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(Halkın Sesı] 1 

Hapishanelerin 
Asrileştirilmel~rine 

Ne Dersiniz? Buna Biz De Şaştık ! Yalancı 
Şahitler 

Bir iki 
Satırla 

Dünkü gazetelerin verdikleri haberlere 
göre. Tüze Bakanlığı, mevcut hapishane· 
lerde esaslı ıslahat yapmıya, ve asri bir ha· 
pishıı.ne yapurrmya karar vermiıtir. 

Bu asri hapishane lmralı adaıında yapı· 
)acakmış. Bu auretle, oradaki mahk\imlar 
boş otunnıyacaklar, ziraatle meşgul ola • 
caklarmış. 

Koca Bcykozda Günde 
Üç Koyun Satılıyor 

Müddeiumumi, Adliyede 
Böyle Eir Şey yoktur 

D:yor 

sut ı,ı 
Yeni süt talimatnamesinin tatbi~ 

baılanmaktadır. İlk olarak sütçüler C., 
miyeti, seyyar sütçülere, süğüınlerC 
yapııtırılacak (haliı ıüt) etiketini d9' 
ğıtmağa baılamııtır. ' 

ıf: * * Bu münasebetle dün bir muharririmiz, 
rastgeldiği kimselere yukarıdaki suali sor · 
muştur. Verilen cevaplar aşağıdadır: 

* Cağaloğlu, Şeref sokağı, 48 numa-

Eskiden Kırk Koyun Satıldığına Göre 
itin içinde iş Var 

Yeni Döçentler 
Dün bir 1ıazete, lstanbulda tüze 

dairesinde hakyerleri kapılarmda 
gezinerek yalancı §ahitlik etmeyi Orüversiteye yeni alınacak döçentl• 
kendisine İf edinmit insanlar bulun- rin imtihanlarına bugün baılanacaktı!• 
duğunu, bunlar hakkında takibat l Doçent talimatnam:si her fakülte içid 

ralı hane, Tank: Beykoz kasapları yakın zamana 
- Hapishanelerin ıslahı. Tüze Baknn· kadar günde mezbahadan kırk göv

lığının hayırlı himmetlerinden biri olacak- de et ahrlar ve satarlarmıJ. Son za-
tır. Geçenlerde gazetelerde okudum: Es- 1 d B k 
rar kaçakçılığına mani olmak için mahpus· man ar a ey ozdaki et satışı gün-
lann, zevcelerile, dostları, kardelşeri ve de üç koyuna düşmüttür. Esasen beş 
akrabalarile öpüıımelerine müsaade edil · kasap bulunduğuna göre kasap ba
miyecekmiş. şına ynnm gövde et dü§Üyormuş. 

O garip tedbirle bu yeni karar arasın· Kasaplar bu düıüıün sebebini, ge
da, haz verici bir tezat vardır. Bu husus- Dİ§ mikyasta yapılan kaçakçılığa 
taki yegane temennimiz, bu kararın lafta 
kalmaktan mümkün mertebe çabuk kurta· atfediyorlar. Kaymakamlığa, Bey-
nlmnsıdır. z kozun muhtelif semtlerinde yedi, * sekiz yerde kaçak et kesildiğini ve 

Şehir tiyatrosu sanatkirlarından mahalle araldrmda satıldığını ha-
Galip: her almıştır. Mezbahanın pay ye-

Medeni bir memlekette, hapishanelerin rinde kasaplara resimsiz diri koyun 
asrileştırilmcsinden tabii ne olabilir kH satılmadığından kaçakçılar şehir 
Yalnız bu işte. sürat göstermek lizımdır. hududu haricinde bulunan Akbaba 

Mezarlıkların ıslah edilmesi düşünülür - · • .. l k 1 1 
k h . h 1 b "nk" h 11 . d b ıçın yuz erce ucuz oyun a ıyor ar en, apıs ane er ugu u a erın e ı • b . 
rakılacak değil a) ve unların bır kısmını Beykozda-* ki kaçakçılara veriyorlarmıJ. Uray 

Maltepe, Tüfekçi sokağı, 19 numa- başkanlığı mezbahanın gelirini hay-
nlı hane, Salahaddin: li dütüren bu kaçakçılıkla tiddetle 

- Avrupada, Amerikada. hapishane- mücadeleye karar 't'ermittir. 
ler, birer ıslahhane halini almıştır. Oraya 
cahil olarak giren katiller, mücrimler, oku
masmı, yaz.masını öğrenerek, hatta bir 
sanat ve aermaye edinerek çıkarlar. 

Bu hususta akla gelen bütün sözleri söy· 
liyebilmdc. için '48 saat lazımdır. Buna da 
ne benim, ne aizin vaktiniz. ne de okuya
cakların tahammülJeri müsaittir. 

Bu itibarla, hapishanelerin ıalahı için 
mevcut olan sarih sebepleri saymaktan vaz 
geçelim. 

Bir Cinayet Suçlusu 
Mahkôm Oldu 

Fakat Sorguda Herıeyi 

inkar Ediyordu 

Nihayet Yakayı 
Ele Verdi 

Bir Hırsızın Eaki Suçları 
Da Meydana Çıktı 

Ayaspqada Mezarlık sokağında 
İstanbul apartımanında oturan 
Mustafa Santunın daireıinden dört 
ay evvel halı, seccade ve sair kıy
metli eıya çalınmıı, o vakit polis, 
Mustafa adla birisinden ıüphe ede
rek tutınuı ve müddeiumumiliğe 
vermiıti. Sulh mahkemesi kanaat 
getirici deliller bulmadığı için Mus
tafayı o vakit serbest bırakmııtı. 
Polis dün bafka bir suç iddiuile Ke-

Bundan dört .bet ay önce bir ci- gam adlı birisini y&kalamııtır. Ke-
nayet ol?1?f• ~ürvet adında ~ir ka- cam yeni auçile beraber eskiden i~ 
dın ~ecıdıye cıvarında lsmaıl ad~n- lediii bir çok hıraızhklaruıı da po
da bır adam tarafından tabanca ıle liae itiraf tm · tir B d M t _ 
"'Jd" "1 .. tü 1 e lf • u ara a ua a 0 uru muı • . fa Santurun dairesinden balı çaldı-

Bu da vanm ılk ve son durupnası vmı ve bunu fınn N!ı_ tb- • d 00 v bk , d ~ •. 1 o CI ı&O.J& sa gı 
un agırceza ma emesın e soru • nı aövlemi• ve halı da fırı d • 

00 tü J :I' DCI an &e 
muı r. ri ahnmııtır. Yalnız Kesam bu iti 

Yapılan sorguda suçlu kadını öl- Arap Rasihie beraber y b" d 
d" d'VO O 00 r rek b o • ap gını a 
k~me .ıgını soy ıye . er feYI ın- iddia ebnittir. Poliı dün Arap Ra· 

B
ar lettı .. ~ol nr.al ~hdıük!lelr . dbinlendk!· sihle Kegamı müddeiumumiliğe 
un ar goz erı e gor · erı u 't'& • ve • t' 5 lh hk · "k' · · rını§ ır. u ma emeıı ı ı&ını 

ayı bütün teferruatile anlattılar. tevkif etmiftir. 

............................................. -............... yapılacağını yazıyordu. Müddeiu- ayrı ayrıdır. 

r mumi Hikmet dün bu hususta bir 
... ... * 

1 

20 iLK TEŞRiN • PAZAR GÜNÜ muharririmize demittir ki: 
GENEL NUFUS SAYIMI - Ben o gazetenin yazdığı §ekil-
Snyım günü bulunduğunuz yere de bir hadiseye memuriyetim zama

sayım memuru gelmiyecek olursa nında tesadüf etmedim. Tesadüf 
veya sehven yazılmıyacak olursanız 1 edildiği takdirde buna ceıaret eden-
hemen Hükumete haber yollayınız. lerin kanuni takibattan kurtulamı· 

L .J yal cakklan1 atikar~~· Esasen dava ile 
••• l;:;.f ...... 

Maligede 
Yenı Tayinler 

a a ılSI 0 mıyan KİmseJerin mÜSaİt 

olmıyan adliye dairelerinde yeri 
yoktur.» 

Bizim yaptığımız tahkikata göre 
bu haber geçenlerde bir ana, oğlu 
hakkında ağırceza mahkemesinde 

Kenel Sekreter 
Cumhur batkanlığı genel sekret~ 

Hasan Rıza dün aktamki treni$~ AnklW 
raya gitmiştir. 

* * * 
Finans MUete,ar1 

Finans bakanlığı müsteıarı Faik dU. 
Ankaradan f stanbula gelmiıtir. Paz._, 
günü tekrar dönecekt1r. 

* * * 
Nöstence Yolu 

Köıtence yolu ile yapılacak ihraca\ 
bu ayın on dokuzunda baılıyacakt;r. 

Seyrüsefer tarif esi her ay deği§ecel 
ve tacirlere bildirilecektir. - · ·- -

• * • 

Finans bakanlığı yeni bazı mali- oğlu lehine ıehadet ettiği için hak
ye nakil ve tayinleri yapmışbr. Öğ- kında takibata maruz kalıtından 
rendiğimizc göre lstanbul tahsil yal' galat olıa gerektir. Bununla bera-
direktörü Şefik Milli emlak direk- ber dün Küçükmustafa Patada 117 Yeni Anlatma 
törlüğüne, milli emlak direktörü numaralı evde oturan Zehra, yalan- Romanya ile yeni yapılan ticaret aft\. 
Münir İstanbul bölgesi tahsil başmc- cı §ahitlik ederek kendisini mahkum laıması tasdik edilmek üzere vekili .. 
murluğuna, tahsil müfetti§İ Ragıp j ettirdiği iddiuile yoğutrçu Salih ile heyetine arzedilmiıtir. 
Elaziz defterdarlığına, Beyoğlu 1 Liz Salim adında iki kiti hakkında * * "' 
tahsil yar direktörii Muhtar Mardin dava açmııtır. Doktorların Yerglal 
defterdarlığına, Beyoğlu tahakkuk Doktorlann, etibba odaıı tarafınd~ 
yar direktörü Yekta Siirt deftarlıiı- Başmdan Yarılandı yapılan. ~e~gi tasn~e.rine maliye tabı 
na, Eminönü tahsil bapnemuru Sa- Şoför Adnanm 3682 sayılı kam- ıu~erı ıbraz e~~Jb. Doktor!ar m~ 
im Ağrı defterdarlığına, tabail mü- yonuna binen Kimil ft Naci adla· -:;n.;; ı;:unen ıtiraz edem!yeceı 
fettiıi Tevfik Besim Mut defterdar- rında iki kitiden Naci munzeneaini Y yor • • *. 
lığına, Beyoğlu hukuk imiri "ıevfik kaybederek yere JUTU"laamlf, ba
Aılkara kazanç itiraz komisyonu re-ı fından yaralanarak hastaneye kal· 
iıliğine nakil ve tayin edilmiılerdir. dınlmııtır. 

Şoförlerin Seçimi Bitti 

Bir H1r•ızhk Hakkında 

Bir kaç sün evvel Sultanahmet3 
tütüncU Kamilin dilkkinında hırsızlı 
obnuıtu. Bu bırsızlıim Aksaray kar 
kolu kartııındaki dükklnda yapılalf 
hınızlıkla hiç bir alakası yoktur. 

• * • 
lfçl Çocuklar 

Şehrimizdeki, ilk tahsil çağındaki 
İfçİ çocukların İJ saatleri haricind41! 
okutulmalarının bu yıl müm}cün ol:ımı~ 
7acaiı anlaıılmııtır. 

••• 
B•hkçllar Kurumuna• 

Balıkçılar kurumunun, yeni idare h~ 
yeti ~çimine dün sabah saat onda baf!\ 
lanm'fbr. Seçime bugün, Sarıt,erde d~ 
Tam edilecektir. . ... . 

Par• Arrtt1rm• GOnll 
Bu ayın son günü para arttırma ıilc 

nüdür. Bu hususta konferanslar veril• 
cektir. 

• * • Suçlu hepsine birer aebeple iti- ,----
raz etti ve ifadeleri kabul etmedi. Bir incelemenin Sonuncu Şoför ve otomobilciler kurumu-,Mehmet, Omer, Nurettin, Sadık, 
Hadose bir duruımada tamamen ay- Geçen eylul ayı içinde mCD\leke- nun idare heyeti seçiminin, dün son Ahmet Karaköy, Salih Zati, Hafız 
dınlanmııtı. Müddeiumumi İsmaili tin •oıyal ve ekonomik bünyesi ü~e- günü idi. Seç.im sandığı dün humıi Şevki, 'Hayri, Fuat, Bürhaneddin 
suçlu bularak 448 inci maddeye gö- rinde tetkikat yapmak üzere, Oni- bir motorla Kadıköyüne geç!rilmiı uli azalığa intihap edilmiılerdir. 
re cezalanmasını istedi. Suçluya söz veraite sosyoloji profesörü Kessler ve karşı tarafın !Oförleri reylerini Mustafa İbrahim, Ali Emniyet, 
verildi, o gene inki.rda devam etti. ve doçent Muhlis Ete, Anadoluya kullanmıtlardır. Bunu mütcalup tas- Saim, Zabit Salahaddin, Küçük Ha· 

Yabancı Dil Kuraları 
Halkevinde parasız yabancı dil 

kursları iıe başlamııtır. Yabancı dil 
öğrenmek iıtiyenler çoktur. { 

Mahkeme duru§madan bir sal\t bir seyahat yapmı§lardı. Profesör nife baılanmı§tır. Resimde son rey-' lim, İhsan, Mehmet, Lutfi, Muzaf-
aonra ayni madde ile suçlunun ce- Kcssler, tetkikatını, seyahat notları ler atalırken görüyorsunuz. fer, Adil Çavu§, Ali Rıza, Celil ye-
zasını keıti. l ıeklinde neıredecektir. 1 Seçim sonunda; Ahnıet, Adil, dek azalığa ayrılmıılardır. 

P•z•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

-....:::-

• • * 
Gıda Maddeleri 

' Buğday fiyatı artmaktadır. Diğer g,. 
da maddeleri fiyatlarında hafif b" 
yükaeliı vardır. 

- Hasan B yciiiml Ne lcadar mem· 1 ••• Mahkemelerde yalancı ıahitllğl ı . . . Birer birer yakalanıp, bu işten 
nu.ı oldum, bi.aenL l meslek edinen heriflerin.. mennedilmelerini hükümetimiz emretmiıl 

Hnıan Bey - Eyvah! Y.ne ka'dı m
lara bir ıürü ışsiı. dokülecek, deaont ?1 
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il FellJut il 

iNANMA~ 
lıt nl:ulda ortamektep fbtiJ&C Dl fhlermek lçia daJci llJcolculJafJD blımetçil,,ri nlJbetle relerek mektebl 

Kadıköy .. mtiad• M .. hotfuada yeni bir orta okulu temizlemektedir. 

1 B mektepte iki GçyOz çocuk okuyacaktır. SOpOrrHi ve ılpGrreeiıl olm;yan bir mektebıa 
açtı ar. u ' . . d 

ltıtftlm"se 1ara bu mekt~b~ aa ılp.Drr ı • ae • •ıraaı, tahta11 H dlter lnaz mı bu unabilecetine ._ 
ıD iir • 

1 
kullaaacalr temlzleyıcı Hrdır. Şımdıllk cl••r• çoeuldann burada mGntazam derı ılirebileeetine, artık 

P ' ' iSTER iNAN iSTER JNANMAI 

s.,.. , 
Sözün Kısası 

Gemisini 

1 

~arag: ()turtan 

---Ek·T• 

Çerez Kablllnden 

Nesll Koparsa Kopsu• 1 

insan canının bedava olduiu çal 
larda, Sultan Murat. naulaa birİIİDe 
kızmıt. boynu vurulsun diye cellida 
teslimini emretmiş. 
Adamcaiız suçsuz. eııuen çok ........... 
lu, düniat, iyi bir adam olmakla ta• 

nınmıı imiş. Butun l.tanbul balkı. za• 
lim padiphın verdqp b. emrin .ı.,. 
hınde ama, ne yapaın 
At meydanında birilunitler. Ciitırler 
kanlı. sozler yaıh. muum ve mazlGm 
adamcaiızın fec:ı akibetini hem M)'l'e

dıyor hem de Murada linet yajdın· 
yorlar ••• 
Derken, Yahudınin biri. aaflan ~a 
yara aokulmut: tam celladın •bn a· 
damın keli ıne iner inmez, yük.ek a 
vazla ceW da hitaben: 
- Oooh 1 dıye ba ırmış. Ellerin nur 
dan kop un! 

Ahali don . h rifın uzenne hucum 
et mi 
- Ulan Y ahudı 1 T anımazaın, bibnez· 
ın . Zavallı mazlum sana ne yapb ki. 

boyle .Oyluyorsun) 
Diyerek sıkıya koyunca, Yahuda: 
- Sıze ne. be) demif. Cellldıın eU 
kopsun da. nual kopua koPRft' 

Tafla 
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EMLEKET HABE LERf ' • 
Bir Sarkıııtılık 
Kahra1nanı 
Mahkemede 

B M d 
• . • • E ~W~I 

ergama e enıyetının ra- 0-k-uy_u .. cu-la_r_ın~ 

Hüsniye ve Emine adlarında, yirmi

sını Türkler Kurmuşlar Sorgulanna 
Cevaplarım 

ter yaşlarında iki taze ... 
Mustafa adında bir adamdan davara 

olarak mahkemeye başvurmutlar. 
Son Yapılan Arsıulusal Tetkikler 

Ankarada A. E. ~ 
insan kendi hayatını kazanir, k' ··ut 

.. taP 
ye minnet etmiyecek kadar mus • 
bir hayat sürer, yahut çalışarak ~ 

' nirse, o vakit evlenip evlenrneffl 
Mustafanın kabahati malum; sar

kıntılık!... 
Genç kadınlara bir ıinema içinde 

elle ve dille tecavüze yeltenmİf. 
Emine eliyor ki: 

BUnuMeyda 
na Koyuyor 

- Elleri inanılmaz bir cüretle üze-
• d Bergama (Özel)- Bergama son 

nme uzan ı. 

S.. .. H- · aldı zamanlarda bütün bilginlerin araşbrma ozu usnıye : 

serbet olabilir. {e1I 

_ Emineyi kenara aldım. Bu sefer yeri, adeta bir bilgi liboratuvan oldu. 
de bana musallat olmaz mı!... Sıkışık Her mevsimde yüzlerce arkeoloğlar, ")1.t:.-:~~ 
bir yerdeyiz. Ben kendimi ne kadar öğretmenler, b~lginler; Bergamaya gel- ~•M~
çektimse üstüme 0 kadar yaslanmağa mekte ve tetkikat yapmaktadır. 
bafladı. Baktım olmıyacak; kocama Bu ilmi arattumaları kolaylaşbr • 
haber verelim... mak ve verimli yapmak için; gelenle. 

