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ltalyari Yaralıları On iki Adaya Getiriliyor 

1200 Yaralı Yola ıkarıldı 
Şiddetli Yağmurlar Yii

zünden ltalyan ileri 
Hareketi Durdu 

r . ' H•rp va.ayeti 

Bir Ha~eı ılvari •tlfrezel1 harp oıpbeainde 

Zecri Tedbirlerin Tatb~11e Geçildi 

Rk Kararı lngiltere, Bel
çika Ve Holanda Verdi 
Habe,i•tana Silih Ve Mülıimmat 
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2 Sayfa 

(Halkın Sesı] 
Kaçak kesilmiş 

Etler Sıhhate 
Muzır Mıdır, Değil Mi? 

Yapılan ı!llk:ı takibatı rağmen 
ıehriıı muhtelif yerlerinde yiııe 
kaçak keaıilip aatılan etlere raıUa• 
nıyor. Ve belediye sabıtuı hemea 
her gün bunlardan bir kaçını ta• 
tuyor. Bu huauıta raıtgeldiğimiı 

baıı kim11lerin filahal ıe>rdu n 
aıafıya yuı7oruzı 

* Aksaray Kazganl Sadi ma• 
ha ilesi bay fevki ı 

- Fılhaklka kacak et pek fazla 
kulJi]'or .,.. • lıt•rl de but•yor. 
ÇünkO, bu iti yapanlar, hlt bir re• 
ıim, Yerıl Ye aaire Yer•edeo çabt
tıklıırı için .cuz .eriyorlar. Birkaç 
kurut menfaatlal dGtlHnler de bu 
etlere ratb•t ediyor. 

Bana kalını, kııcak et kHiml laak· 
kında nrilea eeııa daba tiddetli 
olmalıdır ki bu iti J•pma71 •••'at 
edinenler •azıeçalaler. 

KaragUmrUk 111ltMaltlerden 
Bay lamalh 

-Belediye bu kabil kaçak et kHlp 
aatanları aılu aurette takip edip cesa• 
landırıyor. Fakat bir kıaım aahlaatini 
dOıUnmeyeo hallrımıs bu etleri al• 
maktaa 9ekln•iyor. Sıhhi bir mua• 
yeneden geçmeden kHUea laayYaa .. 
larda her zaman için ıarbon baatalıtı 
olmak tehllkul vardır. (Şarbon) da 
lnuaa aayet ko!ay a•çea bir haata• 
lıktır. Biaaeoaleyh böyle kullmiı eti; 
ucua:lur dl1• alıp yemek, aıhhatini 
hiçe aaymakhr. Beledlyen·a takiba
tındaa ziyade biraz cia ahaliaia bu 
ciheti ıözöoüadi tutmHı lbımdır. 

* Cihangir Tozkoparan Bayan 
Hayriye: 

- Ueuı etia yahniıl tah z olurf. 
derler. Çok doJrudur. Ucuzdur diye 
alınan keıilmit etler laer sunan 11lahat 
için .aı: anGade bir tehlikedir. Bu 
tehllkeyi blle bile kiloda Oç beı 
kuruı klr edecetim diye hiçbir &a• 

man hayatımı tehlikeye koyamam. 
Bu çeıit kaçakçılara daha ti4detll 
enalar tatbik adi.melidir. 

SON POSTA 

Mesonl•rın BeyoGlundakl Binası 

Masonlara Ait Para Ve 
Emlik T es bit Edihyor 

GENEL NUFUS SAYIMI 

20 iLK TEŞRiN • PAZAR GONO 
Sayımıa blttiti haber verUioeeye 

kadar eyden çıkmak yauktır. 

Çıkaolar Jçia para H bapl• cuaaı 
vardır. 

Acıklı Bir Otomo
bil Kazası Daha 

( Oftnfin Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Tramvay Şirketi 15 Bin 
Lira Daha Verdi 

Tramvay ıirketi iadesini taahhüt elı 
tiği bir milyon 700 bin liraya mahsubeJI 
15 bin lira daha vermittir. 

• * * 
Elektrik Fiyatlar1 

Elektrik fiyatlarını teabit eden lr4ıı 
misyon toplanmlf, elektrik fiyatı...-
14 kuruş otuz parada ipka etmİ.§tir. JJ.
karar tasdik edilmek üzere Bayındırbi 
Bakanlığına gönderilmiıtir. 

* • • 
7 Yaşında Bir Çocuğun Yol Vergisi Toplanıyor 

Kafatası Parçalandı Hangi vergilerin hangi aylarda tor 

D .. bah __ J..!_ b uk G la lanacağma dair bir talimatname yapıl11 
un sa saat M:IUZ; uç ta a • :ı_., .. d-....!•-! tir" 8 d• • • . • mlf, "'iSuere gon crllDUf • u ara ,.. 

tada Necati.bey caddesinde fecı bır belediye resim ve vergilerinin de topl~ 
otomobil kazası oldu ve Trabluslu Fat- nacağı aylar tesbit edilJDİ!tir. Yol vef!J 
manın yedi yaşındaki Ayten adlı çocu- gisi bu ay toplanacaktır. Yalnız bu af. 
ğu 2145 numaralı otomobilin albnda verıi verecek olanlar memur sınıfı h.,-. 

ricinde olanlardır. Memurlar verginhW ezilerek can verdi. 

M 1 B 1 d 15 B• L• ilk taksitini •iuıtosta ödemiılerdir. 
8100 8rlD eyoğ Ull 8 lll 118 Fatma, dün sabah Ayteni fırına ek- • • • 

K . d B. e· 1 v mek almaya gönHerrniş. Yavrucak lru- Tarih, Coirafya FakUlteal 
IJmetJD e il 108 arı ar cağına ekmekleri basmlf Gecekutu Bugün, sabah 9.30 da, Edebiyat,., 

Kapatılan Mason kurumunun pa· ......... - ... ·--··-·-,. --·---:--G-.;. ·-- caddesinin tam köşesini dönerken Be-' külteıinde, Ankarada kurulan tar~ 
raları ve emliki hükUmete geçeceği Sayım şl erı o z- bekten gelen şoför Seyfinin otomobili coğrafya dil fakültelerine alınacak J'4 
için alikadarlar bunlan teabite de d G • • ı· çocuğu albna almıt ve oradan t& eski blı talebenin müsabaka imtihanlad 
baılamıılardır. Bu kurumun Beyoğ- en eÇill ıyor karakol binaıma kadar ıüriiklemif ve yapılacaktır. .. 
lunda Nurziya sokağında on bet bin fs tatistik Mütehaaaısı Ya- çocuğun kafatası parçalanarak ölmüt- • * • 
lira kıymeti~de bir binası vardır. rın Anadoludan Dönecek tür. Okullard• Yemekhane , 
lstanbuldakı Mason localarının sa- L ._ .. J 

h Sayım ha:zırhklan hararetlenmiftir. Tahkikata müddeiumumi muavin- Bir çok okulların yemekhanesi iMi"' yıaı da (20) kadardır. Kurumun er 
Dün bütün kollara lizım gelen defter· lerinden Şefik el koymUf ve bidise ye- lunmadığı ve öğle yemeklerini tale!Je. ıene verdiği balolardan toplanmıı 

bir parası vardar. Bu da Meşnlu a- fer daiıtılmııtır. Sayım günü sayım me- rinde kctif yaptll'llllfbr. Otomobilin nin bahçede yediklerini gözönüne alad 
murları haricinde sokağa çıkmaya aa- Havva adlı bir vergi memurunun ana- Kültür direktörlügu ... ·· her okulda maJ zam namına ve üç imza ile bir ban- ·~h· - ı 1ar ·ı k "k ı ' .. ıyettar o an a verı ece vesı a ar l1ll •t ld ... b" ed b • d · ) · bu · · · J __ n ___ ı__ ---" kadadır. Ayrıca hayır için ayrılmıı h 1 b 1ar d d ~ a aı 0 ugu ve ır sen en en e nasıp yer enn lf ıçın aWUllllllJla....ı 
azır anımı ve un pey erpey agı· ka k 1 h .. 

bir parası da varını§. Mahfel vezne- tılmaya baılanılmqtır. İstatistik genel ça 0 arak ça fbgı anlaşılmıfbr. temin etmeğe çalıfmaktadır. 
darlannda da üyelerin taahhütlerin· direktörü Cel&l ile taviçre istatistı"k mü- Belediye fen mühendiai otomobilin * * • 
den toplanmıı paralar vaıdır. Bun- tehaaaısı yann Anadoludan ıehrimize henlerini muayene elmİf tamamen bo- Öğretmenlerin balosu 
lar tesbit edilerek hükumet adına dönmiif bulunıacaklardır. zuk olduğunu gönnüftilr. Şoför yanın- Öğretmenler birliğinin yıllık bal~ 
kaydolunacaktır. Bugün kayma~~~ bir to~lantı da da gözcü ve yamak olarak kardefi için hazırlıklar ilerilemektedir. Balô 

BI N 1 Al d ? yapman ve sayım ıımı tekrar gozden • .. . .. . . . . t 
lk" . na .-·~ ın • __ ı,. geçirmeleri muhtemeldir. Halka dağı· oturuyormuş. Onun da bır gozü kor nwı, önümüzdeki hafta ıçinde venlm1 

ı ıene evve u~n m...,. ...... ı az~-I tılacak beyannamelerin de evlere da· öbür gözü de aakabnıf. Çocuğu hiç ıine çallfllmaktadır. 
mınm Anbraya nakli hakkında bır ğıtılmasma ba,Ianıl.mıftı:r. Sayım günü görmem~ler ve çiğnedikten aonre far· •' * • 
rivayet dönmüttü. O ı~da. kuru- dışarı çıkmaya aal&hiyetfar olanların kına VarmJflardır. Şoför Seyfi tevkil ilk Okul Ö§retmenlıtJr. 
mun da bankada on beı bın lıra ka· sayıma bulundukları yerde ıthal edil- edil:mistir. Di.. .

1
... l de 1 bul • 

da b. t 1 • !I....! d b. ele lm • ger vı ayet er n, atan enınıM M d B• K d r ır paraıı op anmıfb. melerı ve uu yer e ır n yazı ama- . • . • . ..... . • 
azar an ır a ın Paranın da gitmesinden kor- larının temini için İcap eden tedbirler B r Tayfa Bahktan Zth•rlenmış v~rilen .~ı~. o~I o~~~m tayı~le~ 
Cesedi Çıkarlldı kan Masonlar derhal burada bir alınmqtır. Dün" b L O küda • k 1 • d ş· dun, Kultür dırektorlügunde kura ı~ 

ıa an ı r ıs e eaın e ır- • d k --"' wnillk d d b• b" a almı la dır Okullarda . . • yapılmıftır. Semtlerın en ço u~ 
Müddeium · • ün mezar an ır ın f r • Önümüzdeki pazar &iinü ı:enel nüfuı ketı Hayrıyenın (63) numaralı vapu- mekt ler dü ..... et I ~ 

kadın cesedi çıkartarak Morga gönder- Mason BUyUklerl sayımı siinü oldujımdan, bütün okul- runun tayfalarından Rizeli lamail i'il- .• ep tte b 'ıen ogrkl md en er ayrı 
· · B h k.. ·· d tur F t Bu münasebetle dün bir muharri- .. d . ib d 1 !!'I. ...1."! •• •• --'--la kı muracaa e u unaca ar ır. mıttır. a çe oyun e o an ama larda, dun en ıti aren, en er aunıs uvrucu AllCMll' vramnaya baflamıt • * • 

dl b• kadın iki gün evvel ölmüftür. rimiz, teıkilatları li.jvedilecek olan ••ymıma lıuredihniftir. Öjretmenler d .. .. tür" D-)-.:&:- dokt 
a ı ır M b"" ··kı ·1 .. .. .. Ye yere UfMUf • .ue _,.,..e oru Ok il d Y 9x dU 
K d ··ı·· k B • ··1·· ·· aaon uyu erı e l(OfU§DlU§, ve on· saynnm önemi b~ memleket ~in nasıl L-nd· • • • I U ar a angın un r• 

a ın o ur en: enım o umum geçen la b h taki d.. .. el . . ' ac 11mı muayene etmif ve ıemeıı me tesisatı .. .. • d" rın u uaua UfUDC erını ı..yati hir mesele olduiat faydalan .. • • 
gun komtumu~.d~vmeıınd~n ır. Ba,. öğrenmek iatemiftir. Bunlardan be- ~ neticeleri hakkında talebeyi tesmr hast~neye kalchnhftaa~ı aoylemıttır. Orta okul, Le ve ilk okullarda .._ 
ka feyden degıldir, deDllf. Fatma zıları ademi malUmat bazıları da edeceklerdir. fsmaıl Gmeba haataneauıe kaldınl.mıt- lmıd _ __ı_ •• d.. .,_: •-:... 

·ı · d" • ·• ·• '- Son ' Q "-:kad lar ı .1• L-J.kt uruuan yangın IOD unne ~sauıı.-
mn a.ı. eaı .ceae ~ı.!o~~u~~r. ~ ademi salahiyet beyan etmiflerdir. zel Ve Resmi Okullar t~ . .tU . ... . ~ • .1 .. ıamaı m .. 1)11 ~·0 ~ c1a, vücudii müsait o1an talebelere mu, 
da müddeiumumılige olumun bu tekil- j Arkadatımızm ~örüımek istediği .Bezı .. el okullarm ,. olmlJar. hırlendigını IOJluyor. Müddeıumuan- ezif ler erilecek herh~ 
de olduğu hakkında bir ihbar vaki ol- zevat arasında Emlak ve Eytam l I oz d l ti . t~:~L.. lik tahkikata başlamıt ve Tahibi Acliyi ba~ Y de v -~:..L .. d!ı\ 

• • 'lr tahkika el a o an mua e e erı ICQIJIUeye."1- u yangın a yanaının ~ 1e>n u., 
~Uftur. Müd:::n::emıh dan -~- bankaıı direktörü Muhiddin Osman lerinden çıkan talebelerin diğer okulla- hastaneye &önderm4tir. riilmesi ip.ı ~lebenin de çabtması içiıt 

oymk Uft~: cedi"L:.L .. mezarM !r=- da .!~~il'. =1"'=:=1= 0 _..._ ı. ... ıra imtihanla aIInmalan kararla~tınl- Şeker Kaçakçıbğl D&Vaıfl prcnaJ. yapılacaktr. 
tara te __ llllal; uzere orga .Da&• ••• ITUIMJIJ t~muoaa (( MllUI a- o·· A-'- d el b" bil ••• 

1 · · • "b" b-..::L b" ·· 1..--:: ha" b mı9tır. un llll&ra an g en ır r Şeker kaçakçılığı yapmaktan ıuçlu ettırrnıftir. zam» cı ı u,,..-. ır rütuoı:..Ja iZ u- d. !l~ı b I d b" • Ş ··1m k"' • 
• • - lunan Muhiddin Osman: 1 ırJH e, .. un ~r .an ın emsu e atip Salihaddin Rifatla aılrad ...... ıam. du· Aakertlk dersleri baflıJOP Onıversıl&JI 1500 Tal aba ... - Hiç, demiftir, hiç bir intıbaım ol~ak u~ere ~ki ~~a okulun muadefet. 1 rutmalarma dün denm edilmiftir. Yüksek tahsil ve Üniversite talebe, 

Yazıldı yoktur! · lerı taadık edılmiftir. Gümrük vekili mahkemeye gelmediğ~ sinin askerlik ye dil derslerine bugiiılf 
Bugün Onivenitede kayitler kapan- TUrk • Yunan Aılle9ması C lzdam Çaldı Va Yakalandt ve iddiasını yapmadığı için dufUfma- den ilibaren baflaDacakbr. 

maktadır. Fakat hili müracaatin arka- Türk - Yunan ofisi delegesi Bay Sunalı YuauE namında bir adam mn devamı ayın yirmi birine bırakıl- • • • 
ıı alınmıt değildir. En çok bp ve hukuk Füfu dün Türkofis direktörünü ziya- Bahkpazanndan geçerken aabıkalllar- mıftır. Bu davada iddia makamı Sali- Ekspres Geç Geldl 
fakültesine rağbet gösterilmektedir. ret etmİf, yeni yapılımt olan Türk - dan Arap Ahmet, adamcağmn cizclıı- haddin Rifatin beraetini iıtemİftİr. Semplon ekspresi dün ltalyada vu1 
Bu yıl yazılan bütün talebe 1500 ü Yunan anlepnaımm tatbikatı etrafın- nuu cebinden çekmiftir. Arap Ahmet 1 Kararın tefhimi iddia ve midafaaya ima gelen bir anzadım dolayı tehrim~ 
bulmuttm. da ıöriifmüttiiır. • kaçarken yakalanmıftır. kalmıttır. ze bir saat 25 dakika rötarla aelmitt.ir• 

Haaan eydjim elb.tt• 

ıundı.r. 
..,....,_ 1 

PltZllr oı. 

- ÇGk patkı. babal•a yuJJew 

ikramiye yekClnu aıtbrılacakmı1e 

•• Diyor Ki ı 

1 
- Oalu .ta bu ıayede llç beı lira 1 Haaan B. - Nifuall arltU'mıya ça'ııanlar, 

enun mlklfabaı da az cok ıareceldeıdi.. fazla para alabhc:ekler •• 

., 



Hergün 
ltnlga - -
lktısadi Harpten 
Müteessir Olur Mu? 

