
Sene 6 - No. 1871 Yazı işleri telefonu: 20203 
1935 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kurut . 

Taarruza Hazirlanıgor. 200,000 Habeş Mukabil 
---

iki -H&beş·I ·ordusu Birleşti 
40000 Habeş Askeri r 

Cepheye gön~.~~.i_l.~i 
Italyan Uçakları Habeş 
Karargihlarını Dün de 
Bombardıman Ettiler 

Hab•şlstattda çamarlara •aplanmıı asker taşı11an 
bir ltalgan kamgonu 

Londra 17 (Özel) -Habeşistandan askeri imparatorun önünde muazzam 

·gelen haberelere nazaran Ras Kassa, bir resmi geçit yapacaktır. 
\re Ras Seyum kuvvetleri birleşmiştir. Cenup cephesinde İmparatorun İtal
Bu suretle vücuda gelen (200,000) ki- yanları dahile doğru çekip üssühareke
~ilik bir Habes ordusunun Aksuma lerinden uzaklaştırmak planı muvaffa· 
karşı bir muka,bil taarruz yapacağı tah· kiyetle tatbik edilmektedir. . . 
tnin ediliyor. Bazı şayialara göre de bu Ogaden havalisinde bulunan Jtalyan 

kuvvet Adisababa yolunu müdafaa et-, ask~rleri ar~sında ~~thit bir sıtma has-
lllek icin kullanılacaktır. talıgı baş gostermıştır. 

Y ar~n, Adisababada 5000 Habeş (Devamı 6 ncı yüzde==)==== 
l.::::ııo:::: ~ 

Barış Teşe l!üsler-!_. Suya D''ş''yor 

Pariste Yapı an Görüş
nıeler Netice Ve emiş 
Ingiliz Filosu Barış Öluncaya Kadar 

Akdenizde Kal~caktır 
lond 16 A A ) - Taymis gaze· ı gazetesinin başmakalesinde gösterilen 

lesinin ; . ( t. .Lavalin iddia edil- istikamette bir harekette bul~nmaya 
arıs ay arı . l htemeldır Bu 

diği gibi, İtalya ya ve İngiltereye Hah~~ davet etmışh of:~:: =~fında pek. fazla 
ltıeselesinin halline dair mufassal bu dave.l, sodn'lm~ t 1 ı·ngiliz donanması-
hı~ k d. Ay t kvıye e ı ış o an 
..., an verdig~ ini zannetmeme le ır · • a l t ft 'd zaltı masına ma u ur. 
tara göre, Lavalin elçiyi ve bu vasıta nın yenı en a .. 
il İ · · (Devamı 6 ncı yuzde) 

e n°iliz hükumetini Pöti Parızıyen - ~ -
-~~ .. - ' ------

... 
' 

cepheye gldivor 
Slr hsıyan kO ı.ı 

Hakiki Muharebe 
Ne Zaman 

Başlayacak ? 
YuıuırıdaKı re· 
simde Habeş 
ıuıkerl•ri çalılar 
arkasında ltal
y anları bekledik· 
leri iÖrOlmıkt .... 
dlr. 

Dünya Uırihinin on sekizinci a~rın
danberi unutmuş olduğu mfüıtenıJ,.kıı 
harbi, bugün Afrikada tekrar başlamış 
bulunuyor. Buııa ıımuharcbe•• demiyo· 
ruz. Çünkii hemu ortada harbeden iki 
devlt't yoktur. Sadece ıniitaarnz vazi 
yetinde bir lıalyaıı ordusu vardır. Onun 
.karşısında "miıdafaa harbi» bile y.ı
pan bir 1 Iabt•ş ordusu henüz mevcut de
ğildir. Bu vaziyette bugün Habeşistanda 
bir harp cephesinın de mevcudiyeti ka
bul edilemez. Yalnız ltalya ordu~unun 
<mizam harbin \'ardır. 

. * T·akat son haberlere göre, Habe, im-
paratoru seferberliğin itamamlamış, or
dularını teşkil etmittir vli bu ordular, 
harp cepheforine sevkediimek vaziye
tindedir. Şu haldf' hakiki bir İtalya -
Habeş h"rhi, hiç olmaz.sa on beş ~ün 
sonra patlak verecek demektir. Çünkü, 
son telgraflara göre, iki gündeııberi se
feri kadrolarını nlmıs olacnk Habeş or· 
duları .ıncak on ı;unc kadar ltal,ı.a or-

lialgan Gazel esine Göre 
ngiltere, ltalyaya Harp 
Et k iç· Hazırlandı 

dularının <ınızanı harbi· karşısındıı Bir Italyan Gazetesi, lngilterenin Harp 
mevzilerini alacaklar ve ondan sonr,1-

dır ki hakiki ı·hnrekiıtı harbi.re•> kendi- Etmeye Karar Vermı·ı 
ni göııt<'rebılecck ve bunun neticesi ola· 
rak ta uınuharebe ı adı "erıleıı tabi}·evi o 
vazıyet başlıyucak;. l uğunu yazıyor 

Şu halde giinlerdt>nberi diğer arka Milano 16 (A.A.) - Gazete del Bakanlar bundan başka seçim me -1 
dnşlamnızın siıel nıuhurrirleri tarafın- Popolo yazıyor: selesini İnce]emişlerdir. 
dan ileri südil••n cmıııharebP ınLİtnleal,ı- · 
nı• bugüne kadar isrnf edilmiş diişiın· lngilterenin ltalyaya kar~ı harbet - laveç ve Zecri ledblrler 
celerden baekıı bir şey değildir. meğe karar vermiş olduğu zannolu - Stokholm J 6 ( A.A.) - Dagens * nuyoı·. İngiltere, bize karşı hftl'betmek 

Şu satırları yazdıktan sonra. Habes • h Nyheter gazetesi, şimdi Cenevrede bu-
ilinden harp haberlcı ini getiren en soı~ ı içın er türlü hazırlıklarını yapmıştır. lunan Dı~ l,leri Bakanı Sanderin bir 
ha_ bcrleri de sırasilc bir aray~ koyduk, Şimdi hükumetlerin dikkatlerini bu d" . . k " ıyevını yayma tadır. 
kı onları c:la geni' bu sayfadan başlıya- noktaya çevirmelerinin tam zamanı -
rak okuyac.ıksınız.. 1 Bakan, finansal zecri tedbirler hak-

\.. J dır. kında Cenevrede verilen kararın İsveç-
" . , , . , , .. , . , , .... , . , . ~ . , -. , .. , . . İngiltereyi, İtalyaya karıı.ı bir taar- t b" h"'k~ k · ·1 • e ır u umet ararnamesı ı e ve ye-

ni kanunla kabul etmek mecburiyeti ol-• .. 
ruz hazırlamakta olan bir millet ola-
rak Uluslar Sosyetesine ve Kellog mi· (Devanu 6 ıncı yüzde) 

Size yeni bir Teflka 
Veriyoruz: · 

sakını imza ed _nlere haber vermek li- • ............................. , 

Bıı•u, lnglliz cJ•
higaiı1tın cm m•ı· 

hıır roman/arı 

'" ıuııttian HçtlA 

Birkaç 1iint1 ka
....J.ar Bon Poata 
da ok•gacakıuuz. ...... ... 

································-··························· .. 
( 

zımdır. 

Popolo Ditalya, zecri tedbirler için 
vesile te~kil eden ((Britanya İmparator
luğunun İtalya tarafından tehdidin su
retindeki İngiliz iddiasının yerinde ol
madığını ispat ediyor diye yazdı. İtal-

ya, Britanya İmparatorluğunu tehdit 
etmiyor, bilakis İtalya, Tsana gölünde, 
Mavi Nilde ve ayaklarında Britanyanın 
m ·enfaatlerine riayet edecektir. 

* 
Londra 16 ( A.A.) - Havas ajansı 

1 
ayları bildiriyor: 

lngiliz kabinesi dün öğleden sonra 
yaptığı haftalık toplantıda tatbik edi-
lecek zecri tedbirlerin İngiliz tecimi 
üzerinde uyandıracağı akisleri mevzuu 
bahsetmiştir. 

Kabine bilhassa Gal bölgesi kömür
lerinin İtalyayn ihracı meselesini naza· 
rı dikkate almıştır. 

Ka ine, h lyan mahrecinin kapnn 

Eğer hazırlanmadrrıu: !! geç kaldı· ması ik kömür bölgesinin göreceği zu , 
nız demektir Sayımda ua:z.ilelerınızi rarı tel"'fi etmek imkanlarını araştu·

öğrenmelı için 8 ci sayfadaki. yazıyı mıştır. İtalya, İngiltereden ( 1,500,000) 
okuyun. ton kömür ith:ıl ediyordu. Yalnız son 

, _____________ .) ay aatışlnr (413,000) ~on azalmı~tır. 1 

Nüfus Sayımına 
Hazır Mıs n z? 

Güreşçilerimiz 
2-4 Galip 

Çobonia Rnklbl Govca yenyan~ 
f l i~cıJkı m ıiı l ı&ke. lıua ttıl yın ıy1 

ı ııueıı ıayfaıııııJıı. okuyıınıı1 J 



2 Sayfa -ca--

(ttaikın Sesı] 
On Münhale Üç g·iz 
kişinin koşmasına, 

SON POSTA 

Zirailiapisanede fşe Başlanıyor 
- --

Gllnün 

Bir iki 
r ı __,_..-- ~ -, 

20 LK TEŞRiN - PAZAR GÜNÜ 
Satırla Ve Mezar Taşlarının 

Çalınmasına Ne 
Dersiniz? Yak da Elli ahkôm lm-

GENEL NUFUS SAYIMI 
DOCRU Çf.V Af!_ VERELİM 

Sayımın -ne su el, ne finansal ve ne de 

özel bir noktası yoktur. Doğru söyli
yenler bu yüzden hiç bir zarara uğro
mıyacaklardır. Doğru söyfemiyenler 
ancak ilme, devlete çok kötülük etmiş 
olurlar. 

Mısır Tahvtnerf , 
Kahire, 16 - YÜzde 3 ~isli 

ramiyeli Mısır kredi fonsiye t•~ 

ralı asına-gönd-M-4-lecek 
nin dünkü çekiliıinde: -

1886 yılı tahvillerinden 77.1 
mara 100.000, I 903 yılı tahvil~• 
540.087 numara 100.000, 1911 r 
villerinden 272. 723 numar• 
frank ikramiye kazanmıılardıt• 

- l8U haller ~oi t'Ohiiima gitti, 
Hasan Bey •• 

~---------------~_J 
Fantoma Mehmet 

Bir Kasa Daha Soyup 
Ortadan Kaybolmuı 

Deniz Ticaret mektebinin talebe
~ri, bundan bir müddet evvel Sö
i\itlü yetile yaptıkları seyahatte, 
Jeyrüıef er muallimi, gemiyi müte
~ddit defalar karaya oturtmu! o1du
$undan; Ekonomi Alakan lığı verdi
ği bir kararla, öğretmene İ§ten el 
çektirmiıtir. ' 

.. 
.J)jbrit i®i.Jıı.r .iftw:AAİJlip aİ,yasa

ya, Iü}ss ~J;>ri ş.l.,W.!Saiır_Iazıl
mıştır. Kibrit şqketi jri.hisarlar ha· 
kanlığına böyle bir müracaatte bu
lunmu§lUr. Fakat bu müracaate he· 
nüz müsbet veya menfi bir cevap 
verilıiıemi,tir. 

Tü.:k 1ıeyeti de bulunmuştur. Türk Müabet cevap ~ilaiğiTakdirde 
__,.,, h 1 piy-..aya çıkuılacaR ki.lııritler mu-

li yetı ıKı afta kadar talyaaa ka-
1 

k k ki-Ol · • d ..ı f 
1 ··h' · k I . . avva apa ...- .çın e: ve ~e ter 
ıp mu ım sanayı mer ez e~mı ge~ ki· d l kt 

zerek 1etkiKatta bulunacaktir. şe ıp_ e 0 aca ır. ----
Bir Üfürük Suçlusu 

• * * 
Onıveralteye Yezd•""' 

Bu yıl, Üniversiteye, her yılda' 
çok talebe yazılmııtır. En ziy.l' 
racaat tıp, sonra fen ve üçünctl 
hukuk fakültesinedir. 

* * * 
Doçentlerin ımtlh•"'• 

... Üniversiteye yeniden alınacall 
çent için, yarın imtihana bat 
tır. 

MUlklye 
Mülkiye mektebinin kabu1 ··----· dün bitmiıtir. İmtilian çok ıı . 

mı§tır. Bu yıl mektebe 100 kİJI 
caktır. 

Kısırla9tırma 
Münihte toplanacak olan k• 

ma kongresine, Gülhane hir'9 
doğum ve kadın hastalıkları ın·' 
sı Ali Esat İ§tirak edoce'ktir. 

* * * 
Denlzcll erimiz 

Yeni bir komisyon, Türk de 
nin İstikballeri ve m kleri11İ 
melerini müteakıp sıilftrt" çekti' 
için tetkikat yapıJor. 

DUyunuumumly• 01111 
Düyunuumumiye komiseri ~ 

Pariıe gitmek üzere, dün Jta" 
§ehrimize gelmiıtir. 

* 
'oförler Seçimi 

Şoför ve otomobilcilerin seçi • 

Belçıka Seray Neaır• 
Belçikanın saray nazırı Morı:i• _·J 

man hu~nlerde f'hi'l~zrgelet'..J 
~-ti 

Beledlyeyr.G~en lil" 
treledfY y-e :geçcrn ~uhlelit 

mahkemelerinde tamire bati•" 
Muhtelit hakem mllikemelerinin 
kı tasnif edilmektedir. 