Fakat bir başkasının evinde tu ki 
bir vaziyette oturan bir kız vey~ ıslı 
dm için evlenmek bir zaruret ve ~-ır ~ 
mettir. Talipleriniz varsa tereddu~ 
le etmeyiniz. Her erkek birbirine - _ .. I 
zemez. Erkekler vardır ki, insana !:t1 
bir hayat verirler, gene erkekler V 6' 
ki hayatı cehennem haline getirirl .. 
Siz evvela, birincisine düşmüşsün~ 
umanın ki bu defa sizi saadete kavOi' 
turan bir erkekle evlenirsiniz. 

iddialara göre, Mustafa bu kadarla rin istirnhatini temin edecek bir i~ 
da kalmamıf. Vaziyeti anlıyan Hüsni- evi yapılmaktadır. 
yenin kocası Cemal, kendisine müna- Akropul 
ıebetsiz hareketinden vazgeçmesini ih· ~ya seferini yapan Büyük lskende· 
tar edince bıçağa aanlmış ve bağırmış: rin ölümünden ıonra ülkenin pay laf&• 

- Bunlann ikisini de dıpn çıkar' mıyarak birbirine düten generallarm
ve beni de dıp.rda bekle ... Yokaa ıe.- dan (PiJmak) lskenderin hazinesini 

. ka • . ' nın nını ıçerım • .. · en müstahkem ve emin gördüğü Ber-
lkinci sulh ceza mahkemesi bu du- kr l ·• t •-- ın k gama a opo unun en us awım a sa • 

ruşmayı kendi salahiyeti haricinde gör-
1 

B h • Ber ·1 ı 
d.. kı "dd • mil''"' .. amıştı. u azıne gamanın ı er e-u ve evra n mu eıumu ıge gon· 
derilmesine karar verdi. mesine harcandı. Bergamada; o dev-

Duruşma, asliye mahkemelerinden rin en parlak medeniyet ve konför kay. 
birinde yeniden baf lıyacak. nağı oldu. Bugün her araştırmada bu 
.................... - ........................................ medeniyetin canlı eserleri bulunuyor. 

Bu Yıl Fındık Agora 

Satışlarımız 
12-15 Milyon 
Lirayı Bulacak 

Eski Bergamalılann afıtverif ettiği, 
toplanarak içtimai ve r.iyasi hayab ko-
nuttukları, hatiplerin, pirlerin, edip
lerin, san'atkirlann toplandığı, borsa, 

panayır vazifesini de gören, içinde za. 
bıta, ıulh hakimi, belediye teşkiliti 

Ankara (Özel)- Fındık kongresi· 
nin verdiği kararlar tatbikatına geçe. olan Agora; eıki Bergamanın türlü 

bilmek için Ökonomi Bakanhğınca Ba· yatayışı hakkında fikir verdiği için bü· 
kanlar kuruluna ıevkedilmek üzeredir. yük bir alaka uyandırmaktadır. 
Bu yıl fındıklanmızın kalite ve mikta- Atalos Evi 

Bergama kaleslnln ••ki manzarası * 
tun üzerindeki (Yiyiniz, içiniz, Ata- Ankara N. , , 
losun konuk severliğinden istifade edi- Siz elinize geçen fırsatı kaçırmışsa 
niz) yazısı da dikkati çekmekten geri nız. Bir kız ilelebet sizden cevap~ 
kalmıyor. yemez. Susmu[i ve iki sene bir hareP' 

Jlmnazlar yapmamışsınız. Bunun 'manası ret dl 
Akropolun iç kale kapısının yanın~ ğil midir? Kız bunun üzerine başk~ 

dan jimnazlar başlar. Küçükler çocuk- le evlenmeğe kalkışmışsa hata ını il_ 
lar ı · · .. I k' ak miştir? Kız haklıdır. Siz artık araya 

, genç er ıçın ıımnaz ar pe y ın· . . . 
d t tkik d 

~ l d rıp ışı bozmayınız. 
an e e eger mevzu ar ır. 

Avukat Fehmi Kural 12 yıldanberi * Bergamada ve çevresinde tetkikler yap· Ankara K. B. 1. 
maktadır. Bu tetkiklerin aonuçunda Kızım, sen anlışlan patronunla e-1! 
Bergama medeniyetinin bu kadar iler- lenmek istiyor, nişanlını onun için bd' 
lemesinde Bergamalılardan evvel bu- ğenmiyorsun. Yalnız patronunun snn1 
rada oturmuş olan medeni bir halkın iltifat etmesi mutlaka bir sevgi eseri sa' 
tesiri görülmektedir. Bunlar Ataeliler yılamaz. Bu adam sizi sahiden seviyol 
ve Akaelilerdir. mu? Yoksa eğlenmek için mi iltifat e' 

Lozan eski eserler profesörü Şaz. diyor? Bunu araştırıp kendinizce bll 
manın ve Yunan arkeoloğlanndan Pol kanaat edindiniz mi? 
Karolidisle Atina enıtitüıü direktörü Bence nişanınızı bozmakta acele et: 
profesör. Dorfeldin tetkikleri de Orta meyin, patronunuza da pek yüz ver 
A d l T 

.. ki • b d Be meyin. Sizi hakikaten sevdiğine ve e~ 
ıya an ge en ur enn ura a r- 11' 

lıl d ı k ku 1
. b• lenmeğe talip olduğuna kani olursan 

gama ar an evve ço vvet ı ır . v kof 
medeniyet kurduklarını meydana çı- o vakıt onunla evlenmege muvafa 

karın t Ak ıil . iki' ki abe ·ı ediniz. Bergamda Bulunan heykelle,.. ıt ır. ae ere aıt t ı e 
kuruta kadar çıkması dolayısile 927 tını tetkike yarıyor. Zemini renkli mer- den biri Akaeli kalesi de bu kanaati kuvvetlen· 
denberi elde edilmemif bir yekUna va- mer mozayıklarla bezenen ıalonun ka·lpıımda Atalosun büstünü tafıyan ıü-ldirmekte ve iddiayi ishal etmektedir. 

nnın çok üstün olması ve Hatların 65 . Bu ev, eski Bergamalıların ev baya· 

* 
Erenköyde Sevgi, 

racağı umulmaktadır. Bu vaziyeti göz 

önünde bulunduran ökonomi Bakan- Genel SavımHazırlıkları Her Yerde Bitti 
lığı alabais sabtlara mini olmak için J 

Konya 
Ovasının 
Sulanması işi 

Aranızda çok yaş farkı var, akh 1# 
şında bir adam bu farkı unutarak bit 
çocukla evlenmez. Bu adamın da siziıı" 
le evleneceğini zannetmiyorum. iyisi O" 

nu unutmağa çalışın. 

bu kararları on güne kadar Bakanlar 
kurulundan çıkaracaktır. Bu yılki sa
tıflarm 12-15 milyon lirayı bulacağı 
umulmaktadır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Pero11mbe 

otlarından (*) 

Muz Kürü 
fv1uayenchanerne: 
Dört ya~nda bir çocuk getirdiler. 

Anne sütü, marna ve kuvvetlendirmek 
İçin besleyici gıdalarla büyütülen bu 
yavruda devam eden zayıflığı için aile 
meraka düşrnÜ§. 

1- Bağırsaklarında bir hazım gev· 
§ekliği yok. 

2- Kemiklerde eğrilik ve kusur 
mevcut değil. 

3- Anne ve baba cihetinden irsi 
bir hastalık düıünülcrniyor. 

4- Soğulcan, kurt ve saire de yok. 
Yediği ve içtiği gıdaya rağmen kuvvet· 
lencmemesinin vitamin azlığından ileri 
geldiğini düşündüm ve çocuğa günde J. 
1 i tane Muz yedirmelerini tavsiye et· 
tim. Bu aile Muz kürünü bir ay munta
zaman yaptı. Dört yaşında 14 kilo ge· 
len bu çocuk bir ay zarfında 3! kilo 
almıştı. Muz vitaminlerin en mükemrne· 
li ve çocuklar için bilhassa çıkolata ve 
saire gibi zarar verici yiyecekler arasın
da tercihi İcap eden bir rneyvadır. Tav· 
siye ederim. 

(
6

) B notlara kn p aaldayınıı1, yahut 
blr a bOme y11pıthrap ltollekılyon Jap~ 
nıL Sıkıntı :ıı.auıa11anııufa bu notlar bir 
dewtor albl tmdadınııı::a 7otlfeb1Jlr. 

.................... ~ 
Söğütte 

Yangın 

TEYzE,,, 
• • • 1 

Sulama lşile Uğraşmak 
Üzere fsviçreden Bir Mü

tehass1s Getiri.iy or 
Ankara (Özel)- Konya ovasının Söğüt (Özel)- Camiikebir ın~ 

ıulama işine faaliyetle devam olunmak- hall~inde Hüs~nin evinden yangtq 

tadır. Bu sene buğday piyasasının çok f çıkmış, etraf~ sirayetine meydan Ve4 

yÜkaek olması. ve memleket dıtı .. olan I rilmeden sönd~lmüştür. Yanguı• 
vaziyet dolayısıle Tanm Bakanlmgı ge-

1 
ocaktan ııçrıyan bır kıvılcım ıebep 0~ 

ni' ölçüde bir ekim ıiyuuı takip f'l· mutlur. 

Kul•da 6ayım hazmrlllı yapan ltr•rıar 

Kula (Özel) - Genel nüfuı sayımı 
I bazırlıklan bitmittir. 22 İfyar daktilo 
ile bütün cetvel ve yazılı itleri hazırla- · 
mıtlardır. Hazırlıklara ilçebay nezaret 
etmittir. Sayım günü itin hiç aksaksız 
bitirileceği yapılan denemelerden anla

Karadeniz 
Kıyılarında 

meğe karar vermİftİr. Bu itin batında ........................................................... ... 

tılmıttır. 

Mısır lhtikarına Son 

Orta Anadolunun en büyük ve ıulan· 
dığı zaman çok münbit olan Konya 

ovasının iska itlerinin halli gelmekte
dir. Sanauyun Beytehri gölüne akıtıl· * Verilecek ması gölün ıeviyesini adamakıllı yük-

Söğüt (Özel)- Nüfuı tayını itleri Ankara 16- Karadeniz kıyılannda gÖ· ıeltmİftİr. Tannı Bakanllğının verdiği 
tamamlanm1fbr. Köy sayım memurlan ~len .mısır .ihtikarının önüne geçmek .. için doksan bin lira ile Sille barajının yapıl-

• • • •• .. , • onernli tedbırler alınmaktadır. Fındıkla ode-
tayın edılmış ve r.ayun gunu kendılerı- mek üzere mısır alanlar fındık fiatı çok masına da batlanmıfhr. 
nin köylerde bulunması için icap eden yüksek olduiu için müthiı bir zarara dü- Vilayetin her tarafında arteziyen 
tedbirler alınım9br. - ıeceklerdir. Muıtabsilin ihtiyacı göz önüne kuyuları açtırılmak üzere tecrübelere 

alınarak Ziraat Bankasının fiatları kontrol 1 • f .. 

Bartın da 
etmesi, mıstt aahn alması, fiatlar yükseldiği batlanacaktır. Bu hususta bır ngılız 
zaman dütük fiatla piyasaya arzetmesi muh- tirketile anlatılmıttır. Vilayetin su 
temeldir. Kanun liyiha11 hazırlanmaktadır. iflerini yakından kontrol etmek üzere 

Bir Öküz Bir Çocuğun M i d y . 8. B lsviçreden bir su mühendisi getirili-

K D i ers n e em ır ına 0 d . 1 .. k tkik tta b 1 arDJOI eıt Merıin (Özel)- Cumhuriyet Merkez yoakr. va b~ JCO ~Jı ~e . a u u~ 
Barbn (Özel)- Haliller köyünden fı· Bankuı tarafından burada gij.zel bir bina m ve ır arzıyat an_taıı yapma 

mail adında 4 yaıında bir çocuk, bir öküz yaptırılacaktır. Arsa aatm ahnmııtır. 1n§aa· üzere Almanyadan bır mütdıasaıs 
tarafından boynuzlanmıf, bağırsakları dı· ta bir iki aya kadar ba§lanacaktır. gelmektedir. 
tarı dökülmÜf ve ölmÜftür 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczahaneler şun• 
lardır: 

Alemdar: (Sırn). Beyazıt: (Asadur• 
yan). Küçükpazar: (Necati). Şehzade• 
ba§J: (lbrahim Halil). Fener: (Arif>• 
Aksaray: (Şeref). Karagürnrük: (A. 
Kemal). Samatya: (Rıdvan). Bakır• 
köy: (Hiliıl). Beşiktaş: (Recep). Kı:ı· 
dıköy: ( Leon Çubukçıyan ve Osın11P 
Hulusi). Üsküdar: (Ömer Kenan'· 
Şehremini: (Ahmet Hamdi). Hasköy: 
(Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (Yen• 
Turan) . Eminönü: (Agop Minasyan)· 
Şişli: (Maçka Feyzi). Beyoğlu: (4ti· 
mat, Kimyoli, Tarlabaşı). Galata: (Kn• 
pıiçi). Büyükada: (fv1ehrnet). Heybeli: 
(Tanaş). 
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HARİCİ TELO AFLAR 
n~-- Yine Deniz Konferansı: ı Abluka nabeş imparatoru 
lıt l 1 sunu H Gem"1erı·n1• Azalt uıusıar Kurulu 1ta1ya. Habet güruı-a yan oruu arp .J .k - .:iaünü bastırmak için bir takım tedbirler 
'r L • d • 1 alıyor, yahut anyor. Bu arada ltalya liman-

~ e,tış e ıgor. makMu··mku·· n Olam\·yacak larınm-Ökonomikamaçlarla-ablukaedil-
·------· Bugün İtalyan ordu111 .i J1 mesi de var. 

Do:.tluk ta 
1
.le harp eden Habe§ Abluka latince bloke kelimesinden alın· 

düşmanlık ıcı d F Bl ___ _ı b da Al 
İmparatorunun bir va • t ına ır, ran.sızca• ocuııaur, u man· 

zaman meı- b. F k t 1 ·ıt Bu ş Ug"' runda Çalıc:. ca blokhavzdan gelmedir. Tarihte ilk ünlü 
• esi kitler ayni orduy~ .. ır 8 a D g j ere y• abluka, Büyük Napolyonun henüz ceneral 

. .. • t tt ~ını bilir mısmız~ 1 geçıt torenı yap ır ıg d. v • k • iken talyadaki Man:.> tehrinde yaptığı sı-
Çok eski değil, nihayet 11 yıl öncey .. '· maktan azgeçmıyece ffilŞ nama ile görülür. Bu. bir muha•ara değil· 
1924 Senesi. hazı"ranının 18 inci günü henuz d T ................................................ •-•••••••- İ, taın bir abluka idi. ıebri aç bırakmayı 
veliaht olan Haile Selassie Romanın I er- Londra 17 ( A.A.) - Yeni deniz kon• y d hedef tutuyordu. Nitekim Manto -hri, 8 

d · d. Bizzat tal· d T • t • Un&ni&tan 8 : ,..-mini istasyonunda tren en 111 1• Eeran11ndan bahse en aynua gaze esı, Tem muz 1 796 da başlıyan ablukaya 2 Su-
ya kralı tarafından karşı~a~~· ~~-n~.kb~~j: bu konferansın bu aene dahi toplanabi- - bat 1 79 7 ye kadar dayandı ve o g\ift, ~-
bakan olan Sinyor Musolinı e uyud d 'leceiinin ümit edilmemekte olduğunu V.lrQ ldan &( ORTa lığın zorile Napolyona kapılanm açtı. lkind 
f . . ld ğu halde ora ay ı. • 1 • b. w 1 n j -
ormasını gıymlf 0 u d yazmaktadır. Amirallık enn ır çogu, abluka, 1800 de Avusturyalılar tarafınd.ın 
Kralın Hassa alayı da selam duruy;rk u.lar- kemiyet bakımından tahdidat yapılma- 17e/ı•aht 'ra 1 Fransa ordusu aleyhine ve Ceneve etrafın· 

l faile Selassie hazır bulunan a an 1 • 1 d V • l • d l .. k k .. b ylara takdim edil~ 
1 
aını aailıyacak bır uz aımayı mey a- 1 da yapıldı. yine verimli ol u, bu or<iu da 

a yu se memur ve su a · • "l mi ecek bir takım l d arlıktan teslim oldu. 
dikten soınra askeri teftiş etti ve sonra sa- na cetırmenın yeni e y kd .. d aAn Edı·l ,· .,. 