== 

'Resimli Maka.-B il Kbni Yorulur, Kimi Eğlenir a r-
Sö z ~- n Kısası 

Bu Da Bir 
Başka Derd 

Tramvardakl GIM 



4 Sayfa SON POSTA 

' • 1 HAH KE HELE llE 
'GQQoükLlRj M iz MEMLEKET HABERLERi 
Dokuz Yaşında 
Bir Davacı 

Havza Karadenizin En 
Kadınla 
Konuımaaını 
Bilmek Lazımdı 

Bayram oğlu Kamil adında bir vat· 
mandan dokuz yaşında Ekrem davacı. 
Küçük kardeşi Hikmetin ölümüne, 
kendisinin de sakat kalmasına sebep ol
duğu için .. 

Hadise şöyle olmuş: Vatman Kamil 
arabasile Kurtuluştan aşııtğı doğru 

ıüratle ilerliyor. Etrafta kimse görme
diği için kampana da çalmıyor. Fakat 

Önemli 
SuŞarı 
Olacak 

birdenbire yan sokaktan fırlıyan iki Havza (Özel) - Samsunun eflİz 
küçük bu tramvayla karşılaşıyor. Vat~ güze! ilçelerinden biri olan Havza kap. 
man, arabasının çocuklardan birine lıcalannm önemli tifa haıulan ile her 
çarparak yol kenarına fırlattığını görü· gün biraz daha ün almaktadır. Eski va

yor ve kazayı böylece seçiştirdiğini li Fahri Kiper bu kaphcalarm uri bir 
zannederek yoluna devam ediyor. 40- hale konulmuı için çok uirafmlf, fa. 
50 metro kadar ilerledikten sonra ar- kat evkafla uzlatmak çok zor olmu,tu. 
kadan bir feryadın yükseldiğini ve ev- Fahri Kiperin evkaf genel direktörü o
lerin pencerelerinden kendisine bağırıl- lutu bu itin artık bafan1acaiım müj • 
dığını duyarak arabayı durduruyor. delediği için Havzabları çok snindir. 

"'•vz•111n 11•n•I 
11Brana,a ve 
ıallh edllecek 
...... ı .. 

iki genç eevİfİyorlar. Muayyen 
m6ddet sonra evlenmeğe karar veriY 
lar. Fakat erkek sabredemiyor. 
bir mektup yazarak evleninciye 
bekliyemiyeceğini, timdiden not 
~ılıklı birer taahhütname ile b. 
melerini teklif ediyor. Ve bu teklif 
rasında öyle ham bir madde ileri .. 
yor ki kız '8fırıyor, çok rencide olu 
ve bütün sevgisini unutarak erkeği 
deCliyor. 

Bir de ne görsün? .. Çocuklardan birisi mittir -=-=--==--ıı:::::-=====--=-=-ııı-~~----~~~----
tramvayın altında... Kaplıcaların ulahı için ketif ve proje Arifige Sögüt - Sakarya 

Erkek pİfman, kızın arkasına d .. 
yor, olmuyor; araya vaaıtalar koyıt 
olmuyor; yalvarıyor, olmuyor. H 
ölmeğe karar veriyor, gene olmuy 
Bana soruyor: 

1 - Kendimi mi, yoksa onu mu 
düreyim? 

Durufınası ağır cezada yapılan bu ıibi hazırlama ifleritya.,dmıf, iatimlik Ş 
davanın son celaesinde kamil hakkın- itleri bllfanlmıttll'. Önümüzdeki yılda lılaıgonuunda osaıı 2 - Onu nasıl yola getireyim) 

da yapılan tahkikat evrakı okundu. Bu baymdırlapıa phfmalan batlamıt bu· B. Cl l Bu Şosanın Sakaryadan 3- Yahut onu nasıl unutayım? 
tahkikata nazaran Kamil, mesleğine lunacaktır. ır 11age Bu genç şimdi kartımda oleay 
,___ ı'1'-,_ di ı ih ı ok Ge.r-en Kı•mına Demir Bir ptı" b b"" "'k h t d d ı kd IUU'fl axay: .. i e itt" am o unuyor. j - Havza Tirkiyenin en tüzel IU teh· lif r Tüccar yaralandı, T ya il u uyu a a an o ayı 
kataizliği ve .tedbirsizliği yüzünden ka- ri olmıya namzeddir. Bu bölgenin bu- Ô Köprü Kurulacak ğını çeker ve kendisine büyük gaf Y 

Yeğeni De ldürüldü .. .. ı· k L_ rdı zanın müsebbibi olarak gösteriliyor. gün bile en çok rajbet bulan kaplıcuı . • .. Söiüt (Özel)) _ Söjüt. Sakar· bgını soy ıyere çııufl m. 
459 uncu maddenin 2 inci fıkrasına gö.. Havza kaphcuidır. Adapazan (Özel) - Zahıre tüc- ya fOteıinin laf döteme itine bqla· Değil bir eevgiliye, hiçbir kadına 
re de cezası isteniyor. Durutma devam Turhal teker fabrikuı ite batlacbk- ~ ~~ ~fiyedeki. ~epoıunda c~ nılmıfbr. Şoaenin Sakarya ile ayrı· gen~in yapbğı .t~~lif yapılamaz ... 1 
edecek. tan sonra Havza köylüaüııün de yüzü vızlerını gozden reçınrken meçhul lan kumında ıimdiye kadar. nakli· emn~~~~ etmedıgı, namusuna guveıı 
---·-------- - -=~1-:;, • .w;,. Ç!!-I~!. k.. lü" ek pbıılar tarafından ablan kurtunlar- yat ıal ile yapılnror otomobil ve &• mediği ınaanı eevemez. Kız haklıdır 

•uaua-T'.... UD&u oy pancar • la "ından 1 w • H"" -v ' Büyük Manikada melde, iyi mahsul almakta ve iyi para ~:raıd .. lm.~aratür.°!,.m•f, Ylaneıenkı" ~- rabalar yolun öbür bqma aal ile ı~ benim kanaatime göre bu genci af 
kazanmaktadır. aey~ e 0 ,. Uf .. : ~urtun ~~~ çiriliyordu. Bayındırlık Bakanlıjı • miyecektir. 

.. attııı malum deaıldır. Rıza verdıaı nın buraya bir demir köprü kurdu· 
Yeni Ve Güzel Bir Köy 

Mektebi .Yapıldı 
Bu yılm panayın pek suzel olmut- ifade de Sabancanm F eyziye köyün- .. h b ı br 

tur Bu ·· --L-tl b. de ·· racagı a er a ınmıı • • m 11n•KUe e ır muaamere den Kamil ile Hacı Mercan köyün-
Fakat bunun için insan ne ölür, 

de katil olur. Sadece unutmağa çalı 
ve zaman muhakkak bu maceranm verilmif, Gazinin sür aeai ve peçeli b- c1en Aslandan ,üpheıendiiini söyle. Adapazarında 

Büyük Manika (Özel) - Yüz el· dm eserleri temsil edilmiftir. miıtir. Tahkikat 7apılmaktadır. I zerinden sünger geçirir. 

* li evli Bağçeağıl köyünün çocukları ki idam Cua•ı infaz 
timdiye kadar camie bitiıik bir derı- A .&ıyon _ Edildi 
hanede okuyorlardı. Köylü elbirliii / J lzmitte Kadriye Faruk: 

A l 
Adapazan (Özel) - Dört yıl ÖD· Kocanız sizinle barıııımak ietiy: 

ederek köye çek ıüzel bir mektep n ta 'IJQ T 

yaptırmııtır. Mektep aon maarif ~ ce yol bağı yaparak Sarıbayırlar galiba. Eğer onunla geçinebileceğin· 
pli.ıılarına uygun olarak yaptırılmıt- U ff J mevkiinde Düzceli Kaaapzade Hak· kani iseniz barısma yoluna giriniz. F 
tır. iki katlı ve kirgirdir. Köyün de UQ lftUQ kı ile toför Zoııgulclaklı Sabriyi öl· kat anlaşamıya~ğınızı zannediyor 
en güzel binasıdır. Her köye bu -.. ô dürenNuhve .K.uak~~l~eEmZi!ayı JAkaralı- nız mahkemeye bat vurarak ı........ 
lrild kt 1 1 k 

-s-- Afyon ( :ıel)- yan vıran oyu ın ve ya. . t . . ""'r 
eme ep er yapı aca tır. Afyon. Antal'/• Be . k .... d z k . yı ıs eyınız. 

Karamandan Haberler 
zının ynevıt oyım en e erıyya TEYZE 

demlyolu llzerln- hakkındaki ölüm cezası kamutay ta. 

Karaman (Özel) - Orta okulun 
bina itibarile daha büyük olduğu 
için Güneı ilk mektebine nakli ka· 
rarlaıhrılmıfhr. Atatürk heykelinin 
yapılmasına batlanılmıthr. 

de ilk tren iti.. rafından taıdik edilmif, ikiıi de hü, 
Bolu ·Adapazarı Yo

lunda Yeni Köprü 
mit, bu mllnaı.. kfimet önündeki meydanlıkta aııl • 
betle Sandıklıya mıılardır. 

Çiftçi tarlumı itlemiye batlamıt, 
aon yajan yağmurlar topraiı nem
lendirdiği için çiftçiyi ıevindirmiı • 
tir. 

Biga HUkOmet lloktorluğu 

Biıa (Özel) -Açık bulunan hü
kGmet: hekimliğine Bayramiç hükU
met doktoru Muammer atanmıı, gel
miı vazifesine bqJamııtır. 

giden ilk lok~ 
motif bayrak •e 
defne dalları ile 
ıilılenmlı, tren 

yolu !berinde bir 
de tak kurulmuı• 
tur. Hat bo1un• 
da bntun köylll· 

ler ilk trenin g .. 
çiıin-: ıe.tılçle 

Merzifon da 
Bir Tütün Kaçakçısı 

Adam Öldürdü 

Adapazan (Özel) - Bolu • A 
pazarı yolunda ve Sakarya üzeri 
deki tatlık köprüsünün beton ve dr 
mir olarak inta•ı için Bayındırl 
Bakanlığınca emir verilmiıtir. 8111 

Merzifon (Özel) - Mahzen ma· köprü Ankara • lıtanbul yolunun ~ 
halleainden tütün kaçakçııı Muıta· seçididir. lnpata yakında ba§lanr 
fa Çavundur dağma tütün aaklamıf, caktır. 
fakat birkaç sün aonra tütünleri 
aaktadıiı yerde bulamayınca ç. . Adapazarmda Su Parası 
vundur köyünden Aliden kufkulan- Adapazan (Özel) _ Beledi~ 
lanmıt ve onu kahvede bıçakla aol burada bul h d 

r----------
kartılamıılar •• 
alkıtlamıılardll'. ilk tren S.ndıkll lstllsyonu11• gitti 

memeıi üzerinden ajır surette yara· ~ unan er ev .J • 

la t Al. · h ~---d ""ld" ... ·· yıldan yıla bır ıu paraıı almaktan c 
mıı ır. ınm as ..... e o up B h ı· 1 · · , • 

aır Doktorun 
Pasarteıi GUnlUk 

Notlarından (•) 

Çocuklardıı Su' a Şek-

Muşta 

Yiyecek 

Fiatları linde ihtilaçlar 
Bugün; üç aylak küçük bir eüt çocuju 
muayene ettim. Üç sündenberi gün- Muı (Özel) - Bu yıl vilayetimiz.. 
de iki üç defa baiırarak ihtillçlar den binlerce koyım ve bir buçuk 
--:....1a:..ı. momaor keeiJclö;;tni. fazla ~ •~...._... -· ,. milyon kilo yai ihraç edilmittir. Bu· 
ailadıiını ve uyku uyumadajını an· 
neli anlattı. na rağmen etin kilom burada 12, ya· 
Anne .Udi fazla yağlıydı. Kay- iın kiloıu da 35 kurupdır. Ba yıl 
DIUIUf 'Ye eoiutulmut ..,.u sünde Alhnovada pek bereketli pirinç 
bet alb kapk vermeleri ve günde iki mahıulü alınmıttır. Ve pirinç bura· 
defa nitutalı Javmanlar yapmala- da ilk defa ekilmektedir. Kilom 
nm ve ıbk m ile her sün banyoya 12,5 kuru .. aatılmaktadll'. 
deTUD etmelerini taftİye ettim. Ha- r-

fü. müsekkin bir poayoa verdim. y umurla 10 para, kuru eoian 30 
Bir hafta aonra sar"a hamleleri ta· para, ceviziçi 13, yağlı peynir 10, 
mamen durduiunu, çocuğun rahat kuru fa-'-e 5 1..--. Bundan al-
uyuduğunu valdesi haber verdi. •ua7 auıı ~ua · 

•--------------• tı ay önciye kadar harada ınünhan-
(•) B.ı aetlan lr•• p ealdayınıa, Jalaut edavül 

Wr aı.._. ,....,.. Ullek.,_ ,....,. ran gümiif madeni para t ·· e • 
-. Sakaatı aamaaıaıacla bu Mt1u IW derdi. Şimdi ki.jıt para da tedavül 

ı-•-•_t_•,_stW __ ••_d_._c1ua_ .. _._.,_•t_ı,_.b_ıı_iı:_. --•ı etmektedir. Ve madeni para orta-

·· ı kt d. M tafa ka b u para azne ı çeıme er ıçın •°'ı 
soy enme e ır. m çmıı r. L-- • 1 • · d 8 ı· ~ 
Yak l . . . d tedb. ~eaız çeıme er ıçm e ......... 

elan kalkmııtır. Bu fiatler kiiıt pa· a anmaıı ıçm ıcap e en ır· Fakat halk b ki .. dall 
·ı d" 1 1 t u paranm ço usun ra ı e ır. er a ınmıt ır. . bahsetmekte, indirilmeai tememıi • 

- ••• ••••• ... iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin eeaı yazısile 
bir aötünun iki ıabrr bir 
(1a11tim) eayıhr. 

1 - Sayfaaına göre bir AD· 

timin ilin flatı ıuıılardm 

.. ,ı. .. ,,. aayfa ıuyfa jl>li_er s.. 
1 2 3 s 

f :· 
.. ,,. 

2SO 
,_ 

400 200 too 30 
Krfo Kr,. Krfo Ktfo Kr1o Krt• ---

8 - Bir aaııtimde ....&i ( 8) 
kelime- vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
ıantimle ölçtilür. 

BUTON ULKEY I· 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSINI Z 
fAK~TI 

ıinde bulunmaktadır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece aöbelıP eczaneler fUlllardu: 
Alemdar: (Epef). Küçükpazaı'" 
(Yorgi). Beyazıt: (Cemil). Şehza 
debatı: (Asaf). Fener: (HÜAmed -
din). Abuay: (Sanın). Karagüaı-

rük: (M • Fuat). Kadıköy: (Sotra 
ki ve Oçler). Üsküdar: (imrahor). 
S.matya: (Rıdvan). Bakuköy: (Hi 

lal). Beşiktaş: (Recep). Sanyer · 
(Nuri). Eminönü: (Setir Kemal). 
Şitli: (Necdet Ekrem). Beyoiluı 
(Kanzok. Karakin Kürkçiyan. Gü· 

~'lllt'fl-.n~0'9'... net>· Galata: (Hidayet). Şehreıni· 
~ Ala ni: (Nazım). Huköy: (Halk). Ka· 

~ &iA. LANI mnpqa: (Merkez). Büyükadas 
6UTUN ,ULKIYI Hi.A '9UN DOLAtla (Mehmet). Heybeli: (Tanat). 

'--~--~~----------~ 





6 Sayfa SON POSTA 

Zecri Tedbirle1:in Tatbikine Geçildi,. SON DA K j K A •• ~ 

ilk Kı rarı lngiltere, Bel-1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLER~ 

.:~~d~;:.~~:fl~1~~~g~,.,1!.,.e~~!.' İngiliz Bak-anı Barış Her· 
hazırlanıyorlar. lngiltere hükiimeti, Amerika ve Japonya Zaman Mu·· mku·· n oı· yor 
Habeşistana göndrilecek · ı :lah, Roma, 15 ( Özel) - Amerl· 
mühimmat ve diğeır her tUrlU ka ve Japon vagurları eıklıt gl· 
eıya için müsaade vermiye baş· bi ltalya limanlarına uğrayacak· 
lamak •uretile zecri tedbirlerin lardır. 
birincisini timdlden tatbik etmit Bir Fafl&t Proteatosu 
olu yor. La hey, 15 ( Özel ) - Kırk 

Avustralya da Uluslar Soıye• bet bin faıiıt ltalya lehinde bUylik 
tes:nin kararını yerin• getirmek bir nUm~yJı yapmışlar, Hollanda 
için kanun layibalan hazırlamak htıkO.metinln ltalya aleyhlndekl 
kararım vermiştir. zecri tedbirlere iıtlrakinl protesto 

Holanda hUkumeti de ltalyaya etmişlerdir. Hollandada faıiat par· 
silah sabşını yuak etmiıtir. tisi çok mUhim bir varlıktır. 
Fakat Holandanın ltalya ile aiyaaal Yisak Kararlar1 blrlblrlnl 
münasebetlerini kumek kararı Takip Ediyor 
verdiği doğru değildir. Cenevre, 14 (A. A.) - Mesai 

Belçika hükumeti de zecri :omiteai Fransız Ye lnglllz heyeti 
tetblrler kararına uyarak Habe- murahh&1alarının uzun mUzake• 
,·stana silah ve mtlhimmat aatı· reler neticesinde hazırladıkları 
şıoa izin vermiıtlr. ekonomik zecrt tedbirler projealni 

tanip atmiıtlr. Bu projede ilk 
Cenevre'de maddelerin ve ltalyanın harp 

Cenevre, J 5 ( Özel ) - Zecri hareketlerinde elzem olan mad• 
tedbirler komisyonunun çalııma• delerin ltalyaya ihracının ve 
ları mUsbet şekilde ilerliyor. Zecri ltal7an maddelerinin tlya dev• 
tedbirler kararına lttirak eden !etlere ihracı yaaaj'ının he· 

men tetkikine ve bu huauıta 
devletJerlo ltalyaya borç para bir tali komite teıkillne karar 
vermemeleri ve kredi açmamalar1, verilmektedir. 
evvelce açılmış kredileri keımo• Karıılıkla yardım prensibi 
leri hakkında finansal komhıyonun hakkındaki 16 ınca maddenin 
verdiği karar, telif komitesi tara· UçUncll fıkra111mn tatbik tarzını 
fından kabul edilmiıtir. tetkik etmek Uzere ikinci bir tali 

Yalnız Avuıturya ve Macaris· komite lhda1 olunmaktadır. 
tan ihtirazi kayıtlar öne sürerek Bu iki komite en :kııa bir za 
kararı taadik etmemişlerdir. Ar· manda işlerini bitirecek va her 
jantin delegesi de, memleketinde noktayı bitirdikçe peyderpey ma· 

mai komitesine te'f'dl, edecektir. bir milyondan fazla ltalyan bulun· 

* duğu iç;n bu kararın Arjantlnde lskenderiye, 14 ( A. A. ) _ 
kolaylıkla tatbik edilemiyeceğlrıi Hıdivye vapur kumpanyaaı Ital• 
IÖ) lemiıtir.Öğrenlldlğine göre mali yaya olan seferlerini tatH etmiıtlr. 
zecri tedbirler bu aym songllnü tat· ..... A·;;;ık; .. i)~·~·;;;;;;~~ ...... 
blk edilecektir. 

