun mutlaka kenanndan yıi
rür, fenamıza giden herbanai bir mu· 
ameleye maruz kaldık mı idi: «Nuhi» 

Hükumet Eaulı Teıkilit diyip: «Yeygamberh> demeden mıhla-
V •• d G t • • mr kalırız. Bizim inadımız. insanların 

ucu • e ırıyor inatlanna daima galip gelmif, eözümü-

Ankara, ~3 (Özel) - Yurdumu- zü onlann nezdinde .... tm--"...ıür 
zu yabancı ıllerde tanıtmak Ye JUi'• o· . . l yuru u,U&U • 
dumuza aeyyah celbetmek için ....,. 'ı~ız ~ ~rkeğimizin ayn pyn• ol-
lı bir tefkillt vticude aetirilmek iize- madıgı gıbı çocuğumuzun adı da, ıizin 
redir. Tefkillbn eaaalanm hazırla- bay mahtumunuzunki gibi kötü tefbib· 
mak iizere bir (V ekiletler aruı tu- lerde kullanılmaz. 
rizm ko~iıyonu) teplddll etmiıtlr. İtte, bütün bu üetünlük eebeplerin
Bu ko~ııyon. 1:flrk ofiıi batkanı den ötürü, size verilmit olan payeyi 

:ecdetin reıaHii ~da toplanb- protesto eder, bilvesile eoneuz eayaıJa· 

meml
yapmakta Ye dünyanm beiyilk nmı sunarım, bayan I» 
eketlerinin turizm kuramlanm . .. 

tetkik etmekt--IL .,. --!- • Haşıye: «Dogrudan doinıya Iİze hl-
....-. l'Wllll9JCJD önfi. ta ed' • Am •t__ı_ 

müzdeki bir bç sün • • P ışım, en1UW hemtirenize ili 
ı •• malanm b!&!..---•- iri~ P- anlatmanın aize lif anlatmektan daLa 
Uf ·~ ... t~..... ..... .. ld .. . • dir 
lanm te1bit edecektir. auç o ugu ıçın ,)) 

Kral Gelince Ko•dllle ...... 
•decek 

Atlaı, 12 ( Ôzıl ) - Bqbakaa 
Kondllla bu,aa kabul ettiği ı•• .. 
te dlrekt&rlerine bqanda b•la .. 
dutu kablaeabl memlekıtla it it
lerinin iallhı lçla bir propam 
tanzim ederek kral ıeldlkten IOn

ra iıtlfa ıdecellal •&Jl••lftlr. 
Bu,anden itibaren lrlllaelerde 

kral namına d•alar oknaacakbr. 
Şarbay Koçlru ,.bir aamaa 
Kral Jorj'a tebrik telpafı ıaa
dermittlr. 

Girit' de ılktaet vard11. 

iNANMA! 
., 

- ·-----------
Çerez Kablllnden 

Tok• Kok•n• 1 

Fran• lmparaton;.i Öjai, AWGIA
zizin Pariae vuku bulu ~ iade 
için letanbula selmJftL 
Sarayda, tereflne bir ..,_ ...tlcliil 
ııibi, vttkellnın da. lmparato~ • · 
ra ile birer ziyafete planaa)an lnııele 
edilmifti. 
Vükeladan, .. • Num ... P.,. ilrsG· 
eUz bir adamdı. Hele AYrUP9 adeti .. 
rine ve mua,.ret ad...._ ula wkafu 
yoktu. 
T eırifat erkinına dUUfarak. -.ıette 
naeıl hareket etm..ı ilam ıelecelln' 
eordu. Birçok temhib ~ , .. Adapazan, 12 ( A. A. ) - 9 

May11 1931 de Hendek • Dllzc• 
Jolunda bir otomobile yolu bağ
layarak attıkJan kurıunlarla ıofGr 
Sadri Ye DOzcell teclmer Hakka-
1• öldllren ye kardeıl Zi7aya ağır 
Y•rab1arak &!dil zannll• bırakan 
Emin ile Zekeriya hakkındaki 

Mektepltr atılalı oa ti• kadar oldu. a .......... ••••• •ıtaplanada• ueak .. tueal 

melin eonlanna dolna. lı:adelııW W. 
dmp, misafirin fereflne icmtık lbam 
ıeldıiini aliyledUer. 

llUm ceza11 kamutayca onaylan
••t oldupadan haklarındaki 
8llhn cezaaı bu .. bah aaılmP ıu-

a. ... e Uk•ektepler., tek kitap kan••• •Hlblaee, 
laıı de•letıe JaaprlHaa oku•• ldtapları Hrlleeektlr. 

'~ k'ta~r iç ıeaed4aberl ... .,ıaaaakta ldL Nıu,.t 
ba ... e bltlrllmlı •• blrk•t •1 enel kaıl•ak iare 
D nıt •••"•••••• ••rll•iftl. 

bltldlmlıtt.. Dlt•rlerlala blt••tl liüa bu •1 kadar 
llrHektf•. 

o. •• 1s ki coculdarımıı dalaa bir a, kltapnı ..... 
eakludu. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Pap, aldıiı öiütleri noktaa noktlıema 
tatbik etti. Ziyafetin bltaa lla• ,Ü.. 
ayaia kalkb, ellndeld kadehi ~ 
da otunn lmparatoriıtmba ....... 
eokarouana uzataralu 
- Haydil Toka lsokanal .. dedi.. 

Tı/lı 
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t:ouowz~~RJMIZ --•• ----~------ ımıı~Lı&nıı 
Gerdanı Goçmen Yerleştirme Bölgesi 
Beıibirlikli Yalnız Çanakkaleye 1484 Aile Yerleş· 

Nişanlı Kızın 
I zzetinef sini 
Kır mamalıdır Bir Çocuk 

Kara bir çarşaf .. Başından topukla
rına kadar büründüğü bu kara Çill'Şa
fın içinde kad cağızın bir gözü ancak 
görünebiliyor. Kucağında üç ya1ında 
kadar bir çocuk.. Çocuğun beyaz ön
lüğünde siyah ibrişimle işlemeli eski 
harflerle büyük birccmaşallah .. » yazı
lı .. 

Bu kadar mı yaL Çocuğun boynu 
mavi boncuklarla, salyangoz kabukla-
rile dolu .. 

Dava da bakın nedir: Bu çocuk an
nesinin bir tanesi olduğu için boynun· 

tirildi, Geli- 1 
boluda Evler 
Tamam andı 

Bizde nişanlılık, hayatımıza yeni sİt' 
miş bir adet olduğu için. tatbikinde bi3" 
zı acemilikler, oluyor. 

Erkek kızın izzeti nefsini rencide O' 

decek bazı hareketlerden çekinmiyor. 
Kız, nişanlılıkla nikahlılık arasınd~ 

ki farkı gözetmiyerek erkekle olan nıi\:11 

nasebeti çok teklifsizce ilerletiyor xf 
evlilikte bile caiz olmıyan hareketle~ 
müsaade ediyor. Kızın bu laübali ha • 
rekcti erkeği rencide ediyor ve çok de
fa nişanın bozulmasına sebep oluyor. 

Çanakkale (Özel) - Çanakkale 
göçmen yerleştirme balgeainin en çok 
göçmen yerlettirilen ilçeleri Gelibolu 
ve Eceabattır. Geliboluda 650, Ecea
batta da 300 göçmen evi yapılmakta
dır. Bu evlerin yapılma!ı i9in lmroz, 
Bursa, Balıkesir ve lzmirden iki 
yüzden fazla duvarcı uıtuı ge-

da beşibirlik taşırmış. Mahalle kom- tirilmiıtir. Evlerin kereateleri Bi- G8çmen ewlerl tamamla an Gellbolu ve Gellbolunun 
~ularından Hamide adında bir kadın ga ve bayramiç ormanlarından mefhur h•vuzu 

Nişanlılık bir tecrübe ve imtihaA 
devridir. iki taraf ta birbirini tetkik vd 
imtihan etmekle meşguldür. Onun içi4 
iki tarafın da en ziyade ihtiyatlı bulul}Jt 
maları, mümkün olduğu kadar zcvah_!I 
ri kurtarmağa çalışmaları lazımdır. 

bu eve misafir gitmiş ve çocuğun an- kestirilmektedir. Kapı ve pence- V kl V.-------_,---B-----V---k-
nesi çeşmeye su doldurmağa gittiği relerin keresteleri Zingal !İrke- napa l n.ıgı/arınaa fr nayı 
zaman çocuğu kucaiına alarak avut- tinden alınmıttır. Göçmenlere veril· D l d B A J B "' d 
maia başlamış ve bu arada bir eli de mek üzere 100 çift öküz satın alına- r ,arça an ı, ir uam ogul u 
beşibirlik halkasını çözmüş.. cak~ır •• ~ir ~ytarla bir is~in memuru Gemlik (Özel) - Kapaklı kıyıla.,---··-' ---7-::.-ı:rcx~--...,,..,.,_ .... 

Dün iki nişanlı gençten aldığım meJiıı 
tup üzerine bu mütaleaları tekraı'i 

mecbur oluyorum. 

Bunlardan biri diyor ki: 

Ş. d' H 'd bu bc.ı::ibirlig"' in hırsı- bu l§ ıçın Bıga, Balıkeıır ve Balye nnda bir deniz kazası olmu• bir motor 
ım ı amı c T h r . . . 1 d" G 1 .. Ti 

zı olarak ittiham ediliyor. Fakat suç- aval ısıne gıtmkı§ er.1 ır: .e enB. ıodç· bir balıkçı kayığınu çarplDlf, parçala-ı 

~undan on ay evvel nişanlanmif
tim. \lişanımız olur olmaz kızın ail.tl 
ai derhal düğünün olmasını istediler. 
Bense biraz durmalarını teklif etti.1114 
Makaadım, kızın ahlakını iyice anla~ 
makb. Geçen zaman içinde yaptığını 
tahkikat kızın ve ailesinin tabiati be-: 
nim tabiatime uygun olmadığını ga.f 
terdi. Bunun üzerine nişanımızı feshet .. 
tim. Şimdi birisile nişanlanmak istiy~ 
rum. Fakat bu kızın ahlakını öğrenmeli 
için vaziyet müsait değil. Ne yapayım. 

lu. men ere topra verı mıştir. ıga a mış, bir tayfa boğulmuştur. 
· da pulluklar yaptırılmı§, bunlar da B balık k ... h'ld b kli • k.. .. . . .. l d ... lm u çı ayıgı aa ı e e yor 
_Ben .• dıyor; en otu ışı yapanın goçmen ere agıtı ııtır. b lık I .. d I H" 

da hırsızlık yapmam. İki cocuğum ü- Çannkkalede yerleştirilecek göç • ve • a k çıtaar ıç~d e u:ızdyekior. armıf, kau· 
~ . ı · · d . aeyın ap nın ı aresm motor •

1 zerine yemin basayım ki bu ışten ha- men er ıçın apartıman tarzın a 12 hı- w k k çal 
br 1 __ 1 ...... d ı .. hh" yıga rın·pmıf ve ayı par anmıftır. 

b · k na yap ı 1I1UK1e ır nıtAat mutea ı- r--
crım yo ·· · .- K ık 1 h • · d 

de ihale edilmiştir. Bu aparbmanlarn ay ~ı a~ . eyecan açın ~ ~yan~t-
Bu duruşma ikinci eulh cezada ya

pıldı ve dava şahit dinlenmesi için baş
ka bir güne bırakıldı. 

' t h'b" 1 .. l I t' • lar, kendilerını kurtarmak ıçm denıze san a sa ı ı o an goçmen er yer eş ırı-
lece:b-ti • atılmı,Iardır. Fakat bunlardan biriıi 

Şim iye kadar Çanakkaleye 1484 boğulmuştur. Tahkikata b ~lanılm~, 
.............................................................. lik .. ı ... :.tir· G libol d Sorgu hikimi uri ve hiikümet dok-

ev goçmen geu........, . e uya a· 
Nazilli de Bir Avcı ha 4 bin göçmen yerlqtirilecektir. Ge- ~or;. Necmeddin kaza mahalline gitmif

A. H. B. Konya 

Doğmamıı Bir Tavıan 
Yakaladı, Avcılığa Da 

Tövbe Etti 

liholuda göçmenler için yeni köyler'e- er ır. 
sis edilmif, köylerde ve kasabada :ya

pılan evler tamamlanDllftır. Kasabada Çanakkalede Köy Gezileri 
bütün bot analara ~öçmen evleri yap- Çanakkale (Özel) - Halkevi köy 
tırılmakta, bu suretle kasabanın çirkin gezileri tertip etmeğe karar vermittir. 

Nazilli (Özel) - Ragıp adlı bir av- bo,lukları da güzel binalarla .kapatıl • Bu gezilere evin bandosu ve ıağlık he-
cı bir tavşan vurmUf, bozulmaması için maktadır. yeti de iştirak edecektir. 

Birinci tecrübeniz, ikinci bir kızın sr. 
ze itimat etmesine imkan vermez. Hig 
bir genç kız tab:at uymuyor diye yan " 
yolda bırakılamaz. Zaten kızın uzakta 
durması daha da iyidir. iki defa görü~ 
mekle bir şey anlaşılmaz. Aile hakkın• 
da, kız hakkında tanıdıklardan maltı • 
mat almağa çalışırsınız. 

içini te~lemek üzere hayvanın kar
nını yardığı zaman bir yavru çtkmış 
ve hava ile temas eder etmez kıpırda
mıya başlamış. Ragıp bundan çok mü
teessir olmuf. Bir daha avcılık yapma
mıya tövbe etmiş, yavruyu da sütle bes
liyerek yaşntmıya batlamıttır. Ağzına 
ana sütü değmiyen yavru Yatamakta 
ve çabuk büyümektedir. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Korku Hastalığı 
On dört yaşında bir çocuk muaye· 
ne ettim. Duruşunda, söz söyleyi
ıinde, bak11ınd1t, yürilyüıünde ek
silmiyen bir heyecan ve korku, her 
hareketinde bir ıüphe ve itimatsız
lık meyli vardı. 
Yaptığım ruhi tahlilde mektebe geç 
gönderilen ve ancak. on bir yapn· 
da baılamıı bu çocuk bir geri kal
mıı tipti. Asabi ve çok ve daimt al
kol kullanan bir babanın ve çok ti
tiz bir annenin mahsulü olan yavru 
anne ve babanın biltün kötü huyla
nna da tevarüs etmiıti. Fazla şid
detli ve korku veren bir terbiye gör-

• müı. Çok defa tokat ve dayakla bü
yütülmüş, bu çocuktaki kusur dahn 
fazla anne ve babaya aitti. Zafiyeti
ni kuvvet ilaçlan ve iğnelerile gider
dim. Sonra leyli bir mektebe v~ ken
dilerinden uzak bir Anadolu §ehri
ne gönderttim. Bir sene içinde ıınne 
ve babası iyi haberler veriyorlardı. 
Tatilde onu yanıma getirdiler. Ayn 
geçen bir sene bütün fena aile iti
yntlarmı ve korkulannı gcçirtmif ve 
mektep terbiycai bunların üzerine 
hakim olmuştu. 

