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J&'.J.asonluk. 

llga Edildikten 
Sonra .• 

Hukumet Türkiyede Masonluğu yasak 
etti. 1\1.as"n localan kapatıfacak, Ma 
son teşckkülüniın malları hükumete g_e
çeccktir. Bu karar ka~ısında halktan, 
neler diişiindülHerini sorduk. Bakınız. 

A A 
ürkiyede asonluk 
Artık Tarihe Karıştı 

~~~ıi!~~ıc konuştuklanmız neler söy- Esasen Yaz T atilindcn Sonra Locaların 
Suphi Kem•l (Hukuk Fakülteai talc- A J • A ) J 

beleı-inden): çı mıyacağ n aşı mıştı 
- Maaonluk çok eski devirlerde, h . . . . 

b -'k" b" "ht" - • kunal tur Fa Cum urıyet Halk partismın genel es ı U' ı ıyaç neermee muı . - . _ . • 
kat bence bugün için artık Masonluk· kongresınden sonra, köklen ecnebı Öğretmeni Vuran 

Talebe 
Saylav l-laıan Alinin De 

Elbiselerini Aşırmıı 

tan hayır ve imdat beklemek doğru topraklarında bulunan bütün teşek
olamaz ve bence Masonlar gizli kapak- küllerin kapatılması iararla§tığı 
lı İ§ler görüyorlardı. Toplantılarını giz- için yurdumuzdaki Mason localan
li yapıyorlardı. Halk nazarında Ma. nın da kapablacaiını ilk defa biz 
sonluk esrarengiz görülüyordu. Bugün haber vermiıtik. Bu kurum kapalı· 
Masonluğun varmak iatediği gayeyi da· lacagw ını sezer sezmez esasen her se-

b • Kaba ta§ lisesi almanca muallimi 
ha modern yollardan temin eden ır ne yaptığı yaz tatilini uzunca bir Ludneri Yüksekkaldırımdaki -in-
çok muasır kurumlar vardır. Sabık ""dd t · · b tl k d" k "" .. 

k b d mu e ıçın Ye u sure e en ı en· de bir kar yerinden bırakla vurup 
Türk Masonlarmı biz artı u mo em d' ka b" ku d :r :: 
kurumlarda aönaek isteriz. ıne panmı§ ır rum urumunu kaçan 8dl"haneddin Buna zabıtası 

'1- almıftı. Tati1 devresi bitince kurum tarafından yakalanmııtır. 
Tevfik Sadullah (Galataaaray me- bir aralık toplantılara baılamaya Bürhanın yakalanmasını, diğer 

zunlarından): karar vermiı, fakat geçenlerde yap- bir vak'anm doğurduğu tesadüf 
- Masonluk tarihi rolünü çoktan tıjı müsaade müracaatl(rine. menfi temin etmiştir. 

yapmış ve realite olarak çoktan ölmii§· cevap almı§hr. A k d E k f 
Ankaradan gelen haberlere göre n ara a v a apartımanında 

tür. Fakat nedense bazı kimseler hala oturan saylav Hasan Alinin elbise-
M 1 kt d t m Yorıar B""nce «Türk ..::1·seltme cemiyetin adını 

aaon u an me e u u • "' ''°" leri, kendi imzası taklit edilerek ev-
Mnsonluk, cemiyetin beraberl;ğini bo- alan bu tetekkülün feshedileceği ve 

den aldırılmak suretile aıırılıp gö-
zan bir ~ekildir. Hakkında türlü türlü aayrimenkullerinin de hükumete t"' ·ı .. H AIA . h" .. 

• d d"k d ı k ı w. l I kt d 1 . I . uru muf, asan ının ızmetçısı-
eısrarengız e ı o u ar çı mı~ o an geçecegı an &fi ma a ır. ç ı§ erı . d' .... k" I .. . d 
Masonluğun bugüne kadar ne yaptıiı, Bakanlığı ilbaylara gönderdiği bir nın ver ıgı eş a uzer~.e ~ ar~ştır: 
ne gibi faydalı i•ler gördüğü de belli ta • d M 1 l d ma yapılmıı ve bunun uzerınedır kı 

:s mım e aaon oca arın a yapı- B b A . 
değildir. Gizli kapaklı İ§lere ne lüzum I ak t I t la __ ı:. d"ld•w• . ursa za ıtası saylav Hasan Alının 

ac op an ı rın yaa&& e ı ıgını Ib' 1 ·ı b b ·· .... 
var Masonlar, hükumetin verdiği ka- b"ld" . ti" e ıse erı e era er ogretmen yara-

d 1 1 d 1 Ç.. k"" ı ırmıı r. 1 B . h s·· h tar an memnun o ma ı ır ar. un u J t b ld b. k M I ayıcısı ur anı tutmu§tur. ur an, 
bu teşekkül zaten ilk kurulU§undaki sd an uA a ırAnakç asoln ?cası şimdi İstanbula getirilerek sorguya 
faaliyetini kaybetmiqir. var ır. yrıca ara, zmır ve k'I kf 

I 
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PAZAR 

GENEL NÜFUS SAYIMI 
GONO .. 

Doktora-, Ebeye; iJAea ihUyacınıı 

oluraa hemen r.abı\a memularıaa 

n bekçilere haber veriniz. lbUya
cınız derhal temin edilecektir. Hfi.. 
kfuııet bunun için tertibat almıştır. 

L--~---------------·················· ····· ······················· ············· ··· 
Kitapların Tasnifi 

Meselesi 
Kurulan Komiıyon Bu 

ıi Bitireınedi 

Kültür Bakanlığı kitapların tasni
fi için Süleymaniye kütüphanesin· 
de bir heyet kurmuıtu. Bu heyetin 
azası az olduğu için bu İ!i bap.ra
mıyacağı anlaşılmı§br. Diğer kütüp
hanelerden ehil olanların bu ite ay
rılmaları dü§ünülmüt iae de esasen 
memurlar onar lira uli maaı gibi 
az bir para aldıkları ve kütüphane
lerinin yanlarında ev tutmak wreti
le ancak &eçindikleri ileri ıürülerek 
bunların tramvay parası da vererek 
baıka kütüphanelere gitmelerine 
imkan bulunmadığı anlaıılmııtır. 
Kütüphanelerin taınifi iti hariçten 
başka mütehassıslara teklif edile
cektir. 

Bir iki 
Sat rla 

Gramer Derslerı 

Bu yıl ilk okullarda gramer dert..,& 
kitapsız, fakat dil devrimine göre 0~ 
tulacnktır. Yeni gramer kitapları .-
eelecek yıla yetiıtirilecektir. 

"'"' . 
MUzeıer 

Müzeler ve kütüphaneler baıt~ 
böyle haftanın yedi gününde de .,,
bulundurulacaktır. 

* * "' 
Fındık Kongresi 

Ankarada toplanan fındık kon~ 
evel~i gün vazifesini bitirmİJ, fayd.i 
kararlar vermİ§tİr. 

* ı;: * 
Piyango Tallllsl 

Harp akademiıi muallimlerin~ 
kimyqer F aikin biletine son piy....
keıideainde 30 bin lira iııabet etnıi§tff 

• * • 
Tazminat 

Yuıoalavyada mal bırakanlara ...,lı 
Iecek olan tazminat bir müddet ~ 
daiıtılacakbr. Şimdi binlerce dosf9ıl 
finana bakanlıjında tetkı"k ediliyor. 

• • • 
Polislere Elb sa 

Polislere yeni elbiseı verilmek iç# 
Emniyet Genel direktörlüğü k1U11a§ ,# 
tın almaya karar vermiıtir. . . "' 

ı,ıan El Çektlrlldl 

Lisan Dersleri 
Gazi Antepte de birer Mason loca- çe 1 ece ır. 

----------------------------------------------------- İzmir Nafıa müeueseleri koıni.-' 
Mahmut Ekreme işten el sektirilıniJtİ* 

• * • Ortamekteplerden Kaldı· 
rılmaaı Düıünülüyor 

11 vardı. , 

Telefon Göçmen Köyleri Nasıl Olacak? 

Şehir içinde Umumi Sali/ık Bakan/ıelı Bir Tarlkatçllar 
Ankaradan gelen haberlere ıöre, 

orta mekteplerden ecnebi liaanı 
derslerinin kaldmlmaıı ve bu der
sin liselerde tekaaüf ettirilmesi dü
tünülmektedir. Bu takdirde lisan 
dersleri her günkü derı proğramma 
konacak ve aon aene içinde bir den 
ecnebi liıanile okutulacaktır. Buna 
sebep olarak ta bugüne kadar lise
lerden lisan hususunda alman neti
celerin verimsizliği ve takip edilen 
ıiıtemlerin ancak çok uzun yılların 
ve daimi bir mesai ile netice vere
cek mahiyette olması gösterilmekte
dir. Bundan sonraki proğramın pra
tik olmasına dikkat edilecektir. 

Merkezler Açılacak ;O ~ . 
Po&ta ve Telaraf umum müdürlü- Tio·;,, o··rne-nı· vaptır J.ı 

Ankarada muhakemeleri yapıl .. 
NeTtehirli tarikatçılar hakkındaki ._. 
rar bu ayın 18 inde verilecektir. 

ğü lstanbulun yeni telefon idareıi- 11~ 3 O ,1 4 U4 .... * 

Buğday Fiatları Bir 
Misli Arttı 

nin kadrosunu hazırlamııtır. Kadro Göçmen işlerinin Sıhhat Ba-
bugünlerde kamutaya verilecektir. kanlığına geçtigi hakkındaki kanun 
Telefon tirketinin tesellümü iti birkaç projesi kam •t:aym önümüzdeki top
ıüne kadar bitecektir. Servislerde lanblarında &üşühneye b&§lana
islahata baılanılmıttır. ilk it olarak akb 1 B-' -- ı kta t-'--· t 

d k. h" d h'l' 1 f c r. ç aAaD ı l!ınala& ın az postane e ı ıe ır a ı ı te e on k l b ı ·· . . . a ması ve u ı programa gore 
servıaı kaldınlmı§, tesısat bozulmu§· 1 • ek 90 b' ·· d 

D.... ... - 1 . d ıe meıı ger ın goçmen en 
tur. ıger resmı muessese enn e k 23 b" ·· · ı · b 

h. d h·ı· 1 f • 1 . . k 1 anca ın goçmenın ge mesı u 
fe ır a 1 ı te e OD aervıs erını a • • d h iim n·· " t db' l ' . ııe a a § u u ve cezrı e ır erı 
dırmalan ve tensatı bozmaları te- "ht' d b' kil · ki" 

· d'l k · ş h. dah"lind ı ıva e en ır e vermeyı gere 1 
mın e ı ece tır. e ır ı e ay- k 1 kt dı Kö t d b ki" 
rı ayrı telefon tesisatına müıaade 1 ma lla r. t s encle e he ıylen 
d·ım· k . ve ma arını sa ıp ge meye azır a-

e ı ıyece tır. 
nan göçmenlerimizin vaziyeti bek.-

Umumi telefon merkezleri açıla- lemeye hiç müsait değildir. 
caktır. Mevcut merkezler tütüncü Sıhhat ve so yal yardım Bakanlı-

Gelen haberlere göre buğday fi- dükkanı, eczane ve saire sibi yer- iı çok güzel ve "'tün ihtiyaçlan tat
yatları memleketin bilhassa ihracat lerdedir. Buralardan konuımak hal- min edecek bir köy tipi hazırlamı§· 
1. 1 k 1 1 • d kı iz'aç ettigwi için İzmirde oldugwu ıman arına ya ın o an yer erın e tır. ı Ankaradaki Sağlık sergisinde, 
b. · ı· kı T gibi latanbulda da hemen her so-ır mıs ıne ya n artmıştır. anm ıalonun ortasına konan bu köy ma-
b ka 1 d. 1rt·· ·· ·ı la kak batında bir telefon kulübeıi ih-an 11 gene ıre onı, 11 0 nn keti yapbrılacak olan goç·· men köy-

b k b w d ba t du edilecek, burada herkeı tek ba-ve an anın uı ay mu yaa ınm lerinin bir ömegidir. Bu maket çok 
d d w b f · ti t ı •ına iıtediği aibi aerbeatre konu"&· ur ugunu ve u ıya a sa ın a ma :r :: :r tetkik edilerek, rok dü•ünülerek ve 
· · · d d · "' · · B b caktır. Bu kulübelere konulacak te- :r :ı:-
ııının evam e emıyecegını aş a- memleketin bütün tabii imkiıılan 
kana anlatmıttır. Yağmurların mü- lefon makineleri otomatik olacak 

· • · 'kta d ıözönünde bulundurularak yaptırıl-sait gitmesi sonbaharlık ekimin liu ve ıçerıııne muayyen mı r a para 
yıl fazla olacağtnı anlatmaktadır. atılmadıkça konuımayacak ve iıle- mıtbr. 
Tanm Bakanlığı tohum ıslah iatas- miyecektir. Göçmen köyleri için bütçeye ko
yonlarına verdiği bir emirle kurağa - - · · ··~----------- nan tahsisat ki.fi gelmediğinden 
mukavim buğday tipinin sür'atle da-ı lardan faydalanılarak fazla ekimin 936 yılı bütçesine daha geni§ mik-
ğıtılmaya başlanmasını ve yağmur- teıvik edilme.ini bildirmittir. yaıta para ayrılacakhr. 

····-··-·· .... -................ --................ ....... 
Hilesiz Yağ 

Belediye Bunu Kesin 

Olarak Temin Edecek 

lstanbulda revaçta olan yemek
lik yağlar en ziyade Urfa, Trabzon 
ve Margarin yağlarıdır. 

Yeni VllayeUer 
Şarkta dört yeni vilayet kurulacalıl 

tır. Bunlardan biri de «Murat» adı~ 
alacaktır. 

• * • 
Fazla Para Alanlar 

Gazinolarda belediyeden tasdiJıll 
fiyat listesinden fazla para ahnrnaın ... 
için dikkat edilmektedir · 

* "' "' 
Sovyet Elçlsl Trabzon yağı V akfıkebirdea ıeJ

mektedir. Fakat Trabzoadan her 
Sovyet elçisi Ankaradan dün !ehrlhafta gelen yağın 20 fıçıyı &fllladığı 

görülmektedir. mize celmiştir. 
••• 

Halbuki yalnız Balıkpazan ve Bah- Dıt BakanhAı MUsteşarın• 
çekapı havaliıinde en az 100 dük- Ameliyat Yapıldı 
kinda Trabzon yağı aatıWıiı göriil- Dq Bakanlıiı miiateıan Numan tıl' 
mektedir. Bu yağlar Balıkpazarı ci- fata evvelki ~~m _Cerrahpafa hastan;a 
varındaki Margarin fabrikalarında ainde profesor Nıssen tarafından 
esansla yapılmaktadır. Belediye bu ameliye . yapıl~~, sol g~isünclcki ~ 
• • • • apıe temızlenmı§tır. Amehyat muvaff• 
ııe hır ıon vermek, hılesız yağ ıatıl- kiye.tli olmuı, kendisine ve karde;i ~ 
masını temin etmek için tedbirler umwn müdürü Muvaffaka ıeçmiı olt ... 
almaya karar vermittir. Bunun için deriz. 
tetkikler yapılmaktadır. Şimdiki 
halde Trabzon yağlarının Trabzon 
Ticaret odasile belediyenin kontro
lundan geçtikten sonra kapalı tene
keler içinde getirtilip aatılmaamın 
temini dü§ünülmektedir. 
*' 

• * * 
Okullardan Kaçanlar 

Obllardan kaçan talebelerin paJW 
tarafindan takip edilmesine karar ~ 
rillnİflir. Bu sihiler yakalamp mekt•I"' 
lerine tealim edileceklerdir. 

P•z•r 01• N•••Iİ 8. Diyor Ki ı 

- 1--f t1san Beyciğim 1 Dikkat ettin mi ı ... Bllyanlft tobnra l:ırıtılça, 

b"lmem ?. daha ı.ivade dDıkDn oluyorlar •• 
••• Het. ıapkalarına itina •tmoleriııo 1 Hasan B. - Ne eli} eceğ.ın? [ a 'ık 

D• derlİD? başından kokar tomıilini iyi arılamış.ar, 
d.daıJ 
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HAHKEMElERiE 
GQQoüKL~RiMiz MEMLEKET HABERLERil mai·· • 

Urfa Kaçakçıların Transit Merkezi idi S LE,llf 1 
Kadının 

Attığı Lafa 
Kızılır Mı? 

Sav~ş Bu Yapılan 
Sona - Hiıft 1. Bak, bak t. 

- Vay canına t. Yaman bir feY·· 
- Afili değil mi) 
- Enfe9, enfe9 .• 

Aralanna bir genç daha katıldı: 

- Ondan mı bahsediyorsunuz) 
- Evet .. Tanıyor musun) 

Urfa (Özel)· - Kaçakçılıkla mü- ı 
cadele batlanmadan önce Urfa 
kaçakçıların tranıit merkezi ha· 
linde idi. Diyarıbekire, Adıyama
na ve Malatyaya siren kaçak etY• 
hep buradan seçiriliyordu. Urfa ci
varının dağlık olmaıı, bu daiların 

- Tanımı yorum ama, kendisinden maiararlarla dolu bulunmaaı, yol 
ve seçitlerinin dar ve dolambaçlı 

Javacıyım. 

Hepsi Pfırdılar: 
- Ne münasebet) 

vaziyeti bu rada kaçakçılıiı kolay· 
laftınyordu. Kaçakçılar da kendile-

! • d d b b"" . 
- Suçlu da onun için. 
- Nedir suçu) 

: rıne yar mı e en u ta 11 vazıyete 

ı yollarda, yeraltlarında pusular, ba
rınaklar kurmak auretile aun'i teai· 

- Bana söz atıyor ve dirsek çarpı· at eklemit bulunuyorlardı. Bunun 
için kaçakçılık mücadeleıi batla· 
yınca burada çetin hidiaeler oldu. 

yor. 

Hepsi gülüştüler: Eğer uzun olmaa ve ıütunlar müa-
- Bu, suç mudur 1 it oba bunların her biri yazılmaya 

Erdirdi 

• • 
ışı 

N. . 1 '\ s· kan b"l değer vak'alardır ve her kaçallçılı-- ıçın o masınr. ız unu ı - ... d ıka .. .. ... . '\ a· b" kadı sm mey ana ç rılıtı mubaligaaız 
Urfede Keçakçdarın eski geçltlerınden ı K•r• kuru 

mıyor musunuzr. ız ır n veya bir harikadır. 
kıza laf atmağa kalksak polisler nasıl 933 yılınm alh ayında 137 kaçak
yapıtıyor yakamıza.. Madem ki her çılık vak'uı tesbit eclilmif, 285 ka
bakta erkeklerle müsavidirler... çakçı yakalanmııtır. Bu vak'alardan 

- Dava etsen bile kazanamazsın 88 i kafile halinde hayvanla, 49 u 
kil. da merkeplerle münferiden yapılır· 

- Niçin) 
- Şahit bulan.azam. 

ken yakalanmlflır. Kaçakçılar Sive
rekli, Palolu, ve Oımaniyeli, Çer
mi.idi idi. 

Tam bu esnada bahsettikleri genç, 934 yılında 210 kaçakçılık vak'a· 

Kuru Kafa Melımedi Tanımak Lazım 

Konya Ovasında Kanal 
Tesisatını ilk Yapan Bu 

Mutavazı Köylüdür güzel ve tık kadın tatlı gülümsemeler- 11 teıbit edilmit 223 kaçakçı yaka
le bu gençlerin arasından geçti ve lanmıttır. Fakat vak'alar mahiyet 

ifb ·1 k" ··ı ·· tü" Kaf"l bal" Konya (Özel) - Kömürü bulan nın aon aylar i,.inde Konya ovaıını 
·bilerek mi yaptı, yoksa kazaen mi 1 ~rı e 'J!ÇU mut r. ı e ın- ~ 

Müstebit Kadın-
lar Kocalarını 
Nasıl Bozarlar? 

Bir çok kadınlar için ev bir hükünt' 
darhktır ve kendisi burada müstebil 
bir hükümdardır. Evleninceye kadall 
yumuşak, uysal, se88İz g:i· ünen kadıne 
bir defa evlendi mi derhal değişir. Ko
casına kartı derhal bir müstebit ke9İ4 
lir. 

Evleninciye kadar kocası iyi bit 
adamdır. Arkadaşları tarafından sevi~ 
mittir. Hayatı basit ve mütevazidir. 

Fakat evlenince artık bu adam fi 
adam değildir. Kadın onu kendi kah• 
hına dökmeğe başlamıştır. Erkek gün 
gün istiklalini kaybeder. Kadının elin• 

\esir düşer. Dıtanda arkadaşlarile bir 
saat geçirse kadın ona hayatı zehir 
l eder. Hatta parasını, kazancını bilı 
ay başında karısının eline te9lim eder, 

Onun masrafını kadın tayin eder ve 
cep harçlığını kadın verir. 

Hele erkek boş zamanlarına hiç sa• 
hip değildir. Erkek bot vaktini dışarJ.. 
da geçirse mesele olur. Evde otuna 
rahatsız eder. O halde erkek boş vak• 
tinde bir teYle mefgul olmalıdır. Evde 
boş erkek kadar rahatsız edici bir ,~y, 
olamaz. 

Erkek hazan karısını dinler, hazan' 
dinlemez. Dinlemediği zaman evd4 
kavga hazırdır. 

dekı kaHl(4 ıJ k 76 d Di.. ı · uzun Mehmet kadar muhitine fay- sulamaya karar vermesi dolay11ile 
oldu bilmem - kadının diraeg .. i, kendi- ~ ç 1 ır. ger erı hayvanla, fakat mflnferiden yapıl- da ve~it ve ~ç!ıiı yol yıl!ardan 

1 

mahallinde ya~tırdıi~ . te~lerde, itte kadının bu halleri erkeği bıktı• 
sinden davacı olacak gencin koluna mııtır. aonra bır ecnebı fırmaıının elıne ge- Konya aulama ıdareamın tarihi tet- nr. Erkek rahatı boyun eğmekte bu• 
takılarak sıyrıldı. 935 yılının ilk aekiz ayında da çerek onların ~~ın~ yüz binlerce in-1 kik e~il~~ken meydana çıkmtıtır. lur, yavat yavat şahsiyetini kaybeder~ 

D l.k 1 h k d la d"" - 89 vak'a teıbit edilmi•- 113 ka,.•k- anın bayatı uzerınde rol oynamıf Bu koylu Hayıroğlu karyeıinden Bı"zı"m tabı"run· ız" ce kılıbık oluver·.r. 
e ı an ı emen ar a as nna on v ~ ' l b"' .. k b" k f" b"b" ·· K dü: ' çı yakalanmııtır. Bunlardan ancak o an u~ . ır eı ın a ı. ı m~te· « urukafa Mehmet» iıimli bir yurt-

D taneai hayvanla yapılmıt diğeri vazı ve ıımı unutulan bır Turk dattır. Kılıbık kocaların en fenasıdır. Şali• 
- işte gözle1inizle gördünüz; şa- aırtla yapılırken yakalanm~tbr ve köylüıünü Son Posta okurlanna ta- 1290. 1300 senelerinde Konya siyetini kaybetmit erkek, silik ve ma• 

hitsiniz ya). kafile halinde kaçakçılık hiç kal- nıtacağız... ovası uÇartamba» çayından aulan- nasız bir erkektir. Kadın bu defa ken"' 

D 
. • . . mamıttır. Bugün Tarım Bakanlıiının ehenı-\ makta idi. O tarihlerde yalnız çik- di modelini beğemnemeie başlar. lşt• 