Kim Mes'ul ? Kuvvetlendiriyor 
Roma, 15 (Özel) - Londra• Vatington 15 (A.A.) - 1931 fi. 

da çıkan Niyuz Kronikl gazetesi, nansal sene içinde Amerika 1 zarhlı, 
zecri tedbirlM yUzUnden çıkacak 12 torpito ve 6 denizaltı gemisi yap· 
herhangi bir hadiseden lngiltere• mak ve donanma mevcudunu da 100 
nin mea'ul olduğunu yazıyor. bin kitiye çıkarmak fikrinde olduğu 
Observer gazete ise, alınacak söyleniyor. 

l)ünya Gazetelerinde Akisler 

Zecri Tedbirler Fransız
ları Çok Korkuttu 

Londra, 14 (A.A.) - Habetistan- kanı ~val, İtalya delegesi Aloiziye, 
aa harp vaziyeti biraz durgunluk ge- Musoliniden asgari barış şartlarının te
ç.Jirdiği için gazeteler, işin diplomatik minini rica ettiğini de yazıyor. Zecri 
taraflarını kurcalıyor ve bilhassa Fran- tedbirlerin İtalyada derin tesirler hasıl 
sanın durumu dikkatle takip ediliyor. ettiği bu gazetenin neşriyatı cümlesin
F ransız gazetelerinin İngiltere aleyhin- dendir. 
deki netriyab birdenbire kesilmi,lir. Fransız Gazeteleri 
(Bu sükUnet, Lavalin yeni diyevi 
.. . . . .. . . Paris, 14 (A.A.) - Gazeteler, zec-
uzenne kendım gostermıstır.) A t db. l · t hlik li l d ~ .. ı· ' rı e ır erın e e o ma ıgını soy l• 

Taymis gazetesi, İngiliz - Fransız yerek umumiyetle 'öyle yazıyorlar: 
yakınlığının devam ettiğini söyleyen e<Bu zecri tedbirler şiddetleri ve sert
Lavali alkıtlıyor. Taymis, Fransadaki liklerile tehlikeli surette gergin siyasal 
lngiliz aleyhtarı durumu, İtalyan sahil- bJir durum yaratmakla kalmayıp, ge

lerinin abluka edilmesi ve Süveyş kana- nel buhran yüzünden esasen sekteye 
lının kapatılması ihtimalleri hakkında uğrıyan ekonomik cereyanlarda vahim 
Fransız efkirındaki endişeye hamlet- kan,ıklıklar husule getirecektir.» 

mekte ve Lavalin bu diyevinin bu en· lnglllz Katollk Kıhsesı de 
dJişeleri gidenneğe yarayacağını ümi1 Protesto etti 
etmektedir. 

Deyli Telgrafın Cenevredeki diplo 
mat muharriri de 
bildiriyor: 

gazetesine fUnlar 

«ingiltere, Cenevrede İtalyaya ka, ~ 
hareket planı hazırhyanlann bafım:· 
bulunuyor. Fakat Lehistanın, tedbir) 
hakkında mühlet verilmesi hakkında' 
gayreti hayal inkisarına yol açmıştır.> 

Bu gazeteye göre, Fransız ba~b 

Londra 15 ( A.A.) - İngilterenin 
;atolik kilisesi başpiskoposu Kinsley 
'ahi Anglikon kilisesi gibi İtalyanların 
Habesistana hücumunu siddetle takbih . . 
etmiştir. 

Kamutay Reis Vekili geld 
Trabzon saylavı ve Kamutay reis 

vekili Hasan ile Mardin ıaylavı Ali 
zn bu sabahki ek~presle A vrupaau.ı 1 
' • imize gelmişlerc!li-. 1 

Londra, 14 ( A.A) - Finan• Bankası B. Çem· 
berlayn Glaskov' da söylediği bir nutukta demiştir ki: 

tır • bu beyanatı geri almıı değiliz: ve daha ıod 
zamanlarda ytne açmaya çahımıı olduiumuz kapı~ 
hiçbir zaman kapamıya teıobbu. etmedik. auo• 
rağmen ltalyanlar.n lğbrarı için bli hedef olar1 
ıeçllmfıe benziyoruz. Ve ben kaolim kf, otoJite1. 
ellerinde tutanlar ltalyanların dOımanlığını kaıt .. 
Büyük Brltınyanıo üzerine çevlrmiılerdfr. 

., - ltalyanlaran muahazeleri BUyUk Britanyayı 
gaye1inden çevlrmiyecektir. Harbe müracaat etme· 
meleri ıartlle meşru iateklerlnin tahakkukunda 
ltalyaya yardım etmiye hazır olduğumuz.u beyan 
ettik. Hatta timdi bile • ki, ltalya harbe baılamı~· 

ltalgan Yaralıları 
On iki Adaya 
Getiriliyor 

(Baş tarafı birinci yüzde) 
teıllm etmlıtir. Bu suretle Akı:... 
da Italyanlara geçmiı oluyor. 

Yeni Bir Hareket 
Asmara, 14 ( A. A. ) - Ma· 

kale iıtikametlnde ltalyan kuY• 
vetlerinln pek yakında harekete 
geçmHl bekleniyor. 

Italyan lııflhkim kıt' alarının 
gayreti bilhassa takdir edilmek· 
tıdlr. Bunlar birkaç ılln içinde 
her tUrlll otomobilin geçebileceği 
JO motre gonlıllğinde va 40 kilo· 
m•tre boyunda Aduaya kadar 
muntazam bir yol yapmıılardır. 
Bu yollar ıaye1inda ordunun her 
ttırlO laıoal temin edilmiş bulun· 
maktadır. 

Cenup Cephesinde 
Londra, 15 (Özel)- Adisaba· 

badan bildirildiğine göre Ogaden 
mıntaka•ında ltalyan tayyareleri 
Habeş hatlarını bombardıman et• 
mektedltler. ltalyanların bu cep• 
heden büyük mikyasta bir taar• 
ruza geçecekleri zannolunmak· 
tadır. 
lngillz Somallslnden Bir Ka· 

blle Habe4e Geçti 

Adlıababa, 14 (A. A.) - Da· 
gaburdan gelen haberlere göre, 
lngillz somaliıi hududu boyunca 
ltalyan kuvvet:erl ile bir Habeş 
k abileal arasında kanlı bir mu· 
barebe başlamııtır. lngiliz ıoma• 
Jlsi makamatımn btitün gayret· 
lerlne rağmen, lugiliz aomaliıinden 
bir Habe~ kabilesi harbe tutuj• 
muı olan Habe~ kabilesine iltihak 
etmlttlr. 

bombardıman 

Röyte ajansının Harrar mu· 
hnbirin1n bildirdiğine göre, Har• 
rarm 1 SO • 200 kilometre cenu· 
bunda bulunan Dağabur Saraba·· 
neh, Hara<liglt mıntakalarında 
buı ltalyan bombardımanları 
olmuştur. 

Yağmur ba,ledı 

Asmara, 14 (A. A.) - Bura· 
ya gelen haberlere göre, ltalyan 
kuvvetlerinin cenuptan yapmakta 
olduğv i:erl fıareketi çok şiddetli 
yağmurlar başladığından durdur· 
muıtur. 

Yarahlar 

Portsait 14 (A. A.) - Sarde~ 
nia ve Belvedere gemileri cumar• 
tesi ve pazar günleri Porhaide 
gelmişlerdir. Bu gemilerin içinde 
Adua muharebelerine yaralanan 
600 kişi vardır. Bunlar 12 adaya 
götürülmektedir. 

Portsait, 14 (A.A) - Son Uç 
içinde 6500 ltalyan askeri Eritre 
için kanalean geçmiş ve 617 llr l· 
yan askeri de hastahk V6ya yaralı 
olmak dolayısile ltalyaza gitmi~tir. 

12 bin yeni asker 
Asmara, 14 (A.A)- Bu hafta 

içinde llalyadnn buraya 600 sU· 
bay ve 12. 000 asker ile 6 .. 7 go· 

imparatorun Harpten Sonra ilk Sözleri: 

ltalyada Bir Karış Habeş 
Toprağı Bırakmayacağı~ 

J (Baş tarafı birinci yüzde) yeaini kendi kontrolu alhna geç'I 
linde iıgal etmit olduğu 2000 mu· dikten ve bütün memleket üzetiııifl 
rabba mil arazi ile iktifa ederse Ma· · A b · h · k d kt 0ıı1'1 
jeıteniz kendisile sulh müzakeralma altıya) sı ır hımbaye "hur ut .an se~.ıi 

. . ... a yanın ar e nı aye verec 8';' 
gır~§meg~ muvafakat buyururlar söyledi, dedim ve §ayet Mu.soJinioJO 
mı. dedım. h d fi · hAl" b · k d 0 ·ı btJtl 

İ t ... d t b ... e e erı a a u ıse en ıısı e ~ mpara or a e a agırırcasına ve .. . _ . . . 
1 

.. 
keskin bir ifade ile: lar uzerınde muzakerata e:m~ıp 

_ Hayır! dedi. , ritemiyeceğini sordum. 
ı t t kr . . "·k ıttf! Sonra sözüne devam ederek: mpara or e ar sesını yu seı 

«- balya hükUıneti ihtilafı kuv- - Siyasi İstiklalimizden ve ta~ 
vetle ve Uluslar Kurumu misakını, miyeti mülkiyemizden fedakarJ 
Kelloğ paktını ve bizzat kendileriM yapmamızı müstelzim hiç bir anlllf 
nin Habeşistanla akdettikleri 1928 mayı kabul etmiyeceğiz; dedi. 
tarihli muahedeyi ayaklar altına al- O zaman İtalyan taarruzlarııı~ 
mak suretile halletmeğe tevessül et· sivil halk üzerinde ne gibi tesiri~ 
ti. yapmış olduğunu sordum ve hab',-

Bugün Uluslar Kurumunun 53 a· ~ 
· resmi tebliğlerinin Haheı halkıll 

zası ltalyanın mütecaviz olduğllnu il! 
kabul etti ve bunlardan (51) i de İtalyan askerlerini iyi karşıladık 
ona karşı zecri tedbirler alınmaaın·a rını yazdıklarını söyledim. 
karar verdi. Bu, kafidir; dedi. Verdiği cevapta acı bir ;stih-

Sandalyeainden kalktı ve bana sezmemek kabil değildi: 
doğru eğildi. Heyecanlı ve gayet al- - Evet, bizim askerlP-rimiz, ti•' 
çak bir sesle: betistana iltica eden Eritrelileri ti 

- Bizim mukaddes vazifemiz, vine sevine karşıladı. F:akat babal•' 
memleketimizi müdafaa etmektir \'e rı ve kardetleri ilk müdafaa hattı ' 
bu vazifeyi de kudretimiz yettiği kadar mızı tutarken gayri muharip hall<JJI 
d "f ed ... . ' d d" ' ..ı ar ı a ecegız • e ı. İ l k l · · · · k 1 hvı 

j . 1 ta yan as er erını ıyı arşı ama 
mparatorun arkasındakı pencere- tasavvur bile edilemez. dedi. suıı~ 

den giren güneşin ziya&ı saçlarını .. 1 dikt ... ' k lkt pe~ 
parlatıyordu .. Duruyor, benim ikinci ıoy e en sonra ~~aga .. a ı, a~ 
sualimi bekliyordu. cereye yaklaştı, guler yuzle aş &l 

- Majesteleri, evvelce Adua ve daki payitahtını seyre koyuldu. 
Adigratta yaptıkları gibi askerleri- - Deyli Ekspres -",,,. 
ni geri mi çekecekler, yoksa ltalyan- .......................................................... .. 

ların daha ziyade ilerlemelerine mu· 
kavemet mi edecekler? dedim. 

Derhal cevap verdi: 
- Muhasamat baılama-zdan ev

vel yapılan bu ric'at hareketleri, is

Atatürkün 
Diskuru 

tihdaf edilen maksatları tamamile ,. Kamutay ikinci tefrİnİn biriıı 
temin etmittir. Maksadımız bu te • günü beşinci devrenin ilk topl 
cavüz mes'uliyetinin yalnız balyaya tısını yapacaktır. Bu münasebed 
raci olduğunu bir defa daha göster- Cumur Baıskanı Atatürkün vere' 
mekti ve bunu şimdi Uluslar Kuru· ' J 1e 
mu da t~sdik etti. Habesistan ken· ği diskurun çok önemli olacagı 

~ ,. bu 4diskurun arsıulusal siyasal durıl disini müdafaa edecektir, d~di. 
- Habeşistana gelmezden evvel ma temas eden kısımları buluna 

Musolininin damadı Kont Ciano ile cağı Ankaradan bildiriliyor. 
görüştüm. Eritre ile İtalyan Somali- Kamutayda Başkanlık divanı 5 

sini hirlettirecek bir parça arazi al- çimi de ayni gün yapılacaktır. I 
dıktan, Habeş gümrükleri ve mali.. ___,A ······························································ 
~:~: ~:rphaft~8•i:~~~ ~:;:~:k~~; ~~~~~~~~·~~~İL~~·;~ 
hastane gemisi gelecektir. ____.-" 

Habeşistan derhal sllAh ] 
ısmarladı Pariste Barış Yo 11 

Kahire. J 4 (A.A) - Habeşi&· 
tana silah gönderilmesi yasağının ları Aranıyor 

lkalkması ilzerlneHabeş- hUkiimeti " 
Mııır bankasma hemen harp le· Paris 15 (A.A.) _ Lava} dün öl' 
vazı mı satın · alr_nak üzere 600 biti leden sonra İtalya sefirini kabul ~ 
Mıstr lirası. yatırmııtır. rek uzun müddet görüsmü,tür. La 

lnglltere Muura asker sevkedlyor İt 1 f' . d . d İ crıliz 56* 
lskenderiye, 14 ( A. A. ) - .a. y~n se ırın en s?n~a a n°' oıalşt 

Mançestar alayına mensup bir farını ~ kabul etmıştır. Konuş et• 
tabvr buraya ge!mek Uzore bu- İtalya - Habeş işi etrafında cereyan 
gı.in lngiltereden vapura bindiril· mi,tir. 
miştir. p . 15 ( ı , ' o·· .. "'lede" 

bl it 1 U 
.,. arıs f, ,, . ._. ~ - un og .,, 

r a yan çaa1ı . 1 at•~ 
Kudüs, l4 (A. A.) _ Amman- sonra burada cereyan eden dıp o~as~ 

dan gelen haborlere göre bir konuşma~arda İtal~a • ~abeş ın~ ar# 
ltalyan uçağı lngilizlerin Mavcral matına nihayet verilmesı çarelerı 
Erden limana üzerinde uçmuştur. dığı bildiriliyor, 



Birinci Teşrin 

Haber Borsaları Faaliyette! 

Elli Franga MU/ıarebe 
Haberi Satılıyor 

Bu işi Yapanlar Adisabahada 
Yaşaya• Ermeniler Ve Rumlardır 
Adlaababadan ı 

Bundan ıonra, merkezi Habeşiatana 
doğru yürüyü§Ün ikinci safha&~ olara~ 

Mukaddes 9ebir olan Aksunıun, ta ordulara Takazze vadisine mmelerı 
Adua ve Adigrattan sonra dütmüş ol· emri verilecektir • 
lnaıı, bura halkını ziyadesile heyecana ' 
düşürmüt görünmüyor. Bura halkını 
ve bilhassa resmi çevenlerle teması 0 • 

lanları en ziyade ilgileyen tey, şimdi: 
lik, cephe haberlerinden ziyade yenı 
eaaılara dayanarak ltalya ile yapılaca
ğı yayılan konu9madır. 