(•) 8.ı notları kHlp aakla11n11, Jahut 

ltb a iılmc J•P•thnp lcollekai1011 1apı• 
aıL Sıkıntı 1.amanınııcla bu ••tlar 11.ır 
tlo •• tor aUııl lmdacbnıH rotlfebrlir. 

* 
Antep kalesi 

Antep, ·Gitgide 
Güzelleşen 

«Yeni nişanlandım. Altı ay sonra da 
düğünümüz olacaktı. Fakat nişan me
rasimimiz bittikten sonra da evlene"' 
ceğim kız, muallim mektebini bitinnell 
taraftarı oldu. Onun için düğün cemi .. 
yetimiz üç sene sonraya kalmak ihti .. 

l:Jir ~ehirdir mali vardır. Ben de üç seneye. kadar 
. V

1 

askerliğimi bitirmiş olacağım. Üç sene 
Gazı Antep (Özel) - Antep, alt- de nişanlı durmak iyi midir yoksa de-

mıt bin nüfuslu, genİf bir saha üzerin- ğil midir? ' 
de kurulmuş, büyük bir tehirdir. Do- Kamran So rdaş 
kuz ay süren f8Dlı müdafaa esnasında Bu şartlar altında üç sene be~eme .. 
pek harap düşen ~tep ideta yeni baş· nin ne mahzuru vardır. Bilakis ı, müd" 
tan kurulmuş ve bırçok modem yapı- det birbirinizi anlayıp sevi,şmenize ydt" 

Orla 11Dven m murları bir erada larla süslenmiştir dım edebilir. 
Urfa (Özel) - Urfa güven kad- -··----· . --·-- Antep, Yavuzun Mısıra yaptığı ae- Bunun için nişanı bozmayınız. 

roau 50 kifiliktir. Kurulu, vaziyeti iti- Niksarda Tarım fer esnasında Türkler eline geçmi' es- TEYZE 
barile çok kantık ve tehir civannda.ki T 7 E d .. • T l • ki bir kasabadır. 
gizlenme yerleri çok olmasına rağmen Y 8 n USfTl l.Ş erl Antep, fıstık, üzüm ye zeytin gibi f 
burada hayret edilecek bir aaaJit dü- Niksar (Özel) - Niksar tarım ba- mahsulleri, dokuma~~, ki)!mcil~, Nöbetçi 

Eczaneler 
zeni vardır. Aile kavıaları nevinden kımından olduğu kadar endüstri ba- kalaycılık, bakırcılık gıbı san atlarile 1 
tahıi ufak tefek cürümler iıtiına edi· kımmd1UJ d:\ ileri bir llçemizdir. Nik • e~eldenberi iş~a~ etmiştir· ":' e ~~ 
lirse Urlada hı"r zabta ak' I •••d t••t" b "'d k · · tecımel ve endustriel durumu ıle gu- Alemdar: (Ca:;alo~lu). Bev. azıt: 

% ı v uı o mu· - a u un, ug ay, pamu , pırmç, . . . . . • .,, o 

yor demektir Güven lan ceviz Mahl .... 1 • .. 1" b" neym bır ıskelesı durumuna gehnıftır. (Sıtkı). Şchzadebaşı: (İbrahim Ha-
• memur va- , ep urun erı onem ı ır yer . .. .. ki b" kal .1 liJ). Fener: (Emilyadi). Aksaray: 

zifeleriııi iyi kavr8Dllf, istidatlı ıenç· almakta, dabağhaneler, un fabrikaları, .• Ş~hrın. 0 ?u pek es .~r e 
1 

e çev- (Ziya Nuri). Karogümrük: (Arif). 
lerdir. . \ pirinç, mahlep imalathaneleri, sayısız rılıclir. Gıttıkçe harap ~Ufen ~u. kale • Kadıköy: (Faik lskcnder ve Na-

d W•rm nl d ku t Ahl d nin tarihi pek eski devırlere aıttır. Mü- mık). Üsküdar: (1ttihat). Samat· 

Antepte Biçki 
Ve Dikiş Yurdu 

egı e er ve o ma ezga arı a 
N'k d"" t · k l t kil t dafaa sıralarında kalenin büyük fay • ya: (Erofilos). Bakırköy: (Merkez 

ı sann en us rı urum arını eş e • . B "k (N ·ı) San (A f) 
mektedı·r. daları görülmüftür. eıı ta~: aı . yer: sa . 

Eminönü: (Salih Necati). Şişli: 
Burada bir günde 50-60 kadın İfçi Şehrin teşkilatı da başkadır. Hemen (.A!lım). Beyoğlu: (Galatasaray ve 

çalıftıran dokuma evleri vardır. her evin kapısı dibi?de? yol geçer v~ Viniopulo). Golata: (HUAJ). Şeh-
Tezgih dan · ı•w• .. bu yolda ilerliyen bır kimıe toprak üı- remini: (Nazım). Hasköy: (Halk). 

Ga A (ö J m ıp ıame, pamuguna .. . d l "b" Kawnpnşa: (Merkez). Küçükpa· 
zi ntep zel) - Ayte nci kadar yerlı' olan bu 1., Nı"•--arhları rnk tundeki mahallede o aşır gı ı gezer. ) 

&a r"' zar: (H. Hüsnü . Büyükada: (Şina-

1 

tarafından geçen yıl açılan biçki ve Mmllfbr. En acemi i • ünde 20 met- Harp zamanları halkın buralarda giz- ai). Heybeli: (Yusuf). 
dikit yurdu ilk ıergiaini Halken ıa - lar dayanıkh fÇl -~ ldu... • • lendikleri görülmüttür. , _ __;;. ___________ . 

lonlarında açmıttır. Sergi çok güzel Mallar dayanıkl:~e zarı. f 
0 
ldu !° ~~ Şehir, toplu bir haldedir. Sokak ve namile maruf olan yerdir ki aalıildell 

tertip edilmİf, tet ıir olunan itler tak- bu bölgede ok ra wbez:~ ı° : ıçı~ mahalle tetkiJib eaki biçimde ise de sekiz yüz küam metro yiıksektir. H•· 
dir eclilmittir. Yurt bu yıl 25 mezun yet" m ktç b ~ t k kuma ad, mda son günlerde ikmal edilen feh;r hari- va pek bottur. Şikayet edilecek yegi• 

• • • tf eme e, u 11 e arsıaın a a . • .. de 
vemııftir. Tahııl müddeti bir buçuk tezııih sayısı - eçtikçe ~makta • tau, bu noksanı da giderecektır. ne mabrumıyet; audur. Sular :JU% 
yıla çıkanlmlfbr. d gun 

1 Şehrin en yüksek noktası Türktepe 18 kadar kireçlidir. 
ır. 



Sa r,. ~ 

BABICI TELGRAFLAR IBIU vi;fü~ 
MUthlf Bir Zelzele : 

Gereksiz 

lıgarlar 
Hitler Selamı 
Boşanmıga Sebep 
Oluyor 

T acikistanda 50 Ölü 
300 Yaralı Var Alemdar Mmtafa Patanın zek&sı çok 

keskin, fakat aöf1Ü811 pek kıttı. O, c-.Jd. 
terin Mrbadl dedikleri talumlardandı. U1 

" i •ttiiimiz Ame-
T•l•lc S.. Her gun il . ha· Moıkova 12 (A.A.) - Tacikiatancla 
6eplerlıel• rika gahrabetleı:ınd~:ın de TeYilelora bölseainde enelki Pil pd· 

• 
1 

zılan em ganp. detli bir deprem olmufhır· Elli ölii " 
•n agır _._ ··ı·· yler oluyor. T '-f 

..... l'1 unç te ocuuadan 300 den fasla 1arala vardır. ew oa ft 
Nevyorkun Kaınden tehrinde ~ d ta· telcraf hatları boıı:ulmUf ve hansan ır
ayrılm k için bir kadımn açtıiı a~a ~ malı Ü tüDdeld köprüler 11kıhnı1br. 
lak davalarında eöaterilen eebeplenn HUkGme: halka yardım için, para, el· 
en garibi ortaya ablmıştır. davasına _. b• ili '" doktor yolhmutbr. 

Bu kadınm açbğı ayntmak . ..., ç 

hep kOCUJnan Hitler sibi r:e'~:°= Boan• de Sallandı 
İm.if. Mahkemede bu sebebi. a bak 1 
vaaı açmasına Ufi eayarak davanın ı · Belsrad ti (A.A.) - D6n sece &o.-
ınasına karar verıniıtir. nanm kuzeJ' IH;Jsesiade Benalakada 

K 
*
1
.f . anın Anceloı oldukça aorlu bir yer depremi du,ul-

Karbalal•r a 1 omıy v 5 8, 10 ilktefl'İB tarihlerinde 
K b --Lrinde kurbaialar mUfhır· ' d'I ... • 

Ara•ı•cl• a ,_.d b' uzun atla- de daha hüaf depremler kayde 1ı1f-
tt .!I arasın a ır • • d' G amam..- ılını tir Gar&len sarar önemaız ır. 
••boka•• ma aıüsal>akaa yap f- • 

L • d tiril' ~ bir kurbala. tır. uızanya an ae en IJUA ... la fakat 
hu müsabakada 107 santim •-111"'ı..---L 
d"X.- b d" . kmbaia ~ metro atııqu.A 

l5cr ır lll d" '--dar 
h b . · · im•.._ hem de fİJD ıye -em ınncı o - kı 
k.urbağalann uzun atlama rökonuıu raııt-
tır. kraliçeli 

Bunun üzerine «Kurbaialar • 
Unvanını alan bu hayvancaiııı: hayvanat 
bahçesinden aıUzeye nakledilmiftİ.r. __ 

Amerlkada: 

Banka 
Soygunculuğu 

Azalmış I 

Maksika'd•: 

Bütün Elçiler 
Geziye Çıkhlar 

Meluı"ko 12 (A.A.) - Meluika ca
mur hafkanının daveti &zerine, b\itiln 
elçiler ve elçilikler ,Bbelı: ifyarlan, 
ailelerlle birlikte, memlebtha içinde 
bir semti yapmak bere, ....... bir 
treale llareket etmİflerdir. Hüldiaıet, 
hu auretle, yabancı elçilerin memlek .. 
tin durumunu incelemelerini miimkila 
kılmak iatemekteclir. Bu seıı:inti üç haf· 
ta alrecektir. 

Kanii Bir Kavı• 
Mekaiko 13 (Öael) - Talmçaku,. 

tehri belediye iatihalHnda çıkan bir 
kanlı bvsada a kiti ölmlt 64 kiti ,. •• 
ral&Dllllfbr. Milli inrnetleria mtlclaha· 
leli o. ..... •efil•Wlmiftir. 

•• mewalmde dlnranı11 il•• 
._......,. --wralar J8Pıl1Jcr. 
Son ... lerd• lav~ ile ..,.. . ..,....., ,............... ... .... 

memldwl~ helkmdan olup pala lwllan-

1 

m•ktan. at ve mızrak oynatmaktan batka 
tur feY bilmezdi. Okuması. yazmasa da 
1'~ HMneler ba zeki ve yiilt adama 
• rükliye suriikliye Omnanlı İmparator u

nun ...... pCirdi. ...trhamlıia 1 u-

1 .da kıratta olan bir adaman dnlet ka· 

t 
nılllanna, o kurullann karallanna akıl er
dirmui ve uınmuı pek guçtli. Nitek o 

1 
da iflenn, yavq gitmeıınden, en ku ilk 
Wr maslahatın gunlerce kalemlerde surü-

1 

nilp k•lme•nduı uirl nip dun17ord Bar 
IUB Kubbe altında kazukeran büyücek 
davalan dİnleyif)erini. Utıplerin saatlerce 
.arma kalıt okuyufQJldan snnra kazasker• 
lmİD •dece fOY)e J'apd.m• deyip İfUI 
içiaden ~ eeyrederk- da)oana • 
madı, baid .. kurup otururken dizüstü ıel
di. 

bu manevraa. ••--•da lavet - Yahu. dedi, IU kUçük efendiler yan• 
Krah111, bir aların kumandaııtına yor, çizıyor, okuyor, zahmet çekiyor, ter
al•~ ••ca .... .,..itilen ...... liyor, bu lriiyülc efendiler. «Olsun. olma• 
forauaua. mı• dan baıka bir feY bU7UJ'IDUTOr. o .. 

---===-======-===:::===?=::=:=~=-=====-==--- mek ki İIİ küçükler söni7or, bG7ikJena 
Bulgarlstanda ıereii ne.. 

Milıailof Yine Ölüme 
Malıkii.m Oldu 

İ•tanbul ilbaybiı bir iki ,.ıdanberi ilçe-. 
bayblclarda birer kültiir ifyarLiı kurdu. 
Bunların belli bqL ödevleri yoktur. Yal
nız ilk oltullann ayhk bordrolannm altına 
cdofrudun diye otuz süncle bir yaran •• 
br yazı ~azarlar. Kukür Direktkliilti .. 
mirlerini sene batöiretmenlere verir. 
Cetvelleri sene onlar yapıp direktörluie 
sönderirler. Sorulara onlar cevap yetifti
rirler. İlçebq kultür ivarlan. b-• he
men, hiç bir it ıönneden )'İrmİfer veya 
otuzar lira ücret alırlar. 

it 1 S M ı T 

Noıt 'lamıt ' taç-~ b,. b~ b:Y·~baktım, UçG de kül k•iJmitti. .• Çok t.itmitti ._; 'bm, aypclaa ...el 
ıa-ıo.ss P··· ~ aınem bir türlü, ıır- orktular, çoc:uc:aklar •.• O •akit acı·jt.itmiftim ... 