. .. . . ·· Bu muvaffakiyetin aebebi kaçak- mıye e uzerın e ur usu nya çı o an onya va ııı ıçın u auyun evde geçimsizlik o vakit telafisi mü~ - eli DU8Ul aen) dedıler Sana · ti ·· · d d d y Ko 1 · l K ha ı· · · · b 
~rptı ~!e ~.yle d_;lber. hır kadın. al~y- çılık ve iıtibbarat tetkilitının ka· ı ~vaıının sulanma itinin, gar~p ol~u: büyük ehemmiyeti dolayıaile çayın kün olmıyan bir hal alır. 
hinde aoz soylenır mı). Ketkı bıze çakçıların bütün ıızli teaiatlarını ı gu kadar romana benzer hır tarıbı 1 iki tarafına aıralanan köylü o kadar . 
çarpsa.. . meydana çıkarmaya muvaffak ol- : vardır. 380 parça büyük köyü sula- ııklaımıt ki Çartamba auyu çok ge- Kadın, .. ~er teYden evvel, ,?absıyetl 

- Ne yaparsınız) muı bulunmalarıdır. Denebilir ki 1 yan ve iki lıviçre büyüklüğünde o-j nit olan bu ovayı ıulamaya kifi ıel- 0~ erkegı ~;er. O halde her kadının 
_ Herhalde senin gibi onu Clava et- Urfada artık kaçakçılık kalmamıı- l lan koca Konya ovaıına hayat veren ı memeie baılamıttır. dıkkat edecegı ~Y·. _kocasını bozm~ 

mek hevesine kapılmayız. tır ve Urfa dailarının mağaralan ı au; bundan 60 yıl önce bir Türk O tarihlerde Ha ıro .. lu kö lü mak, onun fahsıyetını bozmasına ıeı 
artık kaçakçılara barınak olmaktan köylüıünün kafaıından doimuı bir Kurukafa Mebm' et, yken'dı" batıyna bep olmamaktır. 

- O halde ben ne yapayım timdi) kurtu j 
- Arkasından git!. lmuıtur. ittir. Bu hakikat, Tarım Bakanlığı- kalkmıt ve Çartamba çayının mem- • • • 

1 
ba•nı arattırmıf. Gönnüt ki, Sultan Ankarada Neriman'a\ 

Gençte bu sözü tuttu... A anyada Bir Genç dıtilanndan İnen bir büyük dağın N ö be tç; arkasında büyücek bir 1ö1 var ki, Kızım senin izzeti nefsin yok mu j r------------ Arkadaşını Kurtarmak Çartamba çayına bu IU akıtılır .. o Seni bu kadar ihmal eden erkeğe no 
Bir Doktorun lıterken Kendisi Öldü Eczaneler zaman su fazlalatacak ve kuraklık diye hala bel bağlıyorsun. Bırak gitsin. 

Alanya (Özel) - Burada yürekler 1 kalmıyacaktır · Köyüne dönmüt, ba· Dünyada erkek mi ye~ 
Gunluk Pasarteıi Bu geceki nöbetçi eczaneler fUnlar- k 

ıızlabcı bir bidiae.olmuf, bir genç ya- dir: tına 18 • 20 öyün delikanlılannı -
N,otlarından (*) rah arbd&fını tedavi ettirmek iater- Alemdar: (Sırn). Beyazıt: (Asador- toplamıı ve dağdan bir kanal aça-t--------------1 ken ölmiiftür. yan). Şehzadebaşı: (İsmail Hakkı). rakiki yılda 10 • 11 aat uzaklığın· 

Fazla Terleme: ffuL-L- Fea.er: (Arif). Küçükpazar: (Neca- daki göl ıuyunu Çarıamba çayına batvurmuf ... Ferit Pata da 0 aıra• 
ua&l!fe maballeainden Naim oğlu ti) . Aksaray: (Şeref). Karagümrük: katıttarmıtlar. 

muayene ettiğim hastanın en tiddetli Mehmet kaza ile patlıyan kendi ıilihı (A. Kemal). Kadıköy: (Leon Çu- da Oımanlı devleti hiç bir teY yapa• 
ıztırabı fazla ter dökmesinden ve ile yaralanmıf, yaralandıg'"'ı yerde dok- bukçıyan, Osman Hulusi). Üsküdar: Aradan 8. 10 yıl geçmİf ... Kuru- cak halde olmadığından bunu Ana• 
günde bir kaç defa çamaıınm deiit- (Ah ) S (T f"I ) k f M hm d l Ba'"'d b Alın 

tor Olmadlg ... 
1 

ı"çın· Salihac:ldın' adındaki mediye · amatya: ea 1 08 • a a e et, gönnüt ki, bu ıu da o u • ı at altını yapan an• 
tirmek ihtiyacını duymaıındandı. B i ) B "k (Rı • akırköy : ( ıtepan . eıı taı: • k"f" ) · Bol - "d )arın ba-rabil---ın· 1° du""tu"'nereı.; 
Bundan maada dört ay içinde on iki arkaclatı kendiaini alarak kasabaya a ı ge mıyor. su aroren arazı e ır- --• "' 

za). Sanyer: (Osman). Eminönü: k" f 1 1 k kik onların nazari dikkatini celbetmİf 
kilo düımüı ve çarpıntıdan uy- getİnnif, ilk teclaviaini yaplll'Dllf, son- (Hüsnü Haydar). Şiıli: (Şark Mer- e ım aza atınca gene ura ı 
kulannı da kaybetmiıti. Ayni za- da luk almak kez). Beyog .. lu: (Matkovir, Kemal). batıöıtermit ve Kurukafa Mehme- ve bu ite tavaıaut eden memleket! 

d ra yorgun için yaralı ar· ... l l d b" d k il ti" man a: Galata: (Merkez). Şehremini: (Ah- din Çar-mıba çayına katııtırıdııwı ileri se eh erin en ıri e Ü iye 1 
1 G ·· k ald · • kadqım Fehmi adh birisinin ialettiai :s-- oz ap an şıştı. ..,. o· met Hamdi). Hasköy: (Yeni Türki- Sula gölü (timdiki Karaviran gölü) miktarda komiıyon almıt ... 
2 - Bel ağnıı ve haı ağn11 çekiyor- kahveye götürmüttür. Salihaddin ile ye). Kasımpaşa: (Yeni Turan). Bü- suları azalmıf .. Kurukafa; yeniden Almanlar; AnaclGiu. S.idat bat• 
d
3

u. Sa Naim kahvenin taraçasına ,..1..-.• lar, yükada: (Mehmet). Heybeli: (Ta- bır" ıu kaynagyı aramaya ,.ıkmıı ve tının tam --·mda olan ve hububat 
- bah ögürtüler ve bulantılar- saaa&Uf s _-_. 

dan da müıtekidi. Salahaddin taraçaya dayanmıftır. Ta- naş). - Sula gölünün çok daha ileriıine ihraç merkezi olan Konyanın ekono-
• ldrannı muayene ettim. Fazla mik- raçanın kepengi müteharrik ve asd T doğru sitmit ve nihayet hayretle mi bayabnda hir inkipf merhaleai 

tarda Oksalat ve Fosfat, ürat (billu- binaya çengelle bağlı İmif, fakat çen- 81SUI görmüt ki, Bey,ebir gölünün yağ- olacak olan hu iti çok kirlı ve o za• 
ratı) mevcuttu. ı geller takılı dejilmi,. Salibaddin da- Mezbahasında murdan tatan auları meyilli arazide manki aiyasalanna çdk uyıu"bul· 
Hastam bir kum sancısı geçiriyordu. 1 be • ba 1 lar 
Böbrekleri rahatsızdı. Kanın böbrek- yanınca kepenk yerİJ}den oynamlf ve akarak Sula gölüne ıelmektedir ve mut ar ve men ıte t amıt ••• 
lerd~n ıüzülememeııi ıebebile vijcut- arkadB.fını tedavi ettiren biçare genç bu göle au veren de Beytebir gölü- Nihayet lıtuıün arördüiünüz baraj 
teki zehirler ter ilaveleri va11tasil..: beyinüıtü sokağa dütmüttür. Her ne Şaka Yüzünden Bir Kiti dür... ve kanallar itte zeW, 'yurtı~ver bit 
dışanya çıkıyordu. Çarpıntı bu zehir- kadar derhal t d . . k im . Ağır Surette yaralandı Kurukafa Mehmet, anlamıt ki Türk kö.ylüMinün alm teri ve emejİ• 
lerin kanda fazlalaşmasmdandı. e avııme OfU Uf ile K l ak • 1 k l tur Almaal t iİ 
Süt pehrizine koydum. Uraııiptin de beyin damarı çatlad w • • kurt onya ovaıını au am ıçin Beyte- e uru mut • arın yap ı 
verdim. istirahat etti. Süt içti, kum mak mümkün olma ıgı 1'7. ··1m ~r- Tarıus <<?zel) Mezbahada t•· bir gölünün ıularından iıtifade et- teaiatın yalnız projeaini v.e mab:-
döktü ve iyileşti. • . w Jlllf, zav~ 1 0 ' • • a yüzünden bir kavga olmUf, Hasan mekten batka çare yoktur ve bu bü- melerini onlar ıetirmit; leurukar• 

--------------' tür .. ~a~m oglu Mehm .. et gen kalan le· adlı bı·n· Ac:lanah Bekirle f8ka'--ırken yüJt iti ba-rmaya köylünün micü Mehmedin feragat ahibi neali saç• 
(•) B notları keı p ıakı"ayuı1t yabat da lınaa haaa-L-- _ ~ IAf ır- •-

Wr a bilme yapıtlmp kollekı;10n J•tN- •• v~~~ yr.pı 1 ıçın ~ye Bekir ağır bir küfür l&TUl'IDUf, bu yüz. klfi değildir. Bunu ancak devlet larına ak dütünceye la.dar orta. J:· 
aaa. Sıkıntı aamanınuıda bu notlar b ı goturulüsken onu kurtarmak 11teyen elen çıkan ka aada Hasan ... eU yapabilir. nadolunun bozkırlannda ((IU» ıçill 1

1
_•_• .. _'-_'_ı_11_•1_1_•_c1a_•_11•_•_1e_u_ı•_b_.ı_,. __ _. arkadatı Salahaddin de göz Yatlan ara· Jarafanımttır v Yaralan .;.:: IUI' e Kurukafa yanıaa köylileri toplı- kazma sallamtılar, f.ı..t teref ye 

ımda topraja bınlnlıngtJr. • • arak llobya yaliai Ferit Pqaya ad yabancıların olmuttur. 

TEYZE 
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~ · DUHYf.1 
BARICI TIİ.GRAFLAB 

Uzak Şarkta: 

lngilterede 
f(Cıdınların 
Yeni Modası 

Kanlı Bir Çarpışma Oldu! 

r apralc slga- lngilterede şimdi de ka-
... • i ak 1ıg" arası , aaı ıç •orlar dınlann yapr 

ı.. • B d yı tatmin 

Sovyet Ve Japon Akerlerinden Birçok 
Kiti Öldü Ve Yaralandı 

~rnesı moda olmuştur. u mo a .. 

için Havananın en nefis ve en yavaı tu- Moak va 13 (A.A.) - Tu ajanagnn 
tiinlerinin yapraklarından, sigara büyük- enliii :...mnata söre. birinci t.,..mla on 
lUiünde, yald;zlı kağıttan halk.alı gayet şık ~· • ,unu Mançuko topraklanndan •elen 

1 t elli'?~, bir kilometro derinHibul• Scwy~ Yaprak sigalan piyasaya çıkan mış ır. --•-•--- sirmitl• ve Sovyet m~ 

* 
top.--uu-.... - _ •• 1 • ...1.. •- --..ı- ar· 
lan .. erine alet ~-· .._ _...., 

uz • d d elen 18 Sovyet ma-
Hol foatta H livutta figüranlan kadq)aruun mı .aJma S Man-t.o haffiiü 0 

• hafızı üzerine bır apon ıw- • 8u 
rnühlm bir beslemek filim şirketlen tarafmdan mitralyözle alet edllmittir. 

1o...... me•ele/ i in büyük bir mesele müsademede, Sovyet askeri~~~::;;.,~ 
~-----' ç tu ··1m·· ve yaralammf, ai- • 
teklini almıştır. Yalnız filim yapılır~en, ~- kar; ta:!ı ta zayiata. uiramıthr• 
türanlar yirmi koyun budu, 7000 kılo aıgır Moskova hfildinıeti, ToiEyoclald MiFilk 
tti · 4000 fı 1 1 000 kilo domateıJ. 1..:.:..: protesto etıneie ve 8ef1İD ,apmak • ranca a, e~ , ..:..ı :-J- teklifte ..... 
1750 d·ı· k k SOO kilo süt ve 14,700 üzere bir konuayon ta7 .... ~ __ 

ı ım e , etmiftir 
llte soda istihlak etmitlerdir !unmaia memur • 

rırbaiaları 
diri diri 

glgor 

* " · Amerikada : 
İngilterede Vilyam Gre -
en isminde doksan yaşın
da bir adam kurbağalan 

Müthiş Bir Panik 
Oldu 

~·~· ON -.... ,~. D . · .. :.,~ . . ~ . 
~ \ . . ' .: . 

IB IU vt'& fü I" 
iiıi--~~I .......... . 

Daha Öııcede 
Böyleleri 
Vardı! 

Bizim Son Posta"da okumuftum: Fas 
Sultanının amcası oğlu Ali Hasanın sarayın
da tam bin güzel kadın varmıJ. Fakat bu 
canlı ve dilli çiçekleri ancak biT kere kok
lamaya rağbet buyuran prena cenaplan 
Lüıyen adlı bir F ranm bzına gönül ver· 
miı. Onunla yapyor, onunla dünyayı dola
ııyor I 

Ali Hasanın sarayı, o saraydaki bin ka· 
dın ve onlara hizmet eden köleler, barem 
\ağalan, benim b fama karp tarihin qağı
ya geçirdiğim satıdan kadar canlı bir an
lam ifade etmedi, edemedi. Çünkü baki

' kat Ali Hasanın sarayında değil, bu satır
' larda yaııyor ve o sarayın istikbalini de 

' 

bize öğretiyor: 
ccl 25 7 yılının ilk ayında HolqG Han 

Bağdadı sardı, mancınıklarla döimeie baı-

1 
ladı. On gün sonra halife amana dilıtü, 
Cengiz oğlunun ayllklanna kapandı. Hola

ı aG ıehire girdi, halifeyi kar§ISlna setirterek 

~iri diri yemektedir. Kendisine hoşuna gi· 

~ip gitmediği sorulduğu zaman: Hoşuma 
litrnese yemem. Ben bu kurbağaları yedik· 
le hiç bir hastalığa tutulrnıyacağıma emf

llİın ıı demiştir. 

bütün servetini istedi. Açıkta bulunan ha· 
zinelerden baıka yeraltından da milyonlar 
çıkarıldı. Holagu, yığınlar tetkil eden bu 
hazinelerden bir tabak altın aldı, halif•··
uzattı, «buyrun, yiyinıı dedi. Halife, Jlıl 
alık «altın ye~ir miıı diyincıe HullgG kaş
larını çattı: ((Öyle ise bunlan neye nkla
dın. Askerine versen, yurdunu korumaya 

Uzak Şarkta &ovyeı • Mançurl Hududunda Japon askerlerl sarfetsen olmaz mıydrn cevabını verdi. 
fJlr Depremde Gece Her- ... «Sonra Holagu, halifenin nrayındaki 

ki D .. k "ldü Lehistande : Bulgarlstanda : adamıan saydırdı, yedi yüz kadın ve bin 
kes Soka ara o u haremağası buldu. Cengiz oilu. bu kadın-

. Helma (Amerika) 
13 

(A.A.)-:- Mon- Bı·r cı·nayet Suikastçılar lar arasında kadınlaımıı olan halifeden iğ. 
tana bölsesinde on iki kadar tehftn balkı rendi, herifi bir çuvala koydurup atlara w. d • ....::...ı~den uylru-

T sece yansı bir yer ep~ 7 ... _. Jardır çiğnetti l ı> 

1 
., Geçenlerde Romanyada dan ay11mnıtlar ve paniie kapdmıf • iki Yüzlülük Yapan Bir Sorgularının Çabuk Bili• Ali Hasanın bu (678) yıllık bikiyeyi 
<.orl• bir v=--- b' zarar seJmemittir. Maddi ha· Ç ) h ·· d d 

1 ld .. kim -·-Y• ır p • •k ÔJd •• .. )d •• rflmeaine aJııı ıyor enuz uym~ ığı an aşılıyor. Eier duyeay. talı•lldar bir tahai ar mutera sar önemaizdir. oıti acı uru u dı sarayına hın kadın doldunnaz ve onlann 
b. 'ftl"v "tmiı Yeni Bir Tehlike V 13 (A.A) _ Zır' ardvda adı Sofya 13 (Özel) - Sü Bakam General başına bir Fransız güzelini 

11
..,..i_._ oturt-~ergileri toplamak .için J~v~1• _ıge. ııı. ·n N--ork 13 (A.A.) - Kredi EnflUyo- IU'fOVa • ük6meti d vir- ..... n .. 

"e parayı vermek aatemedıgı ıçın çıhçmı wh•,ı!I_ • Am-..:•----- bu L-h-1.: ekono- b ili hnı b" d R ifgali za· Tsanefin dediğine söre, h. e mazdıl 
di h te uaeu, eruuuuu . A ~ , • ıanı e 0 yan il' a am, us • . • mek ıuçile yakalanan ıuikutçılarm aorp-l4lrısının sa"linnı yolmuı. Kadın tim ta • nu ""nemli ,._m nnden bırı _,!_ .. p 1 nl de iki 

" mik durumunun en ° llJIUUe manmda aosy1WM 0 onya çeve enn lan yakında b"ıtiril" ecek ve neti"celer bildirl-lildardan tazminat ietiyonnut- bor bafkanı Gaka 
• olmuftur. Nevyo~ .. aaaı ilk" yÜzlü hareketlerde bulunmuf olmakla ta • lecektir. Şimdiye kadar incelemelerden ve 

M. T. TAN· 

ispanyada: 
Yı•• Kı• i geçen çarpmba gundiu f8~~t .~ umet .zamaek. nmmlf Sabareviçi öldürmüttür. Sabareviç sorgulardan alınan neticeler glzli tutulmak. 

Beş U " iŞ mnda müdabeJe e p te onune geçmıyec • • ,. Çarlık lia .. • • . . b" 
1 • eMik li bir buhran labileceiini SÖ)'• meıhur Soıayaliat Montril ı po me tadır. Hükiimet, auikaat lfUUJl ır an evve K •• • t) N •• 

oıu.._...t e o yakalabnlfb. Saluireviç'in hakiki hiiviyeti aydmJanmaaı İçin acele ebnekteclir. omunıs er uma-r. kiÇ lemiftir. bundan bir yıl 8nce meydana çılon•fbr. Bu Bir fe-t Kurulu • J • 
ev ..., Fransada: adam, nudaa Polonya bükfimeti hizmetine Sofya 13 (Özel) -Zabıta, lbtiman b- yış Yapmak stedıleı 

1:9 _J •t' JJ - AJ sinniftİ. aabaıında çoktanberi faaliyette bulunan bU-
6lı. U l "' . .. Bir Almanı man- yük ·b·ir· feaa~ lef~~ meydana çıkarnuf, Madrlt, •.3 (Özel) - Valanll· 

Paris 13 (A.A.)' - Her hanıi 1'1r ıoa· K d J K Haberler 13 kifıyı tevkif ehniftir. yada nUmayıı yapmak t.,ebba· 
'-i yaptlmamıt olduiu haJde, Opera~- yaya açJr 1 8f JS8 . .. ......................................................... _. ıllnde bulunan komllnlıtler milli 
~ihtiyaten, bet yüz kiti kadar tevkife- A) - Strinı Vendelde ça· Uhey. 13 -Burada Y~ ~lan Hollin- Sovyet vapurunda bir patlama neticeai 3 kuvvetler tarafından alınan tecf.. 
iıln..1,;. b ber erilmektedir. Mevkuflarm Meb 13 (A.. ·• • . •----t. llar tarafın· da Holivudunun açalma toreru yapılmıttır. kiti ağır, birçok kimseler de hafif yaralan- bJrlerl flirdUkt il ..; 
~ a v nüma· lıpnakta olan bır lfÇUllD ~ç • Petl• 13 - Dtt Bakanı dö Kanya, mıılardır. en ıoara B ma.,.,. ~ınde sol cenaba menaup, karp dan .Alman topraima aürüklenerek ,andar· t"" r·~ tavin edilmiıtir. Prağ 13 - Cumur Bafkanı Muarikin ten vazgeçmftlerdlr. Elebaıılan .. "'4ıa1er de vardır • edild•v• haber alınmıttır. Bu sena or uge ı-· . • • d 8 k" . 

T k" • d bir bajnt duyul· malara teslim 111 .._,_._ Haven 13 - Vorotilof adındaki bır hastalandığı pyialan tekzip ediliyor. an ıtı yakalanmltbr. ev ıfat emaam a ne "'riilm". ~ ifçi Sarrebriikte hapse uauıuıtlır• _ s 

, ne de bir halk toplantısı ao Uf • 1 Beni kapıdan öyle ten bir yüzle kar- re ıöylemit··. Zekiyenin para, aylık Ablasını, it batında sörecek ... Her 

ti 1 ~ ~ S T No12 tıladJ ki i.deta uzun bir ayrılıktan umurunda değil. .. O, yaptığı itlerin ı zaman söylerim, yürekleri temizdir. 
14-ı0-3s ~ n L 1011ra kavuımutuz ııibi sevindim. beğenildiğine seviniyor!.. Benden Kahveyi verdikten sonra benim 

~ K LTY r; N L b Q -
J r bı·ılehsaman?ı a. b

0
1
1
ad,ua.· yakla..rımı silmeme iki üç ay evvel gelip te, hail aylık- için bir cıgara sardı: 

ıız çalıtanlar, aylığa geçmeli bekli· - Zekiye; peki, niçin olmuın, 
• _ Papuçlannda toz yok, çamur yenler var, diyor, bir daha demjyorl gel! dedi ... Huriye, kıskanmaz mı? 

1 §'·ii81*'*'*1ii" . yok ... Yürü... lhıan abla, bu beğeniliıte kendi· Ben de! diye tutturdu. Zekiye; iki· 
. . k yor Acaba, her iıe gidenlenn e- Mutfakta, beni kerevete oturttu; sinin hissesi var imit gibi göğsünü niz beraber olmaz. Sen de bqka bir 

D - Dün, Zekiye, tirkete gıtmedı... ~ d~·de böyle dınltılar, gürültüler manııalın ateıini eıeledi: gerip övüne övüne bana bakıyordu: gün ırelirsin, dedi ... Llfı uzatmıya• 
çii de akıama kadar qdalarına v;'1 or mu? Bilmiyorum ki · · · - Geçen ııelitinde, sana dert din- - Çocucağm iftihar etmeie hak- yun, Pakize, ertesi sabah Zekiye ile 

lc.:Panıp oturdular. Kamı ~cıkan ° ':irden durdu, kolumdan çekti: • letmiıtim de, belki canı ııkılmııtır, kı yok mu? Boynuma sanldı, beni beraber ıritti( akf&llla kadar, onun 
leldi, mutfaktan bir tabak bır ıey _ Sakın ıen bure.da iken Palu- artık bir müddet gelmez, diyordum. öptü; ıonra bir hızla yukan çıktı ... yanında oturdu. Eve pldiler, Paki· 
~ldı, otlaıına çıktı ... Bu hal, ne ~a· yahut i. Huriye geliverine, Bana, pcenmezıin, bilirim ... Ama, Ben, görmedim, duydum. Önce Pa· ze, için için kıYranıyor ... 
dar devm edecek, bilmiyorum. E • ~(erine gül! herkesin derdi, kendine yetiyor, kizenin odasına girmit, onu kucak~ Bir cıgara da kendine sarmlfb: 
bette barııacaklar ... Fakat onla~ ba· Göz kırpıyordu: baıkalarınınkini de dinler mi ya 1 lamıı ! barıımıı; sonra ikiıi birlikte - Elimde büyüttüiüm çocuk; 
l'ıtana kadar benim çekecek çılem _ Bir teY bilmeıniı ol... Sa~a, Sen, yabancı deiilıin de onun için, Huriyenin odasına gitmiıler. Zeki· ıördüiü rüyaya kadar sezini• 
hr. .. ledijimi anlarlarsa, artık ellerın· dert yanıyorum. ye, Pakize ile Huriyeyi de banıtır- rim... Pakize, içinden puarbkb 