. . zorluklarla kartılaımaaı ta ırın e, ı. ?akat ablukaların en eskisi lngilizlerin 
raya gıttı. w ·ık • . . k yf" · "b ·ı 11 346 d F k ki _ı B h t b" ... k bir dostlugun ı te yenı bır konferansın e ıyet ıtı arı e' • O I J . kü a ransaya arşı yaptı anrıır. 

u seya a uyu r htı· k . Atına 16 ( zel) - Kra orıun • w• Bir~aç gün önce Lehi~da _kab~ne de- (1650) de lsveç, Rusya; 1584 de Fele· 
zahürü idi. Habet ınparatorun~n .;~ ;• t.. tahdidat yapılmasına yanyaca hır çük kardefİ preu Pol, Yunan tahhnın gısmesı oldu. Burada yem kabıneyı teşkil menk, lq>anya limanlannın abluka edildi· 
na istasyonda yapılan parlak ıstı . a alo- konferans olmıuuun daha muvafık ola- ı· hd. ·1~ edilm'p· ed B bakan K..WV.lko-k· · -...::.. 

uh 
bır .,, a Ye ıa ı ı an ı en a§ --.;- ... ıyı go ... rorsu- W• • il"- lmi. le d bunla ı_.o.w •• • d 

reninden sonra sarayda m tqemh A ... f t cağı kanaatinde bulunmaktadır. y . b k 1 d.. • d =-=-ıerdir gına an e ' ne e r &.agıt uzerın e 
· f . "ld. b tane de ususı zıya e 1 . b l d • enı a an ar un an ~ • ?~ .................... - .. - .................. _._ kalmıo şeylerdir. Harp tarihi sahifelerinde 

zıya etı verı ı. et H b 1 İngiltere h6kUmeti, aı ıca enız Z"h • · b bl 
çekildi. işe Papa da kantb .ve tat ek,abumİ devletlerinin filolarını gerek keyfiyet Balkan Dostluiu Kanadada .• <ı ı nı veya ıti ari a uka» örneği olarak 

veliahtını husu•ı sure e 

1 

h , görünürler. 
pa~atorunun ve gerek kemiyet bakımmdan ta dıt 1 Atina, 17 (A.A.) -Türkiye, Yugos- Ahlukalann en yamam ( 1798) de in-
ettt.talyan gazetelerine gelince, Haile Selas· ı eden bir uz.laıma yapılması için çalıı- lavya ve Romanya dlf bakanlan Yu· Serim yapıldı gi)izlerin kurduklan deniz çemberidir ki 
sienin lehinde sütun sütun yazı yazıyor· maktan sen kalmayacaktır. nan bafbakam muavini ve dlf bakanı ~ bütün Fransız ve Belçika limanlan 0 çem· 
lardı. sahifelerini methiyesi ile dolduruyo~· Teotoky'ye birer telaraf söadererek • berin içinde kalıyordu, bu çember 1806 cfa 
Iardı halk ise Habeş İmparatorunun veli· Romanyada: memleketleri ile Yunanistan arasında Muhafazakar Parti Bir biraz daha genişletildi, Elba nehrinin ağzın· 
ahtı~ın geçeceği sokaklarda birikiyord~, Balkan paktiyle teyit edilmi§ bulunan H r K b • dan Brest limanına kadar bütün sahillerin 
misafiri alkışladıkça alkıılıyor?.~. Ara.dad~~- Arsıulusal dostluk bat1annı kaydetmiılerdir. ay 1 ay etti abluka altında bulunduğu ilin olundu. 
yük bir dostluk, 0 derece buyuk b.ır uş- • Ottava, 17 (A.A.) - Kanada aay· Buna karp Napo}yon da, o tarihe kadar 
manlığa inkılap edeceğini kim tahmın ede· ş l • Son Hldıseler la•lar kurula seçiminin kesin sonmıcu eşi, örneği olmıyan. bir abluka şekli buldu, 
bilirdi) Hava en ig., ı Atina, 16 (Özel) - Sindagma mey- pdur: meşhur Blocus Continentali çıkardı, bütün 

Zaman olur ki hayali cihan değer, der· danıadaki son hadiselere komünistle!'- ı Jngiliz adalannı - gemitriz. donanmuız • ab· 
d ..1 w b. ·· k Lib~raller : 169 • eVYelc:e 39 idi -

ler, iki taraf için de şi~ i .,...oKTU ır aoz ~ap l la CQ CQ le Venizeliatler sebep olm-•. Bu ha· luka altına koydu 1. -r- Muhafazakarlar : 41 ·evvelce 133 
olsa gerektir. cliaenin suçluları di•aıaaharpte aor~uya itte bu ablukalanlan bir takım kongreler 

"' idi -
T O el) Bükretlen b"I çekileceld d 0 r çıktı, bir takım bulcuk nazariyeleri peyda ol· 

_____ ., Geçenlerde ftalyan or - Sofya, 17 ( z - ı • er ı • Kredi partisi : 17. d b 1 b ld O 

Ti 
· d·arildijine .~- Rumen «Aero klüb;, ü u, ir takım antlaşma ar vücut u u. n· 

•ruuı .,,. dusu tarafına geçen --. Amerikada : Kooperatif partisi : 8 · ların arasında bir de «Sulhi ablukaıı vardır. 
tal ada•• Habet Jmparatonınun yakında Bükrefl• yapılacak olan :rsı- Geri kalan on üyelik küçük guruplar Birbirine yan bakan iki kelimenin ifade et-

d ulusal hava tenliklerine, Çekoalova ya, K b D • • tarafından kaza•ılmıfbr. tiği bu şekil, bir devletin brqka bir devlete 
't!amadı Gupaya kendi memleketin e Ynooala•ya, Rusya, İspanya sibi daha 3 1• ne eg"' IŞJyOr 
T 

. 1 d )"1-abının takılmış - 1 harp armadan abluka vapmasını aösterir. 
« i~renın apta a ~ı» ~ bir ,.0 k hükUmetlere, tayyarelerile İfti- t 1 d ,. " • olduiunu bilir misiniz? Bunu biz Fransız Y 8 ya 8: Siyasal yazıcılar ve hukuk bilgenleri bu nb· 
sazetelerinden öğrendik, ve gene ltalyan rak etmeleri için teıebbüılerde bulun· Cumur Ba•kanı Buna lukayı beyenmezler. Çünkü o, sulh için Rh-
dostu olan bu gazetelerde bu batıra müna· mu1tur. Sovyet hükUmetine yapılan mü· Y Bı•r Facia nan aüel bir tedbir olup küçült bir yanbşlılı:.-
sebctile şu cümleyi gördük: racaatlerde, Ruıyanm «AHT» tipinde Lüzum Gördü la harp doğurabilir. 

((- Hadiseler ispat etti ki. Gugsaya ve- 40 kiti taııyan tayyarelerini aöaderme- Şimdi bi.r cle~:ı dli iki deTlet ltalyaya ,._.. ı'J. (A.A.) - Fk r nl'k ,,. Jkf T ~- - f • .... rilmiş olan bu lakap yeniz değildir. Bu • si ütenmiıtir. Ruqa ~bir tayyare f"ınanaal ajana, Nevyork'taa ..... ,_ ayyare ...,~tu, ÇlD• karıı ökonomik bir abJuka düşünüyor. Eier 

nunla beraber kendisi genç, tahsil gönnUt shclerecelmdf. Diter h6k6metler ele, d kil ÔI · ••' bu dütünce suya düşmez de yiırilne abJ.. 
fazı d H-L telsrafı yaymaktadır: e e T u e -

bir adamdır, fakat hırsı çok a ır. .... Bülaefe birer 1diçilk tayyare filosu söe- kanm busüae kadar kitaplarda •e kafalar· 

ed b . k . tler ara . d" • l eli «Siyasal çevenler, kat.inenin kuvvet· Roma 17 (A.A.) - 10 ilktetrinde, d la -•--- d-Jı:.:..~-L L_ kında deveran en ırço nvaye - derecelderini bil ırnu.ı er r. lendiı ilecetini taltmia etmelıteclirler. a yer • D a11N1RM ..ğ~ ve ıusliıneden 
aında bir tanesini kaydedelim~ y ldö U U Orbetello ile Livorno arannda bir .rece freDkçe inv•~t'm ka,,.lıiı olarak 

-
(ı,Gugsa ... vcesı· o··ıdu"'gwü zaman ka· Karalın 1 n m Nev ....... karp yapdaa ..... lana 1 ldiv• . k t . ' ..... Ruaewelt'" kabin · uçu§U yapmata giden iki deniz uçağı- an ıyage guna up ma. sarma yerme 

Cfının cesedini aAdisababa)> ya yolladı ve Sofya, 17 (Özel) - Bükreftea bil· artmMI karpsmcla m eyı k d • ele -L k I <<Boyunduruğa alma» gibi bir mefhum sezi-
o.öyle de bir mektup yazdı: dirildiiin• IJÖr'et Romanya kralı Karo- ltaıt•• bata dejqtirllleyi taaarlamau nan, açı enız 7•alllb • ea u - arı leeelmr. 
" ld··!(..· _:ı..· T" d • ·• b _. .. temeldir. Paria büyük elçisi olacajı bulunmuttur \ Eli _ <<Adisababada o ı15u sauı ıcre e lun 42 yaıını ikmal etmeaı mt1Daae o- , • • • • • • i iki milletin yapacait ablulı.:anm blıtka 
'..ıe ('-endı"lı·~nden) ölenler vardırn. • d kr 1 da biltün Ro· aöyleaen B. Morcanth.av ın yerıne Ken· Bu ikı uçatm ıçtndekı bir tetmen, 3 türlü biT anlam t .. •m ama da elbett ·mkin 
a ıL o· tile yakın a a sarayın • • bak 1 • __ L_ • de --L· • • • •-....l-.- 1 ..,,.. a e 

1 

Gugsa bu mektubu ile kaymbabası ta- h ed toplanacak ye nedının finans an ıtına geçmea1 J'an-y, INr ---- ı•nın- roktur. 

rafından (
Adiaabahada) yapbnldığı iddia manya k~ab an anı._ __ L.&.._ 1 muhtemel prünmekted"ll'. 'rast aeıutmeaiftir. 1 

burada bir tiren yapıuu;aauu = a wz:ze 
edilen cinayetleri ima ediyordu. - T l - Çarpılı" o, çarpılıfL. Dursunla· Çocuklar, hilirler mi? Ferdi Bqi, a.. ele ..U edi,..-... 

35 it ı ~ lııııııııı..ııl S Nol6 fit, o, clurıwıl&fıt!... Nen, ne var, Tatları ıildiji hezi, kapının arkasın- Ortalık marda. daha lmmel. ,m .. 
ıs-ıo. ~ n L ,.,ne olup bitiyor? AnhyaımJ0111111 ki .. ~ dıaki ipe aıh; eB.ini yıbdl, ı.flarınl Yamaaddar, ...... .,... ... Oçii ' • N L r n Gerdeli, çamafU' telmeainde bil' MI kenanncla clunn ham ile kmulanch: ele pwerede ... Sokakta bir .,. ... i 

Q[ KLIYb 1::: Ke yıkadddan ııonra lrurulad~ teı.-inal· - Sofra11 ıı&molidin; o, br gibi 1oldu mu, beleunlom,..W •.• Aaılıa, 
•#f§'fi* tına yerlqtirdi ve lllak ı-çavrayı da temiz, be,u Dtea örtü; o eillü ..a.ta' 1..bt eokaia mı sapta? E'ri mi anyor? 

2 _:ı So da fU çuvalla ku· ipe ub: tal.klan, ,eni laanlaldu, hepei, çiçek Haatal..m mı? sibilenlm, b.dlsım~ 
ladı lçavraya ıw... nra Ben ani --'- .-a.: olm Paki • L.-1~. • 

Bluzu ütülemeie b&f : . . . Pakize, bq11111 yıkayaca - -. . ama.ama GW1yorum ama, •-. Ufhl. · · zeta _...._ .. ~ lerine eiyı.,..eler... Ne ite, ,-,,. 

O 
•-un, bukaaı olsun ••• Hak· rulanm du. .r. __ ı__ __Lunla· aesımı çıkarmıyorum. çelrtikler de lflldayordu... 1 ~ .. idi misafirlerimiz ..a..ı:-.a.~ - ' oaa ""T • ., diye tuttur ~ı, HU j -.•n.1 ' gvııuııouu •• • 

landa hayırlısı ne iıe1 kime kısmetse ı gun,dökt' •• b Mu"''-:::.. çirlef çuku· ipten kuru bir bez aldı, nemli lafları Geldi, bodur iskemleyi çekip bl'ft· Kızlar, içil birden kotattuhr, bptyı 
bat dinlen· rı, u, saç · u-.a, ku '---~ 1.. •• 1 dı oturdo 

tez elden oluversin de, ~- . 1 döndürdü, bıraktı... Sağ olıun. ru----.a .,_,. a : ma : açtılar, çığlıklarla kartıladılar. . . Ama, 
ıin ... Pakize, yazma makinesını çıtır runak vruk Bu ikinci ıilitim ... Sil· - Ne olduysa, o, Ferdi Beyin ael· - Sua, _...fa plctia; ...._da, bu çlğhldan çok afirmedi. Ferdi Beyin 

d attan pe sa ... , diğ"" old AL • bi çıtır idetip yazıyor ... O a yav • . im rahat etmez ki ... Kirli su- ı aece u ... rua, o geceJl. ç me- bir 1oraunluk kahvesi ... Biru Mide· yanında, l>ir arbd-.ı da vanlllf ... Pa· 
yavatlan tutturdu ... Ben de bir~ g.•· ~~d:ç nasıl dolatmm? Temizlik gi- rak ~ te sormıyorıun ... Hani doğ- din ama, arta kutun balmwne ... lrize, tirkete gittiği rün, Ferdi Beyin 
receğim! diyor •.. Peşin ınaath bır ~ : ~:n mı? Temizlik bafka fey ... Te - ruau, bız, bazırla~sına, .. çok ıüzel Şöyle kart•lıklı içer, keJif çatanz. bu arkadatını ıörmüt··· Ne İle, hep 

buisa, hiç dütünmem, ~aı:;n~~·bar· mizlik zenginliktir. • • =~~~~·bar~ :~e~ay- ~l~ ~~ .. kahve takımını güle ko~up yukarıya çıktılar. Ben, 
tramvay parası bulmak, h ç Elindeki ulak paçavrayı, kirli su do- ··· chk, ye, çıkardı, iki cezve surdu, mangalın ke- ka j ... IMll .. elli ıla 

1 d pek ııkıfm•t· ek bir arkadatmdan altı kifilik çatal tala. da dur kü ük ibrikt pının ara ~11 ~YOi vw. 
cım değil... Geçen ~r e, rdı, eskiciye lu gerdele sıktıktan aoma, çamatır t • buldu Pakizenin etirdiii . çek nann an ç emaye en, 11..n .W., elile .-.tflıim teı•;.. açı· 
tık. Bir esiri iakarpuı va inin kenarına bıraktı: ~ . · · · . 1 çı • cezvelere ıhk ıu doldurdu: . . 
sattım da, Zekiyenin tramvay parumt nes _ Pakizenin canı ııkıhyor... Ze • lildere ~~-~ydak, ~~!1 donat- - Töbe, aöylemeyi unutuyonlum; ._ b~ ~enli: . • 

bö l l
'kl ıkarabildim. .. leni pek durgunlugu· 1 ı.k ... Bır ebiiimiz yok gibidi... ---'on da L.ıı..ı. D r _._ j - ftd misafirin de ylzlermıa& ••mı-a11..f. 

y e ı e ç ki enin bugun e, • . •••aa- INIUU&. •• ~. ya, ea• •• 
Göz pınarlaruıda Yatlar toplanmlf- .. y . d Onları böyle, diifünür, Mutfqın ..lak a..lumı bs ıda ku- •iğimiz yoktu ... Y..avruculdu ela keyif- yordum. ilmi de, gençten, ortanm uzu. 

tı: • üzerUl ~::kük görünce, benim de içim rulamıf, do_~Uflu, aol elile belini lerinden sıçrıyor, kaplarına aıjanuyor- nu, zayıfça idiler. GiyİDİfleri de İTİ19 
• • • kirası da ı"'le· boynu u ? d" tutarak ıenncli • l d • --L-- -W.ld-- Yazma ınakine•ının l • kan ·1ıyor ama; neniz var. ıye •<>-

1 
• • • ar ı ... Zekiye; acaba bejenecek mi? benziyordu. Onlar ~-a ~UM&A-

yip duruyor ... Düşünmekten uyku a 1 ag ki pakizenin canı ııkıl • - Oh. Ne yoruldum ..• Bellin aın- diyordu. Pakize ile Hmiye de, oaa, kı· IOIU'at bea. y_..lderi ı.tibine, aia-
ramıyorum ... • yoı... ı 1 ı. C!-L....-·-- il '"e ·ı . _L • • 

nm kaçıyor. • h az çok bak verıyorwn. · • zıyor arua. ~.-.-uaeı nLnuJeıı:ıııı:a mma lsoydam. Huriye, m ......... 
Gövdesini bana doğru eğ :ı: muma, ke , azma makineaini öğren - Yoııun(uktan gözleri ıüzülmiiftü: inesi var? Aile ziyafeti ... Falu1a1 an- "indi· - imde kadeh ftl' ?-d 

ll~. ne ıs ne me· Yavruca ' y .• .• T da T • 1 acak ol hihn • diyarlri. ' ___, • e-
- Ne aylık, ne ~ı , sÖ;liyeyim di . Şimdi, evde bot oturmak gucune d" - . amki lzamb.~bıniitü. .. ıı ıp temız eme- Y .. -- -- una ODU eya, • di. (Arkası • r) 

muriyet ... Sana dogrusunu . . · ·. m mı, r er uı n aıvatıyor, bal- IDIUI abla, hir yandan lcaJnoeleri pı· 
mi bunların birine beniın aklım ennt· gıdiyor ... delini" -'-·t b--• ... ·k ızgara - çığa dönüyor. Sonra ne kadar ailaen, firiyor, bir yandan da anlatıyordu: ÖzUr Dileriz 

' kıs ev iti y~ra'"ır... Su ger 1111ıu ' u-,. tatlar ajannıyor Yanuc:uldar bana O kü zl le. F eli Be Romanımızın dünkü kısmında ikinci a· 
Jor ... Kadın ınına, -· d . it· dan bofaltmıtb: ... ' ' - gün .. aö etme n, er y, yağın baş tarafından iki satır, sonra ın -
Koca ekmeği, meydan ekme&•, em ı •nı . . nedeP nevri döndü? kızarlar··• Duraun, sonra, yapanın, 

1 

tirketten Zekiye ile beraber gelecekti. dan: < • beni buna ;a çeviren onlar.. sa-
ler ! - Zekıyenm, Pek birdenbi- derler··• Zekiye, evdeki ekaikleri tamamlamak tırına kadar ol.an parç., ~Korsan• tefnka· 

- 6 _ Onu anlıyamıyorum. · · ' y __ 1.. • .::...-- ıa • --•- • • -'"'leci · • alm kenden mıza ait olup yanlıılılda kantmlftu. Bıı . aldı durgun- Ol'•uııuua--IDM!D sevn:ıa ıev- ıçın. oı en aenra mn lf, er 
• l 

1 
sili • re değildi; azar azar çarp ' rek üldü• · ı ldi Ak oldu· F di Be • bek parça aradan kalkınca romanımız tam ola• 

Ihsan abla, mutfagm tat arm 1 • ge ı. · · flllD ' er YI • rak de' anı ,.tnı,.J...~~,;· .. Bu ı An ıklıktan 
'17 d llattr... __ ı.L ____ 1.J.L-•-y--_ı.-• -Paramı bu? Pislik, biriktirilirmi?1lemeğe ba9lachk. Ne yalaa IÖJliyeyim,,d~ okuTlanmızdan öwr dilan&. 
.,or u: • Yüzüme meruuı nıcnuua ucuu Ol'UU• 

- Gel. .• Avaklannı ıu .alak pa 

M. T. Tan 
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Biri ci Teşr"n ~ 

a Evet, Ya Hayır,.. SON DAK -KA ·-~-. 
.<B~, '""'!: bi·i~·d·· yüzde) 1 sızın Brenner sınınnı müdafaadan a. I T E L G R A F' 'f E L E F O N, T E L S İ Z H A B E R L E 

Genel mtıbaa gore, goruşmelerde he • ciz olduğunu F ransaya bildirdiğine dair ,.biiiiiiiiii~iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iİİİİİİI 
nüz bir terakki yoktur. !olan haber, resmen yalanlanmaktadır. s d H rw 

Sınırında 
Alınıyor. 

~örUşmeler Çıkmazda . . Fransllnın lnglltereye Deniz u an abeş 
Parıs 17 (A.A.) - İtalyan elçm • Yardımı Meselesesl • 

nin, hangi şartlar dahilinde ltalyanm Londra 17 (A.A.) - Laval, lngiliz 

harbe nihayet v:rebileceğini m~~k~_: donanmasına kartı yapılacak bir ltal • '. T db e 1 
reye hazır oldugunu Lavale bıldırd1ga yan taarruzu takdirinde İngiltere hü- e ır er 
sanılmaktadır. ilk tart, İngiliz filosu- kumetinin Fransız donanmasının yar- ı • 

nun Akdenizden çekilmesidir. Bun • dımını temin edip etmiyeceği hakkın· · 

dan bqka, İtalya, zecri tedbirler teh- daki suale bir iki güne kadar cevap ve· ı't- 1 · ı M B • • • s f M •• 
didi alt~nda müzakereden imtina et· rece~ini, İngiliz büyük elçisine bildir- a ya ll 8 r USa VV ay} } rJ D CJ ) D) US" 
mektedır. m(ftır. 