,.mesem bir tiirli ... J:l.-ııi taraftan dun ... Eh, bir mcıldan •ar- bd elite cliderinl haıtm,orda: 

T b ı:) 
JW çdnneh? ~ taraftan 7ana ICoJDunclaa mendı1ini çakarda, - Hepei, ayn ayn 1'bGme slll-

Q r KL yr N L • ~ ~·· ct.t ... iki taraf ta; .. .,, .,. sislerini sildb ,.. ..... ae fa7da ... H,.U, 8lmeil 
t: C Dl t.araJdm da, ODU tuttun! .. demek, • :...:- 1 eJ 1im L-.ı- L-•- · 1 eli - Bm Jnmdime plir pbi ol- .... ,,oram. 19 1 e , PD• malan L-_._ ODU.,..._. l"a&&a HYIJOftUD J• elam. d:l..Z:..d"::&- i • ••J" le d 
~ sibi na p,lanm, elrmeklaılui ~,,.,. • cekler ... Baiırdun, çaiırclun olma- Fakat tıelav ta• lr 118', di· -...... u•- Pil o uvea~ • 

Terden '°nra, h~. .. ... clum. ZekiJ• de bDnmf, IPJllUJOI' • dı.. Yalnrdun, olmadL .. Bir m da, P ":-•,.._ ulmı faalam ....mm. korkuyorum. 
lerilip plmlflm· .. Şimdi .p.lan du... Ben, handa dalmıpna. ~ kollaruu kaftlftmup seyirci kalabi· ~ye, ~k ~ oda,. P- Bea, ll•ıw, oalera olur. Onlar 
tını çathyor. .• yukandan bir N19ldlr, ~ etmdea lir mi? kildi; Pakbe De it.iye ele halaç.e a.. Mmb Pik••··· Yemek'-iai kim 

Mangala daina iiiJdiı kopan,_..,... p.i ... Hele -..., Parmaldarile lmlaldarmı bkadu ~clelrine ıirdiler. Arblr, J•bfb, tle- plfirir? Çwafaılannı irim Jlkar? O. 
- Tel clolaptaD kahY• tala•• el et bahmanc& ela ne fena.,... Ol- -Aman, birbirlerine neler aöylo- dun, Aflliı hlclim •.. Zelıi,..._ w tlı.ml kim tltller? SlkGld..mi kim 

ela aana, bir kah•• pifireJÜD-·· Ha,., ::um _. ............ Acaba, im- mi7orlar? Hani ten, yabancı deiil- aa~a ç~~u. Acaba, itin• sit· elh? Ben 8ldttkten 10ma, oalar, 
iJ1e yüzüai ............. Yolr. •: !w..1 Yakan Çllnnalc istedim, ain de •wa için söylüyorum. Aiza mıyecek mıydı? Sormaia da kmlaı- kadrimi, ld7metiai aalıyac•klar, 

ben pmda uirl+JWlllllt Wr lara ~ ... Jlidıverdim. almmıyacak killhanbeyi küfürleri.. yordum •.. Çocaldaruı kanlhlanna hqlannı tap YUncaklar ama. pek 
~ • "' ••• Çelrif1ne- dizlerim ketiWi. ~ • • . • Binim ellerial lmlaklanndan çek- bazırladam, ~,..kan çdmcep. 11- pç kalmıı olacaklar ..• 
... senmle uinfm118= __.. Biabütiia lmJajıma ı~ıfti. ti• ra, tekrar tepuune, yaypra batla• Seai btiabütünainmlif, ·-'-• ... ı 
&e, lronutmaia m~ 7vam - Çıibktan IOlll'& bairıflDa, tOo • I!!! ledikl • • b"l--L l • maz mı? c... Jiniim -lf--- -1 ...,.. ....... 

n.. ____ ...__~ _....J.. mtmı ,.,.. • L--•-clı Zatibçslndilr, - t:1VJ ennı 1 cn::ı& 18r .. .,. d. r-- -&- ~- -Şimdi,lt;itleWrWriaeclar 
uuvua um,,--..· 7-.- pmmeler u..- · · · yorlar Sokakta, filin c1u.,.. lar ı... ..,-.,,mtım tuttu... Seadeliyc llL 

l.da: Pakize de, Huri1~ de homurdanıp Hani b~pda, bayle ,eyler .ay~· .. aendeliye tathia çddım. Beni aldGr· Yalranki odalarda •rn arn ptı:ror-
- r-ı. .......... tok··· daru•orlardL Zekıye, erken kalkmı- • d" ola--L •--- .ıı, 1 ar. mek mi kutm••? di•e ••a-tlfm. lar ••. 8-, burada yab,.._, • ~ 
~ ,_ onla ' Ci • • k -ıı..::ltfi edi mıt. .,. ..... · · ~ 9/UY em• 1 1 Biriaia odu.ada ta 1r 

Göz ucile kapıya balaJ ı 1« mu 1&l JUUr • ....... • • • buDlar fena Wmdılarchr Da,.cak halde deiiU. iri ... Ainu paJUD • • J'& CI 
..... a.:- _.._ deiil --•-- ..,...c1ın1ormut-.. Kime JUi, 'ayıp. tabii ..&Lı iki "--- --1...... ollam, abGr ikial sGceaıecek... A,. 

.- Sana, .,..,., .-....- -;; • J•• ~·iki taraf ta hekh- Zeki- ~· daeaa; o qm~n, neresi ayıp, nl· Uf •- ,... •-.ıomu: mu burada dala nMtn ... Yerimi 
illi? Ben, 7erimden .1annu. ..,o• ne d~? pnpam, cliJe, uc:ak çın oluyormut?. cli1~ soracaklar... - Takatim olaa, JUbn çıbca. J'&darıaclım. Tek Mt• dillt oı... 
l'Qnı ki ... Nual, Paki~ .•ma~ ,., itekiler ur-_.li blkmce, _...,. Ne cevap verebilira~? Y•~ukta. fma ... Hoı JUkan çılacaiı• da, ae da ... 
ne anlaclm? .. Kaqunda lmlf Pli bili- ,.taktan~ alam da af&iı· rakoyukoyuai1lenırm1? Bılme-dik· olacak? Konuya komt&IJ'& kartı da Dudaldarnn ........ hakbı 
Jorum, aınl Wr bnfbr• Opiade ele ~ tafbkta mı sifiaaİD 7 .. Ol· leriai ben mi öireteceiim? ayıp ••• Duvarlu zar pw, ökaGnm . 

IJle. · · Ama, .mi ....... _.. = ::!' teJ- Eli, p,mirkea az, lhlaa üla, eliai ıöiafine bastır- da~. • T._ ...,_..., •LI•· ...;:ı=le ~==--::~ 
tı aüler yüz ~··· Yok, ...:uııt1 -"·-cak Ötekiler du l'lf t.ıle emı•n. .. M•lliNDla aJt • bl P'- 1 Z-1-l d le _..... rda ,ıWa Wr çok, ....... ~- ""-i tlı ku- Onlara Hkarlren basamaima çaldflm, 'ri'zt,e- lala- ıı r .. o up ta "" yeye U'llaay. 
et bilirler ... l,te bö:r...., • ele baJauzlamJoriar .. : • 111 - • bakarken lir ail•=ap ltaıladım. dılar, aklım eneektl. Palds. ile Hu-

turat.Jdan ma.r, prpdlriar• mnd•• ., ......... küa olsa, AUalı ıazlerım ~ardı. Yere Ytiılcl~ Ço- o.du, isiai çekti: ri1enln araaında ne retti? Zahir 
Batım benden yana pldatbrdı: se- ram..._ dı••.. culdar, beıw lflttiil•. Beni,_. n•ra eclerler•ea hldd~t ıinir haH· 

tini 1astıiı yetlfmiyormut pi elini ele Şalladet .-:maim. aizma sBt1- dal kal~~ •ir bkemleye oturttu- -Allufıea alla~ &~ime bir le onlar da lcapıımıtlar obnahl 
aizına • • rilp ısırdıktan tonra elini 7elpaz• si· lar. Ben.le bar prpıab. ·• Yl:rlıe IU fmalık ....... bayılır ıılri oldum... Batını eldl, bir mGJcl.t ,_.... 

ııper etti: • lra bir kav• bi eaUadu lar ..-ptils, bilelderimi koloa,alar- Çocaklar ka•p aruuıcla, ••laa, 10l"IUD duraı toan ._,•••elan 
- Dün Abah, bir • yp, ~ ıc-climl tıaplad• brabmla• la oicluı.r.. Wltimi ..,_ ....... ıaliba, .,.iıJa tetan pahd•I .cabnl., Wr ~ 

ta ... Üçü ele birbirlerine ~·· ;.... H 1 9 yubnçıba •• Pa- Gideri .... _lfb: illdla.... a..1-.ya ,.airip )abnlı·leanlaı 
8-. daha ortalık .;.nwtuı • 1r..: : • ..._ 8.:i,. .. ,.aaw---+• m. -Ala, ,..wuc:aldanmia ,..__ 1ar ... au ikiaai a.,.ı-.1e 1ra.- ,..._ ... > 
la lnmifiim, Aleti pktw, pucP-- .,., 



6 Sayfa 

Zecri Tedbirlerin 
ilk Neticeleri 

(Bq tarafı birinci yüzde) 

ıazetelerJ, ltalya'ya karı• iltibas 
edilen ilk zecri karuın Habeıi .. 
tama Yazlyetlni ehemmiyetli 
ıurett• deilftirecejbai, ba ytlzden 
Habeflatama hayli ıllAh ye cep
hane tedarik edec:etlnl "ltalya
mn parlak muzafferiyet Dmlt
lerinla ı6nmekte oldujua • JUl
Jorlar. 

MDhln1 latekl• 
Cenevre, 12 ( A.A) - Zecri 

tedbirler komitHlain baıtlakl 
toplant11ında teblrlerla tatbi
kine taraftar olan deYletler
dea bir kısmı ltalya Ue olan ııla 
ekonomik m8naaebetlerlnden bah
aederek iye devletlerin yekdtı .. 
rine yardım etmeal hakkuada olan 
16 ıncı maddenin DcllncD fıkruım 
ileri a&rmllılerdlr. Bunlardan buı
larımn zecri tedbirler kaqiJıtanda 
mühim meta:lbatta bulalanduklan 
ıiSylenmektedJr. 

1tal1a Ate9 PUakDrDror 
Lonra, 13 (Ôzel) - ltalyaa 

zecri tetblrlere Ye bunlara karar 
veren devlealere ateı pDklrmekte• 
dlrJer. Jurnaıe Dltalya: 

Bu tedbirler ltalyayı hazırlakam 
bulmayacaktı demektedir. Dlier 
bir ıazetede bu tedbirlere karar 
veren milletlere bir tehdit aavur
makta ltalya bDkümetlnla yalnız 
ıecrl tedbirlerin devam ettlll 
mnddetçe değil. fakat ondan 
ıonra da ba memleketlerden biç 
blrıey aatın almayacağlDI yaz· 
maktadır. Bu ıazete, zecri tecl
birlerla bir harp dotracapaı da 
yazıyor. 

Protoato 

riaia tehirini ,. uzun vadeli tecim 
kredileri aç1Jma11aın yuak edfJ. 
meıl ihtilliıllnl pmdilik mDıakere 
etmemlye karar vermlftlr. 

Slllh An1b8rgo•uda Ha21rlanı1or 
C.nene, 12 (A.A)- SUih am

barıo•unu takip edecek Uk ambar
ıoaua harp ead&.tlrial lçla lh•m 
olan laam maddeler ile diier 
mamalAt lzerlae konalacaja uml
maktadır. Ba lıaautaki m&zak .. 
relerden tam .... 1ea1 ılbl naaik 
meaeleler ortaya pkacakbr. 

Uwert Kanall 
Londra, 12 (A. A.) - Spek

tat6r f&yle yuı1or ı 
ltalyan • Habeı harbini aona 

erdirmek lçla en aatlam 101, 
Stıveyı kaaalı11111 1• rukan, yahut 
aıata kummda, ltalyamn kuzey 
Afrika il• maYualulni keamektlr. 
Bu da bir harp kazireal ola
c:atmdaa biç bir deYlet, buna 
kendi kendine karu veremez. 
1..Akfa Uluılar Soıyetesinde Dye 
bulunan devletlerin donanmaları 
Akdenlzde toplanacak olurlaraa 
bunlu harbi IODa erdirebillrler. 

ltaı1anlara BoJkot 
Londra 12 (A.A.) - Londra oteld 

•e lokaııtacılan hirlitine baib bin kiti 
pazartesi Hayde • Parkda bir söateri 
yapacak ve fnsiJis otel ve lokantalann· 
da halyan İfçi kullanılmuam protesto 
edeceklerdir. 

Amerlkan111 Karan 
N....,.ork 12 (A.A.) - Harp edenler

le ticari alikalarua keailmeai hakkın· 
daki cereyan daha senifliyecek oluna, 
Amerika hwaimetinln harp eden Wke
lere yapılacak her tlirHi ihncab filen 
durdurmak için oldukça kuvvetli ma• 
a....t Wr taQak 7&Pllmau ihtimali Yar

dır. 
Cenevre, 12 (A. A.) - UJu .. 

lar aoıyeteıi genel aekreterlnin, Halle,ıatan Ve Btllkanlar 

1 
Bflkret 12 (A.A.) - Hahefin An· 

talran Bakanı B. Suvltea d&nkl kara İf Ato Markoa sflderi buraya sel· 
Ambuıo karannı protuto eden mİft sasetecilere, Hahef imparatoru· 
bir nota aldıp 6penllmiftlr. nun kendisini Llk•n dnletlerile Ha· 

Men Diyor ki ı het araamda ekonomik •• hatta diplo-
Centm"e 12 (A.A.) - ı..m. mille- matik ilsiler kurmak imklnlaruu inc:e

ıine hitahen uluılar aoayeteai nazın lemeye memur ettiiini aöylemiftir. 
Lor Eden ıu nutku vermİftİr: lngllterede ltelle9 Sevglal 

«Mühlet kabul edecek bir dUJ'Uaela Londra, 12 ( A. A) - Alqam 
leiilis. Zira adamlar öldiirillmekte •e Ozerl Habq elçlUtlnln anllade 
w b~klar :ralalmakta.cbr. Ulaalar aoa- Habeılıtan baklanda 1empatf t .. 
,.t..., kurulmamndaki •m•ca •&l'lllall zahllrab olmuttur 
:atiyona hareketimiz seri olmabdır. • 
•izim için eski bir doat olan ltalya ile FranAd& 
aiç w.. abp ywec:ejimis ,..._.balya· Parla, 13 (Özel) - ••At., 
am banpel metotlara d&adiiitba& sil'- Salip,, Kuruma Baıkuı La Rok. 
llelde lntiit.e kadar .....m.cek hiç Baıbakan Lavala, FraDlaDID 
mnae olamas. Ancak, resmi taahhütle- ltalya'ya g&ıterclltl d01tluİc maa
re siriflnit bulunuyoruz. Btmlan yap. meleıiaden dola11 t.,.kldlrlerinl 
laaktan kaçınm•malı:rı•·• bildlrmlttir. A1nca Parlı'in tanıa-

Halle .. atane Bir Cemlle mıt almalanndan 850 kiti Lavala 
1.om1ra 12 (A.A.) ..... ee..n..leld bir mektup ı&adererek, Uluılar 

Haltef deleseai M. Ha.,ariat Amerika· Kurumunun alclatı zecri tedbir 
,. hit&IMD Raiby lnsili• iatU)t- •a· karannı proteıto etmiflercllr. 
.. tulle Wr natuk aö7l17ecektir. Ameri
kap hitap etmek latiyen ltalyan dele
ı-.i Baron Aloizi iae, apl mll•••ha· 
,. sörmemltti. Hldiae dikkate deiw 
rörillmekteclir. 