Sol elini dizime vurdu: .. 1.• :.°! çekeceğim var .. · Bi~irim, çaktır· Gevrek gevrek sülüyordu: mıı ... Onların yukarda konuıtukları- deiil~ir; Huriyeye benzemez. Doi· 
-:--Gülecek hiç halinı yok .... So~ 1 mazım ama, gene ku1.agın~a bulun· - Benim de nazun sana geçiyor •• nı buradan duyuyordum. Gene mi ruıu söylerim, Huriye, eh, bir par

ıeyun de ban, sen ,iil! .• Zekıye ~' un Ne çare, idare ebnelı... 1 Şöyle bol köpüklü kakuleli bir ıade kavga edecekler? Diye yüreiim oy· çacık öyledir. Pakize, aabreclmnez, 
d -1cize de, Huriye de, ayrı ayrı ı; · s Hıçkırır gibi sesi birden burku • kahve piıireyim de keyfin gelıin... 1 nuyordu. Usulca tatlıia çıktun, on· içindekini ortaya döküverir. Y ~· 

ller: Eier onlarle. konuıursan be- du· • .. Teldolaptan kahve takunını al- ' lan dinlemeğe baıladun. Güle oy· ten ıonra idi, Pakize yanıma pldı; 
llinıie konuıma! dediler .•• Sen, U• • Hani sai olsunlar, tika~e! ~- mııtı: nqa konuıtuklarmı, cıvıldadıklan- çenemi, yanaklarunı okp.dı. Anla-
"-, ne derıin? k gibi değil ama, evlat ıahibı 0 

• _ Kavııanın ıonu ne oldu? Di,e nı duyduğum zaman, gene dayana· dun, yavrucaim ıene bir çıkan 
kollarını açmııtı: • . •• I m:ır, evlat büyütmek~ b~. za?,1a~da merak etmiyor muıun? Adam ıen- madım, içim kabardı, mutfaia dCSn· var! •• Anne, de~i, ~n de Zekiye 

it. - A, çocuklar, ıiz, bırbır~nız e °:,k pç ... Allah, benım on:-rum : de, kardeı kavgası, ne olacak ... O düm, hüngür hüngür ağladım!.. gibi yazma makınesı 8frenmek ı .. 
_.. "aa ettiniz, darıldınız, pet~· ~e- :ısın da onlarınki~e ekt:•':i artŞ akıam barııtılar. . . Hi.la ayni sahnenin teıiri altında tiyorum f ak baktı 1111 

ne ıuçum var? iki aı·ada ır e- benim çekecek bal?.'1 ~a .. ~- ı... ~ Mangalın batına oturdu, cezveyi imiı gibi gözleri yatarmııtı: Koll~r!nı ka~ı~rar : 
hıde kaldım... • • irket iti yüzümüzu guldurur, san ıürdü: - Birbirlerini aeverler ... Kavıa - Bın yer, bırı bakar, kıyamet 

Sözlerinin tesirini arttırmak ııtı· ~1 tım ! .. . _ Senin geldiğin günün aktamıy- editleri de çocukluklanndan... Yok· ~~dan kopar· · ·• ~~n, baı~m~ ge~ece-
:tornıu, oibı' katlarını çattı: d ld • •o"'zleri pencerenın parmak· l d d ıa bı"rı" kı'n tutmak nedir bilmez ..• ıı evvelden bılırım. Bırbırlermde • 1 .. ya • ur u, • ' ıkl ra dal- dı, Zekiye, eve gü e sıçraya ön ü... , , ' .... 1 mak • t 1 

- Denıizdirler, dedik e~ın•. . . ıklarına sarılnnf sarma§ a Ama, bir keyif ki sorma... O gün Kahvemi uzabyordu: ne gorur erse, Y~P .1' er er ..• 
P~rlar ını yaparlar! Hangı bırmın 1 ~ yıklar gibi mırıldandı: . tirkette müdür mü, mümeyyiz mi, - Rabbime bin tükür, o ıece, Bu kadar _durduguna bıle f&flJO-
tôııliinü kırayım? Evl?.t ha~ırı, çeke- ı,~ Belki de, daha ~ü, saati ge!· ne iıe itte, büyüklerinden biri, Zeki- hep beraber, güle konuta yemek ye- rum ....• Pekı, bun~ .çaresi?·· Zeki-
~lc.in! Üçüne: Peki! dedım. memiıtir. Bilinmez kı ... Hayırlı bır enin yaptığı iıleri pek beienmit··· dik ... Zekiye, tirkette olan bitenle- ye gıbı, ona da bır .. tU:ket fıli.n bul-

lıaulcacık kulag""una fısıldadı: k met çıkıverse, bu dırıltılar da ke- YAld .... ylıg""ı sornıut Zekiye de ol- ri anlatıyordu. Pakize: Ne olur, Ze- malı ... Ben, bunu ıoylıyecek oldum. · ı· ko- ıs ıgı a ' ' • Pak. .. .. .. i ık d Ki - Şiındi üçile de gizli gız, ·ı· ır· d .... "b' "'ylemit Müdürün aı"". kiye bir gün ıizin ıirkete ıreleyım, ıze, ıozumu a zıma t a ı: • 
illa , 11 ıver · · • ugu ıı ı IO • • • ' ·ı ·ı ak" 1 n...... 

fUYorum!.. -4- zı a ık kalmıf. ilk aydan itibaren seni orada göreyim, dedi. Ablaıa, ra 1 ever~ en m ıne er V&rmlf. vn-
Ciilınek iıtedi, gülemedi: Ihsan ablayı, hasta bırakmıft!m. -'ı ~ a eçirilmeıi içbt büytik müdu. I beğenildi ya, o da iftihar edecek... (ardan bır tane alırız. ETde çalııı· 
- Bu tirket iti, iyi hoş ama, batı· Merak ettim, yolllayaJUD, dedım. a7• I 1 ' -a... (Arka11 war) 

.__ hu dertleri açtıiı için canuuı •· · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Zecri .tedbir.lor .k!'rarına eaas olan raporu harırhyan tarth1 
beşler komit si bir toplanb esnasında 

Zecri Tedbirlere Hız Veri iyor 
• 1 gı e nı 

• 
1 

• eç r 1 

SOll ıPOSifA 

SON DAKİKA ___ _.., 
TELGRAF, TELEFO!", TELSiZ HABERLE! 

ltalgada Karışıklıklar Mı Oldu? 

Berlio· Napolide Kanlı HidJ 
seler Olduğunu Bildiriyor 

ROMA; PARlS TELS ZlLE BU HABERİ Y ALANLAV 
Sabah çıkan nrttndaşlarıımz· pılmışlır. BugUn Napolide bir ıia- ı ayaklannn ıhalk urasmda lM 

dan biri Ita.Jy~da bir ayakla· ma clis.e olmuı. halk büyük bir ho- telefatla biten .çarpışmalar oldl 
ve karJşıklıklar olduğuna dnir yecan i~inde Afrikaya yeni asker tadır. 
Berlln ve Paristen aldığı özel ha· gottirmekte olan :vapuru hareket· Roma TekzipEdi~ 
buleri yaymnktacl .. r. Bu haberler, ten men'e kallaşmıfttr. Bunun Paris, 14 ( Sabah saat 7, 
şimdiye kodar, diğer kaynaklardan fb:erlne sevkıyatı idare eden mfif- özel) - !Italyada karışık1ı'kl" 
teyit edilmemiştir. Y.almz sah.ah rezeler halkm üzerine ateş açma· çarpışmalar olduğuna dair ~ 
7,45 te Parls telsiiinin Romadan ğa mecbur kalmı§br. kaynaklarından verilen habJ 

· alıp verdiği bir hab rd ltalyada Çoğunu Afrikaya gitmek· Romadnıı gelen telgraflar eakİ 
karıvıklık çıktığı yalatilnnmaktadır. te ola!l askerlerin anaları ve ıurette yalaııl maktadL 

I> 

ması 1 o e 
(Baş tarafı bmnci yüzde) pyiayı hayali olarak tavsif etmekt~ ve 

Rusya delegesi tarafmdan yapıldı. Sov- bmıun, Ahmıny:anm anln,mazlık dışm
yet Rusya, 1talyaya kar\iı açılan zecri & kalmas~ arzu ı.eden Hitlerin siyasa
tedbir savaşının derhal m.üeuir olabil-

1 
sma aykın olacağım hahl'lmnaktadır

mesi için şu teklifin kabulü lazım gel- Iar. 
diğini '5Öyledi: 

Zecri tedbirler karanna iştirak etrni- Bu aristana Göre 
yen devletler hakkında da zecri tedbir Sofya 13 (A.A.) - Zecri tedbirler 
kararı vedlmelidir. meselesini inceliyen Slo:vo gazetesi e-

Sovyet :Rusya bu kararın, Uluslar konomik tedbirlerin müessir ıolmalaı·ı· 
Sosyetesine dahil olmıyan devletlere de nı muhtemel görmemekte ve Almanya 
tefmilİ zaruri olduğunu söyledi. ile Saponyanın fırsattan istifade et1erek 

Bu gör~melerden sonra iktisadi ted· İtalyaya olan ısatışlarmı arttırmak isti. 
birler komitemtde lf'U ı.bnütler belirdi: yecekölerini .sanmaktadır. Gazete sun-

1 - Komite azalan, İ~atyaya br~ı ları ıilave ediyor: <<Bulgraistanın d~- • 
sderhal müessir olacak iktisadi zecri .mu .naziktir.. Çiinkü İtalya her ıyıl '5-'S 
le<'lbirJer bulmak hususunda müttefik- milyonhik Bulgar mah satın almakta-
& &~» 

2 - Bu hususta .İngiltere ile Fransa Sosyalistler Memnun 
arasında bir ihtilaf yoktur. 

3 AI k t db. l • b. A Brübel 13 (Özel) . - Zecri tedbir • - maca e ır erın, ır vru- • . . 
ha b. l ___ ._ '-!ide lma ler meselesmı tetkik eden sosyali.ı;t a • 

pa r me yo açmıyac:.&11[ seıu o - • 
IA dır • mele entemasyonalı ve beynelmılel .. azım • 

sendika federasyonu, Uluslar Kurumu-
ita 1 ya Borç Para Da nun İtalyayı mütecaviz gösteren kara-

Alamıyacak r.ını .memnuniyetle kar9ıla~. 

Blr ı=a,ıst Nümarişl 
Roma 14 (Telsizle) - 45 bin fa. 

Cenevre 13 (A.A.) - Finans eks
perleri bugün öjleden &0nra toplana -
rak pakta tevfikan zecri tedbirler komi
tesine tevdi edilecek finansal tazyik ,ist, parli.mento önünde bir nümayiş 
teklif.ini tetkik etmistir. yapmıt ve ltalyaya karşı alınmak iste-

Finaıua1 ambarg~ tddifi, tekrriil ltal- nilen -zecri tedbirlerden dolayı protes

yan istikn.zlanm ve bu istikrazlara İş· toda bulunmuştur. 
tira1ci, 'her1iir1ü banka 'kredilerini ve İi· • Eden Lorı rada 

'ArkadaiJmızın ltnlyada karı· akrabalarını teşkil eaen kalaba· Laval Anlaşmadell 
ııklıklar ,ıklığına dair n1dığı ha· laktan yaralananlar ve ölenler Bahse tyor "" 
berlerl ~htiyatla kaydediyoruz: vardır. Parls, 14 ~Özel) - Ba~b"1 

'Berlın, 14 ( Gece yarıs~ndan }f Lava), Jur gazettı11ine diye~ 
sonr.a } - Alman ~sUh:barat bil· Poris, 14 Btıtnn Italyan yakın bir lngiliz·Fransız~e I~~ 
rosunun bildirdiğine göre Habeş tehlrlerinde heyecan görülüyor. anlaım81 nııı Hab81-ltalya b 
harbi Itnlyanm hor tarafında hoş• Lombardie, Bologna gibi vilayet• set rçekec ğini söyledikten ~ 
nutsuzluklar ve ayaklanmalar do- lerde Habet harbinden doğan fransanm, :icabında, bUyiik 
ğurmuıtur. ltalyanın birçok ıe1ıir· hoşnutsuzluk halkı kıyama ıevk karJıklara katlanacağım 
Icrlndo geniş -ölçüde tevkifler 'Ya· ediyOJ"oz. Zabıta kuvvetleri ile etmiştir. ~ 

ş akanı U us at 
yete ini At atmış · 

Londra, 13 ( A. A. ) - Eski başbakan Loyd 
Corç, Suncay Fkeprea gazet01inde çıkan bir ma• 
kalesinde diyor ki : 

''Laval ve Musolini, yalnız mutedil zecri tedbirler 
tatbiki için mutabık kalmışlardır. 

Buna mukabil ltalyanlar Tunuı hakkındaki 
bUtUn iıteklerlnden vazgeçmektedirler • 

Fransız dlplomaslıl ıayanı ha)'r&t bir maharetle 

uluslar sosyetesini öyle biJ ~aza i'ÖtOrmU,tl' 
aosyete bu çıkmaz içinde Italyaya zarar vercıoofrı 

Musollniyl, gönderdiği kuvvetleri takviye ~ 
teden meneaecek tedbirler alınmadıkça, her t 

zecri tedbir 'teairalz kalacaktır. Ekonomik .zecri 
bir, Almanya, Avuıturya ve Macaristan buna 
etmedikleri takdirde hedefe varamaz.,. 

Cephesi - . 
lyıce rrar 

Takviye 
di iyor · 

1 Bir F~ansız Gazetesine Göre 

tikraz mukave!elerinin devamını, hal- C ln (Baş tarafı birinci yüzde) 
k 1 f 1 . l . enevre 13 (A.A. havas) - friliz ... 

yan ma am arı, ert erı ve sosyete erı d l . Ed . A • • • ~ • Harrar"m hava taarruzlarına karsı mu-

ngilizler Musoliniyi 
evirmek istiyorlar heaabzına fapılacclk her türlü istikrazı, ~ ~g.c 1 enın zecn ~~ır~erın tatbı.. dafaası yeniden birçok toplarla 'ıa~ıi· 

henüz tamamen .tatbik .edilmemİ! olan d kiı~ınk sofsyete az~_81 elarv et erhakkar~~~ ye deilmistir. Bu toplar tepelerdeki giz· F bl k ş-dd ti M h ı•f 
uka elele .]_ . a on eransın .ı;.arar ı lllW\ • ransızlar A u aya ı e e u a ı ı11 

m v ruaı gerı .kalmıJ olan her .. A • A • • li yerlere konmu,tur. Bunlarla, alçak- b od' 
türlü istikraz, tahvili.tves.ermayemua- hükUmeünemalumat v~rrue~~çı~~~- tan us;an İtalyan uçaklarına ate~ edilew Paris, 14 (A. A) - Jour ,,ga- 1 nın öylo d>ir .ablukaya fİ 
melitını ımeınetmektedir ta .ortasmda Lorulraya gıdecegı bildml- bil w. •• 't dilm ktedir ıete• inJn Cenevredeki muhabiri, muhalif olduğu. bil~f~jJly~r.. ~ 

. k edir ecegı umı e e . zecri .to-dbirler on onbeı gün .zar• ö, r gazeteaı ogalızlcrı~ h ~ 
Bu tddiffere göre, ülrumetler yu- me t • . • • İtalyan pi~taTlarmm Harrar'a altmıs . ~ maksatlarım aoruyor ;ve dıyor 

kanda yazılı muame1e1erin mutavassıt- Kcnferansın, iltalyay.a gidecek sılan mil.mesafede olduldan yalanlanıyor. fmda gnyrıkafJ oldugo anla,şılırıa ''Herhaldo 'lngilizler, keocfJC 
lar tarafından yap]lmasını da menede- ve mühimmat üzerine .konulan em'bırr- lngilterenin abluka islemeye ka- için .daha aempatik bir btiküııtl'" 
ceklerdir. go ia~i, sermaye ve ithalat ambargo- Habeş Kadınları Da rar v~rmJş göriindliğilnU bildiri- teıekkUlü için Mu1101iniyl de' 

summ da tlivesi için icap eden bütfüı Harp Cephesinde yor. Fransız heyeti murahhilıaaı- wek lıtiyorlar. 
~ans~a G~a ~~~f~~~~~iliiliu ====.===~~===~~~~~~~~======-

P.aris 13 (Özel) - Gazeteler,. İtal- edeceği ümit edilmektedir. Ciciga 13 (A.A.) -Buradan O- ltalya .Aleyhinde Nümayiıler 
yaya karşı müessir zecri 'tedbirler alın- Konferansın, lngdiz heyeti murah- gaden cephesine doğru .her gün binler-

masım istemekle beraber, bu yüzden basası ile birlikie aiğer bazı heyeti mu- ce Habeş askeri ge_çmektedir. Bu as • 2 00 .. . 1. ''H b. D 
bir vrupa harbine yo1 açılmamasına rablıasalar.m İtalya ile diplomatik mü- 'iterler ~ek keyiflidir. Aralarınaa birçok 0 gı l Z ar J Ur 
da dikkat edilmesi lazım geldiğini ya- nasebatı kesmeyi diişümneler.ine rağ- .kadın vardır. 

zıyorlar. men, daha ,genis tedbirlere-bas· v:urma- lr.knar ıciv:ftrmda aefeı-berlik hemen d ' De B "" dJ 
Ov.r pzetesi.diyor ki: sı .ihtimali pek ~dır. Böyle ıbir tedbir hemen tamamlruımıF. Urun.,, JYC agır 
cqer zecri ıledbir)er çabuk tatbik <e· kabul edildiği takdirde bazı .. - etle- Ogaden cephesinde yalnız müsade • Lonra, 13 (A. A.) - Çeilide açı1da tertip edilen bir topıs· ~ 

dilmiyecek olursa İngiltere, üç lhafta ri buna muhalefet etmesi muhtemel· ~el~r olmakta ve fa~ ~r an ~yük tıdan dÖ:ımekte olan 2,000 klti alayla. Habeı eJçllik binası• 
içinde tatya11 abluka edecektir. Fakat dir. Zira bu bülWmeller anlaşmaihğm lhır :Italy:&n il:aEJT.uzuna ntizar edilmek- önüne g:rmişlerdir. 1 ' 
böyle bir abluka çok korku1u neticeler muslihane .surete balri için müzakere tedir. Ellerinde, üzerinde: 11 Harbi durdurun.. Kahrolsun fı.tlzııı t, 
verebilir Bu yu" d .. L F !ı_ L ümitlerini kesmemektedir1er. · Roma 13 (A.A.) - Dün ve bngüıı Iha.releri yazılı bayraklar taııyan halk, orada . z en m:: ransa ..ue llll· • • • t . 
giltere arasında .ihtilillar d w k ıwıabn • i':! d doğu Afrikasına b1rçc't, vapur i.aı.·e'ket hitabe okuyup, bunun bir ıuretinl Habeş elçisi Marten'e ~er.aut ı 

ogması ço nı ._ _. an . . v " 8000 )_!_ • ·ı "h" ' mu'htemelclir. • etmıjlırA apurıar ~ı ı e mu .. ıaı -- t 
rd aftleler miktaraa malzeme yüklüdürler. gazetesi, Edenin dostluk teminatınıf ltalyan • Habet mfüıtemleke :ı,aY~ ,J 

~ekzlp Edlldl Ad.sababa, 1 :\ ( '/\. A. . proteato ederek diyor ki: ~ ~ist Jtalyaya kartı bir harekr:de bil' 

Berfin 13 (A.A.) - Salihiyettar Çoğ.ı Yu:ıa~1ı o1mak ü~e e yeni- lta~yadan _lngiltereye ccitalyada. bu .tezahürl~r sadece ;s-ü - ıha1ine. getirtlmittir. • . ~ 
nıehafil, silah ve ham madde ııverihnP.sİ de·1 bir yabanc ·a g rubu bu Ser ır Cevap ılün_ç teliikkı edıl~ektedir: A~denızde· Fa·~~t l~lya tahrıp ~ılnu~~ . ;! 
baklanda bir Alman - ltalyan anla-şma- ı 8 ban rbarad:ıo C.b .. Ly.tı 'hare1cc1t ·ııki mgiliz gemi1en daha .. mdıden ltat- yor, çunldi Jıaidonı ~· lruTTetild 
sına daiı· yabancı memleketleroe edam 1 etm~ t;r, Roma 13 (A.A.) - Voce Ditalya ! ., .. _ -.mt .... n,a. &P.liiolarını ıAlmıyorlar., rik ıbir devlet ba.Hne ıei~tir.• 
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· Bugünkü Habeş 
"lmparalorunu11 
· Macerası 

BugÜn Haheı İmparatoru Haile 
Selasienin tahta çıkıtı batlı batına 
tari\ıi bir maceradır. Bugün herhal
de çok müşkül bir durumda bulunan 
imparatorun bu macerasını kııaca 
yazalım: 

İlk İtalya • Habet harbı 1896 da 
olmuıtur. O zaman Habeı hüküm· 
darı olan imparator Menelik, ltal
yan ordusunun Aduvada mağlup et· 
ti ve 12 bin İtalya askeri feci tekil
de imha edildi. Menelik bu galibi
yetten sonra ltalya ile sulh yaptı ve 
1913 yılına kadar tahtında kaldı. 
Menelik sağlığında torununu veli
aht tayin etmitti. 

Fakat ikinci bir saba melikesi ol· 
mağı kuran kraliçe hundan hiç mem· 
nun olmamı§. Menelik öldükten son· 
ra papazların yardımile genç prensi 
tahtından kovmağa karar vermit ve 
Ras T afari Makonnen prensi yaka· 
layıp Salale kalesine hapıehnİ§tir. 

Bundan sonra imparator Mene
lik'in üçüncü kızı prenses Zenditu 

1. 

hükümdar ilan edilmit ve Ras Tafa. 
ri de imparatorluk naibi tayin edil-
n1İ§tİ. Kraliçe memlekette muhafa
zakarlari temsil ettiği halde Ras 
Tafari münevver tabakaları temsil 
ediyordu. Bu yüzden devlet içinde, 
biri kraliçelik, diğeri de imparator
luk naibinin batında bulundulu iki 
muhalif cereyan baıgöstermit ve bu I 
iki partinin mütemadi mücadelesi 1 
Habe§İstanda bugüne kadar devam 1 
eden dahili bir anarşi doğurmuıtur. 
Ras Tafari bundan sonra bütün Av· 
rupayı dolaşmış, Romayı, Pariai ve 
Londrayı ziyaret ederek Habeıis· 
tanı uluslar kurumuna kabul ettir· 
meğe ve memleketini dünyanın mü
him memleketlerinden biri olarak 
tanıtmağa muvaffak olmuttur. 

Ras T af ari nazırlardan bir çoğu
nu azletmi§ eski prens Liff • Y asuyu 
tahta getirmek istiyen Ras Haibu
yu yakalayıp küçük bir adaya hap-

Kaça Salınışlaral 

Musavva, Zegla Liman
larının Acı Serencamı 

Birini Abdülaziz, Ötekini Abdü/ha' 
mit Bir Avuç Altına Feda Etmişler!}, 
Oralarda 187 5 
Yılı na .. Kadar 
Türk Bayrağı 
Dalgalanıyordu 

İtalya - Habeş anlaşmamazlığı başhya
lıdanbeti sık sık anılan, g.ızetelerde gö:ıe 
çarpan şehir isimleri arasında Zeyla ile 
Musavva da vardır. Zeyli, bu adı bir Hab91 
kabilesinden alıyor. Kasabanın önünde bu· 
lunan küçücük bir ada da ayni adı taşıyor. 
Mueavva, öbüründen büyüktür, İtalyanla
rın, tecim ve aüel bakımındarı Kızıldeniz
deki limanlannın en önemfüidir. 1 

Hepimf'z biliyoruz ki bu iki verimli ve 
pek değerli limanlar vak.tile Türklerin elin- ı 
de idi, daha 1 5 5 3 yılında iııal olunarak / 
oralardan Habeş içlerine gidilmişti, çetin 
harpler y~pılarak koca bir vilayet kurul- ' 1" 
muttu. Osmanı.Jar, alçalma devrinde bir P.<I .. 

çok şeyleri ve hatta kendilerini unuttuklan 
gibi Habet ilini de yüzüstü bırakmışlarcb, 
Tannya emanet etmiılerdi. Fakat Muaav
vada «1864), Zeylada da, l87S yılına , 

., "'~<' 
·t 
/· ~~~ 