Maamafih Lavalin görüfmeleri hak· Cenevrede Durum Bozuluyor t hk M k• H ı• G t• kt d• ] kında henüz resmi hiç bir tebliğ neşre- Londra 17 (A.A.) -Deyli Telgraf a em ev ) a JD C e Jrme e Jr er 
dilmemittir ve henüz bir sona vanldı- gazetesine göre, Cenevreden gelen ha- K h' 17 (AA ) ı 'it . - •m•. • • • • • •••••• ' • ' ·~ ••••••• rn•H ' •••••• ' ' •• ' •• ·~ • • • • • • •• ,,-

ğını gösterir ali.mette yoktur. herler, Lavalle İngilterenin ve diğer 49 S da ıre 1 1. '. 5'. -G ngı erenın VİYANA HEYECAN JÇJNDE .. . . u an gene va ısı ır eorge Stucrt 
n eıırz Sefirinin Fransa HUkO· uyenın sıyasaları arasında görünür bir 1 . . . 
metile Temaslar1 ve lngllterenln · l"k h~ l l k b l d - ngıltereden buraya gelmıttır. Mısır 

Cevabı :~~~ın 1 
kt ;

1
• o: ta u u~ ~~uma fevkalade komiserinin konuğu olarak Başbakanlık Binasına Sokaklara. 

Londra 17 (A.A.) - lngilterenin k~I ı;me t e ır .~:.w .;;ml garıp ır r· bir kaç gün kalacaktır. Sudan'a hare- • • .. ' 
Paris büyük elçisi Sir George Clark, ~ltamriır. ~ukl k pahva, f&h~an, 1 n- ket etmezden önce bugünkü durum Makınelı Tu/ekler Konuldu 
geçen gece Laval ile yeni. bir konutma hı lere .

1 
et so~ u . ~ına a 

0 5~ hakkında konutmalar yapacaktır. Bu 
yapmıştır. Bu konuşmac!a büyük elçi, a yakıede. etArı ~eaaıye .. eva~ı tere konutmalarda bilhusa Sudan. Habet Yeni Kabineyi Yine Şuşing Kurdu 
in 

. . Ak . k" k l . etme t ır. ynı mevzu uzerınde yazı d I 1.. l db' l Lo d lB (Ö 1) A ba kil' Ş · aki A l gılterenın denızde ı uvvet en • N Ch . I d"" sınırın a a ınması uzum u te ır er n ra ze - vusturya fVe ı Uftng geç v t ve anı o a• 
. . kı 

1 1 
yazan ew ronıc e un, Fransız • . ..... 1 kt' ak . 'f • mh · . . kab' · kil Ş :-.ri nın bır smını çekerek ya nız norma l .

1
. .. be l . d ,.. b" b gorufU ece ır. r ıstı aamı vermıt ve cu ur reısı yenı ıneyı teş e gene Ufuae· 

d 1 k
. k .. b k b k ngı ız munase t enn e anı ır uh- K h' 17 (AA) H . tın' t' y . kab' el-'-.!!) • in b' baka kab' urum arda ı uvvetını ıra ıp ıra - h. I ld _ . a ıre . . - avas aıanaı memur e lf ır. enı ıne lef lKU etmış ve ya ız ır n ıne-

- h kkı d La l f d ran ası o ugunu yazıyor. Lavalın t d T hkik' .. k""l b" h be d h . t b kıl Ş b B kil . . 1 ak k b' ,.. mıyacagı a n a va tara ın an .. d f ·-· b" kt . .. ay arın an: a ı muş u ır a - en arıç e ıra mıttır. tarem erg gene atve muavını o ar a 111..-
.. .. .. .. mu a aa ettıgı ır no aı nazara gore ·· T bl · · · d k 1 salı günkü gorutmede yap dan soru j T h .

1 
. Akd . . re gore ra usgarp ve Bıngazıdekı e a mıştır. 

h kk dak
. ı ·ı· kt . b'l ngı iZ arp gemı erı, enıze, Mıl- İt l kıt' 1 s· ah h k ş . 1 k D"'lf il d ıkıl - h • ,.. . t a ın ı ngı ız no aı nazarını ı • l l . . . k d a yan a arının ıaou va ası ar- Ufıng mem e ette u osun yo arın an ç mıyacagını, arıcı sıyase • 

d
. . . et er cemıyetımn ararın an evvel d ki Gh h l . d f 1. h' b' d -· 'kl'k 1 ... · k b' · p ş b h k ırmıttır. .. d 'im' l d' B il . fısın a eg a cıvarın a aa ıyette te ıç ır egıft ı o mıyacagını, yenı a ınenın rena taten erg a • 

in ·ı . Akd . d k' f'I gon en lf er ır. u gem erm Akde. b 1 d ki hk" k d k' f'ki l . . ki • 'b' ld ... 1 k . a1· ikt" d. gı tereyı enız e ı ı osunu . d b l 
1 

. 
1

,.. • u un u arı, ta ımat yaptıkları, si- m a ı ı r ennın es sı gı ı o ugunu ve mem e etın m ı, ısa ı -va• 
ku 1 d" - k . 1 ba nız e u unma arı, sosyetenın sa ahı • k k 1 . 1 . ·ı d h k d l"k d ı - .. 1 . . v· h"t" vvet en ırınege sev etmıf o an ş- eti .. l . d _'ld' B per azara yera tı lağımları yerleştir~ 

1 

zıyet erı ı e a a ya ın an a a a ar o acagını soy emıttır. ıyana mu ı ı 
1 d

.. .. 1 d -· . d -·1d· 1 1 Y ne mus enıt egı ır. unun mana- d"kl . .. 1 k d" b k 1 . ti k 1 ıca Ufunce er egışmış egı ır. ta - sı d ki b' l I h li ı erı soy enme te ır. u arar arı memnunıye e arşı amıştır. 
ı . . in ·1 k fU ur , ır ta yan taarruzu a n- B d ba k b' v· b" '"k b" h .. d d' s k k k'" ] . 'h . . 1 yan gazete ennın gı tereye artı sa- d 1 'it F d hi b' d un an ş a, ır çok tank ve harp ıyana uyu ır eyecan ıçın e ır. o a Ofe erıne ı tıyaten mıtra • 

d ki ehd
. 1 .. . ih . • e, ngı ere, ransa an ç ır yar ım . . bo .. l 1 t' 'l . b k"l b' kin ı· ··f ki k 1 k vur u arı t ıt er uzerıne, tıyatı beki kted" gereçının sınır yuna sevkedildiği bil- yoz er yer et ırı mıt ve 8fVe a et masına ma e ı tu e er uru ara 

tedbir olarak Akdenize yeni kuvvetler ememe ır. dirilmektedir. külliyetli cephane taşımıştır. 
gönderilmittir. Bundan batka Trablus- SON SÜEL Mısır Llmanlarl Tahkim EdiUyor Viyana Ü.zerine YUrUyU' 
daki ltalyan kuvvetleri de arttırılmıştır. J1 lskenderye 17 (A.A.) _İngiliz de- Viyana 1'1 (A.A.) - Kabinede değişikliklerin kısmen eski muharip• 
Almanya Brennere YUklenir•e O LJR UM niz bakanlığı, limanların müdafaasını ler Heimvehren'ler arasında çıkan fikir ayrılığından netet ettiği zanne-

Londra 17 (A.A.) - Taymis gaze- tanzim etmekle meşguldür. Bazı kısım- dilmektedir. Bu arada resmi daireler önündeki nöbetçiler fazlalaştırılmıt• 
tesi, Paristen öğreniyor: \Baş tarafı birinci yüzde) ]arı halka yasak edilmit olan Doukhe· tır. Atağı Avusturya heimvehren'ler ·eski muharip· lerinin Viyana üz~ 

ı gelirse, diyebiliriz ki, cephelerde henüz 
ngiltere hükumeti Lavale vermi• ol- kat'i netice istihsaline matuf bir harp la ve Moks plijlaıına büyük çapta top· rine bir yürüyüşlerinden bahsolunmaktadır. 

duğu cevabında anlaşmazlığın kotanl· v~ya muharebe henüz baılamıı değil. lar yerlettirilmittir. Yeni kabinede Şuting bqbakanlık, edilen şekle göre savq cemiyetleri bİ1 
ması için her hangi bir teklifi • İtalyan dır. Ve burün için İtalya bava filolan· ltalyanlar1n Hazırhklar1 ulusal müdafaa bakanlığı ve kültür ba- lettirilecektir. Bu birlqik cemİY~ 
lataatınm Habeşistan çekilmesi prti • dnın bkeıkaif ve bombardıman faaliyetin- Londra 17 (A.A.) - Royter aı" ..... an· kanlıg-ı itlerini idare edecektir. «Avusturya heimatachutz gönüllü ııJ 

en 8f bir ıey yoktur. Buna
0

mukabil d. 
le • müzakereye amade olduğunu bil • Habe§ • İtalyan meselesinden doğan si- sının Süveyf kanalı mıntakası özel a • Şahsi endüstride devlet ve hükumet lisİ» ismini alacak ve bu cemiyet, gv-

.flirmittir. yasi faaliyetler, bir meydan muharebe- tarı bildiriyor: y aleyhine hareketlerle ıavas için alınan nüllü müdafaa hareketini inhisarındt 
Söylenildiğine göre İngiliz notaı1, sinin ehemmiyeti kadar renİflik almıı- İtal l M 1. b"' "'k .. l tedb" l I 'k . li-· bulunduracaktır. Ulusun bütün müdll 

k ı . . I tır. - yan ar, usavva ımanını uyu usnoma ır er gene omıser gı . . . . • !.~ 
ço mufaısaldır ve ngılız • talyan mü· b' h 1 b' . . f b' .. ahk öd" 1 • • • 1 . b ka 1 - t f d faa kuvvetlerının ıyı bır surette yetıt-' . R ır ız a ırıncı ıını ır must em ev erı ıç lf erı a n ıgı ara ın an . . • . . • . • I _.. 
nasebatı tekrar dostane bır tekil alın- a • G k k. h r . k . . rıımesı ve bırleştırilme•ı •çın federa va~ 

k d iht
• t t db' l . . 'd ~ U SQ mev ı a ıne getırme tedırler. görülecektır. Memleketteki ekonomik d .1 .1. d ık d • ,.. ... cıya a ar ıya e ır ennın ı ame • M . . . . u ı e mı ıs arasın a ı ı ve aımı .,. 

. . • ld ... k d . I 1 )' ı • Ol' _ı uaavvanın bır kaç kilometre tınıa- komıaerler, . emniyet komiserlerinin irt'bat . ed'l kt' 
sının zaruhtrı O ld~gunu ay etmlf O • "aı l uu }inde ÇÖ} tepesikJerİ arasına gİzlenmİt emirleri altında bulunacaklardır. IBa katemın }I ecel ır. '"cJaf · •· -1 
ması mu eme ır. R • • I rak . . . . f n ve u usa mu aa bakall" 

Gel 
Mi Alt y iti - - oma 17- Askerlen ıle beraber 0 a 30 kılometre menzıllı 38 lik Ayni zamanda vatansever cephe fe- ş · ·ı· ·ı fed 1 d .ı.ıı ece.,e a er ltal f t 1 1 . 'ld" - . .. 1 kt . Ufıng, mı ıs ı e era or u arasın"" 

B ta b d 
L ... k M li . ya tara ına geçen Raı Guksa Kral op ar yer ettın ıgı soy enme edır. deral bAAkanı Starhemberg ile savu k' · b" ı·-· · d • k ·..M u no , un an ,,_, a, uso nı- T' . ·-· L' _ h . .. ~ ~ 1 ı ıt ır ıgını mey ana getırme ıp-

. h b' . ,.. . namına ıgre valiiiğıne atanmııtır ımanın agzını afıf kruvazorlerle h · L ... ka Ş · d k . &. nın ar ı ılan etmekle hır sürü reımi · · t 't I .. k" b"l k . . cep eıı ~ nı Ufıng arasın a abul Starhemberge tam salahiyet vermıflKI' 
hh

.. . • • G 1 K orpı o arı pus urte ı ece 105 mılı- ============= 
taa utler hılafına hareket elmlf oldu- •z •r• ar91 Korunma lik 1 .. d f . • 
- Ç metre top ar mu a aa etmektedır. A • k 1 K 
gunu hatırlatmakta ve bu halin Duçe- aresl L' ·ı · · dk' d kla d merı a şe ar Ş O . _ . . . Ad' ımanın ı erısın e ı a acı ra a 105 ) JY r 
nın gelecege .. a~~ vaıdlermi ... timdi~en ı':"~ba 11. (A.A.).- Harrar ge· ve 155 milimetrelik toplar konmu tur. 
kıymetten duturmekte oldugunu ıli- nel valııı fU emırnameyı netretmittir • 1 f R lf A •k LJ b G • 
ve eylemektedir. «Habefukerleriningazlarakartıye: Bl u topar, adacıklara geceleyin aevko- UZVB lnerz anın nar 6 lrm•• 

T
. • A k . UDmUflU. 
ımes gazetesıne göre, Musolininin gane orunma çaresı ıalatılmıt bir par· • 11 • Ol "' D • 

Lavalden Brenner topraklarının bir Al- ça bezdir. Bu bezin daima cepte sak· Bu suretle tahkim edilmit bir hare- Sln6 lVI Qlll QCQ~lm l90T 
man istilasına uğraması takdirinde İtal- lanmaıı lizımdır. Yakında cephede bu- k~t İerkezine malik bulunan Kızılde- Nevyork 11- Amerika hükumeti İtalya ve Habeş muharebesini kısalt• 
yanın Fransanın fili müzaharetine bel lunan askerlere gaz maskeleri dağıtıla· nı~ t~ly~n kuvvetlerinin hücum vasfı mak için lngiltere hükumeti nezdinde Fransanın planlarını himayeye karar 

bawl b·ı· ba-1 ... kt muthıt bır hal almıttır ' t' H b l h '"h' Ilı ak H be 1 · g ıya ı ıp g ıyamıyacagını sor • ca ır. · vermıt ır. a ~ ere •rp mu ımmatı yo yar a f enn tarafını tutmuf, 
muttur. HAIA Asker Gönderlyorlar B~ .ci.varlarda beş ltalyan denizaltı bu hareketle de ltalya üzerinde bir tesir yapmak istemittir. 

Laval, buna sarih surette cevap ver· R 
18 

(Öz l) D" D _ gemısının de mevcut bulunduğu ve Rozvelt bir diyevinde Amerikanın bir harbe girmesine mutlak mini 
oma e - un ogu Af- bunları k 1 • ld ki - 1 ... ·· · • memittir. Yalnız bu hususta henüz mü· ik . n mas e enmıf 0 u arı soy- o acagını aoylemıştır. 

taleasına müracaat edilmemi .. oldug-u r .a~ına ye~ıden 4600 asker gönderil- lenmektedir. İtalyanların uçak miktarı- La 1 H b . t N d. d T bb.. 1 1 
.,. mıttır. Bugun ve yarın da 11 bin asker nın 500 ki t ... t h . ed'I k Va ın, 8 eflS an ez ın e ete US er 

tahmin olunan Fransız genel kurmayı, e ya at ıgı a mın ı me te- Ö bö l gönderilecektir. dir. Hava kuvvetleri karar ihı Assab- Paris 17 ( zel) - Lavalin, Musolininin muvafakatini aldıktan sonra, 

