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a•kerl, bu mıntakada tlsstll· 
harekeleri De btlth lrtlbat
larııU kaybebnlf bulunmak
tadır. 



2 Sayfa 
= 

(u~ık Sesı] 
Gazetelerde Neler 

Okumak 
istiyor sun uz? 

Yazıcımızın rast geldiği kimselere sor· 
duğu bu sualin cevapları aşaC:.11dadır: 

Pendik, Sofular UJl:ağı, 19 numaralı 
hane, Samim: 

SON POSTA 

- Ba ı kimseler, bizim gazetelerin mün
dcrecatlnnndnn §ikfıyet ederler. Sorgunuz 
dan anlıyorum ki, Beni de gazetelerden 
memnun olmıyanlar arasında sanıyoısu-

nuz. T crübe Sayımı Yapdaca§ı Asılsızdır 
Halbuki ben, gazctdcrimizdcn çok mem- Nu"fus sayunı hazırlıkları sona erm"ıt ............................................................. .. 

nunum. Hem alay için söylemediğime emin ı 
olun: Hak~katen çok memnunum. Bcniın gibidir. Bina cetvelleri ve sayım defter· 
gibi m mnun olmak istiyenler, gazetelerde- leri nüfus sayım memurlarına dağıtıl· 
ki hın; disleri ve makaleleri, dikkatlerini 
biraz daha seferber ederek okumalıdırlar. mıştır. Her sayım memuruna 126 nü· 

Bunu yapınca, ,.n basit görünen fıkrala- fus kaydetmek vazifesi verilmittir. E
rın altında, çok iğneli nükteler sezmenin ğer mıntakaaında fazla nüfuı çıkaraa 
ıevkini duyacaklardır kar .. ntındayım. Sa- kendisine ayrıca bir defter verilecek. 
de fıkra'arda değil, havadislerde de böyle .. 

Mc e!n dünkü gazetelerden birinde oku- tir. Her bet sayım memuruna bir kon· 
dum: lnhısar idaresi lüks kibrit çıkaracak- trol, her nahiyeye de bir umumi kon· 

1 

H O alin evde değlJıe ODU yazdır• 

mnyınıı; ÇOnkD o da bulundutu 

yerde yu.ılmıt olacaktır. 

L---------------~.J 
Acıklı Bir 'f ramvay 

Kazası Daha 
Bir Genç iki Tramvay 

Arasında Kaldı Ve Ô!d:i 
mı 1 Halkın ucuz cıgaraya hasret çektiği trol tayin edilmittir. Ayrica yedek la• Dün acıklı bir tramvay kazası daha 
bir zamanda fena bir karar değil. 

Zenginin ağzındaki Havana pirosunu, yun ve kontrol memurları tayin edil· olmuf, Arapkirli Mehmet oğlu Sıtkı 
fakirin dudaklanndaki kaçak köylü izma· mittir. Eyüp, tehremini, gibi merkez. adında yirmi beş Yatlarında bir delikan· 

dirlnq T cşrin t 6 

(Günün TW:iD 
Iki Bir 

Satıra 

• * * 
Almanya'ya Yumurtr 

ihracat. Arttl 
Almanyaya yumurta ihracatı si,_

deleımektedir. İstanbul yumurta ko ... 
trol heyeti tarafından damga anan ~ 
murtaların nefaseti tahakkuk etrrıiştiı't 
Bu damgayı taııyan yumurtal!lr ,Ar. 
manya gümrükleri taraf mdan kontro14 
suz ve muayenesiz geçirilmeye ba§I•• 
nılmııtır. 

* * * 
GUmrUk BaşmUdUrU 

Edirnede bulunan gümrük baımüdil' 
rü Seyfi yarın şehrimize gelecektir. 

• "'* ritini, kubik apartımanın mutfağındaki leri tehir içinde bulunan, fakat tehire 1ı iki tramvay arasında kalarak beyni 
hava gazını, fıkara evinin avlusundaki yı- ak 1 d takaları 1- parr•lanm .. lır. Mehmet kaldınldıgı"' Almanva'nın Ankara SefJrl 
kık ocağı da ateşleyen kibrit, ayni idi. uz yer er e sayım mın oaan r- ..,. /1 

Bu karardan sonra, fakirlerle zenginle- nahiyelere nakil vasıtaları tahsisatı ve· hastanede can vermİflir. Ankara 15 (A.A.) - Almanyaııad 
rin kullandıklan yegane mü~terek ıey de rilmitlir. Kaza öğleden sonra saat 13,30 sıra· Ankara büyük elçiliğine tayin ediled 
ortadan kalkıyor demektir. S tak l dahT d b I Şoförler dün reylerini nrirlerken Iarında vuku bulmuftur. 78 numaralı Bay Yon Keller 1899 tarihinde: harici1' 

Ala dci!il mi) ayıın mın a an 1 ın e u U• mealeiine intisap etmiıtir • 
., • • • nan asker ve jandarma kı,Ia ve kara· Şoförler Arasında vatmanın idaresinde Sirkeciden &lir- * • • 

Ni-'•anta•ı. Şevki Pa•a aokagı ... , 107 kolları, bütün hastaneler, dispanser ve nekapıya doğru yol alan 821 sayılı " ,. - " S • Tlceret Odasındaki 
numaralı hane, Suavi: sanaloryomlar, bütün yatılı mektepler, CÇJffi tramvay Çemberlitaıt durak yerine ya· 

G b d Stajlyerler 
- azetelerdc ne okumak istenir bira· hapishane ve levkifhaneler sefaretha- nathğı ir sıra a 22 numaralı vatma-

der) Gıızctc sayfası, kahve fincanı değil 'ı .. • "dar • d ki T ka g· k • f Oda idare heyeti dün toplanmıf ri 
ki, içinde talihimizi okumak istiyelim. Doğ· ne, konsoloshane ve mas ahatguzar- Şoförler kurumu idare heyetinın nın 1 esın e op pı - ır ecı se e- Odadaki ödevlerine son verilen af 
ru haber versinler kafi... lıklar da sayını memurları tarafından müddeti bittiğinden, dünden itibaren ri yapan tramvay arabası da kartıdan atajiyerin vaziyetini tetkik etmiıtir. 

• * "' sayım yapılmıyacak, buralardaki sa- yeni idare heyetinin seçilmesine bat- gelmiş ve iki tramvay lam bir hizaya 
Kadıhöy, Hanraltı •okağı, Kaya yım o binalar dahilinde bulunan en bü. lanmıştır. Mahmut, Adil ve Kadriden gelecekleri esnada Sıtkı bu lramvaylar-

Oçok: yük makam tarafından yaptırılacaktır. tetekkül eden sandık heyeti, serimin, dan birisine ters tarafından atlıyarak 
- Bu sualiniz bana bir hikayeyi hatırla· ~ ka k • • ak 

Ad v • • • • C .. .. b•'t"' l ta b" b•t flıkl k 1 lıkl pıya tutunma ulemıflİr. F at bu tıyor: amcagızın bınnı hır ziyafete ça· uma gunu u un sayıın memur arı m ır ı ara a ve o ay a yapı-
ğırmışlar. Yemek sofrasına evvela patlıcan nahiye merkezlerine çağnlmıtlardır. O labilmesi için çok çal1fm1f ve rey ve· yanlıt hareketi kendisinin ilri tramvay 
musakkası, sonra patlıcan dolması, sonra .. h k di l . k f•• l . . I . d . k I arasında ııkıtmasına sebep olmut ve 

1 k gun er memur ayrı ayrı en mın a- nr en fO or erın If erın en gerı a • 
pat ıcan ızartması, sonra patlıcan oturt- • . . , w kendi ölümile neticelenmİftir. 
ması, arkasından patlıcan salatası, onun kasını bır kere daha gezecek ve pazar mamalannı temm etmek ıçın sandıg1 
arkaSJndan da patlıcanın bilmem nesi gel- günü merkezde toplanmaya lüzum kal- gezdirmeğe karar vermittir. Dün san- Otomobil Kazaeı 
miş. Bu sonuncu tabak gelince, sabn tüke- madan her memur saat sekizde kendi dık, saat onda murakıp Galip Bahtiyar * Komisyoncu Halilin 610 sayılı 
nen biçare, hizmet eden uşağı çağınnı§. takas d k dTW• d hususi otomobili Sirkeci Bqir Kemal 
U18k koşup el bağlamış ve sormuş: mm ın a en ı ıgın en sarıma ve Tevfiğin önünde muayene edildik- ..... d Sili'vrili· • 

Em ba 1 kt · b l ı,.ft eczaneıı onun e rençber Hali-- riniz) f ıyaca ır. len sonra ıeçıme Bf anmıt ve aftfC"ma I 

* * * 
iki H1rsız Tevkif EdHdl 

Sultan Ahmet sulh birinci ceza m.ı;. 
kemesi dün hırsızlık suçile sabıkalıla ... 
dan Recep ve Ahmed adlarında iki kim 
tinin tevkifine karar vermiıtir. 

• • • 
Askerlik Ve Dil Derslerl 
Dün, Üniversitede askerlik ve dd 

derslerine başlanmıştır. Dil dersleri ak
f&m 17 de, askerlikte 14 den 16 ya 1'_. 
dar yapılmaktadır. 

~ * • Beriki, hiç istifini bozmadan: Yanlış sayım yapanlar, vazifeden kadar, Karaköyde seçime devam edil- e çarpmıtlır. 
- Bir bardak su! demiş; ve ilave etmiş: k l l .f • • ----- l!tıbb• Odası idare Heyeti 
- Yalnız çok rica ederim, patlıcansız açan ar, sayım memur arını vazı e rnıştir. Zehi Meslektaı Nezaketi! 

olsun! yapmaktan menedenler, mevcut nüfu- Bugün, sandık, otobüsle, her yeri Ebbba Oda.amin yeni idare heyeti, 
B d ı d h • • l Günün haberlerini okayucıılanna elı- önümüzdeki pazartesi günü seçilecek• 

en e gazete er e er havadise, her ya- su sayıp getıremıyen er, yazdırmayıp dolap.rak toförler reylerini verecekler- ıik•iz ve vakti zamanı ile yet:"*irmek 
zıya razıyım, yeter ki Jtalyansız, Habeşsiz, • 1 l a.. .... ı· d 50 l" k d "2'• tir. 

db gız elen er ·~ ıra an ıraya a ar dir. Yarın da, tutulan hususi motörle kaygu•unu her reyden üatün tutan •a· ve c cezri te iraiz» tarafından olsun. 
ceza göreceklerdir. Bu cezaların tem· sandık Kadıköyüne geçirilerek, karft nt11mlzds çıka11 bir laaoadlsl •abalı .,a. * * * 

Cumuriyet Bayramı 
Hazırhkları 

yizi ve itirazı olmıyacaktır. yakanın toförleri reylerini verecekler· z~t~lerin_den biri mal balmuı mefr'ı bi 
Adres Kttabı 

Sayım ve kontrol memurlarının zi. dir. Yann aktam, tasnif baıhyacaktır. gıbı, ~e•ıle ede~~klme1•lelıt,ıık incelifi. fu E~::~! :.:.:~nlı~:;:d~~ğlııc!~:k; 
. • • • ne •ıgmıyan muta ea ar yurütmiif. Biz, 

Cumhuriyet bayramı hazırlıklari yarel .et~iklerı ~ın~larda oturmaları ye: ... Şoförler 43 kitilik bir teref listesi eıaaen günlerdenberi halkın ağzında karacaktır. 
devam etmektedir. Her ev mutlak bir melerı, ıçmelerı, ılaam kabul elmelerı hazırlamıtlardır. Bunların içinde eıki 1 dedikodu mevzuu olan o havadiai •Ü· • • • 

bayrak asacak ve en az bir fener talca· de yasaktır. Her memur sayımın bir heyetten Mahmul, Adil, Ahmet, Sadık tunlarrmrza geçirmelıle hükumetin na· Harderpa9a Haetanesl 
caktır. Bütün resmi ve hususi müesae· an önce bitmesine ve halkın daha faz. ve Mehmet vardır. idare heyeti 24 ki· zan 'dikk~tlni çekrnlı u• t•k%i6ino fır. Haydarpaıada kurulan yeni nüm• 

1 k 1 kaim 1 ktı 'd ekkü'l ed k b I . •at vermı• olmakla memnun~ F-Lat h t • • • t !1L! d -• ıeler, bankalar mümkün olduğu kadar a apa ı amasına ça ıpca r. fl en te, ece ve un ann 12 sı k d. b " d l b"l L L· ·h~d""l ne as anesının 1nıaa ı uu ay an eVVR 
An d l d kik b 1 · • f 1 b l kt en 1 aıına a ge • 1 eceıc vır u le• bitirilemiyecektir. 250 yataklı olar.M 

doonahlac&ktır. Yarın valinin bafkan· a 0 u a tel atta u unan ısla· aa u unaca ır. yi lıraat bilerek çirkin bir rekabet duy- teaia edilen hastanenin doktor ve ec~ 
l:ğında cumhuriyet bayramı için aon tlstik ıenel direktörü Celal ile İltatis· Dün seçim, tam bir intizam ve ıükU· guauna kapılıp ta bize hücum eden ar· cı kadrosu tesbit edilmiıtir. 
bir toplantı yapılacaktır. tik mütellauııı yann geleceklerdir. net içinde yapılmıt ve hiç bir aykırı lıaclapn bu harc!ketine ele dofruw me.. • • • 

ı o Katiplik için soo Kişi 
Başvurdu 

Celil yarın radyoda, öbür gün de Tak- harekete meydan verilmiyerek 450 lektaılılt namına miffe•air olduk. O T 
• tad d b" k nf f" . . At tU k Ksr U U nlverslte de alebe ıım ı yumun a ır o eranı vere- fO or reyını kullanmıfbr. Atılan reyler 8 r upr • y Bitti 
kti At ı·· k k·· rü ü ·• •--- - azımı 1 ce r. büyük bir miktarla teref listesin°m lehi a ur op 1 munaauasına ya- O · · ed • tal be •1!fot • " ba 1 - aıveraıt e, yem e yazımı q-

Adliyedeki açık katiplikleri doldur- Dün Üniversitede bütün aayinı ve nedir. Diğer listelerden ancak 25 tane rın f anacaktır. Yarın alqam saat 5 e bitmİftir. Alınan neticeler, diğer yıU'1 
mak için 10 lira asli maatla alınacak kontrol memurl&nnm ittirakile bir top- kullanılmıtlır. Şoförler yeni idare he- kadar teklif mektuplan kabul edilecelC, ra niabetle daha mem~unlyet vericiditt 
(10) katip için çoiu kadın olmak üze· Jantı yapılmıtlır. Bu toplantıda Eml- yetinden, plika rüsumunun azaltılma- bundan sonra yapılan müracaatler reci- • • * 
re (300) müracaat vaki olmuıtur. Bun· nönü kaymakamı Raif tarafından me- ıı için çalıtılmasmı, yeni seyrüsefer ta· dolunacakhr. C. H. Partisi 
ların İçinde Yüksek Ticaret mektebi ve A., y J AX f k ı;•S. 
Hukuk fakültesi mezunlan da vardır. murlara yapacakları vazifeler anlatıl· limatnamesinin tadil edilmesinin temi- Q8ÇSIZ er Or y8Ç anaca C: "!· Partisinin .. oca.k kons~e~eri .. ı 

mıf, nümuneler gösterilmittir. nini ve mevcut yardım sandıgın"' ın vasi Beledi e rak erlenn· • enJ ..... _ .. _ rllmııtır. Mahallı .. dılekler ıçın laı:ıllt 
Dün bunlann imtihanları yapıldı. Mil· B .. b• "b 1 ... , A • • ... y ço y çım ............... selen makamata muracaat olunacalf 
racaat edenlerden ancak yüzü imtiha· ugun ır tecru e sayıını yapı acagı surette tqkilatlandınlmasmı utemek· sı, agaçsız yerlerin •nrlanması için .b. d'ğ . t ki d t' • '·ef 

ha · ıl -~ gı ı, ı er ıs e er e par ının mer• 
na girmiıtir. ben as ıızdır. tedirler. bet yıllık bir program yapmıflır. heyetine bildirilecektir. 

