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Habe uvvetlerl, Ancak imd 
Cephenin Yolunu Tuttular 

ltalyan Kuvvetl~ri Yeni
-Taarruza Geçıyorlar 

Habeşlere Yeniden Kül-
liyetli Silih Geldi 

' Ro~a 19 (Özel) - ltalyan orduıu _...._ 
\frikada kat 'i bir taarruza g"Çmek üze 
tedir. 
Aımara 19 (A.A.) - .E.tafanl a

ianıı bildiriyor: 
ltaJyan kıtaatı yeni bir ilerleme yap

maya hazırdır. Geri hizmetleri tamam· 
C:lır. (Adua) nın cenubunda ltalyan 
lWelcrinnin y~i bir açrayıtı olmak ü
zeredir. 

it 

Durum · 
Valıimdir 
lngiliz Donanması 

A 

Ani Bir Hücuma 
Maruz Kalabilir 

Deniliyor 
fnsiJtere ile f talya arumdaki müna

eebet eon 24 ... t içinde pek saıip bir 
.:ttilde nbimlepnif söriinmektedir. 
Buna a.,Lca eebebini fqi)terenin Ha· 
bet meseleainde vaziyetini kat'iyetle 
te1bit etmif ve bu durumu da yan reımi 
tekilde al&lcadarlara an1atmıı olmaaın
da aramak lizamdır. lnailterenin böyle 
kat'iyetle t..bit etmit olduğu durumu 
iki cümle ile buliaa etmek mümkündiu · 

Suikastçılar 
Ali Saibin Teşrii Masu

niyeti Kaldınldı 
Dün Kamutagda Okunan Mu/a

te/it Encümen Mazbatasından : 
ccR.uicam/mr Atatirh mi· 

luıd yapmalı i~ aralonntla 
sisfie. ittilalı etlerelı eilGltlı c.
mi- tqlıil llbnelıten masnmn 
Yalaya oe arlıtulllflan lwılılnnlla 
yapıLın taltlıilıat nra.ında Vrl• 
Saylavı Ali Saip UrMIHlflll tlo 
6a ,uli ittilalıta eli 6almwf.,. 
ve aıiluut i~ Tiirlri~ .._ 
aJamlan ...,,, oe itlare mneyi 
~aalalriit ettiii anlafılınalıta ol· 
İluiantlan ... n 

Ankara 18 (Telefonla)- Kamu • 
tayda buaün iki celse aktedilmittir. 
ilk toplantı uat on bette Huanm Bat
lwılıiıncla yapıhmtbr. Celse açılır •· 

~oma 19 (A.A.) - Eritreden gelen 
haberler Jtalyanlann pek yakında ma• 
blle inibmetmde ilerliyeceklerini te
)'İt etmektedir. Bildirildiğine ıöre ltal· 
ıan tayyareleri yakuılarad hiç bir dilf
man toptanı.- aöıememi,lerdit 

muhlelit llldi..,.. nW Refet 
---~~~--~..-r:~~-~ - ... lrBllllle ... ..,., .... " tWiilıll·'jiimji 

Ras Goukaa bu havalide bhn'f o
an kendi muharipleri ile temasa PÇ· 

tıek üzere Makalle havaliıinde phaen 
bir gezinti yapmak niyetini beslemek· 

tedir. 

* Adiaababa 19 - Habeflilerin Ma· 
blleyi müdafaa edip etmiyecekleri 

(Devamı 1 nd yüzde) 

Alam• ,,.,,.,.,.,,, taline etriii 
Wtlül -'ilen ~ Kıpti 

iili11IÜlillNÜi 

· Fransa, hıgntereye Cevap Verdi 

~ ,..... bu toprakJana 
fta~ blmMM 1U1 ~ Ye 

Mabet topraklan tamamen botüblma 
)'IDCa herhanai bir mGzakereye siritmi 
recelı:.tir. 

Halbuki ltalyanın bu kadar feclakir· 
Jık yapblctan. terefini. bay.iyetini Orta• 

ya koyduktan eonra seri çekilmeai bek
lenemez. O halde ne olacak) 

()ç sOıı evvel ftalya cazetelerinin en 
önemlilerinden biri ayalan Lavoro 
Fuciata bu ....ıe cevap vermeie ~ 
mlfb: 

- cftalya belki de çok eert ve büyük 
bir imtihan seçirmenin arifeeindedir. 
Fakat bayle terefine ve Afrika topra
imda •ftf!Ul çocuklanna layık ola
bilmek için bu imtiham atlatmayı bi-

(0...... 61DC1 :ribde) 

Lw 'ılir: 

- H ... _... ~ olan Wr T..,-ii ,_.,ni,m .._,..,,. 
tehlribt dala,.0. ............. lliri- Ali &!-:-
nin mHaniyeti tefrii7elinin nf'i t.k- ~ 
kmda mfltterek encümenin -•tut celMde mUhtelit endinwün _....._ 
Yardır. Bu -zbatanm INaünJdi ruzaa. olmnmUfluJ. 
meye ahnnwamı mdillMll ........ rl· Mazbabl 
ca ederim. Muhtelit endinwsin _...._ •• ,. 