Alınaak Zecri Tecllllrler 
Ha•arlanı.-

Ceaevre, 12 ( A. A.) - Flnam 
tab komit..ı, Fr81118, lariltere, 
Romanya ve Yunanlatandaa ml
rekkap bir tab komite ıeçmlftlr. 
Bu tali komita ıaat 18/30 da top
lanarak pazarteıl ,ana telli ve 
taulm komltulıain ıeael toplaa
bllna werllecek olan taniy•JI 
laamh1ac:aldır. 

Tali komite, flnanı eldaperlerl 
tanfıadan T emm az a:rı içinde on 
içler komltealnde yapılan ve o 
zaman hiçbir devleti hedef tut
mamıı olan lnerıelerln U&llDI 

konuımutlur. 
Komite, ltal7aam Jabaaol 

memleketlerdeki alacatıaı çek• 
meal,)' apancı memleketlaıdeld I~ 
) an alacakları• f aw v• itfa bedelle· 

Haheşteki 
llalgan Elçisi 
Hapsedilmiı I 

Loaclra, 13 (Ôzel) - Adı.
ababatlu hildirlldiiine gire, 
reımen Ulnı laarp edilmedltl 
için Acllıababada kalmak late1en 
İtalyan elçili Kont Vlnçiye 
Habeı bDkGmeti Habeıiıtanı 
memleketi terketmHİDİ bildir
mlf ... de elçi aon ltalyan 
konaoloau da Acliaababaya ıelmeı• 
den evvel .. brl terkedemiyece• 
tini .Oylemiftlı. 

Elçlnla bu laranna rağmen 

kendillnl hududa kadar 16tDre
cek huıual bir tren bazırlanmtf, 
fakat bu trene elçlllğia diter 
memurları bindltl halde, elçi ile 
ataıemlliter Kaprioni Adlubaba
da kalmıılardır. TrH Acliaababa
clan ayraldıktan hir mlddet tonra 

SON POSTA 

SON DAKİKA·----
lTELoaAF, TELEFON, TELSİZ HABERLER 

Şark Ve Cenupta Müthiş 
Bir Harp Patlak Verecek 

ltaıyaya Göre: 
(Bat tarafı birinci yüzde) 

lara 11Jre S.tlt nehri dvarmdald mDudemelerd., 
ltalyaalardan 2 aabayla 30 uker 118 ve yarah 
vardır. Habetlerln bu prp11maludald kayıblan 
belli delildir. 

Roma, 12 [A.A) - Jurnale d'ltalya ıazeteılnin 
Jızdatına fire, Eritredeld ltalyan orduıunda 110 
bin uker, 2.300 mltraly6z ve 230 top vardır. 

Bu orduda 92 tank ve tDrlll modern ılllhlu 
bulunmaktadır. 

Cibutf, 12 (A. A Röyteı) - ltalyan kaJDaflndan 
relen bir haber• 16re 3 ltal1an kolunun muıırrane 
ileri hareketlerinden takip ettikleri amaç, orta Ha• 
beıiatan yaylan berinde birleımekllr. Avrupah 
memurlar, Adfsababa • Clbutf demlryolunun ke.U .. 
cetlne ve Habeı paytahbnm yakın bir ıelecekte 
tecrit olunacağına inanmaktadırlar. 

Parlı, 23 [Özel] - Journal ıazeteılnin aldıfı bir 
habere ltalyan barekltı blltGn cephelerde baılamıf
br. ltalya orduıunun, harp hareketini tehir etmeal
nln ıebebl, harp aalıa11nda teıadtıf edilen ıeçllmeıl 
atlç olan kayahklarcLr. Fakat yakında ltalya orduıu 
Adlıababa Dzerlne 1Drtlme1• batlıyac:akbr. 

Roma, 13 (A. A) - 10,000 fqlat bu,nn Muıo
Unlnln kar1111nda muazzam bir geçit reımi yapmııtır. 

Aımara, 12 (A. A • Havaı) - Ye~ll kablluer
den uker toplamak Y• bulan 7eti9tlrmek için, 
Habeı ldetlerinl ıayet iyi bilen 6ıel komiaerler 
tayin edilmlıtlr. Her kolordu nezdinde, ltalyan 
S6mUrı• Bakanlıfına tlbl bir ı6mDrıe komileri 
bu!anmaktadır. ltalyamn eıki Adua kooıotoau Fru
konıı n, General Maravlgaanın emri altındaki kolor
daya, 16mllr19 komiseri ta1la edllditl bildiril
mektedir. 

Trabluııarp, 13 (O.el) - Buradaki Muıevller 
dlln alqam tehrln blyllk mabedinde, ıababa kadar 
AduYa zaferi •• ltalyamn HIAmetl için clua 
etmlılerdlr. 

Roma, 12 (A. A.) - Makale Ue dotn Tiıre'alne 
hakim olab Gakaa'nın Utlhald &zerine, Aduanıa 
1llı kilometre kuıeJinde baluaan Makalle Ue 150 
kilometredeki Ambaalaılalıa itıall pek Jalan 
16rOlmektedir. 

MakalJe Dzerinde uçan ltaly.an uçaklan Gukaa 
ile muhabere etmekte ve o da ltalyanlan kendi 
kıtaabmn maksat ve bareketlerladen haberdar 
etmekt1t idi. 

Aımara, U (A. A.) - Bu,an ıimal pmall 
prld ve cenup cephelerinin her ilçlllde de hiçbir 
değlılkllk olmamlfbr. 

Ôyle anlqilyor ki ltıtyular claha Deri gitm .. 

Habeılere Göre: 
(Bq tarafı birinci yüzde) 

tadır. Si Bakam, Deule kuaıAJuna fitmiıtfr· 
Cfbutl, 12 ( A. A: • Rlyter ) - ltal1aa p 

rlnden bllcllrildlğln rlre, cenup c:epbetladeld 
yan latalara Hanar'a 50 mil makhkta bulu 
dırlar, Bunlann Hanar'a ıellnce Acllaababa'ya 
Cibatl clemfryoluaa ulap11ya calıpcaldan lliv• 
mektedlr. 

Sanaldıpaa f6re, ltalyaalar demir JOlaaD 
ıerlene, Fraa111 menfaatlerini lhlll etmemek 
Cibuti ile Vlreclua aruaada lflemeılne mtlla 
edeceklerdir. Buaaıala beraber Ok enel Hab 
demlryoluna kume8i çok muhtemeldir. 

Habeılerin demirJolnu keHcell nokta 
clvannda olup, buradaki dar boğazdan bir 
reçmektedir. Hab-.Jer Makalla'de iyice yeri 
olup ltalyanlan beklemektedir. ltalyan kaynakl 
dan Yerilen haberlere ı&r. Aaua oyaıını 
ede• ltalyaa orduıunua Deri hareketi mllfkl 
atramııtır. ÇDnktl Habeıler oralaranı terkebD 
evvel kuya mlanm tuzlamıılardır. 

Roma, 13 (Ôzel) - Cibatiden bildirildi 
16re, Habeı imparatora, dOa Belçlkab Bla 
Dolkeyi kabol etmlftlr. Bu zat Habet po 
ulalı edecektir. Fakat Harrar c:epbealn 
Belçlkala zabitlerden dördll memleketlerine 
meye karar vermlflerdir. 

BerUn, 13 ( Özel ) - Acllubabadan verilen 
habere ıöre imparatorun buıurunda çok kala 
bir aıker kltlui ıeçitreıml Japmııtır. 

Roma, 13 ( O.el ) - lmlnı Standard filmli 
,Uiz ıazetesiae ,ar., cenup cepbetladeld Ha 
ordum çok kunetUcllr. japoDJadaa aoo • 
cephane ı•lmlıtlr. 

Londra, 13 (Ôzal) - Acllubabaclan bUdirll 
ılre ErltreWer k&me kime ve mlHemadiyen ltal 
orduandaa kaçmakta ve Habetlatana dehalet 
mektecllrler. 

Adlaahaba, 12 ( A. A ) - Kuzey cepbuia 
ı•l•q haberler• fire, Adua yaldalnde m, .. hı1.,. 
deYam etmektedir. Mahanhe pk pddetll bir 
almıtbr. Hab-.Jere ı&e, lmparatoran ordulan 
ıanmaktacLr ve ltalyaalarm :ıaJiab çok mDbflD 
Ayal ıamaacla. Aclaa De Akaam'an Habetler t 
fmdaa ltı•I eclUdlll Habet mahaflllnde temin 
mekte iM de ecnebi malaafil baaa inanmama 

den enel bu,anldl meYldlerial adamakdh im 
landirme lat11orlar daha bir iki hafta kat'ı 
7lrlytlflne bqlaamua beldam9or. 

Mısır'ın 
Hazırlığı 

Harp Avrupaga Sıçrıyor mu? 

Roma, 13 ( Özel ) - bken
derlyeden bllcftrildlfıno 16re, 
Mısır h Ok6meti. terhiı edilen 
aıkerlerl tekrar hizmet• çajıP 
mıtbr. Yokaek Ma•r ıuemurlan 
bir tayyare ile Hab8f hududunu 
teftit etmitlerdir. ___ .;.... ______________ _ 
ltalyan elçililüıln ikinci kltiblnin
de trende bulunmadaja ıörtılmüt 
ve tren derhal ıeriye çevrUmiıtir. 

Adiıababada Japılan araıbr
malarda ltalyan elçillil ikinci ki· 
tibl çarııda gizlenmit olduju ma• 
halde bulunarak trene konmuı 
ve ganderilmiftir. 

ltalya ıaefiri Kont Vinçl lıe 
Hab8f bDkGmetinln tekliflerini ka· 
bulden imtina ettltl için mubafa• 
za a!bna ahnmııtır. Elçi bir ıa· 
toya bapıedllmlt ve elçilik blnaaı 
kapablmııtır • 

ltaıradakl 1tebe9 Elçlal 
Roma,. 12 ( A. A) - Habeı 

ltıDderl Ghere Jeıua, mallarının 
ltalyanlar tarafından uptedildiil 
ye kendialnin ltalyan tebaalıpm 
kabul et~l bakkmclald haberleri 
1alaalaaaa1br • 

(Bat tarafı birinci yüzde) ı talealan Deri .urtbwları • 
çıkarılmumı blbl»Gttln 7uak etmİftİI'. Deyll Telgraf 
rortekia de .. acele tedbirleri almak Aul slçltlld Uda t __ ,..~ 
U.eredir. Toptap alın•cak secri ted· I er, ea 
hlrlerin ikinci bölümünün de elecek tal.y~ya yapılan ihracab ~ 

• • • S tecliii saman çıkacakbr. lnsilis 
3 hafta ıçenamde hazırlanmıı olacajı 1 • • .u. _ __:__ L-•-- kod 
k . ·u ....... uran ---- uuauu:ua 
eatirı yor. . sam•n aecilnni~. SoYyet 

ltalrad• AltUslUk ? nm hu arada mllüm rol 071U7acafl 
( Ovr) ün fikri: nılıyar. Çlnldi fİmdİye kadar 1 
Gelen haberler ltalyan ordUMmun semileri petrol ,... masot ihtiy • 

durumunun süçleftiiini söıteriyor. :Jkde altmıflDI Raqadan tedlill 
ÖhGr yandan, Alp dailarmm ite ya• yarlardı. 
mnda aiyual bir altüatl&k olmak ihti· Rusya, ihtimlrf.: s&-eceii .arar 
mali, her •akitten daha lmYYetli si- naaebetile •smiaat iati)'.c.ldir· 
rtlnmektedir. Nihayet, dUpnanı yen· ...._pma da ayni hatb 
mek ıuretile pU.ldlrtmek •e dGpnana takip _.._. m6mldindür. ,,_ ..... ~ 
ne bir kant yer, ne de hiç bir ekonomik kararlan kanun mahiyetinde 
kasanç yermemek niyetinde olduklan )er Ye hllkUmete yapılacak ta 
kanaati haaal olmaya bqlamıtbr. tlen iltarettir. Bu Hheple tecl 

it 1 T 1 
derhal tathiki heldenem••· ., ..... 

(Popiiler) de eliyor kiı Mornlng Post ı 
İtalya taaaladır. lktuadi tedbirlerin Zecri teclhirler komite.i, m 

ciddi olacajuu anlamaya bqladıia sllti ima hir m6cldet içinde ltalya il• 
Habeıiatandaki ıiiel .ıiceler de Muao- matik mtinaaebetlsin keailmesİ99 
liniyi aeYindirecek mahiyette deillclir. rar ...-ecektir. 

lnglllz Basını Deyll Ekspres 
Londra 12 (A.A.) - Ulular aoeye- balyaya karp tathik edil.-k 

teei irtibat .... teklif lwniteaiain, Hahe Ambarsoau, balyan sömürse 
laalrkand•ki Ambarpp kaldll'IDUI den semilerbı arafbnlmalan d 
~ lncilis matbuab fll mi- Bu da nilaa~ ltir barp hal&AI ... .., 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Borsanın 1 

Yazanı 

IC•dirc•• 
/Ca/lı 

Kemal Reisin Adı Yediden Y etlnişe 
Kadar Herkesin Ağzında idi •. 

Balıkta.n bot döndüiii bir gÜn Ke-' 
mal reis Midilliye gelmitti. Hemen o
raya gitti. Yalandan ve hayran hayran 
bakıyordu. Ahmet reiı onu görür gör· 
mez hemen yanına kotmut: 

1 - Bizimle niçin gelmiyonun? 
Demitti. 
Boğa Hüseyin hemen cevabı yapİf

tır111Jflı : 
- Ne zaman çaiırdum da aein. 

dim? .. 
Boğa Hüseyin hem dümeni lmlJanı. 

yor, hem de tehire bakıyordu. 
Sağda onnanh ve byahk tepeler ..• 

SQlda sazlıklar, fundalıklar ve ta ileri
de yazın kuruyan kıfm bataklık olan 
uzun bir toprak parçan ... Bunların or
tasında dik bir yamaç ve tepesinde bir 
kale ... 

Burası Paga., yahut (Kadife ble-
ai) denen yerdi. Kemel Reisin, Akdeniz• dehf81 -l•n ftloau dU,men 

Körfezin kartı yakui a pmlarla •••llerlle beyle .. Yatırdı 
örtülü bombot ve lllD tepeler " dai· Kemal reisin yüzünde bir ıülüm- y.a ıularmda bile dütmanlara üç bu-
larla çevrİlmİftİ. seyit ıörüldü: çuk attırırım ••• 
kemal Rel~ -Aferin Hüseyin!- Göreyim ıe- Kemal reis boı bulunmuı ve ne 

ni ! .. zamandan beri tasarladığını timdi a-
G eligor J Diye mırıldandı. Kendiıi de onun çıia vurmuftu. Koca Muslih hemen 
Kalenin af&iıamda lllel'm•• sibi arkaımdan koıtu. · iti kavradı ve Ahmedin kulağına 

birbirinden yiikaeğe kurulan evlerile Sağ Ol doğnı eğilerek: 
uıl ,ehir vardı. lurk ıwiıainin geldi- A l B - Bahara lıpanyaya .ridiyoruz. 
.... · b s an oğa Duydun mu reı·ıı·n dedı·gwı·nı· ..• 
gını görünce üyük bir kalabalık sahi-
le kotuftu. Çevreler, mencfiller aallam- Boia Hüseyin bağırdı: Bodrumlu Ahmet afalladı. O, hiç 
,.,. - Kancalar nerede? •• Kanca... bir dü!ünceyi iyice ölçüp biçmeden. 
,,or: p· M f h l' K 

1 
• ıre usta a emen onun e m6 - Doğrudur, demezdi. 