, ··ye bir s~:v:~~ıın~::i~r1'llflır. Yun•nlatan zecri Ted· dır. Fakat bununla berab~r, ihtiyaca Adisa~ba hükumeti nezdinde bazı tetebbuslerde bulunduğu burada söylen• 

~~~~~ed~: -~~ blrlereaa,ladı ~~~~aA~ar~~~~m==e=kt~~=ı=~=========================~ 
Laval, ltalyan ıergüzettinin akame- Atina 11 (Özel)- Yunanistan ltal- mek üzere Musavvada da bir çok uçak o·· .. .. 

te uğramasını kendi ümitlerinin auya yaya kartı zecri tedbirleri tatbika bat'- bulunmaktadır. Bu uçakların bir çoğu n Um UZ 
dütmesi addeden birçok Fransızların lamıştır. Yunanistan limanlarına ya- da kuvvetli bombardıman uçaklarıdır. (B f b.-.-.--.. -d-)----------- ~t 

İ 1 B nl d 100 k d d 
'k" aş tara ı ırıncı yuz e bunlar bili lüzumu kadar fazla dei;.-

aiddetli mukavemeti kartıamda kalacak nqan ta yan vapurlarile qya ve yol u ar an a arın a ı lfer maki- h h ld k k d" ç·· k"' b .. ' · · · · . . . • l' "'f k d . er a e ço er en ır. un u ugun dir. 
ve nazik bır mevkie dütecektir Fran • cu naklı menedılmittır. ne ı tu e var ır ve alçaktan uçabıle- Mak il . • 1 tak d ba . .. . . • k I l d a enın tuna mın asın a zı Adısababa bugun yapılan ellı biO 
sız halkının büyük bir kısmı lngı'liz no- Muharebede Du,,.dum Kurtunu ce surette yapı mıt ar ır. Bu suretle 1 1 kı lar 1 . d H be . • .. . .., ' b ki H · . . ta yan a n 1 0 mut ıse e a ' aıkerın geçı töremnde bulunan RoytP 

· tasında ileri sürülen esbabı mucibenin Kullanllıyormut u uça ar abet kuvvetlerını bır kur- ·ı · k 11 ··h' it l k ti 1 • • _ b'I ki ı erı o arı, mu ım a yan uvve e- aytarı telgrafında dıynr kı. 
bir hissi ferağatle ortaya ahim• .. oldu • Mogadiıo • İtalyan aomalisi • t 7 fUn yagmuruna tuta 1 ece erdir. · · d' t' h kk d h · b" h • · · · ..ı .... .,. (AA) M d b' ·ı ki - nnm mevcu ıye ı a ın a ıç ır a «fıtenklerı bulunmıyan bu kao-
iuna inanmaktan imtina etmektedir · · - Bir takım gazeteler Har- usavva an ır mı uza ıga kadar be t" · 1 d' . . _ı.. • d b" ı · ' b'" ·· d · ı bo r ge ırmemıf er ır. askerın manzarası hakıkaten acınaCJll"' 

Fqistlere teveccühü olanlar daha rar a ır eıık Amerikalı bir dokto· ulun enız, etya arını taltmak üze- E- H L-1 . t ] t . . . . . . d ' 1 11 b ki" · ger a~ er, ımpara or arının av· l bır haldı Şelıa eyaletı muharıplerın eJI 
timdiden. hatta İngiltere tecavüze ma- run, yara ı arı muayeneden sonra. re e ıyen gemılerle doludur. . 1 . . t ed k h t" 1•. . . : .. .. • . • . . ltalyanl d d k 1 . sıye erme naye ere er ur u mey- yedı kisı onumde benım ıçın bır barP 
ruz kalsa bale • Fransa ile ltal a arın um um urtun arı B J • d h b · d k 1 1 • c.:. 

o y ara o kullanmakta ld ki oo 1 dOVO u garıstan a dan mu are esın en sa mır ve ta yan oyunu oynadılar ve sonra bana bot! .. 
aında bır çarpıtma olmasını g" k • o u arını soy e ıgı- .. k 1 il . b . __ it orme ıs- ni yazmıılardır Bu 1 h b. . muna a e yo arının uzaması nıs etın- teklerini göstererek bunları doldurın-
t~memekte olduklarını ilin etmitler • yalanlamak bil~ lüzu::;us~~ur. a erı 70 Kiıi Ordudan Çıkarıldı de fazlalaşacak olan küçük vurutmalar için bana yalvardılar. 
dır. Roma 17 (A.A.f- Habe k t' _ Sofya 17 (Özel)- Yüksek askeri ve baskınlar yaparak İtalyanları hırpa- Geçide iştirak eden askerlerin bil• 
Ma111eflh Haber Tekzip Edillyo f 1 a ,.. · d'l"k 70 b' · d ı ki 'kt'f ed 1 ·· ·· ·· d r larının güney Afrikalı bı'r alb şura şım ı ı za ılın or udan tardı- ama a ı ı a er erse onumuz e u- yük bir kısmının ellerinde ancak "le 

Roma 17 (AA) R" t · • ayın 1 . . . · · - oy er aıansı kumandası altında İtalyan somalisi- na karar vermittir. Bu zabitlerin adları zun bir çete harbi var demektir. yalnız bugün için bilenmit bulunan ,-e 
aytan bıldınyor: . d'kl . h kk d k . l' 1 kt . d . 1 . d . H b l ak' 1' t""fek ··f k l ne gır ı erı a ın a i haber ya- gız ı tutu ma a ıse e ıç erın e mühım a eş ere, m ıne ı u , tu e ve güneş altında parıldıyan kılınç ve nııs• 

talyanın, Fransanın yardımı olmak-1 Janmaktadır. mevkilerde bulunanlar da vardır. cephane gelmeğe batlamı,tır. Fakat 1raklar vardL · 

Uzun Bir Çete Harbi Var 
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Amerikalı Bir Asker Öğüt Veriyor 

Habeş Zafer Kazanmak için 
Çete Harbi Yapmalıdır 

Çünkü, Karşısında E~ Modern Silihlara 
Malik Kuvvetli Bır E>rdu Vardır 

Habef imparatorunun Ordu~una Tebliği 

Aa-isababada 50000 Mu
harip Geçit Resmi Yaptı 
Sü Bakanı Kılıcını Çekti, imparatorun 
. Önünde Habeşistan İçin öJüm 

Yemini Verdi 
Adisababa 17 (A.A.) - Reuter sadile AdisabaLa ile De11ie araıın• 

ajanıı aytarından: daki yol yapııı için binlerce İtçi Ç&• 

İmparator, bqkumandan 11fatile lıımaktadır. 
bütÜıı Habet ordusuna hitaben net- SU Bekenının 6ıum Yemini 1 

rettiii bir bildirikte, kıt'alarına tav· Adisababa 17 (A.A.) - Reuter 
ıiyelerde bulunarak ıunlan yaz· ajanıı aylarından: 
maktadır: İmparator, son sünlerde payıtah· 

«Hiç bir zaman toplu bir halde ta gelmit bulunan 50.000 muharibin 
bulunmayınız, çete muharebeıi tak- ıeçit reıminde hazır bulunmuı ve 
tiii kullanınız. Sabırlı olunuz. Bi .. kendi muhafız kıt'alarından cephe
dütman uçaiı ıöriir ıörmez, hemen ye ciden 4.000 kiıiye veda etmiıtir. 
daiılınız. Kolay bir hedef olmaktan Bu ıeçit resmi eınaıında ıü ba
kurtulmak için beyaz elbiselerinizi kanı Raa Mulugueta imparatora 

1 çıkanp hiki Gniformanızı ıiyiniz.n yaklaımıı, sonra attan inerek kılıcı· 
Muezzem Bir Resmigeçit nı çekmiı ve Habetiatan için ölme-

Adisababa 17 (A.A.) - Havaı ie hazır bulundujunu aöylemiıtir . . 
ajamı aylarından: Busünlerde Adi· .. 1m'?9:ra~or~ir kaç süne kadar 
sababa etrafında ıeniı mikyaıta ıü- aılebı ıhtımal ıen.& ~~a~a mer
el tahıidat yapılmaktadır. Kaffa- ~ez olacak olan De11ıe ye gidecek· 
dan 50.000 lloubadom' dan 30.000 tır. 
Ouelleıa'dan 50.000 aıkerin ıelm.,: Raı Mulugueta, bu~n büyük bir 
ıi beklenmektedir. Aılebi ihtimal, o~~unun batında olduı1;1 halde Des· 
kıt'alar, tehir dııına kararıih kura· ııe ye hareket etmektedır. 
caklardır. imparator, Nihat Zafer biz mdlr 

Gönüllülerin imparatora sadakat- Lo dra 18 (o'::)or Cepb I • 
lerini arzetmek tizere ıeldikleri sa· n - e ere gt• 

ray etrafında heyecanlı sahneler decek olan 50.000 Mabet askerinin ıe· 
cereyan etmektedir. çit resminden sonra imparator son c:le-

Kadınlarda Hazırlllr rece heyecan içinde bulunan ukerelere 

Kadınlar da cepheye ıitmeiJ'ha- hitaben: . .. .. 
zırlanmaktadır. Daha dün kabile - Korkam&yacqız. Asker, ııvil he-
baıkanı bir kadın, yüzle~ muha- pimiz de ölümü istihkar edercesine 
rlpten mürekkep erkek muhafızla- harp ecleceiiz. ltalyanlar tanklarilef 
rile birlikte, harp sahnesine hareket tayyarelerile, bombalarile öiünüyor
müıaadeıini almak üzere, impara· lar. Fakat nihai zafer bizimdir. Uluılar 
tor sarayına ıelmittir. kurumuna kartı bazı taahhütlerimiz 

Yollar Yapıllyor olduğu için timdiye kadar harekete 
i. - ~tm:::ı. . Şimdi, serek imparatora ve a-ei ........ Fakat ~ teca~ 

.... ...._.... bir pap iatJıalaal UUa•• IMbnlıldara ait km'Yalllarm harp Wsi iN tuhhfitlerimizclen kurtanmt-
• __ ... L.-•- L_.._ ___ u. --- tlakbm ..... N---'---Jrarp çete ı..rw. cephesine hareketlerini tmnin mak- br.» • et • • , .. JllltHelr 1-e w ~ ._. ~-cı.Neuyorlt Tayının 6U aaun... G .......... tepla bir halde hl-• tn..uı elmeie manffü ol.talar. Fa· 

1ıerı muharriri, ııaıyanların ~a, .. :::-~; ........, bekledlkleri kat 0 ..... " ... ~Y~. yardan •· Zecri Tedbir iıi de sarpa sardı 
.:.tandalri harp laarekitı manae- .___ _ __ ..1!1 ..Lldetli bir at- brpma· n oalarm çele laarbinin inldpf edellilme-
r- el i nnab YS"UUer " ,_ -r • • tanin lcia Yakit ke......Jm IHr lqim 
betile, clikkatle okunmaya • • .,. tla hlrbt 1Ut iPacl• perifan old~. llDI ardı. (Bat tarafı birinci rüzde} aaaında, ltalyaya yapılacak benzin 
bir malral• yazmqtır. Hcıbeım bu- Ha-.ı-m IMa kadar dtifiinc:esa llanıket --'a':. v" maada t.u banket 'bundan tam Cenevre 17 (A.A.) - Reuter a• satııının bfiabiitiin durdurulmaıi 
6 ünlcü daramana •iiel 6P. wözl• / edecekı.ini zannetmiy~ Fakat ~ IHr ._. ~ ,.. bambafka prt1ar altmda jamı aytarı bildiriyor: Mübrem için Cenevrede sörütmelen baılan• 
inceleyen yaıyı buraya hymayı I tas ~ ıarfı_nda harp ~odem Iİ- yapdabilmitti- maddeler üzerine konulacak ambar· dıiı hakkındaki JaJ'IDtılar teyit ., 
faydalı balclulc:,. ,. HtJadtil "tellri =::;;.,:,bir ordunmı ,... Talimaiz bir ordu ıo ile İtalyan ihracatına kartı yapı· dilmektpdir. 

Habefiatand~ aaken ~ Ha • ....,..... • çete muharebesi yapmaldlr. Bir de, biitUn iddialara ratmen Hahet or· lacak ıenel boykotaj ba)dnndaki lnıiliz ,evenleri, Romanyadakl 
:.. ~a ve bd~aı~ ilk dairesinde hareket ~ceplaed• p1en bul haherlerd-. duau 1anm ,..aıa.k bir ~ ve .terbiye tetkikler inkitaf etmekte olduiwı· imtiyazlı İtalyan aoayetelerinin, tl• 
ed : ~ıl bırJ· tihlJe ve .evkii1ceff Halaıılı in 11a hakikati taıpımile k;-= ~~· = ukerlerin .tabii harp dan, tanzim komitesinin cumartesi bi bulundukları lzel rejim~ 
...:Ln..7::ür':..t 

1

ecfecelderini tetlDk ~- madakı.n ·~~~~--= deııki edi- ~bir hal .-:.....V: .!7 bır orduyu cünü bunları premip itibarile kabul den zecri tedbirlerin boıuna olup ol-
-___ _...__ - mibim uf.mm •erdiii _._,,._ nam -·~ e a--- Y e yanm :rama· ed ... üm"t dilmekt d" .. 

inek, ukeri noktai ...-- Pır- ••Ula ..ume· plebe ecliyor.. lak bir talim n terbiye 10D der.c:e tehlike· eceıı ı e e ır. _ mıy&e&lllll S01'11fturmaktadırlar. , 
._ meraklı bir mevsud•· • J'O'I • • lidir. tptid.i lt8' iman kurnazca barltecle- Mlaır Z.r•r Etmekten Amerika Heniz Bir Durum 

Bu itibarla Habet ım,....tonnum...:.,. Hicaz ıayam bilir. Fakat o adama uzun liiren bir ukeri Çeklnlrormut Almıror 
~erde cepheye pmek ibere _;-nuillat· Eler ffaltetler, modern aiWalara lrarp terbi:reJe tibi tutanum, o kurnulaiı da Londra 17 (A.A.) - İtalya ile Vaıinston 17 (A.A.) _ Hükiimel 
lerine IÖylecliji .c;der 1m" v lıa bita • beclef olmak tecllünisliiini ıöaterir de kaJlled• " hiç bir ite Yaramaz. Halbuki müsait bir tecim muvazenesi kur- m hafT d d .. d d .. r 
... ıayet manidardır. parator • • •• L!.. ..Jl _ _L_ erlene bundan doiMM çete ı..rhincle en lüzumlu teY de kumu • 1 M _._ ik db" 1 e 1 ın e ocru an ocruya a •• 
L. __ .-d ı · L:....ok te1Ier taVllJ'e et· miitllİI ... u.ruc "'~ • ' •--"----L•-- muı 0 an ııır, es&onom te ır er kadar olan memleketler tarafından -.uı e uker erme-~ • • IUkutu hayal ve yeu uıhMle .......---• lddar. 1 ibtima• 1· d .. &::...:: d• 
lbİf ve hu arada fU aösleri .öylemiltirı • neticelerini tahmin etmek pek Makineli tüfekl a ınmaıı ın en .?"'"'u. en •te aarih ve vazıh bir projram tanzim 

1.- llareketlerin er . duymaktadır. Mııınn uçüncU dere- d"lm dik Am-..!•--- h.!!I-~ u· Zafere _.,,.unuz • • te kolay 1'ir teY olmaa. Mütecavizlerin modem IİWılarma kartı d . . • la 1 . e ı e çe cıruuuı uaume • 
D • ı_t ___ Jaareket ecliniL ....... __ .... .:. ltir hava ltomltardananwn, k ---L · · ff-L--1 · • -=•~L•-- ı ce e müıterııı 0 n tal7a, ezcümle nin zecri tedbirler hakkında bir ka· «- uma KUPJ- .. ~- • • •• • d 071...- açm ~ enn ayna -.111r11 ma· 1 • • d 2.200 000 Ur 

Datlarda olaun, ovalarda olsun, diifnWPD 'buna abtkm olm11an bır kütle uzerm ~ ,... Jik buL•mne•an ve yahut Avrupa talim ve ıeçen yı ıçın e • llll911' a- rar vermemeye azmetmit olduğq 
~11ma birer birer, ikİf9l' ikifer,. y~ut ta paWieceii telirleri hesap ederken, ~ u- terbiyesi sönnflt olmaları liznn delildir. lık ham pamuk sabn almııbr. İta). bildirilmektedir. 
L_ - L...L-t ..ıma. pndi kar· _ __ , _ _.._ Hic:uda Türklere karp uyan e- "'-1-- d •~- , _ _, '-- hafif • .. üba t ela k 2 -.er- beter çdmm, ı- . bald çak· ~ ·il karplaf- Vll&m'• u - 0

- teY_. makine· yanın sogan m yaa 1 ço .,. Fort ltalr•r• ıh ... cat Yapmıyor 
fllnda durdujunm gilti toplu ltir e , ~en araplann ilk~-!- top~ e li tüfekler ve ltol tüfek cepbaneüdir. Mo- nemlidir. De • 

17 
(A.A.) F d 

lbaJUuz. Gideniniz, düpna• ummadaiı bir bklan vakitki halini hatıra ıetinnemek ka· dem bir orclu,a karp açalacak hir çete mu- B dan "türüdür ki, bazı hükGmet troıt - or motor 
a.ınanda .. ldınp anaısm VQl'UIPISo Çete wı deiftdir· Halltaki ltaaün İtalyan tana· hareltesinde en limmlu teYler bunlardır. un ° . . ıoayeteai direktörlüğü, harp btttlı· 
111 .. L--- L • 8 •• .nn ..-tik...,, ltat- __ ,_..w... atabilecekleri (50) kiloluk 1tom- t•-L-- ileri harekib haftalarca el t • adamları, Mııınn ekonomik tedbır- walıclanberidir doö.ı Afrika•& hil'! .....reueu yapllllL -- L--~atlara. ......-- _ __:_.ı _ _.._.. ...7... nv ea 1 • • ak ki k d" • • hli ı • •- ı 11' laınatbr. Onun için claiJma ve auu ....... o aman arap~ !epewuue .,. .... .ır- , ltit edilen •e AYl'Upa dnletlerinin ltütiin ere •ıtır etme e en uını te • bir Ford kamyonu ihraç edilmedi· 
lafere doiru kOf11Dm.» ekleri ıüDelere hiç ltir vakit kiJu ;:1:-.. iltibharat tubelerine malim olan bir plin kelere maruz bırakmaktan batka iini söylemektedir. 

Habef kuvvetlerinin takip ec:leltilec Hava bomNrdunanmm, • mucibince inkitaf etmiftir. Onun için, İtal- bir teJ yapmıyacaiun ileri sürmek· · 
-. ınakul hatb hareket te budar. Habefle- ı.n-ini ne kadar kolaylapdıiau, eeki I yanın, ffaltetiltanm aeferberlik ilin etmeai t d" I Rom•11•11 Çanl•r• Ye Fa9lat 
rl en bü.,,iik tehlikelere dfifürecek hir f8Y topçu atatinin ,erini tattaiana. Japonlann llwine harekete reçmete mec:huı. kaltlı • e ır er. &eferllerllll 
et.ha Yana o da, kenclilerine fasla ~~ Mançuride yaptaklan ubri barekitta ,. .. lam Uluslar Kmmnuna bildinneai ıülUnç Zecri Te=:~:• it.ıran Roma 11 (A.A.) - Stefani ajami 
tele Yahut ta toprak bybetmekta yese ~ kandan rördük. ltir komed,.aclan ltatka hir teJ' deiiJdir. R 17 (A.A.) - ltal bildiriyor: Biyflk fatiat toplantılı sfl· 
terek d" .. • harekete bllrwfl"•lan,.. Ta)'Yareye brfı oma yan ıaze- • eti 