• Blnlerce Kamyon 
En ince teferruatına kadar h~r!6~ 

ne kadar büyük bir dikkatle duıunül· 
düğünü anlıyabilmek için buradan her 
gün binlerce kamyonlara doldurulup 
Aduaya sevkedilen dağlar kadar e§ya: 
yı görmek kafidir. Bu haz1r1klar, aynı 
zamanda, ileri hareketinin pek. te ge· 
cikmiyeceğine delalet etmektedır. 

imparatorun etrafında bu pyi~L-ıra 
hiç bir kıymet verilmediği söylenıyor. 
liabe, topraklarının eksiksiz olarak 
lnuhafazası hususundaki kat'i karar· 

• Tehllkell yollarda 
C 1 Santini Makalleden hareket enera . . b 

d ''h'm Habe• kuvvetlerınm u e en mu ı ::. 
kt doaru ilerilemekte olduklarını no aya .. . 
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Habe,ıe şımar cephesinde ltalya piyadesine yol açan ftalyan lanklan. 

Makallede Şimdiden italyan 
Bayrağı Çekilmiş 

---··-···· .. ----·-···-········-~ .. 1Habeşler de Tren Yolunda 

Bir Tayyare Düşürmüşler 
Bu Arada Biribirine Zıt Haberler de 

Aksedip duruyor 11an ve bu hususta ordunun vatanper
\'erliğine ve uluslar kurumunun hima
Yeaine dayanmaktan başka bir tacraf
la.n yardım beklenmediği bey~ olu~-

h b almı•tı. Burası Adıgrattan Ma· a er ~ _ , 
kalleye giden ve ordu~arın: geç~e~e 
mecbur olduğu dağ geçıtlerme hakmı 

Bu ıOtunlarda ltalya • Habet har• 
bine ait ıon yirmi dört uatte ilk 
relen haberleri okuyacak11ntz. En ıon 
dakikada aldıfımı• baberlh birinci 
ıayfadadır. 

mızıkası kral martı ve «Giovinezza>j, 
havasını çalarak generalin ge}İfini se• 
limlamıthr. Aduayı alan general Ma .. 
ravigna, meydanda toplanan şehir c>f• 

rafı huzurunda general de Bonoyu 
karşılamıttır. 

Yor. 
ld - "çı'n Habe!l kuvvetleri tarafın· 'f , o ugu ı , Y • • 

Merakı dan İ§gal edilirse, t~~lyanları~ ilerı ha· 
Habe,ıerln _ . k Nketi son derece guçleşecekti. 

Bununla beraber, duyguları~ıı ~- Bunu takdir eden Ceneral burasını 
İyi saklamasını bilen Habeşlenn. ~u: Habetlilerden evvel işgal etmek Üzere 
yük bir merakla Avrupa haberleruıı derhal küçük bir ftalyan kuveti sevket· 
beklediği muhakkaktır. mişti. Bunun için de piyade tercih edil-

Halk tabakasına gelince; eski gÜ· mişti. Çünkü dağ yollan o kadar arıza· 
lümseyitini muhafaza ediyor. Bir as~ b ve tehlikeli idi ki buralara tank veya 

· ·ı· b• ••f k b k hi top ıöndennek mevzuu bahsolamazdı. 
kerle bir sıvı m ır lu e ten a, ~. ç Bu küçük İtalyan kuvveti akşam olun· 
bir farkları yoktur. Çok defa bu tufek ca hareket etmiş ve şafak atarken, ber
eski sistemdir ve asker, bunu ya koftu- bat yollardan, yamaçlar tırmanar~k, 
w it kıttırmıf yahut ta O· yorucu bir yürüyüıten sonra bedefme gunun a ma sı • . . . 

t vasıl olabılmıştı. 
:muzuna atını' ır • 1 Jtl.. 

Haber Bor•••• MUthlt rorgunluk 
Burada kesretle tesadüf edilen ..,... . ·· ·· ·· !lÜ esnasında asker· . lik Bu gece yuruyu:r 

haya1leri bir hayli kurnazca g~nıt . ler tasavvur edilemiyecek zahmetle~e 
lafıyan Ermeni ve Rumlar, bır nevı katlanmıtlar ve bitap bir bale gelmıJ· 
haber borsası kurmutlardır. Bu borsa~ Jerdi. Buna rağmen ıüngü takarak, .b~
d b l • (50) franga husu· rayı müdafaa eden HabeJ kuvvetler1?'m 
an et ta ere yanı bilirsini:ı üzerine saldırmıtlardı. Dağın tepeııne 

•i ınühim bir haber elde ede · A 1 Jup ta mevzi ahr almaz aıağıda· 
Fakat çok heyecanimiz bir haber elde ~s~e;eden ve mukabil faranan kuvvet· 
etınek istiyorsanız, bu miktan (7 • B) 1i bir Habeş kolunun ilerilemekte oldu· 
defa f 1 1 tırmak lazımdır. Bu baya· iunu görmüşler. Habetliler, İtalyanla· 
. az a at d . d ı buraya yerle§• li h b 1 d b·r kısmı zararsız ır. rın kendilerın en evve . ...ı.:. 

a er er en 1 n1 . . "rünce öfkelermden muuuy ))·-- I . ..1.. .. M seli geçe er· tiklerım go .1. 't . 1 ıger erı gu unçtur. e ' h lar atmıtlar ve çekı ıp gı mı§ er· 
de bir Amerikalı meslektatm, ftalyan· ~~ a 

lara kartı bir takım aslanlam>: ~ilanı· 
lacağı hakkındaki malUınat gıbı. 

• lmperat-orun Ordusu 

- Deyli Meyl -

·· ·-=··"""1111••--·~ ............. """ .... ·---· 

Şimdiye kadar çıkan haberler hi~a· : 
fına, Belçikalı zabitler tarafınd~ ye:r ; 
liri1en imparatorun muhafız kıt 811 ç 1 

bir harbe girmemi.ftir. Bu kıt'a 15,0~0! 
kitilik bir kuvvettir ve piyadedir. J .. ,.,,.,., :~~-~ 
(sooo) i Adisababa, (3) bini Harrar, 

ıgerleri ise Bari, Dessıye 1 e • d'" • ·ı Sidam ı 
rtııntakasmın yüksekliklerine taksım 
edilnıitlerdir. Muhafız kıt'asmın ayrı~ 
ca (6) süvari bölüğü vardır. Bunların 
(3) Ü Adisababadadır. Bu kıt'alara 
bağlı diğer cüzütamlardan hiç biri, ta· 
litn \re terbiye merkezlerinden ayrıl· 
rtıak için emir almaını9lardır • 

"'"' . 
Şinıal Cephesinde 

Asmaradan: 
l' ·ı ewi ha· 

L ekrar ileri harekete geçı ec g "yük. 
Qeri bütün İtalyan ordusunda bu 
h' u- sevinçle kar§ılanmı§tır. 

Şinıdi artık yeni yapılmış olan Y0~8;" 
&ayesinde en ileri hatlara kadar na ı· 
)'at teınin edilmi§ olduğundan pek ya• 
kında A.d b' k malzeme taşınıp b uaya ır ço . .. 
Urası bundan sonraki taarruza bır us 

te§kil edecektir. 

1 paratorun KarargAhına 
m Habec. aU•arllerl mensup T 

Şlmal cephesi ltalyan kuman• 
danlar1ndan general Biroll 

.........................................................•...• 
/ta/yanın 

Altınları 

Azalıyor 
Kağıt Para Da Çoğahyor 

Londra, 14 (lJzel) - ltalyanın ih
tiyat altını bir çok aenelerdenberi ilk 
defa olarak eylulün aon on günü zar· 

tında yüzde (30) dan Gfcığı dÜ§mÜJfÜr. 

ltalya banka•ının bir tebliğine göre 
0 müddet zarfında tedavüle çıkarılan 

kağıt paranın altın karfılığı ancak yüz
de 21 idi. ihtiyat alhn miktarı da 
(70.857.000) aterlinge düfmÜ§tÜ. Hal
buki on gün evvel bu miktar 
(12.234.000) aterling kıymetinde idi. 

Hükumetin mütemadiyen harp leva
zımı ve aair mevad aatın alması ve liret 
üzerinde apekülruyon yapılmasına ma
ni olmak için bunların bedellerinin he· 
men hemen tamamen altınla ödenmesi 
yüzünden ltalyanın ihtiyat altını çabu
cak azalmıttrr. 

Tedavüldeki kağıt para miktarı git
tikçe artmaktadır. Eylülün son on gü
nünde bu miktar (14.917.155.000) li
retten 15.211.716.000 lirete çıkmıftır. 

Romada 'f eşebbüs
ler Yapıldı 

Adiıababa'nın Bombardı· 
man Edilmemesi f sten ildi 

Londra, 14 (A.A) - Romada
ki lnıilltere bUyl\k elçiai, ltalyan 
hUkfımetinln dikkat:ni Deredoua 
ilo Adlaababa'nın kUlliyetll yaban· 
cı halk ile meakfın, açık şehirler 
olduğu noktası üzerine çekmiştir. 

Bu mllracaat, Adiaababa üze
rine hava taarruzları yapılması 
tehlikeal movzuubahs edildiği aı· 
..,ada, Habetiıtandaki yabancı dev• 
letler mümc1Silleri tarafından ve· 
rllen blr karar Uzerine yapılmıfhr. 

Öteki devletlerin de buna ben· 

Londra, 14 (Özel) - ltalyan ve 
Habeş cephelerinde harp olduğuna da· 
ir müspet bir haber gelmemittir. Her 
iki taraf ta diğer tarafın ukerlerinin 
dahalet etmekte devam ettiklerini iddi· 
a etmektedirler. ltalyanlar, Decaz Guk
ıasdan sonra daha bir çok Habet reis· 

De Bono bundan sonra kısa bir sÖy• 
lev vermit ve kıt'aları teftit etmi~tir. 

Bu törenin sonunda general, Adua• 
da ölenler için dikilen anıtı açmıştır. 

Mnkka1e'de Vaziyet 

lerinin dabalet ettiklerini, Habeşliler Londra, 14 (Özel) ~ ltalyanlar1 

de İtalyanın Somalili askerlerinin Ha- bundan sonraki hedeflerinin Makkala 
bet kıt'alarma teslim olduklarını ileri olduğunu söylemekte ve daha timdi· 
sürmektedirler. den Makkale ile Adisababa arasındaki 

Adisababadan alınan haberlere gö- muhabere ve münakaleyi kestiklerini 
re, İtalyanlar son zamanlarda cenupta, iddia etmektedirler. 
Ogaden mmtakasında külliyetli tahşi
dat yapmaktadırlar. Harardan Agaden 
cephesine her gün Habe, takviye kuv· 
vetleri gönderilmektedir. 

ltalyanlar Aduada Bir Abide 
Dlktller 

Adua, 14 (A.A.) - Ba9kumandan 
General Del Bono, Gavinana fırkası 
efradının beraberlerinde getirdikleri 
mermer abıdeyi Aduada dikmittir. Ge
neral, Aduaya resmen giri9ile beraber 
Aduanın zaptını ve 9arki Tigrenin iş
galini istihdaf eden hareki.tın birinci 
safhası nihayete ermi,tir. 

Aduada lnk•yat Hareketi 

Adua, 14 ( A.A.) - Kıpti ruhban 

Roma, 14 - Makkaleye giden yo• 
lun açık oldu8u ve Deccas Haile Sefa· 
sesinin tehri muhafaza için bıraktığı ve 
timdiden tehre İtalyan bayrağını çc• 

ken adamlarını takviye için bu ,ehrin 
silah patlamadan İfgal edilebileceği 
söyleniyor. 

Makkaalenin itıali Antoloya doğru 
sür'atle ilerliyen veliaht Asfano&&enin 
ileri hareketini durduracaktır. 

Assab taraflannda istikşafatta bu· 
lunmağa teşebbüs eden bir Habeş tay· 
yaresi, üç İtalyan tayyaresinin kendisi· 
ni takip için havalandığını görünco 
derhal uzaklatmıftır. 

heyeti ve Aduada ve Aksumdaki müs· Birbirine Zd Haberler 

lüman cemaati birinci ordu karargahı- Londra, 14 (Özel) _ Romadan 
na gelerek İtalyan memurlarına inkiyat gelen haberler cephelerde sükun oicı '..l• 
etmitlerdir. .. H b ı·ı · kü" ı .. it l gu ve a eş ı erın me tume a ya ı· 

Del Bono'nun Aduaya Girişi lara dehalet etmekte olduklarını bildi,. 
Roma, 14 (A.A.) - Pololo di Ro- kt d. B k b·ı Ad" baL., me e ır. una mu a ı ısa oı.· 

ma gazetesinin Adua aytarı, general dan gelen haberler de bir çok Somalili 
d~ Bononun bu şehre yerletme törerii- İtalyan askerlerinin Habeş kıtaatına 
m yazmaktadır. teslim oiduklarını bildiriyor. Biribirine 

Cumartesi aktamı Asmaradan hare- zıt olan bu haberler teeyyüt etmemek· 
ket eden, de Bono, geceyi Adingride ted" 

ır. 

geçirmİf ve pazar günü erkenden A- Roma, 14 (A.A.) _ Enrico :r~zo• 
duaya varmıştır. 1i denizaltı gemisi Epezziada ıivil \•e 

Yerliler 160 kilometrelik bir me&a· sücl otoriteler önünde denize indiril· 
fe üzerine uzanan yolun kenarlarına mittir. 

birikmitlerdi. . Habeşler Bir Tayyare 
Kral Theodoreun Aduadaki talosu DUşUrmu,ıer 

İtalyan bayraklarile donatılmıt ve ta· Cibuti, 14 (A.A.) - Cibuti. Adis-
tonun taraçasına makineli tüfekl"r ababa hattı üzerinde bulunan Afde11 
yerleştirilmİflİr. Topçu kıt'alarının istasyonunda Ha~liler bir tayyare 

.... · ..... ·- düşürmüşlerdir. İki zabit ve pilotu öl-
zer müracaatlarda bulundukları müşlerclir. 

eanılmaktadır. Dış işleri müsteşarı Habeştekl Almanlar 
Sttvlç, bu mUracAat hakkmda Hamburg, 14 - Habetistandillii 
sUel otorilel•rin dikkatini celbe• Almanlardan bir inamı buraya dön•, 
deceğlnl söylemiıtir. müştür. 
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HABEŞlSTAN 
Sancak Beyinin l<ızı, Boğa Hüseyi 

Sevm:ş Bulunuyordu Candan 
SonsuzDanakil çöllcr:nde 

•• •• 
Olümlerden Olüm Beğell 

-4- Dütenlerin yerlerini baıkaları doldu 
ruyor; fakat onlar da bir ~ye bi· 

Evler sobklara bopniyor, danıllar le dayanamıyorlardı. 
çalmıyor, tehin:le sanki bayram olu- Boğa Hiisegin 
yorduK · _, . ,_,~!- .__ ..L::-. ileri Atıldı 

emaı reıs ııuueoııı aaplalD& uugıru 

yüz adım bile gİtmemİftİ ki yamaçtaki Toz toprak birbirine karıfh. 
yolda otuz kadar atlı göründü. Bunla- Halk açılıyor, hatta kaçıııyordu. 

Y aiız kıarak yeniden silkindi. 
rın batlannda Rüstem Beyle kızı bu- v d" · · t ta l h · · 

~en ısını u n arın epsını yere 
lunuyordu. . • .. serdi. Kemal reis, hatta Rüstem Bey 

Koca Muslih onlan hepsmden once yardıma kopnuılardı. Fakat yetiıe-
görmüştü: ; miyecekleri belli idi. 

- Geliyorlar reis!.. - Bitti •• 

kemal Reis Ve Bu tek söz aancak beyinin ağzın· 
G k dan bir inilti gibi çıkmak üzereydi. 

enç ız Bu sırada Boğa Hüseyinin ileri atıl-
Dlf surlardan tebre pileceği yerde dığı görüldü. 

büyücek bir meydan ve çqme vardı. Demir ıibi bir pençe atın yularını 
Büyük Türk denizcisile Türk sancak da dizginlerini de birden kavramıt· 
beyi burada kartılattılar. Kucaklattılar tı. 
ve öpüftüler. Fakat bu kadar kitinin bap çıka-

Kemal reis genç kızla da selimlllf· madığı bu canavarı o mu hakkede-
- cekti? b. 