- Haaaa Beyclilm, duydun mu? 

P•z•r Ol• N•••• 8. Diyor Ki ı 

Kibrit ılrketl de ( IUkı ) adı - lnaaaları•, gittikçe, llkı olan hırıeye 1 
dlıklallklerbala artmakta oldutwa• 16a 
önlat alaıaJr. JW kibritler çıkuacıkm••· 

Haaan B. - Kulak aam•l Kutu'arııı i 1 io• 
deki kibritler yine ekıik çıkac. k o dulttan ıo ra 
adıaı UUıa detiJ bldi 1aba koyaal r nafı ed.r. 



m 
16 Birinci Te.ırfn 

Hergün 
Sovget Dostluğa 

• 
Harbin Gölgesi 

Re•imll Malca/• 
Savulun, hqmetltl para hazretleri 

geçiyor. Ona her kapı ardına kadar a

çık, her yol dümdüzdür. 
insanlar daima kendi icat ettikleri 

• şeylere tapmışlardır. ilk insanlar Alla· 

Sovget Dostlulll nı temsil eden ağaçtan garip töteml~r 

So R 
. lan d U ., yapmışlar, sonra da bunlara tapmı,Jar.. 

vyet usya ile o os ugumuz . . .. 
ei " fh k · ş· di dır. Para da muasır medenıyetın tote-
yası sa asını ço tan geçti. un e- .. .. 

konomik ve kültür sahalarında onlarla midir. Ona herkes tapar. Onun onun· 
elbirliği yapıyoruz. de herkes iğilir. Paranın önünde iğil· 
, istiklal savaşında Sovyetler bize ıor· miyen baf, kendini koruyan namus pek 
C:lular: azdır. 

- Davanızı kazanmak için neye ih· fakat insanlar kendileri icat edip ge• 

tiyacınız var) ne kendilerine mabut yaptıkları bu 
- Mühimmat ve silaha, dedik. k di il ·ı 
B

. .. . il"' L dil uydurma Allahlan gene en erı e 
ıze mühımmat ve ı an ver er. . .. 

Ekonomik istikWimizi kazanmak kınp atm,Iardır. Paranın da bır gun a-
için eavllfa giriştik., gene sordular, kibeti kırılıp atılmaktır. Fak.at o vakte 

- Muvaffak olmak için neye ihti- kadar kendimizi onun terrinden koru· 
Yacınız var) mak. gerektir. Onun hırsı, ruhumuza 

- Makineye, dedik. girmeğe başlarsa, ne şahsiyetimizden, 
Bize makine verdiler. ne ahlalwnızdan eser kalır. 
Siyasi ve ekonomik istiklal savatla· 0 ld w • • b. . So ı-ara para o ugu ıçın, ır ya.ama 

rıtnızda yardununıza koşan vyet dır 1 kada 

SON POSTA 

il H111111etl1J Para Hazretleri il 

konışulanmız, timdi de kültür müna _ vasıtası olarak llzım . şte o r. 

eebetlerini artbrmağa çahfıyorlar. iki ====-==========================================-
ay evvel Moskovada toplanan lran gü
Zel eski eserler sergisine, tıp kongresine 
bizleri de çağırdılar. Ankarada topla· 
ilan tıp kongresine onlar da iştirak etti
ler. Bizim sporculan ikide birde Mos
koya çağınrlar. Bu defa da onlar spor· 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

culannı bize gönderdiler. Oç Yeni Kanun Hazırlandı Siyasal, ekonomik ve kültürel mü
nasebetlerle birbirine bağlı bulunan iki 
lr.onıtu memleketin dostluğu, şimdiye 
kadar tarihin kaydetmediği yeni bir 
Clostluk teklidir. 

ltalyaya karfı zecrt tedbirlerin tat· 
~ikine karar verilmesi, ve İngilterenin 
bu hususta tiddetle harekete başlama
u, yeni ve daha büyük bir harbin baş

e·na Tahrir I<ıymet!eri Yüzde Yirmi 
Beş Nisbetinde indiriliyor 

langıcı olabilir. 
Bu münaaebetle Daily Ekspress ga· 

zetesi diyor ki: 
«İngiltere için harp tehlikesi artıyor, 

Habeşistana ıilih verilmesi ve İtalyaya 
Jıaıı,ı ambargo konmaaı harp demektir. 
tünkü, ltalyaya veya müstemlekeleri
ne giden gemiler durdurulup muayene 
~ilecek demektir. Bu ise bir harp ha· 
reketidir. 

Ankara, 15 (A.A)- C.H. Par
tiıl kamutay gurupu idare heyeti 
bqkanLjandan: 

C. H. Partili kamutaJ gurupu 
bugUa Dr. Cemal Tuncanın ba,. 
kanhtında toplaamııtır. 

Iımet ln3nD, hDk6metin uaa
larını kararlaıtardıiı tedbir!er ve 
bUyllk mıcllıe takdim etmekte 
buluaduiu kanun llyibaları .hak• 
kında partiye malümat vermııtir. 

idare teıkilltanda ftçUncO umu· 
m1 mtlfettqllk lhdaıını bildirmlı 
ve Bitliı, Artvin, Hakklri Yiliyet• 
(erbain yeniden lhdaıı ve ayrıca 
Çapakçur mıntakaaında ve Der
almde birer Yiliyet teıkill karaıı-
laımııtar. 

«Harpten yana olanlar faaliyette -
Clirler. Lord Sesil Süveyş kanalının ka
Patılınasını teklif ediyor. Diğer radikal 
lazeteler ltalyaya karşı ceza mahiye
tinde tedbir alınmasını istiyorlar. Ba
zıları da yeni intihapta hükfunete Sü
~eyş kanalını kapamak gibi kuvvetli Muozur Ylllyeti adım alacak 
tedbirler almak hususunda salahiyet olan Dersim mıntakasında yol, 
'terilınesini teklif ediyorlar. Yani bizi k rakol ve mektep gibi kllltllr, 
Zorla harbe sürüklüyorlar.» aay•· ye baJındırbk tedblrlerile 

F lik aı ., k d' 
ilhakika timdi en büyük teh · e ıılahat dDıllnlllme te ır. 

ltalyaya karşı ambargo tatbik etmeye lamet fa3a8, hDkOmetla Gç 
lcaıkacak olan İngiliz gemilerile İtalyan mıl1 kanun hawladıtım bildlr
aeınilerinin karşılıklı vaziyetidir. İngi· mlftlr. Bunlardan birisL bina 
lfzler Habeşistana silah ve mühimmat tahrir loymetlerinde y&zde 2S 
IÖtüren gemileri durdurup araştırma t uil kabul edilmeıine, bir1al de 
Yapnıağa kalkarlarsa akıbet ne olur pek a:azl •• blna yerıllerillİD haaual 
1'eatirilemez. • d rl lttlı 
....... _.... ... , ····- - ldarılere ev •• • • 

Pren• Pol Pariı Baıbakaa badem muamı .. 
alala mali pgl bakımından ldar .. 

Ve Londraga de m•h•m bir ..ıah oıacatmd• 

G 
ıll'ar etmlftlr. idigor Baıbakaa ıaanı, BçlncD ka• 

Bel(ı'rat ıs (A.A.) - Naib prens na• olarak, ıayım yerplnde de 
Paul ile premea Olga ve prens Arsen, indirmeyi tayla ıdea kanun llyl• 
l'eanıi bir tebliide de bildirildiii sibl, basmaa Kamutay• takdim ıdll-

r Kabine Dün Yenil 
Kararlar Verdi 

Anlctll'•, IS ( A A.) - /er• Y•· 
lcllı•rl H•11•ti haıii• Bt11bak•11 
l•M•I l111S11ilnün 6•ık•nlıjı •ltııtda 
toplanar•lc ••ht•li/ iıler lz•rt11d• 
görlJım•lertl• 6alaıunaı o• h ı,. 
l•r• alt /Cararlar v•rmiıtir. 

mekte olduğunu haber \'ermiştir. 
Koyun \'e emaali kliçll hay

vanlarda yUzde 20 ye ve sığır ve 
btıyUk hayvanlarda yüzde 33 ten 

Bir Türk Heyeti 
ltalya'da 

yüzde 50 ye kadar indirme dlltll• 
nulmUı.Ur. 

l:i qbakan, Karadeniz kı111ın
daki m aır mahıul8nlba gerek pe
tln ye gerek Yereaiye halinde 
ihtıkira maruz kalma••• içi• 
Ziraat bankasınca fiyatın kontrol 
edl.mea.ne mllteallik tedbirler dl
tünilldliğünll ı6ylemiftir. 

Bundan ıonra ba.ıbakan, dıt 
hadiseler hakkında kıaa mal6mat 
vererek sözU Ştıkrll Kayaya ver
mit ve ŞUkrU Kaya, Cemiyeti 
AkHm kararlan hakkında par
tiyi haberd ;ir etmiftir. 

Iran Dış Bakanı 
Moskova'da 

Milan 15 (A.A.) -Türk heyeti ve Moakova 15 (A.A.) - BaraJ'a ıel· 
Türkiye cumuriyetinin bir delegeai, bi· mekte olan İran dıt bakanı Kbimt han 
rinci araıuluaal havacılık sergisini gez• bayanile birlikte Leningrada gelmittir• 
mitlerdir. Türk heyeti, Milanoda iki Misafirler İran aergiaini ziyaret etmİf'o. 
~fta kalacaktır. lerdir. 

Sayım Memurlarına 
Konferans 

Ankara, 15 (A.A) - Buglln 
7ekünu 2500 klflye halli olan 
Ankara ıehrl ıayım ve kontrol 
memurlanna HalkeYlnde lıtatlıtlk 
ıenel clirekt3rD Celil Aybar Ye 
maaYlnl Selim Aykut tarafmdaa 
konferaDI verllaaif, memurlann 
tereddlıt etUklerl yerler izah olun
mqtur. 

Aym 17 inci ,Onl de lataabul 
radyoıu yaııtaılle ve buau mD• 
teaklp Takılm ıtadında iıtatiıtlk 
ıenel dlrekt6r0 lıtanbul ıa11m 
memurlarına ıaJllD hakkında lza• 
hat yerec .. ktlr. 

Hindistandaki f ayan 
Hareketi Bastırıldı 

Londra, 16 (Özel) - Hintli .. 
tandan ıelen haberlere ıBre p. 
mal hudutlanndaki iıyaa lıareklb 
tamamlle baatırılmııtır. S.•kedl
len aıkerlerlo ıelecek •J ıamn
da kııla' arma d6nebileceldul tah
min ediliyor. 

lzmirda Pzum Satıfı 
lzmir 15 (A.A.) - Bu,en hona· 

da bet kurut on paradan on aekis 
kuruta kadar 7597 çuval laflm 1&• 

blmııtır. Bütün aatıı yekinu 306188 
çuvaldır. 

,----------------..... 
Sözün Kısası 

Alt Tarafı 
Sağlık! 

--------Ek· l• 
Herif küfürbazmıpp. Önüne gelene. 

mutlaka yakası açılmadık bir küfür bu
lur, basarmıt kantarhyı... Delikanlının 
biri, arkadaşlarile iddiaya girİfmİf: 

- Bu adam bana kartı edecek küfür 
bulamazf 

- Haydi, git itine 1 Herifte ne kü· 
fürler var; hiç bulamaz olur mu) 

Delikanlı: 

- Eh, peki f demif. Halep oradaysa. 
arşın burada. Yanına aidelim de görür-
sün üz. 

Hep birden kalkıp gitmitler. Deli • 
kanlı, küfürbaza demİf ki: 

- Bay birader 1 Ben çocukluğum
dan beri ahlak namına bir teY tanımam.' 
insanların ayıp saydıkları her teY in
dimde mübahtır. Anam, an•mm ana
sı, soyca fahişedirler. Babamla dedem 
bunu bilir ve kanlanna da yardım e
derler. Bir kardqim yankeaici, öteki 
muhabbet tellalıdır. Üg kız brdetimin 
üçü de sermayedir. Sana haber verme• 
ğe geldim. 

- Küfürbaz, delikanlının yüzüne 
bakmış, bakmıf: 

- Bana, söyliyecek söz bırakma • 
dın .. deınit; alt tarah, eağhld. 

* Dünkü Son Postada, Galatada vuk\ 
bulan bir otomobil lranıınm tafailltı .. 
nı okurken, yukarıki hm akhma gel· 
di. 

Gazetenin verdiği tafsillta '6re, ka· 
zaya sebep olan otomobiHn ewafı f\l'" 
dur: 

1 - Otomobil bir vergi memurunun 
anasına aittir. 2 - Bir yı)danberldlr ka· 
çak işlemektedir. 3 • Frenleri tamamile 
bozuktur. 4 - Şoförün yaı11adıa. a&rcü· 
lük eden muavinin bir a6z(l lr.&, 8telü 
sakattır. 5 - Çiinediklerl goouia, toför.. 
le muavini, çiğneyip te yb m.tro Jra. 
dar sürükledikten sonra .ettllderl haltın 
farkında olmuşlardır! 