~~~ . , .·'.i 
-=~"' /. kadar Türk bayrağı dalgalanıyordu. 

Mehmet Alinin Kütahyaya kadar ordu
lar göndermesine, oğullan ve torunlan ta
rafından Habeşin garp ve şimali garbi aı
nulanna kadar askeri hareketler yapılması
na, lnııilizlerin kızıldenize parmak sokma
lanna ve hatta 1868 de Habeş illerine or
du göndcrmeletine rağmen Musavva ve 
Zeyla Osmanlı hakimiyetinde idi. 

Bu kadar kanşık. durumlar arasında 
ı Türk bayrağına bağlı kalan bu iki güzel 
J wpemleket, dolu Afrikasının Kızıldenize 

açılan bu iki ceğerli penceresi, Türk t~ 
hinin bir çok sayfalarını neş' eli neş' eli o~ 
görünen bu iki topraktan göz, sonunda 
manlı padişahlan tarafından satılıverdi. r.ı' 

Evet, Türk kanı döküle döküle alı ,P 
ülkeleri kara bir idare altında bunnllıı" 
Osmanlı padişahları arasıra para ile Ill~ a 
leket te satarlardı. Mı:ııa•>va ve Zeyl~ 
uğursuz alışverişin yüreklere tasa ve 
örneklerindendir. , 

Musavvayı ( 1864) te - Süvakin liı11' 
nile beraber - Abdülaziz sattı. .Alı~ 
görünüşte Mısır Hidivi İsmail pnşııcl~ 
O ııüzel kasabaya - 1imanile, ad asile •. g.e e#. 
lerdeki geniş topraklarile birlikte - hı?''~ 
kıymet yılda 7500 kese, yani otuz yeclı bf. 
bet yüz liradır. Mısır hazinesi sözde her ~ 
bu parayı verecek ve Mus!'l-vvayı diled 
ııibi kullanacaktı. ,t 

Zeyliı da ikinci Abdülhamit sattı, fa1'
1 daha az bir para ile: On beş bin Jira)11 ~ 

Her yıl bu kadar para verilmek şartile, }..f I 
be§ kıyılarında kalan bu son Türk toP'~ 
da Mum idaresi altına, daha doğrusu b 
ka devletlerin ağzına atılıverdi. .. ~ 

Bugün o limanların oynadığı rol ı;;ot dl 
nüne getiri1ince, milletin mülkünü Kızıld J 
nizdeki şaplardan daha ucuza satmı~ 01~ 
adamlar için söylenecek söz, kuUanılaC 
tabir bulmak ne kadar güçleşiyorJ.. 

M.T.T~ 
Maltada Hava Manevraları 

La Valette (Mlta) 13 - Hava 1'1' 
mandanlığı yarın gece burada taY"f" 
relerle bir taarruz ve tayyare hücuıııd' 