Sipahilerden on bet kadari atlannı Bilmiyenler böyle düıünüyorlar-
leve ti d"l h · d b" dil dı. Fakat Kemal reisle arkadaşlan n ere ver ı er ve epsı e m er. • • 

B t K 1 · ld ... h ld 1 I genı! bır nefes almışlardı, çünkü 
. a~ a ema reıs o ugu a e e· B ... H .. · ·· · ı d 

ti · de L:.. b" ·bu athkızı - .. oaa useyıne guvenıyor ar 1• 
ven enn •D!f ~~ _ • • gorunce Boğa Hüseyin abn başını birkaç 
tatm&Illlfluda. Çünkü biliyorlardı. Fa- defa aarsb. Meydanın dışansına 
kat Boğa Hüseyin ilk defa böyle bir doiru biraz yürümesine izin verdi. 
teJle kaqılafmlfb. O, lııadmlardan da At, çevresindeki kalabalığın azal • 
ata binenleri görme.mit deiilcli ftma dıjını, kımıldıyan up uzun gölgele
böyle bir erkek gibi olanma rastlama- rin kalmadığım görünce bayağı us
mıfb. Hem de bindiği temiz bn bir lanmıt gibiydi. 
arap kısrağı idi. Kapkara rengi vardı. Boia Hüseyin soluk soluğa genç 
Yerinde duramiyordu. Ağmım etrah kıza bakb. Onun gözlerinde büyük 
köpük içinde kalmlfh. Karnında mah- bir kork~un ~on izle_ri vardı. 
muz yarası görülüyordu. Kulaklarını Ne Guçlu Delıkanlı 
dimdik yapmıfb. Parlak gözleri civa gi. Genç kız ilk defa olarak bir deli
bi lnmddıyordu. Her saniye şu kalaba- kanlının önünde yüzünün kızardığı. 
bğın üstünden atarak uçup gidecek 18• nı, kalbinin çarptıiını duyuyordu. 
nılıyordu. Hüseyin de söyliyecek söz bula-
R B mıyordu. Hem de bir sancak beyinin 

üstem ey kızına, bir korsan ne söyliyebilirdi?. 
Hüseyine Dönm~tii Rüstem Bey koşarak gelmişti. Kı-

- Merhaba yijitim .•• Hot geldin! •. zına sarıldı. 
Herke5e böyle söyliyen Rüstem Bey Genç kız: 

:_.ı: d B "' H · dö - Ne güçlü delikanlı .• O olmasay-fu.uuı e oga üseyıne ··nmüftii. O- d 
1 

na elini uzatllllfb. Fakat o dalgındı ve 
1·Di··. ld d 

1 __ 1 bakı ye mırı an ı • 
gen wz;ıa abna yordu. 1 B ğ H .. . b 1 d d 

K al · f kına .ı_ d likan o a useyın un arı uy u ve 
em reıs ar varw ve e • rn uk "b" kı d 1 . . . r"'c gı ı zar ı. 

mın omuzuna elını koyarak ıeslendı: Kemal reisle arkadafları da ora-
. - Cevap versene •• Sana hot geldin, ya gelmiılerdi. Atı sipahilere bırak-

dıyor.. mı§ olan Boğa Hüseyinin aırbnı ok-
Bu sırada el sıkan, sarmaşan ve öpü- ıuyor, takdir ediyorlardı. 

fenLrin nrch gelmiyordu. ikindi günefi Şimdi sancak beyi de Hüseyinin 
bu kal altğm gölgelerini büsbütün u- ' sırtını okşuyor, elini sıkıyordu. 
zatıyor, yerde birbirile çarpııan Birdenbire doğruldu ve elini ku· 

taiının arasına soktu. Oradan mini- Kervan itlerine de iyice vakıf ol- öldürülmüılerdi. 1881 de ~ 
mini bir kese çıkardı. duğumuz için tutacağımız adamları Danakili şarktan &"&rba doğru .. !...li 

Bir para ıesi du ld kontrol ve icabında onlara yardım mek istiyen v~ Ciyuliyetti ile DIV,. 
Rüstem Bey: yu u. da edebilecek bir vaziyetteydik. yerinin riyaseti albnda bulunall 

y t... • ·1·"' k lık k"" .. k Bundan batka, her üçümüzün de üç İtalyandan mürekkep kafile fi 
- ap ııın ıyı ıge arıı uçu b" b" . . . kk h ··ı·· ı·ı f · ed.,_;.W bir arma"' G"•f ...::1 har • lr ınmlZlD me§a ate ta ammU U• ı er tara IDdan katJıam 11.JP•~ 

gan... u e ..... e can yı· k b"l" l . k d b"" ""k d" . , __ .. .,.. ... "tim ne ve a ı ıyet erıne artı a uyu I ı. 1884 te Habeııstan yay-_::-..11 11 o· ... d bir itimadımız vardı. Onun için 1 Bahriahmere sitmek istiyen DİP'-.: 
B ı~or Hu:. . k bak l planlarımızı tesbit etmek hususunda Diyane ve Monari ismindeki it~ 

oga useyın eseye tı. ste- b 1 .. k ·· ak hl da 1 lP' 
k . . 1. d Faka . uzun oyu muza ere ve mun aşa· seyya arı parça anmıftL ~ 

me sızın e ı uzan ı. t aynı za· l h k I d · d M · k fil • d b k . . . ara acet a ma ı. senesın e unzınger a esı 
mG~nl a. •tınıl genkç 1

1
za çevırmdıştı. Ôlüm ülkesi sultanlığı dahilinde tamamen j,JI 

oz erı onun a arfı atınca ona B" b k l d ·ı ihak t k • · · ~ k ld ıze aş a arı a ı t e me ıs· edılmıf, bunlan takip eden ~ 

B
a ı. Ô l b . ti yordu. Fakat, kendilerine itimat bütün kafileler de ayni akıbete• 

U Y • ır etmediğimiz adamları aramıza al- ramışlardı. 
bakıştı ki mamağa karar vermi§tik. insanın Oç yol 

hayatı mevzuu bahsolunca, kabiliye- Bugün denizden dahile do;;:....~ Genç kız ona, bakı§larının ta için· •·-~~ 
den gülümsüyordu. ti ve seciyesi bilinmiyen arkadatla- vanların takip ettiii ve A_,.,,. 

B 1 b. bakı ra &\ivenmek, bel bağlamak doğru tüccar ve memurlarm a_..ftMl!je il u, öy e ır tlı ki.. ·-~-- .ti 
Boğa Hüseyin yeniden R .. t bir tey değildir. Bi husus ki biz vaffak oldukları üç muhtelif yol 

beye döndü. Parayı alıp ıı:s e~ timdiye kadar giden seyyahlardan dır. Bu yollar, ancak &"eçtilderi~"-
• h k a ama hiçbirinin ıağ dönmediği bir ülkeye zide meskiın olan vahti kabil 
ıçin emen ararını vermiı değildi. 

gidiyorduk. Bize muavenetten ziya- bir miktar rüıvet, daha doğru•• ..;ı 
Fakat her halde onu almıyacakh. de hem fazla bir yük, hem de bir hakkımürur vermek suretile flr 
Likin Kemal Reis ona dedi ki: 1 

Al 
' 

tehlike teıkil edebilecek kimseleri bulundurmakta ve seyyahlar - sana ••• Ne duruyorsun. Sana : ıtı 
d beraberimize almak pek büyük bir bu m1ntakada elden geldigı"'· ~ armağan e iyor.. .... 

B ... u·· . I . d. bata olurdu. süratle yol almağa gayret etme-.... 
1
_ 

oga useyın ası tım 1 tatırmış- Zengin bir &ultanlık dir. Yoldan biraz inhiraf etmek. 
h. Parayı almıyacaktı ama, Kemal Zaten biz evvela birbirlerimize son· lümü davet etmektir. Bu yoll~ 
reisin sözünü de kıramazdı. O halde - M 

b·ı· d"? ra da Allahın yardımına güveniyor- biri Tacura ve Asab limanlar~ 
ne yapa ı ır ı I . k · 1 ... İP"'ı 

(Arkası ) duk. kı arkadaıım, ço zengın o • hatlar ve Auaa sultanlıgı araz 
---· · -··--.......... ·--~ - duğu rivayet edilen Auıa sultanhiı Habe§istan yaylasını katederek ~ 

"..., ltlllld Tepebqı Şehir ile ticaret münasebetleri teais edebi- fa, Batie veya Deaeye kaaabalaıt'I 
$ehiPTÜjaf POMt Tiyatrosunda lip edemiyeceklerini yerinde tetkik da nihayet bulur. Diieri Danakil ~ 

mınuıııı etmek istiyorlardı. Pastori ile ben raziıini cenuptan kateder ve yarı 
lft r ~41ıoı935 s:ı~ buralardaki zengin madenler bulu- ya kadar uzanır. Fakat, Adiaab~ 

~ JI 
• ı•m ıaat 2 

• nup bulunmadığını anlamak istiyor· Cibuti demiryolu inıa edild~' 
•• duk. Beni bu seyahati yapmağa ıü- sonra bu yol tamamile terkedi 
OJçüye rükliyen en büyük sebep, !İmdiye tir. Üçüncü yol ise Danakilin ~ 

1 
•• kadar hiç bir Avrupalının &"eçmeie linden Habeıistan yaylasına ~ 

ltllUI O IÇÜ muvaffak olamadığı bu esrarengiz bir yoldur ki, bu adi bir patik':,~ 

Natlt ·Ertuğrul Sadi 
ŞelııadeLaşı TURAN 
tiyatrosunda Dugece 

20,30 da. 

KÖR 
Vodvil 3 perde 

SUreyya Opereti 
Yeni knd°roılle Fransız tiyatroıwıda 

Her akıam l!laat 20,15 de 
Emir Seviyor 
Üpere' 3 perde 

TEŞEKKÜR 
Ann nmln ölümU dolayıeilo cenaze• 

ıinde bulunanlara veye. tııılyet edenlere 
kalbr teıekkürlerimi lbldğ için aaygılı 
gazetenizin tevauutunu r;ca. cderım. 

Huan Ecza deposu .ahlhl 
Hıısan Anmet V dlnlengU 

ülkeyi yakından ve kendi gözlerimle ibaret olup hiç bir ehemmiyeti .,..,. 
görmek merakı idi. Hayatımın pa- değildir. 
hasına bile olsa, kimsenin nüfuz e- Yola çıktılı 
demediği bu Danakil memleketine Biz !İmdiye kadar hiç bir A~ 
girmek istiyordum. palının takip etmeğe cesaret ed 1. 

Yaylanın doğu tarafındaki etek-1 diii bir yoldan giderek Danakil 
lerden Bahriahmere kadar uzanan keıini cenubu timale doğru ıı.ttl 
münhat arazi, bazı yerlerde, denizin mek istiyorduk. Gayet aade ~ ~ 
aathından 100-120 metro kadar al- rette seyahat edecek, yolda b~· 
çaktadır. Hakikatte, bu alçak arazi, diğimiz baait yemeklerle iktifa ~ 
kürrei arzın kıfnnda hami olup cektik. Uzun boylu .sefer tertiDP'" 
Bahriluttan Afrikada hattı üstüva almağa lüzum görmüyorduk. y.I. 
civarındaki gollere kadar uzanan mıza on beı yerli hizmetçi ve bll 
çöküntünün bir kısmından ibarettir. mal ile, yirmi beı deve ve 4 tane 
Bahriahmer bile bu cümledendir. katır almak istiyorduk. On iki tu _. 
Sahildeki tepeler olmasa, Bahriah- ğimiz ve tüfek baıına da 200 fi~ 
mer sulan buralarını da istila eder· miz vardı. 
lerdi. 

Kana susamı lar 
(Arlcası vaı) 

garip ı esimler çiziyordu. Halkın al
kışı da b · sbütün CO§muftu. Fazla 
olarak on beı kadar sipahinin atla
rından inmeleri etrafa bir "ar~a~a

Habe! Danakili, yahut ta sadece 
============ =::_:_:============= === Dan kil ülkesi diye tanınan bu sa-

lık görünÜ§Ü vermişti. 

Görünen Tehlike 
Hemen Sezildi 

Birdenbire ortalık karıttı. 
Yağız kısrak bir kasırga gibi ,.ha 

kalktı. Kendisini ileriye attı. 
Genç kız dizginlerini alabildiğine 

k111yor, hayvanını kaçırmamak is.in 
ne gerekse yapıyordu. Fakat bunlar 
onu uslandıramıyacaktı. 

Karamürsel sağlık suyunu içmek 
istiyen ere müjde: 

Karamürsel t ele iye Başkanlığınian: 
Karamürsel fıııdıklı sağıık suyu satıcısı lataubul Çenberl"taş 

civarında ve trnmvay yolunda 30 no. h rlükkanda kırk kiloluk san• 
dıklı ve ftzerl müblirlU ve ı"şe ile mantar llzerinde etiket yapııdı· 
rılmış alimetl mahıusalara dikkat edilmek lbımdır. Beb.r damaca• 
na için ytiz otuz yedi kuruş fiatla sattırılmaktadır. Damcana rehini 
damacana iadesinde satıcı geri verir. Bu suyun raporları aynca 
neıred.lekdir. Soyumuzun mikdnrı aı olduğundan lstanbul'a ancak 
yeYmiye otuz damacana su gönderilmekted r. ••6430,. 

Rüstem Bey eski bir sipahi oldu- ----------------------,------
ğu için görünen tehlikeyi hemen sez-
mişti. Eğer bu hayvan kendisini fU 
halkad n dıtarı atarsa biricik kazın • 
dan h yır kalmazdı artık .•• Çünkü 
atın gözlerinde, ne zamandanberi çı
karamadığı hınç, birer §İmtek gibi 
par yordu. 

Rüstem Bey bağırdı: 
- Tutun!.. Tutun onu!.. 
Biraz önce atlanndan inmİ§ olan 

sipahiler hemen ileri atıldılar. Önce 
üçü, sonra bet ve altııı birden diz
ginleri yakalamıılardı. Fakat at ku
durrnll! gibiydi. Ba§ını ıilkeliyor ve 
ikisini üç.ünü birden yere seriyordu.\ 

Tarım Bakanlığından : 
Memurin kanununun 4 Uncu ve 5 inci maddelerindeki vaaıfJan 

haiz o'mak tart le Bakan"ığımı:ı Yayın DirektörlliğU~de kullanılmak 
li:zere lngiliıce ve Franı ıcayı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere 
çev"rmeğ• muktedir olan ileride arttırılmak lizere tlmdllik ayda 
( 125 - yüz yirmi bet) lira ücrat veıllmeai takarrur eden bir mU• 
tercime lüıum basıl olduğu evvelce ilin edilmiıti. Müsabaka günD 
23/10/935 Çarıamba 1rUnüne kadnt uzatılmııtır. Ankarada bulunan 
iıteklilerin o gllnii Bakanlığımız Yayın DirektörlUğUne ve lıtanbu!da 
bulunan isteklilerin iıe Vilayet Ziraat Direktörlnğüne B) nı gUnde 
baş vurmalan Uin olunur. •'6199., 

ha takriben 350 mil uzunluğunda ve 
100 mil geniJiğinde müıtatil bir a
razi parçasıdır. Habet Danakili ile 
Eritre Danakilini ince bir tepe silsi
lesi birbirinden ayırır. 
Habeı Danakilinin hududundan 

içeri girilir girilmez arazinin bütün 
manzarası değiıir. Yolcu kendisini 
yabani ve vahfi, kana susamı~ ka
bilelerle meskun bir ülkede bulur. 

On üç ltalyan 

~_. Genel sayımdan so~a 

21 ILKTEŞRIN 

Y 1LD1 Z sinema., 
Bırinci viı·yon büyuk aezonuıı• 
K ryoku'nın yarat cı aan'atkarlııtl 

FREO ASTAIRE • ~INGER 
ROGERS ve IREN DUNN'un 

tahes ri 

ROBERTA 
0

Bizden evvel buralardan geçmek 
istiyen seyyah kafileleri, memleketi 
ıarktan garba doğru, yani en kestir-
me yoldan katetmek iıtedikleri haI.I ile açı} or. 
de bile buna muvaffak olamamışlar, ,,. HER YER: 40 KUR~ 

,--· SiVAH GÖZLER 
( Otehl Tchornle) 

Mevzuu Moıkova muhitınde cereyan eden bır fılm 
Çıgan musikisi. .. 

Ruı tagannl beyet:eri .•• 
Pek mükemmel bir temsil heyeti .•• 

HARRV BAUR 
SIMONE SIMONE • JEAC MAX 

Bu bUyUk film; mevsim"n ilk fevkalade gala sov .. resi olarak 

Pek yakmda S U M E R sinemasında 
verilecektir. 
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OSMANLI SALJANAJI GÖÇERKEN •• 1:!rk Ha~a kurumu 

(••••rell• d~"V ... ! .. •ar•ll•, .ı::· B.U.YUK. pır 4NÇ0$.U 
'• ... Her hakla mMıf\\M\W· • Ez & • Ywn. 

1 şAk 
1 

B Şımdıye kadar bın erce kıı yı zengı:ı etmııtar. - . . h . ••t•• S. K çın u un Yeni Tertip plimnı prOnBz. ıvas ongresJDJD 1. el Ke9lde 11 2. el Tetrln 935 dedir. 

Ha ırlıklar ikmal Edilmişti euy~y:.:~~i:.~1 •~o.~~:l~a~i~miy•~:~ır. 
------~--- ( 50.00J) liralık bir mll!ifat vudır. • alt.Ma ~ e ... k ...... t.ir 1 konareıi, Şark Ye sarp Tili,etlerile '- -~•ı I••\~ ._... ... ~ :7;t•:...ıaa) tevili altmu ••laa top· lrakyanın - yani, biitün memleketin. P'Aoları ekuyunus. Vı ba S'!nglo piıango ua lallli eri aramoa girinia. 

ftl ~Mu, • ._. •~"" 'Wa ..;lumd Wr kı..-.aı _,anp ~-i- 1 ittihat ve ittifak ettiiini ıöıterecekti. ~ 
.... l ~ - ~ ..... .... pefk: ~e_k Wew.eleri. affedi· Umumi Sivaa kongreaine murahha• --------~--------------..;._ _____ _. 