Anlıyorsunuz ya: Bana eöyliyec~ 
söz kalmıyor. Alt tarafı aibkl ._ .................... ___________ _ 

Müzelerdeki lalim 
MeıkôkAb 

Ankara ( Özel ) - MtlHI.,._ 
mizdeld lıllm meıldklbm tualf 
etmek ve kıymetleacllrmek lcia 
Almanya'dan getlrtllmeal11e karu 
Yerilen Profeı6r M. Foach'ıı 
muka•elenameal kındhlne ı&ad .. 
rilmlttlr. Profea6rtba on b11 ıtl•• 
kadar Ankaraya plecetf n 
Knltllr Bakanhjile temaılarma 
baılayacafa beklenmektedir. M. 
F oıch d8rt yD• Ura Gcret ala• 
caktır. 

lngiltere Madencilerinin 
Grevi 

Londra, 16 (Ôıel) - ID,Ot .. 
rede Gal eyaletindeki madealer
dea birinde madencUer blrDlla• 
menıup bulunmaya 90 maden 
ameleıl lltlhdam eclllmeal IHdnı 
o madeade çalıpa amel• ıre• 
illa etmftlerdL Bu ıre•, cİYUID3 
dald madenlere de alrayet ıttl
iinden buılln o haYallde itini 
bırakan maden ameleıım. mlktan 
5000 e balli olmaktadır. 

diiıı Pariae hareket etnütlerdir. Seya• ~;;:=======~=======:=_:=::=::==:====:~============\ la.tiııa maçı belli detlldir. Siyaaal ma- (- J N A N 1 S T E R 1 N A N M A J l ıran Dıt Bakanı Moakova'dı 
la.filde, prem Paulun Londraya da si· J STER Moıkova. 12 ( A.A) - Iran 
decefi bildirilmektedir. - Dıt Dıı Bakanı Kbıml reflkıllle 
Aıkerlik lılerlnde Alman v.ı ... lataabalua •·tu. biti• ~lrklr•••• eHll bir ılt ltial hallecllYerecekler. Tallmallla•• pkab ltlrkat birlikte buraya gelmlftlr. 

x.ı el • Sllt •H•l•IL Beleclır•ler ba lfl keaell •r oldu. A1ludw Beledl1enla lnı talimata tatbike 
Serbeıtli•• •erdi var ıhrall. ed•••.ıaee lattkOm•t bir tall•ataa•• plqtıtıaı lfltlrorH. Giyimlere •tlblr konacals, dtler lzmı·r'de O •• ı· ti 

Bertin 1
.. (A. A.) _ .a. -kerllk batlarıa• ,. zum ıa an 
iJ '" el Stlt 

1 
lal taul• f9la birçok ka11tlar kordu. at IHrlad• taııamıraoak falan filin ... 

ltleriode 'Almanya ıeferberlliJal .. :'1ı.•d:· Beled:,.ıer bu tallmab tatbik et••k ıaretll• Fakat ılt JI•• o ılt, ılt meaeleıl ,ıae o ••Ml• lzmlr, 15 ( A.A) - Buglla 
J•nlden ılde •tme.a ızerbıe v boraada S kurut 2a uatlmdea 
Verıay muabıde.Ue kapatalmll r iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 14.SO kuruia kadar 7801 ca•al 
loan Bllylk A "man Harp Akad• lalim ıablmıtbrr. 
•lai tabu acılmııtar. 



4 Sayfa 

Nöbetçi 
Eczaneler 

SOJf POSTA 

MEMLEKET HABERLER 

liyor. 

Yüzlerce araba sahayı ka.,.._.,_ ı,.. · 
yarJu, sayıp sayıp yiildetiyorlıv, ge • 

rekli yerlere yolluyorlar. 

Tekirdağ:mda meyva bol Fakat bat· 
ka yerlere bakınca biraz pahalı. Yalnız 

Patar*-1 

• Ağız Temizliği 
Gelen hasta nefesinin koktuğundıtfl 
yanındakilere rahatsızlık verdiğini -.e 
bu yüzden izdivaç edecelc bir eş bu 
lamadığını .Gyledi. Muayene cttJJll 
ciğerleri sağlamdı. 

Midesinde teşrihi bir tagayyür yoktıı 
S.d~ fazla ekıi}ik yapıyordu. 
Diı etleri de pşmif Ye dokununca k 

nıyowdu. Dişlerini temiz tutmU)i c 
du, fırçalamıyordu. Vakitli vakit 
ne bulursa mideaini dolduran ve i 
dedi bir hazım bozukl~un ugnY 1 

bu gence günde üç defa ve çiğni 
rek ekşisiz yemek yemesini, yeme 
)erde Afyon maden suyu içmesi 
dişlerini gece yatarken ve sabah gu 

de iki defa mutlak surette fırcıı 
lamasını, ağızdaki kokunun fazla ek· 
fi]ikten ve diş etlerindeki iltihaptan 
ileri geldiğini söyledim .• 

r) l!u noUarı kulp Hklayınıı, 1ı:bıııl 
Wr • ~--· Y•P'fbnp lc.Oeh9iyon ,_,,
au. S.llınu ıı.amaauau.la bu ..-ı.r iti' 
i•kter albl lmdadıoııı:;a yetlt•b l ı. 



16 Blrind Tepi 

~-(,U- D u ...... Yf.I ' 
~~ ·~ . 

----Dört Defa 
Evlendikten 

lngllterede : 

SON POSTA 

IİARİC:İ TELGRAFLAR 

16-10-35 it ı ~ ~ S T Nol4 lerin ~iızlannı ka~1?'·.. -!a~yai F~di ~y v~. _Sana da töyle· .. - Zekiye, paketi eçnnf, !- de. ne 
~ n L .se.ı yavqı.m.,, ütnyordu: dimdı hanı t Zekiye11 tirkete aldıran sönün. atet1 a1 1mmm deriden • e1 

T 1 

- Kapatbm ama, elJe, avuçta .da ıenç .•• O ela, o firkette p ... Eh, her çantası ... 
~r 1/L yr N L b Q Wr ,eyler kalmadı gibi ... Sai olaun ço- gün deiilae bile, sün ..... filin aörii· Otüyü, llkarayı ocaim kwrma 

- 1::11::: f-, 1:::: • cuc:aldar da, aoz anlamıyorlar .. Para· fÜP konUfUyorlar ... Bir hafta oluyor, koymutlu: 
1H*H"'*'*ffi" d ki · · 1mia • Zek · likırdı anamda sah .. .. be-

l '--~-- lan, ıeliti çiiaü, ekmekçİIİ, ay bafmda kapıya da· ~ ıör. üctilerı ~, ıra tan aelc:lı gb-ı· • ıye, wdu .. ! ele; • PDN u, .. - Ama çok güzel. .. Benim bile ~-
.. pten aldıiı •.~~Uf ıe andılar.. Savsaklamakla defolur be· bi sevın ~· ~Y~ çora~ a • ; a nım 1 ~m sun llllf-00 

• e ~u- zımın suyu aktı ... Zeldyenin ..mna-
~zel katlıyor, buyük çamatır pe- r.w değil .. Hele 0 bakkal, bele 0 bak· lumda~ ı~u, .~~ de ıstedi. On- nuebe le . oz .•çılmıt, ~mı bilmiyo- ni sorma... Eier yanına almumt ol • 
tıne koyuyordu: • hiç IÖZ anlamıyor .. lnaı. larda gordü, Hunyde durur mu? Üç rum. Zekıyenm aevezeliii malum ... saydı, s&tetitclim. G&Gnen, sen eh 

- Yarısından fazlaıı ~ı:!u gı· kail Aman: .. ıün1erce JÜsüstiİ kal- aybldann zamanı da yaklatıyor. Halbu- Münasebet dütürerek 8Öıl IÖylema bejeneceluin. •• 
Li.. Birazdan ütüye ~ö~uı:mi r::;: mazı~~· mt kapı pim•, gider iri üç ayhldan bekliyen alacakblar da ki... Ne münaeebelle ile, sôylemif... Ottiye kömGr döküyordu: 
Ütü maaasını ~a ıettrclim ' da.·· balcblm praiı... Onu savar· var. Artık, onlara, ne makamdan prkı Sah pnü olmUf, Zekiye, aöyJediJd,.j. - Bu çantanın qini, Pakize bir cliik-
lan~ ütü.Ie~e~e:·· donuk donuk açanın, m, tekrar mt kapı ... Bu okuyaca;ım, bilmiyonım! Gicfit, ı•c:ht ni unutmUf ... Yalnız biz, evde sofrayı kin camekinuıda ıôrmüt, aelm lira· 

Gozlerımın ıçıne un, •Tlll&ZS L-~-. ı o ...L. .-:.1- ka ..ı~.. senin uıla-ır-.acn.. • ki le ·-·'-••hı.. o...-. ... ·· ele • • B :::L --•..!- r-Lak d • sef bekkalm llCllQl91 aa •--• • uıı:JKut ,,____ • çaçe er --.......,-.. ~ ya, lllllf· u zanwaua--. .. ., U pa• 
ıyo5r u. d" 8:..:ı ...... edin .. k er.:_,:. Kapıya k--1.+. .. , hepsine 'tekrar bahçeye çılmu,, kuruyan bır doğduklan gün, kendi kendimize ziy• ra mı? 

- en, epey il' va- • aap •-· · · ut-- kamisolla, iki ömlek .._,, 
caba baıta mı? diye merak ettun. yn merak anlatmaktan nefes tüket • 1 sepete fet çekeriz ... Sah ıüaü, öile payclomn- Kömüriba üatüne boruyu otartlu Ye 

Araı;nı bu kadar uzatmaz~~· Yo~- •eden, evin ifiai p:ünü J&PID&ia ıı- istif ediyon:la: da, Ferci Bey, Zekiyenin yanma pi- mangaldan DMf& ile akbiı at1"-i l»-
aa, dıpnya bir 1ere mi pttin, • • m vakit ~ ki... Baktım, olacak - Yana pce aipfetimiz nr ... Ne- mit, süalü kiilda anlı bir .,_ket mal· rudan içeri atb: 

din?.. Aman, ıizin i_1in~ .. de :;; ~ cleiil .. Her kapı phmp yürek oy· ye ,.......... ıa.i Jiziime balayonun? 1D1f: Tebrik .-üa efendim, .-m. _ Aiu' .p ,_ar ... Oti •• 11• 
Herkes kendi derdinı d~ derdini namumdan bit hutahldanaa tutula- Öyle ya, f&fmakta hakbsm ... Btr ta • Bu da benim tarafundan ldiçük bir,.. kadar ipteldleria de ~ ....__ 
bıkıyor, yorulaJor; ıis, ileamı ., 0 kaclar 1oruldajuma, dil raftan ,....a:hktan, aalmabclan fikiyet diıir... Çantayı~ tolE t*. pis 
dinliyorsunuz... ~ ıöre, bari, birine olauıı me- et; Wr taraftan da ziyafetler pik.·· A· b6an abla, ince aigarumı elinde ..ı- zarif .. Gel _.)sihri, t. .... Wına-

Bahçe tarafıaa ~~-=de pek te- ram anJata&ilaem ... Biri, clecliiiaden yaiuıcla ~u yok,bq~ fesliyan ta- hyarak rıGliimatlyordu: eh ... Zekiye, pik wwwludur .. Hediyeyi 
- Sonbahar pnetı sün o.ha üç ayhldarm alınma· brl Halinn• ona benziyor ama, mec- _Zekiye,,......... ..• Neyi tebrik et- ... 11 N IMnlar-7 A, c11ay.c1a m&n• 

ı~ıiz ... Nerede, o ~~': 1~ sün; ::z-w;: buçuk •J varch. Senden i:yi bcıriyet! .. Ba da talihimizin bir cilYe· tiiini IOnDUf ... Ka, IÖziiDi salnnllllls MI albnda hlnws ... Peld, ne JaPUD? 
ıı. ··1AÇamahz d 1~.~:ı:~ckuruJUverir .. olmum, bir taaıdıjmm TUdır ona ha· si. .. Zaten ~b birbirini ko- IOl'U'. Ben olsam, atamr, tutulur, ~ O.. Wr hediJe mi alsm? A,.U laımet· 
as, a ~ e ~... ü• ber öndenfim, pldi. Mut cüzdanım valanmf ! Çok uus•u... nnw.dnn Bu tıefer, Fenli BeJ Pfll' • .. Wr f8J almak icap etma mi? Ye:& 

Dertlı dertli sfild • ~ 1 ._ __ ..ı.....ı- ... __ , __ L-L-eve baktı. a.-n.. ~- -- ~ı --'...!.- "\~ -,. ---• • • ? F'-...11! -• busünleri ae anJ•· v...., ~ '""°'" ~ " · ··· mıt-- ._....., --..-.- • ..., uaıs ..... .... ...... vennz aua uvrı :-- :C•l:,e: pek zor- Hele bu se- içini çekerek, 111aame durgun dur· - Ginet çekilse de ııokhia daha mi? cle)iuce Zelifecle ,.Eak abmf... brta zaten mahçubaz. Zekiyeye it bal-
:ı~ ... ben" pek korkutuJOI'··· Zeki· Wdl· bir yanıp saat ıituw... tJnutkanlıima ıüJütmiifler ... Bu ka- duiu için de kuru tetelddhcleu ...... 
:re~i :fa,ün~yorum, hep •• Yavrucak. su:_ ~ la,anm da onuna kıya- Ko~undan tütiin ~ çıkardı, ~ kihuca verilen bir ~ye ~ul e- bir teY ~ .. 
0 :....ı. b lardi ne yapacak?. H . ..ı- evvel vücut saih· bodur ıskemleye oturdu, bır..,.... ..,.. dilmez olur mu? 1,, hediyede deiil. ço- Tathia çıktı, biraz IODra bir tahta 

' I05ua ava b mam er teJucu ., ~· • ! y _L....._ il -:L• •---..... 1• : • • • ı.. • • H--'...! eh· ........ anm ...... e -~9!•-•-- ...:L.: .....ı.. .-L :.....ı ..z.._ Yüzü bir laf bava1115wı ... -7 . ., Ama, fais yerecemnpm.. mu· • --- llD&laJI llUl"1llUCI' •- ıçwer.. ..,._. ••-
Se '.. .. • li, neler oldu? Bilmi- ..... daha mı lfi? Parayı - Bak, nereden nereye? Şe,tanm hatır almak... el: 

.. n ~oArun~:ecla, ne yaptmız? eli- me, iJica -~~I DMbm ~ iti yok, bizimle uinfıyor Allkil z.ki. Kalktı, taflıja sıktı, biru 101ira biı (Arba wr> 
ıonun y .,_,m ._

1 
Ait· abnca, .,...__.. ' 

Ye aormuyorswı. .. BaL ı, kuablt 



Baron Aloizi Roma Rad
yosunda Ateş Püskürdü 

Roma, (Radyo ) - Ulualar Sosyetulndeki itaya bqmurahhaaı 
Baron A olzl, zecri tedbirler mllnae betile çok hiddetli bir ıGyleY 
Yermiıtir. 

Baron Alolzi, maıon1arla komllnlıtlerin Ye aoıyallıtlerln Romayı 
altetmek lıtedikleriai, fakat ltalya medenlyetlala, dtlfmaalanm 
amana ıelirecejiai, ••eri tedbirlerin dlnyaJI bir harbe ı&rlldiy .. 
cejini ıöylemiı ve Amıpa hakkında çolr atır lreUmeJer lrnJJanmqbr. 