' na kartı bir müdafaa manevrası ye.P 
m-ıia karar vermittir. Halk ve pal"' 
'".:-. da bu manevraya iştirake davet' 
dilmitlerdir. Amiral Fi9er ayın 26 sılJ' 

~~~~~~u~~ı--=~~~-~~===-~~~~~~-~~~--~-=--- ~~~·~~~~ 
nin gözü Ö!!Ünde diktatörce hüküm Amerikada F aıizm Aleyhtarları ziyafetin yakında Akdeniz filosu lı'1' 
sürmeie baflal1llftır. 1930 da 1Zeui- • • mandanlığmda bir deği9ikllk olacağııl' 
du ölünce Ras Tafari de birinci Ha· Musolinfnın Tahtadan Bır bir ifaret olduğu söylenmektedir. 

1 

ile Selasıie unvanını alarak kral ol
muı ve Avrupa büyÜk devletlerinin 
mümessilleri · önünde imparatorluk 
tacını giymiıtir. 

Şeklini Yaktılar, Bu Arada 
Kanlı Kavgalar Da Oldu 
Nevyork 13 (A.A.) - «Kolom. 

büs» günü münasebetlle yapılan tören 
eanumda iki bin faşizm aleybtarlle bir 
o kadar faşist arasında tam bir muha· 
rebe olmuttur. Kargaşalık, vali ve be
lediye reisleri nutuklarım bitirir bitir • 
mez başlaınıthr. Birçok yarab vardır. 
Alel&cele çaiırılan süvari polisler ve 
poHı miifettitleri intizamı iade et· 
mek için ıopalarını kullaıımıtlardır. 

Fa,izm aleyhtarları enternasyonal 
martını söylemişler ve Musolininin 
tahtadan bir teklini yakmıtlardır. 

1 
Yukarıdan 11ra ile: En ön ıal· 
ta Habeı piyadelai ve bir ma· 
ldneli tüfek mangası, Habeı 
mitraly8zcüleri hmp cepheıin-

1 

de, tevlıiyat, Habeı topçuları 
cepheye gidiyor ve bir ltalyan ı 
obiiıü. ---------



Kıymetli Dostlarımızla Hk Maçı Yaptık 

Dünkü Türk - Sovyet Maçı 
Aleyhimize Neticelendi 

1

1 Biz 1 S11yı Yaptık, 
· Onlar 2 Gel Attılar 

Bizim Takımın iyi idare 
Edilmediği De Göıüldü 

Doat Sovyet Ruayamo futbol 
takımı dlln ilk maçanı Kadıköy 
•tad1umunda latanbul kar11ık ta
lumlle raptı .. 

SoYJ•t ıpor teıldlAb bqkanı 
Man1tfln arbaına ura ile dlzil
mif oyuncular kırmızı kömlek, 
lldvert pantalonla aahaya çaktalar. 

lıtanbul takıma oyuncuları da 
beyaz gömlek, lAcivert Pantalon 
geymiılerdL iki takim karıı kar
ııya dizilmiı bir halde yer alddar. 
Şehir bandoıu SoyYet marıı, Ar
kuından Tllrk m•r•8'1 çaldL 

Bayrak teatlal ve karııhlda 
doıtluk dilekleri anlatan dl yevler
den ıonra lam ıaat llçte OJUDa 
baılandı. 

Yukarıd• TUrk Ya Rus tanlsçllerl, dllnkD maçlann ••rlr~ •• 
larl11dan SoQal BUrDk mçlal Karahaa, llbar Muhiddin, aftla, 
111açtan bir g&ranu, · 

DDnkl tutllel ••fi••• iki ... ta.tane 

Eskrim Ve Tenis 

Bizimkiler Eskrim 
Oyunlarında Kazandılar 

Dün Gece On Beş Müsabaka 
Zevkle Seyredildi 

Kıymetli Sovyet tp0rcularile bizim 1 
~uklar araımda dün gece eskrim mü-

1abakalan da yapıldı. J 
Müuhakalara baflanm•dan önce eDr 

temuyonal ve istiklil martları çalm
ch, sonra da müaabakalar• geçileli. 

Mülabakalar flöre, kdıç •e epe ize. 

rinde oldu ve çok iyi neticeler aJindı. 
Dün gece müsabab .Uonmiu doldu· 
ruı güzide .eyirciler tam on het mü

..,.kayı zevkle aeyiettiler. MiaMI"':' 

lann genel neticesi fUdur :\. 
1-Enver «Türk» 
2 - Jıhami ccTürk>~ 
3 - Kimil ccTürk>ı 
4 - Klibof e<Ruı» 
S - Mordovin e<Rut» 

Tenis MUsabakaları 
Don Sovyet, TDrk teni• maç

ları F enerbahç• kor,tlarıada ya• 
pıldL 

Tek m01&bakada: Şirla1an 
Rur Şaıere karı• oyaadı. 

Maçı 6-3. 6-1. 6-1 Ruı Şazer 
kazandı. 

Çift mUnbakada: Nekr•J•••· 
ki, Nltl V ıarl1• karıl Sedat, Saat 
tlftl O)'Uda. 

Ruı cifti 8-4. 6-4 pllp plclL .. 

Türk - Sovyet 
Güreıleri 

1Ik Tem•• Bu Akıam 
Yapılacak 

Buıla 5oYyet ıtb'el taJamlle 
letaabul takımı araıında metli
mln en b8yDk ,ar., mlubaka· 
ları yapılacakbr. Bu müaabaka• 
larda ı.tanbulu B. takımı te..U 
edecektir. 

Bu alqam yapılacak mlub .. 
kalarda alanacak derecelere ılre 
Çaqamlta ,Un8 yapılacak mU.
bakalara 6n•• Yerllecektir. 

BuıtınkB mOubakalarda 66 4a 
SadJk, 79 da Ahmet, atır mk
lette Necmlnln m011bakalan ayn 
bir kJymetteclir. MOıabakalar 
s.30 da Tafalm ulonunda bar 

Janıçakttr. 

Araenal ile Şelıea 
Berabere Kaldılar 

Din Loadrada Stımford lrld
ı• ıtadJnda Londranın iki rakip 
ku1Bb8, Anenal Ue ŞelHa bllp
Jerl ara11Dda yapalaa futbol ma• 
ÇUida, fimdlye kadar Lonclrada 
hiçbir maçta 1ırllml1•• bir ka• 
labahk yara S.ylNllerla a_.e.U, 
&a.OOP clea fasla lclL Neticede 
iter dd bllpt• birer pi yaperak ••Ç .,.. ..... dd. Wtmlftlr. 

ilk HUcum ııkııık yaziyette bile ılkllnet ve 1 
Ruılarıo bUcumlle oyun daha itidali bozmayan mllaflrlerimlz 

ilk anda bizim mlldafaaya kadar kafa ile de topa çok hAklm OJ'" 
geldi. nuyorlarda. 

Sovyet takımınan iri yapıla Olgqn Bir O:run 
o)'Ullculan tetpa ıayam ha~t bir Yu tutuılan, paı veriflerl, 
ıuntte yerden OJHbn&ja .... kaJe 8a0ade ea ml•ft OyaGCUJU • 

ladalar. bulutlan, on Hkiz yarda çlaglal 
Modafaalardan itibaren hacum lçJade her yazlyette fit çekifleri 

hattıma b&tOa oyunculanna ka• itibarile olpn bir takımdır. Ea 
dar k&ldeımlf olan oyun tar11 bn,nk haualarıadan biri futbo-
doıt Rua takanıımn ,Oksek kay· lun on bir kiti lf e oynandıjını 
metin• bir delildir. kavramıı olmalarıdar. 

Topu her vaziyette tutan, DDokD maç da btlyllk bir 
icabında Ulzumu kadar Dlripling hlklml1ete rağmen aa aayı çıka· 
yapan, ıath, aollu topa Yoran, rıbllmiı olmaları d6rt ıtın ıDren 

... --·-··--· .. -······· .. --·- 1olculuğun yorıunluğundan olıa 
gerek •• 

Sovyet takımında ıert bir 
oyun ılıteml kokuıu Yar. Bir bu· 
cuk aatllk maç esnamndald dur-
ıunlukları topraklarımızdaki oyu
nun temrinden ileri gelmiıtir, 
diyebiliriz. 

Bizim Takım 
Iatanbul takamı ikinci deYre

nin batında, bir parça da rllzrAr
dın iatlfade ederek Rus m8da• 
fauını bir bayh aaramıya bafladı. 
Bidayette aksayan oyuncuların 
defiımemeıl takamın yarım aaat 
kala değlımesile bllablltlln oyunu 
bozdu durdu. 

BDytlk maçlann ldareainl &ze
rine alo hakem ve yan hakem• 
lerin futbol bilgileri o kadar nok• 
aan ki bu gibi maçların en hııh 
zamamnda bozulmaslle her defa 
16zllmUze batap durmaktadır. 

Rua Kaleal ÖnUnde 
Oyunun dördllncft daklka91nda 

Ru ılara kale yakıolaranda bir 
flrlklk oldu. Ra•lh bunu yUksek· 
ten dıf8n atb. Bu arada iki kor
aer Rus kaleainl tehdit etti •• 

MuaYin hattile hlcum batb 
aramnda kunetU bir anlatma 
1apan Sovyet takımı bat döndil· 
ren bir bOcumla on ıekiılncl da· 
ldkada ilk ıayıyı kayd-.ttl. 

ikinci Gol 
Yirmi ıekbdncl claldk•da ••r 

.. _ _ ~~·••" .bir ı.aı.....ı~tt·• 
Do8' ........ .., ._... -..,,..,. { lldacl pli , .. .-.. •laep ola 

Bu ırada müdafaamız çok tarııl
dı. Rua kale.ine yapılan bir htı
cum penaltı ile neticelendi ve 
38 inci dakikada Rasih bir gol 
yaptı. ilk devre 2· I aleyhimize 
bitti. 

ikinci Devre 

ikinci devrede latanbul takıma 
oldukça hAldm oynuyordu. Evveli 
lbrahim, biraz ıonra F arak, pek 
az ıonra da muhteıem ta'kım da 
yer aldı. Bu devre tamamile hl• 
klmlyetlmiz altında geçtL 

Sat açık Niyazinin haddinderı 
fazla ofsayt kalm&11 netice vere
cek birkaç akının bop gltmeaiae 
aebep oldu. 

Mndafaaoan blltlin gayreti ba 
dewede takımı kurtarmat hUcwa 

hattının bllhasaa Fikretln çok bozat 
ve durgun oy unu berabere saya
ıını çıkermıya lmkin vermemittir. 

Bu devrede zaman zamu 
hAkim oynamamıza rağmen oyun 
1 • 2 kıymetli miaflrJerlmizia 
kazanmalarile bltmittlr. 

Kıymetll Mlaaflrlerlmlz 

Takım teşkilinde hayla garip 
zaruretler olmuf, blltlin tecrübe
lerde muvaffakiyet g&ıtermemiı 
oyuncular anlqalmaz bir Hbepl• 
takıma konmuıtu. Son yarım 

ıaat zarfında Oç oyuncunun gö ... 
Jek değiılirir gibi yer değ:ıtirme
ai bize has itlerdendlr. 

latanbul takıma: AVDJ. Yaıu, 
LOtfl, Reıat, Esat, Feyzi. Niye.: , 
Naci, Rasih, Şeref, Fikret. 

Maçı Eeykozdan Şad ida· o 
ettL 

50 Bin Franga Bir Oyuncu 
Meıhur Çek takımı Slivyanıa 

aai içi Sovboda, takımdan ayn!• 
mıı, 50 bin frank mukabillnde 
Viktorya takımana geçmiıtir. 

Avusturya - Macaristan 
Avuıturya ve Macariıta.1 ulu

ul takaml .. rı araaında V1yanada ,.,.a.. bir futbol maça 4 • 4 
~~ 



ıo Sayfa 

Ameriked• Şlkagode bUtUn ecnebi telebelerln toplandıkler1 
Enternasyonal havz 

Amerikada Türk Talebeler 

Yüz Kadar Gencimiz 
Yüksek Tahsil Görüy~r 
Amerikaya Talebe Akını En Fazla Çinden Oluyar 
Ve Çin Gençleri Kendilerini Bütün Eğlencelerden 

Mahrum Tutar ak Öyle Çalışıyor Ki •.. 

fOŞTA Birinci Tqrln 14 

Tflrk Sahnesinde 25 Yıl 

Bizi Katıla Katıla Güldüren Ve 
Hıçkıra Hıçkıra Ağlatan Galip 

Hayatını Anlatıyor 

-
- Daha ne kadar sahnede kalmak 

Gla PAZARTESi Hııır 

Gallbln bir karlkatllrll 

istersiniz? 

Düşünmeden, tereddüt etmeden, e
lini pkağına koymadan cevap verdi: 

- Ölünciye kadar •• 

* 
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-
Ziraat Bilgisi (*) 

Şehir 
Süprüntüleri 

Istııabuhm bir tlrlö kotarala· 
mıyan lılerinden biri de ıehlr 
ıUprUntUleridir. Her Allahın gOnU 
ıehrin bağrından fııkıran ha sllp
rUntUlerl toplayıp denize dökmek 
için belediyenin ytızlerc• adamı, 
birçok arabası ve otomobili •• 
nihayet bir ba1ll maması harıl 
harıl çahfır, ba ajvda harcan.• 
Par• da h• 1al oa binlere• I~• 
t•t.ır. Şllphuiz her .. hir temız• 
leamek hter, hu ıebrin ıDprlln
tüaıı; ıç • nden uzaklafb ı ma ıe
rektir, fakak ~ n bu gOrinlişO ne 
kadar tabii ise son cu da okadar 
gayri tabiidir 

ÇUnkü yıllar var iri, ileri mem· 
l.eketlerl hiç biri.tiade topla~aa 
sipr tli kaldırıp dohe dök· 
mOyorlar. O.lan yeni baft~ 
laymetlendirenk ıebir namm~ bir 
Hrvet kaynağı haline çevlrıyor• 
lar. Halbuki bizde baıkıılaunın 
bir auvet aktlylo baktıkları ne&
neler. ı.mrca ve Dstelik para 
harcanarak J Uardanberi denize 
dlJktlllyor. Hele ıoa ıtınl~rdc 
birçok khmeler sftprOntillcm bir 
ıervet aaymak fikrm• bayaiı gül
mektedirler.. Gerçekten dllfünU. 
Itırae allprlllltüleria bir •uvet ol· 
dup yalu deiildlı ve bg fikre 
gUlealff biuat ,wanç olduklarıw 
U111Jtınarnaiıdırlar. Şehir .nprftn
tllerini bundan ıonra da den'zc 
d6kmelde dnam eım.k pek acıkh 
olar. Göztmh önünde birçok 
ıfrnekler yardır. 

• Jierl memlekeıtlertle •il.prüotll-
luJo tllrlll ıeklllerde hymetleıı
dlrlldJğiJal bUiyOl'uı. Fakat lstan
bul için en ö amlW bunları güb
reye çew~..k ıek11ıeM. Glaıııdll" .. 
Şehir dvu•dald balı~ w 
yıl ,Ubre içba ndu çelrtiklerial 
ae kadar par11 yerdiklerini içinde 
obBayaıalu bGemez. Fakat ger
çektir ki ba bahçeler rehrln bft.. 
tin &DprttntDlerinl harcayıp ta 
Uıtelik daha da isteyecek bir da
nnndadrrlar. Denemeler göster
miıtlr ki ıftprtlofftden yapılan 
tehir gübresinde %ı.95 a~ot. 
0.85 fıamızı fosfor, 2.34 iıreç 
Ye 24.5 nmas yardır. Bu fıe· 
aapça ıeh& gt1breshıin il! ara· 
baaı çiftfik gt!bresmln bır ara· 
bası yerindedir. Fakat buna kar· 
fllık birincinin bir arabaııam 
para lnymetl ildnclofn bir araba-

'-metfnden kat. 1'at mnn para •• , hl n 
fazladır. Binaenaleyh ıe k~ r 
riintftferf fttbre yapıldığJ ta '. e 
urayın k.arl'Dllda olanca . la~ 
bir plyua vaıdlr. Elver~ ki ıı 
azman )dmaeler• blralularak ~ 
laeD Jobma kuallll. y eKa 
milli serveti yıllarca I~ 
~~ sibL yine de; _._ ..: 
.&ham etmekpeky ... ~ • 

Çiftçi 

(•) ZJaul ı..--•dakl mUtkUllerlald 

lal&e ıorımua. Son Poata'ıua ' 0'&9 > a&. 
ıl&e ceyap yerecektir. 
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Tartlll Mlsallalle 

KıSkançlık Facialan 
Gülnllş, DCnizi Seyreden Güzel Kadını 
Bir Tekmede Suya Yuvarladı Ve Sonra 

Yılan Gi i Süzülerek Kaçb 
Dardihıcl Suttan Mehmet, çocuklnlr çağında 

çıkıp da delikanlı olur olmaz dd ejleacey• Nnlch: 
AY ve kacf.n. BOtOn gOnlerinl kırlarda, orman arda 
geçirirdı, kut ve tavşan avlamıya Ava ırdı. AY 
mevsimi aeçlnc• kadınların araaına ıirer, gtln bapna 
bir bahçe, bir aaray değlıtlrir, vurpatla11n çaloyna11n 
deyip ç.Iiın zevkler içinde vakit geçirirdi. Oska .. 
darda, Befiktaıta, Da•utpaıada 1arayları varda. 
Bunloruı birinden öblirllne geçmeyi HY r ve hemen 
hergUn bir u Gidiş alııyı,, kurarcb. Topkapı .., .. 
yıadaa ÜakUdara • en çok - mehtaplı ıecelerde 
•lderdi. Bu gidit 11ra1mda çifte Hndallarda uray 
oflanlanna .az çaldınr, tarkı ı6yletlr •• blltln o 

1o1u pn Te"eleler içinde bırakırdı. Araııra EyUp 
taraflarını da hatırlar, Ayvansarayda MDaalılp 
Muatafa Pafa yalıaına ıider, birkaç glin kalırdı. 

Millet ye deYlet ftlerll• hiç bir llglsl olmıy .. ıı 
bu genç hovarda, kiraza ba)ılırdı. Yaz sıellr gelmez 
Çengelköylode, latanozda bulunan bUtlln kiraz 
bağlarım kiralar, kadınlannı y•nına alarak oralara 
tat ır, dadaktan dudağa klraz atma oyunları 
yapar ve l aptırırdı. Onun kayık yarıılarına da 
merakı vardı. O devirde kayık koıu denilen bu 
yarııluı heyecanla seyrederdi, birinci ıelenl111 
para ve l&umaı daııtırdı. 

Awa admı alan Dördüncü Mehmıdin ıarayıncli 
,edl Jh• yakın halayık Yardı. Bu renk renk, ba 
boy boy kızlardan onu ilk çelen Rabla GDJn6ı 
o du. Henftz yirmi bir yqında buluean bu gftzeller 
gOıelr kız, Giritli idi. Adanın perlıl aayılıyordu. Osmanlı aara~nn Mr ..n.11 tipi 

Metıhur Deli HUseyin Paıa, Kan· 1 ffğtn& çılrıut Afife, gerçekten 1 vulmH olacatım keatlrdi, bayat 
diyeyi muhasro 11raımda bu p.. ıalrdf. HDnkArın, Hklz on gl!a oUktelerinl halatlarında parlatb, 
rlnin ıölareüal clu,U, bir yolunu pbfap da ertaya lro,.duju : - illm fiirlm md im t._iı. 
bulup el• ••Pıdl,. •e111a ...... Be ular 1 ditiace bir düd kti78 olarak chdaJdenacla y.ptb. AYCI 
_,.. Girit adanndan daha Y 1 Y .,:nzenln lılabwi in• tı ı bajla& Arbk 
değerli belarak Saraya yolladı. Sıyehl.r giydtfiaoı HD hemea Jeyliy& g•~ blılkAr, ft •..WJI ilk ,_ 
Avcı Mehmet, o vakte kadar benzer1in ~ batlll pceı.tnl Gti-
tfqf ceylAn ıOrnlerl içinde dolaıan Yetiller rfydiğinae tdtii gftyaya ben· beyu ile ı~yorda · 
bir ıeylk ıibi aıkını yalnız bur- S9'1İa Henfiz yirmi Dç yirmi dart 
nunda ve göıüade 1aıatıyord.u. Beaim h°'ba Afifem M ıUlirM.naya yaılarında bulunan GlrftH gtb.el, 

•---- - bu eri b.uıeubı G1rltll aı.u ıöruu~ ... o çağda vı bir de teluade annıd 
atk &Yüelil&t .. çaktı, kalbe indi " Şeldnuleld lat'ayı duyar duy· oldutu halde, böyle ınzden ve 
RaW. Gfthrüt, Topk•pı aarayının mu dilflmneden, gtlçlOlr çekme- gönölden ırak bırakıJmıya tabia· 
.. parlakyıldızı meYlriine yDkıeldl. den kartıhk veriyor ve örneğin- tile dayanamadı. ilkin ağlayıp 

Gfrltli hala,W, badine gilaül d.. daha güzel olu ıu beyitleri sızladı, ayılıp bay•ldı, basta dö-
wum }an.kira, ~ırçahak bir ojvl yuaveriyordu: tıkleriı e uzandı. Fakat bunlardan 
wudi, .._. ..-.t1e Wr derece d.ı.a Beyaılar giydiğincı padiıahım Aye bir fayda çıkmadıiını ılrftnce 
MP al& Lllrin W.klnn arrası h•ıenlıı durumunu deifttirdi, Glllbeyazı 
Turhan nftan, kendi nDfuzunu Siyebler · giydiğioce Kibei uly ya ı.ehirlemelc •e zehfrletmek yolla· 
beltalemak fstfdadmı kazanan benzeraiıı nnı aramıya korulda. Bundan da 
Gftmfiıo, bqıboı bırakamazdı vo Kızıllar giydi~ıooe cnherI lııunraya bir ıonuç elde edemeyince " iki 
bırakmadı. Aradı, araıtudı. Tara• benzenin et bfr baı fçhrdir,, dedi, kendi 

b ı...a.. .Benim heybetfl honUrım heman h k dl )r L eli -'ı, taraıtırdL Oıumla oy öıMz-- ıncını en ça arma& i.te ·, 
u. deryaya benzersin G lb d 
ıecek ıu.zı. bulm we baldm-da. ü eyazm izin e 11tı llm•ie ba,. 
Bunlaı Gllf>e7u, Göl.-" Afife Bununla beraber Avcı Meh· lada. Nerede baıbaıa kahrlarsa 
..U. ~ 1erplrtea g&zel medln yUrellnf Gmni1 Sultandan üzerine atılmak •e omr boimak 
..,...u. ayıran, ilk gU.lerde, Afife değil, karanm vermlfti, 1erincle yalan 

'-"-el.eden GUlb.,a~ a•ı balayıktı. O, o11alr olacak bir gölge gibi lradmm 
T..-han Saltan~ &1111 •leo v ardında dolafsyorc:ha. 

mak ve Wı köteJe attırmak lwte- olmaktan 2.lyade tür olmepıp bir 
dlji GOı.ip bql çıbnail kadın ~ için daha dotru ve daha 
kadınlar da genç bUkArın hoşuna 

idecek blltlan ,azelliklerin, bUtnn 
g - ~ 
~ ..... -&ı gozu• 

00.- bdmuı " o Uç lazı da bu 
dA iM;ey• ai-• -c=iftl. Avcı 
Mlmet, ak ı.U.i, pdd ltoı .. 
lanudı, • .-a: 

G 
. .ı.ı 1 Gôkluya m&IJ, ne 8arı}ere 
on~n ~ 

$ . blgamdan emin olmaya Hi ara 
ıpa grder 

GIM be)'İtl• ,,aarc:h. a.bia 
GiUPIİll'ua s • pi.sliii •ardı 

de .. *• sanma nlhu. Tur
afıe o!':akl &u ekıikJlği belirt· 

an, k 
ıMk ve ojıumu heyecanlandırm~ 
(çfn &ir ıair kız da seç?1iıti: 
Af,fe P- Bu meü11etila •• bir~ 
lain. A•cı ll·h·ttl'• llıtc"~,._ 

Osm_. hanea•211J1111 ran ...,... 
l•rlndenı Avca ....... 

Nihayet bu flr•h KancRIH 
sarayında bulde. Hhkir n blth 
gözdelui oradaki ..rayda buı.t. 
nuyorlardı. Gı beyaz. erlıı:eaden 
~e. çak ..... d..m .. ,,.J .. 
gelıaifti. mermerler lz•iae çl
JMlerek akıatıyı aeyrediymde. 
Gül uı odaamdaa -• gönll, 
yarı çıplak ~eye IMi, i.eyu 
Ye hırç n bir yılan fibl ıOıllld~ 
dalım daJa.. akıllbya bek .. 
kadının beline bir tekme Yurdu. 
deDİH düfüda ve}' ... ,.._ .... 

alu..uek oôuıaa ~elil& 

Fac ayı görenler çokta, fakat 
Gülbeynıın ne olduğunu ıoran 