-. ema reu geliyor, Kemal reiı! •• bir kancayı tutuıturdu: En Bu··yu'"k 
Diye bqkalarına haber veriliyordu. _ Alt.. 
O zamanlarda Kemal reisin adı bii- Boia Hüseyin geminin bordaıın- Sevgili: Deniz 

tün Ege denizinde yediden yet•ite ka- dan dııarıya doiru azıcık uzandı. Geminin filikaıı indirilmi!ti. 
dar herkeıin aizmda idi. Aruıra Kancayı bir atıfta çapanın boıta o- Kıyıdaki halk araiında ıöyle ko-
Türk köylerine, Türk kuahalarma lan ucuaa takb. Sonra bütün kuvve- nuıuluyordu: 
ıataıan, yakan ve yıkan diifmanlar- tile çekince diğer uç kurtuldu ve de- - lıte ..• İtte Kemal reiı .• Sandala 
la ancak Kemal reia uirafabiliyor- Dize daldı. iniyor ... 
du. O, her yana JCtİfİJor, JUl'dwı .,.. -Sai ol Boial- - Ne güzel adam? .. 
ulusun varlıimı koruyordu. Öyle ki Bunu Kemal reia aöylemit ve ıenç - Nice kızlar, karılar ona vur • 
buralarda devletten ziyade ona bai 1---~!- ___ 1_ k 011n ... 
1 

1 k .. • acn:uU111 omuzuna Yuna.naA o f&Dllf- e-
1 ı ve ıuven vard~ b. - Fakat onun denizden batka 

- Vardiy~!- . Onun w lıansi hir insandan umul· ıevdiii yok sanırım .. . 
- ~!'1~;-eıat_ mıyacak kadar PÇlü, &Jllİ zamanda - Doğru söyledin .. . 
T k ur k b ~r borda1a!.. _ • çeTik olUf11 herkesi imrendiriyordu. Biraz ötede eınaf kılıkh olanların 

0 ma . ütün hızile kütije çarp- Bu ıefer ele öyle olmuftu. konuımaları §Öyleydi: 
tılt~~. vadrdıyladnm kumandayı tekrar Kemal reiı ayni zamanda fU ıÖZ· - Gene tıklım tıklım mal dolu ••• 
e ıgı uyu u. l leri ·11 etm;._.• Telm d d ~ d • ı Te -r•=. . e nere eyae enize gömülecek.. 

un a .- Sen, tam bir reu olacalum!... - Su kesimi hiç görünmüyor •• 
Demir Hele Cafer de yanında olursa lıpan- (Arbsa var) 

Kürekler, kayalara konan •ir kar· -:a:a-=-=:ıı-==---::..-====-=====-===z::11ı-=:=-=======-===~ 

talın kanat kıamuı aibi ceminin lıtanbul 7 inci icra Memurluğundan: 
borcluına yana§tı ve ORda kaldı. 

Türk kadirıuı öncedea a1dı1ı Emn· t Sa d v hızla güzel bir dönüt yaptı. Provası· ) y e n J S?J fi a 
nı körfezin aizma, kıç taraf1D1 da 
ıehre çevireli. 

-Funda demiiiiir!
Kemal reis demir ahhna11 için ku

mandayı vermifti. Lnentı. de bu
nu yapmak İçİD claVl'&lllBlflardı Fa· 
kat çapa bir türlü denize clipnüyor
du. Baktılar n bir www baplrj 
lumbar delijine taloldıjuu pdüler. 
K'Urtarmak için pminin borclaam
dan sarkanlar, zinciri JeDiden ,... 
karı çekerek zor~~ Fa· 
kat bütün emekler bop sidiyordu. 

Kemal reis aabıruxlaaıyordu. 
Koca Muslih n Bodrumla Ah

met te oraya kOflllutlardı. 
Kıyıya biriken ve onlara hakan 

· bütün bir Jehir halkınm önünde ne 
ayıp ,eydi. 

Bundan baıka gemi ele riizgir al
hnda kıyıya doğru sürükleniyordu. 
Kıçtan karaya oturmak hir feliket 
olurdu. Kemal reiı yeniden kürek
leri çahttarmak ve açılmak için ha
zırlanıyordu. Bu sırada Boia Hüse
yin reisin yanında duran Cafere ıea
lendi: 

- Cafer! •• 
Cafer hemen koıtu. Boğa Hü

seyin dümeni ona bıraktı. Sonra bir 
yıldırım hızile ıeminin provasına 
ııitti. 

300 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril· 
mealne kar~ •erilen Ye tamamma 1600 lira kıymet takdir ed'len 
Galatada Arapcaml mahalleanC:e Mina aokajıoda eski 21 yeni 
29,2911 numaralarla murakkam ahşap bir hanenin tall)amı açık art· 
tırmaya Yaaedilmiftir. 
Artbrma pefindlr. Arttırmaya iftlrik edecek mOıterllerin 
kıymeti mubammenen'n % 7,5 nlsbetlnde pey akçesi ••ya 
millt bir bankaam teminat mektubunu hlmil olmalan icap 
eder. Müterakim ••rıl. tanzifat, tenvir:ye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma prtııamesl 22/10/935 tarihine mllsadJ Sala 
sini dairede mahalli mahau•una tat'& edilecektit. Birinci arttır
••• 14/111935 tarihine mllsadif Perşembe gftnl dairemizde 1aat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meti mubammenenin % 75 ini bulduğu takdirde liıtte bırakılır. 
Akai takdirde aon artbranın taahbidü baki kalmak Gzere arttırma 
on beş srUn daha temdit edilerek 29/111935 tarihine mftsadif 
Cuma athıll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın UatUnde bırakılacaktır. 
20J4 numaralı icra ve iflil kanununun 126 ıncı maddealne tevfi· 

kan haklan tapu ıicillerile aabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranan ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve huauılle 
faiz Ye maurife dair olan lddlalarmı illn tarihinden itibaren 
20 sıUn zarfında enakı mllsbltelerlle birlikte Dairemize bllcllrmelerl 

• lazımdır. Akal takdirde hakları tapu alcillerile 1abit ohmyanlar 
aatıt bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. Daha fazla mal6mat 
almak late1enlerin 93417216 numarah dosyada mevcut enek ve 
mahallen haciz " takdiri kıJ1D•t raporunu ı~rtıp anlayacaldan 
illa olaaar. (M 12) 

ı Şehzadebafmda H i L A L sinemasında .-... ı 
Buglln bu gece : iki büyük filim birden : 

RONALD COLMAN G E O R G E 8 
KAY FRANCIS O 8 R 1 EN 
tarafından tarafından 

GüNAHIM AŞKTIR KANUN MUHAFIZI 
Hieat, içtimai, büyük filim. heyecanlı avantür filmi. 

Duhullye 20, Paradi 15 kuruftur, 
Bugt\n dnamt matineler t 1 den itibarendir. 

1 Bugün S U M E R stnemasmda 
Eıı fazla seYdiğiniz 3 bDyUk artilt 

MAGDA SCHNEIOER • THEO LINGEN - WOLF ALBACH RETTY'yl 

A Ş K K A D R 1 L 1 ( Dle Katz'ın Teck) 
Neşeli vı eğlenceli komedi müzikalinde görünüz. 

ilbetenı PARAMOUNT JURNAL 
Bugün 1aat 11 de matine • Duhuliye 35 kuruıtur. 

Jm~ Biletlerinizi alırken kuponu istemeğl unutmayınız. ~-ır~ 

Sürüsünün hsyatıııı n hüriyetini 
mtldafaa eden hakikt bir kral at ı 

REKS 
V AHŞI ATLAR KRALI 

Naılt • Ertutrul Sadi 
Şehıadebatı TURAN 
tiyatroıunda Bugüa 
lS te, ıece 20,80 da 
BEŞTE GELEN 

Vodvil 3 perde 

Tepebqa Şehir 
Tiyatrosunda 

18-10-935 Pasar 
çocuklara aut 10 

13-10-936 Pauı 
ıündb ıaat 16 de 
18-10.936 Pazar 
aktAm aaat 20 d• 

YARASA 
SUrerr• Opereti 

Yeni kadroılle Franaız ti7atroıwıcla 
Her aqam ıaat 20.1~ de 

Emir Sevlror 
Operet 3 perde 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 
Yeminli Uç ehli vukuf tarafından tamamına 13470 Ura kıymet tar 

dlr edilen Beyoğlu Katipmustafa Çelebi maballeal Hocasade ye yeni 
ıokağl eıki 13 yeni 17 No.lu tevslll apartman açık arttırmaya yazedll
miı olduğundan 14/11/935 tarihine mllıadJf Pertembe gtlnl nat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmaaı icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenln % 15 ini bulduğu takdirde mDıterial 
tızerlnde bırakılacaktır. Akıl takdirde en ton artbranm taahbndl 
baki kalmak üzere arttırma lSr&n müddetle temdit edilerek 291111935 
tarihine mUıadif Cuma rOnU ıaat 14 ten 16 1• kadar keaa dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kı7metl muhammr 
nenin% 75 nl bulmadıiı takdirde ntıı 2280 No. h kanua ahklmıa• 
tevfikan geri bırakılır. Sataı peılndir. Artbrma7a lftlrlk etmek lstr 
7enlerin kıymeti mubammenenln % 7,~ nlıbetiade pey akçeli yeya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hlmll bulunmaları llzımdır· 
Haklan Tapu aicilll Ue aablt olmayan ipotekli alacaklar da dlter 
alakadlrlnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Ye husuail• 
faiz •e masar.fe dair olan iddialarını enakı mtısbitelerl lle bir 
likte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gibi aarfanda clairemld 
bildirmeleri lazımdır. Akal takdirde baldan Tapu uciW ile ıablt 
olmıyanlar ıatıı bedelinin paylaımHından hariç kalırlar. Mlterakl• 
verıi, tenvlrlye, tantlfiyeden mtUevelDt Belediye raıumu ye Vakd 
lcareıi bedeli mtizayededen tenzil olunur. Daha fazla maliimat al
mak isteyenler 30 • 10 - 935 tarihinden itibaren berkesin 11örebU. 
mesi için dairede açık bulundurulacak artbrma f&rlaame.ıl• 
34/1964 No. hı dosyaya m8racaatla mezkat dmyacla meYcut ye..
lki gCSrebilecekleri llln olunur. "6413,, 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1119,750 metre mık'abı 111llıkirat ıandıkları ı ~5/10/935 Cuma 
için muhtelif eb'adda kereate. nat 11 de 
620 metre mık'abı Ciball labrlkuı ıandık- ı 1/11/935 Cuma 
hanesi için tam boy kereste. aat 11 de 

Yukarda miktarı yazılı keresteler hlztılannda yaah rtto ,.. 
ıaatlerde pazarlıkla satıcı alınacaktır. Talpleria ıartnamelerl almak 
için her ıün ve pazarbk için de tayin olunan g8n ve aaatlerd• 
Kabatqta Levazım Ye mllbayaat fUbeıl alım •atım komiıyonun• 

mliracaa tlarl. 116365,, 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuzda yapılacak 1eçme sına•• gllnleri 
mittir. Namzet 1aulmıı olanlann bu ınnlerde 
ıekiz buçukta Yıldızda Okulda bulunmalan. 

14110/935 Puarteıl : Riyaziye, tabilye 
15/10/935 Salı : Edebiyat liaan 

aıağıda gösterll
ıabahleyin saat 

'6322' 

16/10/935 Çaroamba : Felsefe, içtimaiyat, tarih, cotrafya. 





10 Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Tll'kler Yaıuı: 

M. Turhan 

Hadım Süleyman -Piri Relı- Murat Relı 

Reis, Bozulmuş Bir Do3eydi Ali 
nanmayı Yeni Baştan ihya Edecekti 

Bu gidit ııraıında ne yaman bir va
aifeye memur edildiiini anlamıtb• 

ltturat reisin - Recep ve Selman gibi 
'iki yiğit denizciyi kurban verdiii hal· 
Cle • baıaramadıiı bir itin yapılması 
kendinden bekleniyordu, hem de yıp· 
ranmıt ve zedelenmİf bir filo ile! •• Bu, 
aerçekten ölüme davet olunmak ıilti 
birıeydi. Fakat Piri reiı, yüreiinde yii:ır: 
aöıteren heyecanın ateıini kaybetme
miıti. Hatta bu atef Baıraya gelince 
bir kat daha çoialmıt bulunuyordu. Çünkü, 
Hürmüz boğazı aizında yapalan sava• 
ıın yorgunluğunu haykınr ıibi ıörünen 

"aemileri, yoldan aeri dönmenin ıztıra· 
. bmı omuzlarında taııyan boynu bükük 
levendleri gözile aörmüıtü. Şimdi o ıe
nıilere can ve derman vermek, o bü
kük boyunları düzeltmek, o dönüt ha· 
brasının acılannı silmek azmile ve ihtiya
cile tutuıuyordu. 

• • • 

aradan çekilmiılerdi, denizin dibinde 
ebedi uykularını uyuyorlardı. Leventler 
ve kalyonlar bu eksikliğin acııım sez
mekten, için için yanmaktan ıeri kalmı· 
yorlardı. Gönüllerde yaııyan hınç, itte 
bu yiizden de çoiabyordu, coıkunlatı· 
yordu. 