Bu teklif ...,. kanmUf, ittifakla ... Dm f'IClul': 
11111 eclildiktm wn ftlmtllMJ• ... ccRe icumhur Atatlrke -ib• 
mit Ye bahkçıhk haldan Fmw la- ,..,..u için aralanacla smice illie 
bm tanfmclan v..U.. izahat clinlm- fak eclenk ıillhlı ~ -..a ... 
miftir. •kaua inlwı dinlmcliktm mektea maznun Yala,. •• ar1ra .... 
IOlll'a cel.e,e ..-Jel y.-.iftir. lan hakbada yapılan tahkiht _.. 

ikinci CelH ımcla Urfa 1a1lavı Ali Saip U.... 
Aktam ... t bette aktecllen ldnci ı Denmı albnoı )'iade ) 

_ ltalyaya Karşı 1~ ncı 
Madde Tatbik Edılecek 

..... ,, (A.A.)- 1.a...ı ................ ...,... ........... a.ıı-11 Savım 
tn.mz Büyük Elçim., ltaiya tarafm. oJmedljlnı da t.tırlatmalrtachr. J - Yarın 
.... ılacak bir tecaris takdirinde Rom•nın farU11r1 D kk -----------
Fraı::... Jnsilterq• Alrdeniw .,.. Havas aj.aunm bildinfiiine a&e, i atlı Ve Tedbı·rıı· Bulunun Ve 
paca w yarc1un mlrlcmdaki F......- ce- cfiier taraftan Lanlin bu ..t.h ltalJan 
:w...!:n tin" bilclirmiflir· bii,fik elçiainden, Romum muhue- s k s k v ç k 

Metni': • .:..m büyük elçiye ye- mata nihayet vermem mucip ~k a 10 0 aga J mayın 
..:iL _ ı clenildiiine ıire, .-:t heldnnc:la bazı malfimat alcbiı cJa \ 
.. lllDCell olan cevapta, y--· .. ~t---l.6edi 
F~ uluslar IOIJeleA statüsünün muhtemel ıöriuuı-" r. " = = www ::mı::~=------ıı::::::::=--==-----CIP' ıs mcı madcleeinin 3 üncü fıkrum• (Fraıuıs • ln6ilis_ lıon~"'!~ Hastalar, Dogura-

• " • ti""' 1..-L-rl•n vet/rftCI 111/ri/e-
&atbik edecektir. Fakat cevap, ayna za. 1111' ,. ... nuPS '"' " kJ N J Y •_J 
•nda, buaün)rii vaziyette lnsiltere1e .,dile balacalmnıs.) ca ar ası aruım 
er 

öıttm Yolcusu, 
Heyecanlı Bir 
Zabıta Romanı 

Bupn bafladı. (14) 
Sayfamııdad1r. 

1--....-~;-- Habeş Ve 
soveyş 
Haritası 

Aek:P.l _..,,kka takip iti• 
~· bir lulawicfaf• 
.. .... .... r. 

Göreceklerdir? 
Genel nfifue AJlllU yann yapıla

caktır. Btitfin hamhldar tamam • 
lanmııtır. Dün bütün alakadarlara 
bir iuhname daiıtalmıtt bu izalma. 
mede herkeain vuifeei ayn ayn 
izah edilmiftb'. 

Emir il;nlM1iyenler ı 
Bu izahnameye a6re yuak hill

fma eob;a çıkanlar aobktaki ... 
ker, polia Yefa bekçiler tarafmdua 
tutularak en ,.Jma karakola altllrl
leCeld.ir. luibat -~ .,... 
............ ••ıhellt PiaraDlan 
• teabit ......... .,. s.,.. .... 
............ kontrol ........... .. 
..... , ....... 111"1 .......... aetirlllp 

(Dsu ., ... ,...) 

• .... Azı•• Dllw ·- ................................. .. .............................................. 
(Y .... ikiatıt _,.. ....... } 
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Sesı) 1 1 ( Gtlnün 
= 

[Halkın 
//utbolcularımızın 

Aldıkları /\;eticeden 
Memnun musunuz? 

. DA BİLİ BABBRLBB Bir 

Hn'talarca kampta çalıştırılan futbolcu· 
lanmız. Sovyetlerle yaptıkları ilk maçı iki
ye karın bir sayı ile kaybettiler. ikinci oyun· 
da ise berabere kaldılar. 