Kalabalık Habeş Orduları 
Cephelere Gidiyor 

(Baı tarafı birinci yüzde) ruplumı claiıbmf, Aml.la1t'nin fi-
lqbnlmamıfbr. so bin kadar ... mal ,amaçlarmda 300 pchrbk bir Ha
Adiubaba civarmcla toplwnıfbr. bet lmnrıalum bombardıman etmit ve 
Bunlar ikinci bir ihtiyat kuvvet tetkil Belmariencleld miihinnnat depoamıu 
etmektedirt.. Sti babm iN hafta için· infilak attirmittir. 
ele cepheye hareket edecektir. Garp :ra11umda 1..u halk muta· 
10000 lhllJ• Askeri Cep- vaat etwek -. fta1Ju lmnetlemı-

h•d• Hastalandı müraaata dnam eh aektedir. 
Porbait, IS (A.A.) -Cephede ek· • • • 

aerisi malaryadm ham'-"""f olan Ahaaa y.._ 
on bin ltai:ranm Siiven b-hndan Ro.., 15 ( ÔUI ) - ltaı,a 
seçtiii bildiril11wlrt.fir. •dalaruua Habetfatucla tlmdiye 

(Son POlta: Yani bunlar Afribdm kadar 4000 kilometre murabbaı ltal,..,.. dönüyor.) uhaımda bir 7er ltıaJ etmlf 
Hab•t Ordular1 Birbiri Ar· oldukları bUdirlUror. 
k••ına Ceph•r• Clldlıorler • • • 
Aclillıbaha, 15 (A.A. Hava) - ıo Cenup Cephealna 

ainlük muharebeden....., tehriD Iİ- Moıadiıçlo, 15 (A.A)- Ajan .. 
deii • • verliler L- lana Harrar'du alıp 1a,dıldan 

=--~Wra~~ haberlere ıare, ltalyaa açakfll .. 
lan Carracher ahalialnln ilerine 

mektedir. Küile tefleri. kuzey ve P. ylllerce bomba atm11lar, kaclaa 
ney ceplıelerine &itmek iare, kıt'ala- çoealdan lldllrmDtlerclJI. 
nnm batmda her ıin tehirden 1999 Aym haberlere ıare, bir ltal-
mektedirler. Halk, enelden ahttaiı JU uçaja dGflrllmlfttır. 
için, fİmc:Iİ burada dnamh mnıtte İfİ- Ba haberlerin a11l ve .... 
tilen harp Mlleri ile muzika,.. zaJJf bir yoktur. Cllaka bu hacumlar lael 
aJilca a&termektedir. bir mabat takip etmekte idi. 

Hükomet otoriteleri, muhariplere Filhakika ltalyaa uçaklan bir ı .. 
lilih dağıtmaktadJr. vaam depoıunu imha etmftler ve 

• • , ıeçenlerde ltalyu latalan tara• 

'

imal Cephesinde faaclaa lııal edilen Gerlopblye 
dojra yOrlmekte olan Deıae 

Adisababa, IS (A.A.) - lmpua. Nwiba kolunu kanflırmlflarclır. 
tor, ffüet topraldumdan en ufak llir halfan SevklJab 
puçanm bile lta1,..nLum eline ıeçm. Roma, 18 (ÔzeJ) - Bu hafta 
line muvafakat edemiyeeePü IÖyle. lçlncle birçok Italya vaparlan, 
miftyir. • Şarki Afrikaya ta11are, piyade, 

SON DAKİKA·-----
TELGRAF, TELEFON, TELSiZ 

Habeş Ordusu Şimal e e· 
Çevirme Hareketi Hazırlıy 

Adlıababa, 15 ( A. A. ) - Bu,aa çok yalanda ı ilk kollan Uul ylrllmealne cleYam etm 
harp hlcliaelerlaln l•ldtaf adecetlal alıteru bıu ltalyan tay1arelerlnin flmclldu Adiaababa • 
ı..,etler balanmaktaclar. delDiryola ilerinde uçmakta balanmaa, 

Oıadeado Habetler cenap ltaı1aa orduanan f6rdlklerl takdirde ltalyanlann ba demi 
' bombardımaa edeceklerini ve bu aaretle A 

aol ceaa~ yanlarında anemll miktarda ku ••et tahtft banın denizle irtibatına k ... blleceklerlnl 1apat 
ıtmıktedirler. Bununla beraber, ltal1aa orduauaoa mıktedir. ...... 

italyan Sağ Cenahı Tehlikede 
Şimalde Raı S.J111D, Makalle .. hrl civannda Bertin real bbllel• efraduua Acllaababa 

topluma hareketi yapmaktadır. sa,ıeadljiae ıare, ıeJlflerl dddl bir ...... hallal almaftar. 
orada Ita11an UerleyİflDID labı ıeçmek latiyecektlr. merkezi •• civan mabarlplerle o derece dola 

(larpte, ... .,.... Abama en.na. ı•çlrea imparator, mahtemel olarak, birçok ka 
rerl.U.e dlW1erl bakknula ..ır ftl'ecektlr. 

ltalrulena ut ceaahım tahcllt etmiJe laamlan- Mide, oldukça &aarH miktarda harp maJuaMJJllllll 
m.ırt& olduldan talama edilmektedir. Fakat m..- " bUhaıaa laılllz Somali'aiadea bialerce 
har r .... (61hln eenabandakl Gojam e1aletln- ıebalt bulUIUllamaa rajmea, Aclllababa'da 
deki layan hareketleri prpteld Habeı lmnetlerlal maharlplarl teçhil edecek miktarda .Uü .. 
aaemll ıuntte lflcll et.ekten ıerl kabmpcaktar. .. .... cllr. 

• -tc • 

Habeş AskerleriMaklneden Korktula 
Bufb imparator, yamnda al bakam oldup ••na çabaldaldan Wflllllc{a ....,....ıarcla. 

halde,· V alleıo' daa ı•l•n 20 bin ldtlJI karfllamaja Bu •hepten dola,a Habef ukerlerl her 
titmlfUr. Bunlar hlk6met merked 7anında Rourre çarpıp1adaa tevakki ebaİflerdlr. 
mevkinde kararıllı lcurmaflarclır. Ad" b hacla -~n H 

Makalle'dea bUdlrllclltla• ıan, Raı Se)'llm or- 118 a UDD9Ulleljine alre. abell• 
duaundaa ileri ıaaderllea aıkerler, ltalyanlar tara- her tirli ••1daa muharebeaiaclu kaçm 
faadan Adaanıa cenubu earldalnde Hualea ve Abora tabl7ulne rajmea Ru S.1um orcluau, Mablle' 
aramadaki dtb: arazide Deri harelcib için kallamlan fimaU ıarbl ve flmall ıarldmadeld 
hafif blcum arabalan Ue mWa otomobillerin ma- mevkllndı tutunmı1a çalıpcaktu. 

"" "' .. Sol Cenahta Bir Habeş Taarruzu 
Aamıra, 13 ( A.A) - Aklam'ua aaptından Raa Seyam'aa Abum'aa prblndea ltal7an 

aonra Tipe cephHI tfmdl Abum'un ıarblnde cenahuu aorlamak lçla ıenlı bir hareket 1apda 
Adlpat'ıa ceaubaacla 30 kilometre kadar ilerden lecefi uuedllmektedl~ Aym umanda aol 
ıeçmektedir. tanda bir Habeı taarrma beldemektadir. 

Zecri Tedbirlerden 
Zarar Görenlere 

Tavizat 

Üçüncü Zecri Tedbirle 
De Tatbik Ediliyor 

Muharebeler ............, banda bir- 11bhl1e ve cllier 11mflara memp 
birini tutma:ran haberler c1o1atmaJrta- 12 bin kadar aıker ,atnrecektlr. 
dır. Birincihtrinin 10 undanberi resmi Roma, 16 (Özel) -Malta ıön6118-
lüç bir haber verihnemiftir. Baza J'&Jlll• lerinden mürekkep bin kiti cloiu Afri. 
blara göre, Ru Sebahtin oila General ...... MVkeclilmiftir. Aynca lzmir. Laadra, 16 (Özel) - Mtifterek 
Kaot•, pek milfldil bir mnkide •• elen ıelen ltal,... sin611üleri de MVke- :ranhm tab komitesi basün içtima el· 
lunmaktadar. dilmek üwreclir. mit ve lapuı,.. clehcesi komitenin r. 

Ceaene, 11 (Ôzel) - Tlll komite dDa topladı. ltal1a1a 
almacak llçlblc8 zecri tedbirleri kararlqbrcla. On Mimler ko 
linin ba,nnkll toplaat~11Dda tudlk edilecek olaa bu karara 
harbin devamını kolaylafbracak .. hlyette olu her Çeflt 1 
maddelerin ltalyaya ıaa8erllmal 1aaak edilecektir. Aynca Gene bu taJialara ıöre, Ru ıc...a, lt.IJ•n Erklnıharblre Relal ia1iibae intihap edilmiftir. 

Asama ilinde ve Holulo t.ölaesinde Afrlkada ltaı,..,.. kartı •lmecak ildl..dl ted-
ltal,... lat'alan tarafmdan ~. ~ '!.(Özel) - .......... lirı.den mutazarnr olacak milletlse 

Ayni zamaacla Ru Senumma em- mharW,. rem Manıpl B.clos&Jo E- tavizat ysiJmeai hakknHald teklifi 
ri altındaki lana11 uliyenin timdi A- ritreye aitmiftir. Onda ltal:ra ordula- mnzuu behMderelr, hiç bir millete 
cmnm ııo kilometre lfineJİnde ..... nnm ~ aesıeceii ... tavizat verilemiyec:ejini, ancak her 
lunduia .a,lemnektedir. berlm doiru deiildir. ...Jilletin zannm haddi upri)'e indir· 

Habetle Bir laran Ma? 
Adua, IS (A. A.) - Buradaki 

ltalyu mahaliline plea baza ha· 
berlve ıare, Dojjam'da layıa 
bqaıtermiftlr. 

Afrlk•d•kl it.ifa Donanma• mek için icap eden tedbirlerin ittihaz 
Kahire, ıs (A.A.) - Bu dalriada eclileceiini sö1lemiflir. 

dola Afrikuı ealumcla applald ltaı. ltal:raya kartı almecak ilduacll ted
JUI ıemilerinin mnc:at olda;a Midi- lairlerden her milHin ne kadar mata
rilmektedir: zamr olac:ainu teüt etmek için ltal-

lki llnnuBr, bir tanve ıemiai, :ranm ithalat •• ihracat iatati8tiklerin 
cltirt tmpito, Miriz clmjplb ve dirt tetkik .....,... bnr fm1mif*. 

lt.ipdan Bir ... O.ha 
~...-. 

Maavin ..... ........: iki ... 
nialb pim;, cliSrt eahrmç ...... Od Roma, ıs (A.A.) - Zecri teclairler 
••ne ,..W n bir llMlo ımlİli. haklnnm brar almm"'me raimm, 

Bir aenu .... Maan.da ct.nir- ftalJu a1ua1u aoqeteei çerçeveli için 

lthalltma bo7kot Japalacalcbr. 

Cenptan Gir•n Bir Mel'un Hakkın 
daki Tahkikat Neticelendi 

Ankaradaa bir aabah ıaaetealne hDtllrllclllln• fire Lala bir 
utla cenup hadaduadu topraldarmma tlrerek yakayı ele 
bir ıaluı hakkında açalan tahlcikat aeticelenmlf Ye lf adU,eye la 
etmiftir. Mahakemeıi pek 1aluada Ankarada yapdacaktar. 

Bu muele baklanda blkametia bmutay toplaataaaada beyan 
bulunma• kuvvetle muhtemeldir. 

Sulh Sesleri 
(Bq taralı birinci ~e) cek ve ba topraklar Is 

Yerilmekle ve LavaJm ltalp11 • ltalyama kontrolana tamJ• 
Habet harbbae nihayet Yerecek bir proje ltal bb ...... ..., 

layaa, Ru Haila'nan yerini 
...... ..u Raı ı...u·,a kar-
11clar. Yerli halle Ru Haila'nua 
Luenal adaıına zincirle batla 
olarak müpuı oldajuaa ........ 
diyor. ltalyan hatlatma Otica 
eclea Hab..ıer, Gojja• hallmua 
Raı lmnaya kaqa mlthlt bir kin 
balediJderiDI bildiriyorlar. 

M•eollnlnln Ollu ..,.k Bir 
Kua Atlatb 

lemİfllr. 

r 
lngUtere'den 

TUrklye Hava Turunun 
4\ . Birincisi Belll Oldu 

basa tekliflerde bu 'uduja talmı. lecek bir ot. 
eilmektedlr. Fakat Londnda I A• • 
blyle bir teYUauta dair r...ı de•d 
hiç bir malamat yoktur. ,1 

Laadra, il (o.t) - Ma.aJinin 
lanueci oila Brilno mlWm lair imza 
atlatnnfbr. Tanar-ile Meh• cihr 

Fransa'ya 
Bir ihtar 

tincleld U .. L- --"1.........! -İnde· g. ~-•---t ._...._.. Parla, 16 (A.A) - wgiltere ll'i-
prlmn atefe lldulmut. taJJWeai llir m• babnJ Çemberl&)'D, burada 
Ds lmrtun ,_....mu,, ~le sai- Olkaa Pati Saar gueteıi.. demit-
Je clönebilmittir. tir ki ı 

T•narelerln Bombardımanı "Slı ltalya ile olu doıtlufunu· 
ı• bir tar fa bırak~.P Ye Heri ted· 

Roma. 10 (A.A.) - Dün ..ı.h ve birlerin tatbiki ifin._imlt l>eraber 
öiledea IOIU'a uçaklar Mealle ceau- yüriimes...US, Almaa,. u. bir .... 
.... Dtif uçutlan ,.,.. ..... .... .... k ••t1maliade11 .......... 
cloira U.wm mijwllih lfabet 111· ...... _.. _________ _. 

Hava balllklerimlz terafıadu 
ıapalaa Ttlrldye turuaua neticeli 
abndıja Aakaradaa blldlrllJor. 
Tara siren hava blllklerlmizln 
hapll ylkıek muwaffalayetier 
~atermftlerdlr. 

Y apdn lneedea iaceye tel· 
ldklerle Eıkltehlr alayı a menıap 
bllljQn az· bir pu farkUe 
Wrlncl- ıelcliil teahit ec:lilmiıtir. 

Ytlbek ı6el mahafil y~'ann 
..ntlji blytlk netlcedeia feYltall
cle DMl8DUAdur. 

Ban• GlrllfRlelerl pro,e 
Adiubab, 15 (A.A. Havu)- aoktil .. -. blrlblrladea 

Adbababaclaki ltalya ·~ Kont aıalc kalacakbf. 
da Vlnçl'alıa Adiaababada daha l'llket llallefl....._ 
azan mlddet kalma11n111 çok U1ei 2 ( Belçika ) 15 -
muhtemel oldufu IGJl•mektedir. Bqiıtaq lıeaahma .Ullı almak 
Bant 18rUf18elerlnde bulanmak banıa plen Hab11Wanın 
lzere, Romaden talimat aidatı Elçlat Havariyat demipir ld: 
iddia edilmektedir. ••- ltalya, Habe ... taaa 

lta"8 Ye 8ulh mile tahliye etmeue iki mdlllllll't" 

Roma, 15 ( A. A.) - Burada ar ... da mllukereye 
cl8ttlntllcl6iilıı• ılre, bimaefiı Ha- yoktur. Sav.. 12 un., 
beflataa Ue baua etrafuaclald alrebillr. Fakat bla _... ... 
topraklan blriblrlncleu qırt ecl.. emlais. 



Harp Muhabirleri Anlatıyorlar: 

Italyanlar Aduaya Gi
rerken Şehir Bomboştu 

ltalya Kuvvetleri, Beslenmek İçin Yol
lann. Y apılmHıba intizar Ediyorlar 

SON POSTA 

· \ Habeş Kadınları iş Başırıda 
Onlar Kocalarına Asker 

Elbisesi Dikiyorlar 
Ras Segum Digor Ki: ''Biz Harbi 
Dalıa Gerilerde K abu[ Edeceğiz.,, 



ON POSTA 

BUyDk 

Borsanın Aşkı 
Yazan: 

Deniz IC•dlrc•• 
Romanı Ka/lı 

l<.emal Reisin Büyük Bir Sefere Ha
zırlandığını Herkes Duymuş Gibiydi 

Bu hafta S A R A Y 
FRANZISKA GAAL'. 