lill o~du'i!:~e toplu hir hahle ..ı- d abuz karadan hiicam- Parti Kurulu Toplandı teleri, Cenevredeki zecri tedbir mfl. nü kiliae çanlarmm top~ lfU • 
~yeltenmeleri ihtinWidir. . ltalyudann •·b~ ulll'I• mütev.ldaf Ankar 11 (A.A) _ C H p naıebetile ıunlan yazıyor: olarak kuDam1cbinu aöyliym Veatmı· 

yalın kıhç harP ~.::. ::.ı.n ele ~ek için ita .. Iıurui bucün • ptıfı ha~ ıen· Giornale d'İtalia aazeteai diyor miater peikopoM1Dan aözlsini gülünç 
Böyle hareketlere ka)Jafırlaru ltal:r~ :.U.e mflraca9t edeceiini wmecliy~ yon u •• y~ . . .. .top· ki: . buluyor. Dini hukuk hikimlerine göre 

~arelerinin 1tombaJanaa mükemmel bir MaanWiJa ttaıyanlar daha içerilere .111' • lantıemda partinin aç lflen uzennde ccCenevre, alacalı zecri tedbirleri fevlralide ah..tde çanlarm çalmabile-
laedef tetkiJ ederler n ~ut~ dlderi ve Hahefler de ~.:e ~~ çal1fm1fbr, inceliyorsa, Romacla müdafaa çare- cejini aöylüyor Ye İtalyan papazları • 
.._ ın.kineli harp vetaitin~.."1 lur'-r H•·lolmaktan kaçmdıldank .. ~_,...._e ,... ... Afrlkeya Yeni ltalyen Sevklretı lerini ve mukabil teclhirleri incele- nm bu tarzda hareket etmekle bahtiyar ~ marm kalarak ...... vo • Wun tesiri de ço çmaus-. ek d" 
~erin, kendilerinden seçerek, yabn ln-1 Eter Haltetler, Jaarbin bidayetinde çete Londra 11 (Özel) - Dün Napoli. m te "'· • • olduklanm kaydediyor. 
~ makineli tüfeklerin iiserine ~~~amalan mu1ı..-.1Mı1i uaullerine tev~ etm~ den uker ve harp levazınu yüklü iki ~v~rüFa~!- ·~-::.~ diplo- Londra Habe' Elçlslnln Olu lart 
~de vardır. O vaı:~e ~~~.;:;)ardı l~an ~· b=~akat bir- vapur tuki Afrikaya müteveccihen mal 1~ flDİ:.m 11 

harek tn~°: Londra 17 (A.A.) - Londradaki, 
-... tilablann kartwncl• •- IHr vazı:rete dufUl'lllUf o L_ __ ,_ • • B larda b. • ursa o ıun, yanın e r H-L-. -•..:.· . :::...11__ lan Be . • 
laiçru;ıer. k mailôbiyetten 10nra çete harbi mulil- aareaet etmiftir. u vapur n ınn- zını deiiıtirmiyeceğini yazmakta- -T ~aırun °•U&IAI'• 0 nJunt• 

H harbm. de aç det ebnek mütküldür. Etki Adua sa4 de tayyare toplan ve hava müdafaa dır ni ve Joeeph Martin, Habet ordusuna artum • ne av beti · dü elsi • 
Eter Sud blar biraz kurnUlık ıöate~ ferini unutmamakla Ha :'° flD kuvvetlerine memup kıtaat ta bülun- ltalyanıp Petrol lhUyacı Ve ve belki Habet hava kuvvetlerine ya-

0....--dı, ~~ üzerine ~yen ~!'ti~ muhtemel olan t'Jılike db: .;bi makta idi. Bunlann Libiyaya gitmek. MUhlm Gara,meler zılmak için buradan hareket etmifler-
~etlerini çok fellll bir-~~~-d'::. Nı.apo y:un ordulan perifaa ol· te olduklan aöyleniyor. Londra 17 (A.A.) - Petrol pİJ&• dir. ""llll'lerdi. Alken tarihi uau.ır~ Gerçi plUIJO , 

...... takclireclerler.Fakatonlar,kurnP-~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~..._~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~--~~~~~~~-



BDyUk 
Deniz 
Romanı 

SON POSTA 

.. tün Leventler Yeni Başlıyacak 
vaşın Sevincile Sarhoş Gibiydi 

Ne Bir 

aç 
ta 

Ne Bir 

uğumuzG 
Ani şılaca 

(BM tara fı birinci yüzde) J saat yirmi Üçe kadar açık kalacı\kbr· 
cak ve teşrinisanide İsviçrcye dönecektir. ler gündüz saat yediye kadar sallf 

Sayınım Türkiyenin lıet- yer~de sa.at üçe bilecelderdir. . .. .. . . adJ 
kadar bitmiı olacağını tahmın edıyoruz. . F?'ınlara cumartesı gunu ~~y ,; 

ndalannın pek ro::nı '\:'enedı'klı.lerle Ra- h l ti · · 1 t h d h Çünkü en ağır çalışan sayım memurunun en ınıslı fazla ekmek çıkarmaları aç_'!..ıa 
... 3' 0 _ em even erını a lf ırmıf, em e e- . . .. .. yd ·ı · · Sa d g\i-

zl 1 ler
. • çok altı saatte en az ıkı yux nufu ka et· rı mıştır. yım an onra pazar ~ 

-Ne dedi? 

- Kendisi seni istemiyormuf ama, dos Şövalyelerinin ve Cenevi İ erin ves ını e.rltırmlf olacaktı. ı tiği a-örülmüı ve bu esas tutulmuıtur. Bu müsaadesi olan bütün dükkanlar 
kız çıldırasıya ıev:Yormuf. Eğer sana ellerinde idi. Cenevizliler Türklerle el- Bunun için Kemal Reis gemilerinin sebeple sayım için yedi saat ayn1mı§, her ceklerdir. 
varmazsa kendisini öldürürmÜf ... Rü&· den geldiği kadar iyi geçinmeğe çalı- provalarını lodos tarafına çevireceği me?'u~a .da yÜz nüfus kaydetmek vazifesi itfaiye ve sıhhat: ıı.-
tem Bey ateşin saçaiı aarmif olduğu- şırlardı. Fakat Venediklilerle Rados halde karayel tarafına çevirmeğe ka- venOl~ııktirü. k f l h Saydtm vesnashında lykan~ı~· vuk~~' ~ 

· • Şimd' f kın . • 1 un on erans ar: uru, ogum, asta ı , o um gı . 
nu bılmıyorm.Uf. .. ı ar • a .va;. Şövalyeleri Akdenizde yelken fİfirme· rar vermıfti. .. • .. Celal Aybar dün öğleden sonra saat 14 gözönü~d~ ~ulunduru!~u!~'. ftf~ 
mış. Yalnız onun da senden bır dilegı ğe başlıyan bu dinç ve atılgan soyun, Bu kararını yapmadan once ılk duş- le radyoda bir konferans vermiş, bu konfe- zam~kı gıbı. y~gın sondunnıye, ; 
var • T" ki • d" •dil mania karşılaştığı zaman için bir kur- rans bütün sayım ve kontrol memurlanna sıhhı otornobıllen de can kurla~~ 

N 'b•? . . t • ... nazlık tasarladı. dinletilmiıtır. Konferansta. sayım memur· e ır vazıyette u unacaK ar ır. -, · yanı ur enn amansız Ufmanı ı er. 1 . c:! b' • b ı --'-1 d Ya111-::. 
- e gı 1 

·' Hindm, ıranın, Arabistan ve dıger • • • • .. • . . . lanna hitap edilmif, sayıman faydalarından bur eden yerlerde sayımın aektef9 ~ 
- Artık leventliği bırakacak, sipahi tark memleketlerinin çoğu mallarını • ~ genuaının lalin. yelkem ıınd~- ve lüzumundan ziyade yapılacak İşin te~- 1 maması için ~er ıey hazırlanmıı~~ 

olacaksın! ... Bu daha rahat ve iyi İmif. M S · li l A .. ı rildı. Kurekler kanat demlen ve gemı- nik kısımlan istihdaf edilen eaye, suallenn met ve beledıye doktor ve ebelen, _ _. I 
ısır ve unye yo ye vrupaya gon· • . • ' • 1 .. d b ı ıık h k d d b ftll"-J11 

B~kalanndan olduğu gibi senden ağır- • . • • . • lerın iki tarafında boydan boya uza- nasıl sorulacagı ve nasıl cevap a ınacagt, a u unac , er aza a a .u ~ 

l ı d • • ı,_:. h derırlerdı. Vaktile Fenikelıler bır avuç ıkın la l d sual varakalannın nasıl doldurulacağı anta- rine iki otomobil tahsis edilmi~ 0 , 

ık parası fi an a ıstemıyeceau~, er insan olcluklan halde bu yollan ellerin· nan ç ~ .. ra ~ ın ı. . . tılmış ve sualler tefsir edilmiftir. Bundan başka husus doktor ve e~~ 
masrafı yapacakmıt. •• Yeter ki kızı .. d k • d k k k Arka dırege bır bayrak çekildı ve ar· Celil Aybar bundan aonra Taksim ıtad- yaç halinde derhal polis ve bekÇl_;I 
nın gönlü olsun. e tutma aayesın ~ ~e ~ .~ara a· kadaki iki Türk ıemisine fU emir ve- yomuna gitmiftir. Stadyomda bef, alb bin dan çaiınlabilecektir. Nöbetçi 

Güce Giden zanmıtlardı. Venedıklılerle dıger Av- rildi: ki§i toplanmtf bulunuyordu. Burada aayım vaaife halinde bulunacaklardw. 
rupa milletleri de bu yolu elde tutmak (Arkası var) memurlarına •ualler aormalan bildirilmit Zabıta, beyanname: •' 

Söz/er için hiç bir feyi esirgemezlerdi ----·- __ ve Celil Aybar lhun relen cevaplan ver· Dün ..,-ım aünü tehrin imiba~ 
S .. 1 Bo.. H'" • •· •. · Ü miıtir. kadar olan bUtUıı memurlara bir~ 

on soz er ga uıeyının gucune Bunun için Akdenize çıkan Türk Bu akıam T R K'le "' Sayını günü: me datatılmıı, bu beyanname ile~· 
gitmil, diflerini sıkarak derin derin ne- tüccar gemileri hemen babrılır, içinde- Klasik gftzellik kraliçesi : Sayım g&nü bütün hekçiler"polia ve jan. ne vuifeleri anlatıltmfhr. Sayım .... ,;. 
fes almağa başlamlfh. kiler ya kılıçtan geçirilir, yahut kürek- Jd ..... darmalar sokaklara datılmıt bulunacak, kaldarda ~o~cak ~ekçi, polia ~ 

Kemal reis devam ediyordu: • • .. •. .. • B Ga-ı-ı·E BBLMI... kafi miktar asker de polise yardım edecek, ler halkın ihtiyaçlan ıle derhal • ...1ıı ~ 
.. . .... lere zıncule bağlanarak oluncıye kadar Herkesi beyecand~n titretecek, icap eclerae Harbiye mektebi talebelerin • lacak ve bunlan yerine retinnek il""' 

- Rustem Beyın hakkı da yok degıl orada tutulurdu. den de istifade olunacaktır. men harekete aeçeceklerdir. ~ 
ya . . . Dağ gibi dalgalarla güreşmek ko- Hatta devlet Mısırdan toplanan pa· gözleri kamaıtıracakhr. Sayım bitmeden aokata çıkanlar hakkın· Sayım meurlan aayamı bitirir 'I. 
tay mı? Senden ayrılacağımız için üzü. a1 8 . '.. d .. . .... 1 B E N . S E N 1 N i M da derhal takibat yapılacaktır. defterleri hemen kontrol memurlarlll!".J 
1.. r arı, ıcaza gon erecegı armagan arı Sayımın bittiii top ahlmak auretile ilin trol memurlan da nahiye müdütll"""I. 
uyo~z a~a. · •• • • .. denizden yollıyamazdı. Ancak bet altı UFA FiLMi edilecektir. Adalarda sayım çabuk bitece- ıötürmek mecburiyetindedirler. s.fll' ~ 

Boga !'fuseym bırdenbıre dogruldu: gün ıüren bu yolu bırakarak karadan lliveten ı FOX JURNAL ii için halk evlerinde kapalı kalmaması dil· murlannm sayım bitmeden evvel ~ 
- Reıs, karada çok durursam balık bi "ki d llanl Habeı muharebesi intibaatı tUnülmüt, bir adadan difer adaya geçilme- yemek ıibi bahanelerle evlerine ~ 

gibi boğulurum Hem sizden ayrıla- r 
1 

ay a yo ı. Memel fntibabab • Prenı dö Gal mek prtile sayıma biten adada balktn aer- ve yahut bqka evlerde oturmalarl 'I' 
Z b. • . r::. da Kemal Reis ise yıllardanberi Ege De- • Löbrön mnlikatı veaaire... beat bırakılmasa kararlaıtınlmııbr. tır. 

marn. eyne ı sevıyorum. MKer o • • • akil l Sa tak lan 
b • • b. dah b ki . ruzıyle Akdenızde dütmana göz açtır- N vasıta an: yun mm a : .İ. 
enı sevıyorsa ır yaz a e ea~. nuyordu. Venedildilerle Radoa Şöval- Sayım günü, sayım biter bitmez tehirde latanbul 9500 sayam mıntakas~ ~ 

Elbet akından bol para ve malla do- el . . .. de diji k fil l kar derhal hareketin baJlıyabilmeai için her teY mıfbr. Bu mıntakalarda tam 12 bill lıl' 
neceğiz. O zaman her masrafı da ken- ~·ı ennın gon r oca 0 

lll1l • !1 temin edilmiftir. Şirketihayriye, Akay ve ve kontrol memuru ~calrtır. Üf 
dim yaparım. Bunu böylece Rüstem ı e aavaf açıyor, yılmıyor ve Y'"..nilmı- tramvay firketi kaptan, vatman, makinist yedek memur vardır. 
B b.ld' • l yordu. ve iıletme memuruna iskele, depo ve va· Trenlerde: 

eye 1 ırmenı ya varırım. •• purlarda bulunmaları için veaika ~lmiıti~. Avnıpa elupıwi aaat 7,45 te 
Kemal Reis delikanlının seferden Bir O/üm Bunlar olduktan yerlerde aaynna ıthal edı· dir. Ekaprea yolculannm sayım 

kalması için çahf tı, fakat Boğa Hüıe· M k ~ ~ lecek ve top atılıp ta aayımm bittiii ilan kadar trende kalmalan düfiinülıniifll' 
yin kararını bozmadı. Ü li.ı atı Yakında T Ü R K'te edilir edilmez bütün nakil vaaatalan hemen kat bu yolcular içerisinde Toros 

B d V ecf d I K harekete geçecektir. Sayım günü yollarda yollanna devam edecekler de bul 
Rüstem Beye böylece haber yollan· u yüz en en ik ev eti emal 9'~ ll1"1""9 bulunan ve hiç bir iskeleye uiramadan aa• ceği için bunlan bekletmek doğru w:-~ 

dı. Reisi öldürene, yahut esir edene büyük ~ ... hiPTı"uafl'o•• Tepebaıı Şehir. yımın ertesi günü limana celen vapurların memİftir. Bu Jolcular için bir motBr ~ 
Kemal Reis .ıenç levendin sırtını ha- armağanlar adamıttL .,- .,. .. Tiyatrosunda ~.yun• da •ı:tesi aünü yapılacakbr. Bunun lanmıftar. Yolcular ınotörle Hay~ 

fif hafif tokatlamıt: İspanyollar ise o zaman Trablusgarp, ınıııımı ıçın de tedbır alınmışbr. aötürülecelderdir. Toroa elupreai flllllll': 

Ö 
s· ·ı N r .varil T UU 18/10/935 Cuma Dükki.nlar, fırınlar: zamanında hareket edecektir. . 1' 

- yle bir düğün yapacağız ki, bu ıcı ya ve apo ı cı e unuı ve 11.qam eaat 20 de Sayam ıünü halkın yiyeceluiz kalm..,..sı Diier yolcular aayım bitinciye lı"" 
kıyılar bir mislini görmemittir. Haydi Cezayirdeki önemli kale ve limanlan ~ ~~· .. için bütiin dükkanlar cumartesi aünü aece trende kalacaklardır. / 
yiğitim, gönlünü ferah tut... ellerinde tutuyorlardı. Henüz daha do- O J pftye 1935 

demitti. juya gelmemİflerdi. 111 ır 

Zeynebin beldiyeceiine biç fÜphe Türkleri hemen hemen hiç tanımı· llfllllJ Ölçü UMUM S~a~ ~a~a~aa~ AY 1M1 
yoktu. yorlardı. Ber 1ahifay• yalnız blr kişi yar.ılacakat1r 

Fakat Boğa Hüseyin acaba bu uzun Endülüs ile timali Afrikadaki Bey- Sayım mıntaka No. ----
ve o ~mana kadar hiç bir Türk gem{- ler ve Sultarllar ise birbirlerinin gözle- &Ureyya Opereti 
ıinin yapmadığı akından dönecek m.iv· rini oymak, kuyularını kazmakla uğra- Yıbi kaur01lle Franeıa tiyatroıund& 
di? tıyorlardı. Bu da fspanyolların pek İfİ· Her akşam eaat 20,15 dı 

1 ne geldig .. i irin durmadan bu fitne ate- Emir Seviyor 
• · · · · · · · · · · · • · · • • • • • · • • ~ Operet 3 pe • 
............... , ••••••• , ) tini körükleyorlardL 
Dağ gibi olsa dalgalaı, Kemal Reiı rotasını Girit ile küçük Nıtit • Ertuğrul Sadi 

Geri kalmayız akından.. Serigo adalarının arasına çevirerek Şehzadebaşı TURAN 
Leventlerin tarkılan denizin ve rüz. kimseye görünmeden dosdoğru batı tiyatrosunda llugece 

20,30 da 
garın uğultusunu yenerek engin ufuk- Akdenize gidebilirdi. Fakat onun gö- Otello 
lara yayılıyordu. zünde her . geçen günün değeri vardı. BüyUk haile 5 perde · 

Boğa Hüseyin dütüncelerinden sil- Bundan batka yolda avlanmak suretile 1 'J'abıo 
kindi ve dümeni daha iyi kullanmağa 
başladı. 

-5-

Bir Korsan Tuzağı 
Kemal Reisin niyeti dosdoğru İspan

yaya gitmekti. Fakat buna rağmen yo
lunu yine Venedik ve Rados gemileri
nin geçtiği yerlere çevirmifti. 

O zamanlarda Ege Denizile Akdeniz 

EN 

• • •• ' '.,,,,,. ........ .1. ' • • •• 

ÇOK 

RESiMLi 
BÜYÜK 
HAFTALIK BE ŞEY 

Yarın ki 
matinelerden 

itibaren SARAY Sinemasında 
en buyuk dram, en 
hissi bir film olan 

KiRiK HAY ATLAR 
Fransızca sözlü şaheseri göstermeğe başlıyacaktır. 

CL UDETTE COLBERT 
Hco rolde: 

Parlan en bilyük terzihane!erl tarafından giydlrllmlıtir. 
Suvareler için yerlerinizi eYYelden aldırınız. 

ANNE ne~cli filminin FRANZISKA GAAL .._ _ _, 
son F1eanR arı 

ö z &uallar 
:s 

fi) 

Vılayet İi ni 

Keza 111 ııi 

. .ı. ahıye 11 ıi -. ]{öy 1a:ni -1 1 Hım nuınt\rll"'l 

2 Allı ve soyaJı 

3 üturdugu bınıAıı n Oİlı•İ 