Ruzıir, pek uyıun deiildi, yürüyüı 
yavq ıicfiyorclu. Katiften Babreyne bir 
kaç ıünde ulatılmıth• Seydi Ali reis 
bİT propaıanda ve bİT ıöıteri ziyareti 
olmak üzere filoyu adaya yanaıtırdı, 

Bin kitilik bir müfrezeyi karaya çıkar· 
dı, Münime kuabaıına kadar yüriİ}'Üf 
yaptırdı. Piri reiain Basra körfezine 
ıeldiii ıüne kadar Portekizlileri efen
di lAIUIDlf olan Babreyn İmam1, telitm· 
dan ve korkudan ne yapacafını bilmi· 
yordu, Seydi Aliye tabak tabak inci 
yolluyordu. Bilıen denizci, Piri Beyin 
mal toplamak hırıile asker araaında 

uyandırdıiı kızıınlıiı duymuıtu, bu 
SUvert• Dolru sebeple kendine ıönderilen incileri, bü-

Bu sebeple Baaraya adım atar atmaz tün reislerin gözü önünde bir torbaya 
kollarını sıvadı, geceyi ıündüze kattı, koyduruyor ve ağzım S.,tarde süvari· 
gemileri baıtan bata kalaf atlattı, yel· sine mühürletiyordu. 
kenledi, kürekleri onarth, topları cili- " Al lncllerlnll .. 
)attı, parlatb, Levendlerin arasında Amiral aemilere ıu ve bulunabildiii 
Clolaıarak onların imanını çotalttı ve kadar erzak abndıktan sonra demir al· 
•her ıeyin tamamlandığ1nı anlayınca ma emrini verdi, bu emri vermezden 
emir verdi: Süveyiıe doğru yola çıkı· önce de Bahreyn İmammı çaiırttı, gene 
lacak, haydi arı!.. bütün kaptanların gözü önünde inci 

Filo, evvelki çıkııtan daha derin, torbasını getirtti, imama maılaiının 
tlaha coıkun bir heyecan ve bir aevinç eteiini açtırdı: 
~çindeydi. Murat reisin arkasında J'il· - Al dostum, dedi, incilerini! •• Bun
rürlerken yaln1z aavaı özlemi tqıyor- lar bize ıerekmez. Türk gönül incisini 
)ardı. Şimdi o özleme bir de öç alma sever sen de yüreiinde biz\m için aevai 
hıraı karıımıt bulunuyordu. DUpnanla taıırıan en büyük inciyi bize sunmuı 
karıılaıır karıılaımaz her levent, bir olursun. 
kasırga olup yürümek, onune gelecek Eteti ıibi aizı da açık kalan imamın 
gemiyi devirmek ülküsile çırpınıyordu. incileri araıına bir keae altın ath: 
Her Türk aemisi koynunda biTkaç yiis - Bu da aana benden armağan ol-
•i dap tatıyor sibiydi 'H İnsan auretia• sun! 
~e aörünen bu ruhlu, ıuurlu sirdaplar Artık Hürmtiz boiazına 1ririlmi1ti. 
tlüıman donanmasını boimak için 1&• Gene yavaı bir yiirüyüfle yol alınıp gi· 
la: ·:;ızlanıyorlardı. diliyordu. Koca ftloda uyuyan tek nefer 

Filoya Sellm yok ıibiydi, biltiin sözler - aece gün· 
Seydi Ali reia, Bura körfezini qıp avdı düz • ufuklarda dol.,.,-ordu, dlipnan a

~enize çıkmadan önce bir yürek borcuna nyordu. Fakat bu arayıı boıa gidlyor
ödemek istedi. Lebaa kıyumca yürü- du, diifmandan iz ve izer sörünmüyor· 
ye ·ek «Katif» e vardı, orada aancıak du. 
J>eyliği yapmakta olan Murat reial zİ· BUyUk Mezarhk 
yaret etti. Seydi Ali reis, Katifte kalaa Murat reia kumandasında bulunu· 
M ..ırat reisin ıahsında donanmadan •J'· turken düımanla karıılaıılan yere ge· 
rılarak gerilerde kalmıı büyiik bir filo lindiii sün filo, yeni battan ve pek de
«leieri buluyordu ve onu selamlama· rin biçimde heyecanlandı. Dalga dalga 
C:lan uzaklaımak iıtemiyordu. kabaran deniz orada, o sahada bir me-

• 

SON POSTA B;rincl Teırln 

Geçen Bilmeceınl- ı· 
zi Doğru 
Halledenler 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 
DEFl"ER 

T anus Türk ocağı mektebi sınıf 5 ten 
242 Ali Dönmez, Konya Ereğlisi buğday 
alımında Hamza oilu Recai, Bordur orta 
rnekitep talebesinden 705 Beyhan, Kon
ya Pürçüklü mahalleıi No. 2 7 de Sema
hat, Ankara M. K. ilk okulu 2 inci sınıf 

60 7 Sabahaddin. Konya Ereğlisi buğday 

alımında depo memuru Hamza kızı Nesi
be, Kütahya mektupçusu Şükrü Gül kzı 
Kamran, Aksaray Hasanbabada Kınk tu
lumba No. 9 da Mes'ut, Kadıköy Moda 
Ücad. Muradiye sokak No. 50 de Saba
haddin Önder, Tarsus podtahane kar§ısı 
No. 1O1 de kahveci Ahmet oğlu Abdüsse
lam, Sivrihisar hakimi Faik kızı Meserret, 
Ankara Doğan mutfak sokak No. 12 de 
İhsan kızı Mefk6re, Yozgat P. T. T. Met. 
oğlu A. Yaşar, Amasra P. N. N. mevrude 
dairesi Bürhan vaıntasile Asude, Ankara 
İnönü mahallesi Omağ sokak No. 21-23 
te S1tlu, Ankara Cebeci Cumhuriyet fırını 
yanında No. 1 O da Orhan Özgören, Gö
nende arabacı Mustafa oğlu Hasan, Anka
ra Ulucanlar Topçu sokak No. 7 de Sa
biha, Muğla Dağ livası levazım müdürü 
oğlu Haltlk, Muila Bay Şerif oğlu Necip 
Feyyaz, Konya M. Kemal paşa cad. No. 
19 da Sami Sönmezaoy, Ankara Arslanha
ne yokuıu Alsaç sokak No. 14 te Hikmet 
İsmail. 

DEFTER 
Erenköy Bağbaıı sokak No. 4 te Leon· 

dra, Sivas avukat Gani vasıtasile Adile, 
Diyarbekir nafia muhasibi oğlu Mehmet 
Akın, Ortaköy Karakaş sokak No. 6 da 
Faruk Ank, Diyarbekir nafia muhasibi oğ
lu Naki Akın, Beyoğlu Bursa sokak No. 
15 te Vasil." Beyazit Cumhuriyet cad. No. 
20 de Zekeriyya, Beşiktaı Yenimahalle 
Rübab sokak No. 23 te Necdet, Bursa kız 
muallim mektebi 3/ B de 750 Feriha Şirip, 
Adapazar ceza evi gardiyanı Ali oğlu 
Bahaeddin, Ankara gümrük tetkik kalemi 
evrakı müsbite mümeyyizi Aziz kızı Ne
zihe, Çorlu Yusuf Ziya kızı Necla, Çorlu 
bakkal Emin Aksoy kardeıi Halit Aksoy, 
Ankara Demirtaı mahallesi Hacı Musa B. 
cad. No. 30 da N. Ceylan, Alpullu mekte
bi 2 inci ıınıf Sevim, Ankara Hacıbayrnm
da Sofular çıkmazı No. 2 7 de Cezmi, İz· 
mir Göztepe tramvay cad. No. 1O18 de 
Mediha, Eskişehir Cumhuriyet mahallesi 
Tuğra sokak No. 1 7 de Nazım, Konya 
Çiftemerdiven mahallesi Meydançeşme 
No. 39 da Sıtkı Babacan, Hayrebolu tahtir 
bina komisyonu azasından Rahmi, Bursa 
Muradiye Çifteçınar Azap camii No. 1 5 
le Doğan, Samsun Motoı oğu Hüseyin 
mahdumu Cemil, Tekirdağ topçu alayı ta
bur 1 kamutanlığı yazıcı Hüseyin onbaşı, 
Ödemiş orta mektep No. 81 de Şükrü Me
riç, Samıun Kefelizade Osman ve şüreka
ıÜı mağazasında M. Salih, Ankara emni
yet işleri müdürlüğü şube 5 te 2 inci komi
ser Avni oğlu Mazhar Osman, Samsun 
Kefelizade Osman mağazasında Ahmet, 
Ankara Sü bakanlığı harbiye dairesi şube 
4 te binbaıı Şevket vasıtasile Ercüment. 

Yedinci 

Brayton Vak' ası 
-1- 1 yarıtı olduğundan herhangi bir 

dan geçecek olıa ıörülme 
İhtiyar, ağzma bir iki tane kuru imkin yoktu. 

üzüm attı, geveledi, yuttu. Sonra Önce gazeteler iti alaya 
birdenbire benden tarafa dönüp: lar. ' 

- Siz, hiç Braytona gittiniz mi? _ Bay Morton nerede, 
Diye ıordu. musunuz? 

Ve cevap verme?1e meydan bırak- Suali bir çok ,.kalan vesile 

madan, devam etti. yordu. Lokantalarda, plajda, 
- Ben bir kere, orada bir hafta ta herkeı biribirine bunu aoruPt 

kadar oturdum~O tarihte, Edvard kasından katıla katıla plüyo 
Skinner, ağır bir ittihamla orada Herkesin·kanaatince, Bay M 
sorguya çekiliyordu. Bilmem o me- kim bilir hangi bir yoıma ile bit 
seleyi hatırlar mıımız?. Brayton'un rafa kapanıp, kalm19b. Likin. 
ileri gelen eırafmdan Bay Franıiı dan üç gün geçip te, fabrikat3r 
Morton, haniya kaybolmuf, sırra dana çıkmadığı cibi, kanıı da 
kadem basmııtı.. Bu adam zengin- derinden haıta düıünce, alay 
di, mes'ut bir izdivaç yapmııtı, gü- cana döndü. 
zel bir konakta oturuyordu, melek Herkesin aizında cinayet I'" 
gibi çocuklan vardı, ve günün birin- ları dolaımağa ba9lıyordu. 
de anıızın ortadan yok oluvermiıti.. Bayan Martonun, ortadan yok 

Bay Franıiı Morton, Brayton iu pn, üzerinde önemli bir 
tehrinin Saıekı meydanındaki bü- bulunduğu söyleniyordu. 
yük evlerden birinde kanıile bera- Bunun yanında bir takım 
ber oturmakta idi. Bayan Morton rivayetleri de çıkmııtı. Bu çl~ 
Amerikanvari tavırlarile, kibar zi- vayetler Bayan Martonun tabii 
yafetleri ve Paristen getirttiği zarif mazisini de bulaıtınyordu. 
elbiselerile ün almıı bir kadındL Kocaıını ne yapıp yapıp bu 
Kendisi, Amerikalı bir milyonerin azmeden kadıncağız, polise, bit 
kızı idi. Bir kaç yıl önce Bay Morto- kım beklenilmedik itiraflarda 
na aıık olarak, onunla evlenmiıti. lunmuftu ... 
Halbuki Bay Marton ne yakıııklı, Ertesi perıembe ıflnl, akpdl 
ne de kibar tavırlı bir adamdı. An- zetelerinde tu haber çıktı: 
cak namuılu ve itini biU1' bir fabri· «Zabıta, Kingı caddesindeki 
katördü. ael panıiyonunun muhtelif od·-F-~ 

Bay Morton çok muntazam bir da yapmıt olduiu &rafbrmalat 
hayat yaıardı. Her sabah Londraya ticesinde Bay Martonu meydaO' 
gider, ak tam trenile de dönerdi. Q. karmağa ve kendiıinl ancak 
nun içindir ki, 17 mart, cuma günü mağa muvaffak olmuıtur. 
akıamı evine, yemeğe ıelmediğini hemıehrimiz geçen 17 tarihli 
görünce bütün ev halkı ppkaldı- günündenberi buraya kapatılJllll 
lar. ıoyulmuttur. Poliı, kapıyı kırıl' 

Kahyaları Hales, Bayan Mar to- odadan içeriye girdili zaman, 
nun pek fazla merak edip, ağzına Mortonu adeta açlıktan ölecek 
hemen hemen hiç bir§ey koymadığı- vaziyette bulmuıtur. Kendiıi bit 
nı mütahede etti. kemlenin üzerine ıımııkı bail 

Gece aaat onda, istaıyona bir a- bir halde idi. Baımı aarmakta 
dam yollayıp, Bay Mortonun oralar- kalın bir pi, ayni zamanda 
da görülüp 1rörülmediiini ve yolda tıkıyor' nefes almuına enıel 
bir kaza olup olmadığım ıordurdu· yordu. Kurtancılar tam v 
lar. Bu adam, iıtaıyon memurunu, yetiımitlerdir ! Zira Bay M 
orada polisleri, hamalları birer bi- dört gündenberi içinde bul 
rer ıorguya çekti. Hepıi de o sabah öldürücü durumdan ancak 
Bay Mortonun Londraya gitmediii· nün harikulade mukavemeti 
ni, kendisini biç bir an iıtasyonda ıinde aağ çıkabilmiıtlr. 

Bütün reisler ve leventler, amiralia zarlık hi .. i veriyordu. Yüzlerce Türk 
bu tutumundaki inceliti aezmiılercH, çocufu, baılarında Recep ve Selman 
kendine biT kat daha bailanmıılardı. reisler olduiu halde, bu mezarlığa gÖ· 
Ayni zamanda eski baıbuğlann1 da kil· mülmüılerdi. Bu büyük ölülerin ne gÖ· 
me küme giderek görmüıler, elini Öp· müldükleri yer belli idi, ne yattıklan 
m:.iıler ve ıerefine toplar atıp ıenlikler derinlikleri noktalayan bir alamet var
yapmı§lardı . Seydi Alinin mertçe neza· dı. Bununla beraber herkes, vatandan 
kelinden, yoldaılarm gösterdiji derin binlerce mil uzakta ve vatan uğrunda 
saygı ve sevgiden göğıü kabaran Murat can verip ıiden mezarsız ölülerin dal· 
Bey donanmanın Katif ten ayrılacaiı galar üstünde dolqan ruhlarını sezi • 
eün kıyıya geldi, amiralle ve bütün re· yordu, dizçaküp ve göklere el açıp on-

görmemiı olduklarını ve yolda her- Bay Morton evine naklediıosif 
~~---•••••••--Q,lıııı. hangi bir kaza vuku bulmadığını kendiıini tedavi eden doktor 
Hayatın neşesi söylediler. ıin tebıir ettiiine 1röre, iyi 

ıa, çabucak iadei afiyet etmetİ Dl·nç olmaktı- Ertesi ıabah oldu, poıtacı, Bay 
"• mali kuvvetlenmiıtir. 