Blltna Hylrcilerl kahkaha tufanına boğdutu - -KUÇUK ANNE 
filmini Hyrederken pek yakında gösterilecek olu 

KiRiK HAYATLA 
- IS - yaller içinde ıinirlerinin birer yay gi-J konajmda hazırlanmıttl. 

emı&Jm Ta heyecanlı filminin fnkalAcle paroafat1oı da göracekleıdir-
Aktam, konaim büyük selimlığmda bi gerildijini hiuetti. Kemal reis hemen ° •kpın filo ha- Ba filmde, ıimdiye kadar hiçbir ıioema artiıtinin oynaıoadıtı en bll7ük 

M>fralar yayıldı. Konuklar ve Rüstem - 4 -
1 linde denize açdda. CLAUDETTE COLBERT tarafı:.dan temlil edllecektir, 

~~~~~~- ~Nan~~·•~ ~~~~~-------------------~ llular. Aradan dört a • ti. Kemal bildiiine fİfİrmİtler, babya doiru aan-
Rüıtem Bey, Boia H&eyini kendi reİI İzmirden a~ ~ ohn tu. ki kanatlanm1,Lardı. 

~ma oturtmuftu. Ona elden geldiği Bütün kıtı Seferihİlarm yalonm'lm En önele Kemal reis vardı. Diier iki 
lcadar ikram ediyor, tath aözler aöylU- Akçam limanmda geçirmifti. Burası geminin reisleri ele Bodrumlu Ahmet 
7ordu. . aert rüqirlara kartı kapah, ormanlan reisle Koca Muslih reisti. 

/şıklar bol bir yerdi. ~emal reİI kıç kuaranın en ~k 
T.•t d•k . Kemal reİI civar tehir ve adalardan yennde ayakta duruyor, gemilerınm 
~ ı re ı çe . . . . topladıiı gemi uatalarile burada iki ka- yilriiyüfünü seyrediyordu. 

Kötelerde yanan bezİrJaiİ bndille- dirga daha yapbnmf ve clonatmıtb. Leventler, iki ıına kürekçilerin ara-
Jinin titrek ıtıldannda bu ne heybetli ispanyaya ıldeceiini yakmlanndan ımdaki gezinti yerlerinde, provada ve 
bir görünüftü. Gölaeler dunrlara da- bqka kümeye a3ylememittl. ön direiin iki tarafında yükselen ram-
ba büyük olarak çiziliyor, lf1ldar titre- Yalnız bu sef• daha uzak yerlere a· batalarda oturmutlardı. 

Yarın akşam MELEK'te 
GUzellljine, zevkine doyulmıyacak bir ıaa...er 

BİR ASK BOYLE BiTT 
VİLLY FORSTvıPAULA VESSEL 
Aynca Paramouat dünya haberleri ı ltal1aa • Habq harbine 
ilk ainema haberlvl • Habet cepheli • ltalyan cephesi 
numarah biletler aablmaktacLr. T efefoa : 40 ~ikçe onlar da aanıbyorda. KaYUk1ar, kinlar yapacaiı h• tarafta duyulmut- Gözcüler çanaklıja b.rmaıımıflar, 

~lar daha bilyiimiifl• p,iydl. Pa- tu. Onun gemilerine levent ve kürekçi aonauz gibi uzayan ufukları gözden ge. ~----------------------.. 
Ja bıyıklar, gür bra ubDar, çatık kat- yazılmak için gelenlerin sa)'Jll pek çok- çiriyorlardı. 

Jar yüzlere daha heybet veriyordu. tu. Kemal rela bunlarm içlerinden en Oldukça sert bir poyraz esiyordu. 
Yemek büyük bir iftiha ile yenill • iyilerini seçiyordu. Gemisinde ealr idi- Gemiler, dalgalan hiçe sayarak birer 

7ordu. O zaman idet olduju gibi uzun rekçiler vardı ama, onlara büsbütün ejder gibi ilerliyorlardı. Ece denizinin 

k ulm du. Sö. len .. güvenemiyordu. Çünkü bunlar dilt • mavi aulanm köpüldendiriyor •eni za uzun onUf uyor y en IOZ• • • , .1 • 

ler yemeklere, ,.but Japılan hizmete mania saftf yaparken birdenbıre ~ ferlere kotuyorlardı. 
.tti. kaldırırlar, ortalıjı karıfbnrlardı. Hiç _ Ujur ola reiaL 

"1 olmam düfmanla ka'fllatbiı zaman U"' la.. 
Boğa Hüseyin ise yemek te yiyemi- kürekl • bırakıY • 1 • • u .. ~. - ıur o • 
du. Sanki ..u: bir lmnet b" aralık en enr er, gemıyı Oawuııu - Uiur ola kardet. 

ror ·- ... yerde bıralmlarch. ... • 
j)nun gözlerini Mlimhiua tol tarafm. B . - Uıur ola Yoldatım ..• 
Cla k~-leki bfeae doira pkmlfti. O !°'un ıçin Türklerden aylıkh k6- Herkes birbirine böyle söylilyorda. 
~ • rekçı topluyordu. .. .. 

kafesin ardında bır aölge araaıra belli Oç ıemi kıyılarda mane lar Bütun Gozler 
beliniz kımıldıyordu. Bir çift cöz ora· b. vra yap. /lerd• 
Cla ıtıldıyordu. v • -·-'-- ·cn .ı. • ..;..:.ı 
• • .1 em sav~ ve gemı er CIUaf'-U• • v.L.... __ !__ .. .. _ _._ L~------::: ordu 

Boi H.. • ikide bir balD- dı. So daha bı-- ila • ftlDIHlllD goza ~ya Ull!O!!!J' • 
a ~~~--~..L.. oraya --'- .. nn ı __ L_ u~k tiyaçlar alın- Bola Hüseyin bile dümen çarkını de• 

,or, yemep un ....... ,,.wuu. _ ... ..... uzere .IZIDll'e eiclildL mirden pençelerile mmda DTnlDlf, 

Ariıona onlarının uırlardaııbıd 
hlr yapyaıı kralı 

REKS 
hllrriy4tini in1&11lara kup 

mldafaa ediyor 1 
Bu muuzam Türkge tözlil fil.mi 

._ __ _.hırk11 bekliyor. 4111--~ 

.--.-. 21 ILKTEŞRIN ._ __ 

ROBERTA 
Y 1 L D 1 Z ıiıemasanda 

MO.mı11illeıl ~ 
FRED ASTARll! • GINGER 

ROGERS ve IRl!NE DUNNE 

DEFiNE ADASI 

&arena Opereti 
Yelli kad,..U. :rıa- tiJ*oı 

Her aktam ıaat 20,llS de 
E111lr Sa ılı ar 
o,. .... a ,.. .. 

N ... t - Ertutnl S.
Ş.uadeMll TUllAll 
tiyatroııında Buıeoe 

O uman, onun yam l>atina baidaf Gemiler Erzalt geriye dönmemek için kendlahd zorlu. 

lwrmut olan Cafer, arlmdqım clürtl- yordu. ~---------" f'ordu. YilkliJ idi Leventler bir fUlaya batladıları 

Tlrk,e .a:do 
20.,30 da 

Keplıu DllnllfD 
Vodvil 3 perde 

Kızınm ve Boia Htiaeyinin birbirle- Fenerlerde yakmak için beziryaiİ, Donandı hep b~ 
rine bafattıldarmı sezen aancak beyini aemilerin teknelerini yailamak için Palalar ııynldı kından .• : ' 
de bir telif alnutb. Buna 1azdıimı he- donyalı, zift, ilatilpl alındı. Varillere Dai gibi olaa dalgaJar: 
men belli etmittl. Fakat Hfileyin ora· sular .konuldu. H• ıeminin bmaraJa. G..i kalmaym akm~ .•• 
Jarda deiildL Tabaia dönen bakıtlarl- ralanndan iki.- tanesi aizma kadar Gir ..ıer, riiq1nn iplerde n yel· 
nı yeniden kafese bakıyor, dahp ııicH- koceınan pekalmet denlderile doldu • kenlerin kenarlarinda 9lmn:hlı uğul. 
yordu. ruldu. Ayni umanda ıemll-:9 birçok tuyu, pıminin provumm daJplara 

Rüstem Bey ne zaımnd.nlaerl ona V enedlk, Franaız veya CeneYJZ elbbe- çarpmumc1uı c:loian ıüriiltfiy8 baatt· 
yapbjı ikramları da k...n,ti. Hüseyin lerlle p.pblar abM. nJonla. 
bunun da farkında deiilcL DeHbnh, Peksimetlerden eoiu Rüstem Beyin (Ark .. 'ftr) 

• 'fU bir çab altmcla bulun • G . .. b d·ıı . l S p 
duiunu dütünerek yalajma azanc11, ,._ aznmu a ı erın ovyet rofesör le-
1ıaı bir türlü uyku tutmadL J l d• ki • • • K f ) 
Sofradaıeçen•manlanyenidenya- s e ı en rının on erans an 

,amağa bafladı. O zaman hiç aldırma • GayrimübadiDerin fikiyetleıi ıüriip ŞeLrimimizde bulunan SoTyet pro-
Dllfb ama, onun tam brtıamda otu • ptmektedir. Şimdiye kadar yüzde bir feaörleri, dün alqam, Türk bp cemiye
ran genç bir sipahi 8oia Hiiaeyini hiç niabetinde para, Jiizde kırk niabetinde tinin 18,30 daki toplanbamda hazır 
te iyi bir gözle aiizmemittl. Hatta onun bono abmt olan pyrimübadiller ıeri bulunmutlar ve her uçu de birer kon· 
da bir ava bakar gibi bfealere t.Jm. kalan yüzde S9 iatihbldarmm ya pa- feram vermi,Ierctir. 

GUlhane Hastanesinde Bedaıa Mıay8111 Ve Tedıfl 8111 
GUlhane Be9heldmllllnden ı 

Gllbane Tatbikat llektep " Kilbdil 15/lOIB s.lt ....... ~ 
ltibarea tec:lriaata bqLunıı 9'cL.jaac:la pollklelılk •HJH .. 
g6ıterlr cebel aıaiıya Jazılmıftar. ŞHlr b•u,,we ......... 
racaat etmeleri rica olunur. 

Gtbaler 

Pazarted 
Sah 
Carıamba 
Perıembe 
Cuma 
CumartHI 

Sabahlan ıaat 10 dan 13 • kadar 

Hutalddu 

K.ı.ı.. 8oi'u. Bu,_ - Harict,e • Pisik. 
Dalııl11J• • Niaalre • e..u,. 
Roatpa - Cildiye • Asabiye • Gk 
Harldye • Fmik • Nlaaiya 
DahlBye • G6z • Cildiye 
BeYliye - Arabfr- - K.Jak, Bof•zt Bamr. 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
imı görmüftü. Bir aralık ta: ra ile, yahut ta bonaya kute edilmlt Profesörlerden Burclenko, akciğer Şimdiye kadar binlerce kiıiyi ze:ıglıı etmipr. 

-Sipahi Ömer ... Yijit, atıcı bir de- olan hazine bonoları ile ödenmesini ia- hutaJıkı.rmda ıörülen Vaıuaa neat Yeni Tertip plinını ı&rtalz. 
likanlıdır. temekteclirler. heaieye, Luria, malaryanm klinik taa- 1. el Ke9lde 11 2. el T .... ID 9311 dedir. 

Diye tanıbnıflardı. Gayriınübadiller kendilerine verilen nif ve tedavisine ait birer konferans BUyUk ikramiye: 2 5 •O O O Liradır. 
Kemikli bir yüzü, uzun bir boyu, bolannolarakı mt~badilerilmbo~~d kabverilmİful. et. kiY~ele,ittabier.;e diğer .~~,1;?-~-~a-

lardan "" sarkan • b yıldar 0 yme m Y eamı e • u ve sun ı awwnnı U11Dyola- Ayrıca: 15.00l), 12.000, 10.000 liralık ikrami,.ı.rle !:'m. llf&ll mce , 
1 1 

mekte, bu ~ ... ~~übadiD~ I rm tedavideki ~~ bahseden bir ( 50.000) lirabk bir mll'ilfat ...-du-. 

SoL__ı__ lcalb kla _..ı_ Caf ızbraplanmn dinecegmı aoylemektedir- konferam venniftir. Profeaörl., yarın Planlan ekuyuooz. Ve bu zengin pi1aııgonua tallli;.eri aralla& giriM 

.1ırw -
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n llll"IWll er ler --•-•- ti · dö" -
1
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1 

dir ~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 Bo"' H"" • in kul-%-..- ~1-L • • llKllUC.e erme necauer • 
~ ~~ -:-- qanın:a 11

• Gayrimübadiller henGz Anbraya S ki K O h l 
pabi Omeri ifaret etmif: heyet ıönclermit değillerdir. e ~ u'!'a.~et a a .Yakalandı let•nbul Beledlyesl llnlan 

- Rüıtem Bey, kızını ona vermek _ ..................... _._ .............. - ....... _ Polil Kilçükpazarda bır kahvede .a...ı.:..;;.;;. 
İltİyormut' Bip Saib Hukuk mahkemeaindenı kumar oynadıkları iddieaile dtin Ştikrii, Ve8&itl nakliye ramindea olan boramdu ~ llada al WI 

D . • ... ...Biga hazinei maliyesile B~da mukim Bürban, Şerif, Q_L_. Kanber AbduJ. alıaıp blrind mlu7edalade utılamıyaa 2399 •·mnh 99 llqıı ~ 
elDlfli. yagcı Memduh arasında miifterek olup • ~·-. • ' markala TakH otoaobilia 21/10/9ii5 Pawte.i pli T•aıkıu•1111~..,. ... ,.,. 

Hüseyin o zamanı.rda öyle dalgın taksimi kabil olmamuından dolayı mahke- lah, Nuri ve Arif adlı sekiz kiti ,..Jca. Altmbakkalda Garu Garajda wt J 4 de mtbayede ile aatala~ 
ve aarhottu ki bu aözlei bile omuzla. me kararile atıhnuına karar verilen Ka- laonut Ye müdcleiumumi6ie vennittir. ilin alunur. (6481,, 

.., ranti köyüne yakın bir mahalde Pekmezli ,-------111"!!!!!!----... ir * 
rmdan arkaya doinı fırlabnıf atmıfb. Cölcüler mevkünde kain budutlan belli üç 1 J Kqif bedeli 394 •• 17 kanıt olu Oskldarda 17 lnd mekt,P 

Fakat timdi bfumm içinde her biri tatlı ve 2500 lira kıymeti mubammeneli TA KV M tamiri pazar:ıja konu ..... tar. ŞartnamM •• keflf evrakı Je.a-
bin miıli büyilyor, onu bunalbyordu. bir su demıeni açık arttı~ya .~zolunm~ı t-~--------==-----1 mlldtlrllttnnde ılriillr. Pazarhja ı·rmek W:eyemer Nafia -~ 

• ve muhammen luymetinm yuzde yetmıı Gla ÇARfAMBA Bwı ... k 
Bu bır Bfktı. beşini bulduğu surette 7/11 /935 perfe111· 11 18 1 el TEŞRiN 938 l64 lllğlnden tudik ettirilmlf ehli1et Yesikaaa ve 30 liralık •••• .-: 
Savmak için aymnak İltecli. . be günü •at 14 de Biga mahkeme kalemin- ıı---:-:-:--:::'.::-:-.---::-----ll teminat makbuz Yeya m~ktubl e ber4ber 18110/935 cama , .. aa 