4 Jfaugı d •vJotln tıw l&A ıd ıı l 

5 iiaagı dııuJ " lı 

Ana lı anı ucllir 1 
6 ( Ana Jlanuım'an ınak1at alla için• 

de konuıu\an ·ıaandır ) 

An.ı Jıu.nıudaıı b~§ka hangi 
1 Uıanı konutmr.1111ı bilir. 

Bekar mı, Evlı ını, Dul mu, 
12 Boıanmış mıdır 1 

enı harflerle okumak bı 1r 
13 mi 1 

Y' ıni harflerle yazmılk bıiır 
14 mit 

M"•J1H bir maaletı, ve1ıt .. ı 
ve7a aan'atı var mıdır, varaa 
nedir ? 
Mua7yea bir meı a '{ vadfca , 

16 un'atı ••1• mauaıaı 1•ba ne 
U• • lnaektedlr ? 

Cevaplar 

NUfus eııyırnı güıı Unde bu beyannameleri doldora:oağız. 



18 Birinci Tepin SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(llltareke tlewrlal• farllll ) No.17e 

•~ Her hakkı mahfuzdur. c > Yaz.an: ZI•• Şak" 18/10/3& 
1 > 

'Idarei Muvakkate Meselesi Bir Hayli 
Münakaşalara Sebep Olmuştu 

intihabata emir verildiji, malU- aureUe, ~iyetln şala.İp " hakimi idi. J temailiJe, •atanm heweti umumi • • 'trı B L~-- • lik ---ı-~ üz • .ıı_ --~ı " yeamı 
llnuadar. Banua talaakkaJmna, inpt. ana .,_n; reıa m- erm ... -.. eder deaı1di; "eski mahdut 

lab aaaii celitletiaia ricade ptiıecek· delil miin•lrap etmek, hatta hu mllaa- kayıt geniıletild" ~ b kild dil 
tir. Ancak, buna takaddüm edea ...... bpp 11•elli7et .erecek en küçük bir 

1 ~ de eski ~· _.:: u ~ı:-e ta...__ 
,... d.::~ L!I- _!L. d L--L bö 1 e.,.~ .. temu .. ,,, ... ye, ..,.,, 
" 1 aalhaauada (müt.adtlit Tep .ünle- ~-ı· -.ıuam en geç~· Y· aaanuı daha ili · kar nriJd" 
t-it ecnebi ~dat.lilderl) gibi doinl- le bir ııe••nda • hot ~k bir 3 - C E Yeame ar • • L 

dllll dofrup bayat '" iatiklalimisle ff'Y deiildi. nameaind:n~Jıe:•~ ·koncreaıaJ nıaamüd • 
•likad b" 

1 
L-L--1 11 lfl' ve m a • 

llıaL...._dıar U' mese e mevzuu ....-· Reddedlldl haleyi; Rumluk ve Ermenük teıkii ga-
·~ r. • 
( Mecl

• • ili" • b •• toplan Böyle olmakla beraber, bu teklif yeaıne matuf telakki edecetimizden, 
··· w m mm enw: • ""tteb"d ltlıun1• old y b" d hsur ve İa· derhal reye konulmuf, •e ekseriyetle mu 1 en müdafaa ve mukavemet e-

ltalya Kanun 
Harici! 

Amerik lıçileri Böyle 
Bir Karar Verdiler 

Atlantik Siti, 16 (A.A.)- ft fede
ruyonu kurultayı, ltaly.J'I bnun ha· 
rici addeden ve medeni uluılaruı ltaJ. 
yaya ne tecim, ne de ..... bir auretle 
yardım etmemeleri 1izım ıeldiiini bil
diren bir karar ameli bllUI etnMflü. 

lngilterede : 

Seçim 14 Son Teş
rinde Yapılacak 

Sayfa 9 

HASAN 
KUVVET 

ŞURUBU 

ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK 
ve KEMiK haıtahldanna ıifaı 
tHirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Gen, kızlar ve 

ihtiyarlar hu J&fta latlmal 
edebOlrler. 

Londra 17 (A.A.) - iyi haber alan HASAN EC çevenıer, geneı •eçimin, 20 aontep-ind ZA deposu. 
d.~iil de, 14 aontep-inde :rapılacaiın: ıı-------------
aoylemektedir. 

Kısa · Haberler: 
• :tt up il' sıra a, ma _.ııdedil • • B .. · • ı· aaaı kabul ed"l • • ) f likl&lini • tm. lan hükiimeti mer· nıu m11ti. unun uzenne gıa ı rey- ı Dıt§tir ıkraaı: (Her tür-

k zayı e lf o 1 • • tih 'b •. :ı-:.. .. lü i 1 ""d ezİJ'enin münferit Ye aayrİmefl"U 'bir e .. reu m a ın~ Sll'lfaaaoı;; • UÇ rey fga ve mu ahalenin ve bilhassa Moakova 17 (A.A.) _ fran dıt itleri 
kar~ ve yahut imali miJliyeye mu· miiat~ ~~zere· netice fU aaret- Rumluk ve ~rmenilik teıkili gayesine b~k~ı B. Kbimi, Tahran'a hareket et-

HASAN 
ÖKSOROK 

PASTiLLERi 
"-ıif bazı la • • teklifere inkiyat ve le tezahur etmiftı: . matuf harekitan reddi huaualannda mıttU'. 
~ etme;ıc~i emrivakilerin zuhur R~ - ~!-'uatafa ~emal Pqa) dır. müttehiden müdafaa ve muka•emet e- * Belgra~ 17 (Özel).:_ Ayan 19 un-
.. İlatimalle • b • Erzurum ore Si- Reu vekılı - iamaıl Fazıl Pap. aaaı kabul edilmİftİr) -kline kalbedil- da öileden evvel Yugoslav s...___. rıne rıı' R • k 0 l0 H- • R af D- d" :s- • • .... l"ima 
._. L--

1 
• • hu milliyi temsi- eu Ye ı ı - ueeym a ~7· L meclw, ö;leden sonra da ayan toplan-

) -.re ermm, ru ICitip" 1 'I Himi ._ k '* ._ birbirini takiben içtimu, mu- - amaı - 7 • Bu iki cümle arasındaki f k, ca br. 
haJdr.k bir falihayır ve aelimettir.) Ki~ip- Mehmet Şükrü Be7' (Afyon- itibarile mühimdi. Çünkü b~~~· * Sofya, 17 (Özel) - BUkret par-

Ôkıllrtlk, nezle, broDflt, 
Boğaz Ye glSgtla butahklarlle 
ıeai kamlanlara şifal t .. lrlerl 

çoktur. 30 kuruştur. 

Cöriilüyor ki, Muıtafa Kemal Pap.· karahıaar). • • . . itilaf devletlerine karp 'bir hasım ,.,: lamentoau ildncitepinin 16 inde topla· 
ilan •u b 

1 
tku• L- a.-:..fü ifrat Bu suretle ıntahap bıttıkten sonra, ziyet ve t 1 v nacakbr. 

3' aı alll'IÇ nu • -- ·- . d • • • avır a ınacag1 manaıı çıkını· 
•e tefritten tamamen asak olan ve itil- artık kongre faalıyet evreame sırımı- yordu Fakat iki •• .ı L k Bı"rl b t • • ncumae, uu ma aat 

aaaa mahiyetinde zaTe kadar f&lıai ı. sarahaten görünüyordu. 
Hastaneye, Oteki 

Karakola GiHUrUldO 
De 

hıra ve menfaat bulanmıJ'aD en aail ve * 4-Eraurum ko .. -· • • en t • • . • • • • f 
1
. d • • ---ı nuamnameıı· 

bı" ~nıız b1r mıllı davaya ialuaar et· Kong~e~m aa ıyet evre•~ ıu uıret- nuı 4 üncü maddeaini teıkil eden (icap Petürkeli Mehmetle Sablmı 0 ... 

k •ıh. Fakat böyle olmakla beraber, le geçm•ıb: •. -ii takdirde, ("'-! muvallate le. lu Ali namlaruıda iki hamal (; :. 
ongrede bulunanlar araama •er nasıl- ( 1-2-3 üncü) günler: kili) meaeleıi. f d b • ..::1- I • ıçe 

HASAN ECZA deposu. 

•• girnıit olan gizli bir ph.iyet cere- 1 - Reiı ve katiplerin seçtımeai. Bu m 1 pazarm a ır yua mese eamden Y•nı, derhal kendisini sö•t--ifti. 2 - Kongreye iflirak eden zevabn, k b eaele, oldukça mühim bir müna· kavıaya tutufunca Ali Petürkeli ~--••••••••••111111" 
B•tkanhk Seçimi 

(ittihatçılık) la kat'iyyea ali.kadar ol- a~ A ua~ e getirmiıti. Bu maddede; Mehmede bir yumruk l&VU1'111Uf 
. • (hukumeü Oaman' bir t ..:L: d"" ı· Mehmed' b .. · ·ı madıklannı teyit için bır yemm formü- ıye, az,,...... UTe ı 

1 

ın &fi yumrugun teıırı e 
Baylar, Gençler 

aö Mu~tafa Kemal Pap .bu n~u Hl ihsar edilmesi. ~r~ıa~da mülkümüzün herhangi bir kartı duvara çarpmıfbr. Hamallar· 
'b yledık1te? aonrlma ~ır~,llkrı~~tl mtihat- 3 _ Konpenin teıekkülündeki mak- cazunu terk ve ihmal etmek ıztırannda 

1 
dan biri haıtaneye, diğeri karakola 

!"'iç bozulmıy~a TEKSA YT preze~ 
Yatıflerlnde11 daıma cebinizde bu u '"' 
aua. Tek.ayt ancak wijiaal Hrflar ·• 
aahlır. ı meae eaıne ae ııti. aoz a an za , b bulunduıı:..· ı dd ""tirü""l •• •• •-- ~•.........: -~-' ·~. sat akkında Padifaha gönderilen ari- • a .. an aı ıiı takdirde; ahna· ıo muıtur. 

,, ....... J1I av&nsrı av,,,..emı:r .. • • •-- __ eak ıdari • • k _ Efelldİılal Şimd" talRt riyaset zenm yaaı_... , sıyaaa, aı eri ~aziyetlerin ta- ::-;---;--=;:------:=--------------.J 
lneaeleai mevs.;. •ahıoi'.cak. Bemlenia 4 - Kongrenin toplanması ve açıl- yİn ve teabiti) teklinde memleketin her Yüksek Ziraat Enstitüsu" Rekto··r-
riyaaetia; birer aiia, INrer- hafta devam mau makaadile istanbulda.n, Rumeli- tarafına fimil ve umumi bir kayda 
ebnek üzere münavebe ile olmuınıı ~ den ve Anadoludan gelen telgraflara vazedildi. )Ügv Ünden• 
aza veya temsil edilen vil&yet ve aan- cevap verilmek. (5 inci sün): • 8 eylul 1335 pazar. • 
cak iaimlerinin ba harfleri itmarile hu- DflrdUncu GMn teei) • Yüksek Ziraat Emtitüa6nüa bir senelik ihtiyacı olan apilda yazılı 7 
l'Ufu heea nruile ihraz edilmesini tek· (Aıbaı var) kalem ..bun, 80da Ye Mire alnw:ajmclan hizalannda &&terilen m--L----
lif d" Bwalar, Wç fUplaeeİs lllirer İflİ. Fa- -·----.. -··--------- llDDllllllCll 

;_:;::;;-açmak için henüz riyaset kat bunla;dan ~aı~a, ortaya tuhal bir Koltamona tanıt malakanelinden: ~~:=: 2=935 J>el'fembe IÜDÜ saat 15 te açık elniltme ile 
ltünüsünde bulunan Mustafa Kemal mevzu atı ıvermıtti: • 9/12/934 tarihinde illi.sına karar veri- e m ... ihale saatinelradar muvakbtteminat tutan 186 
Pa,a, bu garip teklife kartı ıu tok ve - Acab11t kongrke, aı!aaetle İftİgal e- len .::--tamonuda eczacı Cemal Danıım lirayı Enstitü vezneaine J&bnp alacakları makbuzla idare ve ihale komi1-
lllanalı suali sormak mecburiyetini his· d cek mi, etmiyece mı.. yap n alacaklılar toplanbsında teklif edi- Y. on. una müracaatleri. Paruız prtnamesini ve nümunelerini &termek 
---? Esasen içinde bulunulan hayatan bü- len konkordato kabul ve evrakı mahke- ti 1 • dürl g -unııti: di ecli•-:.. ld 11 yen er emtıtü mü .. üjünden istemeleri.,,... (6221) (2B9B) 

tün mücadele 'ft faaliyeti (miinlaa11ran m~ tev UUl9 o uiundan 6/11/935 
- Bu, aedea İcap ediyor, efendim?• ........ mba lriinu·· sa t d b b Miktarı K!1

---- c:-.: . -
T 

• t) &-- bqL- L?- ohn ~L. • • y--,,-- ~- a on a u wıusta bir uu..a ...... 
ekJifi' _...._. .. ••t, fU __ L... _;. aıyaae .._. aa UU" -'J au .. a !Çift '--- ••• !L -- dil w• d • • 

ti.
• ,,__ _ -·-- ·--,.· . :s- •.ıı __ &.aı"•f ltuna& e ecegm en ıtıraz edenlerin 4000-5000 IMı SU'P Ml&I karpmula uzaJ'IP l'lacu haklarını müdafaa için o ·· hk d l 

Sabun 
Fiati 
32kurut 

- Bu suretle itin içiae phaiyet ka· münakap; bir hayli •a,..a•n beyhude 1 bulunabilecekleıi ilin olu:r~ ma eme e 1000-2000 )) 
t'lfıtıamıı olacağı gibi, harice kartı da yere aeçmeaiae sebebiyet~. 150 Kutu 250 Gr. 

Soda, l.tanbul Kristal 
Brauo 

9 )) 
35 )) 
2S » 
25 )) 
12,5 )) 

ıııu•ant• riayet ettijimizden, hüsnü <4 üncü> sün=. 1eyıaı1335 - puar. HA S KAL M 
1
• N 1250 )) 

-.., laial elmİf ol1D'. Bugün, asıl mabada temu eclilmit- 1000 Adet 
~ Miiaa•ata ria,..t... Aca· ti. Erzurum kona-resi nizamnameıinia soO 

Pırıl 
l.tanbul ıüpürgesi 

La. • yüksek •illi sa,eyİ istihdaf muhte'riyab okunularak m&zakere- » 
eden fU büyük milli koqerenin açılma· ÜDe batlan•Wlf .e o pn, hitirilmi§ti. 

120-130 ADtim uzunluğunda ıüpür
, ıe sapı 

•ı dakikasında böyle garip fikirlerin or· tla nizamname Gaerinde tö,.lece u
tah ahlmaıı, bunlann münakaıaya fak tefek bası tadilit yapıl••fh. 
lelaep olması doğru mu idi?.. 1 - Cemiyetin iinYam (prld Anado-

Tarlh Kartısında lu müdafaai hukuk cemiyeti) idi. Bu 
M • ünvan, (Anadolu ve Rumeli müdalaai 

t-.Lı·~~lenm en çok gari! cih~~~' .~u hukuk cemiyeti) ne tebdil edildi. Bıı 
-.-un yapan zabn, temaıl ettil'I YJla· • • • • . 
Yetin · . ( l"f) .

1 
b 

1 
d v -:a..: L ... -. auretle ıçtımaın ,ekıl ve mahıyetı, u-

ıaını e 1 ı e af a ıgı •- ........ A ·ı b • b ı · 'I 
eli iaıaıinin ilk harfi de (elif) .ımaa1 idi. mum memlekete ıamı ır a e aetırı • 

Teklif sahibi olan aat, vel«v Wr saat di. • • 
d•hi ol b"" 1 !!L!- bir konarenİn 2 - Erzurum konıreaı nızamname· ,__ sa, oy e mUJU&U • ·ı· __ ..ı,: a. - d 
••ırlıiını 

1 
da ••••yacak kadar sinde (beyetı temaı ıye, ,--· .ruaa o

._. omuz arın .....- • • • • emsil ecl ) 

Ağrlları dindirir. 
.. HAS,, kelimesine dikkat. 

.~~İYete hakim ohnadıiım. tabiidir ki lunun ~ 11111umı~ td (b er. 
;ır•k edecek kadar aklü iz'an• malikti. denilmiıt1o Bunun yerme e, eyetl ~----~--------

ttlt.t ne çare ki Mustafa Kemal Pata· ;;.~=-==-=====-=====--a:::::::::::ıı~c===-====' ==-==-======-= ..... . 
,~Yaae~i aleylüQde açılaa ce~yana 
d leanaifJ Ye laiç ltekJenmedill •aJ• 

e, böyle bir hadiae zuhur ediYermifti. 
d' Burada ve tarih karpmada, teakit e- F b k d . ! k 200 hık 1ıı'hrıeden geçilmemelidir ki; (hak,) bu 1 - Papbahçe a ri aaın a mıa o unaca ton Su depola 
d~nneyi kim toplallllfSa, ona ait olmayı açık ek.Utmo aoretile mUnakaaaya konalmuttur. 
11ı'*!lbı11ıek lazım gelirdi. Vasiyet; ne 2 _ Tahain edilen bedeli 1222,87., llrachr. 

tir•aa, ne takaya ve ne de fuzuli ne- • _ Ebiltme ıartııame vı projeleri 30 kurut mukabilinde Kaba-
'•ket aöatenniye mibait değildi. Riya- i.1 ~t llaeaelesiai •ir ihtira• telikki eden· tafta LeYUUD ve mDLayaat Şubesi Nakit muhaaibi meı'aJ. 
;r; her teYclen enıel, Mustafa Kemal IOilladea alınacaktır. 
'L ·~ •• mütarekenİD ilk gününden, 4 _ Ekıiltme 2'l/10/93S tarihin• mOsıulif Sah alnl 1aat 15 de 
"rGııe kadar çatıprak. bütün milli Kabatqda JevUJm ve mllbayaat Şubulndeld ahm komllyo-
~re '" cereyanlan lrir noktada nanda yapdacaktır. 
~P'-11ıak için göıterditi deha, aarfe.tti· 5 _ lateldlleria Jiam ıelea TMalk •• •• % 7,S ., gllveame paral .. 
t ~' '" sonra da patenliii fera· rile birlikte muayyen ı&n ve ıaatte Kabatqta Levuam Ye 
~ti takdir etmeliı.di. Supa, mille-.\ıı birer mümeaaili aıfatile iatanbuldan, mlba1aat Şubeudeld ahm Kom:ayonuna mllracaatlan."6147., 

ı •dolu ve Rumeli vilayetlerinden ge-
.,~'t'elr !ltraya toplananların çoğu; harici F ı N E 
d ıe d•hili ıiyaaetin iç ,Uzü ile Anadolu· D E 
11 
~ cere~anlarm neden i1taNt olduP. Senenin ilk bllylk TÜRKÇE ıklll muazzam pbeserl 

t.~ li1akile bilmiyordu. Halbuki M• • , ________________________ _ 

• kenıaı Pata; tam ve mutlak bir ı 

lnhiıar!ar u. Müdürlüğünden: 

ADASI 

150 Sifon ıüpürgesi upı ile beraber - 12,5 )) 
--------

lstanbul 4 üncü fcra Memurluğundan : 

.~.mniyet Sandığı 
namına Bırıncı derecede iptekoli olup Yeminli Oç ehil wkut 
taraf.nda:ı tamamına 1745 lira kıymet takdir edilen Ak d 
Kitlp Mllalahiddln maha:le ye ıokatanda eaki 9 yeni :a~y ~· 
Bahçeli hane açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 2/1?/~3; 
tarihine müsadif Pazarteai glnll aat 14 ten 16 "• kad d ~ d 
b

. · l ~ ar aıre e 
ırınc arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli lapeti 

mubammenenh % 75 ini bulduğu takdirde müıteriai Ozerinde 
barak.lacaktır. Akıl takdirde en aon artbranm ta hbOdl 
baki kalmak tızere arttırma IS ıDn mtiddetle temdit edilerek 17;;21935 
tarihine müudif Salı ,OnD ıaat 1-lten 16 ya kadar keza dalnmlıde 
yap~la~ak ikinci açık arttırmumda artbrma bedeli kıymeti muhamme• 
nenm Yo 75 nl bulmadıjı takdirde 1atıı 2280 No. h kanun ahklmına 
tevfikan ıeri bJrakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya iftirlk etmek ı.t .. 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 aiabetinde pey akçeli veya 