Mortondan hiç bir mektup getirme

islerle kucaklaıtı: ları ıelimlıyordu. 
- Tann, dedi, yardımcınız ol~un, Denizciler gibi gemiler de vazifeleri-

aı,;ıklarda dütmanla karıılaıacağınızı ni yaptılar, sünü ve ydı olmıyan bir sa
umuyorum. Gönlüm sizinle hiledir. İn· vq tarihinin Türk kanile yazılmıt ol
ıaallah yenersiniz, yüz akhğile yurda dutu yeri top atmak suretile selamladı 
dönersiniz. ve bu raıimeden ıonra batıya doğru 

Aakerln Hıncd dümen k1r1ldı. Görünürde düıman ge· 
Bir filo demek olan Murat reis ka· ne yoktu, Farı denizi gibi Hürmüz bo • 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtf rir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
giderir, ya9amak neşesini iade eder. 
Ecsanelerde ,bulunur. 1stanbulda 
fiyatı ıso kutuı. Tafaildt için Oıılata 

Poıta kutuau 1255 

. rada kaldı, donanma yola çıkh, rama· ğazı da artık seride kalıyordu, yavaı 
zana beı on gün vardı, fakat bayram yavaı sözden siliniyordu, umman kıyı
ıimdiden yapılıyordu. Çünkü gene bir ları aağa ~hnarak hedef'e, öz yurda 

aavaı kokusu alınıyordu. Herkeı sözti- doğru gidiliyordu. '-~·-••••••••••ır 
nü Hürmüz boğazının ağzına dikmisti. Kark GUnlU~ Yol latanbul ikinci Hila Memur· 
Gene orada düımanla kartı11lfftcak..;.. • Bir gün güneı doğarken kıyıda bir luGendanı MGfliı Ni!tola Golındırııın 
nı umuyorlardı. Filo; gemi bakımından §ehir belirdi ve bütün aemiciler ıözleri maHaına mOracaat eden Şevl<etia 
ıene eski kuvvette idi, on bet parçadan 0 görünüme çevrildi, dillerde bri isim kaydettirditi !93 lira 87 kurutun Ye 

ibaretti. Öbür çıkııla bu gİrİf arasında dolaıtı: Horfkan. Bu umman kasabala- Leonida Kalaroni ye fÜrekAıının 
bir fark vardı: Askerin hıncı! .. Bu, fi- rından biri idi. Denize yaslanarak ve- iatediti ayrıca 300 Jiraaın altıncı aıra• 
loyu kuvvetlendiren bir amildi. Buna rimıiz ömrünün bot saatlerini öldürü· ya kabu!One n bu ıuretle aıra defte• 
kartı büyük bir eksiklik seziliyordu: yordu. O ıün ramazanın onu olup Bas- rinin düzeltilmesine lfliı fdar .. ince 
Recep ve Selman reislerin yokluğu. radan kalkıldığındanberi tam kırk gün k rar verilmif olduğu ilAn olunur. 

(Hamiş: 98 numaralı tefrikamızdaki geçmit bulunuyordu. Katifte ve Bah- -·-----------·---
Seydi Ali reisin beyti yanlış dizilmiştir, reynde verilen molalar aradan çıkarılır
okuyucularımızın bu yanlışlığı hoş görme- ıa bir aydanberi durup dinlenmeden, 
lerini diliyerek beytin doğrusunu yazıyo- ıu almadan yürünülmüt demekti. Bun
ruz : dan ötürü gemicilerde bir toprak özle-

Noln mücrim isek yarın şefaat hakkımız mi f&hlanıvermiıti. Şu üstüıte atılmıt 

vardır tat yığmına benziyen kasabaya çık· 
Dayansın zühdüne zahit bizim allahımu.: mak, kırk ıündür dar ve çok dar bir 

vardır çerçeve içinde uyupn ayaklara bol bol 
Onlar ba~h ba§ına birer kadirga, birerıkoamak imkinmı vermek istiyorlardı. 
bJyon. bırer baıtarde demekti, fİmdİ · .{Arkala var) 

r • Beşlktaı 9' 
DİKİŞ YURDU 1 
Talebe kaydı açıktır. Biçki 
dikitten baıka ıapka, çiçek, 
korsa ve boya itleri de Gtre
tlllr. Ayr1 Ocret alınmaz. Aka• 
retler No. 64. Telefon: 43687 

Okuyucularımıza, lıer z 
di. gibi bu sefer de dirayet ve ıüt' 

Bütün geceyi uykusuz, ağlamakla iıpat etmiı olan kıymetli po • 
geçirmiı olan Bayan Morton Lon· 

zin bu itin suçluıunu ele g-0~ 
draya, kocasının yazıhanesinin bu. 

olduğunu da ayrıca ve memn 
lunduğu büyük binanın kapıcııına 

ı le mujdeleriz.» 
telgraf çekti. ki aaat ıonra ıu ce-

- 2 -vabı almııtı: 

«Bay Mortonu ne dün ne de bu
gün görmedim.» 

O gün öğleden ıonra bütün Bray
ton bu esrarengiz tegayyüp vak'a· 
aile çalkanıyordu. 

Aradan üç gün geçmiı ve henüz 

ihtiyar, ceplerini, ıaliba ~ 
kitki ıicim parçasını aramak 
ıadile, botuboıuna karııtır 
sonra, ıözlerine fU ıuretle 
etti: 

- Bu mesele, daha baıl 
danberi neden beni bu türlü 

hiç bir iz bulunamamııtı. dar etti, bilmem?. O kadar eı 
Bu zat kasabada o derece tanın- giz bir ciheti yoktu. Baait bir 

mı§ idi ki, buradan bir yere ayrılıp l lık vak'aııydı. Lakin ben, be". 
ayrılmadığını tayin etmek çok ko- denıe bu itin içinde bir fevkal 
laydı. Halbuki kendiıini istasyonda ıeziyordum. O kadar ki, du 
gören olmamııtı. Ayni zamanda, o Brayton trenine atladım, gittb") 
gün memlekette büyük bir bıııklet 1 (Arkası ~ 

Kaligrafi Ve Okul 
defteri satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebeai için bastardığı ve KUltUr Bakanlığı .... 
taHlye ettlti her çeflt defter vekaligrafllerln ıatıf1; 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACI HAN ALTIND~ ..... ~ 
NUMARALI Matazachr. (2959) (b3"' 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 
·-----~~Her hakkı mıhfuı.dur •<CI __ ,.,. 

Çerb~; z. V~ra'nm Tekliflerini. ~ir 
Hoşnutsuzlukla K:.1bul Etmıttı 

- Evet amma, bu~ -;~k~bil J ğile bllJını katıynrak, dütünür gibi ol

Len de senden bir hizmet bekıerım. muştu. 
E · · M d - Hayır Söyle - mrınız a am. . 

- d edd" l"' hareketi ... - Burada konuşmak dogru e· Çerbonun bu ter ~t u ·-· . . ' 
ııl. Şu kapıyı, tekrar kolayca açıla· Veranın nazari dikkatim celbettıgı ıçın 
~k surette kapıyalım. Ondan sonra, sordu: 
Lır köıeye çekilip konuıahm. .. _ Zmnedersem bir şey söylemek 

- Çok haklısınız, Ma.dam:_~~- istiyordun?. 
laa~e ediniz de, kapıyı ıstedıgınız 1 - Evet amma, biraz ayıp olacak. 
tekılde kapatayım. . . . .. . -· 

Ver k k sırtını du· Belki sızı gucendırecegım. a, arsaya çı ara .. 
~ara dayadı. Çerbo, belindf"ki . - Hayır aoyle. . .. 
1-~ «ayı! kemeri çıkardı._ Bır - Hiç fÜpheıiz ki, y~paca~?ız ha-

Ucunu kapının halkasına bagJadı. reket benim üzerime vazıfe değil. Yal· 
kapıy~ ~ekti kapadı. Öteki ~cunu nız yapacağınız işte muvaffak ola~a· 
)ere uzattı. Üzerine büyük bır taf manızdan korkarak bir fey sormak ıs-
lc:oyarak ilmek yaptı. tiyorum. 

Şirndi Vera ile Çerbo, arsada ba§· - Sor. 
l>aıa kalmı§lardı. Yavaf !av~§ yı· _ Pek o kadar ahmak bir adam ol
~ı~ duvarın kenarına dogru ılerle· madığım için; sizin, herhalde kıyaf e
:•§ler; orada çömelerek konuşma· tini tebdil etmi,, yüksek bir kadın old.ı· 
a haşlamıJlardı. ğunuzu anlıyorum. 

Vera, koynundaki para çantasın· E 
d 'k' k Ç b ver· - vet. 

SON POSTA 

Üzüm 
Alışverişi 
Hararetlidir 

Izmlr, 12 (A.A) - Üzilm ku· 
rumunun bir mUddettenberl ge• 
rek lzmlr gerekse Hinterlandında 
deYamlı surette tirden alması fi· 
yatlar fizerinde beklenen durluğu 
aağlamaya baılamışbr. · 

Düımek lhtlmalJ göıteren 
flatlar kurumun zamanında yaptığı 
gibi Uç günden beri do fiatlarJ 
hisaediHr bir yUkaelme başlamıt· 
tır. Boraada alış veriı hararet· 
Jldir. 

Kurumun iç piyasalarda yap
tığı nazımlık dıt piyasalarda da 
iyi tHir uyandıracaktır. Kurum 
Hretmenlerin malım satın almağı 
tercih etmektedir. Fi) at yUkseli· 
şinden doğrudan doğruya Urot· 
menlerimiz fayda görecektir. 

Türkiye Surf ye Emlak 
hilafnameıi 

Ankara, 12 (A. A ) - Tilr· 
kiye ile Suriye araaında iki taraf 
tebalarmın emili ki hakkında l 932de 
iaı:ıalanmıı olan itilafname hU· 
kümlerl l 1 birinci teırlndsn iti· 
haren Uç ay daha uzatı:mııtır. ~n ı ı lira çıkarara er oya Fak t h k benim gibi anlayıs-

lnış: - a' er CI • s·· ç fi At ld 
- Şimdilik şunu al. Yanımda Jı olmaz. O~u~ içi~, e~er sefarethan~: nrtte arşa ar ı 1 

daha fazla .para yok. Fakct y~r.ın ye girmek fikrın~e ısenız~ !kapıcının 51 Siirt, 12 (A. A.) - Uray ku· 
6kşarn bu kapının önfüıe gelebıhr· zi bu kılıkla içer:ı sokacagından pek 0 rulunun karan üzerine bUtllo 
•en sana birkaç misli para daha ve· kadar emin değilim. baynnlar çarşafı atmıılardır. 
l'ebilirim. _ Bu, sana ait bir mesele değil, 

Demiıti. Çerbo. Senin bu geceki vazifen, sa-
Sahte lalm dece bana Rus sefarethaneıini göster-

. Veranın bu sözleri, Çerboyt.1. ~a· mekten ibarettir. 
fıfçe titretmiıti. Çünkü kendı ıle y k mk. "f ? 
1 N d 'le - a yarına ta ı vazı em •.• •onuşan kadının, prenses a ya ı ' ··- . . 
arabada gördüğü kadın olduğunu - Onu da yarın ak.fam ogrenırsın. 
tarnamen hiasetmitti. Acaba bu ka- - Şu halde, vazifeme hazırım, Ma-
dın, kendisine ne cibi bir hi~~et dam. Buyurunuz. Şu koluma dayanı
eklif edecekti?· Yoksa, . kendısın· nız da sizi duvarın yıkık yerinden in
en süphelenerek böyle bır bahane dir . 

~ . k eyım. 
e yarın gece buraya gehrtece ve 

l>ir pusuya mı düşürecekti?. 
Arabada 

Kendisine (Çcrbo} ismin~ v~:en Duvardan indiler. Bot tarlaların ara· 
t.dnaı, (Vahan) dan ba~ka hır ım- d ki atika yoldan Harbiye mektc-
&e değildi O karsısına bu kadın sın a p . . 
~ık __ .___: 'b"yük'~ bir hayret his- binin yanındaki arsaya geldiler. 

ar CılKlllaZ u k . d .. t • zuh r et 
•etnıiı~ derhal oradan kaçmak ve Mektebin öşesın e, mu' en .u • 
•avuımak mümkün iken, bu kadı- mesini bekliyerek uyuklıyan b~r ara· 
llın maksadını anlamak için kendi- bacıyı uyandırdılar. Arabaya bmerek 
&ine hırsız süsü vermiş; birdenbire birer kC>feye sokuldular. 
'<lfdil bir adam vaziyetine girmişti. Çerbo • yahut Vahan • arabayı 
Veranın bu son teklifi üzerine, (Bonmarfe) nin önünde durduttu. Se

l.Gabütün saf bir adam tavrı almıı; t-farethanenin kapısındaki büyük hava
~~Ucunun içindeki paraları, yan ce- gazı fenerleri, uzalttan görünüyordu. 
ıne attıktan sonra: Verayı, bir kaç adım daha ileri ge-
. - Emret Madam. Şu dünyr.da tirdi: 

Lır d'• ·ı· v k B "n kaza· d .. b" ı.cı ı agacım yo · ugu _ ftte Madam. Şu gör üğünuz u·. 
llaı:ı d .. iyen 
~· Ve kazandığını a 0 gun Y. . yük kapı, sefarethanedir. Bu geceki 

Lehistan' da Kabine 
Buhranı 

V arıova. 12 ( A, ) - HUkü· 
met, bir kabine toplantısından 
ıonra çekilmiıtlr. iyi haber alan 
çevenler, yeni kabinenin lı Ba· 
kam B. MaryakosialkoYiıkl tara· 
fından kurulacağını bildiriyorlar. 

Değiıiklık önemli olmayacak 
•e B. Bok dıı lfleriııi muhafaza 
edecektir. 

Almanya Ve Uluslar 
Sosyetesi 

Cenevre, J 2 (A,A) - Alman• 
ya, 16/JO tarihinde uluslar sos• 
)'etosinden kesin oJarak çekil
mesi miina1ebetilo, geri kalmıı 
olan hiueleri bakiyesi olarak beı 
milyon altın frank ödemlıtir. 

Riket Sahnede 
Roma. (Özel) - Habeı tm• 

paratoruodan geçenlerde önemli 
imtiyazlar alon Rikot, imparator 
ile görOımek Uzero Adiıababaya 
gitmlıtir. 

Yeni Netriyat "11' adamım. Yalnız, yapacağım ışın vazifem hitam buldu. Şimdi müsa· 
Ç~ hapishaneye dayanmasın da. ade ederseniz gide:Jim. Verdiğiniz o çil 

'*nku •ık t t erlerden pek o ka· l • Varlık - Anluırada çıiuın bu fikir -t .. ın ı ı y ' Iır'alarla kafamı güzelce tütsü eyım, 
.. :r ho lanmam. Onun için. Rus!a· ıedobiyat ve un' at mecmuııının S4 ltncll 
,,__ ~ k. açtım da buraya geldı'?. ~oy· dedi. aayı11 çıkmııtır. Bu 1ayıda bir çok 
<srınız bakahm, benden ne ıstıyor· Vera, Vahanın kulağına eğildi. tanınmıt yaıacı ve talrlerin yazı ve 
~Uı? _ Unutma. Yarın akpm. Gene 0 ıllrlerl yardır. 

1) • • Ziraat Gazetesi - Ziraat enıit tt saatte. . . 
""' (Arkuı var) mektepleri muunları umıyctı tara· 

\1 Rus Sefaretı..,ae , fından ç karılan bu aylık z raat lnH• 

c era, hafifçe güldükten sonra -· . • , . . •. ·"'- · · · • · ... -- muasının 6 ncı ınyııı çakm ttır, 
e~ap v . • """ --- -

H ermı,tı: k t ı - T~ketlcra . emurıuaundanı 
Ilı - ayır, Çerbo. Hiç mera .~ • ~ KV İM T katla Şamil oflu Ali S m•)'e Bakı ye 
ele. Seni, öyle sıkıntılı yerlere gon· TA 

7
;0lira borçlu Tokaha Çoı ... ı~ir Ma. 