.... ___ ~t f'd ~ .w.i1I .. W. il ta cMtildi. lar gönderilmqi için orta ve garbi A· Sır• Alacaldıaın fate ili Kabul Kal>111 Ret 
~; "-~ ~ t..w fwkMa ~ ~--•Lu ... da fatanbQldan • &iı' çok nadoJu viliyetlerile Trakyada icap e- iınıi para olunan oluadufu •'--
...,..__ 1.... _ ...... _ ... _ .... ..-...... ~ ., ..J _..ı ura para 
~~ - ......... ""' ~ t.... ---~ • •imtas z«at tarafından • .. -. t-bil'leri alan Mustafa Kemal Pa- _ para _ 
~ 'ff ~-·..,........._ta.. Aaa.tol~ J'aidınlaa Mlgraflar, (A· tal Ş.l'k vil&Jetlerin.dea yeai murah- Lira K. Lira K. 
~-- _..... ( L-· ı__. m&IMiaterliii) ~.ı..;.;., fi- hadar s~ilmeaini gayri ameli bWdıık- 1 Sel4oik baokaaı 829, 00 3i9, 00 6 

~1-i) ai t.fıkU ~-~-'~ ... ....:. k fazl• ,_ tattujau P... ları için bu hususta daha buit ltir çare- nkill avukat 
(~) UıM ~- ııekt ':ti. ye müracaat etnıiıti. (Viliyab Şarkiye fuk Saııa 

(tt..'t. Mk at,~ _.affıD -=--·-··.-... da, Anadolu teıkiı&t Müdafaai Hukuk cemiyeti) tarafından 2 L-~~~,~ ~ L· a -ı- __.._ -- BaDk Bemaj ... 9170, M -e, -. 
~ "~ U. .... .,. Wl Mrekitile fi'len alikadar olanlar intll.ap edilnıit olan (heyeti temsiliye), kili avul&\t Oa-..!!' _....._..... ........ :., ..... Wle Mutafa Kemal Papya luü. olduldan aalWyete W-.n Şark aik Eftiyaa 

a' ............ DuMt F-" ra:: lııb •er ~erilmekte-1 M metele- vilayetlerini tem.U eyli~...li. 8 General Eaat 8896'9 00 38864, Ol 
- ............... (Çil._..) ... • : 1t...aa ı..,lalMılCld olaa (Sh .. U• Ancak, heyeti WwailiyeJi t9fkil Men nlr'lf anJrat fa-
~ '- .............. ~ai1p ~&L M) nde m...._.... teklif zevattan bazdan, fU .... c1a tamamen 
..... .._ -- .-itti Falıat ..... -'. ~ mevcut deiildi. Azadan (Mutki) aıire-

4 
mail Raaab 

--..,..h.·•a,. ...... Wır,., ,.at- •-...:.;. lt.-al Pap, bu büyilk ceıe- tinin reiai (Hacı Muaa Bey); keneli mu.. :~aı::.u~7t~ 88lS&. 88 Ule>9, 85 
..... it- ..,._. 1ııe V .. •ıöh .... Wr .... durelurulaauyacatım Wtindeki a1ifu:ınmdan iatifade ech1mek Kul 

Lira K. 

o 9270,00 

• 
• 

.......... -. a ............ ,... a. (.-.oda) taraftarlarının ne için konareye iamen aeçilmit ,.. .-

..._, • ) Mil IDn"!IJ _-:~,, 0 1 --!1 L- • 0 a.L-• -..1•1 --ı. -.tı•ıl... .. ...... .. eeaalara .... t _,.._.... • WD eu..u .-::Jeti llle)'amft& lrnaa wuı • 
bıirıe& 1ıw - VaWC .-lkM ~ keJimak ..-, •ea.a..ia Si- mifti. Fa.kat bu zat, fermaafenna .Wu-

it""-... ~'" ,_... • _.. 1'.aı ............ m••' 1..,.e oa'-., iu Mutki dağlanndan çıkıp Erzununa 
... ı••ı • sı.s•Wvt islıa • (~ ~ Wr fa,.ia olacağını taluaia •Y· eeJememiıti. Şu hale nazaran Sivu 

5 Şarlı •rorta tir- St!f, 06 !236, 06 Mamtazen 
bti ftkill ..... 
kat Beaayo• 

tlel) .. iıılllw •..,I .... h"- ...... .-Jt;-. umumi konaresine de ittirak edemiye- 8 Ziraat Bankası 24023, 79 
ılı....._ _. .,......,... .. ,.......,. 1'';!:a SiYM koneresinin toplamn.a cefi, pek taltii idi. lst.al>uJ ıubeal 
~ .... at ...,....., .,_ • ..... 1 • ti. Bir kaç gihı sonra ha- Siirt ~·-., Sadullaı. Bey ele orta-
~ davada yardımcı, hem de yannkı z~an=:ıplaklttile • millet naza· 41a cMiihti. 

h"- _._.. elzne• icia ,.-.. lıııe ~~ rt ya çıkıv__... Trabzon m.eb'a. Senet ve fuet 
caı.ndaaı) na taraftQ ...... ~•·. nn a • 

0 
a • • • Bey; Erzurum kongresi lliter bitmez 1 Alıeko SuhU. IOO, • 

Oçüncü kıaun - Hiç bir .... ,*' ~ . ~ ,ı.;r.: · zuhur eden mazeretlerine binaen • 
llıaye ve müz&b.tntiM teae~ etın .. •.. ~va.el M ••IPıİltik ki; (Ün· memleketlerine gitmiılerdi. 
tol'Iar; (Bili kaydü tul bb1dil) ug.. v:.:...aı yalnıs Şark viliyetleri.. Şlı hale nanran SiYaa kongHaine) 
lınıda her fedaUrl'Jfı ıöze alJyorlar· = İf~n dtecfilnÜf bir kongre idi. ·Şark vilayetleri namına• .. yeti tem- 1 it bankHı 
6. _ L ~ •ta•iidir ki, ı,at1n Anadolu ailiyeden: · ı 

lL. (___._...,.,.,.. - ....... , • 
--..:& b .._.,...., - R 1i ,..,...._... filur ve ~ Muıtafa Kemal Pa19, •> ._ ••r--.. ... ....,,... ~ ;..,um~ .. --- llm biaaen Ruaf Bey, 

~t hluın •n ... .,.ıe~ ~ ard• Muıtaf a Kemal Pap, bütün Anadolu Raif efendi. · 
._._..._--.izlik elduta ıküli:I iMi Rumeli viJiyetlerinhı iftirakile Si- Şeyh Fevzi efendi. 
Ata.ta. •~n .eaJaı• •ıru, dil v• ta wnwoi bir kongre aktine lüzum (Sabık valilerden) Bekir Sami Bey. 
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MOrakip Oc·eti olup 
deftudeki kayıt ize• •~ye blena1111 t.ası zevat, .~ute •1 =.etmittİ· Maamafih~ bu umumi kon· tlea miireklcep het kitilik •ir heyet ifti-

düıunceli .ı:__._.,_ .-.anne lnr eşmıt- .... am ftc--en ............... rak eclecektL Bunlardan da Şe,.lt Fem Ol 
1 

ı~• •• Bir -·Jlı:a fLru _ _.
1
1-1.ı.: ....-- ................. s:ır•W ---.- 10 Hola:ıdee batık 101. aa .,.,_ ·- u -

• A aJır•*• m v .. .._ le .. ı .. cllr ye netle Erwı .... 9'ıatlı', &•iac N•J Beldır s.mi Be:r de uol vekil1 avu- medltl •lbl tlrketha 

riadea 

... ı...alılır ...... ..-,~ tw · JııQeti temlili,..nü aalihbetı.m- (Tokat) ta IMıLm,..kta Wi. kat fı k S a ı defterlerinde k17da .. ~ .... u ~-- ilta..tb: • • peeı. L-t ..ı.:...ecekti. BiliJüa bu Sivu (A.kaa var) • 
1 :J."~~~m~~D~~~-~~e~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=~~~ ~~m~~~ 

-k ~d~~.:.7~rintle Ermenilerin • - ls,.-nbul Belecllve•I llAnları ıı Haz'ne vekill 256 adet ıcmer Müflla ıirketia taa .. 
lttenne ıarıyacak ı,ir arazi parçası ter· Hl • Hurıit Seni hat ettiti 1eaerı4 
'1 1 °- k " l fid hakkında bir aaeYcut 

70 kuruı dejer hiçi en D9J oz agaç ama ı an-
1 

dl 1 ""'bl 
2 _ ---•li- ...... ~...:.-.. araziden çı· Bir metroıuna 1 .1 b .__ gl>ra me t •• IUf 

a...._,. _• ·nr~ ... ea=:-=:_..:..._ ,..1 ~- la 1 2 parmak kutrunda maıon an • era11C1r aagari tı makanJeye rlaJ~ 
:--.....ııt • ......... _ lığı için zım 0 8!, ...L addi 1000 metre demir au benııu açık we l~lacü taluata 1011lııacak uuiMıı 41.W itlııiıD ,,. ....... ıo tmelle• tazJ••• .. ,. dll ı .. d o a •u'1~tl lauku· 
~ iatifa&eleriu. 4\.1MSilır.alllıll mua· • ~ .._.. Şartaameti lezazım mil r üglln e görUIOr. kiJenia laalli •al•• 
' dliltme,. 4J•• L ~:....ı- 2490 No. il arttU'ID& •• eksiltme ka· -.et etmeu. • cı.....ıı..-- ....... _.,._ - kabil olma••••• ... 

3 E ~can ~--.,·-· .- . .,. .r..ıa b-'- liı'ahk mavaldrat teminat dd' • - O civarda ve hihasaa r ı- _ _.. .-illa ~ ~ re ıo 
l"e 4t!_ .-a L~-if Ermenite- u~- ,. ___ ,_,. uı. L--L-- ıı birine lepim 9M ~aqamba 12 Anfrat lımal 111 16!01 00 1620, 00 6 00 Defterdeki karıt .... ~aa arasıada mu~e- ili- kb w,a ~·- UCl"ll~ el. { 
._ 411., ye.i Eıımeaieta• • ...- dah ma uz 5 de dalml eac:llmend• blllaamaL • ı • 6 ı04 ) rindea 

"- '-kiüeıiDiıa te.W. aüail uat 
1 '* * i&tanbul ikinci lfll• Me111urlulundan : 

1-'& - Enmsiı•• ...... --:~ S adı r aryel (8. M. W.), N. Su) ,(D.K. W) Marley Davidıon Mtıf ·, Ad pazarı abt•P n demir malıemo lmalltbaaem Tlrlr ••oıai• 
.. •'fak.\ ainıulDl .-hl~ a . bir 19.l ~•pi' kalarıntlao 5 beygir kuvveti. de bir tane motc• ıirketınin borçlarına ait tetkikat bitmlt n 7apılan ıra defteri ıukan1a 

.__ aıau terki ke~İJ•li, •uatakilk b·' .. k ZUndap, Tıo~ ·n m~ konulmuttur. 80 motosik'ete 500 lira bedel çık•mlm ıt r. MilfHı pketin alacaklılar ikinci toplanma11 41111935 pazar-
t....ıerıistan namına değil, anca ll)'U ılUet açık e 

81 ~e) • Şartnamul le•azım mUdl1rlftğünde g3r0.• tea ıllnO saat 13 buçukt ı 1apı Iacaktır. Alacaklar& kabul edllea alac•kldana 
~e lnedeni bir devletin mandası albn· talıımfn olanmOf ~r. k ilteyenlef 249!) No.h arttırma ve- eksiltme yaz lı rilnde toplaamıya ıelmeleri 'H alacakları r ddoluıaaa alacalddana 
4- ı...itaf edecek aari bir devlet n~ı- llr. D•tmeye la fi~ ,,. 49 tira~k muvakkat teminat makbuz lıtedlk eri tat dirde tarıbl U&odaa ltibarea 6 ıh nrfaacla lftla kararıaı ... 
"- ol-.c.tc.tar. ~il. lııugiakii ~enıs· __ _. 'j' b b.. aı birfncıteırin 935 pazartesi gOnU ren l.tanbul .. u,. ••lake111ui blrlacl bukuk clalıeaiade dna açabUecelderl 
"'-• ••a:ıi te•l:etmek, TUrkiyenın ba- veya mektu~~.; ;:...el. bulunuıehdır. ( B • 6209 ) hillnmek Oıere i An olunur. (155") 
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Gla &ALI llmı 
J1 ta t el TEŞRiN 8U 161 

Arabi UM ...... 1151 
aa.., hlT ...... 1 

"-'t ....ı.iyet iMiaap ~ ancak mahallesi Senesi No. Verıiai D. N '1.-.....w ... ,...... ..... .... rımf ""-kin Amerika heye- • • d tlan S&ruri Handan Haa O.t kat 930 4488 746.22 a11I 935 
tiaacte.. biro= ;.=ek• *" Dilber z. lacı.ı ama 448 846.22 kat 37 
ııa 8 - Ve • ... 1et, meselenin ~u- Tlrk Umitet Ş ..... 
1 ~ •ef"I t8le ircaı ...._ .neti uaaa EYkat z ... , v ... tı ..... ta.! IY•atı -Gbet 11 S9 ' 10 Mtaa u~ au 
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Denlzyolları 
llLETMBSl 

.... teleri. Karaklr Klprlltafa 
Tel. '2162 • llrkHl Mlblrduıade 

Ha11 Tel. 2~1tG 

Trabzon Yolu 
GÜLCE MAL vapuru 15 

Birinciteırln SAU gUnft 1aat 
20 de RIZE'ye kadar. ••637!t, 

• 

"j--. ttMü •biidir. • • b Abdurrahman Zeki Mııırh 
L_ ıt..ıbuı-. ..,_Iann verdıklerı u 1 - i S l 
~-. derhal JİfN ile Erzurum• bildi· 2 - Ibrahlm Mll~ r am 
~- Gerek Şark YiJiyetleri hal~ 3 _ Oıman Macıt Mısırlı 
:~- let-ek (heyeti temailiy•), böyle~~ 4 - Recep Yilmnli Mııırh 
;"bbiia karııaında çok acı bir tee .. ur Mehmet Kutsi Mııırh 
.. ~ teeaaüf hiuetmiflerdi. şündiy~ ka· 5 - 1 b y zade Mehmet YDmnl 
....- T·· •• Erınenutan 6 - oce e .ı 
leteLı_~kler araıında, 11' ahı Da• Abdi MOnif Mıslf.al 
"'-t ...\uüne taraftar olan. Y .;_lan 7 - K• L de lbrabim Necmi 
• • F'erit Pa ile onun tar • • • 8 - ... yaza M b 
~ 8'°'1ar <'; lar) dan seru~~ 9 - Jbrablm Aaaf ııır 
"'Ol le ' 

0~ veriP bir (bo· Nuri. 
>1IIc eaede? Ermenilere.. tmesini pek 10 - OıdlAD T •kk.dt lıfldlılllllacl : 
~il ~eıuatan) te,ekkiil e • )erİDde - Iatanbul mıotakaıı Varidat a1aı __ ..1.-. )a~tlan Tiril Ulnlt.t fiırbU."a terldfaıı,.t ederek 
"' ıornıektelerdi. Fakat, aç 1 dMI __ .., DIBı• z.- _._ 
-ı... duy ı ye münevver sa•· Yu ..... lakı .. ~ ~ .aM --L.ta ta......_ba ... mlı11t ... adan miktın, aeaeal Ye numarası flaterr 

'-ol l'lUU O aD topra• 1-......:.. taık••-ar-.... L ü "h• d ltfb JO n L il 'lnaniaran, vatana ait bir avuç • et,•• .... ~ ihlta -·• teWlif 1erüt• ~· " ı.n tarı lD en are:ı i D ıarnn-
>-..~ W. bir ... w h ..... ~= r- ......... •,r.• •,_. ~betmek iz.ve Hukuk aaltl ma'1ab•eleıi kaaumnaa 141 iac1 maddeaiDe 
~· ~- taluııiıa eflilm=k• .... e ....... bt ı- ·~ 
ta~~ t#QaeN. .. .-il:) na ..,,.,. da 111\'ez keJfiJef ifla olunur. 
~ ei 1 ••t. ._ llür4ıa ..... ~ ı.UııadtD 

l'-rGk ve medeni bir clevletiD 

1 
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,_ ....... ~-------------------· ~ ..... -----------------------------------------· Yurtdafl MÜSABAKAU Blllt Denlzle11nde 
Tlrlder Yana: 

M.T•rlla• 

C.•laurl,.t lt•Jl'•mımuna ıoa 
.... apf samanda arııululal 

artbr•a ....... O ıöa 18,000.000 
Tlrlr blrlltlrl lzerlae 10 kant 
biriktlrHlv Ye ltu paraJl ltanka1a 
J•braalar O ... bir mllJ08 Hklı 

BIBlYBLIB 
Hadim Süleyman -Piri llelt- Marat Retı 

Maskat yakınındaki Deniz Mubarebesı· ,.. bin lira toplam~ ..... Ekonoal ... - 3 -
Artbrma Kanma 