m:llJ b r bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları IAzımdır. 
Hakları Tapu aicilll De aablt olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
allkadarinm '• irtfak hakkı ıahlplerinia ba haldarıaı ve huıuı.le 
faiz •• masar.fe dair olan iddialarını enakı mllıbitelerl ile bir
likte illn tarlhiuden ltlbarea nihayet 20 flln ıarfanda dairemize 
bildirmeleri llıımdar. Abl takdirde haldan Tapu ıicilli ile aablt 
olmı~anlar . 1atıı bedell?ln paylaıma11ndan hariç kalırlar. Müterakim 
verıı,. tenvırl; e, tanzlfıyeden mDtevelllt Eelediye ruıumu ye Vak.f 
lcareaı bedeli mllzayededen tenzil olunur. Daha fazla maUimat al• 
mak isteyenler 1 • 1 1 • 935 tarihinden itibaren herkes.o g6rebl • 
mosi için dairede açık bulundurulacak arttırma tartoameJ Je 
93412005 No. ht dotyaya mlracaatla mezlrur doıyada mevcut ve a• 
iki görebilecekleri llla olunur. "6544., 



10 Sa}fa 

Blnt Denizlerinde 
Yazaa: 

M. Turhan Tlrkler 
Hadım Süleyman -Piri Relı- Murat Relı 

Seydi Ali Kaptanın Portekiz donanmala
nnı yenmesinden müabet bir sonuç çıkama
ması - yazdığımız veçhile - fırtınalar yüzün
dendir. Eğer bu felakete uiramamlf ve fi. 
losu hırpalanıp İ§e yaramaz bir hale gel
memiı olsaydı o zeki ve iı bilir adamın Um
man ve Fars denizlerindeki Portekiz müs
temlekelerini baştan bata yakıp yıkacağına, 
o devletin bu sulardaki eğemenliğini kökün
den sarsacağına ve yeni bjr Hint seferinin 
hem açılmasını, hem terefli neticelere ermt!• 
ıini kolaylaıhracağına JÜphe yoktu. 

Fırtınalar böyle bir netice alınmasına en
gel oldu. Fakat Türklerin Hint denizlerin
den donanmalannı çekmeleri büsbütün de 
İzsiz kalmadı. Portekizlilerin yedikleri dar
belerden başkalan İstifade etti, yerli hı:ılk ta 
• Türklerin sillelerile hayli sersemleımi, • 
Portekizlilere kafa tutmaya baıladı ve so
nunda fspanyahlar açık göziülük edip Por
tekizlileri Hin denizinden uzaklaflınnı,lar
dır. 

Eğer Basradaki donanmanın Süveyte ge
tirilmesi dütünüleceğine o donanmanın ne 
yaptığını bile araıtırmadan oraya ikinci ve 
hatta üçüncü bir filo gönderilseydi Hindis
tan, hiç fÜpbe yok ki, Türklerin eline ge
çerdi. Bu netice, tarihin seyrini tamamile 
deiittirecek ve söz gelimi bugünün İngil· 
teresi bambatka bir sima alacaktı. 

O devirdeki Türk gücü, böyle bir iki de
ğil, üç bet filoyu da yaratmaya ve yürüt
meye müsaitti. Fakat kısa düşünce, ~ a 
görüı ve baıka yerlerde ardı arası kesil· 
mekıizin yapılan çeıit çeıit döğüş, Hint yol
culğunu unutturdu, iyi baılıyan bu b üyük 
seferler, kötü denilecek bir biçimde bitti. 

Son 
.................... ...... ~ 

Ye i Neşriyat 

Hollvut 
Holivutun l 8 ilktcşrin sayısı en son kadın 

Maksat Ne ldl? modelleri ile çok güzel resimleri ve hafta-
Türklerin Hint denizinde aefer acmaktaki , nın filim mevzularını yüklü olarak çıkmı~tır. 

SON POSTA 

Spor: 

Sovyet Dostlarımız 
An karada 

Herkes kullanır, çUnkU: 
Çıkmaz, buıa,maz, iyi ve 

ucuzdur. 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 

benim aramızda, 

ancak biz ikimizin 
bileceğimiz bir ta
kım hususiyetlere 
vakıf olacak kadar 

Brayton 
Yedinci 

Vak' ası 

Kontu yakından tanıyan biri olmuş ol- evvelden de tanırım. Kendiıil~ 
sa, bu şantajı irtikap etmek için ne burada, bazan da Londrada 
diye on yıl bekledi? tım. Bana tecavüz eden adanıla 1 

Bu dütünce, her bakımdan doğru arasında hiç bir münasebet yoktfl 
idi. vabını verdi. 

İlk muhakeme burada kaldı. Haki - Mahkeme salonundaki balkıO 
min ısrarlarına ICartı, doktor MeJi9, daklarından bir aayhai hayret 
hastasının daha ertesi gün bizzat gelip yorken, hakim: 
ifade verebileceğini, fakat yanm saat· - Emin misiniz? diye sor~· I 
ten fazla mahkemede alakonulmama - - Yemin ederim ki o değildir 

:oevlet Demiryolları ve limanları 

- Ya?! O halde, size teecad' 
adam nasıldı?. Tarif eder mis· ... • ,__ _. 

22110/935 tarihinden itibaren it'an ahire kadar Haydarpqad~n .j-~ 
k·~raya salı günleri, Ankaradan - Haydarpaşaya çarşamba günlen eti" 

.. t katarları tarifesini takip etmek üzere birer yolcu katan hareket ı.I 
ıura bllra ak ,-
ektir. Haydarpaşadan saat 9,40 ta, Ankaradan saat 1,03 te c ~ 
~u katarlarda her ıınıf yolcu arabalarile, bir yemekli vagon bu 

4
) 

muhterem yolculara ilin olunur. (3013), (641 



~Birinci Teırfn SON POSTA 

1 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Biri ci inde Banka 
Şube ve Sandıklarında bir biri tirme hesabı açterarak en 
aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye a "'ıda yazıh 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye O Lira 
ikinciye 80 " Üçüncüye 50 " Dördüncüye 40 ,, 
Beşinciye 20 ,, 
Elllnciye kadar 10 ,, 
Elll birinciden yüzüncüye k. 5 ,, 

Kura Birincikinun 7 inde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa
ralarını 7 Birinclkinuna kadar çekmemeleri lazımdır. 

istiklSI Lisesi Dircktörjüğünden: 
bnt.. aınıflarında nehari talebe için yer kalmnınııtır. Ancak Uk 

Orta vo lite kısımlarının un 1 b T 
kıamına lo}'lt ve nehari talebe abınakı ırd. d'I b'll 

2 d 1 le li t ale e ay • ı e ı r. 
- D;ğer sınıflar a yanı~ Ö d 17 ye kndar mei<tebe baı vurulabil"r. 

3 - Pazardan başka herg n an ki taJebeoh yerin• yeni talebe alınmııtır. 
4 - Henüz kaydını yeoiletm~yen eli bildiren öğrenekten b 'r tane parasız olarak 

ıl 
5 - l~tlıonlere, kayıt ıartparı}1- k rakolu karıııında. '1 c.efon ; 22534 
~ ,... Şehzadehaııo __ 11 

__ 
8 
_________ -==-=-=---=:---=-----

Q AS URA ÇARE K~a~ıl?,h~e~ SA D 1 R 
Ameliyatsız memeleri kurutur. 

------~~-------~::::::::~~:::::::::::;:;:;;;::;;;;;;~--:S:im:a:v~u=li~y=e~h=u:kuk:--~ha:k~y=e:ri:nd:e=n~ 
Türk Hava kurumu 

BUYUK PIYANGOŞ_U 
Simavın Cuma mahallesinden Gebzeli 

hacı Mustafa oğlu Aziz Rafet kansı Hafiza
nın bu mahallede mukim mumaileyh ko
cası Aziz Rafet aleyhine açtığı boşanma 

davasında müddeialeyh namına gönderilen 
davetiyenin ikametgahının meçhul olmasm-

dan bilatebliğ geri verilmi~ olmağla teb-

Sayfa 11 

••VERDA,, sabunu, yalnız büyük 
JUkı bir aabun değil, ayni za· 
manda hakiki bir ıDzellik 
tedbiridir. Fazla miktarda köpU• 
rerek meıamatın derfnllklerlne 
nUfuz eder ve bUtlln gayrisaf 
maddelerden kurtarır. 

Cildin ılyah benlerini ' ' kırmı• 
zılıklarJnı a-iderlr. Kullandığınızda 
teninizin tazeliğini Yo tablt ren• 
glni Yerecektir. 

"VERDA,, aabunu, fe•kalade 
modern bir fabrika tarafından 
imal ve istihzar edlldiil cihetle 
cins ve kıymotf garantidir. 

TURAN Sirkeci· NurHan 

---------------------------------------------------~· 1 Em16k ve Eytam Bankası llinları J 
RALIK GAZiNO 

Esaa No. sı Mtıvkii u Nev'i Depo to 

14 Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde 
Aşıklar meydanında Cumhuriyet Gazinosu. 555 Lira 

Mevkii ) ukarıda yazılı Cumhuriyet Gazinosu bir yahut Uç sene 
müddetle kir hnmak ve 26 Birinci teşrin 1935 Cumartesi gUnü 
saat onda ihalesi yapılmak Uzere kapah zarfla arttırmaya konul• 
mu9tur. Ta:iplerin bankamızdan alacakları iartnamedo yazılı ıart• 
lar dairesinde teklif mektuplarmı o glln eaat ona kadar ıubemize 
nrmelerl. (246) 

Dr. TEM VASSAF astalı~:::' :~t:::!sısı 
Caf.a ol'hı Keçi Ören apar•ı,..anı Te'. 2l033 J::y, K:ıı:lısö1 Bahariye heri •okak Tel. 607!.ll 
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Denizyolları 
JŞLETMESt 

Aıente1ori ı Karakll7 KlJ;nDbaıı 
T•'· 42361 - S ı kul MOhtlrd:!lna Je 

Hal T•I. 22740 ·--· .. ... ___ .. 
Ayvahk Yolu 

MERSiN vapuru 19 EJrinci 
teırin CUMARTESi gllnU saat 
19 de IZMIR'e kadar. ''6553,, 

Yolu 
vapuru 20 

Bir"ncitcşri ı PAZAR gUnU saat 

tOda MERSIN'e kadar. ''6555,, 

Trab on Yolu 
E R ZU R U M vapuru 20 

Bir;nciteşrin PAZAR gUnli 1&at 
ıo de RIZE'ye kadar. 11655211 

DiKKAT 
Yo'.cularımıza bir kolaylık 

olmak Uzere Genel sayım gUnU 
olan 20 Birinciteırin PAZAR 
glinU kalkacak vapurlarımızla 
gidecek yolcularımız CUMAR· 
TESI aktnmından .apurlara 
girebileceklerdir. 116554,, 

•~~~~!E:imm .. -..,.ı~ 

•Ozeı bir b•• tuvaletl 
yüze ••khk verir. 

Qlbba briyantini, Bayların .açla
rını aab•t ve Bayanlıt.rın ond Ule 
tuvaletını devamlı tutar. Kokuau 
sayet ldtlftlr. Clbba briyantini, 
tuvalet maaalarınızda yer almata 
llyık flk kutularda •atılır. Kutu
ların btlyUklOtone ve brlyantlnln 
fevkalAde iyi cinsine ratmen flatı 
gayet mute.f!lldlr. 

3 ·gün zarfmda 
Bu güzellik tedbirini 

Tecrübe ediniz. 

Her giin bir sinema yıldızının yiizüng 
gördiiğünüz zaman, cilt ve teninin sehhat 
güzelliği adi bir tesadüfün tesiri değıldi~ 
Onun güzelliğindeki sırrı, sizin de olabilir~ 
Cildinizin, onun gibi latif ve nermin olma"I 
ııı için yalnız 3 gün kifayet eder. Şimdi,, 
T okalon kreminin terkibindeki taze krem" 
ve musaffa zeytin yağı ile beraber kıymC'tli 

cevherler vardır. Beyaz rengindeki (yağ
sız) yeni Tokalon kreminin günde bir veya 
iki defa İstimali ile cilde yeni bir haya~ 
vermekte, beyazlatmakta ve kuvvetlendir~ 
mektcdir. Ayni zamanda siyah benleri, kır'\ 
mızılıkları vctenin biitün gayri saf m.ıdda• 
!erini izale eder ve münbesit mesamatı sık'"\ 
lnııtırır. 

Teni bütiin gün ter ve taze tutar. He .. 
men bugünden bu şayanı hayret giızellili 
tedbirini tecrübe ediniz. Ve cildinizi sinema. 
yıldızlnnnın cildlcnle mukayese ctmektcl\ 
çekinmeyiniz. 

Şi d' k d r binlerce kiıiyl zengi !l etmııtır. 
tn ıye a a .. u n ligatın ilanen icrasına karar verildiğinden .----------_ -_ -- -_ -.,;-_- ___ -. -_ --

mahkeme günü olan 12/I 1/935 aalı günü 
saat 9 da Simav asliye hukuk mahkemesin

de bizzat veya vekilinin hazır bulunması 

tebliğ makamına kalın olmak üzere ilan 

... 

yeni T ertf p planıoı gor n z. 

1. el Ketlde 11 2. el Tetrlon 9035 dedir. 

2 5 O Liradır. 
Buyuk ikramiye: • 

0 12 000 I0.000 Jlralık ikramiyeleri• 
Ayrıca: 15.0 O, . • k' bl mUkifat vardır. 

( 50.000) lıralı . '. aogonum talJlileri arHına gfriniı. 
PldnJarı okuyunuz. V • bu zengın pıy 

• 

olunur. 

............... --........... ._ .......................... . 
Son Poıta lifatb&&sı 

Jjefrt,.ı ... , ... 1 'Jüll 
.......,., .. ..._ a. ...,_ & LCllll 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBi 
Tl\feiJ8t ı Galata Posta kutuıu 1255 

Aç karnına bir kahve ko.,ığı ıılııı lıktt 

kabızlığı d f'eder 
Yemeklerden lnrer saat sonra alınırııa 

Hazimsizliğ!, mide el<şilik 
n yanmalarmı triderlr. Ağızdaki tnt· 
ııılık ve kokuyu iza e eder. 

MAZON markaıınna dikkaL 



' 

~~lıir!'-~ .... .· 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sılılıa/. 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezel 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü özlü unlaff 

Çocuklarınıza yediriniz. lstedlklerlnl ve sevdlklerlnl bıkt1rmıyarak dellftlre dellftlre yedlrl 
VJtamlnl ve kelorlsl çok olan bıa mUkemmal, özlU unlarla yavrular1nız netell, aıhhatll, tolll 
kanlı, c'!nh olurla,.. Çı1>111< bllyUrlar. ÇJbllk dit çık11r1rJar, k':nl~Jerl k11vvellanlr, ishal otrnas1 
Hıı3.ı ö.zlU unlarlla y.ıpıla11 mıllsUebJ va çorbalarJn va tathların va pUreJerln ve yemekl 
lezzetlna payan olmaz. Taklltlerinden n'tınınız.JBış:.Ca marka verlrle ne almayınız ve aldanmayınız. Haaan mark 
di .kat. Hesan deposu: Ankara, lııtenbul, Beyoğlu. 

;~ ,. .-. ' ' ... ' . . . ' 

31 Teşrinievvel günü arsıtJIGsal 
arttırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası, Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

Ber çocuk •• Arttırma ,, hakkındaki 
dlşbceslni on satırı geçmiyecek 

surette yazmalıdır. 

Bu yaz1Iar: 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ BANKASI IST ANBUL ŞUBESi 

adresine g6nderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Tcırinievvelde dağıtılacaktır. 

ZABITA· MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk ışık veren 

DAiMON 
FENERi 

GELMiŞTiR 
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DıKIC.AT: 

Amp•ll•rl D•lmo11 
Pilleri Dailfto• 

1 

Birçok yeni dit ma 
çe~ltlerine raimd 

RADYOLiN 
daima 

eşsiz kalacaktır. 
Çl\nkll onu kullananlafll 
di~leri temizlik, beya...-: 

ve aağlamhkta 

her Yaklt 

emsal sizdir 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik Ok 
l)irektörlüğünden : 

Öğretime başl anmı~tır. Bu hafta içinde gelmeyenlerla 
özrünü bi)d"rme} ederin yerlerine yeni öğrenci alınacaktır. 

Eaki Ôğre:ıcinln çok çabuk okula baıvurmaları. ' 

BOZKURT 
TIRAŞ BIÇAÖI 

Milli bir bl"ri ile yaptıralm ı f, malı Ye ambalajı lttbarll• 
dO :ıyada t t i yoktur. • 

HerrBn al<!ıfınıı Ye !•imlerini anlamadıtınıı yabana m•f" 
kalı bıça l<lara artık ihtiyaç kalmadı, çünkO BOZKURT bı~•r 
ihtiyac aı rlS·eeek bununla beraber bOtlia mncudiyyetl ••oi 
oktıyaeakhr. iSMi yOce tarihi, ANBALAJI •nglli yurdu• 
SAHiBi öz kudeşlndir. 

Bozkurt Bıçağı •e Y enlllklerf: 
1 - Hiçbir bıçakda bu'u:ımı7an af l1Yeç çelitinden AYrup•• 

nan en meıhur b ç k fabrikaları,da yapılm•ttır, 
2 - Sert Ye yu .. uıak •akallar için iki çetlt yıı pı i raıfo 
S - % S ikramiyelidlr, bulacatın ıı BOZKURT rHimli kopo

numuıla her •alıcıdan ltlr klçflk paket bıçak al ... caluıD•lo 
4 - Tırat olacafınıı ,Onler bıçak lc•narında yez ı lıd .r. 
5 - Bozkurt bıçafa paket eri beter tanelik yap .lmıthr. 

BOZKURT TIRAŞ BIÇAÖI 
aabitan, memurin, talebe n blltiin Türk gençler ve mOnevv~r· 
lerin kullandıta bıçaklar. • 

Her yerde fuarla arayın. Her }'erde tan ı •İ 5 kuruftur. 
Sahip Ye depomu : 

l.t. Fehmi Ardalı vt Mehmet Trigr ~ t'ı Te : •)2811. 

Bilhaa.. fenerine ve 1526 numarala Dalmon fenerlerine dikkat eclllmlll •• takBtlerladea ıakınılm••· 
Batk• marka verirlerse aldanmayınız. • i)qNru Tahtakale No.10 Hu 7udı arayıoıı. 

( lıınir, Ki imc"ler No fi ~u l" nı ı rf • 
Toptan aaht yerlerla ( Anlrara yeni Ha M hmut N" im. 

( AJ dm, Ô:.1 Yl" h 1 /' 1 ' . 
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