... * * 
Bayriııma Ha:rtrhk ti_ 

Cumhuriyet bayramı ha:ı:ırl~ 
için bugün ilbay Muhiddinin b•~ 
iı altında son bir tjtpJantı yapıl•;Ji/ 
Evkaf bütün camileri elektrikle 5 

Edirnekapıda Zehra adında bir cektir. . . "' 

1 
... !ır ta im 's•Hriler, ıökUp, omuz· J *-" Haun. Bey - ._ZlıgU?"tliikten bez.ıuif·" 

)ayıp, •tırı)orlarmıı .. Ne yapacaklar acaba? de, taı tutrqak iatiyorlar gal:bal 



17 Birinci Tetrin 

Hergün 
Nü/us Sayımı -
Kalkınma 
Çağıdır 

" Reıimli Makaı.e 

. -
Önümüzdeki ikinci nüfus yazımı 

Curnhuriyet rejiminin Türk nüfusu Ü· 
2erinde - . . d"·. yaptıgı tcsırı ve ver ıgı e-n 

SON POSTA 

il Bir Adamın kıgmetill r- ' Sözün Kısası 
Habeşlerin -
Dört başı 
Mamur 

t--------------Ek-Te 

Zavallı Habeşler! Yalın ayak, ba
şı kabak, arkalarında, harp meydi'nla
rında koşmak, dövüşmek için her ha!-

b~Üspe. t neticeyi göstereceği için yalnız ızl d de pek pratik olmaması lazım gelen in· 
erı eğil. bütün dünyayı ilgilendi · .rec k · ·· cecik beyaz ehramlar, omuzlarında en 
c tır. Oyle sanıyorum ki Türk ulu-

•unun tarihte oynadığı büyük rol nii aşağı birer asırlık şişhanelerle medeni-
fu.,.,.. be ı yetin mütekamil ölüm vasıtalarına nd· 
-~ en reketli uluslardan biri o -

~aaından ve tabiatile yüksek ve sürek· sıl karşı durduklarını difşündükçe :> ü~ 
1 flledeniyetler geçirmesinden ileri ge!- reğimin yağları erfyor. 
ın· . ıs.r adamın ticari kıymeti nedir? Üır inaanın vOcudil Bu adamın kıymeti orta tabloda ıörQlen kimyevi mad- B lflır. Ceçmi.cıteki nüfus hareketleri - d t hll dlli D dl Ü a k 1 u davada kim haklı, kim haksız: 

T bir kf•y.t JiluratUYartft D a e p y CU m z tef j delerin kıymeti J8kÜOUOd8ft ibarettir• 
~hzi elde etmek mümkün olsaydı tari· edea matltleler birer birer çıkarılsa tutarı ancak bir liradır. onu bilmiyorum. Hak keJimcainin ma· S1tdakl ruim, Edl•onun rumldir. Bu adamın kıymeti 
L ~rnizin inif ve çıkışlarını çok müspet la .. nı• laalrild luymetl yaracblııta Ye varlıtında detil ., 1 1 3, 11 ç• ._ nası adamına göre, asırlara göre, tef-oır 30 kafHındadır. mı.y.ır ar " ç e•eı. un .. ü lauahta olladar btlyülc 

surette görebilecektik. Bundan 1 Soldaki reaimde, çalıımıyan. hayah•.ı Hfahat Alemle- hizmetlari dokonmuıtur ki onu• kıymetini para fi• ölç mele sirlere göre o kadar değişir oldu ki, bu 
Yı~ Önce bütün Avrupa nüfusu 180 rl•de aeraeri ribi ıeçiren itı:z, tufeyli bır adamıgörlyoruz. gOnah o'ur. hususta bir hüküm verecek olurımm, 
ınh ılyon iken Türklerin nüfusları her yanılırım ve mahçup olurum diye koı-

alde ""h' b' kA d B" k Be o d mu ım ır ye un tutuyor u. ır uyorum. mm sa ece acıdığım, bir 
~o~ Yerlerde hükumetsiz kalan Türkr e ~ takım insanların aç, çıplak, müdafo~-
rın bugünkü nüfuslarına bakıloa •la ·SON TELGRAF HA BERL ERi sız ölüme kofmalarınadır. Bugün buıı· 

~ne en kalabalık uluslardan biri o- lar Habeş. Y ann başkaları da bu hcılc 
ak 0 Örünu··r. ı· 1 1 d e ge ır erse, on ara a acırım. Merlıet _ 

Geçmişin verdiği bu güzel ve yük· metimin ayrı, seçi gözettiği yok. Bir ta· :it Örnek gelecek için çok kuvvetli Sovyet _ Romanya Mu··nasebatı Hak- rafa meylettiğim anlaşılmasın .. 
ır Ürnit kaynağıdır. Büyük Atatürkün ilç Hem görüyorum ki. bugiınkü Ha • 

t tığı Yeni Türk rejimi de bu kaynak- k d o A 
1 

y 1 1 beşlere acıyan sade ben değilim. Bü-

aan hız alan yaratıcı bir kalkmıştır. n a rtaya tı an a an ar undan böyle nereye ve nasıl gittiği • ) tün dünya merhamet kesildi. Zavallı· 
rrı· . larm kanı beyhude akmasın, hederol-
. ız:ı yapacağımız sayımlar gösterccek-tır. Bükret 16 (A.A.) - 01' Bakanlı- Romanyanın timdiki ııyasaıında bir cüzüdür. masınlar diye Avrupa az mı çalışıyor? 
. Türk ulusunun dirim hareketlerini imclan teblii edilmittir: deiifildik olduğunu göstermek ve ida· Sovyetler Birliji ile Romanya ara- Bakınız: Bay Lava) bile, eksik olma -

h~ç söz götürmez sayılarla gösterecek Romya ile Sovyetler Birliii arasın • meai Romanya dlf ıiyuuının esas a- aında bir yardım paktına gelince, iki sın, gecesini gündüze katarak ne ça -
b~~er belge olan bu sayımlara her Tür· da, Sovyet ordularının Romanya top- maçlarından birini tqkil eden Roman· hükômet arasında bu huıuıta da mü- reler arıyor. Neler buluyor? En son 
ltun canla başla ve tam bir doğrulukla raklanndan geçmem hakkında müza- ya • Sovyet iyi münuebatını deiiftir • zakere yapdmam .. tır. Buna binaen dıt teklifi ~heser 1 
}'~rdım etmesi kendi sağlığının izlerir.i kere yapılmakta olduğu hakkındaki ha· ı mek için bazı ecnebi mehafil tarafın • bakanlığı tarafından bu mesele hakkın· Tek İtalyan ordusu, Habcşistanı i:.-
&orüp anlaması demektir. Bir sürü bi- berin uıl ve esası yoktur. Bu haberler, dan güdülen muttarit hareketin bir da söylenecek bafka bir fCY yoktur. tila etmesin, onun istiklaline dokun -
ie sayımsız idare edilmezken koca hır masın da, Tigreyi, Hararı, OgadC":-ıİ, 
\J)us hiç idare edilemez. Bu sayıtnda Yunanistan Arnavutlukta Çocuk Esirgeme Danakili. ha~lı Habeşiıftanı değil de 
bütün varlık ve yokluklarımız, eksik ''e 8 b k K } /(ı F onu teşkil eden bütün bölgeleri M 1• 

gediklerimiz meydana çıkacaktır. Balkan Daktına ac a an ra ın urumunun ag r~ T - soliniye bağışlamağa hazır!.. Ceride ne 
Her Türk bunlara bakaraktan •- Sadık Beyannamesı·nı· dalı Çalışmaları kalıyor? derseniz, insafsızsınız. Şcre--
1tendi yolunu bilginin verdiği bir fi hiçe mi sayıyorsunuz?. 

crnniyetle tayin edecektir. Hükumette Qk d Atina 16 (A.A.) - Atina ajana U U Ankara 18 (A.A.) -Çocuk Esirge- Bundan batka bu çıplak milletin 
ancak bu i,şaretlerle hepimize yarıya • •--- nel erk lk bildiriyor: me aurumu ge m ezi i te,rin çıplaklığı da rikkate dokunmuş .. K.ı _ 
cak olan en hayırlı işleri görecektir. Yabancı memleketler bumı mümea- Tiran '~. (A.A._> . -. Arnavutluk 1935 tarihinden 1611011935 tarihine rıları harıl harıl, kendilerine elbise Ji-
Sayım işine hükumetimizin ehemnıi- Dı matbuat burosu bildınyor: k da 1442 w d k' d 1 ıillerini kabul eden Batbakan ve f B' ebliğwd Ama l w UI I a r çocuga yar ım yapm .. tır. ıp uruyorken, talyanlar da boyun:.t 

:>'et vermesi Türk ulusunun kalkınma · · k' ır t e, vut ugun uı ar Bunlardan 211 hut ki .. .. ı A ı l 
· B k Teodokis dem1'tır ı: . . w a çocu u anne ıe- çorap oruyor ar. ma ayaklarına de .. 

\'c ço w I w • d · w · · .. t · f erı a anı Soıyeteaıne sadık bır aza oldnau ve o l k · l"kil' 'ki · d bakıl w • ı ~ama çagına gır ıgmı gos enr. 1 1 . rw• bu derece w . . . - ne mer ezın po ı mı enn e • gı de, başlarına olmuş. ne çıkar?. 
E:ğer bu işe Avrupalılar gibi 130 yıl ön- <ıAnıu usa gergm ıgm ıuretle kalacagı bıldirilmekte ve Ar • m1' ve sağıtılmıttır Dit m ay · B "d' 

ba nazikl
-t;Oi fU anlarda, imzalamıf ol- navutluk hükumetinin ltalya ile mev· d d . w u . en~ evın- u gı ışle artık Habeşlerin dört b.... 

c:e şlamış olsaydık eski rejimler Tür~ -T ... • ··tı . . ' e e ayrıca 310 çocugun dıtlerı bakıl- ş 1 k O ltü ducrnmuz paktlardaki taahhu enmıze cut aıkı münasebetleri gözönüne ala· w im 
1 

mamur 
0 

aca ·· zaman da ben 
n servet ve nüfusunu bu derece is- •- • . B paktlar mıt ve sagıtı ıtbr. 180 çocuk genel 1 • • 

:raf d k sadık kalmak azmındeyız. u ın rak, Cenevre yüksek enıtitüıü tarafın- merkez'ın ba l d ık on ara acımıyacagım. Ne dıye acıyı -
e emezlerdi. Mal ve canımızın ıy- nyo arın a y anmıttır D 

metini biliyor ve artm"'aını istiyorsL'k içinde özel bir önemi olan pakt, Balkan dan ltalyaya kartı ittihaz edilen karar- Süt damla da h .. 14 w • yım? ünyada, zamana uymaz bir ben b ..., b kadar k ak . ıın n er gun çocuga mi kaldı ) S" '"d 1 d unların hareketlerini bir saat gibi göz- paktıdır ki timdiye kadar u ço lara ittir etmemıt olduğu ilave edil- aüt verilmit ve 15 günde 599 kil 630 . m.. uru en ayrı ayım a, hc.-
.. • · V · tikbald da· kted" 

0 nı kurt mu Jcapsın? l 
?nünde bulunduracak sayım işlerine öz iyi sonuçlar vermıttır. ewı~ . .. . e . me ır. . gram paraıız ıüt dağıtılmıttır. Yardım --..... _ ... 
ışlerirniz gibi bakalım ve ne mutlu hi- ha büyüklerini de verccegını umı_t edı· iç mcsel~ere geli?ce, hükumetçe a- için bqvuran yoksul çocuk ve aileler- A - -
~e diyeJim. yoruz. Büyük ko~umuz ltalya ıle de lın~ tedb~ler tedrıcen ıelih temin den yedisine para yardımı yapılm .. tır. rııavutluk Ka-
.... • • · · . . . . . • • . . . . ~ . · · "'· • ~ · · - bir doıtluk paktı ımzalamıt bulunuyo- etmıt oldugundan, aaylavlar kurulu 

At. d ô r ruz. Bu paktm ihtiva etıiiii taahhütlere dUn mesaiaüıe tekrar batl•mı,tır. Gazi Terbiye Enstitü- bine si I sli/a Eti i 
ına a nem 1 de sadık kalmak azmindeyiz. lngiltere Batbakan Fandeli Evanjeli kralın sünde Yeni Dersler l ti J Tiran 16 (A.A.) -Arnavutluk ka Bir Gösteri ile bağlı bulunduğu diğer deve ere o- beyannamesini okumuftur. Beyanna- Ankara 16 (A.A.) - Gazi terbiye b' . . . . . . 

, A • A dostluk ıiyaaaıın· mede Arnavutluğun komtu d'W . .. .. ınesı ııtıfa etmıttır. Esasen kabıne~ 
lan an anevı samımı ve ıger enıtıtuıu beden eğitim kurulu ·· w • • 

B• p JI da .ı-va medec.Oiwniz tabiidir.» devletlerle olan münuebatının dostane t I . ha al k nu.~ og- iki bakanlık bot bulunuyordu. 
ır oJia Memuru e ue -·--- .. w •• .. •• • • • re men er•, vac ı sporunun one • . • . . • • • • . ~ • • . . • • . • . • • . • -
D •• • • Y J d Cenevrede kararlattınlan zecrı ted- ol~ugu, buyu~ ~utte~ı Altalya ıle olan mini gözönüne alarak çok yerinde bir 

. . ort Kışı ara an •. birlere Yunaniıtanm ittiraki hakkın - mu~tler~n~n ~~ımı ve Arnavut- karar vermitlerdir. Bu kararda okulun 
L·:Atina 16 (A.A.) - Atina aJ&nıı . da T ttoki tU cevabı ver- luk hukumetınm, ıttıfak muahedesine reımi dersleri arasında u--ı. lin'" 
Ql)d·. daki soruya eo d k b .. be ~. P or 

ırıyor: . . ayanara , u munaae tte arzu edİ· modelcilik ve par&fÜt l d k 
V 

. . . .. mıtbr: . . . •por arUH a e • 
enızelııt ve komünıstlerden mu • . 52 len ınkitafı temıne çalıtmakta bulun- 1 . ki' .. .. 1 d" fk• . telde . <ıUluılar aoayeteaıne mensup d w k ded"lmekted' emeyı gere ı gormut er ır. ıncı ve 

da : bır ~rup dün akpm saat 19,J? devlet ne yapıyorsa biz de onu yapıyo- ugu ay ı ır. son ıınıf okular haftada bir öğleden 
)et' ~rutıyet meydanında cumhurı· kararlan bunlann tatbik ettiği Garibaldinin Lonara sonra Türk kutunun uzman öğretmen-
~ 8 • ~f~mıtlar ve bir poliı ~emurile ~ veda tat&ik edeceğiz.» Seyahati leri Anohio ve Romanofla çalıtacak • 
•iiJcu lri,ıyı ~aralamı.t~dır. P~liı ~~l miktar lar ve derı yılının bitiminde ıınaca gi-

I nu tes11 ve 4 kifıyı tevkif ebn1'lir· Bir lwlyan 8Ubayı lnglllz Pariı. 1~. (A.A.) -. Ste~ani ajan•ı receklcrdir. 
L .. ç Bakanı netrettiği bir tebliğde hü· Madalre•ını Geri Yerdi aytan bıldınyor: Parıs • Soır gazetesi· 
~Oletin bu gibi hallerin tekerrürünü R 16 (A.A.) - Yüzbatı Artur nin bir aytan ile konutan General Ez- Ladik Yolunda Bir 

Devril dl lrliiaa.rnaha ile kartdamıyacaiını ve ka- M ~m:9 lngiltere kralının kendisine zio Garibaldi, Londraya tamamile özel 
11llnu b' ik -.l-~-: ananı, adal b' --1·--tla · •w• • 1 l L·ı . utün tiddetile tatb" ~- 916 d da verdiği ıüel m yayı, ır ~ gıtügını ve ta yan hüku- Niksar 16 (Özel) - 1 ~d"' 1 d 
Ql d 1 y m • • ek .. . f da k d. . h. . &..a uc yo un a 

lrrnittir. in .
1 

h"'~metine iade edılm uze- metı tara ın n en ıaıne ıç bır me- bir kamyon dev ·1 • t" 3 w aral gı tere uau • • • • •w• . .. . . rı m1' ır. agır y ı J re, Sü Bakanlığına göndemıttır. murıyet venlmedıgını aoylem1'tır. bir ölü vardır. 
ngiJtere Akdenizde Fran• 
sazların Yardımını istiyor 

la londra 16 (A.A.) - Havasın dip
lnatik aylarından: 
liaber verildiğine göre Paristeki in· 

tiliz büyük elçisi, bir ltaİyan taarruz" 
"uku d Akde izci ki .. el ı· un a, Franaanın n e ıu 

iSTER İNANMA! iNAN iSTER 
.. Beyazıt laiverslte1lnin arka tarafına tHadlf eden 1 daranılma& bir haldedir. 

ki Beklrata b610tila0. caddd• bakaa kısmındaki Sokatın hemen lJte tarafındaki aru ora4a mncut 
~:j'ım patlamııtır. Şimdi caddeye boylu bo7una pislikten bir ilkm~ktebin a7ni zamanda bahçe1ldir. Teneffilı 11ra-

d 
Lmaktadır Hele bunu• çıkardıtı berbat koku larında talebeler bu arsa ve ıokakta oyun oynarlar 

bir ere aa • ·" 
iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 ~?tıanlarının lngiliz donanmasına yar· 

ırnını sağlamak üzere müzakerelere L-------------------·-------------------------J 
devarn etmek için talimat almıtbr• 

DUnya Rekoru 

Eski sporculanmızdandır. Bir zaman· 
)ar çok meşhurdu. Şimdi tekauttı.ir. 
Spor hayatının en canlı. zorlu çağın
da, tek bir merakı, bir ideali vardı: 
Rekor kırmak 1 
Bir ııun hasta duşmu tu. lspanyol sal 
gına zamanında adi. Kafayı yere vurun· 
ca, telaşa duoen akrabası onu ayı ba 
kılması için hastaneye goturmüşlerdı. 
Yatırıldığı yatagan içinde, kendmden 
geçmiş. baygın bir halde idi Doktor, 
dereceı hararetıni olçmek ıstedi. De· 

receyi koydu, çıkardı, baktı. Endı e 
ile ba ını sallıyarak • 

- Kırk derece, uç dizy m. dıye mı· 
rıldandı . 