;~~~i~;;ı~~ ~!_~~ ... S_o_Ôı_n-~-~-~--r-:.;.;::i~-!-~-:=l;,;,;;a:;:.r_.ı ~ 2: 
rebilecek b1Ç11Dde old\ddan anlatıl- ~ pup ile<~> ka6t.dan tenlddip Profeaörler Dün Üç Kıv. kota lmta Pli. 
dı ve J&ftf J&ftf Horfklıı baaha· ._.. De1D11ı ki aarklsinkine söre w. -J merdivenleri plım
•ma c1oiru ~il& Orada bir ... ~~e~c1öat1e1u1uaftl'C:I.. metli Konfera·· s Verdlier b ve .-IYe ..._ 
lraç sün kalmac•k. m n szak ah· Ali ...., ~ elem bir Ut ~ _.__ 
nacak, pmilsia • mlmkla oldaia lmrmllfla. M•ke•de kendisi buluna- Geçen lafta Ankanda toplanan al- ~- •man, •--
bclat • yaralan kapanacak n ,..... yonta, Mla s&amıto. W'dan Dfinfl tma ahual bp lrons)e.ine :..:-1. et· nm fihldb BaT, 
lılarm . Mutafa Be -: • ..: B el ..u_ -T-- Skias u......__ timarlarma bakıla~ ~ ·--s- • uramaa mek iiwe memleketimbe ıelen üç o-.-

ct&..,anı bqllatb, ilkin wt " atlreldl IÖylecli. .-
Umman, Fu, ve Hint cleaWerialnltop" tfifek •tefi J'apdcll, iki tarafm So~et profeliir, dün uat 14 te Oni- dolcloira oc1m .. 

hlleii büldilmez kahramaalan tam• b~ kana aua7111 aoa kerteye sel· venite konfenna ulonunda, Sovyet- • • • • 
lan Porteldslilere Tirlderia verdiii eli, ita •niyette hflcuaa özlemi ale•len· lerdeld bp tahlili heldnnda önemli Gç paufti. ~·zmeıttl 
den, Horflrln halkı tarafmclan d• eli, Portelds semllerinele nu:nka stirill· konferana vermiflentir. im kendiaini .a
ria bir bu ile ..,..edilmifti. O la11- tlatl hatladl, Tirkl. Allala, Allala eliye Eneli, Onivenite rektörü prof&o laa ~ .. 
lan ima&aca haraca keeea bu ba· ha)'lmma,.a lroJ'alela Y9 •••n••• •ir -!!'-'--!.._lalim,.._;. L--- ' .. t-'- ma odanm ic-1-
*'Pn raWa adunludaa kbme aalellrlf& sirifilcli. __.. ;-__,. v=u mu _..... sinde biriaile lm-
llotlanmıyorda, fakat herba korlm- ldinl7 pim prof Danyflfko; lda oldaia-
~a. ÇhM aalarm topa, tefeli 8erl 81r Ç.,P.ım• franusa bir eöylev vererf!k Rusya· Dllf""' 
nrdı, bu .. ._.. 7'JDU"limaclan hd m... Wriltirine b O. nm bp taW&nin tarihçesini anlat1111t nu ~iidlfbL 
INıtka bir ,.,t yokta. Onan için kea- •• &:, w.amm. rampa ol=a, ve uRasyaclaki politik ibtilil, ayni •· Hikim ,_. _.. 
dileriııe Jtia Ji1u plince •Jll söe- ka re....,,_., tlf.W.. okla, lahç- nwwla bir kültür ihtiliG olmUflur» ele- clu: 
teriliyordu, uzak kabaca da ablıp la, -....ı. elö•iillJorda. ~ kan, miftir. - Maznunun, 
Jatuluyorcla. o clamarlarda al...-leaip te e1 ..... ,... s-==n -- .. alan f .. pansiyonu, ....... 

kan • eli ael sibi a1a---1 • ...... _,.... eoz pro esor _. • 
lıte hu halk, o lmafus adamlarm el ~ • • 7 ...-..u. Gemiler- Lcn1 Sovyetlerde kurulan b en titü tün Uçta tedrelti-

Ttlrkler tarafmelan .Uleleneliiüü, ,._... en h1r1bırme aapanlar " kol kaYYeti· • • .P • ' • ı ... · de .c;yleyema nldwlıian. Biri bar ,...._ ........_ 1~ •.b!- ~J'alar, sökten tat J'&ielıfl lerinclea ~lf .. ve • p'?~ıyonla ::iniz? 
~arak paçawaJ'& çenilclitini, kaçutb· .... ~ ~--:roı:ctu.. Bu çarp~ o kaelar bunlarm resimleri ıösterilmittir. 

Yediaoi 

Brayton Vak' ası 

nWıiau siırlilaoe • lrmaeli lunçlanm u.. aertti ki ·~~ laepa )"ara içinele Daha aoma ela profesör Burdeııko, - Maal~.ef, ba
tli ellerile ahnıtlar slltl • aninçmitt.. " :1;'fb, elemsm Jibtl iman sö•elele- Sovyetlerdeki cerrah yetiftirme faali. tıldarum m~tealap 
kl•anç c111781at1ar " .._,..._ ,. .... ,.. en •e •taç parçalarmelan söriba· yetinden bebeeclea kıymetli bir IÖY· hemen aobia pk. Poll• 111e111url•n ._, llortoft• ......... 
Mtla•ıı......_ Ba laeyecan içinde, eO.. m&J'Ol'Clu. lev vermif ve her üç profesör tiddetle lannu müteelap _ _ bul111u9,.nlı 

,rilulen sel-. Wlt8n •arlanm, ,.oldarau Ba lr.lamç elaldkalanla Portekiz allntlanm'flanhr. IDlfbm ve ancak CSileyin dHndiim. O mecllurda. 
ff.Ml f"doem ..... ıceldenli. Se7tU AH semllerintlen biri tututtunıc:u kumha· Saat 11 de f .. ler __ ı:_... O . vakit, üçüncü kata çakbiamla, Bay - Öyledir, .,_., 1 
~ içten ..... IHa dileli tefekkMe ralaruu s8meleclerek bir Tirk belir- • pro. mor ~---, .. m· Sldnerin lmpumı kilitlediiini ve anab- Mazmmm cluauw dcJlllll 
~la•akla ._.._ aaclan, JiJ'wk- suam tutuftunlu. At.., aönelüriilmi,. .. v~ ~- binumda bU' çay tol. tan beraberinde :a..-ı...1n~ .-x...l:ı- Dava auretle tevumla eta~ 
~ hatb Wr,.,. ahm .. , .__ ip. cek kaclar l»liyiiktfi, semi~ hısla idil m verilmiftir. . . 1""U:.--':::-.•:-- ~ 1ıJe l»ol para yfti " mlmldba olan o- edi,.onlu. J.e••tler " onlarm h el Hizmetçi im oda11 c:1üze1ttiii IÇlll artık Bay Sldner Bay Marta.. nlt 
~ ,.aparak s....U.. ,a,.ı. Wr ı.uıunan kaptan, Yansmdan ın::. • Don Oç Yangın Oldu ben de arkuım annwchm. onu oturduiu odaya llrt ... 111111 
~ iltiuD ..-elikten aonra 701& çıkb, olmatbinu anlaymca Türke yakı,:! Şehremini Çukurboatan aokaia dört - Odada hiç bir ıiiriiltfl duymadı- rada 6zerİlle ............. • lb sla _.. Maakat 1akmlaruaa iti J'•pblar, cayır cayır ~an kadirs•· a,..h evde bpı dibine bırakılan man· nız ma? iciz bir vaziyete aeliamlf, 
nJ _ "· 71 çala ldlrek J'iriiterek hü,.WC •ir dU,. p1c1m yanpa çıkm•f, evin tavanının - Hiç! Ne o sün, ne de ateai gün. bir madde ile baJ'ltnnt. laalllllll!!I 

:, .. refll GDnler :::_ bl'!'!._':88 )"~bnhlar, •tefte bir lmmı ;rmchktan aoma IÖDclürii&- Ancak, peqemlM ahahı idi, Meri ile f88 falla ........ ft 
1 

,.t ,_'Y_ ..... mahWdv penambiıyla L--- odlı :-:....1- • wler -1:_ biitiin • ......_ 
~ti. l»wa71 eok bl ~ hemen kancalaelılar, yanpu o kalyona miiftiir. .,.._,nm ~ acaap •-- paraJ1, JWDm 

iiıt- f1ak8 Pin BeJia bman•a• altmtla .. pçirdD•. Şimeli Portekiz kumbara· * latildil aıcldetinde Ömer Nurinin yor aibi plcli. .bk&ace, pmc_.. aralık bulunm bir taba YI ' '-a 
il»~ d........,._, P..telm .. ,......_ anm pbnlıjl ,.._.. Portelds kalyo- Merkez lokaııtaamda mutfak bacuı. ı lcalnt ta panhyor Anchk LlkiD iyice OD hin lnsiliz ..._ ............ 
·_.. il .,... •• .- bı.,i .....,._, nana .. J"iJ'onlu " iki semi birlikte nm kurumlan atq alnut, hemen sön- dildmt edince humm inilti olduiunu Yalmz nw......., 
• --'~ tMml ....... ..._.. ......_ ,..... ... °"'1'anlu. (*) clüridmilftilr. anlachk. O zaman lmrktuk Ye ben eler· ve ayclmlatmap airafbiı cilMıt 
•'•1e&:llL ..-ı ... ,.. pklarak, 0 Çllgın Hınç * latildil caddesi 41 / 1 ayıda Halk hal hizmet.çi lmı lraralrola lroftunlam. Ne diye Bay Mortaa. •...a Y 
ıew.m stnı.la ..,__.... tela-ar ,... --L-n-L• • • n_ • " Hizm....: M • ele L- if-..1- nwkle ela kalma 111 1 

!.-~ dm..ldl. Bu ... O." ..ada Fakat facia ita kaclarla kalmadı. ........nıulClll vamanm diildcinında ba· • • .--.. • en ._,...,mm MRı- ,., • .._ 

1\14 Tir.._. .. bralarau almaktaa Klrek çeldlmaea " J'elken kullanıla· ca tulufmut, derhal butınlauttır. SIDI te11t etti. raphlma nmna ....._ Wr 
~ el..ı. • HYk " labrap itimi• • mu bir elurumela hirihirine rampa eden • • - Ne bileyim? eledi. Ben onu zan. tiirlü dava etmek iıatemiJarclaT ileri,......,.......... - ....... o,. ..... urumela riiz i· Tuzladakı Tren Kazası Tahkıkat nettim. Yüzüni aCirmedim ODUD Bimt ifade ....... , .. 

Hepai, Mulrat ka'•IM ır..11 .o.&. ....._ wile .. " 8 b .. . ama, ta olan Bay Mortam, doldGr 
le clDdild..a Ttlrk ltaJl'Aluun Wru _. :....ı u. 31~en, !'-raya Cuma su.& Tuzla iatuyonunda hirhu çJlmiun pnyın bir mflddet ka· keadiaine her t6di -1..L. 

ra nazh dalsal•nıpnı slncelderllll " • J'Ol'CI Beti Tirk kaelarsuı, tren kazuı obnUft Mustafa adlı 3 aelam pUUD arlnıundan kalak vaıdim: Oda• • 
7
-s--.• 

a81de hmt Wr bcak .u.ı badD.n- beti de • MIJ'ik parçalardan olmak yaralan•ıtfi." Bu Muatafalarelaa •iriai da iki .kek lmnapyorda. yecam yasak ""nifli. a.-ola 
ni çalar~ um..,..ludl, h ime&- ......_ Portelds S..W olan •u on .. ,.. tren tefi, 1!.i.-i konelolrtör, iiçUncü6 _ Ne konttukJarmı msak ~ eli- DYlhlreme bir ..,..... .. ı ı ip, 
ı~ ralalarau 1IÇUl'lllÜ idemi ... ...... ,.... kale IPndeldler IHrWrini l»oimak, ele sene ıim•difer mütahelemininden· • ·1 ~ einden .... pwlftpwt ,: ....... 
J1ia ah)erWe ~a. lltUlımek lunile kenüaclen seçtikleri elir. Yaralıların yarua hafiftir. Çarpan mz mı • • mat çok .. ,._. ....,_, w _._ 

için braJ'a alrlldendilderi .. iki sö- 60 numaralı katann makiniati )"olun - Etmez olar IDUJUID7 Fakat lfl• ff.llrim Ba M ...... 
H•rp Huırlılı ~,.Jardl, J.oiulapp dwu,.orlardı. açık olelutunu aöylemif iae ele hareket temedim Bir taneli pek 111t konup le okudu: Y ~ 
r Nilaa;ret, l»lrWrini lanlmas çeabere memuru )"ohm kapah bulunelutunu yordu. Adeta kavp ediyor aibi idiler. • 

,akat -- doin dlmen lanlua· alan pela)iyaalara ı.e.w,.en het çift 1 ielelia etmif, iatu)"on tefi ele yolun ka· - Ba:r Skinwden baf1ra ldımede 
lı _... ...._,_. ma • ..,. Wr do- semi kara,.. eltlttl. param parça olelu. palı oldujunu sördüiilnii aöyliyerek tobk k ile oda b analı -~D~~~-------~ 
•u•amn, ..-. .... P..telda ._amna• Şimcll içincleldlw elenin dökiilmUtJ-- •u iclelia71 te~J etmiftir. Tahkikata ~~pwmn tan "' r. 
llBID çdnnalda oldaiu slrllcltl " ıa.. clL Su içinde hoiafuJWlardı. Bu lun, hem demiryollan ielareai, hem de mtld· var mı idi? Beledi,. kartıııada ~ 
keate ltir .. yret .. lirdi. Demek W o ltu pipa ~ ltu el..ı.cte J'•pW.. sG- cleimaumilik deYam etmektedir. g...,. - HaJll', efendimi caddellalle No. 21 
kMlar kan dlldll.ek a•·- Maakat Nf çok Mlııawcll, salip " matlip dm·· ela cl....Uen •asonlardan Wrinele ulu· - O halde, ,..._DCI Mri plecek ol-

8.:l'J :J!:'-• ..,. 
.- elita'•• eline ellpau,ttl" k...u nlerl ele.,.,.. olmad1, • sem•m y. bu Wclia71 teyit etmittir. Tahkikata u, mutlaka bpmın silial phnap l ~ıiiiiiıllliiıiİI••••• .. 
lerial brphJ'acail umulan MDCÜ ·- tin ceak .,J.ri ltlrhlrl..u. elörife elö- -=-::-=====::===:==:==::=:======::=:====~-=-=======~=====-===--~-==;~--~--
~~=~~:~·= ._1ı1&1o..ıı. lstanbul Bölgesi Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
mlftl. Fakat • ..........., elemler içlDde rallerine Wr ._. .....m,ti. Şimdi onlar lemi Adrui MD•li ihbar No. ;::..w 
1'ocala•ala •aPMn yoldu. .,.,.. •• , ......... .....u.m de kara lra lC. ._..!--~ anma •1r rllqAr O. Mu- ._ .. llecelW anla•ıı ltulun:O:: imNi.beL::r:-:Z.~l~Iİ:cinıli~Dn:am:'::i'.atıa:':n~---;S~&ru~r-;H~a'.'."".'n~d~a-:Ha:"':"""a~•~t~------~-~.~ ..... ,....~,~,~,.~-..:;;.;:=--~ 
.. t limaimadaa P.-.fbt ,..._ _.._ Bu Hlteple karphkh .............., Umitet Şirketi ualara. · • 
~ oldaju laaWe lmbıf blaç J'aldata- rak auldata'aJ'• ... .,.,...lard:·s:~ 
,_n. Ba claawü ..... meli ıro,.ap uuld•ID'a, laarptea kapak cletildi, 1 - Abdunahmaa Ze'..1 u.ıırla 
...... lauD'lanmek s-.kti. karadan kaçmaktı. GenıD•, Tirk " u am s.,... oım,..caı .. MUr&t lalnde ,... •tlpnıaa, sw Mrltirlerüd :rok etmek 2 - lbrahlm Mlair Sami 
JMlaa ... ..., Wr tok tarDaçu. ....._ lvla Uall' lnaluna,.or......_ Nitekim ıra. 3 - 01111aa Macit Mııırh 
...................... bnh " pnh ..... ndaa asaldapr mlrlapa• sene top 4 - Recek Yllmal " 
tpMlan ..._ W1a tutarlar. aun- 1via •tefine slrlfmltl-cli, aatlam hlr ..... 1 - Mehmet Kutai ,. 
._ .,..,. ... ,... ._ tür katmak iatemi- ela ..... botu hotua selmek emelini 8 - lncebe1 Z. Me•met Necmi 
"* waa, .. ..,. • olcllli\I " kitaplarda _..,,._....... 7 - Abdi MIDif Muırh. 
olmnelatu slhi • ,.....,.--. S.. M, lgl.. (Arba Yar) 8 - Kahya Z. lbrahim Necmi 
•tek bir kelime kablnu,... h wle (*) Bunu. bu yaman iti Akdeniz harp. 9 - lbrablm A.af lla•la 
i1JimU hammaet cleatanmı fn'k ile olm lerinden birinde 8ugk reia te yaptı, gemi· 10 _ o. .. a Nuri 
:n o aa•ap 7apan Ttlrklm .. ,... ile, eiai iki ,anc1uı ~ diifman kadir· --------------------
'9'nnet ile •ı plumdan kmtu~ ~ letubal llantakua Varidat Tauklmk Mlcllrllhladea ı 

mi.ye •tef verdi. leventlerile beraber :ranctı: Y akarda T afaillb JUlh clller 1atle incili clamatlan Tiri& Umltet Şlrketlaln terki faaa,.t 
DU9menl• K•rfll•ılı Fabt iki dUpnan bdiqumı •e binden elJ••m adruleriala blllamecllll saba• tahklkatile aalapldapdaa miktaa, ıeaell •• numara• ..-~ 