ıolrta. Çllnkl Osmanlı sara) ında 
&lenf aramak, nrerar lrantflrmık 
kadar soğuk Ye k11rk~ püfftrdef 

M. T. Tett 

Bozuk 
Ve Işıksız 
Bir Sokak 

EyUpte bir illrmektep binası 
luqıuada otwan bir oluıyucamu 
J8ZfJ'1': 

- Bea Eylp Camtldbir c..._ 
deıinde Zemzem ıokağında ctu
ruyorum. Edmin kart1aı•da 36 ıacl 
Ukmektep bulunu} or. Sokaiımaa 
temizlenme) o çok muhtaç. Elek
triği de olmadığı isin gecelul 
karanhk içindedir. Çocuklar b• 
ıokakta • bele yatmurlu kar' 
allDlude • yllrliyemiyorlar, gec .. 
leri buradan geçmek mUml la 
olmuyor. NaWye müdürliiğllmUılla 
aaundlkkatiııl celbederim. 

Oka7ucularuuzdaa ZI ıl 

Belaziçi e Giden Etler 
Son gftnlerd• Boğa:zlçbıde 

oturan okuyuc11lanmızd,.n birco
fundan fiklyet mektuplan ahyo
naz. Mezbahadan etlerin yl .. ıa
dlit moUSrler, uzun mOc det 
temiı.lenmedıklarl için plalik içla
Mdir Ye moU>rlln çıkardıiı ga .. 
ı., etlere ıinerek, fena bir ele 
koku peyda etmektedU. S hhl 
olmayan bu nakil iti Uzeri de 
Sağlık Direkt6rlt;aaln auan
dikkathd c lbederD. 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Ku1DkapMia H. Ouke: 
Melctubunuz aarih dejildl 

" tahall derecenW blldirmemlr 
tini:z. Bllclmıit oldutunu:ı mek
hbe girmek lçla bize IOnllacal& 
bir ıey kalmamıı oluyor demektir. 

* Gitdtllde flkohl hsdemele.tod• 
l.mail Allytı 

Bir 1.Uda He K .... Büanll
tm• nriiracaat edlatz. .. 

Kandilli fıkele oadd11lnde No. 6 
da Necmi Akbotuta: 

lılevz .. baha ettlğbaiı m...&erl ı 
lhi haksız göriİJOl'UZ. Çüakl l .a 
takyit ahlAk aoktalaazanndan 
llmmhl bir f•ydlr. Dfafünlneab 
IİZ de baoan 1Hhz11111aa bule
hlllrsinfz. 

* 
hmirde B. Y qamua: 
Mevzubaha mektepler, biçki 

dikit mektepleridir. 

Dtktorunıuz111 CeYaplan 
Ankarada Erkana ı 
Belaofukluğu ıayet dikkatli 

tedavi ve ihtfyatkArhğı icap et
tiren bir haıtalıktır. T eda •i ... 
na&ında bir dıkkatıizlik baza 
ihtilata aeb•blyet Yerebilir. Hu
tahğuuıı t94hia Ye tedavi lçla 
lıtanbula gelmeniz lhımdır. 

Boa Poata 
fı.AN f1A TLARI 

1 - Oazetenıo eıu yazı!ile 
bır ıutüouo W ıatırı bir 
(Hntİın) ..,.r. 

i - SayfaeJn& göre blı •an· 
üwfo Uaıı fiatı ıwılardıra 

11yfa ıa7fa Hyfa 
J 2 3 

400 250 
ııc.. Xr,. --

:3 - Bir suıtimde vaea&i ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazdar 
t•tacakları yue go.ıe 
BnutımJe ölçulUr. 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Borsanın Aşk•· it y;::~,,. ti 

Gemideki Gümüşler, Kumaşlar Köle 
Ve Cariyeler Kimilen Satılacaktır 

-3- ' •, 
- Allah razı olıun Kemal reta- J l" 

ten ... Eğer o da yılda bir iki defa ,, 
buraya uğramasa açlıktan ölüp ıide-
ceiiz .. 

kemal Reisin 
Gemisi Geline• 

""""" ....... 
ŞıhiPTalıtPOMt 

.Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 

1 Yarın akıam 
aaat 21 de 

•• OJçüye 
Ölçü 

--·-·•m·ııııııu..._19191911111ırnnı•tıl9n11ıuıııtı1ıııuı11111ı maıuı•---

&Ureyya Opereti 
Y eai kadroılle Franıız tiyatroıunda 

Her akıam saat 20, US de 
Emir Seviyor 
Operet 3 perde 

Naılt • Ertujrul .Sadi 
Şehsadebqı TURAN 
tiyatroıunda Bugece 

20,80 da 
BE,TE GRLEN 

Vodvl 3 perde 

Avcıhk: 

Köpek Ve Av 

Av Köpeği Nasıl Yetişti
rilir, Nasıl Alıştırılır? 

Methur Alman filozofu «Şopen· ı 
~avr» : J;>ünyada köpek olmasaydı ben 
yapmazdım. Diyor. Bu dütünii§ü insa· 
na biraz ta§kın gelmekle beraber kö· 
peiin dünya yüzündeki hayvanların 

hepsinden daha ilatün, daha zeki, daha 
açık bir ıedakatle ıabibine bağh kaldafı 
da meydandadır. Sahibi uinma canım 
hiç tereddüt ebnf!ksizin feda eden, 

( 
Çtınkll: 

8u, TUrklyede 
Bir Hlrlkadır. 

AOBERTA ) 
"Kar1oka,, aın yaratıoı aan'atkirlannıa, "KaryoJm,, yı unutturacak 
heyecan n ve leızette ook flnün ı•hiaerleridir. Battan qağı 

parter 40 kuruı ve program Goretl yoktur. 
Y 1 L D 1 Z Sinema11nda 

SARAY SINEMASINDA 
Bu hafta •Brülm•mlt bir mu•affakıyetle •8ıferilmekte olan 

FBAN ZllKA GAAL ia en •ll•el ... ,. 

KÜÇÜK ANNE 
filminin HJlrcilerl bofdutu kahkaha tufanı Takaim baııaclaa 
daralmaktadır. bı .. tea : Para•unt Jurne l'de ı Habqiltanda urp 

laaı•a.Ull • •Mir ... 
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Genel Nüfus Sayımına Doğru 

OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN Sayım Günü Sokağa Çı-
(•ıtar•ll• devrının tarı1aı > No.

175 kanlardan 25 Lı·ra Ceza 
Ya·an· Zi•• Şaki,. ~14/10/35 c 

''M~;,d;·d••· 'Mes~l~~ini Derinden Tetkik Alınacak 
Edenler,· Vatan Hesa hına -lçleniyorlardı Sayım Memurları .ıe ~~::enilon"' ,eyleri ıözönün-

H k 1 1 - 20 ilk tqrin pazar günü aob-
2 • . • v B" kısun Türk matbuab ile bu r•- . tesisi için, patrikhanenin L"lllİyazlan, ekalli- er ese 6 Sorgu ia çıkılnuyacakbr. o gün her Ytlll 

erın -:- Kulak~ ( ~) .aza. ~ . ~d:n müteeasir olan vatanperverler yetlerin kuvvetli devletler va•ltuile müte-
~nı :;.nçlen: art~~ ~d ::: Amerikalıların bu prip suallerine li~ ınadi tehdidi ortadan Jui1kma1ıd ... Küçük Soracak kapahdır. bıtiyaçlanmzı bir gün evveJ. 
1-1. • ~etm1tlerdı. Bir kardefliii ~ olan cevaplar veriyorlar. • ı ve zayıf terkipler bunu yapamıyacaktır. deq tedarik ediniz. SemtiniZc:leki sayıilı 
lle~p ~~i':.'!:7-;ij::aftan da cilaaD _ f.is bir Ennenistan tetkil etmek ... 2 - Birbirini ifna eden, mer.faat, h1rsız- lstanbul valiliği, genel nüfus aayınu· bitse bile top atılmamn chtan çdonayi.. 
.ıı..~ . ~-"" .;n.. tiyonanız, bunun yerini Tür~ ~)kesinin bu-

1 
lak ve yahut sergüzeıt ve fÖhret namma ya- nın yakJ ... maaı münaaebetile bir be • nız. Bu emri c:linlemiyenler 26 lira c• 

-.--. uınumiyeainde prop-. ..... •P •--: B t akla _,. 
ıı..;.I d . • tab-- d tlan haricinde arayınız. wm opr • 1 h t t . _ _. h"'-"-et na h la ıla--•~•--_ı_ K"" ""k ki :-:"'er i. Gene Kafkas ermenilermm • .- u b" ek ııyan ann ıraını a mm euen UKum - yanname azır m1•tır. Bu beyanna • zaya çarp ~. uçu ,,.n.-u awı 
lcit nmız tecezzi kabul etmez. Ne ar t er- . . . ili . fah inlri" f "T ~- ~ 

uıa tibi olarak takım takım Avrapaya, . d zanyesı yerıne; m etın re ve f8 ım mede L .. ·lıca _. __ ı"liyor ki·. ,,.ıkarlana bu ceza büyüklerden alı.-. 
Anı ..:ı_ b alarda meni vatandatunızdan vaz geçerız; ne e . h lk k 1 • _:L_: . ·ı UCllf uen :r e .. lllaya, Mıs1ra ...idi.rorlar, ur k . b-L--..1 temın, a ı, öy en, sıhhati ve :ıwuuyeti ı e cakt 
te1•-:-ı~ •• ·ı d ı d-•-= bir avuç toprağımızı bat • ısme ~e- Genel nüfus sayum yapılacaktır. Bu ır. 

" 1 .. t yaparak bir taraftan Ana 0 u ~ aari bir halk haline koyabilecek bir hüku-
2rrnenileri mücadeleye aiirüklüyorlar; dı- riz. Et tırnaktan aynlmalz. d . met nazariyesine ve tatbikatına ihtiyacunız sayım Türkiyenin nüfusunu tam ola- 2 - Evinize, top atılıncıya kadfr 
i L-•-~·- Demekten çekinmiyor ar ı. 
er taraftan da yaptıkları yalan ve ..._. rak göstereceğinden hepimiz i,,.in ""Ok aayım memuru gelmezae, en yakın po-

a....? 1 • • • Türk * var. Bunda lazım gelen para, ihtisaıı ve :r :r 
~·Yat• dünya efkin umunuyeamı • • k d h" d ı · Önemli olacaktır. •=-- L_L_ verm· ız" • lerin aleyhine ,,.~vırı· ·yorlardı. Aınerika, b 1 (M tal K u rete sa ıp eğiliz. Siyasi istikraz ar, aı- u.e DllUel' 

~ Henüz Erzurumda u unan us a e· ı • . . . f . l"' O " T'" ki • . . de ka 1.:. • 3 Sa --•-!-d L ... , -•~ 
:•fildi. Ve bilhassa Türklerin tarih ve ha· mal PafA), fstanbuldaki bu cer~yanl~ı bü- yası esaretı tezyıt edıyor. Tara rır ıu,_ ce • gun ur yemız ıçm ç ...,ı - yun saat .aau; e ..,.,., ıyacllll• 
~ huıuıunda iıpkızıl cahildi. ük bir dikkatle takip ediyor; bu-denbare bu 1 halet ve çok konuımaktan batka muspet var? Bunların ne kadan erkek, kadın hı. Hazırlıklı olunuz. * ~an fikirlerin, durulduktan sonra ne hal bir netice veren yeni bir bayat yaratamıyo- ve çocuk? Kaçı Türk, kaçı yabancı? 4 - Bu sayım yilnız istatistik icinı 
lskenderln lhtlk•n Aletl 1 alacağını bekliyordu. ruz. Memleketimizde yatıyan inaanlarm yapılıyor. Diğer itlerle alikaaı yokt~r, 

ı ıd Mustafa Kemal PafBY•• bu (manda) Filipin gibi vahıi bir memleketi bu- 1 • ) • d"U • d" 1 • ed" ? B ek• · · - Uınumi barp eanaamda stanbu a ·~· · ·· Yllf an, 1f en, ı en, men n ır Ü· ç ınmeyınız. 
( A_ meselesinden • evvelce de arzettıgmuz u- •· k d" k b" • • • -
"111 ... ..:ı._ fir•:.::.:) ._:. lan (Moraen Be hah eun en ı endini idareye kadir, asri ar ı·· b la d "' larak ""' .... 5 So ..L..:=..... -'t ~ llUl ae ... e~ o t . zere • sabık valilerden Bekir Sami Y - un un rı ogru o ogrenecegız. - rgulara UVJ5ır" ve çabuk ce-

.;v > İlminde bir musevi, b~ ned~~' tti- setmifti. Mustafa Kemal PafA, Bekir Sami makine haline koyan Amerika, bu hususta Ve bütün dünyaya da öğreteceğiz. Her vap veriniz; memurlan bekleterek za. 
tçdardan fena halde ainarleDJDlfti. Bu d 5 • • f-....I-- kumandan çok itimize aeliyor. ad d et beyin (Amasya a, mcı ..-- • • ev, her yapı, hatta her ağa,,. kovuinı man kaybettirmeyiniz . 
. anı, harpten sonra .Amerikaya av et • hit'lifreaile) verdiii izahatı kifi görmemİf, 3 - Harici rekabetleri ve kuvvetleri 2' Is •-

IQİf; hat1ralaruu bir kitap feklinde neıret- ,._ı ... :.::.: tifreli bar" tel-afla bilhassa fU nok- 1 k • • d aranacak. Batbakanımız General met 6 - Sayım memurları herkese 16 
'bİfti d 7 caua• •· mem e etunız en uzaklqtarabilecek bir za- İn 
"- . Morgentav aibl bir siyaset a ~- talan öğrenmek iatemifti: hire ihtiyacımız var. Bunu ancak Avrupa önünün bildirijinde söyledikleri iri- sorgu soracaktır. Bu sorguları daha ev• 
...... llaleminden çakan bir eserin ilme, sı- "ld k • 
illet • bi •----- "'ddet içinde ( · · · Amerika hükumeti, bu t~• e 1 haricinde ve Avrupadan kuvvetli bir elde bi: velden iyice okuyarak cevapları hazır•. 

e, ve ç o...- usun mu . . k bul tm ine yanı buna y du da · 1a,_dıia bir millet hakkında biru olaun hak mandaterliğı • .e es .' ne bulabiliriz. << ur muz YllflY&n maanlann ek- )ayınız. 
•e hakikate temas etmesi lbun selirken; bu katlanmasına mukabil, Amerik~ nam~ 4 - Bugünkü emri vakiler kalkmak, ve sikıiz yazılıp sayılabilmesi için bükU • 7-~Sayım ............. _her tarafında b•ır 
ıı.t •her halde böyle oı.c:ak, • itin llir ve ti- p"bi bir fayda ve me~faat temın etmifolanolaa: .#-· 1 'uauuu 
~et cihetine daha ehemmiyet venniu bu caktar. Bununla; kendı hesaplarına ı süratle davamızı dünyaya kartı müdafaa e- met bütün teaDır eri almlf bulunmak- günde baflayıp bir günde bitecektir. O 
lı.atıratmı bir takım efsanevi vak'alarla ~- ye nedir? .. ) . . debi~ek i~.in, li:ıun gelen kuvveti haiz bir tadır. Amacımız ne bir eksik, ne bir sün herkes nerede bulunuyorsa orada 
"'ttırarak erakh bir zabıta romanı pklin- Bekir Sami Bey, gene tifreli telgrafla ay- ~evletm muzaheretini istemek lazundır. Is- artık Tütk ulusunun aayıamı ve ne yazılacaktır. 
de neırey~ Kitabm mubteviyab; İs- nen fU cevabı vennifti: tilic! Avrupanm binbir vesaiti ve mel'un halde oldujunu doğru olarak öiren • 

8 
. .. . 

taaıhuıdaki ittihat ve T...ıdö riieaumm he- ( ... Amerikalılarla fimdiye kadar cere- siyasetine kartı bir vekil sıfatile Amerikayı ekf - Sayım günu her nahıye ve kaza 
Jecan veren menkibelerinden ve bir de pi- yan eden müzakerat, ltittabi daima husuli kendimize kazanarak ortaya atabilirsek; m C ırmb.» • t h!!•~- t" • b kada merkezinde doktor ve ebe bulunduru. 
•arlı, ya• .. :ı.anh Yen~---=•....:.. halefleri olan bir tekilde viki ohnuı; ve sırf, bir farazi- k 1 .. d T:!....1_ 1 .• d • u unye uawne ınm u r lacaktır O .. acel dokt be 'ti ..... ~--... tar mese eıını e, ura meae euıu e ah • . ... • • • .. .• • gun e or ve e ye 
~lerin, Ermenileri ıoluık ortalarına Y9:· yeden ibaret bulunmut oldafuna nazaran, için kendimiz halletmit olacağız. ehe~ı.yet verdiği sayım ıtı.butün me- ihtiyacınız oluna kapı önlerinde dola ı 
-vak lobr lotır k.....ıerinden iltaretti- mandaterliklerine tarafeynİ ikideyne tah- d - dü ada L- ede b 
llu ınevm; tömbeki içilen .aaraile:ri (t.ken- miJ edilecek ıerait hakkmda teatii efkir e- Bu sebeplerden dolayı aüratle istememiz enı ny lm~dsen ır munta • f&D zabıta memurlanna bildiriniz. , 
derin ihtikan aleti) diye .. bn alan Ameri· dil • . Mümk"' lduiu takdirci ih- lazım ıelen Amerika da, tabii mahzur aöz zaman yapı ır. -·- ·-- ·- ••. • .•• , . , .... ·-
lralılara pek laot s•lmlt. ihtiva ettlti sar•· ~ıe""'s· tir. k '?1. 0 

.. t" k'" del~' değildir. İzzeti nefsimizden epeyce feda- Yurtdaalar! Uzak, yakın bütün ta- i 
• • Ameri zan e ıvaa ongresman sura ı Uf8 ı uzu- • . ~ AMERİKADA BİRfNCI"LiK Let dolayu.te ~ada • ve hatta • munu hülaıaten arzeylerim.) karlık etmek mecborıyetinde bulunuyoruz.) nıdıklarınıza nüfuı aayımınm önemini .ır 

.. modasına tibı olan Avrupanın bazı kı- • Gerek bu satırlar, ve serek bu satırları • • • • • 
lltnlannda • Enneniler lehine ve Türkler •· Aradan çok seçmemİfti. latanbuldan, takip eden lararetli bir Amerika taraftar- anlatmız. Hepmıız ıçın uluaal bir vazi. kaıanın Takaayt prezervatlflerl fevkallde 

leybine bir dedikodu sembü tetldl etmltti- (Halide Edip Hamm) ~an da Mm- .biı; .latanbulda Yat•Y•• INr mm.nm ve fe olan bu itte bfibirinize yardım edi- ince ve Nll•mdır. 
J:.nt ne kadar rariptir ki; dini ve D'ki mü- tala K~I Papıya uzun. bir ~.sel· hatta. Halide Hanun 1r1"bi, miDi t~ler niz. • - Euaneıerd• '°"'" 
laafe ti a"'-en: rnİftİ. Halide Hanun hali hazırdaki uyut arasmda sörünenlerin • Anadolud; cere • 

re ere r •... !'- -~ fikir" 1 ,,, '-il A 

B 
,.. d" · ı!L olan zat, aca- vaziyeti bülaaaten kaydettmten sonra: yan euen ere uıyıaı e vikıf olamadık-

- u musevı ırune aa.ua lan •· t · d 
ıa_ ezeli tliifmanbiı unutarak niçin hariati- (Biz, lstanbulda; kendimiz için bütün nı goı enyor u. 
1lıı bir millet için propaaanda yapıyor?. eski ve yeni Türkiye budutlannı fimil ol· 

suaı, biç kinuenin dimai1111 İflal ebne- mak üzere muvakkat bir Amerika man -
~ dasını ehveni ter olarak sörüyoruz.) 
• (Morıan Tav) ın bu kitabı, acaba İlua· Diyor ve bunun sebeplerini de fU .uretle 

ili hislerinin eseri mi idi?.. Efer böyle ol- izah ediyordu : 
~tlf olsaydı; Umumi harpte latanbalda f~- ı _ Aramızda her hansi terait albnda 
.;:en felikete ujnyan ve Anadolucla bü- bınatiyan ekalliyetleri kalacaktır. Bunlar, 
he varlddanndan mahrum kalarak hara· bem Osmanlı tebaası hukukundan istifade 
cıt ler altında barınan ve açbktan dailarda edecekler bem de hariçte bir Avrupa dev• 
~Lyan Türklere _... ziyade tefbt ve 

1 
. d ' ak ....i. çıkaracaklar· müte-

---ıaaınet gösterilmek icap ederdi. etine ayanar r-..,. • ' 

1-".Qt Mister Morsan Tav, ne tefkat •e madi müdabaley~ ~~~ay~ verec~- Za
~ .de İnsaniyet taraftan deiildi. Ei• ken- ten sun olan 11tildiliıniad• ekalliyetler 
diai.ıde zerre kadar bu his bulunsaydı, mil- nanuna her sene, parça parça kaybedece
t0tı1arca ıru1lettatlanna ıineainİ açarak on- tiz. 

(Arkası var) ,...,.,. ______ . ......, __ 
Yeni Netriyat 
Havacllık ve spor - Hııneıhk 

ve ıporun 152 inci aay.ıı altmııtan 
f. si• re1i111le ablü olarak çıkmııtır. 
içinde fU yaıılu •ardırı 3500 kilomet
relik Hna turu - s~rver Ziya GOrevln, 
Tlrklye Hava turu münaatbetile • 
Abidin Daver, u~uılarda ••teoro~ojlk 
bil•ialerin llzumu - Mahmut Belit, 
Her yıl 250 uçata ad koyacatıı • 
Şakir Hazım GlSkmeo, ltalyanın ha Ya 

orduıu (Bir Fran11z l'arlıO.) ~ ~ koca dünyanın hiçbir diyarında ~- Muntazam bir bükUınet ve aari bir idare 
~en bir saffet ve umimiYetle tam bir _,::,:~~========:::aa:====~========== 
~t ~uameleai ıöster~ Tür~ en :ııe- s·~nu··ıı· ,,_,. Güzel Okul yapısı 

L ... zamanmda, Türk du~ O /lj V ı IC 
~ g-ez. elindeki kitabı teramun ,. .. o~=- -,.... , 

-.... e atarak: 
- Veyi) majluplara ! .. 

Jae~etnezdi . . . Bu kitap Morgan Ta••• e
lallJ ce bir para kazandU'Dllflı. Fakat Ltan·' 
., da bulunan aklı bafında muaevi vatan· . 
~erleri arasında da, pek derin bir nef· 

li "Yandll'mlf tı. 
iı ~~ membadan ilham ahnarak yuddı
~ ~ buırüne kadar meçhul. k~ bu 
tel P, Atnerikada Enneniler Jehin~e ~ 
~~ tesiri yapmıfb. Buna binaendir ki; ı.. 

lllda, hükiımetin .. drizammdan tuta• 
~· IÖzij dinlenebilecek bütün Türklere 

fi: ..• ... 
dtı"":j Miiatakil bir ErJReıl.İıtan Jizun mıdır, n· tnidir? .• 
ha ıye &oran doktor Krayn; bu sualini bil-
" .... ~ Morıan Tavm kitabındaki efsanevi 

-"IZel d 8 er en çıkannıftı. . 

-

~u u sualin cevabını Türklerden beklemıy~ 
~rrı .Yoktu. Buna bizzat ağır bafh yerh SölUttekl idadi blnalara 
A..._~:~edr cevap veriyordu. İıtinlanbuld.7r ~~ Öz B da -kiden metrUk bulunmakta ve harap olmak • 
..__I u a, binlerce ve yüz b" erce a Sö" ... ••t ( el) - ura ,..... 
~'4' • rn· 11 . ··~·-e- gu t dır ~t •. ull( ediaen ve koca koca mu"-:-- lla 1 iki ·· a • 
d~~uda getiren bu dürÜst diiıünceli •· idadi mektebi olarak ku ~1 