Ha ta btınu du} mustu. Bırdenbıre ya· 
tagında davrandı, kan çanagına don· 
mu ozlerinı doktora tevcih ederek, 
sordu: ' 

- Kırk der e, uç dizyem mı, dedi
niz} Dunya rekoru kaçtır, doktor) 
Soyle)İn Allah a~ltına. yaklaştım mı~. 

T.O. 
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Küçük 
Yavru11un 
Kerameti 

Tirede Bir Müze Kuruluyor 
Y ahıibcy Camii Müze Olmak Üzere 

Mahkeme bir sene ayri yaşama ka· 
rarı vermişti. Fakat bu karar üzerin
den aylar geçtiği halde karı kocanın 
Adliye binasından ayakları kesilmedi. 
Çünkü ortada bir de çocuk vardı. Genç 
kadın haftanın se,ilmiş bir gününde 
yavrusunu elinden tutarak Adliye ko
ridoruna çıkıyor, çocuğunu orada bek-

Tire K Ü ltür -ç-;;,:;~-;;;1,·;K~;:--

0 ·rektör l ü - le~ind• ö_ndül 
l Eglencesı 

ğüne Verildi 
liyen babasına bırakarak yarım saat, Tire (Özel) - Tire ba!tan bata es• 
bir saat bekliyordu. ki izerlerle doludur. Bu tarihi fehirde 

Ben bu ailenin yakın bir dostuyum. bilhaasa Aydın oğuJları devrinde yan1 
Baba ile yavru birer haftalık hasretle pılmıt Yahtibey camii, mimari yapılıf 
sarmaş dolaş olurlarken genç anne de itibarile Selçuk - Bizans tarzında değer. 
bana dert yanardı: li ve mozaik mermer direklere aahip 

_ Bu yaramaz yavrum yok mu; bir camidir. Bu cami, İcra vekiJleri he· 
bütün üzüntüm ondan.:. Evde tam bir yetinin kararile müze yapılmak üzere 
hafta cıbaba .. baba .. )> diye başımın eti- lzmir Kültür direktörlüğü emrine veril .. 
ni yiyor .. Ne de çok seviyormuş baba- mittir. Jzmir ilbaylıjının emirlerile 
amı.. Sevmez olsaydı keşke!.. Evlat etnografya müzesi yapılmak üzere ha~ 

· · h' b. be · N rekete geçilmi9tir. sevgısı ıç ır şeye nzemıyor.. e 
isterse yaptırıyor .. Bu kan koca birbir- Bu huıuata durmadan çalıpn, Tire 
lerjni çok severler ve güzel geçinirler- Kültür İfyarı Osman ve bu i9le uğra
ôi. F.akat bir iki ufak tefek anlaşama- tan gençlerimizden nüfuı memuru Fa- Tirenin kıymetll eserlerlnden 
mazlık kendilerini nasılsa bu şekle sü- ik Toklu ve Halkevi müze kolu faali- Necip Pata kUtüphanesl ve 
"kl · · h 'k' t fl d t yete geçmittir. Camiin avlusundaki evkaf dlrektörU ile ltyarlar1 

ru eınıştı ve er ı ı ara a a ema- k b Jed' f d • J • .. ........ - •• • ... ·························--···-·------
b 1 d .. . . b ·ı baba an az e ıye tara ın an temız enm••· ı 

sım u un ugu ıçın u anne ı e · . J . . . . . .. B • d 
nın her ~eye rağmen birbirlerini unu· tır. çerııının ııvası on be9ıncı aıır Turk zga a 
tamadıklarını seziyordum.. boyacılığının bir tahcseridir. E kat B • l D •• 

S h f d G çok yazık ki cahil mütevelliler tarafın- ır mam uven on n tay ı. enç anne, gene yav- .. . . 
.1 Adi' k .d 1 . . dan bu boyalı sıvalann uzerlerı kıreç· A lf d K. ld rusı c ıye orı oruna ge mıştı ve . ın a a l 

baL_ ·ı k ki k b' d le aıvanm19 ve bazı yerlerı tahrip edil. 
Dil, yavrusı e uca aşır en ız e . ld .. d , .. 

·ı k .. d 1 k A d mq 0 ugun an bu san at eserını mey- Biga (Özel) - Karahamzalar kö-anne ı e onuşmaga a mıştı . ra an .. 
d k'k k d · · b. d dana çıkarmak ıçın çalısılmaktadır. yünün imamı Hasan, harmanında bey-on a ı ·a a ar mı ne geçmıştı, ır e y k d b' . 'l k · ' 

a ın a ıtırı ece tır. · l 1 d..... ·· kt ·k h baktık çocukla babası yanımızda.. gır er e ogen surme e ı en ayvan· 
Eski eserlerin araflırmaıına gelen lar, harmandan dı-rı kaçmıtlardır. Kiiçük yavru bir eli babasının elinde, 1 T-

b. d b 'dd'l 1 · · Efea ve Belrü hafriyat müpvirleri aza. imam Hasan bunlan önleyip tekrar ır en ire cı ı eşti ve göz ermı anne-

Samıun (Özel) - Bazı köylerde 
çok tuhaf adetlere tesadüf edilmekt~ 

dir. Bu arada Çartamba köylerinde de 
tuhaf bir eğlence adeti vardır. Adına 
öndül denilen bu eğlence \!Öyle yapılır. 
Zengin bir köylü mandalarından biri· 
ni dört ay besiye koyar. Besi müddeti 
bitince civar köylerdeki tanıdıklarına 

birer mum gönderir. Mumu alan köy
lü öndül davetini kazanmıt demektir. 
Her davetli köylü de öndüle bir arabıı 
odunla gelmek mecburiyetindedir. Bu 
odunlar küme küme. eğlence meyda
nının etrafına yığılır, odun yüklü dört 
araba da tekerlekleri kazıkla toprağa 

bailanmıf bu dört arabaya kotulur, 
bundan aonra davullar çalmaya baş
lar, meydandaki bütün odun yığınları 
yakılır ve mandaya sopalarla vurula· 
rak tekerlekleri toprağa tesbit edilmif 
olan odun yüklü dört arabayı tek başı· 
na yürütmesine çahtılır. Eğer manda 
bu arabaları yerinden söküp i'8ret edi· 
len yere kadar götürebilirse öndülü 
kazanmıt demektir. 

Sam•un Ve 
Bigada Sayım 
Hazırltkları ları Avrupalı mütehasııılar, bu camii harmana aokayım derken hamudları sinin gözlerine dikerek tehdidi savur-

du: çok değerli bulmutlardır. Bu müzenin boyunlarından çıkmıt ve nasılsa yere Samsun (Özel) - Nüfus sayımı 

B b 1 b .d. cümle kapııının önü metruk toprak ve yıkılan Hasan yeni ve keskin çakmak hazırlıkları ikmal edilmittir. Samıun 
- a am a anşmazsan gı ıyonım ... 1 ·ı d 1 ' ı B 

B. d h d d' d laf yıgın arı e o udur. Bunların kaldı· lafı kakılı döğenin altında kalmıttır. merkezi 320 bölüme ayrı mıttır. Ü· 
anne l.. ır a a a «anne» ıye a ını l f h l 

.. rı maıı ve etra ınm araplıktan kurta- Bu sırada ürken ve hatları bot kalan tün hükUmet ve inhisarlar memur arı 
agzırna almam.. im k IA d A 1 l . . . . ·ı .. .. t 1 d 'f lm . . . rı ası pe azım ır. v uaunun orta- hayvan ar ımamı keskın dıflı döğen al- ı e ogre men er sayım a vazı e a ıf • 

Ne yaman hır tehdıttı bu .. Genç an- aında metruk ve ıuauz bir ,adırvan tında harmanın dolayında sürükleme- lardır. 
ne şaşkınlıkla bana baktı. Ben de hay- vardır Bunun tamirı' ı'le auyunu g t' .. ba l 1 d HAd' . .. * . ~. . . · n e ı- mege f amıf ar ır. a ıseyı goren-
ret etmemış degıldım. fakat vazıyet ·ı . . kA k k l d B l d' 1 . .. . s· (x 1) -G 1 "f -. . . ' . rı mesı ım anı pe o ay ır. e e ıye 1 er, ımamı kurtarmaga savatmıtlar ue ıga vze ene nu us sayımı 
n~zı.~:~.; bu~ada benım vazıfem de bu cami avluıunun münasip yerlerini park de bet on dakika içinde yüzü gözü 0 için Biıa 378 bölüme ayrılm19tır. Her 
kuçugun planını tamamlamaktı An- 1ı r t' · b d d · 'f d k k' l 1 b''l" ·· b. t il · · • ıne ge .. mp u f& ~v~ an ıatı ~ e I es ın taf arla yarı ıp fena halde yara· o umun ayrı ayrı ına ce ve erı ya. 
nesine cevap verdim: ederıe muze çok zarıf bır telde gıre-ı lanmıftır. imam bir kaç gün sonra Ça- pılmlf, sayım memurları bu cetveller-

- Yavrunuz haklıdır; onu kırmıya- cektir. nakkale hastanesinde ölmüstür le mıntakalarını kontrol etmitlerdir. 
caksınız t ' . Geçen sayımda kaza nüfusu 70 bin 

Genç karı koca bir daha ayrılmamak Cü1nhur~11et Bayramı lçin Her Yerde olarak tesbit edilm~ti. Bu sayımda 
üzere tehar birleştiler. Onlar bir ke- 100 bin nüfus bulunacağı sanılmakta-

narda konuşma yaparlarken bu sefer Hararetli Hazırlıklar Yapılıyor dır. 
de küçük yanımda kaldı. Kendine: - . ' ... ' ·.· ' 'ı' · ·~ ' · ' · ' · · · ·-ı Samıun (Özel) - Cumhuriyet 

- Bravo, afacan 1.. dedim, bu i,şi B J b 
ır çe ay bayramının çok parlak bir tekilde kut-yamnn başardın .. 

Yalvaç Posta 
işleri T '1 . f Ed .1 d • )ulanması için lazım gelen hazırlıklar Ne dese beğenirsiniz? .: tı l 1 

u yapılmaktadır. Samsun parkının kar-
- Zaten her ikisi de böyle bir ba- Yalvaç (Özel) -

Torul (Özel) _ tısında Cumhuriyet meydanı olaralc Ak ehirle Yalvaç .knne arıyorlardı ... 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Kan 

Perftmluı 

(*) 

İlçebay İhsan Ol- açılan büyük ıaha parke t-.ile dö,en- ' . d" 
b ld..... . . Ş h . . J k ll b'I arasında 9ım ıye gun uraya ge ıgı mıftır. e rın en ıçer e yo arı ı e ta· 

gündenberi mem- mir edilmektedir. Cumhuriyet meyda· min etmi9, bu sure 

leket için çok fay- nına Halkevini temıil edecek bir tak kadar posta nak
dalı çalıtmalar yapılmaktadır. Uray, hükumet, parti liyatı hayvanla ya· 
yapmıf, kuaba- ve müesseseler tarafından da tehrin 

nın İmarında ol- muhtelif yerlerinde taklar yapılacak-
pılı yor, bu yüzden 

posta alelekser geç 

Kızlar Hakkı 

iftira 
Yapanlar 

Bir kız bir gençle tanışmaY' 

başına her türlii felaket gele~~ 
Mesela bu kıza bir gün bır . 

kar. Kız muvafakat eder ve 

kararlaşır. Evvelce kızı tanııP'f 
genç bunu kıskanır ve n~aıU 

ğa teşebbüs eder. Ne yapsın. llk 
düğü şey kıza iftira etmektir. 

... Yeni nişanlı bir genç kız. ,J. 
bu şekilde sağdan soldan hır ç 

kodular, bir çok iftiralar işitir·~ 
da bu propagandaya kapılarıık 
rakır. 

işte ondan sonra zavallı kı%11t 
bir faciadır. Hakkında söY 

söz kalmaz. Bir çok erkeklerle,
m üş kalkmıfhr denir. Nişanlı: t* 
rakmıştır denir. Kızı terzil içın 

esirgenmez. 

l,şte lzmirden Peştemalcılard' 
lihsiz A.» rumuzile bana derdirıl 

genç te bunlara benzer bir çok 

gandanın kurbanıdır. 

Bu genç, eşine nadir rast g~ 
zel bir kızla nişanlanıyor. Nikah 
simi yapılmak üzeredir. Taın b" 
da sağdan soldan, tanıdık t 

bir ok kimselerden mektuplar. 
raflar yağmağa başlıyor. Kız h 
bir çok iftiralar yapılıyor. Oğla!' 
şınyor ve bana soruyor: 

- Bu vaziyette nişan yüı' 
geri mi alayım, yoksa onun P3 
da bir lanet halka·· olar.:ıl<. bı 
mı? 

Ne o, ne o ... 
Bir kız bir gençle görüşmüş 

Fakat temiz aileye mensup bir ~ 
kendisini lekeleyecek kadar ilet' 
mez. Evlenmeğe karar verdıkte' 
ra da bütün bu maziyi unutur "lf 
disini kocasına verir. 