Saia döndü. de ihale edilecektir. Bu nisbet elde edilmez- Arabi 1354 ı Rumi 1151 aaat 15 de UYUllD MldürlOifine mOracaat etme.ldir. (1) (C>'P'' 
U eh. se on bq sün daha temdit edilerek 22/ 11 / lh;'=--1-::l::--R:-ec:-:ep:-::--::-::--:-l-d'""."T_9frla_':'""ı _ _. * * .! ~ 

yuyama 935 cuma günü ayni saatte \at"t ihaleai ic- EYkat EHat Ya••· Yakıt &ual Yuat Kefil bedeli 239 lin 15 kur111 ola Beyantta lalrillp .....-
Sola döndü. ra kılınacağından talip olanlann yüzde ye- ır-Gl-.-.. -ı 12 42 ı-,-12""=A..;;,Alf..;."•;..ı 11 _ '•""
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==!1 tamiri pazarhğa konulmllflur. K.pf evrakı ve prtna•eli Lri'•-
Gene olmadı. di buçuk pey parua veya milli bir bankanın Öil• 6 30 ı ı 59 \' •taa 1 31 Ut 

02 
M&dftrlllğtınde görllllr. Pazarhja slrmek iıteyenlor 18 liralık 1110-

• teminat mektubu ile sabf memuru zabıt iki dl \'akkat temil'M makbuz yeya melrtubile berab• 18/IOINS ~ Hayatında ilk defa olarak sabaha ka- katibi Hidayet Önere müracaat etmeleri ' ' ~ I! 05 tm•lk 11 Ol CM SJ 
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- 10 BirlDci T ... SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGOCERKEN 
(MI tar allı 11 awrtnl• ıarlll I J Ne. t77 

n h kkı Jüu&dm Yuu: zı,. Şakır 16110/86 

M~~iafa Kemal Paşanın Verdiği Emir 
Derhal Yerine Getirilmişti 

1 
Sıyfa 9 

Maçtaa iki ıörl•lı, i1ri taraf kaptaaluı v la kem 

Eskrim 
Müsabakaları 

Dün De Yapıldr 



ıo Sayfa SON POSTA Birinci Tefl'ln 

r· 
Biat Denizlerinde 

Rus yada: 

Buğday Stoklama 
lş'i Bitti 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB Yazan: 
M. Turhan Tir ki er 

Hadım Süleyman -Piri Relı- Murat Rılı 
Moıkova 15 (A.A.) - Sovyetler bir· 

liği içinde buiday ıtoklama iti, 1934 
tekinden bir ay ve 1933 dekinden de 

Yedinci 

Brayton Vak' ası 
Portekizliler, Buraıını Bırakıp Kaçmış
lar, Meydanı Türklere Bırakmışlardı 

iki ay evvel bitmiıtir. 4 l K kol" 
Molotof plinın vaktinden evvel biti- - - emlime geldiğim zaman, bir 

rilmeıindeki ehemmiyeti kaydetmi.f ve - T animadığım ve yüzünü görme- ğun üzerine sımsıkı bağlanmıf, ~ 
bunun parti ve hükumet için bir zafer diğim bir adama önemli bir meblağ Ö· ı ma da bir tıkaç konulmUf o~ 
olduiunu ilave ederek memleketin ar· demeye mecbur edilmittim: Bu it mün- g?r~üm. ~end~mi o ~ ~ 
tık bütün ihtiyaçlarını temin imkanına hasıran kanını alakadar ediyordu. Ben bıtkin hıssedıyordum ki, 

Şimdi hem aavaı yapılıyordu, hem 
de birbirlerine atef püaküren gemiler • 
den denize filikalar, aandallar indirile
rek batan kadirgalardan suya dökülen
lerin toplanmasına, kurtarılmasına çalı· 
tılıyordu. Nihayet iki donanmada da top 
aalya edecek, kürek çekecek, yelken 
kullanacak kudret kalmadı. Artık de
mirler funda ediliyordu. Kıçtan preme
çe tutularak demi~ üzerinde harbe de
vam ediliyordu. 

Denizde BoAutm• 
Karaya doiru gönderilen sandallar, 

batmıt olan bet Türk kadirgası aüvari
lerinden Alemph reisle, Kara Mustua, 
Kalafat Memiyi, Dürzü Mustafa Beyi 
kurtarabilmiılerdi. Bütün öbür kaptan
lar, sübaylar ve leventler deniz içinde 
boğuıa boiuf& can vermİflerdi, yurt 
hasreti aözlerinde yana yana göçüp 

1ritmiılerdi. Batan gemilerin kürekçile
rinden çoğu Basrada aylıkla abnmıı a· 
rap çocukları idi. Onlar daha kadiraa· 
ların arkorılamıya baılamaaile beraber 
'denize atılarak yüze yüze karaya çık • 
mıılar ve uvuıup gitmiılerdi. 

Savat, yatsıya kadar itte bu biçimde 
aürüp gitti ve karanlık basar baamaz 
Portekizliler harp aahasını Türklere bı· 
rakıp - sefil, zelil ve periıan bir kaçıı
'I• · Hint kıyılarına doğru dümen kırdı. 
,afer Türklerindi, çünkü onlar yerle
ıtinde duruyorlardı, düımanın ardından 
~ha diye bağırıyorlardı. 

Blnlerce ÖIU 
' Bu savaıta Türkler altı kadirga, Por• 
lekizliler yedi büyük parça kaybetmİf
iferdi. Türklerin tehit sayısı bin bet yüz
,en, Portekizlilerin ölüaü altı binden 
fazla idi. Fakat Türkün kazancı, ken • 
~inden çok üstün bir donanmayı hırpa• 
J.,rıasında, kaçırmasında ve azın çofu 
~enmesine yeni bir örnek yaratmuıa
~aydı. Bu tarihsel bir terefli, Mukat 
Jeniz sava.tını kazanan erler bu ıerefle 
}mranç duyuyorlardı. 

Tabiat, Türklerin kendini de yenme
lerini mi kıskandı, yoksa elli altmıı süa· 
!Jenberi çılgın bir deniz üzerinde dola
pn, iki büyük aavaı yapan kahraman• 
ları yeni bir imtihana mı sokmak iatecli, 
tıe oldu ise zafer gecesinin ubabı pek 
uğursuz çıktı. Türkler henüz yorswı• 
luklanm çıkaramadan, yaralılarını aa• 
rıp sarmalıyamadan, gemilerdeki delik 
il :ği kapayıp tıkamıya zaman bulma· 
ilan eti az görülmüı ve duyulmut aoy• 
~an bir cenubu garbi rüzsi.rı eımeie 
J>a ladı, filoyu yerinde duramaz bir bi
~ ıe soktu. Ba§tarde ve ona yakın bir 
.J'Ü.dükte olan bir iki gemi çifte demir 
at ırak tabiatin bu inaafaız aaldırııına 
göğüs germeğe çahıırken kadirsalar 
demirlerini aürümeğe baıladıklarından 
-Seydi Ali reis için bütün filoyu kıyıdan 
uzaklaıtırmak ve rüzgarın önüne düt
mek zoru yüz söaterdi. 

Kermen Kıyllarında 
Şimdi geniye, Hint iline doğru gidi-

7orlardı. Fakat bu, bir gidi§ deiildi, 
a-erçekten dağlara benziyen dalsaar a
rasında aekmekti. Dokuz yaralı gemi, 
dokuz cılız yaprak gibi sürükleniyor, 
bir dalga kümesinden, öbür dalsa kü· 
mesinin kucaiına atılıyordu. Y 0~1run ve 
çoğu yaralı denizciler, kırık direkler, it· 
lemez dümenler, delik detik aüverteler 
arasında bocalayıp duruyorlardı, ne 
)'apacaklarını ıaıırmıt bulunuyorlardı. 

Fırtına, süre ıüre ve sektire sektire, 
• Clokuz gemiyi Kennan kıyılarına, Ber
caı önüne kadar attı. Oralarda banna
cak bir liman yoktu, gemiler saia sola 
yalpa vurup duruyorlardı. Bir aralık 
fırtına azalır 1ribi oldu, Seydi Ali bu fır
aatı kaçırmayarak cenuba doğru dümen 
kırdı, Blücistan kıyılarına kadar filoyu 
götürdü, Benderi Şehbar adlı limam 
aoktu, genit bir nefes aldı. Biri yirmi 
bet, biri otuz dört gemilik iki düıman 
donanmasının yenemediği, pes dedirte· 
mediği §U küçük Türk filosunu günler· 
ce süren bir tayfun da mağlup edeme· 
mit demekti. 

TUrk Dostu 
Fakat 1remiler harap, denizciler bit· 

kin bulunuyordu. Benderi Şebbarda İN 

malik olduğunu ıöylemittir. arada yalnız bir vasıta idim. Filhakika kudretini nefsimde bulamıyorchuD-

Bulgarlatan'dakl Suikast icap eden muameleleri benim görmekli- Hikiın, ifadeyi okuyup bitiraJt,; 

Hakkında Bir Blldlrlk ğim aramızda kararia,mıtb. Bunu böy- ağzına kadar dolu mahkeme aaloa 
Sofya 15 (A..A.) - Sü bakanlığı, le daha muvafık bulmuttuk. Kanm, hi~ bir kimsenin dudaklan dahi Joıllll' 

tüze daireıi neırettiii bir tebliide bazı d B L-1..-Jar dan el 111: mevzuubahs olan f&hsın taleplerini, el- amamtflı. ütün ~ , t - __. 
Bulgar ve yabancı gazetelerirı ıimdiki ~ 

man, Fara ve Hint denizlerini kanmaz hükumeti değiıtirerek Damain Velçefi den geldiği kadar benden aaklamıttı. mendille gözlerini ailmekte olan 
bir aç gözlülükle içmek, botaltmak ve baıbakanlıia 1reçirmeye matuf olan Fakat nihayet bir gün, bildirmeğe mec- fiatanb güzel bayandan yana dön~ 

ne zift vardı, ne yelkenlik bez. Onun 
için Seydi Ali reis, içecek au alarak ve 
bir de kılavuz kiralıyarak oradan çar· 
cabpk ayrıldı, Benderi Küvadir adb li • 
mana seçti. Orası büyücek bir tecim 
merkezi idi, Dinar oğlu Celaleddin adlı 
bir Emirin idaresi altında bulunuyordu. 
Celaleddin Türk dostu bir adamdı. Um· 

kurutmak istiyen Portekizlilerin can- 'k 1 b ld · il öd. • Ba M rt • ifad • · ~~ son suı astın mevcudiyeti~ gene ıüp- ur o u ve ısten en parayı eyıp te Y o onun ganp esı, YP' 
dan dü.tmanı olup onların Türkler ta· h ı· .. k · d' 1 ki ih • -~ e ı sosterme ıste ıklerini kaydettik- kurtulmanın en hayırlı yol olacag- ını nın mera ı c etini son derece u-
rafınd 'l · · · • · 1 1 JU . an ezı mesını rıyaıız ıs.tıye~ er : ten ıonra, tabii mecrasını takip eden dü ündük. Karımın takriri altında ben mtfb. Şimdi, Bayan Mortonun Dl " ·1 

dendı. Bundan dolayı Seydı Alı Beyı tahkikatın bu suikastin mevcudiyetini t • • '.. - • · 
çok iyi karııladı, haftanın yarısını aç açık tt t b•t tt•.. . b'ld" k bu henfe bır mektup yazdım ve goste· yecegı beklenıyordu. 

1 
aure e es ı e q.-mı ı ınne • -· k • • . -.l:~ H~'-.!-' d • ·· • Ba ~ 

geçiren askere bol yiyecek verdi, gemi- tedir. · recegı yerde endiaıne ıat~1.15• 10,000 iUWDID avetı uzenne, yaD l'fl""' 

)erin yaralarını kapatmıya yarar teY· lirayı öclemeğe hazır olduğumu bildir- ton tafıit mevkiine geldi. Ajır aj1r 1'!' 
ler de buldu, elinden gelen yardımı ya- Fransa'da: dim. Brayton postaiıanesinin damgasi- rüyor ve temkinli görünmeğe çabll" 
puok filoyu yola ç.ı..r ı,;, biçhne •ok • le aldıitm cevapta 11 mart cuma günü yordu. Likm encfiteli oimumdo, ::a 
turdu, yol göıterme~ için kılavuzlar da- Mu-~ hi m Ha"' d 1• se ı er . , •ının maruz kaldı w :.ı..enc:ec1en v• • • 
hi kattı, Türklerin gerçekten minnettar· sabahleyın saat dokuz buçukta, Veıt . • gı "7:' 
lıitnı kazandı. Q} k sokağında, F urnival kumat ticaretha- lennın çamurlarda ıüriiklenmit • 

Yeni Bir DövUt aca ffilŞ nesinin önünde birisinin beni bekliye- ıından mütevellit teeuürtin izlerİJll er 
Ş .. 1 

b'. 
1 

d. 
1 

. 
1 

f'I • Paris ıs (A.A.) - Dün aktam Vag- ceği ve parayı alhn değil de kiğıt ola- tımakta idi. 
oy e oy e mç eımıt o an ı o ıım- . . . Hiki' · ahir ---" •-~ 

d
. A d k ram salonunda ıkı bınden fazla ate§ rak götürürsem daha ziyade makbule mın m ane 1MUU1erlne _...,.. 
ı rap yarıma asının cenup ıy11ına ı ~ 

d • d"' k t h t h t 1 haç kurumu mensupları toplimmıttı. geçeceg-1• haber veriliyordu. lık, kocasının ifadesinde zikri ogru umen ırmıt ı, ra a ra a yo . 
l d 

.. t"k s·· b. Kurumun ıefı dö Larok söylediği lG rtt k b 10 000 l' adamın kendı'sile .. -.ı..ı--- _ __.s fi a ıyor u, gun geç ı çe uveyfe, o ır . • ma a, arım ana , ıra· , ~.._. ........ p-
türlü iritilemiyen hedefe biraz daha nutu~ta Fransız son cenah partılerme lık bir çek verdi. Ben de hemen o gün haysiyetlerini sanacak bir tanda il" 
Y ki l d L

A k' t b' t b ve bılhassa Heryoya siddetle hücum et· 
a aımıt o uyor u. a ın a ıa , u . . . ~ bu ,.ekin bedelini, Londraya bizzat gİ· yatına kantmlf bulunduiunu • • 

muzaff b 'l k b'l f"l mıt ve bu ay ıçınde mühim hadiseler 3' 
er, u yenı me ı mez ı oya d k w d ki B b b k ld 

h 
'b' d' E Ik' f t •

1 
olacağını ve harekete geçmek zamanı dip, Stran so agın a • enton an· mec ur a ı. 

arp açmıt gı ıy ı. vve ı ır ına ı e El. d ki ık 

1 d 
• •

1 
b yakın olduğunu bildirmiıtir. kasından aldım. ın e • f mendilin ı-..&-lne 

parça ıyama ıgı semı ere u sefer ya- . . . ~-
m b

• lod 
1
• • il t t . t' Pobs genıt tedbırler almıAtı. Fakat Ert . .. t d ku b ukta ·· ra bı .. ı... .. a naklet..:~ -·- fevr-ı-w• an ır oa ye ını muıa a e mıt ı, A • • • • ~ esı gun saa o z uç , soy· ~u ua• .._ • 