Aan ~- Bu binalar mektep olarali lnta edil-
~ ._da~dadımızın asırlardanberi burada zel bina vardır. Bunlar bılahare k~y diği için içlerinde yatakhan,, yemel&:-

uk•- ...ide· yatı okulu olarak kullanılınlflardir. hane, ambar, sinema ve konferans ... 
~ii , ltlTI <>cağı söndürüp te nereye ~· . 
)~ ~ ·· ( Errnenistnn) dedikleri ot bı~ı- F kat bilahare köy yatı okulu da kal- lonları, ıu tesiaab, büliaa hlr mektebe 
~i~ ,•Yalıkların Ü3erinde ne yeyip ne ıçe· a 1__ L-·ka yatı okuluna lizım olan bütün tefkilat 'ftftllr. Met-
~ ··· Bize, ne (Van), ne (Erivan) .ıa- dırılmıf, "efYa•u --ır •• 
"'~~ kapılarımızın dibinde can vennıye de edilmittir. Binalardan biri timdi rUk Mr vaziyette kalma-1 ve harap o1. 
t)ıı)',;'11· Tek yerimizden yurdumuzdan ol- vr larak kullanılmakta. aliel'i muı ... am ı•etini aizla~ 

I)· ını. ilk okul o 
1)-orı.rdı. 

1 
Değeri 
Lira K. 
1000 ()() 

708 70 

912 00 

126 ()() 

104 84 

50 00 

ıso oo 

150 ()() 

Pey paratı 
Ura K . 
7lJ 00 

53 16 

mUdUrlyetl lllnları 1 
.... akl abJçelebl yeni Zındınkapı maballeainde 
Zindankapı cadde~lnde Hkl 284 yeni 50 uyılı 

dükkAn ve Uıtnndeki odaalle beraber bUtUnll(l0033 
CiHANGiR 

Tophane Firuzaj"a maballeılnde Aiabamamı 
25 ve 27 aayılı •e 70 metre 81 ıantlm ananın 
bOtinO. (697) 
TOPHANE 

68 40 Cihangirde Muhittin fenarl maballeainde taban• 

cacı çıkmazı ıokağında 3 No. h ve 114 mıtre 
arsanın bUtUnU (696) 

9 45 OrtaklSyde Y enlmahalle ıokağında 30,32 sayılı 
dUkkAnın bUtOnU. (103) 

7 87 Samatya Sulumanastır KocaMuıtafa Paıa ma· 
halleainde bahkcı Kigork sokağında eski ~8 ve 
26 No. lı 25 metre arsanın bUtUnll. (5565) 

3 75 Çenbırlitaı Molla feneri maball11lnde Ve:ılrhanı 
içinde kDçUk ban alt katta 2,3 ıayılı odanın 
bUtDnll. (tl55) 

11 25 Çınberlitaı Molla fenari mahallıılnde Vezirhanı 
içinde kUçUk ham~ 3 ncU katta 19/ 13 ıayıh 
odanın blltllnil. (5309) 

11 25 Çenberlitıı Molla feneri mahallHinde bUyUk 
Vezirban 2 ncl katta 2 1&yılı odanın bUtUnU. 

(J 101) 
·Yukarıda yazılı mallar on bıı gün ara Ilı arttırmaya ııkarıl· 

mıtbr. Oıtermesl 17/10/935 Perıembe gllntı 1aat 15 te komisyonda 
J•pılacaktır. lıteklllerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlulit 

kalemine ıılmelerL (6046) 
--------------------------------------

1 latan bul Beledlyeal lllnJarı 1 
Senelik muhammen kiraıı 30 lira olan Topkapıda Fatma Sul• 

taa mahalleılnde Ahmet Paıa medre111inln 12 No. h odaıı 936 
HDHI mayııı sonuna kadar kiraya verilmek llıere açık arttırmaya 
konulmuıtur. Şartnameıl levazım miidilrlöğündc görülUr artt ırmaya 
ılrmek lateyenler 225 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektublle beraber iMi el teırln 935 salı gl\nU 1aat 15 te d dimi 
uctlmode bulunmalıdır. (1) (6078) 
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MÜSABAKALI 

Tir ki er Yazarı: 
Hafla 

içinde 
Neler Duyduk.? 

BiBl\'ELEB 
M. Turhan 

Hadım SüleymRn -Pir· R"i8- M ırnt Re"s Yedinci 

Brayton Vak' ası 
Memleket ihracat rnallannın lstan-Portekizliler Kuvvetliydi Bir Gülleye 

K .. arşı iki Gülle ile Cevap Veriyorlardı 
bul piyasasında geçen bir hafta - 2 - ni kanaatte idiler. Bunlar da 
içindeki alım, satım ve fiat durum- tonu uyufturucu bir zehirin 
lannı şöyle tcsbit ettik: Zabıta bir İpucu yakaladığını aöy- da lıktan bitkin bir ı.ldt 

DU Gö UndUI Al yon: inhisar idaresi mevsim ip- lüyordu. Pansiyondaki mahut oda- •e .aç . 
,man r 1 nanmaıının ü~.4:.~~ne atılıyordu, bor- "d d b' . d k nın kimin tarafından kiralandımnı lannı ifade ettiler. 

Seydi Ali rei. te su ve mümkün ise da bordaya do•uımek yolunu arı· ta asın a ır tamım neıre ere ey- e· • 

Yo d lul nihayetine kadar İstanbul depo- öğrenmİ§ti. Vak'adan on bet gün Dinlenen• önemli tahlt. erzak almak üııı:ere oraya yanapnayı r u. · 1.1..::.... mal 
taaarbyordu, hatta kıyıya dümen kır * suna teslim edilecek afyonları satın kadar evvel, burasını tutan adam, Vermİf oaıuu.Ku Umat say 
ipret~ de verilmiıti. Fakat ~ -~~- DaO gibi Ka!yonlar alacağını bildirmitti. Bu suretle jia· pansiyoncunun defterine kendi adı-1 Mortonun meydana Clitmı-• 
ra yapılmadan, yapılam9tdan ikancı bar .. .. . ...... _ _ renin elinde yalnız 935 senesi mah- nı Eduard Skinner olarak kavdettir· lqtırmJf olan pansiyoncu 
ipret çekmek zorunda kalda, bütün filo- Hurmuz bozazı doguıunu . un~t- •ulü olarak 2300 sandık kadar mal mitti. man oldu. 
Ya <'hazır ol emrini verdi. Çünkü dilt- mayan, Recep ve Murat reıslenn l . "d I d d b 1 

fak bedb h b l .1 h top anmıt ve ay ıptı a arın a a u Ben Braytona geldikten yirmi dört &ı--un L--- martm • 
man görünmüıtü, dalıalan yara yara, mert, at a t atıra arı e e- f 1 1 DlllDI uaua 
yelkenlerini gere gere iiılerlerine ptiyorda. yecan İçinde kıvranan Türklerin a yon arın . 1~ ~orfinlik 0 anların saat sonra, Edvard Skinerin, Bay Mor- bat 'YUl'du, dedi. Ucuzca Wr 
du. karıılaıtıkları gemilerin büyüklüğü- b~~ m~~:;•nı. 4:0 ~~tanbasat~~ tonu hapsedip on bin liraımı da gasbet- yordu. Btmu on bet günden 

Akdenizde olsa amiral da, gemiciler ne ... boğazlatacakları düımanın çok- a ıgını 1
• 

1ı:n'1f!ır •. u eaa go- mit olmak suçile Londrada tevkif olun· ne yenilemek üzere kiraladl 
de fU görünen ve yaman bir hızla üzer· lugun~ bakmıyorlardı. Hemen ram- re 12 morfınlık bır kılo afyonu 480 duğu haber alındı. "ki •. _ mek ihtimali 
terine yönelen donanmanın cinsi ve ci- pa edıyorlardı. Portekiz amirali te- kuruta almıt oluyor. Bundan daha 

1 

1 uç gun gelme 
billiyeti hakkında bir an kuıku •eçi- laf ve ızt~rap içinde sağ~a~ .sola, ,-_ük~k ~all~rın fiyahnı ise 13 mor- . An~k mesele~e .merak uy:mdırıcı l ~yledi; ~ dediğine ıöre. 
rirlerdi. Çünkü orada, ~k~~i~de e~ 1 soldan saıa koıarak, o dag gıbı kal- fınlı~le~ıa k~losunu 525 kuru!a .. 14 bır tekil ver~. h~ f~ oldu .... Bay l tıcarethaneaı nam ve beH~ 
çok dolatan Türk semılen ıdı, aynı yoıılannı, barcalarmı da kotturarak morfinlıklerın 580 ve bundan yuk- Morton, her türlu tahmmlere ragmen 

1 

ediyormUf. Kendisine üçüncu 
yüce bayrak almda dolqaa filolann kancalanmıt semilerini kurtarmaya sek kaliteleri de 660 kuruta alacağı- davacı olmaktan imtina ediyordu. oda &termİftİm. inkii 
sık sık karıılatll.kları aörülürdü. Fakat savaııyordu. 

1 

nı bildirınittir. Bittabi, onun bu hareketi hukuku U• ilin~ fazla v~ ordu. 
burada, bu denızde rastlanacak filo, J Bu kanlı ve pek kanlı çarpııma G d h iki 1 ... • f Y 
h . k ,__ d.. 1 "d" ç·· kü •. b k d _ d"' d"" eçen ve a a evve sene ma • mumiye davaaınm açılmaama mam ol- :-a • -L-- lime Ü 
ıç Uf&usuz, uıman ma ı ı ı. un gun atımına a ar aur u uıma· I . d h b .. - .. eymce, ~Al' e Ç 

Kızıldenizin cenup ajzmdan Hürmüz nm ilri kalyonile iki kalite:i • için .1 annıkpıyaıa an _er ~ene e-, yu~ 1 ~adı. Müddeiumumilik ~vayı ~- tırdı ve bir aylığı birden böy 
ltoğazına kadar uzayan aahada bqka d k'I f k d "'ld'" ··ı aandı almak ıuretıle ımha edecek tu ve Bay Mortonun plıit olarak din- __ ...l!ı ..... __ k..L!ı .• e ı er ıon ne ere a ar o uru - t" ı va-wau:u 90IDl'a ana ı·n.twııl'll• 
bir Türk gemisi yoktu ve Seydi Ali rei- dükten IOlll'a • zaptolundu ve bu su • ır. lenmeaine karar verdi. • 1__ ... ••

1 sin filosu, o uçsuz bucaksız denizde öksüz- ti y·· ki . I ... k İnhisar idaresi bundan sonraki B "tibarla b t b" kazan zum ounadığım ,ıu erek, IÖ 
ler ib" A d ,__ d re e ur enn az a çogu yenme I d k"' 1.. .. . u ı , u za ır fey mlf et L __ .ı!_!_.ı_ 1.-'•-ıııımııplll 

gı ı avare o..,ıyor u. yolunda aıırlardanberi •öate d·kı • sene er e oy unun zarar etmemesı 1 d T ~'-· halkın akı d taY aıcuumuJUaD YUT• * . r ı e . . . d" d h ek . o mu yor u • .LAKtn mer ııu L- _.__ • 
ri örneklere yeni ve parlak bir et ka- ıçm tım 1 en ar ete geçmış ve _ _ı • • , aam, ...- _.,... ~ lritllll• 

Du'm.n Ü.tUn'ulu 
1 

f . • .. 1 b. . .. artb, tasavvur euersınız. b I du'" ili"' • 
bldı. a yon yetııtırıcı ere ır tamım gon· . . . . u un gunu ve etti. 

Fakat ~u ökıüz de~i~. ç~u~ yıp- 1 Düıman kaçmak istiyor, Seydi dererek bu sene ürünlerini pe!in pa- .. Herkes, Ba~ M~?1'.un. bu lfl ne 1Ç1n 1 _Hangi ticaretbme ••• 
r~nma~ bar cevher aaluba ~dı, urkmek Ali reis bırakmamak azmile yaman ra ile aldığını, fakat gelecek seneler ı örtbas ~~ek ııtediğini bılmek kaygu- bat ettijini ......k alr'ıma 
balme~a, .yılmak. biLnudi, bele kaç • manevralar yapıyordu. Fakat gece, j için daha dikkatli davranmalarını, ıunda ıdı. Acaba karı&mm adı karıtlı· • ., 
mak hıç .~·!~ezdı. Dall'aya karıı kaya, kara ve kapkara bir perde gibi ara- çok mal yerine daha az, fakat daha nlnutb, ondan mı? Yoksa tehdit edil- mı. • 
kayalar onunde, tayfun karşısında son- , ya l'irmitti Gemilerin yu""riimesini .. yük" k fi 1· h"I . 11 . t k ku du? - VaDabi, bayır! Bir a . f k 1 1 d • oz se mor n ı ve ı esız ma ar mıt e or yor muy ._-1:.:::,!_.ı_ ı....ı.:::..1a-ı-.: 
suz bır u u o urdu, gene sarın maz ı. ve yuru·· ""tülmeaini imki.naız bir bale . . •• b"ld" . . . v..,.~._ ve....._. ,. ........ 
B be 1 bel. • d '. yetııtırmesını ı ırmıttır. Muhak .. •· mahk 1 

.~ ~ P e ~1~1~ d ~~~ren uımldanı I koyuyordu. lıte Portekizliler tabia- Yapagw • Son gun"' lere kadar hara dan • e~ ~~;.:::.. eme ~~ f. uyandlracak mahiyette Ok_.!:. 
aorunce aevınç ıçm e aaamıfb, sa ır- tın bu yersiz müdahalesinden istifa- • • nun ıçenye gır"""ım zaman, ı..ua • el • ak dokumaja .. 
mıya hazırlanmıtb· Gerçi Portekiz filo- de etmekten geri kalmadılar. Mağlup a· I retli bir alıcı durumunda olan Sov- ederim ki çok meraktaychm. mce. eyıp 1 

• •• .. 

su hem sayı, hem de ıemilerin tonajı • l • k nd" .. t .l:.:::.: ._ ___ ı yetler piyasadan az miktarı Rmn~li Maznun bay•O. ıurath bir edemdı: ....ljm, Erteli pnu, munaD 
b k d k .. .. d.. 0 .. bil mıra , gecenm e me goa eruagı KW" 1 - •~ k -· • • oda ___. • r-1.. a ırnan an l'ene ço ustun u. ort • . . o maa üzere 800 ton adar Anadolu .. _ getirip, ya ,-~•etti. ~ 
yük parça ile üç büyük kalyondan altı tulut yoluna atılırken sevıncınden l _ kil 45 .1 46 75 Sanfm, kazıl yuzlü, pat burunlu, hafif. b" "di. Cumaıt . 
karaveladan on iki kaliteden terekküp utanmayı da bırakmııtı. İki kuru il• makuruı yapagın T okıunu 

11
1 e '. içe kel idi. Bununla beraber halinde ve 1 1 811 ve pazar 

' kı top attır- - •- k kt ld - ttan ve ra ya ma arını ıse • • aa Bra-tonda 1-L--.1... A,. ediyordu. Türk filosunda ne o parçalar ara& açma a 0 ugunu ·ı ku tavırlarmda bll' gwınmıyet varda. 3 • -~ 
ne o kalyonlar büyüklütünde gemi yok: ~n •e. a~çık bildirmekten de ~ ı e 55 nııtan almıılardır. Dıı 1 Dinleyicilerin anımda çok zarif ve da, birkaç s6n bhnalc ._. 

D h "lk b k t d:&-- b" iki" ı çekınmemıtti. pıyaaalarda Rudardan baıka alıcı ..:ı...~: bildirdi." • O tu. a a ı a 1§ a ~anın ıre .. çok güzel bir bdm oturuyordu. Bunun •~- ıece. 
niıbetinde top, bire Uç nisbetinde aa- * ~ıkmam:ıtır. Fakat son gunlerde j ... • • da blda mted ..a.h, 
ker üıtünlüiü tqıdıiı anlaıılayordu. Mukaddes H1ra Sovyetlerin de mübayaata nihayet 

1 

Bayan Morton olduğunu söylediler. Q. bavul alıp," -ı.... ....:..; * l>üpnan sin d~, Hürmüz bo- venliii görülmüıtür. ~~aki-~ütün kadmlarm bakıtlan onun unu ~p •·-
ÜnlU Amlrel iazına doğru kaçıyordu. Onun ardı- Yerli fabrikalar ikide bir piyasa- guzelliğine, kocaman ppkaama ve par- - Takriben, uat bçtL. 

S d. Al" • "lk • ti" • na dÜflDek doğru değildi. Birdenbi- dan ufak partiler halinde mal aJı. I maldanndaki yüzüklere matuf idi. mU1UDUZ? 
ey ı ı reıa, ı lf&l'e venr ver- - L- ... J • l n..::. .. • 

mez sancaklar, söndreler, filindireler, ı re ~eg~ ~ ı~an. tuna riizgi~ı I yorlarsa da alııları piyasayı doyura- Polis, Bay Mortonun, Rösel pami • - a>Vi-i'UMlll--a iltenems, 
direklere çekildi, gemiler kürek üzerine ) ~a 1:~~~ fılosunu ılenye, batıya ~o~- cak vaziyette değildir. yonunun bir odumda naaıl bulundu • mama tamamına bilemiyanuD 
alandı, borda nizamı üzerine bir harp \ r" •.1~ydrdu. '!kturetle f~ıikız~ı- Tiltilı: Gene Sovyet alıcıları bir ğunu gören iki ,.tıit vardır •. dedi. icabı pamİJon.amm bottur· 
hattı çizildi ve ileri kotuldu. Diİfman 1 ker ~·h ;nfl uz. adflD,!f• ur) eri ke ay içinde Karahisar, Bolvadin, Ak- Likin hikim ıarar edince de, memur kiracı olarak Bay Skinerden 
da ko!• kop seliyordu, bu sebeple iki en ı e e erıne ogru yo a ma --L:- ..:L.: l il d 69 il . ' . . ... . • 

. . zoruna kapılmıt oluyordu Seydi fGUU •- norma ma ar an e bu ifadeamı deiittirerek, maznunun, ae yoktu. Yum ve amlblıballGlft donanma pek çabuk alet menziline 1'11' • • • _ • 
di, top ve tüfek muharebesi batladı. 1 Ali reisin leYentleri, bir kalyon ba- 70 kuruı arası 750 ıla aekız yüz ton her ne kadar Bay Moıtonun Brayton· hiau .... iıır .......__ Baala 
Türk amirala, tıpkı Turgut His gibi dav- • tll'llllf, dört gemi zaptetmit ve düt • kadar tiftik almıılardır. da oturdujunu bilmediiini eöylemif iae tek hizmetçim nnbr. H• 
ranıyordu, isabetli ve kümeli aletle dU,. manı yara, bere içinde kaçmaya Gene bu hafta içinde Almanlarm de, onunla beraber bulundaiunu ela in- Skiner çıkıp ~ aut 
mam aenemletmek, hırpalamak ;stiyor· zorlamıt olmakla beraber gene ı piyasaya çıktığı görülmüt ve 1600 kir etmediğini ilive etti. ek Lilda ....... lııir 
du. Turgut, bütün denizciler arasında hinçlarını yenemiyorlardı. Gecenin 1 balye kadar oğlak 78 ili 82 kurus- M bahse ·-· --LM- Ba IUlll'lm. 
iyi ate§ açmakla, her sülleyi hedefe ya- karanlığına bürünerek çala kürek t I I d y . l l • - emurun t~ r-uw-• Y nın geçmeden, ben Ye bblDflllli 

.. b" . k zakla -ıA d'" ana mı! ar ır. enı a ıcı ann pıya- Mortonu veçhen tanıyan ve 11 mut •-•- ka L __ ._ l.J.!:....• pıtlırtmakla un alan ır amıraldı. Bu açan, u f&D mag up uıma- ... KBK pıamm oma açıı ...._.... 
davranıtı kendisi için yalnız idet detı1 •1 nın ardına düımek, yaralı gemileri ıaya çıkması d~ru~~- ~.glaınl.attır- cuma günü kendiaiııi mununla Wrlik- divenlerdea yulran .,.W.. 
zevk te edinmiıti. Çevirerek, rampa e- büsbütün yok etmek hırsile titreti- mııtır. Sovyetlerın onumuzdekı haf. te gezerken görmGf olan iki Braytonlu • • • çıkilnı duyduk. O 
derek ezebileceği bir düımanı da böy- yorlardı Fakat tabiat, gece ve rüz- ta içinde alıılarına devam edeceii tüccardı. ramm.. btlır idik. u· . 
le döve döve yenmekten hoılanırdı . j gar, bu mukaddes hırsı, kendi kay- zannedilmektedir. H~•...: b n1 h" b" l dı en &flll'l ~ •zmetça!Of 

S d. Al" . "b" h k - d hkA d" uum, u ara ıç il' aua sorma . Bay Skiner döndü _...._ ey ı ı reıs te onun gı ı are et nagm a. uyumaya ma um e ıyor- B vd • 8 haft · · d An d &ı __ , b la --L • likl · k - •-. . .. - d ug ay· u a ıçın e a <>- RUIDIUDUD un rm ycuııt enne ar-
edıyordu, yaman hır aulle yagmuru al- u. ) d .. d k" T ak d - Evet, o olacak. Ben 
tında düıman filosunu hırpalamıya sa- ı Seydi Ali reis, harp sahasının hu- du an bgun e se ızk odn vemalr ylma ekan fi hiçbir itirazda bulurunıyacağı anla- saat evvel _..._ ...:..: biliyoru!OI 

rd Ç .. k"" d"" · · eti" ıl d"" . a on eı vagon a ar se • 1 ... !raau, •-... vatıyo u. un u Uf'l'anın gemı aa- suııy , çarplf an utmanın gemı, . . . • . fLm•r- Hizm •kız· 

yısı ve tonaj bakamından t•}ıdığı üa • top ve aıker bakımından üstünlü~.. tedır. Pıyasa uteklıdır ve selen mal- Dijer memur Haktik, altı .. süren etçi • • 
tünlüğü ancak isabetli atıflarla orta· ı itibarile aayılı ve önemli bir aav~ lar hemen sahlmaktadır. Anadolu anfbrmalardan niba ":; I) - Enıt, çıktı idi. Hatta odl 
dan kaldırabilirdi. · yapmıı, kanlı bir zafer kazanmıı mallan ekıtra beyazlar sekiz ile ae- Ba Morton ~ y ._:-re m açık bırakmıtb da, airdim, 

* demekti. Bundan dolayı gurura ka- kiz kurut on bet para arası Ye yüz-~ h: ne • _mey • ~·- yapbm; ce•abmı Yereli. 
ilk Eseri ·ı p_ılmıy~rdu, ae':~niy~du, ... Tannya de yirmi çavdarlılar yedi ile yedi Jm. • • ye etti. R-: pamı~o- (Aıbll 

P t kizı'I b' .. 11 iki" .. 1 ıükredıyordu. Hurmuz bogazı sava- • • L-- ___ b _d la nunun aahibi Bayan Çapa m baza ih· 
or e ı er il' gu eye gu - .. .. •• • t al t L.. d. nq yarmı ~ para ~"' ug ay r L--L. ::.-:-- Bra_.- . et _e__k . . tının ocunu 1f e mıt ı, --,ın a · U11FM1 ....--. ,_ eamıy umıc • 

le ıle karıılık verıyorlardı. Likin b I d ... f") .. kl .... 1 .1 . alb on ile alb buçuk kanat Ye Trak- törü," - u_.......__..__ ile L-L- L!....I_ OSMANLI BAN at ı becerika · di .. u un ugu ı oyu yuz a ıgı e ı erı . . oraya ,n&UIK Da'aUICI' u..aç 
lf arı . ızcey , goze ~rpa • doğru götürmek durumuna geçmiJ- ya sertlen ıae 5'75 kunqtur. tane de polia 8öadennİftİ. 