Maamafih sizin artık itimadırııl 
mamışsa, hakaret etmeğe h ~ 
yoktur. Sadece nişanı boVo 
ailenize müracaat edersiniz "'e 
izzeti nefsini rencide etmekte# 
ncrek terbiyenizi muhafaza ea 

* • • 

Şişlide V. Sunaç J 
Boşanma o kadar kolay bir İŞ 'tJf 

dir. Ne sevdiğiniz adam kol ycB tJi. 
smı bırakabilir, ne de siz kolayc~ 
nabilirsiniz. Yalnız kocanızın Y 

masını ileri sürerek boşanına dl 
açabilirsiniz. Fakat sevdiğiniz ~ 
sizi alacağına inanıyorsanız al 

................ _._ ............................ . 
Mua~ ene ettiğim hastanın şikayeti ve 

korkusu tükürdüğü ve bal!fam çıkar
dığı zaman içinde kan lekelerinin bu
lunduğunu görmesidir. On scncdcn
bcri sigara kullanan ve sık sık nezle 
olan bir defa d11 zatülcenp geçirmiş 
olan bu hastanın; sol taraf ciğl"rinin 
un:csine doğru müntefİr kan torlım
ma yerleri vardı. Zatülcenpten ıonra 
bu ciğeri zayıflıyan hastayı munta
zam bir tedavi altına aldım, müshil 
verdim. Kloru kalsiyumlu bir Posyo· 
na devam ettirdim. Glikozlu serom
lar yaptım. Yatakta istirahat ettir
dim "e heslettim. 

kalıyordu. Yeni A, .. b • 
Halkevi köycülük tubesi de muhte· posta ve telgraf l Y 0 B f Ç l 

duiu kadar hal- tır. 

kın hükumetle o-

Bir buçuk ay İçinde bir daha ~an grl
medi. Üç kılo da kazandı. Hayatını 
intizam altına aldı. Şimdi daha ,.n
di esiz bir ömür geçiriyor. 

(•) O notları kuıp Hklayıoıı, 1ahut 
~lr a blhr.a y11pıflmp kolle!ıa:7oıı J•pa• 
nıır.. Sıkıntı zenıafıını'lda bıı notlu lıtlı 
tl• tor alltl lmdadı•ıııa 7etloebll:r. 

lan i,lerinin sür- lif köylü ve Halle grupları hazırlamak· müdürü posta nak Eczan. 1 er 
l b Yalvaç Posta v tı 

ate İtmesinde de tadır. Bunlar halk türküleri ve halk l'ıyatının otobüsle t"~ 
Torul ilçe bayı Ye telgraf MU· Bu geceki nöbetçi eczaneler 

Ihsan Nuri büyük muvaffaki- oyunları yapacaklardır ve muhtelif le yapılmaıını te- dUrU Şakir lardır: •P 
· · Ü ·· ·· 1 ••f t l h 1' d h • h l'f k Alemdar: (Cağaloğlu). BeY .• )• yet ıösterm1ftir. çuncu gene mu e • küme er a ın e te rın mu te ı no - tehirle Yalvaç arasında bir otobüs ser· ,_ı ,, .. 

(Sıtkı), Küçükpazar:. (H. rıu~ (f:' 
tiflik kendiaini bir takdirname ile tal- talarına taksim edileceklerdir. visi ihdaaı mümkün olmuttur. Kazaya Şehzadebafl: (Hamdı). fencN ,i)• 

tif etmİ!tir. * bir de uri postane binası temin edil- milyadi) . Aksaray: (Ziya : 0,.1 

Bigada Yağmur Bekleniyor 
Biga (Özel) - Buraya 6 aydanberi 

yağmur yağmamqtır. Bu yüzden top· 

raklar ıertlctmif ve ekim yapmak güç 

bir hale gelmittir. Çiftçi birkaç gün 

devamlı bir yağmur beklemektedir. 

mittir. Karagüı,:rıri.ık: (Arif). Kadı,.,... 
Mut (Özel) - Cumhuriyet bayra- (Faik. lskender ve Namık). Şc:tk> 

· · ( •· ) H k'"y· (f-lll b k M • f d y 1 V k' 1 1 mını: azım . as o . .,p· mını kutlulamak üzere ilbayın at an· 8rZI 00 1 ara ama 8 8 ar Kasımpaşa: (Merkez). Sarna )· 

lığında bir komisyon toplanmı9tır. Ko- Merzifon (Özel) - Burada son (Teofilos). Bakırkö~: .. ~~~tc~Jı 
f ' d 'k" 1 k' l Be•iktaş: (Rıza). Emınonu .. < o.. miıyon her gün Halkevinde toplan· ha ta içın e ı ı yara ama va aıı o • ,. ) v-

. l d 'k' k met Kazım). Şi li: (Dimıtrı G .• ı•· 
makta Ve Programı hazırlamaktadır. mu•, tanınmıt aıma ar an 1 1 ar - G h L. ) 

:r dl yoğlu: ( ari . ımo~~ı~an . (Ş' 

B d M b. hl. h det birbirini yaralamıf, Cafer a ı ta: (Asri ittihat). Buyükada· ••• ayram a utta ır e ı ayvan ser- b' "lk k l 1 b . d · s.ııiG" 
cak b de k 1 ır ı o u ta e esı e gene aynı o- nasi). Heybeli: (Yusuf). 

ıiıi açıla ' ir at OfUIU yapı a· kulda okuyan diğer bir talebe tara- (Osman). 

caktır • lından varalanmııtır, 1__.:,:.:;;~.;.;..---------

k 

8~ 
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6 Say'a SON POSTA r rinci 

Earıs ··sıeriSuya ON DA 
ELEFON, TELSİZ AF, 

A 
H 

,--~-~---

lTELG -
eşe 

•• 
uş yor 

(l:fo tarafı bırınci yüzde) ı 6 - Bu işlerin tesviyesi, Uluılar 
Habet;istana gelince Lavalin Uluslar Sosyetesi marifetile olacaktır. er So Sosyetesi mandasından ve İtalyanın hu- 1 Cenevredeki delegelerin çoğu, 3 ilk 

susi menfaatlerinin tanınmasından an• teşrin hücumudan sonra, konseye 
cak genel tedbirlerle bahsettiği bildiril- böyle bir teklifin kabul ettirilmesi çok 
mektedir. Laval İtalyanın Libyaya güç olacağı fikrindedirler.» 

Zecri Tedbi 
Kadar Göt .. ·ıecek 

gönderdiği takviye kıtaatını geri çek· (Oeuvre) gazetesi, Musolininin bu-
mek suretile ilk adımı atmasını ve bu- 1 günlerde, atağıki ,artlarla pazarlığa gİ· ~ ••• 

nun için de tngilterenin ikinci adımı rişmeye hazır bulunduğundan haber lngi~tere, ltalyanın Habeşistandaki Vaziyeti Meşru 
atmayı temin etmesini beyhude yere vermektedir. } E 
teklif etmiştir. Musolini, Tigre bölgesinin İtalyan Gösterecek Bir Su hu Kabul tmemeye Azmetti 

Deyli Herald gazetesinin diplo- himayesi altında bir nevi erkin krallık 1 ) S Ih'" k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••·•••••••••••···•••••••••·••·••··•·•••••••• 
"k h b. . L 1. d .. k O d b'"l . . d Londra ~6 (A.A. - u u oru· b matı mu a ırı ava ın un a şom olmasını ve '.88 en o gesının e ay· . . ....... 40 B • H A k • 

Londraya gelen sorumuna ln~i!iz ni suretle İtalyan himayesi altına ve- mak ıçın trar.sa tarafından sa~folunan JD a. a eş S erJ 
kabı.nesı"nı·n verecegwi cevapta lngi- .1 .• • t kted' M l k t• ·· çalışmadan bahseden Momıng Post ' n mesını ıs eme ır. eme e ın o-
li· . İtalyan münasebetlerinin de • b" k 1 d it l k b. . gazetesi Mut:>l:. inin zecri tedbirler c h G •• d • d • ... ur ısım ann a a ya anca ır nevı 

1 

J 
vamlı bir barışa dayandığına kanaat k .k. h" t . . d d tehdidi karşısınrla eğilemiyeceğini san- ep eye on erı . . . e onomı ın ısar esısı arzusun a ır. 
hasıl olmadıkça lngıliz lılosunun İ .

1
. l . h h . b. l w dığını ve ancak kendisinin tayin ede-

• w b ·ıd. .1 k ngı ız erın er angı ır pazar ıga a .. 
Akdenızdc kalacagı ı ırı me tc- . . de .. 

1
. I k ti . ceği vakit geHnce konuşmalara başla- (Ba~ tarafı birinci yüzde) yaptıkları bildirilmektedir. ır-

. gırışmez n once, ta yan uvve en • v . 
dır. . H b t kl d k·ı . . mak temayülünü göstereceginı yaz • Aksumda Hava istasyonu herler yalandır. 
Niyuz Kronikl gazetesinin Paris ayları ~ın a :ş opra arı~ an çe ı mesınt maktadır. Bu gazete diyor ki: Ö . ltalyan Tayyarelerine 
L r i T b.. "k 1 · · F ıstemelerı muhtemeldır. Cenevre bu e- . Londra 11 ( zel} - ltalya mena-

av: ın ngı ı~ ·~yu e çıs·ın~ /~n~ız sasları imkansız görmektedir, zira Ha- «İngiltere hükUmeti, Italyanın Ha- biinden gelen haberelere nazaran Ak- Asmara 16 (A.A.) - «Di 
m t uatının gıttı çe artan ın a ını a- b . b l k ·ı· k beşistandaki muvaffakiyetini meşnı sumdakı· ku"'çu"'k hava ı·stasyonu tevsi ta» hava filosu, Amba Alagi'dl 

I k k ·k db. l · 1 eşıstan u sart arı anca yem ırse a-
lır atara e onomı le ır erın a ınma- .' D I I . w . 1 gösterecek bir sulbü kabul etmemeğc edı.lecek ve burada İtalyan hava kuv • ke§if UÇU§U yaptıktan ve bir 111 

d ki ·· d ı ·ı b h ı · h. bul edecektır. e ege erın çogu ıse, 
sn a surat 0 ayısı e u a etı ru 1

" • • l W• 1 l azmetmi~tir. Bu hattı hareketin sebep· l · · · · b. ·· "Ih k ·· d mat deposunu bombardıman 
yeye iştirak ettiğini bildirmis olduğu Habeşıstanın galıp ge ecegı ve ta yan· 1 ... t"T. vet erı ıçın yem ır ussu are e vucu a ten sonra, dönü•te, hava topl 

d d 
' ları kendi topraklarından atacağı fik • erı uç ur· getirilecektir. 

/ 
:r 

zannın a ır. . . 1 - Zecri tedbirlere müracaat tec- ate§ine maruz kalmıştır. 
Lavalin elçi ile iki saat süren görüş- rındedırler.n '\ rübesinden istifade etmek isteniliyor· Lokarno Paktının ytldönUmU ltalyanların Tekzipleri 

mesinin memnuniyeti mucip bir netice ilk Ra JOr sa bu tecrübeyi sonuna kadar götür- Lokarno 17 (A.A.) - Fransanm C'b . 16 (AA ) Y batı" 
vermediği de bu aylara söylenmiştir. Londra 16 (A.A.) - Laval - Clerk Uluslar Sosyetesindeki daimi delegesi . ı utıH b ·k ·, 

1
-

8 
f 

mek. p 1 B Lo kt ı Janslar, a eş ıt a arının, 
Paris 16 (A.A.) - Bu sabahki ga- konuşması hakkınra röyter ajansı şun- 2 _ şı·mdı'kı· ha"'dı·sede Uluslar Sos- au • oncour, carno pa ının °· 

1
. . d E . ye 

ld.. .. ·· l'kl · b k soma ısı sınırı yanın a rıtre 
zetelerin alakaları Cenevre ile zecri ları yazıyor: k nuncu yı onumu sen ı erme aş an- l 

1 

j yelesi ne adar azimkar davranırsa l k . d·w'• b" .. l d L diklerini ve Habeş toprak 
tedbirlerden ziyade Paris üzerinde mu- «Bu konuşmanın ngiliz ·Fransız il· bundan sonra çıkacak mütecavizlere 1 etmıf ve ver ıgı ır soy ev e 0 • M r d - ·· · d b 

·1 d h h · b. k. karnoyu hazırlıyanlar tarafından yapı- usaa 1 agı. guneyın e 
teknsiftir. Echo de Paris şöyle yazıyor: gı eri üzerin e er angı ır a ıs uyan- karşı alacağı hattı hareketin tesiri de 

1 
ff k 

1 
. 

1 
kuvvetli bir Italyan kıt'asınırıı 

«Bir uzlaş~a metodu ~aha dene· ı dırması husus~~da ~~rw~~ hükUmet a- o kadar büyük olacaktır. an muva a .. o muş eserıln, an aAşmaz- ile irtibatının kesildiğini bildi 
mek maksadıle Laval sekiz, on gün- rasında tam hır ış b~rlıgının mevcut ol- 3 - Uluslar Sosyetesi şimdiki an- lıkl~rın _tehdı~ı altın~a bu vunan vr~- lerdir. Bu haberlerde, binlerce 
lük bir mühlet islemistir Şayet hiç bir duğu söylenmektedır 1 l ki · t' pa uzerınde bır emnıyet agı kuran bu- k l · · . . . · . aşmaz ı a, arzusunu yerme ge ıre • .. ~ . l yan as erinin çö ün tam 
netice elde etmezse Edenin ekonomik lngıltere Lavalın harbın yakında . k 1 b"t" t••• ••t . tun mıntakavı mısakların başlangıcı o. hareket u""slerı'le teması ' mıyece o ursa u un pres ıJı mu eessır _ .. . . . 
tedbirler hakkındaki teklifini kabul e-I durmasını istediğini teslim etmektedir.