• b' d"' .. t hadıseaız geçtığınden müdahaleye lü- b" d elimdi yenı ır ovuı açmıı ı. .. d' lenilen yerde idim. Kurtuni ır par e- • 
zum gorme ı. O ed' da ik adm 

Bu yel, bambqka bir fırtına yaratı· M k Jk 'd sü, melon bir f8pka, kırmızı bir de n Y ı Yatın en,m 
yordu. Yalnız Hint denizlerinde görü- 8 8 8 8 Korkunç boyunbağı olan bir adam, adımı söyli- Kont (Arman döla Tremuy) o 
len bu boraya İngilizler Monsoon diyor- Bir Çete yerek yanıma geldi ve Kings sokağında nu aöyliyen bir maceraperestle 
lar, o taraf halkı da bu önünde dağla- Duglas (Arigona), ıs (A.A.) - Rio likt evlenmı.tti' B dam -L ldf b" bulunan evine kadar kendiaile bir · e • u a ~ ır 
rın durmasına imkan olmıyan fırtınayı Grandsda dokuz kitiyi öldürerek ka- 'di K d iki' b' lira ile 

b im . . tt' p . 'tti' y 1 ı • a ının ın puas 
«Fil tufanrn diye anıyorlar. Dokuz kü • çan ir haydut çetesi, Meksikanın So- ge emı rıca e ı. eşısıra gı m. O· 

çük semi, iıte bu fil tufanına tutulmu~- nora ayaletinde Sierra Madroda avlan· da bir tek kelime taati etmedik. Kapı· P,UÇa da mücevherlerini dolan 
tu, aene geriye, Hint iline doğru sürük- makta olan bet Amerikan bankerini sında Rösel pansiyonu levhasını taşı· tan s?lnra, günün birinde, Arıen 
leniyordu. dağa kaldırmıtlardır. b' • .. .. d d d--1- M-.rhul vapurı e Avrupaya geçmekte o yan ır evın onun e ur WL -3' • 

tahıs cebinden aldığı anahtarla kapıyı nd~ veb~ır mektüddet te gelmlyeceiinl ~..J Endı,e Ve tellt 
Leventler artık fütura dü~mü!lerdi. 

Allahın kendilerini Kızıldenize değil, 

Hint denizine götürmek istediğine, bu
nun için ikide bir yollarını düımana ve 
fırtınalara kestirdiklerine inanrnıya 

baılamıılardı. Fakat hünkar, §evketlu 
hünkir bu filonun Hindistana gitmesi
ni istemiyordu, Süveyte dönmesini em

rediyordu. Demek ki birbirine uymıyan 
iki dilek uğrunda yüzlerce Türk çocu
iu böyle denizlerde sürüklenip gide • 
cekti. 

Seydi Ali reis, böyle düıüncelere ka· 
pılmamakla beraber endiıe ve tela§ 
içinde idi. Çünkü fil tufanı, öbür tay • 
funlarından da yamandı. Gemilerde bi-

rer flok yelkeni bile açılmaaına imkan 
vermiyordu. Bundan dolayı dokuz harp 
semisi, dokuz kuru tekneye dönmüıtü, 
iradesiz bir aürünüıle seriye, Hint kı· 
yılarına doğru· akıp gidiyordu. 

(Arkası var) 

Çinde: 

Yeni Karış1khk1ar
dan Korkuluyor 

Kongkong ıs (A.A.) - Svatovda 
Çinliler ile Japonlar arasında karısık
hklar çıkmasından korkulduğu için. A
merikanın Mqvil kruvazörü Kanton· 
dan Svatova gelmek üzeredir. 

ltalyaya Karşı 
Kredi Kesildi 

be • .. .. •. k ttaki k d' od ıren ır m up buabrak ~ 
açtı ve nı uçuncu a en ı &• k bol 

k d 
ay mutlu. 

aına çı ar ı. z n 1..---~- bu _IJI . od . . • 'd k~ ava ı a~u. adamı ~ 
Bız aya gırer gırmez, ıçen en a- • d ki • hafta Ar .• --1111111 

• • • w. dikka • O . aevıyor u , ertesı ıen~ 
pıyı kihtledıgıne t ettım. zerım· batt - iht'mal ki bü&n.- • __ ... ,. 

k d
. • ... • b' ıgmı ve ı .. uu yoıaP""'-· 

de, esasen en ısıne verecegım on ın bo... ld ... haber alın ---~ 
liradan gayri kıymetli hiçbir teY bulun- nb~ t g~. udugunu ca ~ı 

... • . h • ır eessur ymuftu. 
madıgı ıçın buna e emınıyet verme· (Arkaaı var) 
dim. Hiç birimiz konutmuyorduk. Pa- . . . . . . . .... . . . . . :A 
ralan uzattı•n; aldı, katladı, cebine 

koydu ve tek bir kelime söylemedi. 

:Bunun üzerine ben kapıya doğru yü
rüdüm. Tam, elim tokmağı kavramtf· 

tı ki birdenbire, arkamdan birisinin bo

ltalyaya kartı alınan zecri tedbirlerin ğazıma sarıldığını hissettim. Ayni za • 

tesiri lstanbul ve İzmir piyasasında da 1 manda, ağzımla burnuma, kloroform 

duyulmaktadır. Krediler kesildiği için ile ıslatılmış bir mendil dayanıyordu. 
ltalya limanlar~~ .yapılan. i~racat he-! Kendimi kurtarmak için bir hayli ça
men durmut gıbıdır. Şehrımızde ltal • baladım. Fakat iıter istemez klorofor

yan bankaları da krediyi kesmişlerdir. 1 mu teneffüs ettiğimden, pek az sonra 

Dğer taraftan Rusyadan gelen ha • kendimi kaybettim. 

berlerde orada da balyaya mazot ve yalnız, ben debelenip dururken, he-
81 r izah hububat ihracının yasak edildiği bil- rifin bana şöyle dediğini hayal meyal 

Gazetenizde son keıidede piyango dirilmektedir. 1 hatırlıyorum. «Ne budala feymİtsiniz, 
isabet eden talihliler yazılırken ben- Dün lzmir muhabirimizden aldıg"' ı- ·· ·· t z d' ki · · d d b h d ·ı . . . . mosyo. anne ıyor musunuz sızı, 

en • a se 1 .m•ı, ~ . mız bır telgrafta, lzmırde de ltalyaya' hemen gidip te polise haber vermeniz 
- « Bomontıde oturan Malul Gazı j kartı ihracatın durduğu bildirilmekt • . . bö" l k 1 k la h -· '? 

Celi.le de on bin lira çıkmıtbr. Üç çocuk . 1 ~ 1 ıçın, y e o ay o y sa verecegım. 
babaıı olan bu adam piyango aalonun- dır. talyanlar, her maddeye normal P1• Sükfıtunu pahalıya satan adamlara kar-
da fenalık geçirmiı ve ben yavrularımı yasanın çok fevkindeki fiatlerle talip tı ekseriya nasıl hareket edildiğini bil

besliyecek ~~ru ek~~~ zor buluyor- olmalarına rağmen mal alamamak~a • j me:ı değilim. Önc
0

e. i~tediği 0para;ı ve-
dum. Borç ıçınde yuzuyordum. Allah dırlar. rip sonra da kendısını f&IllaJ suçıle ya-
ihaan etti, artık onları havyarla besle- kalattırmak adettir. ihtimal ki bu aklı 

Sömürge rim» diye bir cümle yazılmıJtı. Bu yazı 
yalnız benim değil, ulusumuzun evlat
larına kartı ödevini yapamadığı, uğ

runda ve yolunda malul olanların bir 
lokma ekmeğe muhtaç vaziyete düftÜ· 
ğü manaaını verdiğinden tashihini rica 
ederim. 

Benim iki çocuium vardır, tekaüt 
maaıım 37 liradır, ayrıca seyyar tayya
re bileti bayiliği yaparım ve Bomonti
de de bir evim ve vasi arazim de bulun· 
maktadır. Binaenaleyh çocuklarıma 

müreffehen bakıyor ve tahıillerine de
vam imkanını elde etmit bulunuyor· 
dum. 

Bomonti, Fınm aokaimcla milUI ve 
mütekait zabitandan CeliL 

Tarihi 
size öğreten de gene zabıtadır. Lakin 
bu sefer, emekleriniz botuna gitmiştir. 
Ben Nevhavenden kalkan öğle vapuru-

( BRftarafı S lncl yUzde ) na ferah ferah yetitebilirim artık. Ben 
cak, nasıl çıkmasın ki yurdunu korumak ug· Amerikaya ayak basıncıya kadar bura-
runda ölen on binlerce adamın değil, tek ' d .. l .. l beki • • do z 
b. Ad - l b'l k 1 d 1 a guze guze ersınız, stum. a-
ır cm og unun ı e anı, o şose er en 

şimendiferlerden çok daha değerlidir. ten, ıztırabımız, sıkıntınız çok aür· 
Bakalım, Habeı - İtalya savaşından yİ:'- mez ümidindeyim. Siz kendinize gelin

mi otuz yıl sonra ortaya nasıl bir bilanço ce ev sahibi naad olsa iniltilerinizi d • 
konulacak} .. Bugünü görenler o gün şimen- ' . . • U 
diferlerden, şosclerden dem vurulduvunu yar, gelır ve sızı bu vaziyetten kurta-
okurlar ve duyarlarsa şimdi okudu~lnn nr. Şimdi lfıtfen tunu da içiniz! Hah 
harp telgraflarını ve telgraflardan sızan aferin !n 
kanlan da elbette hatırlarlar ve sömürge Ağ mdan "' la, b" • 

d . . . l b" k l f k zı a.pgı, zor acı ır teyın me enıyetının na11 ır ızı fa a tan doğ- • ... ... • • 
duğunu anlarlar. ımdeme doğru akıbldıgını biuettim ve 

M. T. Taa itte o zaman büsbütün baypa düttüm. 

.................................................. _ . ......,-
Son Posta M. tb-'&81 11....,_ ..... T-

...... . .. ~ ..... & .... 
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SON POSTA Sayla 

Musolini 
Olmazsa .•• 

Teslim 'VAPURCULUK ' 1 

TORIC ANONiM ilRKITI 
lıtanbul Acentalığı 

Ltman han, Telefon ı 22925 
Galata fU buJ Tel ı 43663 

(Baş tarafı birinci yüzde) 

tedbirler yilzllnden lngiltere hazl· 
besinin ıenede otuz milyon lngi
liz lirası zarar edeceğini ıöyliyr 
rek muhalif bir vaziyet almııtar. 
MuhafazakArJar ise, zecrl tedbir· 
lerin, ileride bir harbe ıobep 
ohnıyacak ıekilde mutıdll olarak 
tatbikini lıtomektedir. · 

ilk Abluka 
Londra, 15 ( A. A. ) - Irltn

dıuııa cenup sahillerinde birkaç 
ltalyan harpte batmıı bazı gemile
rin içindeki bakırları çıkarmıya 
Qğrqıyorlar. Bakır harp malzemeli 
olduğundaıı lrland anıo bu bakır· 
ları nıllsadere etmesi muhtemeldir. 
Bu suretle ltalyaya karfl iktııadea 
ilk abluka tedbirlerini o alD>lf 
olacaktır. 

halyaya Gellnce 
Roma, J6 ( Özel ) - Zecri 

tedbirler kararı Italyada sllki'ınet 
'f'aziyetini bozmamakla beraber 
lıUkunıet, bati mukabil tedbirler 
•lrnak lüzumunu duymuştur. Ga• 
ıeteler, zecri tedbir mUc11d2le1in· 
den Italyamn korku&u olmadığını 
Yazıyorlar. Tribuna gazeteti 
diyor ki ı 

"ltalya zecri tedbirlere cevap 
Yermlye ılmdiden hazırdır. ltalya 
10 aydanberl tam bir ek~nomik 
ıeferberUk haliııdedir. Mütekabi· 
liyet eaamıa lıtinat eden andlq
Dıalar imza edllmqtir. Bn itibarla 
ltafyadan mal aabn abn·yan, ona 
Dıal aatamıyacaktır. Bu ıoretle 
kaybedilen ltalyan piy81dı, doıt 
llluılar tarafından ebediyea bza
bılllllf olaçaktır. ,, 

ltal} anın zor:uk içinde olduğu 
ve bir is tikraz yapmak istediği 
hakkındaki haberler de tekzip ve 
bu >al Itaiyada 80 milyon kental 
buğday istibıal olunduğu da ili-
"• ediliyor. .,, 

Napoll, 15 (A.A.) - lngillzce 
at taş?yan nekadar tecim firma
ları varıa, cümleıl, acllarw ken-

dillld erlndea ltalyancaya çevir
Dıltlırdir. 

Fren uda 
Paria, 16 ( Özel ) - Zecri 

tedbirler mOnasebetile Ôvr gaze-
1•sl diyor ki: 

•• Dün, Bay LaYBlın 10 gUnden 
t\lvel Ita!ya} a karşı haasaten 
hoşa gitmeyecek biç bir tedbir 
•lınrnamaaı hakkında Londradan 
Vait aldığı söyleniyordu. 

Zira, Bay Lawal Baıon AJolziy• 
hararotle baıvurmuı ve ilk ted· 
birler alınmazdan önce Musolln.inln 

•on fartlarmı 21 Ukteırlndon 
Önce beklemekte bulunmuıtur. 

lngiltere de bu nmld• iştirak 
•Yledıgfndon son ltalyan ıartları· 
11:11 2 ı teşrinlevve:den 6nce bil· 
dırfleceği Cenevrede zannolu• 
tıuyor. ,, 

Tehllkell Noktll 
Bu gazete, mDtaloa11aı fiyle 

ttırUtUyor: 
•'Pazartesi alınan tedbirlerin 

•n nıilhlmmi B. Ede11 tarafından 
lcabut ettirilen ve bUtUo ıosyet• 
lltasının zecri tedbirlerin tatbl· 
k• 

•nde birbirlerine yardıma mec-
bur olduklarını bildiren kararıdır. 
nutnn delegelerin bu kararın 
eheınrniyotini idrak ettikleri umu
hı~. Zira, ejer Musolinl tealimiyet 
itiatermezH itler ılr'atle tebll
keli bir şekil alabilecektir.,, 

Maanıafih bir kıaım ıauteleı, 
•lınan tedblrlerd. acele etaaif ol-
111•nın bir nlaııaa ıemial bulan-

1 ma11na enıel olmalllldan korkul
maktadır. 

Japonya 
Tokyo, 15 ( A.A) - Japonya• 

nın, zecri tedbirler meaeleıinde 
bttsraflık durumunu değiştfrmlye
ceği Italya blytık elçiıine bildi· 

rilmişt~. 
Arjantlııt 

Buenoı Ayrea, 16 ( Ôıol) -
Arjantin Dıı Bakanı, ltalya alay• 
hindeki zecri tedbirler kararına 
iıtirak etmiyeceiinl ıöylemiı, 
g azete bu diyevi tasvip etmittir. 