~ e"?1ek niyetinde değilim. Yapaca· AR Hım Bıyık o. Htlecyin va 1 r11himin Wa 1ien . b d Gla PAZ ııı ~ 'f 1§, gayet basittir. Beni ura an Jı 
13 1 

el TEŞRiN 935 16l babalarından ı tikal edoıı armlnnH 
S Uı sefa.rethanesine götüreceksin. , tapucl\ mukayyet o'an Kumluk n 

ıi:~atethaneyi, uzaktan gösterecek· ~ Arabi 1354 ~ Rumi US1 Hamudatı mevkiinde tam:mı 4GO 
J3 Recep ~ E1161 SO lira k17metinde tapuca 2 d~nQaı Te 

at_- 000o! .. Bundan kolay hiç bir feY t.vkat Eaa•t va .. tl •akit ı. .. ı Yaul_!ı hali hazır 5 rublail ~euiı.ıltte Ye 

f tnaz Madam. Ancak fU var ki, se· i2"i4 ' 08 Akp• 12 - ı1 J4 etrafıeruaa1ında 80 i ınfitecu:z mcııyvA 
lteth d Gı-ı ıı eo Yauı J 30 J9 08 nren atacı havi dotuıu valc,f t rln 
~ &neye elli adım kalınca uru- Öil• 6 ~6 .... k 10 55 ~ 31 hatııı Sapeı Hoca Mehmet larluı 
"iıtn .. Ondan öteye yüz lira bile verıe- lkl.ıııll 9 3" 

15 88 ....ı poyıazı Sapcı Hoca oa:u Ahmet 
R•dernem. 1 \.. lı bluı Simitçi o~lu Andou Vft YoYan 

.. ---------:--:---,, t 
1 

lalaları ile çevrili bahçen:n 16 hi111e 
~ -..k J:latta, yüz e11i adım öt8Cle kal· ' B A .:ı~arif e bcıerden 10 h=nuı bo çla 

bıJ • '-LiJir. • Ankal'lld• 
1 

A K Hllseyln ~o fbr hlme ni\ ol.rlaftund n e ıatersen, kaU11J cm. , d'ld azcte. mecmua ve h 
..._ So ? ..- Her 1 e ı ı.:t lan v~ bu biuelcrini 15/11 9 S tarı ın-e ma-ııra... B"t"n mektep au ap 1 d T '-
-.. S kitnp.. ~ u Telefon: 3377 d'f cuına gUnll enat 4 e Oı<>at 0nrası, o kadar. l ktrtnsıyeyı. _.. i:r~ Daluinde ıalılııca :dna taliplerin 

tqt~ ~i~, avdet i~in bddiyecek.rdeğil -------- -·- - - :k::~,!~: ~:;:::!•deb!:~~= p:! 
..._ }f 0 Son Posta Miiiba&BI Ht•ı '1Mtr11ftaıa 11lıe-ı1• aıt eldufu 

ayır. Buna lüzum yok. .ıı...,.. :raııll 
114
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Yi amma... \ I ~· "- ~. 

Sayfa 11 

imparatorun Damadı 
Nasıl T es im Oldu ? 

Aımara, 12 ( A . A. ) - Doğu 
Tigro eya1etinde Makale bölgesi 
şefi ve imparatorun muavini Ras 
Halle Selaasie Gugsa, ltalyan 
bnşkumandam general Bono'uun 
knrargahma gelerek mutuaat 
etmlıtir. Avrupalı general Ünifor· 
ması taş makta ve tt:peden tırna· 
ğa kadar li1alılanmış bulunmakta 
olan Raa, bir tercüman vaiıtasile 
gazetecilere ıunfarJ söylemiıtir. 

" - ltalyan ordusu saf . arın da 
çarpışmıya hazırım. Eskiden beri 
Italyan dostu idim ve ltalyanla· 
rın yardımı ı:e memleketimi me
denileıtirmek arzuı mu taşımak· 
tayım. Kumandam altındaki butnn 
kuvvctler·n de benim isriml takip 
edeceklerine bUyUk emniyetim 
vardır. ,. 

Londra, 13 (Özel) - ltalyan• 
lara teslim olan Ralil GUgıa'nuı 
maiyetinde bir rlYayete göre IOOO, 

Kır al 
Geııelogdan 
Sonra Gelecek 

Londra, 12 ( A.A) - Yuna· 

nistan~n Londra Elçisi, Londra' da 
bulunmakta olan Yunan Kralı 

ikinci Yorgl'ye bir görct yapa-
rak kendisini, Yunaniıtan'da 

krallığın geri getirllmeainden 
haberdar etmlıtlr • 

Kralla görliıtllkten eo:ıra elçi 
ıu diyevde bulunmuştur. 

" Krala, htikômetimin hürmet· 
lerlni bildirdim. Kral Elen uluıu· 
nun birliği ve refahı temınniıılnl 
tekrar etti. KYal geneloy ıonun· 
cunun kendisine bJldirilmelİo• 
kadar Londrada kalacaktır. 

diğer bir rivayete göre de 12 bin 
Habeşli vardır. Fakat 12000 rak
kamının mUbaliğalı olduğu aaa • 
lıyor. 

Aamara, 12 (A.A) ~ ltalye-ı 
otor leleri, 200 e yakın Habc 4 , 
eıirhl, Maiani kampında topl • 
maktadırlar. Bunlar ıon derec • 
bitkin bir halde olduklanndıı • 
ba,ka yere sevkleri kabil değildi.. 

15 Bin Klfl 
Asmara, 12 (A.A) - Hah' f 

imparatorunun damada olup ita • 
yanlar tarafma geçen Haile Se• 
laaiyc Gukaa, Italyan batlnrıoa 
yanınde yalnız 1500 ailihlı oldu· 
tu halde gelmiıtir. 

Kendiıinln on bet bin k~şillk 
bir ordusu oldl!ğudu, bunun 6400 
Unlln Makalede bulunduğunu ve 
ltalyanlar tarafma geçmek için 
kendisinden emir beklediklerini 
ıöylemiştir. 

Cebelüttarık' da 
Cebelütarık, 12 (A. A.)- ln

giliz Agilles k ruvazörü lngilt ... 
reden buraya gelmiftir. 

Makslmoa Uluslar Kurumu 
MUmeaailllAlnl Kabul EtU 

Atina, 12 (Özel) - Eski DJ.t 
Bakanı Mal<s"mos bakanbğa Yu
nanistnnın ulua'ar kurumu dele
geliğini kabul ettiğini bildlrmitllr. 

Girit Ahalisi Ve Krelhk 
Atioa, 12 (Özel) - B şbakan 

General Kondilis Girit adası aha· 
lisine çıkardığı bir beyannamede 
ulu• araaındnki 1 irliğin elde eoll
mesi için yeniden kurulan krallık 
idaresine zorluk çıkarmamalarını 
istemiştir. Burada söylendiğine 
ıöre Girit ahali.si njlmln dejiotl
rllmealoden mUteeuirc:Ur. 

Türk Hava kurunıu 

·vuK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengi rı etmiıtir. 

Yeni Tertip plinını görUnUz. 
1. el Keşide 11 2. el Tetrln 935 dedir. 

f?UyUk ikramiye: 2 5 • Q Q O Liradır. 
Ayrıca: 15.00a, 12.ooa, IO.OOJ liralık ikramiyelerle 

( 50.000) liralık bir mllkifat vardtr • 
l<tn c;kuyunu~. Ve bu zAngin piya go 1un tıı.Jllileri arasını giriniz. 

TtDAVOLD~N ÇEJ~iL[N PARANl2 ._.iÇQiD 
CIW(Tlt sız; iL~P.Lt~rMt:Z .. -

tvır.C, ONU BANk'AYA YATl~IN1Z 
\ MEl2 TOl2LCJ ıZAHATI GıŞL'.LE~IMIZO[N Al.iNiZ 

: z 

,/ WOLANT~[ ~Nk' ONi NV 
·---?-~O~ l(ARAKOY. PALAS ALAL~MCI t-IAJı --

D.ETEM .. ~ •ssAF Sinir ve ekli 
V A hastahklan mu' ııll~ .... 

terbo du~ w linin" L •• .:;....m.. 
-ınuf,aage ~.=_·~~~~~~~~~~~~~---~_......:...-~.:......-.....ai-.....ıı--..ıııiııııllİlllımıİll ........... liiılllill .. ıiilıllllilllİlli ....... 11111İıi11ııılııııııllll..ı1İİ1111İ11iiı.ımiılİlliiııiilıilıMlfİlıiılıııjll .. ıliiiillliWılılllıllll 
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Birçok yeni dit mac. 
Çetitlerine rağmen 

RADYOLiN 
daima 

eşsiz kalacaktır. 
ÇOnkl onu kullananların 

. ditleri temizlik, beyazlık 
ve 1ağlambkta 

her Yaklt 

emsal sizdir 

SON POST" 

Denlsyol ları 
lfLITMISI 

Aeeateleri ı Karak81 K8prlba11 
TeL 42162 • llrkHl Mllalrdarsade 

Haa Tel. 12740 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 13 

Biriaclteırln PAZAR ıUnil aaat 
20 de RIZE'ye kadar. ' 16370,, 

lskenderlye Yolu 
IZMIR Yapuru 15 Birinci tıı· 

rin SALI gllnll saat 11 de IS. 
KENDERIYE'ye kadar. "6371,, 

Dr. IHSAN SAMı ~ 

e~~u~2.~~~ ue'!~!_,. 1 
pek t,.ıirJi ve taze atıdır. O:v nyo!u 1 

Su' tan M~hmut til , be11i No 113 # 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Top9ular cadde1i No. 83 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden: ~ 
1 - Son aınıflarda nehari talebe için J•r kalmamııt&r. 
2 - Diğer ıınıflarda leyll •• nehari talebe kaydına deYam olunmaktadır. 
3 - Pazardan baıka ber,On 9 dan 17 ye kadar mektebe bat Yorulabilir. 
4 - HenOz kaydını 1•niletmeyen Hld talebenla yerine yeol talebe abnmıtbr. 
5 - &tlyenlere, kayıt ıartlannı blldfren ağrenekten bir tane para1ız olarak 

Ş.hzadebaıı Polia karakolu karııaında. Telefon ; 22534 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. 

KARYOLA 
Bronı • Nlkellj • Malİf Nikel• Lake •• çocuk" kar1olalarını 
hem ıon de1enlerfnl fabrika flJabna latanbul Riza Pata 

yokuıunda 66 No. b A S R 1 M O B 1 L Y A 
nlataıa11nda bulablllnlnlL 

A H M E T F E V Z 1 Tel 23407 

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

Çill~rinizi 
Sihrimiz güzellik 

. balmumu ile 

gideriniz 
" Clr Aıeptine ,, taLir edilen 
bu balmumui kaba H çirkin 
elldia deruauna aafu t ederek 
o der•ce yumufatır kiı bııble

yla ylzlaOzQ yıkcdıtı n ·ıda 

lekeli Ye Hrt har et tr ba'taaını 
parça parça, diltilrlr. Yeni ve 
taıe ellciiaiıia beyaz va pek 
Dl?İD bir cild fİbl yumuııadıtını 
ıBrerek memnun ve hayran ka
br1ıaıı. Çiller, çirkin ı "yah bea
ler •• c ıldia kırmızılıklan ta
mamen ıail olur. 40 1aıtuıada 
bir kadıa kolayca 30 yaıla· 

nnda rBrlaebiUr. Yeni •• 
ılbrlmlz bir ılıellik balmumu 
olu " Clr AHpliae ,, ıabuaua 
1aı, Wr vakit temizllyemediji 
elldla ıl1ala ••Hmatanı temiz· 
ler •• ba ıuretle ıiyab bea• 
lerdea •• •laba1lt meHmat· 
taa k•rtularak te•lı •• taze 
bir eli~ meydaaa ,akar. Akı••• 
lan r•t•udaa ••Yel • Cir 
Atıeptl••• kallaaaaıı H alı de 
kadıalana ltaaa (Slhrl•ll ltaJ. 
.... , ....... e Mis...
................ ...... 4 ..... 
ta.al•.....,. ... 

TABLET 

KATAGRİP 

TABLET 

KATAGR.İP 

'· VAPRURCULUK 
Türk Anonim Şirketi MUdUrlUğUnden : 
Kar de·ıiz ve Mcrıin yolunda çalı~an vapurda 

l olunmak üzere dok or alınacaktır. 
lı~ekli er·n Umum Müdürlüğe mUraeaat etmelerL 

tstanbul Beledlya•I lllnları 
Ista. bul Le.edi; ea nden: Şehir iç.inde ve belll yerler ara 

ftleyea otobUs:erdeo tamir Yeya baıka Hbeplerle aerTlat.. ça 
lacak o'anlann aahiplerl tarafmdan Emniyet 6 ınca Ş. Mıd•I 
blldirilme1i mecbur~) etine dair Daimi EncOmence karar altıaa 
Belediye tabibi aıdğıya yaıalmııtar. ilin olunur • 

Tenbihi Beledt: Herhanıf zaruri Hbeple Hferlal tatil etm 
veya 1erviateo çıkarılmasına mecburiyet haaıl olan otob 
1ahiplerl 48 aaat içinde Emniyet MOdürlo;n 6 ncı Ş. MDdlrl 
arzuhalle müracaat ederek keyfiyeti bildirmeye mecburdarlar. (6' 

•Ç OŞ K UN mağazası coştuı... 
Bayanlar: COŞKUN mağaza11; ınmrtlkten çakacak m 

Ticaret odaaından 15 gOnlük yeni bir mtıaaade daha aldait 
bu münas :ıbet1e, erı aon moda manto ve pa'toluk ybll kam 
fiyatlarmd <:ı hakiki tenı,Jat yapıldıianı bildirir. 

S.zı mallar1mızın flyaUan •••l•d• 98aterll111l .. lr. 
Krep dCS;iu mıtroıu 70 Kr. Taft• ıketra metroıa sSO 
Krep B:r:nao ekatra " l30 •• Velur Suva f&pka içi• " IOO 
Krep :::>aten ., ,. 340 ., V ılur anglez 
Krep Mıırokeo ,, ,, 240 ,, ropluk 90 aantim ende ld. 
Krep Mongol ., ., !20 ,, Emperime ıua (parçalar lOOil&I 

L Fiyatlar maktU ve p•zarhkaızd1r. 

I· .. 

COŞKUN · ğ • Ilt"yoğ u lstildil ôadM 
Mft ftZftSI • h Bankaııı kar1111nü 

Beyhude İırar ctMVin .. 
Ben bütün Türk:ıy.cnin 
kullandıi• AIUSIN Trat 

5abununclan \,aıla SalN 
istcmı111 ... 