1 

olacaktır. dugunu tebaruz ettırmıştır. ilave edilmektedir. 
decektir. Londra hükumetinin, Lava- Sonunda de Bir teftzip .............................................................. Habe9ler, ltalyanları içeri Stefani ajansı, yabancı aja 
lin dileğini kabul ettiği anlaşılıyor. Bu-! Londra 16 (A.A.) - Lavalin bir- renin Paris büyük elçisi, evvelki günkü Çeklyorlar tarafından verilen bütün bu ha 
na binaen, Laval geçen pazartesi gÜ· çok barış şartlan teklif ettiği hakkında konuşmaları esnasında, Mısırda ve Lib- Adisababa 16 (A.A.) - Reu- leri yalan olduğunu kaydetJl1 
nü İtalya büyük elçisine şunları teklif dolaşan yayıntılar, doğru değildir. ya sınırında yapılan İngiliz asker tah~i· ter ajansı aylarından: Ogaden dir. 
etmittir: ltalya OmltUiz dalı işini ve ayni zamanda ana vatan bölgesinde, umumi bir taarruz ya- Mısırda Hazırlıklar 

1 - General Bononun kuvvetleri Roma 16 (A.A.) - Muhasamaya filosu ile Libya sınırındaki İngiliz as- pılması hakkında Adisababadan Kakire 16 (A.A.) - Havasa-,, 
fİmdiki mevzilerini muhafaza etmek nihayet verilmesi erkesi ile yapılacak kerlerinin geri çağırılması meselesini emir verildiğine dair olan haberler, rından: İngiliz ve Mısır hüku111. 
şa tile ltalya tecavüz hareketini dur-ı iptidai görüşmeler hakkında burada konuşmuşlardır. Bu iş, bugün toplanan resmi Habe§ çevenlerinde inkar ri, Mısır'ın müdafaasını tanzilll 
duracaktır. büyük ümitler beslenmektedir. İngil • E~kanlar kurulunda mevzuu bahsol -

1 
edilmektedir. hazırlıklarına devam ediyorlar· • .:J 

2 - Tigre bölgesi erkin bir prenslik terenin uzlaşma isteğinin gerçek ol • muş ve ingiliz büyük elçisinin Lavate B~ çevenlerde ka~dedil~i.ği~e gö- Şimdiden ahaliye gaz maskel"" 
olacaktır. madığı nakaati mevcuttur. vereceği cevap kararlaştırılmıştır. ~e, ımpar~~orun ~akıp ettıgı ~ıy~sa, dağıtılmağa başlanmıştır. . -' 

3 - Harrar krallığı ile Ogaden " I S . . Londranın resmi noktai nazarı, son ltalyan munakalat yolları gıttıkçe İngiliz vapurları, büyük mı~.,Jff 
böl esi ltalyaya verilecektir. ita ya . efırı Nihayet günler içinde 1talyanların yeniden Lib- uzayıp müdafaa .edilemez bir dere- da cephane, hava topları ve tafll" 

H b · k Adısababayı k 11 al d d 1 d ceye geldiği ve Italyan muharebe 4 - a eşıstanın alan kısımları • yaya as er yo am arın an o ayı u- k l . h k .. I . d k boşaltmaktadırlar. 
1 1 b. ·· Ab' 1 k Terketmış .. 1 d'W• k . d d. uvvet erı, are et us erın en uza - ··f ..J arsıu usa ır reJıme ta ı tutu aca ve rumun ıyı eşme ıgı mer ezm e ır. b l ki k d 1 Bir kaç piyade ve topçu mu ~ 

b d 1. I Ö Sö l d• w• .. La l d ta u unaca arı zamana a ar • b b l . k d.l . l rd" 
un a ta yanın mevkii diğer devlet- Madrit 16 ( zel) - Röyter ajan· Yen ıgıne gore, va, . onanma talyan ileri hareketine, hiç bir mu- si atı ö gesıne sev e ı mı§ e 

lerinkinden üs~ün ol~ca~t.ır. . . jsının Adisababadan aldığı habere gö-lhakkında başka b_ir t~kl_if daha yapmış- kavemet göstermemek ve İtalyan- İngiliz Donanmall 
5 - Habeşıstana lngılız Somalısın- re İtalya sefiri Kont Vinçini 100 mu- tır. Fakat bu teklıf gızlı tutulmaktadır. larla hiç bir suretle çarpışmamak .. ·ıf/I 

de Zeila limanında denize bir mahreç 1 hafızın nezareti altında Cibutiye hare- Fransız büyük elçisi bugün öğle • ı merkezindedir. Le~d~a ~~. (A.~.) - R.oyter ~~fi 
verilecektir. ket eden trene bindirilmiştir. den sonra İngiliz Dış Bakanlı~ına b;r Adigrat 16 (A.A.) - Stefani 1 ~ın b~~d~~dıgıne. ~ore, lngılteren~ 
=--: ziyaret yapmıştır. ajansı aylarından: ns buyuk elçısı, donanmanın I (dl 

it 
/ ı G • G •• * Habeş hük\ımeti tarafından neş- nizde kal.~ası gibi iht~y~t tedbir eo'IJ a yan az ete erı n C ore Cenevre 16 (A.A.) -Polonya, Yu- redilip yabancı gazetelerce nakledi- ! devamı luzumunun hala mevcut e'1 

nanistan ve Kuba hükiımetleri İtalyayd len haberlerde,. Habeş u~aklarının, 1 ğ~n~ Lavale bildirmeğe memur 

B . . . .. gidecek silahlar üzerine konulacak am- Makalle bölgesınde, keşıf uçuşları ı mıştır. ~ 
\ aş tarafı bırıncı l-uzde) katlanmağa mecbur kalacak olan İtal- ba · · · ~ 

k b"k ''l b·ı w · · .. l · rgo hakkındakı tavsıyeyı muamele İ 
ma sızın tat 1 eaı e 1 ecegmı soy e - ya halkı için nahos olacaktır. Fakat ki' k Bı·r talyan Gazetesı·ne Go··re · r . · mev ıne oyacaklarını Uluslar Sosye-
mış ır. Habesıstana karşı açılmıs olan müca • t · l 1 t · b'ld' · ı d" : • esı gene se ae erme ı ırmış er ır. 

Yugosfavyanın Vaziyeti deleyı hemen veya yakın bir tariht~ b ğ Ki i M dd r ı • ı ı ı D b 
B ı _ . D ucu myev o e er t t d 

e grad 16 (A.A.) - Stoyadino - durdurmaga yetmıyecektir. Cenevre 15 (A.A.) _Uluslar Sos- ngı ere, a yaya ar " 
vitch ile ulusal banka nazırı ve tecim Kreuzzeitung, anlaKmaz)ıktan bah-

Y yetesi üyesi devletler konferansı, süel 
bakanlığının bir delegesi arasında ya· sederken diyor ki: tali komite tarafından hazırlanan si - ı d• k N• t• d I •ş 
pıla~ bir konferans üzerine Cenevre- «Muhakkaktır ki, Fransa ve lngil • lah, mühimmat ve harp levazımı liste- n ırm e ıye } 0 C mı 
dekı Yugoslav delegasyonuna 3 eksper tere Musoliniye bazı toprak imtiyazla- · · ·· k d k ı· · d l ..a 
.1A . . . I w 1 sını muza ere e er en, svıçre e ege- l f l h tav 
ı ave edılmıştır. talyaya karsı zecri rı vermege hazırdırlar. Son te,ebbüslc- . M tt b w k" A dd I . Roma 16 (A.A.) - Juma e ta · ı yük Britanya sömürgelerini mu 3 

. . . . • . . sı o a ogucu ımyevı ma e enn 1 ı. l<J' 
tedbırlerın tatbıkınde Yugos1avyanın, rının muvaffakiyetsizliğe uğraması k İt I k H b . · ya gazetesi başmakalesinde ngiltere ile etmek ve yeni yeni ayılmalara aÇI" , 

k k F 
1 

gere a ya, gere a eaıslana sev· 1 l d ki d · ı· k · _, 
oruması gere en özel menfaatlerini ransayı Uluslar Sosyetesi üyesi sıfa- k d'l . . . d" k d · ld ~ . ta ya arasın a urumu ınce ıyere pı bulundurmaktadır İngiltere fasıı . 1 e ı mesının şım ıye a ar o ugu gı- . · . 

ızah edecek "lan bu delegeler, Cenevre- tile mevcut ödevini tamamile yerine b. b .. d l - b'ld.~ diyor kı: d · k · ı· B k 'karA hatır 
. . . ~ . . 1 ı ugun e memnu o acagını ı ır • I . evırme ıs ıyor. u, pe aşı 

ye hareket etmışlerdır. getırmege mecbur etmıştır » . f · « talya, Uluslar Sosyetesı ve mede- k k k a O' 

L hl il . . l · mış ır. A ,..1 b .. k" "k d h"' ate arşı oyan ve her ne pahasıl'I 
e •tanın Mutaleası su erı ınce emekte olduğunu söylemis. y I M . t k f . nı a em, ugun u nazı uruma a- I I d . . d 0 },JI 

Varşova 16 (A.A.) - Yarı resmi tir. ' I l~ :1~ k~ca~s an, on er~nsa .v~rı- kim bulunan ingiliz İmparatorluk siya-' uraa 0 sun ayanmak nıyetın e P, 
Çevenler, Polonyanın, 1talyaya kartı Muurda Pamuk Flatlarınden ke~f ısde ~- .ınb'lad_rey. vt~rme ten ıstın- sası ile karşılaşmışlardır. İngiltere. İtalyanlar, Musolininin etrafında to ... 

k . a e ecegını ı ırmış ır. I . . 1 b 1 k d l M d "i ,.. e onomık zecri tedbirlerin tatbikinden Korkuluvormu' . talyan • Habeş harbını durdurmak de- anmıs u unma ta ır ar. e enı bit 
kaçınmıyacağını söylemektedirler. İskenderiye 15 (Telsiz) - Zecri C Ka

1
r
7
ar(IÖar 

8
1
)lld rlUfdl 

1 
l S ğil, fakat, Habeşistanla olan muhasa· ve Avrupa hükumetleri çok ağır • ..:i 

db. l . enevre ze - us ar os- İ , . ·· I'" 
Alma11yeda DUşUnUşler le ır enn alınması neticesi pamuk fi. t . k t 1.w. A db. l h k madan istifade ederek talyaya bir mes ulıyet yüklenmektedirler, çuı ..# 

B 1
. 1 . . d" . ye esı se re er ıgı, zecrı te ır er a • . . . . . l . . . C . . . d ıw 

er ın 16 (A.A.) - Germanya ga- al erının uşmesınden korkuluyor. k d I k 'k f' 
1 

k darbe ındırmek nıyetmdedır. ngılız sı- encvrenın lngıltere tarafından 1 

· M h l" ın a a ınan e onomı ve ınansa a- fl1' 
zetesı, zecri tedbirlerden bahsederken a su un elde kalmasından çekinen l h"'kA ti b.ld' . . yasasının amacı, yorulmaksızın, ve Ö· ı edilen hareketleri hiç beklenmiyeJ1 . . .. .. .. rar an u ume ere ı ırmıstır. J • 
dıyor kı: tuccar, hukumete hücum etmekte ve Al t db. I . b.k: . tekı ulusları alet etmek suretile Bü- nuçlar dogurabilecektir 

. ınan e ır erın tat ı ıne aıt te- · · · ' 
((Bugünkü durumdan çıkarılacak so- bu tedbırlere yanaşmamasını istemek • .. . " ' · · · ' · ' ' ' • ' · · ' · · · · • ' · · ' · ' ' · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

tedı·r. ferr_uatı kararlaştıracak olan komıtcler NI' Ne r·ınde (50)Kı·ş• Bo .... ul u nuç şudur ki, uluslar sosyetesi tara· d D ıı g 
e ışe başlamıştır. Ekonomik komite, . . .. . . . . . . . 1ır fından mütecavize karşı tatbikine ka • Resmi Mahaflle göre altın ve gümüş müstesna, bütün hal- K~hı~.e 1~ (A.A.) - Nıl uzerınde ı , lıyen bır ferrıbot, Nagamadı cl'Y'ar 

rar verilen zecri tedbirl .. r İtalya ve bil- . Lon~ra 16.~~·A·~. _Resmi. meh. a· yan mallarının ithalini yasak eden birJda Nıl uzerınde batmıttır. Yüz yolcudan, kadın, çocuk, erkek elli kişi boğııl' 
hassa her gün birçok mahrumyietler.! filde soylendıgıne gore, Laval lne-ılte· I tedbir üzerinde görütmüştür. muştur. 
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6 yllk B.Orsanın Aşkı 1 
Yazan: l Nüfus Sayımına Hazır.andınız Mı? 

Deniz K•dlrc•11 
Romanı Kaflı 

Geniş Bir Çadırda Belli Başlı Reisler 
Sayım için Yeni 
Tedbirler Alındı 

Toplanmış Konuşuyorlardı istatistik Genel Müdürü Bu Akşam 
- s - lca leventler üç tarafı kapalı ve mey-\söylenen zorıu bir yay• ancak sipahi Radyoda Bir Konferans Verecek 

Fakat Rüıtem Bey hemen bunun dana gelen tarafı açık olan genİf bir Ömer gerebilmif; okunu, onunla yüz Nüfus sayımı hazırlıkları yarın ta- _ 

farkına varmıf, yüzü fırtınalı bir deniz 1 çadırda idiler. Onlann ilerisindeki ça- elli kulaç atm1'b· Fakat Boğa Hüıeyi- mamile sona ermiı bulunacaktır. Yarın 
gibi karıtmışb. dırlarda da subafı, sipahi ağuı, kadı nin elinde bu korkunç yay bir oyunca- bütün sayım memurları kendi mınta-

0 zaman genç kız kaybolmuftU. gibi tanınmış adamlann ve zenginlerin ia benzemİftİ. Ok ta üç yüz kulaç ka. kaların~. son defa. olmak üzere bir _kere 
• l ·ı l · b l l d B .. H" · d ·ı • f 1 daha ıozden geçırecekler ve ellerınde· Rüstem Beyin bu hali delıkan ının aı e erı u unuyor ar ı. oga useyın ar ı erıye ır amıftı. 1 k" b" 11 • • k 1 • - • ı ına cetve erını mınta a arına tat• 

hiçte hoşuna gitmemitti. Demek ki onların arasında Zeynebı çoktan tanı· Bayram yen çılgın bir allat içinde bik edeceklerdir. 

onu beğenmiyordu. mıf, yüzü kızarmtflı. Genç kız İse sa- idi. Dün de ilçe ve kamunbaylıklara gi-

Daha dün onları kartılamak için rardı. Yerinden doğrulur gibi yaptı. Kimsenin bir diyeceği kalmamıftı. den memurlara lazım ıelen talimat 

deniz kıyısına kadar atla gelen genç Fakat yanı .,..ındaki yaşlıca bir kadın Boğa Hüseyin bunların hiç birini verilmittir. Yolda bulunanların aayım-
kızı şimdi dıf8rl çıkarmaması da mina- onu hemen tuttu ve oturttu. ne görüyor, ne de işitiyordu. Rüstem larının nasıl yapılacağı tesbit edilmiş-

Bo H Beye ·. tir. Vapurlar saat sekizde oldukla-
lı idi. ğa üseyin reisten izini kopar- k _ G .. d .. .. ? .. • • 

1 
rı limanlarda alacaklar ve sayım bi-

Üç dört hafta sonra Akçama gelen- dıktan sonra tunları söyledi: or un mu. Ben böyleyım ıfte .. tinciye kadar hareket etmiyeceklerdir. 

ferden duyduğuna göre Rüstem Bey - Ben Rüstem Beyin yağız kısra- Der gibi yerine döndü. 1 Sayım hatladığı sırada yolda bulunan 

kızını artık evinden dıtarıya hiç bırak- ğına biniyorum. Kusura başkasın!.. Dönerken kadınlar tarafına göz attı.! vapurlar da sayımın devam ettiği müd-

mıyormus. Hatta önceden Zeynebin Bir kaplan çevikliğile kodu. Orada ellerini biribirine kenetliyen, 1 det zarf.ında ilk vasıl olacakları liman-
. ' · · l · ·ı K .. b'nd' ' ıslak e · }' .. J J b k da beklıyecekler, sayım bitmeden yol-bır erkek gıbı at a gezıntı er yapma • ııraga ı ı. v sevınç ı goz er e ona a an 

1 

. · • · z b' .. d"" cularını çıkarmıyacaklardır. Sabahle-
sını, babasile öteye beriye gıtmesını Meydanda, ileri geri, sağa sola ko- e~e ı gor u. yin saat yedide ıelen Semplon ekspre-
çekemiyen softalar r;imdi sancak beyi- fan, birbirlerine cirit atan sipahilerin B_ır kaç saat sonra gemiye dönmü~ 

1 

sinin yolcuları sayım bitinciye kadar 

ni alkışlıyorlar: arasına karıştı. lerdı. trende kalacaklardır. Saat 10,20 de is-
- r__ oldu ama tam oldu Şı' d" .. k akl .. · . Akr;ama doğru Rüstem Bey asık bir tanbula vasıl olan tren de saat sekizdo 
~ • m ı yagız ıar a suvansı mey- .. . . . . • . . 