c~k veya endııe uyandıracak bır te- ti. Bundan dolayı, içten gelen bir Arpa: Mal az gelmektedir. Trak- • • 
ıır yapmıyordu, buntr kartı kendisi · 1 · b · h 1 f 1 b ali !-'- I . • _ Enelce, SlnDft'm oturmakta oldu-\ "tt'k b" . . . d" .. sevınç eve temız ır eyecan a ı o- yama çuv ı uae eye tealimi dört .. ~ .__ • :.ı- kili"tli bul 
gı ı çe ~~n ır ~ıran ıçıne • uıu- yu yürüyüı nizamına ıokmaya çalı- kuru on dır Bu hafta Anado- gu uımınm -.- IÇel-=a U· 
yordu. Turk ate§ının bu mabır ve ftyordu. f para • • • nayorclu. Bana 01Mızleyıp, arkaama 
kabir üstünlüğü, biraz ıonra ilk SÜ· * ludan mal ıelmemıttir. • ..L-.1.L- n_ M rt ıkt 

1 · · d" b" k" k I • b l b • ua,-~. uay o on orac a, yan 
ze eıerını ver ı, ır pote ız a.yo- Horfkln Kaeaba•ınd• Mıaır: Yenı ma ıu enüz pıyaaa· baygın b1r halde, bir koltuğun ilzerin-
~u hattan çıktı harp sahasının bıraz . ya çıkmamıtaa da Trakyadan az . • _ . 
ılerisinde bulunan Fekküleaed ada- 0, ... kazanılan zaferın neye ma! miktarda mal gelmeie baılamı§tlr. de, ama IMr 1ple bagh duruyordu. Seaı 
ıına doğru arkorıladı, ıürüklenmeie oldugunu da merak. etm~n serı Fiyat 4.25 laırUflur. çıkmasm diye, bqını kaim bir talla lnı· 
batladı ve kayalara çarparak par· I kalmıyordu. Tek bır gemı kaybet- kıvrak qlardı. 
çalandı. memitti. Likin bayii cephane aar- Fındık: Hafta iptidaıında 46 im- sarın • • 

Öb ·· '1 d · • b" d d fetmit bet alb uat ıüren rampalar ....... kadar rıkan ir fındıklar son Memur, kendi kanaatince, Bay Mor-ur gemı er e ıyı ır urum a ' -~ 3' 3' •• • 

bulu muyorlardı , düzenıizlik içinde sırasında hayli ıebit ve yaralı ver- sün)erde ya'ftf yavaı kıymetinden tona once Uyufturucu bll' madde yut. 
bocalıyorlardı. Seydi Ali reis, zafer miıti. Bunlann ıayıaını, cephane kaybecl~ek 43 kUl'Ufll kadar diif. tanılmut ve uyandığı zamaıı da, hem 
kuşunun Türk aancaiını öpmek üze- durumunu anlamak için ıabırsızla- müftü. Kabuklu fmdddar da 20 ile el kola hajb, hem de ağzı tıkah oldu-
re ~lduğuı!u. a~ık ~ezmitti: hile~ nı!ordu. Fakat gece, harp ror~n- 21 kunt aruı eatılwalrtaclar. ja la.ide, t.jınp pj.....p nefeaincle 
emrı vermııtı. Şımdı, o engın denız- lugu ve kaçan diJ111anm ıen dlSnüp iadilik faala mal alan takat-.,..,.,..., olM:eiuu ileri sürü-
lerin ökıüz çocuğu .. nılan filoıu, baıkm yapmuı ihtimali bu aabıraız· Ş • ..... ---.1.. 

sene o denizlerin aabibi, hakimi ve lıiı küllüyonla, plip alllirale eoiuk Wret&.-A-n~a ".-claa _.. tla ,--. • • • • 
efendisi 2ibi davranan Portekiz do-lkanlılıilDI veri1orclu. (Arkuı var) Çekoılovakyadır. · A.cm,e ... •nn ile dolar Melit te ay-

TÜRK ANONiM Ş 

Ttlrkiyeııin ba,boa oe • 
Pariı, Manilya, N'ıa,Londd 
Manoeıter'de. Mısır, Kıbrıı. 

İran, Filistin n Yuoanit 
Şabeleri, Yugotlavya, Ro 

Soriy• n Yunanietan'da l4JJt 
•ardır. 

Her tnrlD banka muam 
yapar 
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~------~-mm>No.41 .._ .... 
'Z"id; Köşelerinden . 

Yıldız Sarayına 
·••••llll~•> Her hakkı mahfuzdur 4m-lf' 

Sefi/"'K:ndisine Mektubu Veren Ma-
da~ı~ Vaziyeti Karşısında Şaşalamışb 

.. ' se-ı - Bravo madam. Siz, cidden hayret 
Cevabını verdi. Ve sonra ıur atle 

1
_ ye takdire pyuı bir kadınımız. Mub-

farethanenin demir parmak1ıkb kap ı dam Liprenaeı Nadya baz. 
ıın ~- il 1ec1· K _ _, odasına 1 terem ma 

• ...ugnı er L apı"°..... ,. .., ti . ihtiramab maJısusamı arze • 
. k b. k".., • Jedi Kagı- re erme -'-~ b" 

IU"ere ır zarf ve ağıt ı... • ı derken; ıizin gibi ceaur ve fed1UUSr ır 
dın üzerine: necfimeye malik oldajundan dolayı, 

«H-.ınetlu Çar hazretlerinin lausu· ı k dilerim tebrik ettiğimi söylemeyi 
ıiyetlerine taalluk eden bir meseleden en 
d la ak . • ··nnek iı· de unutmayınız • 
. o yı pek acele olar SiZi go çerbol 

tiyorum.>> dan k dar ıürat!e 
Ç ha etlerinin saraylarına Vera, oda kap11ın ° a I b' 

ar zr • da radan kaybo an il' b" kadın çıkm1'b ki, o an o 
menıup iT • ked · t' Bir anda ka· 

K ı· I • • zarfa yerleştir· gölgeyi far ememıt 1• b 
e ıme ennı yazıp .., d · arasına gın' ·veren u dikt reli· pının agır per esı 
en aonra, kapıcıya ve. · 'ul I .. . __ Lib' · görseydi, derhal ta-

D ı r.:::. ·ı ride mes o • ıolgenın a1111 1D1 
- ostum .•• .a;..ger ı e . • ----•d: Ç"nkü bu gölgenin sa-

hla'- • fir hazretlennın ya-
1 

nıyıve~· u 
" ı&temezaen, ıe • in Bu bibi, kendisini biraz e•vel ( Çerbo) di-

tak odalarına kadar gıdeceks • aban) dan ibaretti 
zarfı, b' at kendi eline verecektin. ye.tanıtan, (V .__: 

ızz V aban, Ven.ya aefarethane .. ...,ısını 
Ka .. anhklar Ar••ında .. t d'kten sonra 1üratle aefaretha-

• .. de kıya- gos er ı ' . . . . 
Karadağlı kapıcı, bu peımur . . serviai kapısından ıçen gırmış; 

fetli kadının, bu imira~ ~zleri kartı· = oduma pti:p resmi elbisesini 
•ıııda tafU'dı. Dikkatle :ruzune ~ Şu • dikten IODI'& da, sefirin yazı odası
atıda Veranm sözlerinde, emretmıJe a- gıy ka asma 0 -1-: •. konusulan ıeyle-

üfu nın p -~· • htrnıf olan bir imanm kudret ve D • ri dinlemifti. 
zu vardı. I 'ttr'. .e;zıer onun üzerinde derhal 

K .. 1ere itaat etmek lizim tı 11 ' 2 T ap1C1, bu IOZ ••• Yıldız ... ... 
-.....__._ • · Veraya ··· ·· · ··· • olduğunu anladı. UPD"lllCllft ıçm • b • tesir husule ıetirmifti. 

b. v nra kapı ile ganp ır 
ır sandalye uzattı. e '° ' .__ T•m Bir Macera 

L_ 1 • -.L.ki kumlu yolun w 
ue.ııçenm .........- · Bir b • e düfÜDdükten IOIU'll: 

ranlıklarma daldı. wb ..__... '' .T çb~ - :..:..;ae yuvarlanı-
Ver çok beklemedi. Karadai __.,ı- aın, ır ma .. -- ~ .. 

a, • Veranm karfumda yorum. Acele etmemeli, bmıun sonu 

SON POSTA 

NE KADAR 
IS Ti RAB 
ÇEKiYOR 

24 aa.ıt.enberi devam 
eden mütbit bir 

dit ağrıaı 

Halbuki bir iki kaşe 

GRiPIN 
bu c.iayanılmaz ağrıyı bıçak 

gibi kesmeğe kaficiir 

GRiPiN 
bütün ağrı, sızı ve aancıları 

mideyi bozmadan, kalbi ve 

böbrekleri yormadan dindirir 
cı, kOf& lmfa •eldi. w.. _u _ _ı:_:_ '=tiikam almak her 

w'ld' nu uau_.7uu. ID Her eczanede •ardır. 7,1 kanıt flatla aatılır, 
egı ı : limde ..1.-::..:ı ·? "--ti.mal iri da 

d S fir hazret· zamane .-.u mı •.. ın ~ ..,. __________ ._, 
_ Buyunuıuz ma anı. e • bi!'-- w. .ıı1 

1 . . • L-kli eledi laa büyük fırsatlar ele geçıreua:egım, 
erı, ım uc yor, • . 

Sef Verayı kendi busmi yazı oda· dedL 
da ~bul etmifti. Eneli yukarıdan Yol halılarının üzerinden yürüye • 

:;ğıya kadar süzdükten ıonra, karşr rek: ıessi~ce koridorun kötesin: doğ
amdaki kanapeyi gösterdi: ru ileri~~' 1~ ~amd- çıkıp 

- Söyleyiniz Madam. Sizi dinliyo- ta kendı ~ıresme gıdinciye bdu o-

ded. rada &eldedı. 
ru.n, ı. Sefir, yazı odumdaki limbalan aön· 

Sefir ,a,ardı dürmü,, çekilip gitmifti. O zaman Va-
Vera, koynundaki mektubu ç~- han tekrar geri geldi. Odaya girerek 

rak masanın üstüne bıraktı; ve aefıre kapıyı arkasından kilitledi. Kendisince 
iiilerek fU sözleri mınldandı: her tarafı bilinen bu odada, sefirin ya· 

- Asaletmeap !.. Madam Lipren- zı masaaını bulmakta güçlük çekmedi. 
les Nadya tarafUıdan bqmetbl Çar Şimdi tiddetle kal>İ çarpıyor: 
hazretlerine takdim edilecek 0~ • fU Fena Bir OzUntU 
llıektubu zatı uilinenize t~vdi ~o- - Acaba, o mektubu bulahilecek-
lllnı. Ancak bunu size teslim ettıgım • · m? el e eöyleniyordu. 
i . __ LL.- istiyorum. mıyı y ._-ea.I! 'di 

HAS 
KALMiN 

Ağrıları dindirir. 

Sef. b!--'-L!- udı Vera ile•· f b. .. ·· tü n 

Savfa f 5 

ı•·Ç OŞ K UN mağazası coştu! ... 
Bayanlar: COŞKUN mağazaaı; gümrükten çıkacak malları 

Ticaret odasından 15 günlük yeni bir mfisaade daha aldığı ve 
bu müoaaebetle, en son moda m nto Ye paltoluk yllnlD kumaşları 
fiyatlarında hakiki tenzilAt yapıldığını biJdlrlr. 

Baza mallarımızın flyatlar1 aşaiıda gösterllml•llr. 
Krep d6~in metrosu 70 Kr. Tafta ekstra mttroau 350 kr. 

Krep Birmau ekstra ,, 130 ,, V ehır Suva §&pka için " 200 ,. 
KTep ~aten ,, ,. 840 ., Velur aog!ez 
Krep Maroken ,, .., 240 ,, ropluk 90 san.tim ende 225 ., 
Krep .Moogol " ,. 220 ,, Em perime aua (parçalar 100ili150 ,, 

Flyatl• m•kW ve pazarhksazd1r. 

Co ŞKUN mağazası • Beyoğlu lstiklil caddeai 
• İt Bankası kar,..ında 

[ Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 
Satılık Fırın Hissesi 

Eaaa No. aı Mevkii V• Ne·y'I Depozito 
653 Eminönünde Mebmetıeylini ma\ıalleıinde 

Eahçekapı sokağında esld IO yeni 26,26/1 , 
No. lı 32,50 metre murabbaı arsa üzerinde-
ki k : rgir Çörekçi fınaımn C:örtte bir hiuesl. 700 Lira 

Mevkii yukarıda yaz la farın hissesi peşin para ile 23. Teşrini· 
e\ ve • 1935 Çarflmba güall Nat onda aatdmak Uzel'• açık artbr
rnıya konulmuıtur. Almak iateyenleriıı tabsillt içlo hv gla, al'tbr
mıya g:rrn.ek içi ı de göa.terilen glln ve ıaatte ıubemize gelme
leri. (244) ---

REVUE aaatını isteyiniz. 

Cine, model va fiyat hususunda dhıor y\Jkae k 

rnarkn aaetlerlo rn u kay es • e d i n i z • 

KuU.nanlardan b İ r f 1 k İ r e el İ n 1 n 1 Z • 

J9te. o vakit n eden harkealn 

REVUE 
ıaatlnl tercih etllglnl an .. yaca k s 1n1 z. 

Umutnl Ooposu : latanbul, Bahçe Kapı, T:ı.ş Han 19 Telefon 2135~ 

1 lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
-

1 - Paıabahçe Fabrikasında inıa olunacak 200 tonluk Su depoıu 
açtk eksiltme ıuretile mllnaka&aya konulmuıtur. 

2 - Tahmin edi!en bed0li 116222,8711 liradır. 

3 - Ekıiltme şartname v• projeleri 30 kuruı mukabilinde Kaba· 
taıta Levazım ve mlllıayaat Şahat Nakit awbuibi mea'ul
lüğüodeo alınacaktır. 

4 - EkaiJ~me 22/10/gJj tarihin• mUaadif Sah gllofl saat 15 de 
Kabataşda levazım " mllbayaat Şuh.sindeki ahm komlayo
nunda yapılacaktır. 

5 lstekli:erin lazım g len vesaik ve .. % 7,5 ., güvenme parala• 
rile birlıkle muayyen ,nn ve ıaatte Kabataıta l.e•azım Ye 
mUb1yaat Şubeaindoki alım Kom"ıyonmıa müracaatları ... 6147., 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU çın de sizden bir ...-uu~ . Muanm sözleri, kimilen IDlllll 
1 

' A karada ı A K B A J 
ır, ll'QellUU1lö Pf • Bu yaziyet Vahana ena ır 1IZUD Her dilde gazete. mecmua ve 

ralannda, fU konufm& bafladı: emüfti. Mektup olu ola, üst sözle- kitap. Bütün mektep kitaplan ve Şimd ye kadar binlerce kiıiyi zengi :ı etmittir. 
- Fakat; siz lômainiz madam?.. A ': birinde olacaktı. Fabl o, bu göz- kırtasiyeyi. Telefon: 3377 Yeni Tertip planını görUnllz. 

~ --~-=-~hususırm ldı? 
-Ben, preme1~-- leri .....ı aÇ1P ta mektubu alaca.. - 1. el Keflde 11 2. el Tetrln 935 dedir. 

oda hizmetçisiyim. • Birdenbire aklına bir teY ıeldi: . • 2 5 O O O d 
- Buraya bu kıyafette ı~emz, _ Bunu, tecrübe etmeliyim. Belki ~> Dr. lbrahim Zatı ~ 6üytlk ikramiyı: • Lira ır. 

hiç •üı>besiz ki büyük bir cesarettir. vaffak olunun, dedi. Belediye ka~f • ·n la Pıy rloU ı Ayrıca: 15.00a, 12.000
1 

10.000 lir.alık ikra'Jliyelerle 
f Mecburi et, İn· mu , .. ... b kka cad H ade No. 21 

- FJı, asaletmeap.. Y • Masanın üstündeki kağıtları, ? . · Huıün lSj"'edea ıoara haatalar ını ( 50.00[)} lirahk bir mlh;ifat vardır. 
~nlara hazan büyük cesaretler verebı· lan, tamdanlan birer birer yere mdır- ' kabul eder. , Pi Anlım okuyunuz.. V • bu ~0ngiıı piyango ua ca1Jli eri arma giriniz. 

lir. eli Sobanm önünde duran m•taYl ala- ı , .. ~--------1---------------•• • dedin" ? ' " t tahta - Mecburiyet mı, ız ·.. ak keskin ucunu 1M1&Dın ua • 
- Evet ualetmeap. r ile gözleri araaına yerlettii'di. Bu de-

• - Pren~ hazretleri acaba bir teh· :. parçasını bir maniveli gibi ağır •· 
like içinde mi? ... •---ıya bafladı. Sallıya aalhya 

" bir IJ1I' llMUIM UA ' 

• - Bu tehlike daimidir. Her gun • bir tarafını açtı. Bu ameliyab yava.f 
lfkence İrinde aeçen bayatları, bu dai- L- tarafa tatbik ederek mata• 

.. 3' • • yav8f J11C1J V 
lllı tehlikenin altında ezi)mektedır. nın üıtilDÜ .,erincim o~ e son· 

Tehdit MI 7 ra hiç gürültü etmeden çeldi, çıkardı. 
- Liitfen izahat veriniz, madam. Tach Zarfl 

Bu tehlikeyi derhal öğrenmek Werim· Derhal bir kibrit çaktı. Muanm o~-
.Acaba prenses hazretleri, bafb~ ta- ta aözünde, köfesinde (Ro~of) ·~
rafından bir tehdide filin mı 111radı • leaiııe mabaua taç bulunan bır zarfı gö-
lar? .. SÖftlleZ, jözlerİ parladı. 

- Hayır sefir 1ıazret1eri! •• Prenses l'Ul'Fakat timdi bu zarfı nasıl açıp ta o-

lıazretleri hiç kimaenin tehdidine air•· kuyacaktı? •• derhal 
llıanı!flardır. Bu zeki komitecinin übna • ye-

- Şu ., • • eldi. Mektubu cebine koy-halde • •• ele- nı bır çare g . üst tahta 
- Fazla izahat vermiye mezun w. duldan soma, yazıbuıeDID Si• l' 

~I! ' tediğİlll l~~tlan bokkaJan ıı.lllın, ualetmeap. Lutfen ıs .. nı gene yerine; -a• . '- . ' ı 
lllakbuzu veriniz. Prenses hazretlerini pmdanlan da eskisi gibi uzenne yer· l 

fazla bekletmit olmıyayun. leftirdi. • l 
- Konaktan &uraya kOr plalz Bir gölge aibi bpıden kaydı. Kon· 1 

lllı geldiniz madam? darlar, Simsi~ Yavat ~ d •·
1 

ı' 
-T-L•A · eli Mutfak tarafına ıeçti. Herkel, 

auıı. ta ID • (.Arkuı ftl') 

~·:". tlp,..;l'I Va,QıOI 
-··~·O A ---~O ... ,A.~ .,_. .. D• 

- Y almz ım avdet eclecek.jniz? derin bir uyku içindeycli. 
--~~ -··- ~~==---=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---"-~~~~~-
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. Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FareZelıiri 
Fare zehlrl macunu Fare zehlrl buğdayları 

Bir parça ekmek yeya putırma yeya yath 
11dalara ıflrülerek farelerin bulunduklan yere 
bırakınız. Bilha11a 11çanlar derhal 6llr. 

Fareleri• bulunduklan yerlere Hrpiniz. 
Bllha11a kllçlk farelerle fındık fareleri 
derhal &lJrler. 

Glüaeı bir ••• tuvaıetl 
yQae ••kllll verir. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. Olbba brtyantını, Ba)<lann uqla
rını sabit ve Bayan~nn ondDI• 
tDvaletını devamlı tutar. KokU8U 
sayet IAtlftlr. Qlbbe brtyantınl, 
tuvalet maaatannızda yer almal8 
llyık flk kutularda eabllr. Kutu
ların bOyOktOton• .,. brt,.antlnltt 
tevkallde iyi olnelne ratmen flata 
pyet mutedildir. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Baıı fareler buj'day zehirinden hoılanır Ye bazdan macun yemek ister. Bazı fareler aabah 
,.diklerini akıam yemezler. Buaua için far.lere her iki çeıidl v•rmek lizımdır. Bunun 
içindir ki her ikisini lıtlmal eylemek çok mu•afıktır ve bu ıuret!e farelerin ana, baba ve 
ıilaileıi muhakkak ve kat'ı ıurette 61Urler •• kokmaılar. lkiıi bir arada 40 kuruştur. 

Haaan depoau : Ankara, latanbul, Beyollu Son Posta :M.'baua 
Jlj .. n,a1 lleMll • Tllıll 

Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam işleri 
aı·ırken artık 

ŞU MARKAYI: 

ş 

ARAYINIZ/ 
BU MARKA: 

Sağlamllk, güzellik-ve -
" Olçü - ayar yasası,, na 
uygunluk garantisidir. 

TAii TtiBK MALI 
Telefon: lata•bul bUre•u • it H•n 22219 • 22630 

Merkez P•tallahçe : 30 ı a9 • 70 

TDrklye ••ıe ve Cem Fabrlkalan Anonim sosyetesi 

MaGrur... Çok maGrur .. 
Çünlcil: r 

Gozel olduğunu 
biliyor. 

Ellnde GUzelllk 
blaaımı varı 

KREM 
PERTEV~ 

Ev veya Apartımanını deGittlrenlere 
ln~iliz mUtaaıba n Linoleom, lioinrt •'or n perdelikler Ilı markizet, 
•'amin n filelerimiıln •ııair mıfruıata ait mallamnııın 9•til Ba,larını 
tetkik etmek menfaatiniz icabıdır. 

GALATA MEFRUŞAT PAZAFll 
FızuU İbrahim n Y. IGmiı ı Galata Tlnıl oaddeai 14 

..., ________ • Telefen ı 43957 4m--------~ 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBIN 
Tafailit ı Gaİata Poıta kutuıu 1255 

Denlzyolları 
lfLITMlll 

AM•t•l•rl ı Karaklr ltlprlltaıı 
TeL •2Nt • llrkHl Mllalr4uAcle 

Haa Tel UHI 

lskenderly• Yolu 
IZMIR Yapvu 15 Blriaol t•,. 

· rln SALI ıtıal ıaat 11 de IS
KENDERIYE'J• kadar ... 6371,, 

Tr•bzon Yolu 
GOLCEMAL Yapan 15 

Blrhidtepba SALI slJal aaat 
30 4e RIZE'1• ka....,_ '"372,, 

....- &.~~ ...... & .... 

I - Akay işletmesi Direktfülüğünden 
K6prll Kadık6y • Haydarpafa lıkeleai ıirlı yerinin ıcl tarafaa• 

dald kulübe açık arthrma ile kiralıkhr. Arttarma llktqrhaia 17 
Peqembe ıtlnll uat on bqte ı•fler ea :flm•nlnde yapılacakt 
Şartnameai herıftn Le•azım B!tllmlnde ılrlllebl.lr. ı.teldllerln 
atın •• aaatte yOzde oa bet pey akçelerlle Ş.fter Eactımealae 
meleri. •• 6257 " - - - ------·--------------

Elinizde bir ayna t>u1unmaaı'kca . ,ozonozon hala 
1>arlayup parlamadılının 

bizzat tarlunda 
olamazsınız 

l'aluat. 
batkalara 

ltunu, emin 
olunua lal 

prGrler 

gO-ieffHc pudrllt 9fİe- bQtOll ~erkeklerln hOfUna giden kadife 
manzarall mat oehreyl temin edecektir. 
M A T 1 T • fıvlcalld• mat bir pudradır : çQnkO , kendisi 
talk••• ve lçldelt maddeler d• mattlr. 

ParfGm&ri l. T. PiYE R A. ş .. lstanbul Şubesi 
ŞltH· ·ahmıt Bey eokak No. 56 . Telefah ! •304• 

--1 

Dr. iTiM v &iSAF h..:-: v;,~ .... - . 
Cepl•jl• Keti 6r .. ap_..... Tel. 2J833 t:Y. 1Caııı.a1 8allar1J• llert Mkall Tel. -