S.,di Ali .... m... 181 ,.ı. ...... ~°:" ~-.= ~=~tı..:; ....... Yerptne alt llabanam..ıd tebllii c::.~~ ~ uaa tpilWulea itibar• 10 ... .... rlllJI!! 
..... p...ı ........ •' 1 ·- ele .......... ~ali hayle cloaaatnmlılrla ltlru ........... w kat'IJet etaek .... ... ••k-.ı.ı --- 141 w~ ... 
....... ·- •••• ............. Qurlaamak .. ~ .-eftir), ....... ..,,~ illa ...... 
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) Yıldız Sarayına v Yazanı z. ş... ~Hor hakkı mabfuad•• ~ .... ..,... 

ahan, Prenses Nadyanın Rus Çarına 
Yazdığı Mektubu Okumuştu 

~Utf • M •khıp af ılıyor doktoru deiiL Otuz yatını ı:eçen bi_r 
ltiiçUk ~~·girdi. Hava gazını yaktı. j doktorun kadın ve sinir baıtalıkları· 
u dold ır tencereye yarıya kadar le meıgul olması, ne gülünç bir !"Y·· 

0l'du BU~du. Bu tencereyi ocağa Kıskançlık 
. ırka d k" H ı ltııya .. ç a ıka sonra su kay· aımetmeap... _ 

•har 
1 

"• •»erinden buram buram Bilirsiniz ki, Romanofların kanm· 
Vaı.. •ıınıya batladı. da parlıyan her ihtiraı alevi, ancak 

" ,.,,_ 11 0 zaman cebinden mektu· on beş gün sürer. Bana da, on bet 
.. t :r ıcard z · ·ı k" f :"llr ta '· arfın ters tarafını bu günlük tedavı, t~~ manası~ • ı 
ltnti bakasının üzerinde F.eZ • gelecek. Sizden ıstırbam edıyorum. 
ıı 

0

f• haıladı. Biraz sonra y~~ıf. Bu adama, biraz daha az kıskanç ol· 
İtdt ~~ %aınklar gevşedi. ı\.ıektup, ması, beni biraz daha serbest bırak· 
Sun ıre açılıverdi ınası için ne mümkünse yapınız. 
~ and v · k d.. l ı a alian k Ih' ,.w .. •• Ve sarayınızın neza et ustur arı 
Ça 

1 
ın a ı, gogsunu tı:ı Yacakınıs g"b' kt "d' arasında yeri yurdu olınıyan bu vahşet 

.. <:ere • .. ı ı çarpma a ı ı. . ll.diird~l 0 :aktan indirdi. Ocağı ve huşunetten benı kurtarınız. ,. le,ıe u. Tıtrek ve ıarımbrak bir Sizin 'efl<lıt ve nezaketle mıılamal 
<1ıı.1t•nan hava gazinin ziyasuıa <>lan kalbinizi bilirim. Sebep olduğu· 
ı: ı. Şu satırları okumıya başla· nuz her haksızlığı derhal tamir etmek 

istersiniz. Kmk, harap, perifan kalbi-
( l{a.'R..... Neler var? . mi bütün üryanlıiı ile önünüze koyu· 
s· ~··ıetıneap' dil . ~ııe k ·.. yorum ve sizden merhamet enıyo· 

e arJlı en d . 1 J .. • S&is 1:ı- erın saygı ara ınu· 
lt o an ık lb' k b ruın. arken h'I a ım, şu me tu u En derin ve en kalbi tazinıatıınla el· 
~ ı se . 1 . • s· • ttıane ~ . nız nası tıtrıyor. ı- I .. d .. r'm hatmetmeap. 
'ld vı bır yu .. k , li t l erınız en ope ı , a. b l ve mes u ye a • Prenses 

°"kuai~ unduğunuzu hiuettirmek Nadya 
n b. e, şu mektubu yazmak için · · · b. • • İti ır teredd'"t d . • d" Vahan bu mektubu bıtınr :ıtirmez 
eri ..... · u evresı geçU' un. ' H' •V• tJt . ·••l 'Ve b h 

1 
yerinden sıçradı. ıssettıgı memnu-

. ı:>ııni a usus ıztırap arımı, . . .. . l~ h' n ~ulmetler' . . d b varak niyetin derecesını gosteren bır hareket· 
. ıç h. ı ıçın e og 1111. :F' ır şey belli etmek isteme • le sağ elinin parmağını şaklattı ve son-

k siz~kat artık tahammül edeıniye- ra: 
•k ııı fu lııektubumla rahatsız et· - Mükemmel İl· Eğer kırk yıl 
lfa

1 
•cburiyetini yenemediın. mumla arasaydım, böyle bir fırsat e-

(Jı .. llili,:netnıeap !.. Je 1eçiremezdim. 
\t ,,.orunı k' • b' h"' d l)ıdar ld ... ı; sız, büyük ır u• Diye mırıldan ı.' 
. ip '\Te 0 

L ugunuz kadar, büyük bir * 
~· !'Un d k d E"' • 11l o Yiikse 0 torus~nuz ur. ge.r Vera, ancak sabaha kartı konağa ge· 
~ .olrnasa k bassasıyet ve ıefkat!· lebildi. O yıkık duvardan ve o küçük 
tır ) Ydı, halam (bedbaht hır . · • d' p N d . ~e olitı k b' k b·ı kapıdan ıçerı gır ı. renses a ya, sa-
tı a tan ır panna ı e k d' . . b kl ek 'di 0-

.. d,te~ınezdi. Siz, halamı daima bırsı~~~la .~n 11~'. •. em le ı • 
• •n hır zevce) olarak tanıdınız; nu gorur gonnez uzerıne atılarak: 

h" 11~ •alon köşelerinde duydu • - Ne yaptın, Vera? .. Mektubu ve-
1111 t h b'ldin . ? . htt ernayülata kıskanç ve va - re ı mı •. 

111,.· !la:zarla bakmadınız. Onun Dedi. Vera; vaziyetten memnun bir 
.. ı y l lfiıı ·h nız (Ruslartn Çarı) değil, tebessümle gülerek prense• Nadyaıım 
't!a.ra.ctı an kocalarının en büyük kulağına eğildi: 
h oru d ·ı · · ı Qa,

11 
• em mıye sezasınız. _ Mektubu, muvaffakiyet e ver • 

. ~a.t b. gelınce; bilmiyorum niçin; elim. Sefirin üzerinde de lizım gelen 
. tninıraz zannediyorum ki: Eski tesiri husule getirdim. Ukin, bundan 
h· net v ··k öd" k i '

1
• heni . e •u ranınızı enıe daha büyük bir muvaffakiyetim var. 

~-l•r; ara hır beyaz et yamyamının Diye cevap verdi. Pren... Nadya, 
· ı, ~~ sına attmız. Bu sırtlan diş- b. d nb' y nın .;.;.zun·· ü kesti Bü· ".ı ~er he · b' . . k . ır e ıre era -.. • 
"\(i nı ır anda yıyıp emır- · · ek h. , enıin ol k' h' __ ı,. yük bir heyecanla tıtrıyer : "~c k unuz ı, ıç gam~· d kt d'·f · ~ · . e tiın F k d' l . d ka - Yoksa, o ora mı tesa u ettın, 
ltın · a at ıp enn en n 

~lcrırrı ta,a.n bu di§ler arasında ge· Vera. • 
~lelim ekten artık bitkin bir bale Dedı. -• Vera, hiçbir zaman prensesi bu ka· 

lıa Genç bir Türk . dar derin ve samimi bir heyecan için· 
§tnetnıeap ı de -nnnnemisti. Onu üzmemek için: 

&.gt •.. eo- • •ta •Yıın. Hem de halam ı;adar - Hayır, sevgili prensesim. Maale· 
.. )tın o .. di :r kat b' ~~,,· · , Sibiryanın kuytu bir tef, d<>ktoru goreme m. ra , 1ze tad . bil k b ••• 
.. ~c!,11 en gelen hergül gibi bir pa- doktordan haber getire ı ece , ınnı 

1 
•l~i~ hassa zabitlerinin geniş :P· elde ettim. 

1:t'or. F kadar bir çok tabipten ti.fa - Bu adam kim, Vera? .• 
l\oca •kat ben?.. _ Bu adam mı? .. Bu adam; bir hır· 

~ ~iirb ~ he?den, bir doktoru; genç sız.. Rus yada bir vukuat iş-Jedikten 
!•t. ıı'::' hır _Tür~ doktorunu ~.•U:: sonra buraya bçm11 tıir ıeneri. 
•nı .. -:•rıp dıyarda, her ~urlu Bu .ı;., NaıfyaJI 'litretmİflİ- Hayab· 
~~' ıb uzak olan bu ıessız ve ı__ tının --- bir bıruzm bir 
tt 1... Ucakta b . ua, .-ya --- , ,...._ • ana !ifa verecek, an· . • 0.-ması L .... ~a gitmemifti. 
s~ ... ·'l&e.... - "rb" d kto d aerıııenDUI ""T ~ " .... ırl -:·~ ,.'C 1l'U uz o r ur. deki . , __ ,.._.;:: 
ll b er1111 bo ·-•- L- H KaryoJaupuı yanm .geAlf AUIWIS& 

1 hL , ZUK. ve ocr.1'9P· er 1 . . . v l•·- '4Q~nla . . K büzülerek yanına ge meısı ıçın era· 
~ r geçırıyonım. ocaın, ' • 

•r, 
0 

ııo >&ray- lıaberlcr ııön<fcri· J• iıarel etti. Ve-· - diıı-
'-lla.-,:a.de.n doktor getirtiyor. Ah ne leriniıa dibine sokulan Veraya: nı ki b 1 ıbiç b' • k ip (Arkası var) 

~h; e;ka~lığından: 
"'"b 18~9,ı lira 50 kurut •uhuım•• bedelU 555 puçadan tbutl ~ cioa mobil k palı zarf ..WD il• ekıılltm•Y• konulmuştur. ~ .. L kailtnıe 

1 
lk_yelt 8 

• 9l5 cam• gtınU saat 15 de Ankarada 
""anı k ınc •fl'JD 

) 1 malzeme müdUrlUğUnde yapılacaktır. · .ı k 
"'•• ~l•klilerin t.ıkUfleriai Ticaret Od••• -ik• .,. ıa64.5t lir 

1 

"•ı \,41 le•batlan Be blrlikl• 1 ikinci~~~= r.:::.::-' 
la • kadar malzeme mttdUrlOğOn• le 

1 
ola "aı. it.ık l•ltlilor ba ıı.-otakl ,...-• 'v• .ı.ıeıtııl .,...- r ) 

••ada Bakanlık malzeme modOrlOAllnden alabilirler. (Z960) 1
6341 
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T ... I• Maçtlw'I 
Bu.in So91et·'Tlrk t..U. 

111açlannıu ildKI ve MD mUnba
kalan Tıabim tuia kortlannda 
yapılacakbr. 

Taksim Stadyu11tt1 lçJn fzıa 
'ler.lldl 

T.I.C.I. latanbul balı-inden: 
So.,-•l Ruı wporeulan ile meme 

leketimiz ıporcuları a.-aaında ya· 
pdacak mlaabakalana gapi mllt
wfik Takılm .st~~munda ıar,al· 
ma1ına mll1&aC1e edilcUği l>Jldlrıllr. 

1 
2 
8 

Çelebi Behar 

• 

Lırn K. 
785, 00 
673, 23 
8S9 • .ı8 

101, 90 

Sayfa 11 
== 
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6 
6 
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1 
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Tatsız Ollldlz, Tama Yalb gece we Acı Jladem Yatıı 
• 

HASAN KREMLERi 
ÇUlerl ve ılvUcelerl ve lekeleri kat•ıren izale eder. 

DDnyada mevcut kremlerin en nefialerl, en ııbhileridir. Nazik clldll kadınlana ba1at llft(;.daııdır. ihtiyarları genç:eıtirir ve ıenç:eri allzelleft.rir. lnaana ebedi bir t 
Yeren Haıan Acıbademyajı ile yağaız gOndllz ve yanm yatla ı•ce kremlerini unutma)'lııız. Kutusu 50, t8p halinde 20, Tllrkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıftlnlaa t• 
aldatan krem:ere ve1alr ıtri1ata aldanmayınız. Haıan İlmine •• markaaına dikkat ediniz. 

Hasan deposu : Ankara • istanbul • Beyoğlu 

DıKKAT: 

Ampull•ri Dalmon 
Pilleri Daimon 

Bilhaıaa fenerine •• 1526 numaralı Dalmon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitlerinden ıakınılmaaı. 
Baıka marka verirler•• aldanmayınız. • D•11a.u: Tahtakale No.10 Her yerde arayınız. 

Pek yakında piyasaya çıkardacaktır. 
------------------------------------------------------------------~~---.. 

latenltul'd• 

Bomonti Şişe Birası 
.... MUfterllerln• : 

Bomontl Şirketi lataabal .... biram mlıterilerl araaanda 
1985 naMI 1•• aylan lçba ı 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her tllede etlketla altıada aumarah bir kljıt •ardır. Bu 
numara11 alaalar ara .. da her &J Dibayetlade bir noterin kontrolu 

albada mlıabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Mlaabakacla kuanaa aumaralar her 8JID 5 inde ıazetelerle 

Oh edilecektir. Kuaaular •1• ,ır.talne kadar 
ılrkete mlracaat etmelidirler. 

Şirket, dlkklalarda •e lokantalarda nmnaraaıs tile kabal etme•ılerinl •e 
tiıelerln l11rlerlndeld a11mara kqltlanm muhafua eylımeleriııi 1&JID 
müıterllerlnden riea eder. 

TENiN TARAVETi iÇiN SIRRIM 

~ iYi HAZIM 
CHARllOll Da llELLOC. hazım 
cihuama ea alkemmel desenfektauıdır. 

tez •e1a putll olarak ahadıkta en t6lri 
n muuııit mide n banak rahataız· 
hldanaı n iıiaali aerian teda•i etler, 
Midede l&ti! hir biı tQIU eder n 
l1Wıa11 aoar, taazml ko~aylatbnr •e 
iakıbaıı defeder. Yemekten ıoara hiı· 

11dllın •ide airılarına ve ıul hazlm-

dın mlltenllit bq ağnlanua, mide 

ekıiliklerine 

Ye yanma
lanaa •el
haııl mide 

•e banak
lann bltiln 
asabi hala. 
tına kartı 

pek mWcem

..aü. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Gtihıta Po"tıı kutusu U55 

KAR GiBi 
EaevAZt...ATI~ 

Kayıp: A:ı kara C ebeci Mer'H 
laaıtaau:nden a!dıjım Hkerllk terh a 
v ılkamr kaybettim. Y enlıinl alaoa
tı mtlan hlkmG FOktur. (477) 

lbrahim LGtfi 319 dotumlu 

Saa Poeta IWN. 
................ Nıll 

....................... & ... 

Ç OŞK UN mağazası coştu 
B•r•nler : COŞKUN mağazaıı; ıilmrtıktea · çakacak m 
Ticaret odasından 15 gllnlUk yeni bir mtlsaade daha alclait 
bu münasebetle, en son moda manto ve paltoluk 1thalll ku 
fiyatlarında hakiki tenı.lit yapıldığını bildirir. 

Bazı mallarımızın flyetlen a .. lıda 98aterllnll .. lr. 
Krep dö~io metrosu 70 Kr. Tafta ekstra mıtroı• 

Krep Birınan eketra " 130 ,, Velur Sun f&pka i. " 
Krep Saten ,, ,, 840 ,, V ılur anglez 
Krıp Maroken ,, ., 240 ,, ropluk 90 1antim ende 
Krep .Moogol ,, " 220 ,, Emperime ıua (paroalar lOOilA 

Fiyatlar maktu ve pazarllkaızdır. 

COŞKUN ğ • Beyoğlu lıtiklil cacl . ma azaSI • lf Bankaıı brııııada 

ASiPiN 
KENA 

Bqvedlf 
ve aotutu llo 

lnhiıarlar U. Müdürlütündenı 

10000 Kilo Siıara Paket Kolaıı .. Toz.,: 41111935 Puart..ı 
11000 ., " Makh• ,. "Toz,.: 
5400 Metre yetil 1•tll kaneYiçe : 5/l 1/935 aa1ı t ti 

40 Kilo Siklop Çenberi K1avalyeıl : aaa 

idaremiz llatlyacı lçla yukanda nev'i •• mlktarlan 1mk 
ıartnameleri mucibince pazarbkla aatın almacakbr. l.tekWerla 
lığa ittirak etmek llz•r• bilalannda yazılı gibi Ye ıaatlerde 
teminatlaril• birlikte ve ıartname'.erl almak için de her fla 
tq' da Levazım Ye Mtıbayaat Şubesindeki Alım •• S.bm k 
nuoa mtıracaatlan. ''6404., 

Dr. BTBll VASSAF hu~:..: 

inhisarlar İstanbul Baflllüdürlüğünd 
Takribea 1500 KBo Atırlltıada Bakır kuaa 

" 
1000 .. " GalYanlz .. , .. 1000 ., .. Harda demir .. 

.. 100 ., " Kortu 
" ~ Tane Ataç fıçı 

Şartnamesinde 1aulı prtlar maeibince yirmi fi• 
açık artbrma ile aabhia çakarıhn.,tw. Açık arttırma 1/ 
rin /935 cuma ıDal aaat içte Kallataı'da Baımtldlrllk bi 
Ôıel Komisyonda yapdacakbr. 

lateldllerla yukanda yuab gtınde aaat ondu enel 
dirlik Ye....ıae •erecekleri 60 altllllf lira laaaç ,.,.. 
.u ................ . 

Ş.taa•ı llwi1 la11 ... k-iapa kltllılad• ••hilr· 