Diyorlarmlf d k ka d Bo" H" yuzle Kemal reısı zıyarete geldi. Kıç hanıı ıstaayonda bulunursa sayım bıtın· 
• anı asıp vuruyor u. ga use- · k d d b ı k 5 

Fakat Hüseyin bunu bot görmüyor- ı ~ kendisinde cirit olmadı in için ba,.1 kasara da yalnız olarak konuftular • j c~~e.. a barhlor~ a ukiundacha tırk. aydım 
,;.----- "6" Sancak be · "tt'kt K I gunu sa a eyın se z e are et e e-du k la ttıkl h d ak I yı gı ı en sonra ema re- . . 

Sayım ı,ı•rlle uıra,an isti 
tlstlk genel mUdUrU 

Celll Ayöar 
· a rının a arını ava ay a ayor; . Bo" H" . . ... cek olan Toros ekspresı hareket etmı-
- O beni seviyor··· yahut iğilerek yerden alıyordu. 15 

• ~a useyını çagınnış şunları sÖy· yecektir. Vapur ve trenlerde bulunan ı Belediye ekonomi direktörü Aıaııl 
Diye ba,Iıyan kuruntu, gittikçe bü- O ciritt b' · . I . t" lemıfti: nüfusun yazılması için lazım gelen ted- Süreyya ile Fatih kaymakamı Hal~ 

, e ınncı ge mış ı. B ·· .. t d'"' · lıkl · · ı p · d · f r yüyor, hakikat oluyordu. . - ugun gos er ıgın usta arın bırler alınmııtır. epeyı e radyoda bırer kon erans ., 
Aradan sekiz on hafta daha gecmif- ... ~~y~anın ortasına. kalın bır kazı- kar,ılığını çabucak görüyorsun .. Hay- Sayım esnasında mezhepler de kay· rerek nüfus sayımını anlatacaklardır· 

ti ki Rüstem Beyin, kızını sipahi Ôme- gınHustunel keçeden bır adam yapılmıf· di bakalım, düğüne hazırlan. Sen bu- dedilecektir. Nü.f~aun ana dili yazı!dı~- NUfua Sayımı GUnU A•dfO 

k 
• d'""' b . . tı. er atı onun yanından dört nal rada kalıyorau Dah k kal d"'".. tan sonra ana dılınden ba,ka hangı dıl-

re verme tste ıgı ve unun ıçın zor- geçerken kılıcını savuracak ve onu .. .. .. . n. ... a ço ıp ugu- lerle konu,tuğu da kaydedilecektir. Sa- Çah•amaz Mı? 
ladığı du~ldu. O zamana kadar kızı· 'k' bö'l kt' Bo" H"" . .. nunu goremıyecegız ama, kusura bak- yımın bittiği top atılmak suretile ilan Bazı okuyucularımız, üzerinde durU': . . • ı ıye ece ı. ga useyın onun us- ma ı . . ' 
na karşı bır kuzu gıbı olan bu adamın t" 'k" k t k dah d d S' h' ... edılecektır. lur bir ikazda bulundular. Bunlar, ai 
birdenbire arslan kesiliıine herkes te l u~e ~I ~ eçe a sark ır ı. . ıpa ~- Sayım günü uzak mıntakalara giden fus sayımı günü herkes evinde oturaca• 

' enn ıç arı ona çarptı ça gen tepı- - Anlamadın mı? Tevekkeli son memurların sür'atle iıı.lerini bitirmeleri in için latanbul radyosunun o aün nef' 
saşmıftı. d ö d ı . 1 :'f o· • 
' yor u. mer e on arın arasında idı. aylarda sana bir dalgınlık çökmü~tü.

1 
ve sayım d~~terler~i ilçe v.e kamu~~~- riyat yapmasının muvafık olacai .... 

Bir Bayram Fakat Boğa.Hüseyinin genif ağızlı pa- Zeynebi seviyor musun. O da... lıklara getırıp teslım edebılemelerı ıçın söylüyorlar. Biz bu hususta radyo id•• 
Ari/esi lası bir VUrufta ikiye ayırmıftı. Şimd' l d .. -.. .. .. kafi miktarda otobüs ve otomoail de resine müracaat ettik ve öirendik ld 

-
1
' onuna mı ugunumu'7. I d "k d"I · · 1stanbul radyosu o gün, diğer pazarld 

Son defa lzmire ujradıklan zaman Timur Zamanından olacak?... te ~:~et i:t:~!:~~ direktörü Celal Ay- olduğu gibi aaat yarımdan on üç bUÇll'" 

bayram arifesi idi. Ertesi gün Okmey- Kalma bir yay/ - Evet ama, Rüstem Beyin dedik- bar ile İsviçreli mütehassıs bugün ge- i• kadar neıriyat yapacaktır. Fakat 
danında kotular, oyunlar yapılacaktı. ]erini beğenmedim doğrusu... lcceklcrdir. Bugün saat 14 te Celil Ay- bu neşriyat plak çalmak auretile ol•• 

O K 1 · l d".. ka ı Aksak Timur zamanından '-ldı w l . raya ema reıı e ıger plan ar KD gı (Arkası var) bar radyoda bir konferans verecek, bu caktır. Halbuki radyo o aün orkeatraal'" 
\'e leventler de çağrılmıtlardı. konferans bütün ilçebaylıklarda ve le ve devamlı olarak Defl'İyatta bul.,. 

Halk arasında .günlerdenberi bir lif Çorlu icra menıurluiundan: kamonbaylıklarda dinlenecektir. Bu· nabilirdi. Böyle bir müaaade mümk\İIJ 

ı Be kı Açık arttırma ile satılan nayri menbılün ne olduğu: Çorlunun Çengerü çiftliğin· nun için bütün nahiye ve 1-ymakamlık- olduğu takdirde evlerinde kalacak olall 
do aşıyordu: Rüıtem y, zını ıipa- de nisan 336 tarihli tapu kaydının 71-96 numaralarında kayıtlı yirmi dört parçada lara radyo ve hoparlörler dağıblmıJ-1 radyo sahipleri de bu neşriyattan iıtİ' 
hi Ömere verecekmif. Kız, Kemal rei- (5253) dönüm tarlanın bir parçada 449 dönüm çayırın ve on dönümlük binalı tır. fade edebilirlerdi. 
sin leventlerinden Boğa Hüıeyini sevi- çiftlik yerinin beşte dört hisseleri. Gayri menkulün bulunduğu mevki: Çorlunun 
yormuş ama, babası istemiyormUf. Çengerli çiftliği; takdir olunan kıymet:tarlanın beher tam dönümüne bir buçuk \'C 

çayırın beher tam dönümüne beş lira ve çiftlik yeri ile binalarına da sekiz yüz lira 
Bir korsana vermezmif... Bayram kiymet konmuştur. Arttırmanın yapılacağı yer. gün, saat: 25 ikinci teşrin 935 pazar· 
günü sipahi Ömer, ciritte ve diğer O• tcsi günü saat 14-16 da Çorlu icra dairesinde: 
yunnlarda ortaya çıkacak, bu ilin en 1 - işbu gayri menkulün arttırma ııartnnmcsi 1 11 935 tarihinden itibnren her-

b kesin sörebilmcsi için açıktır. usta inici ve savaşç11ı olduğunu gÖı· 
2 - Ar,ttırmıya İştirak için kiymetin yüzde yedi buçugu nisbetinde pey akçesi 

terecekmif. veya milli bir bankanın teminat mektubu tediye edilecektir. 
Zaten Rüstem Bey uıl bunun için 3 - İpotek sahibi alacaklılarla dıw er alfı.kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 

kızını ona vermeğe karar vermif. Çün- gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını i bu 
kü onun üstüne başka bir yiğit yok· ilan tarihinden itibaten yirmi gün içinde evrakı müsbitclerile birlikte memuriyeti~i

muş ... 
Son sözlere diğer leventler aldırmı· 

yorlardı. Çünkü kendilerini deniz ada
mı sayıyorlar, buradaki yiğitlerle ilgi
leri olmadığını düşünüyorlardı. Fakat 
Boğa Hüseyin böyle değildi. 

ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde h ıkları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gosterilen günde arttırmaya ıstirak edenler arttırma şartnamesini okumus ve 
lüzumlu malumatı almış ve Lunları t.ım ımen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Onun gücüne gidiyordu. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defo bağırıldıktan sonra en çok 
arttırann ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kiymetin yüzde yetmhı 
be ini bulmaz veya atış istiyenin alaca -:.ınn rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul ile temin edılmiş alacaklurının mecmuundnn faz! ya 
çıkmazsa en çok nrttıranın taahhüdü b ki kalmak üzere arttırma on beş gün dahcı 

. temdit ve on be inci güne rastlıyan 1 O birinci kanun 935 salı günü ayni saatte 
O arada Zeynep olmasa belf<İ o da yapılacak arttırmada gene ayni ni bet ve miktarda olmnk şartile en çok ve en 8011 

diğerleri gibi olacaktı ama, bu kızı git-1 arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 2280 num,, 
tikçe artan bir atkla seviyor ve ona ralı kanun hük.ümleri tatbik ~~ilm~k ii.ıcrc satış. geri bırakılır. 

h' 1 .. kalla cak la h k · I 6 - Gayrı menkul kcndısıne ıhale olunan kımse derhal veya verilen mülılet içinde 
sa ıp 0 maga f8 O n er esı parayı vermezse ihale kararı fesholunar< J... kendisinden evvel en yüksek teklifte 
yok etmek arzusunu güçlükle yatıflı· · bulunan kimse arzetmiıs olduğu bedelle almağa razı oTursa ona razı olmaz veya 
nyordu. bulunmazsa hemen on bes giin müddetle arttırruaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 

_ Reis... e~ilir. lki.!hale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap edilecek 
N Bo... ? faız ve dıger zararlar aynca hiikme hncct kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 

- e var ga ·•• tahsil olunur. Mezkur gayri menkul yukarıda yazılı 25/ I 1 /935 tarihinde Çorlu icrR 
- izin ver de fU kabadayılara bir ~.emurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma §arlnamesi dairesinde satılacağı 

levendin ne olduğunu göstereyim. ılan olunur. 

Kemal reis gu"'lmüs: -·- - -. . 
- Haydi vaz geç bu sevdadan ... 

Seni tanırız. Yetmez mi? 
İhracat Tüccarlarına 

Demişti. Mühim ilin - Doğru söylersin ama, böyle ge
rek ... 

V ktile Zeynebi yere atmak için 
f stanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

1 - Türkiyeden ecnebi me;mleketlere sevkolunacak her mal için menfe 
tahl nan Arap kısrağı r;imdi bir sipa-

~ehadetnamesi almak lazımdır. 
h"nin elinde hiç kımıldanmadan duru-

Sevkiyattan sonra hiçbir suretle tehadetname verilmiyeceği son defa ola· 
yordu. O zamandanberi uslandığı nn-

rak ilin olunur. la171hyordu. 
2 - Şimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan haberdar olamamıf 

Çadırda bulunan tacirler bu sene ilkteşrinin sonuna kadar Odaya müracaatle ihracat-
B i r T O rJ f f? n 1 z larını ispat ettikleri takdirde bir defaya mahsuı olarak tehadetname alabi .. 

Rüstem Beyle Kemal reis ve batlı- J lirler. 

,~Yarın akıam TÜR K'te' 
Heyecan - Teessiir 

Aşk - Oençlık 

·ROBERTA 
21 ILKTEŞRIN 

Güzellik ihtiıam 
ve ıevd'ğiniz ar\b)er 

Y 1 L D 1 Z sinemasında 

BRIGITTE HELM 
PAUL VE<lE:\1'.H 

KAHYOKAYI oynıy&n artiatler 

GINGER ROGERS • FRED 
ASTAiRll \'O iAENE DUNNE WlLLY ElCHRERGLR 

BEN SENiNIM 
lliıv ten: FOX Jl: RNAI. 

Habeşi tanda harp &aha· 
sında çekilmiş sahneler, 

"ta«hıl '""""' 
$ıhir1'9tyaf rowt 

Tepe başı Şehir 

Tiyatrosunda 

1 

• ıııııııı~mı 

llJ 

lstanbul Evkaf müdüriyeti 

17110/935 Perşem~ 
akşam ıaat 20 de 

•• 
Olçüye -Olçü 

il Anları ı 
1 - Mevlevihane kapısı dıt~nısında Merkezefendide MevlevihanenİD 

barem dairesi. 
2 - Kadıköy, Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, Feneryaha 7 No. h ev. 
3 - Kadıköy, Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, Feneryolu 9 No. lı eY. 

4 - Kesmekaya, T ercümanyunus, Drağman C. 13 No. lı baraka maa 

bahçe. 
5 - Çar,ı, Kavukçular So. 12 No. lı dükkan. 
6 - Kadıköy, Caferağa 38 No. lı dükkan. 
1- Kadıköy, Caferağa Moda 40 No. lı dükkan. 
8 - Çarşı, Hacıhasan So. 19 No. lı dükkan. 
9 - Çarşı, Cevahir bedesten solda 2 nci adada 43 No. lı dolap 

1 O - Kadirga, Bostaniali, Cami nında 29 No. lı oda. 
11 - Kasımpqa, Camiikebir, Türabibaba 7 No. lı dükkan. 

Kira uzu: 936 senesi mayıs bitimine denlu. 
12 - Eminönü, Valde hanında 23/ 1.2 No. lı oda. 
Kira uzu: 936 senesi mart bitimine denlu. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arthrmaya f[on· 

muttur. istekliler 28 teşrinievvel 935 pazartesi günü aut 15 e denlu Ev• 
kaf müdiriyetinde varidat kalemine gelmeleri (6507) 
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Biat Dealzlerllld 
Tlrlder Yana: 

M.Turhall 
Hadım Slileymaıı -Piri ltell- .Mont Refa 

Dokuz ·Çürük Gemi ile Harbe Giriı
mek Cidden Tehlikeli Görünüyordu 

* T•llln Y•rd11nı 
Şimdi oraa seyri ile Güaerat kıyılan

.. doiru yol alınıyordu. Gemiler yel· 
ken yapbkları sırada bet kulaç kadar 
.uya İnmİflerdi, eier iskandille derin
Jiiin ölçWmeaine devam edilmeyip te 
1>raz ileri aidilaeydi kaçınılmak isteni
m tehlikenin kucaiına düıülecekti. 