Bir kısım halk da Italya lehinde 
tezabtiratta bulunmuıtur. 

Amerika 
Vaılngton, 16 (Özel).- Ame· 

rlka ordu komiteaf reisi, aakerl 
zecri tedbir kararı veril dlğl tak· 
clirde Amerikanın bitaraflıktan 
ayrılmıyacağını IÖylem:ftir. 

banfmark11 
Kopenhag, ıs (A.A)- Danl· 

marka dıı bakanı zecri tedbir
lerden bahsederken, harp mabf.. 
yetindekl hidlaeJerln Habefiataaın 
dışmda da cereyan edoblleceğlni 
uoutmamahyız, demlıtir. 

Lehistan 
.Varıo•a. 16 ( Ôıel ) - HUkii· 

met taraftarı gazeteler, zecri ted· 
birler karar.na U}manın zaruri 
olduğunu, fakat ene!ce yapılmıı 
olan taabhUtlere de riayet etmek 
meaeleainin düşllnDlmesi lizımıe
leceğini yazıyerlar. 

Menba Sulan 
Menba ıu1annm hilesiz 18 blmaıl 

ifile ciddi ıurette uğratmaya baflanıl· 
M!fbr. ilk i' olarak menbaların sahil
lere akıtılmaaı dütünülmektedir. Tat· 
delende tetkikat yapdnuf, fakat lla ıu 
..hile alatıldıjı takdirde kifayet etmİ· 
yecek kadar az bulunmuflur. T-fde
len civarındaki 3 menbam suyu tetkik 
edilmektedir. Bunlardan Tllfdelen aya
rında olan au bulunursa iki menba bir· 
leştirilecek, bu ıuretle çoğaltılan ıu 
emaye borularla sahile indirilecek ve 
orada yapılacak bir imlihanede doldu· 
nılarak piyasaya verilecektir· 

Fakir Talebeye Sıcak Yemek 
Verilecek 

TRABZON YOLU 
TARI vapuru 17 Birinci 

tetrio PERŞEMBE ıDnD aaat 
20 de HOP A'ya kadar. 

iZr~ıiR SURAT YOLU 
SAKARYA Yapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri aaat 16 da 
Iatanbuldan IZMIRE ve PAZAR 
g linlerl de IZMIR'den lstanbula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 18 

Birincitcıtin CUMA ıaat 11 de 
MERSiN' e kadar. 

Ayvalık Yolu 
KEMAL ••puru 16 Birlnd 

teırln ÇARŞAMBA 18at 19 da 
Ayvalıta kadar. 

Baitın Yolu 
GERZE vapuru 16 Birinci 

T eırin ÇARŞAMBA ıuat J 9 da 
Cldoye kadar. 

TOZV iLE BiLCUHLE 
HUTBAlıC EŞYA VI 
EOE VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZI VE SAiRlYi 
VORULMAMSIZIN Ti• 
MiZLIYiB PARLATA8i· 
L!CE4iNiZi UATlllNtı
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATll>IR! 

Bu yıl da ilk okullarda okuyan fakir 
çocuklara yardmı edilecek ve kendile- .,. ___ ı· S Ih Hukuk H~1-'-~ 1::::.:~-. 

ek il kti Her ....,...e ı u 1UU111 "&.._• 
rine elbise ve yem venece~. İzmittc Çeltik fabrikası hissedarlann-
mıntakanm baföğretmenleri, Kızılay dan olup vefat eden Ihsan Şakirin terekesi 
merkezlerinde toplanarak fakir talebe- tasliye edileceği~d~n al~adar ve alackh-

. •ı...a-- esl)t ed ktir Bu yıl lann evrakı musbıtelenlc beraber tarihi 
D1D nııauuaul t 1 ece • . ' ilandan itibaren bir ay zarfında Kocaeli 
geçen ıene olduğu sibi, yaln~ peynır sulh hukuk mahkemesine müracaateylcmc

~SPIRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin ~imsali 

olan ® markasını arayınız. 

Şirketi Hayriyeden: 
16 llkteşrin Çarıamba Sabahından İtibaren : 

1 - Pazardan ve Bayram gUnlerlnden başka hargUn aaet 6,43dt\ 
A. KavaQından bir vapur hareketle e,so de R. Kavaoı, 7 d9\ 
Yenlmahalle, 7,04 de Sarıyer, 7,10 da BUyUkdere ve 7,20 de 
Tarabya'ya uQradıktan sonra Beykozda 39 numerah sefere; 
aktarma werecekUr. ~ 

2 - IS5 numaraU seferi yapan wapur R. Hlsanndan 90nra fazl• 
olarek Kandllllye uQrıyacaktır. 

..,._ ... _ ...... 
Süt Müstahsilleri 
Ve Sutçu Esuaf ımn Nıızarına 

22 ilkteırln 93S ula sGal idare 
heyeti intihabı olıtealrhr. Sut 10 dan 
16 ya katılar de.am ~decek. lnt'bapta 
reylerinizi Yermt.k Ozere Dardilncl 
Vakıf Bdnında lldacf katta 81 aa
marah cemiyet morkoaine gelmeniz 
ehemmiyetle llAn olunur. 

latanbul Asliye Birinci Hukuk 
mahkemesinden: Galatada Voy• 
Yoda eaodHiade Ooyç• Qr7eat Baalc 
Drudncr Bank ıubHinin, Galatada 
K \Y•l ıok ı j rada 5/9 numarada mu
kim A. K. Dimitrakopal1t zimm11tfnde 
ol • alaeatına makabil mumalleybia 
bankaya rebia eylediti 12 adet Kredi 
foaıiyenin ticaret kanununun 766 acı 
maddeıine tevfikan ıatılaaau laaklwı· 
da aeblıedea talebin ikametslhıbazın 
meçhul lulunan med1mauna kanunu• 
me:ıki'ının 767 acl maddea1 maci•t ıc• Ulne ı teblitin• karar ••· 
rilmlt •• i Anın bir nOıbaaı mahkeae 
dlnnhaneaine talik kıhnmıı oldufua• 
dan rabia ltbu talebe kartı biç bir 

-·---.. 

Hayatın nefesi 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNI 
• 

ıiderir, yaıamak neşesini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. latanlıulda 
fiyatı 150 kurttı. Taf•ilat içio Oı&lata 

POlta kutuaıı · 1266 

_._.,...., --· . ......... , .......... . ' .. ·- .... .. .. ' . ·~ 
glna itiraz mHcut oldutu takdirde 
ltbu illnın neıri t arihi ferdas ndaa 
itibaren Oç gtla zarfında mahkemıyo 
bildirmediği takdirde mHkur 7{i6 noı 
maddeye ıe•filutn emvalimezl.urenia 
utılmaa :na karar verllect"ti ilAii 
oluaur. ekmek değil, sıcak yemek temm oluna· 1 Jeri ilan olunur. 

cak ve bunun için aynca Kültür bakan· --.-.------- --------- ------------

hi• da yardımda bulunacaktır. Oksürenl ere : B A TR AN B AB B 1 EKBEM 
Mektep Kitapları Basıfryor 

Evvelce orta okul ve liselerde oku· 
tulmakta olan bazı kitaplar, Kültür ba
kanlığının emrile kaldınlmıfb. Bunlar· 
dan gramer kitaplan, halen, Devlet 

nıatbeaamcla basılmakta, ~rleri iae 
henüz yazdmaktadB'. Elde kitap bulun· 
macbiı için, öğretmenler talebeye yal-

nız not vennektedirl.~. .. . . 
Hayvani lefrib, p11ikoloJ1 ve!~

.yat kitaplan yeniden ,azılacarı gibı, 
;lk mektep gramer kitaplan baıdmak: 

ı: __ ve orta okullaruı gramerlen 
ta ve ll8C 

de matbaaya verilmek üzeredir. 
Bir Kaçakçı Yakalandı 

Karadeaiz Ereğlisinde oturan Mu-
7.&ffer adlı birisinin üzerinde 89 defter 
. •-~~..ı. yakalanml.f, müsadere 
ııgara IUl5- • 
ecilmif, kendili de iblİIU malakemesı· 

ne SeTkoluD'P~:__- ·-----
- -1·- _,b, 1' •C• . Müddeiumumiliğindea: 

atan u · al 
fstanbulda olduiu anlqılan Y vaç. ao~-
hakim vekili ~rofin acele memurıyetı· 

ıu . \ 
mize müracaata. 

DA1 C.:'..,. c •C. ••°' 4e u• 
.. ""''"' c.•,••. 

4.1.•İf' • 4pA.;~I ""'QOI 

.,_4 D ~· 0.11111ı •'1.'WC ~~~ ~il .. 
~ .... , 
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Birinci Teffld 

Hasan Öksürük Pastilleri . 

lkslrlk, nezle, bronşit, botaz ve g6ğls 
Hastalıklarile ıesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Ha!an Ecza Deposu 

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

/ 

1 

~DAPAZARI 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Kuponlu Vadeli Mevduat usulile : 

Size en sağlam ve zahmetsiz. 
bir gelir temin etti. 

l - Faizinizi ller ayın birinci glnl Banlıanm bar hangi bir 
Şabeılndea alablllrılnlz. 

ı - isterseniz gerek lalzlnlzl, gerek vadesinde ana paranızı 
Ş•belerımız berine bqlıaıı •BIDlna masrafsız havale 
veya çell alablllrılDlz. 

3 - hıtıracınız olarsa vadesinden evvel ana parayı sizin için 
çok mlıalt ola ıartıar dahilinde Banlıaaıa herhangi bir 
Şaballadaa lr•waa veya tamamen geri alabUlrslalz. 

BASURA ÇARE HEDENSADIR 
Ameliyatıız m•melerl kurutur. Kanı, atrıJı derhal kHer. 

Galata - Karaköy 

• 
1 

·Elbise Maiazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çocuk Muıambaları 5 5 liradan itibaren Empermeablllze Gabardin 16 •ı llradan 
' PardeaUler 2 itibaren 

Çocuk PardHllerl 8,5 u ,, Erkek ye kadm muıambalan 11 ,, 
Erkek Elblıelerl 15 ,, ,, Kadın PardeaUleri 12 1/ 2 ,, 

lsmarlama Kostümler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta bUytlk tenziJit 

Inhi•arlar U. Müdürlüğündonı 
1 - Şartnamesi mucibine• 6900 lira muhammen b•d•lll Uç adet 

kamyon kapalı rarf uaullle ekıiltmcye konulmuıtur. 
2 - Şartname ve kroldl•ri paraaıı olarak Kabataıda levazım 

~e mubayaat ıubeainden alınacaktır. 
3 - Ekailtme 1 /1 1 /935 tarihine mllsadlf Cuma ıllnll ıaat 

16 da Kabataşta alım aatım komisyonunda yapllacakbr. 
4 - istekliler % 7,5 muvakkat ıtıvenme paraıile kapalı ıarf· 

ları tayin edilen a.atten bir aaat eyvel yani aaat onbeıe kadar ko-
miayoa reisine makbuz mukabilinde bebembal Yermelerl 
lizımdır. 0 6367,, 

Dr. ETE.. VASSAF Sinir v• 81111 
IW& baıtahklan mtttehauı11 

(;ai•·•,l• Keçl Ör .. aparhailaı Te. 2.1033 l::w. -'adıalr aabarlr• lıvı eekak Tel. 11791 

Denlzyolları 
lfLITMISl 

Aeeateleri ı Karakl1 ltlprlbatı 
TeL •ıHı • llrllHl Mllalr41arsade 

Haa Tel. tıf 40 

IMROZ YOLU 
KOCAEU •apuru 17 Birinci· 

t .. ria PERŞEMBE ,onı aaat 
16 da IMROZ'a kadar. "6476,, 

• Dr. lbrahlm Zati 
Beledl1• ku111ıada Pi1erloti 

caddealnde No. 21 
Herrl• ltl•dea Mora haatalaraaı 
bbul ecler. 

! NDBKALEM 
KURŞUN KALEM F ABRIKASI 

Mekteplllerln, MDhendlelerln, Ressa111lana, De••"" 
lht~acını temin eden her cine kaleml PPlll• 
Her kırtaslreclde satllır. Ecnebi mameeelllerl• 
kat'lrr•n UstUn ve ucuz olan çe9Hl•rl ap .. d•~ 

801 No. lu Mektepli kurtun kalemi 
soı No. hı 1, 2. 3, dereoe •~rtllkte rHlm kurıu• kalemi 

DAGDtl.EN 10 muhtelif Hrtlikte en iyi claı kurı•n kale• 
1011 No. lu Muanıo:ı kurıun kalemi 

99 ,, Tatçı kurtun kalemi 
701 ., B n C, 2 Hrtllkte devair için Kopra karıaa kal .... 
702 ., A, B, C, D, Renkli kopya kalemleri 
901 ,, bir uca kırmızı, bir ucu mu·i kal•• 

1812 " 6 renkli kalem 
1823 ,, 12 reakli kalem 

NURKALEM : TUrk yapısı, ucuz va UstundUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmahdır. , .............. ._ ..................... --~ 

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

iHTlY A TSIZLIGIN CEZASI 

Gecelerı tutacak bat ve diş ağrılarına karfl 
evinizde daima birkaç kaşe G R 1 P 1 N 

bulundurmavı unutmayınız. 

8Ut .. .ıı .. tllar., Kaibe doırn ımadan, mldeyı ve böbrek.eri ) ormıiÔ .. 
0 

en kısa :zamanda ve en kat'i ıekllde keser. 

Yüzün parlaklığını inle 
re cildin ıtbelliğini ida· 
ne için tekrar tekrar 
p1ı1dralanmıyo hlzum yok-
lur. Son bir keıif, ıize yalnız 
~lr defa pudralanaağı ve bu
aunla teniobln tazeliğini n 
yıımuşaklıiını 7 ... , koru
J&cağına emin olal>ilininiz. 
" Krem köpntcı ,, tabir edilen 
bu ıayanı hayret onher ıim
cli imtiyazlı bir uıul dalrHio
de Tokalon pudruile karıt

tınlmııtır. Bu ıuretle To
kalon podruı, diler adi pud
ralardan bet defa daha U&llD 

•tiddet .. ~it kallı. En ııoak 
havalarda ea 1oroo11 &eniı 

SABAH 5AAT 2 OE TE~RAR 
PUDRALANMAYA LUZÜM 
GÖRMEoı . BÜTÜN aec.e v 

DAN5~TMİ.Ş. OlMASINA RMT 
MEN BURNU HICi AAAlAMNORDU. 

maçlarından, uzun danı ıuva• 
relerinden ıoora bile kat'iy• 
yen bir parlaklık lıl bırak• 
maz. Tokalon pudrali, bin 
gene kızıu nermin n taze te
nini temin, hiçbir erkeğin mu• 
kavemet edemiyeceti 1ehhar 
bir giizell ,k bahıeder. Heınen 
bugünden bir kutu ahp teO" 
rüb• edinız. Sair birçok pud• 
ralardan ne kadar farklı ol· 
duğunu görtcekllnlı. Çüakl 
terkibinde " Krem k~üiil " 
bulunan y~gane pudra, Tokaloa 
pudruadır. 