Bununla beraber Türk filosuna biraz 
talihin yardunı oldu. Çünkü rüzair 

fİma)e dojru diriae ettiii aıbi cezir za. 
mam 4a aelip çatarak sular çekilmeğe 
... ladıjmdan bu durum, gemilerin o 

lrorkunc körfezden uzaklaımasını ko
laJ lqbrdı. 

* Dlu Adaaınd• 

Şimdi filo, yaralı bereli altı semiden 
ibaret kabnıtb. Demir üatGnde sarsılıp 
duruyordu. Bet uiurauz ailnün sonun
da hava düzeldi, yorsun asker parça
lanmıt aemilerin toplarını, ite yarar 

Seydi Ali reis, tam bir aiin hir ıece aletlerini söküp karaya tatımak ödevi
fhoyu oraa halile yürüttü, sonra hava-

le uiratınaya koyuldu, orada, Daman 
.,. biraz yumUfalllasından İstifade e4e- benderinde Melik Esed adlı bir vali bu
... trenket yelkenleri de yaptırdı, Gü· lunuyordu Gücerat pin Sultan Ahmet 

t kayılarınca sene cenuba doğru yol namına htikUmet sürüyordu. Seydi Ali 
ya bqladı. Bu yüriiyiiJ filoyu Diu reia karaya çıkarak onunla sörilftü, 
ana yaklattınyordu. Oraaı, Hadım parçalanan ıeınilerden çıkardan topla
ymanm haftalarca zorlayıp ta ala- nn emanet olarak kalede kabnaama 

dıia aüel bir noktaydı. Sefer reis ora· izin ve bir de imzala senet aldı. Fakat 
ja öldüriilmiiftü, Amiral de Sileyranm filonun arta kalan gemilerini orada ba

aı ve Saferin qıkı Jan, ıene orada rındıramadı, çünkü Melik Eaed, kuv
taldarmıttı• Bu hadiselerden sonra Por- vetli bir Portekiz donanmaaınm o su-

0 zliler adayı on kat daha kuvvetlen· lara ıebnekte olduiun~aber vermifti. 
İflerdi, yanına yönüne yaklqılmaz Seydi All teia bu haber ve Daman vali. 

biçime. aokmuılardı. Böyle dokuz sinin tavsiyesi üzerine Surat limanına 
t ıemi ile oraya varmak pek dU- sitmek istedi, s emilere de bu emri ver

ceeizce bir it 9lurdu. Çünkü liman- di. 
• Portekis tlon.j.aaa bulunmak ihti- (Arkua var) 

SON POST 

iz mirde 
Bir Ci11aget 

Bir Bekti, Nlıanlı•ının 
Babaııaı Vurdu 

( Toplantllar, Oavetle~) 
Halltevi de f ir Temsil 

Veriliy r 

piyesi oynanacaktır. Çağnlanna almak isti 
yenler saat ( 1 7) den sonra Alaykö kü 
Direktörlüğünden alabilirler. Çocuk kabul 
edilmez. 

Bir Sovyet Pro feaiSr UnUn 
Konferansı 

Misafirimiz bulunan Sovyet profesörle
rinden Burdanko bugün, saat altı buçukta 
lstanbul Etibba Odası merkezinde asabın 
anestezisi mevzuu etrafında bir konf el'l\na 
verecektİi'. Cerrahi cemiyeti, bütün etibba
yi bu konferansa davet etmektedir. 

Bir TUrk &aa'atklrına 
Takdirname 

1935 arsıulusal Selanik sergiıiride Türk 
paviyonunun dekoratörü reuam Hakkı Ar- • 
mana ısergİ idaresi tarafından madalya ve
rilmiştir. Mumaileyh birçok ar11ulusal ser-
gilerde muvaffakiyet kazanmış san' atkar· 
lanmızdandır. Son defa lzmir panayın için 
yaptığı afiı Budapqte afiş sergisinde çok 
beğenilmiş ve kendisine takdirname gönde
rilmiştir. Bu san' atkir Türkofisin kıymetli 
bir elemanıdır. 

iyi Çalııanlara !Şölen 
Onivenitede bıt yıl, en iyi derece ile 

ıınıflarını ıeçen talebeye, Oniverai· 
te rektörü Cemil Bilaen tarafından, 
cumarteıi ıünü bir çay töleni veri· 

·~ 

,. 
MÜSABAKALl 

BiKATBLBB 
Yedinci 

Vak' ası 

(Arlr.ua var) 

~0,,6..P,,6.. ~ ~R ı 

TORI<• TiCAAl;T • llANKASI 
ICUPONL!J •VADllLi •MIVDUAT 
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Zindan Bi eıerlnden 
T ldız Sararına 
_______ _. Her hakkı mahfuıdur ~-"" 

~--. Yazanı 'Z. .. ~ 

Prenses Nady · Hırsız Çerbonun 
Şahsiyetinden Şüphelenmiş Gibiydi 
-Anlat! .• ıkmda kurtulacajun •. Ve... • . • 

D. Sonra, aanki nefııne bile ıf • 
Dedi. ıyor.. .. . ik al 
V k d _ı ....... ın dakikadan İlİ· -.sından çekinerek bu cumleyı m . era, apı an çuu••· . T- • 

haren geçirdiii macerayı, bütün tcı er· edemıyordu. 
rüatile nakletti. Prenses Nadya. bütün C•nlanan Hayaller 
bunlan meraklı bir masal gibi dittlt'di. Fakat bu cümlenin yarım ka~ına 
Artık, ~rzularmın husul bulacağma rağmen, dimağında bir takım ~Uer 
dair kalbine bir ümit gelmişti. ve hayaller canlanıyor; eczacı Sokrat 

Evveli sefir, Verayı hüsnü kablı! et· Efendi . .Eczane, etrafına hafmet ve.~
mit, ve kocası hakkında yazdığı mel<- zamet saçan bir araba. O. arabanın ~
tubu Çara göndermeyi deruhte eyle. • zerinde, elleri göğaün~e ~-ır ~e~~~l ~ı-

SON POSTA 

-t- Kitaplar Ara•ında 

rı Portreler 
Yaz•11 

N.:ııM Hlkm•I 

Şair Nazım Hikmet, gazetelerde ve 
mecmualarda muhtelif zamanlarda çık-
mış manzum hicviyelerinin altısını ve 
eskı şiirlerinin en güzel iki tanesini bu 
isim altında bir kitap şekline sokmuş-
tur. 

Portrelerde Nazım Hikmetin hiç bir 
yerde çıkmamış dört tane yeni şiiri de 
vardır. 

Bunlar, ı.Şiirime dair», ccOrhan Se
limll, «Karıma mektup•>. ve uAf» bc1s
lıklı olanlardır. 

Değerli şair, Şiirine dair yazdığ1 
satırlarla, aleyhtarlarının tenkit ve iti 
razlarına dudak bükmektedir. ın. t' H' .. h • ki Çar bu ise mu- b' duran al fesli mavı pusküllu ıspır. 

ıt ı. l!: fUP eaız , ı , . 
dahale edecek· kendisine malisus olan Şahlanan hayvanlar. Kısa, tiz; onu Kendisinin bir senedenberi takma a-
nezaket ve za:afetle kocasını sükt•n ve iliklerine kadar donduran, bill~ri bir dı olan «Orhan Selim)) e yazdığı man-
İtidale davet edecekti. feryat. Ve sonra .. Duru beyaz hır çeh· zum mektup, kitap sahifelerinden hafı-

• .. . d d" "k göz kapakları ve kı- l 1 . ·1 b'l k f . d' 0U,UnC8 er re uzerın e UfU . . . za ara ye .. eştırı e ı ece ne asette ır. 

S O adam o serseri Rus: bu vırcık kirpikler arasında mme gıbı par- ı·Afıı baslıklı s,iirinde de bir mrı1 :-
onra.. ' ift ·· k 

b h 1. . .. 1 1" . rt b'r çı goz yumu ya- d h . da kendi menfaatine ir ay ı 1~ ~ore· ıyan acıve 1 ' k lkık b' pusun hürriyete karşı duy uğu azın 
cekt'ı Hı"ç olmazsa o eczanenin nİ·~İn nakların arasında ucu hafifçe a ır hasreti, yüksek bir belağatle ifadele~-

. ' gili kırmızı ve kapatılmıı olduğunu, doktorun nerede burun; 'H soma nar . 1• • • b' tirmiştir. 
bulundu~nu öğrenecek, kendi. ine uçlan hafifçe kıvrık mınımmı ır a- Şair, hapisaneden eşine yazdığı dör-

haber getirecekti. Fakat... ğız .. · 'b' d w b düncü yeni si'rinde ise manzum iish•-
- Vera!.. Hayalinde bir günet glı 1 tlo~an l ~ bunun ilk lirik eserini vermis oluyor. 

. h Kalbinin bütün zu me erme ı ı c 
- Emret prenseaım. çe re. . d b' t 1 Bu ~iir, Nazımın lirik eser vermek· 
- Bu senin Çerbo dediğin adam, bi- bir nur veriyor, fakat bır e? ıre, ~a 1 

• 
. . , k ka l ltmda sert bır demır so- teki giLli kalmış kabiliyetini tebarüz et· 

zim kim olduğumuzu bılıyor mu·.. mıt ır fara ' . . .. h tiriyor. 
- Hiç zannetmem. pkluğu ile par!•~8? bır çıft go~; . :r-
- Fakat sorup öğrenemez mi?.. kesi ve her teyı ıstihkar e~er gı~ı ~a- Sade ve güzel bir kapak içine bası· 

w b ın ustun lan kitap zahiren de kahn göstermek is-
- Bunu da hiç zannetmem. Çiınkü, yılmıf genit bir agız, u agz . • 

ıizin burada hakiki hüviyetinizi bilen· de. azametle ,elpazelenen genıt ve ke- tiyen tabi, iç sahifelerd"' de kap kag t-

lerin pek az olduğuna eminim. Biliym· narl•n yanaklanna kadar. tatkın b~ • lan kullanmıştır. 
kunuz ki, gerek sizin ve gerek prens yıklar; prens Ahn1~t Demırofun yagı;ıı; Tabilikte gbsterilen bu yenilik ve 
hazretlerinin hüviyetlerinin gizli kal- ve korkunç çehrea'I.. Genç doktorun baskı temizliği esere sevimli bir ahenk 

ması, Çar hazretlerinin iradeleri it<ti.- kalbine doğan ümit. ~net~~in önüne vermiştir. 
ıau.,.ı.-. korkunç bir bulut gıbı gerılıyor; onu O kadar ki, bu ahenk içine sıralan.,n 

_ Şu halde, bu adamla temaı d· iliklerine kadar titretiyordu. satırlar, Nazım Hikmetin değil, onun 
mekten hi .bir zarar gelmiyeceğ;ne e- Davet.. kötii mukallitl rinin kafalarından cık-

minsin, .öyle mi?. Birdenbire koridorda, süratle odaya ma da olsa, ele aianların okuma i ti • 
l - Bana kalına, öyle; prense&inı. yaklapn bir .ayak eesi ifi&ildi. Ve halarmı uyandırabilir. 

_Pek iyi. Şimdi bu adama ne gibi sonra kapı açılarak mat bir ses: Kitaptaki hicıvlerin değerini, ((Na-
bir vazife vereceksin?.. _Doktor, Ali Sedat Efendi!.. zım Hikmet> imzasından daha bela -

_ Tabiidir ki, her teyden evvel ~i- Dedi. Doktor, derhal yerinden sıç· ğatle ifade edcbiJecegimi sanMıyorurn. 

zin arzularınızın tatminine gayret ede- radı. imzamı atmadan önce soğuk ve 
ceğim. Yani, doktorunuzun nerede ol· _ Benim. • klasik bir tavsiyede bulunmak istcmi-

d• H' .. b tmı-' duğunu öğreneceğim. Diye cevap ver ı. ıç •UP e e yorum. Hem zaten bence Nazım Hik -
Veranın bu sözleri, j>renıes Nadya- yordu ki; zaptiye nazın, icap eden tah· metin şiirlerini tavsiye etmek, midele 

ik · ' · · h"kmet nın batına hafif bir senemi _vernu~l~. I kikatı yapmı,, masumıyetme u • ri boş kimselere gıda öğütlemek kadar 
Hayatında hiç kimseye kartı ciddi bır mif; artık kendiaini serbest bırakma· abestir. - N. S. 
temayül göstermemiz olan bu kadnı ları için e.,. vermiftİ. 
acaba bu genç doktora kartı niçin b? - Buyurun. Çıkıp gidebilirsiniz.. • kur~:: Basan: Yeni kitapçı. 68 sahife, 40 

kadar alaka göstermitti?. Bu bir ~evgı· Şu anda o, bu sözleri be~eı_nekte ıdi. _ ........................................ ·-----·· 
- · 'd'? akat kendisini çağıran ııvıl adam, 
aulll... ~ kd 

Prenses Nedya, bu suali kendi ken· genç doktoru tepeden tırnagına a ıır 
dine sormuf, buna kat'i bir cevap ve-- süzdükten sonra: 

rememitti. - Geliniz. .. 
~nu yarın) 

.... • ,... 1 
. . .. . .. . ..... -. ...... ..... 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner S.nk Şubeel 

Merkezı · .Berliıı 

Tirltlg•d•ki ıu6el11rl: 

Galat• • ıstanbul • lzmlr 
Depoııu: ut. fıitün Gümrüğü 

°"' Her türlü 6anka lıl * 

eufON ULKE.Y t 
Hf RCtUN Yukardakl reıim Almeaoa Bocuam 

'fUrın Burbamn bir fotoğra&dır. Burhan 
Buraadan lıtubula ıetirllmıktedlr. ............................................................ 

• 
SIMAYI YAPATA.N QAYIHADİrl - .... 

Reve dor 
f SAN S-LOSYON 

V( 

~~.T. Pi VER'+ y 
• 

PARIS 
Parfümöri L. T. Pİ VER A. $ .. istanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No 56 felefon :43044 

l ______ ı._t_•_n_b_u_ı_• __ •_••_d_ı_r_~_ı __ :ı_ıı_n_ı_._,. ____ _.I 
20 (,k teırln 935 Pazar wünU genel nilfus aayımı yapılacağın· 

dan o gün sayım neticeaine kadar kıms nlo dııar• çıkmasma mU• 
saade edilmiyeceği ve bu itibarla halkm lhtıv•çlaran~ birıUn enel-
den tedarik eylemeleri lhım wel•ctt.ai cih u. 19 ilk teırin 935 
Cumartesi günü bütiin dükkin,ar saat 23 ~· kadar açık buluna· 
b;Iecektir. ( 1) (6530) 

12000 
JOOO 
2000 
250 
500 

1000 

metre Amerikan beıı 90 untlm eninde 
11 şilte yüzil J20 .. 

" ,, patiska 
,, dimi 

adet ahçı bezi 
metre kefenlik bez t 20 aantim eninde 

Haseki ha&tanesi için lazım ofon ve yuk ı dn cinsi ve miktarı 
ya71ılı bulunan 6 türlü malzeme pıızarlıga konulmuıtur. Bmıların 
hepılne 51:l0 lira değer biçilmittir. Şartnaınui Levazım ml1dlirl0· 
ğünde görülür. Pazarlığa girmek iıte, eni• 2490 No. lı arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı veaika n 384 l ralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile berabeı '18/1 ci teşrin 935 Pnar
teıi gunü saat 15 de da mi encümend buluumalıdır. (B.) 116386,, 

* * 

C11ğaloğlunda Cezrlkamm maballeamde Hı;ıH
ahmer sokağında Hadım Hasan paıa medra· 

Senelilc 
muhammen 

klraaı 

Muvakka1 
teminab 

se inin 2 No. h odası 24 1,80 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahalleainJ.e Hadim 
Hasan pnşa medresesinin 1 No. lı ocia11 • 30 2,25 

Yukarda aemti, senelik muhamnuın kAl'uı ... mu.-aldcat teD1f.. 
nah yazılı olan mahaller 936 aene•I ma nı ıonuna kadar ayn 
ayrı kira3 a veriJmek üzere açık arltırın•~ • konulmuttur. Şartname-
d levazım müdUr!üğllnde görülftr. Ar 1ırınaya girmek isteyenler 
hizalarında gösterilen muvakkat temı ı...t rnnkbuz veya mektublle 
beraber 18/1 el teırln 935 Cuma ııUnU .. at 1.\ do daimi encllmen-
dfl bulunmalıdır. ( 1. ) "6136,, 

lnhiaarlar U. Müdürlü§'ündenı 
1119,750 metre mik'abı mUakirat aaadıkları Jçin 125/10/935 Cuma 
muhtelif eb'atta kereste. aaat 11 de 
620 metre mik'abı Cibali fabrikaaı aanalkhaıı ıl 111111935 C"n ~ 
için tam boy kereate. · saat 11 de 

Yukarda miktarı )&Ztlı kereıteler hlııdannda yazılı ıtın ve 
saatlerde pazarlıkla sabn ahoacakbr. T ahpl.-rln f&rtnameleri almak 
için hergUn ve pazar:ak için de tayin olunu rDn ve taatlerde 
Kabataıta Levazım ve mllbayaat ıubui alım satım komiıyonuna 
mllracatları. "6365,, 

Çorlu icra memurluğvnd.n: 
Açık arttırma ile sahlan gayri menkulün 11 nl<luııl · <..odunun Çengerli çiftlınin· 

de kanunuevvel 330 tarihli tapu kaydının 2 6 ıııım r11lımn.da kayıtlı beş parı::adi\ 
3 7 38 dönüm tarlanın 36 hiaede 22 hisseııııııo "" .,., (, vrı menkulün bulundu u 
mevki: Çorlunun Çengerli çiftUiinde. takdir e ıl .. ıı k" ıı ,., : Tarlalarm beher t m 
dönümüne bir lira elli kuruı kiymet konmu,ı r Aı uıı ımuııı yapılacağı yer, gün, aaat: 
25 ikinci teşrin 935 pazartesi günü saat 14 t o d .. <. or u ı a dairesinde, 

1 - işbu gayri menkulün arttınna.,artna ı ~i 1 1 1 9 tarihinden itibaren her• 
kesin görebilmesi için açıkbr. 

2 - Arttırmaya iştirak için kiymetin yuıdr yrdı huçu u nıabetinde pey A esi 
veya milli bir bankanın mektubu tevdi e<lılf:' t ktn 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkacıarl .. r ı ,. ırtifak hakkı aa~in 
ıayri menkul üzerindeki haldanru, huamile f~u e ıı••Mafıo dair iddialannı işba ilan 
tarihinden itibaren yirmi gi.in içinde evrakı ırıu hitt lc-rık birlikte memunyetimize 
bildirmeleri İcap eder. Abi halde haklaı;ı tııp ı ıııcılı ıle .ahit olmadıakça satıı bOde• 
Jinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen g'lind• uttlnnaya iştirak t!deoler 1ı mı nıa şartnamesini okumuı 
ve lüzumlu malumatı almıı ve bunları tarı11io111ı 11 kı..bul eımit ad ve itibar olunur a • 

5 - Tayin ediJen zamanda pyri mertil üç baı,::ınldıktaa sonra en o'5 
arttırana ihale edilir. Ancak arthrm.a beiılleh m ha ~n lciymetin yüzde yetmiı 
beşini bulmaz veya eatış iatiyenin alacağlaa rıı ı o an ciqrer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunlann o gayri meakul ile temin edilı ı la • la mm mecınuundan fazla) a 
çıkmana en çok arttıranıa taahhiidü bakı ka n .. ıc u7.erl" ar ırma on beş gün daha 
temdit ve on beşinci güne mü .. dif 1 O birinci k.aırnn C) ) l!Cllı güniı ayni saatte 
yapılacak arttınnada geae ~ iiiııl»et ve mik ~u ol n k artile en çok ve en ııorı 
arttırıma ihale .edilir. Böyle bir ltedel elde edılıne «" halt· > dfltlmaz ve 2280 numaralı 
kanun hukiilnleri tatbik edilmek üzere satı, ~ ı Lı ı "kı lıı. 

6 - Gayn menkul kendisine ihale oluna ı kinı,.t deı l ul veya verilen mühl t 

içinde parl)'l vermezse ihale kararı fesbolunanık kendı ındt n evvel en yüksek t k 
lifte bulunan kiıme arzetmif olduiu bedelle alı • ra:t olu ea ona razı olmaz 'e a 
bulunmall!lll8 hemen on be, gün müddetle artlınıı .. , .. ~ık .. nlıp en çok arttırana ihale 
edilir . .lki ihale arasındaki fark ve geçen günler ı.;ın ~ 11.d~ beşten hesap edılecek, 
faiz ve dilet' zararlar aynca hükme hacet kalnı11k.M1zın rrıeınuriyetımızce ala ıdım 
tahsil olll'lrur. Mezkur gayri menkul yukarıda Fo~tı-rıla"u .! ) 11 935 tarihinde Çorlıı 
icra memurhap odaamda itha,~ we 8Ô9l'erılen • ttunıa artnamesi dairesinde satı• 
'9ctıir ilin elunur._,,.· 
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HASAN DEPOSU 
Ankara, Istanbul, Beyoğlu HASAN YAGLI YAGSIZ GOMA liKiD BRiYANTiNLERiNi isteyiniz. 

............................................................................................................................................................ 
f""--------------------------------------------------------~, .... 

Bir tek tüp sizin 
Almanıza kafi 

de bu neticeyi 
gelecektir ! 

~--

Bugiln ilk it olarak b:r 

RADYOLiN 
almız ve bitinceye kadar günde iki defa kullanımı. Bu müddetin 
sonunda ditlerlniıin evvellc:nden çok daha parlak, çok daha 

bıyaı vı çok daha temiz olduğunu göreceksiniz. 

RADYOLIN'in bellibat'ı iki hususiyeti vardır : Evveli dişlerdeki 
kir tabakaııını söker, yemek, içki ve ılgara dumanının husule 
ııtirdiğl lekeleri çıkarır, sonra diısleri yikar, parlatır ve 

mikropları 0 o 100 ö!dürür. 

Diş macunu 
kullanmıya 
baş 'ayınız. 

~------------~~--~~~------~~--~~------~-----.. 
REVUE Saatı 

ao senelik bir tecrübe mahsulüdür. - Her nevi kol ve cep saatleri 

~ontörler, Kronograflar 

Spor saatler! 

. eı,ııca aaatçilırde satılır. 

I . 
Umumi Deposu : lstanbuı, Bahçe Kapı, Ta':' Han I{' Telefon : 21354 

- --- -
Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akil 

&':!talıkları miite lıasımıı 
Caialoflu .Keçi Örea apnhmanı Te'. 22033 EY. ı<a:fılc:öy Bahariye ileri ııokak Tel. 60791 

-·--··--

NEZLE 
kırıklık, baş, diş 
ve ada~e ağrıları 
En seri 
ıekilde 

ve e:1 
yalnız 

kafi 
kaşe 

GRi-PiN 
. , 
ı.e geçer 

Havaların serinle"dJğl bugünlerde 
alr..cağınız ilk · tedbir evinizde 

bir kaç G R 1 P 1 N 
bulundurmak olmalıdır 

GRiPiN 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztırapları dindirir. 

Ölçü üzerine 
F ennf Kasık Bağları 
1\lide, barı.ak, böbrek 

düşkiinlüği.ine 

Fenni 
Borıaıar 
lıttiyenlere iilçü 

tarifesi günderıJiı 
EmlnönU 
lzmir sokRğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulot! 

Taklitçilerden 
' sakımmz. 

Ağrıları dindirir. 

~---------------' 
(~ TiFOBiL ;,· 

Dr. Ihsan Sami 
1 Tifo ve paratifo lıllMtalıklımna. tutul-

1 maıuak için agızdaıı ulıııaıı tif::Jlıap
larıdır. lliç rahatsızlık vernıeı. Harkee 

"--. alahilir. Kutuıu 5G Kr. 

Kocaeli icra dairesinden: 
Bir borçlan dolayı hacizli olup satılma

sına karar verilen Vapurculuk şirketine nit 
beheri 1000 lira kıymetinde 8 adet hisse 
senedi açık arttırma suret ile 18 1 O 9 3 5 
cumn giinü saat 1 5 te icra dairesinde satı
lacakıır. Taliplerın satış günü yüzde 7,5 
pey akçelerini hamilen müracaatleri il!in 
olunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBi 
Tafsılit : (, ıbta Pos tn kutmm l ıUi:J 

f stanbul birinci iflas memurluğun- 1 
dan: 

BeyoğJunda İstiklal caddesinde 354 
no. lu dükkanda bir müflise ait bir di
van, 3 hasırlı iskemle, 2 küçük sandık 
2 camekan, iki Singer ayak dikiş ma
kinesi, 2 banko, 23 çift lastik ve ~oşon 
l 120 çift kullanılmış kudura kalıbı bi
rinci açık arttırma ile satılacaktır. Ta
l~p olanların bu ayın 19 unc•t cumartesi 
günü saat 14 te orada hazır bulunma-
ları ilan olunur. ( 15612) 

Dr. A. KUTiEL 
Karakoy 'l'opçulaı caddesi No. 83, ,... ' 
Denizyolları 

JŞLETMESl 
AHnteleri ı KaraklSy KlSprlJbaş 
To!. 42362 • Sirkeel MUfıftrd ır:ıade 

Han Tel. 24!740 
ıa ..... ~ ~I ........ 

iMROZ YOLU 
KOCAELi •apuru 17 Birinci· 

teşrin PERŞEMBE günU saat 
16 da IMROZ'a kadar. "6476,, ' , 
Kayıp: 3583 numaralı kamyonete 

ait plaka kaybolmuştur. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Yorgi (478) 

,.> Dr. lbrahlm Zati.,. 

1 
Belediye karıııında Piyerlotl 

caddHiode No. 21 
Herıü• lSj'lede• ıonr• hastalarını 

' kabul eder. . ............................................................ . 
Son Posta i\lıitbaaeı 

.... ,.ıyaı 1Hd3rl ı T.W. 
lıMpı.rt ı il, Ur••· ._ llııcıp, &. Udi 

ÇARPINTIYI NEVROL CEMAL 
Derhal keıı•r. TıessUrle bayılanlara blltllo llnlr nöbetlerine 20 damla11 bayat verir. Evlerin.izde bulundurunus. 

; 

Sayım Memurlarına : 
lstanbul Valiliğinden : 

Başvekalet istatistik umum müdürü Delal Aybar tarafından ilk te~rinİO 
17 inci perşembe günü saat 14 de (hugün) lstanbul radyosunda sayım hak· 
kında bir konferans verilecek ve hu konferansı bilhassa sayım memurlarile 

kontrol ve yedek memurları aşağıda yazılı yerlerde toplu bir halde dinli)t' 
ceklerdir. 

Sayım işini i.izerine almış olan hükumet, belediye, hususi idare, resnıİ 
müesseseler, irketler ve sairenin bill\mum memurlarının bu konferanll 

dinlemesi; sayımın çabuk, kolay ve iyi bir surette bitmesini ve ayni zamanda 

halkın bir an evvel serbest kalabilmesi için çok faydalı görüldüğünden elinJt. 

memur olduğuna dair vesika gösterenlere yukarıda sayılan dairelerce müşkü• 
lat göst~rilnıcksizin o gün ve o saat icin izin verilmesini vilayet bu dairelerııı 
şeflerinden İl'llcr. 

Keyfiyet resmi daireler ve m~mıırbr tarafından bilinmek üzere ilan olunur· 

\ô526) 
Adalar: 

Büyükadada Yaninin gazinosu 

Heybelide Reşadm gazinosu 

Burga7da Ohannisin gazinosu 
Kınalıda Agobun gazinosu 

Bektrköy: 

Bakırki;ylinde Halk Parti binası 

Y eşilköyde Halk Parti binası 

Beykoz: 

Anadolu hisarında Halk Partisi binası 
Beyko7da Halk Partisi binası 
Beykozda iskele gazinosu 

BeyoAlu: 

Taksim Stadyomu 

ae,lkta,: 

Beşiktaş Suat Park sineması salonu .. 

Arna,·utköyi.indc Bqğaziçi lisesi ~ı:_:~yziati Lisesi) salonu 

EminönU: 

Üniversite Kon fcrans salonu 

Beyazıtta eski maliye binasında askeri Tıbbiye mektebi (Buralardan yal· 
ve. 

abiye 

(talebeleri dinle
veceklerdir • 

Cağaloğlııııda l lalkevi 
Fatih: 

Kocamu~tafopaşada 28 inci ilk mektep binası 
Karagümriikte Biiyük kıraathane 

Şehremininde Halkevi salonu 
Haliç Fen erinde İskele gazinosu 

Eyüptı- Defterdar sineması 

Kadıköy: 

Kadıköyi.inde Sürt>yya sineması üst salonu 

F cnerbahçe Belvu gazinosu 
Erenköyünde Suacliye gazinosu 

Sarıyer: 

Büyükderede Halk Partisi binası 

Y eniköyde Halk Partisi binası 

ÜskUd•r: 

Doğancılarda l talk Partisi binası 
Beylcrbeyindt• ! laik Partisi binası 

Kısıklıda Nahiy<' mi.idürliiğü binası 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik Okulu 
l)irektörlüğünden : 

Öğretime başlanmıştır. Bu hafta içinde gelmeyenlerin yahut 
özrünü bild;rmeyenlerin yerlerine yeni öğrenci alınacaklar. 

Eıki Öğrencinin çok çabuk okula başvurmaları. 116500,, 

U EMEN B'G G CNDE~ bır tlip 'lTHA~ tır. t kr< 1111 ~A 1 1 
ALI~JZ: Memoıın kalmadığınıı takdirde, 8irkeeide :\ur haıııııdakl 1 
'!'uran kumpanyası, tüpü a9ık olduğu halde alacak ve paranızı 
iade edecektir. 

-