Ekmek Buhranı Satırla ... 
Bu neticelerden sonra, gazetelerin spor 

muharrirleri arasında hararetli bir müra· 
kaşa aldı yürüdi.i. Spor münekkitleriuden 
bir kısmı bu neticeleri ayıplıyorlar; bir kıs• 
mı alkı lıyor. 

Alınan ·r edbirlere Rağmen Dün Geç 
•• 

Dün bir yazıcımız bu hususta halkın rnü-
Vakitlere Kadar Fırın ünleri Dolu idi * • * 

ŞOkrU Kay• Qeldl . 
fç Bakanı Şü'k,.li Kaya dün :.:f 

taleasına da baş vurmuştur. YukaTıdal.i Dört gündenberi buğday ve un fi. 
suale verilen cevaplar aşağıdadır: yatları yükselmektedir. Bu yUkselit 

• • • birdenbire ha§lamı§ ve çuval batına 
it Bankası memurlarından ve eski (3) lira kadar olmuıtur. Sebebi: A-

futbolculardan Ulvi Ziya: nadoludan ve Trakyadan buğday 
- Futbolcularımız. şu hakim oynadıkla· ~elmemesidir. Fakat bu, kıtlıktan 

n bi in i oyunu, inkar edilmiyecek kndar değil, köylünün tarlada ite ba!lama• 
bariz bir talihsizlik yüzünden kaybettiler. sile dolayısile piyasaya buğday ar• 
ikinci oyunda ise. Sovyet hakeminin taraf· 

zetmemesinden, tüccarların da va· girli·i, birinci oyundaki talihsizlik kadar 
barizdi. gon yükleyememcsinden ileri gel-

F utbol.-ulanmızın buna rağmen berabe- mektedir. 
re kalabilişleri tabii şekilde idare olunan bir Un fiyatları yükselince bugünkü 
oyunda zafer kazanmaktan daha büyük hir narh fırıncıların zararını mucip ol-
muvaffakiyetti. muş fırıncılar da fazla zarara kat· 

Birkaç sene evvel Rusynda yediye kar· ' . • 
şı sıfırla mağlup olduğumuzu hatırhyanlar, lanmamak ıçın az ekmek çık~rma• 
futbolcularımızı geri kalmakla ittihnm et· ya başlamışlardır. Halk aradıgı za-
mek nankörlüğünü göstermezler sanının. man fırında ekmek bulamayınca 

• • * fazla ekmek satın almak ihtiyatını 
düşünmil§, bu da bir ekmek buhranı 

Karagümrük, Çe~me sokağı, 7 numa· d .. tu B ·· d d"· 
1 h Şeb ogurmuf r. uyuz en un ve ev· 

ra 1 ane, ap: Jk" ·· b' k f 1 d h 11' - Futbolda alınan dereceleri tenkit e- ve ı gun ır ço ırın ar a a 
derken. rakibin kuvvetini de hesaba kat-, dağıtmak,. f_ırınlardaki unlarla zab~
mak liizımdır. ta kuvvetı ıle ekmek çıkarbnak gı· 

Bugün lstanbul kanşık takımı, faraza bi zaruretler hasıl olmuttur. 
Kasımpaşa takımile çarpışır dn mağlup o-ı -yarın nüfus sayımı yapılacağı 
lursa ayıptır. Fakat Sovyet ekib0 le çarpışır f l k l 1 .,,. • ' b ı' 
d b b k l ib d w•1 kd. l~ ve ırın arın apa 1 o acagı ıçın a • n crn ere a ırsa tayı e egı , ta ıre a- k b .. f I k k 1 .., 
yıktır. ~? . ugun az a e ~e a acag1

0 

t~-
Çünkü Sovyet takımı, Avnıpanın birçok b~ıdır ... ~akat ~~ vazıyett~ ahal~n~n 

profesyonel ekiplerini mağlup edebilecek yıyecegı ekmegı de tedarıkten acız 
kuvvettedir. Nitekim etmiştir de 1 kalacağı gözönüne getirilmit ve 

Bu itibarla, son neticeyi, futbolculanmı· narh komisyonunun toplanma günü 
zın lehlerine kaydetmek lazımdır. olmamasına rağmen komisyon ale-

Helc o gün uğradıktan bariz gadri de lücele toplanmı§, ekmek narhını 10 
hesaba katarsak, alınan neticer1en memnun kuru§ 30 paradan 1 t buçuk kurup, 
kalmamak ayıp olur! 

francala narhını 14 kuruttan 15 ku-• • • 
Beyazıt, Solak Sinan mahallesi, Pe!· 

rev sokağı, 16 numaralı hane, Re§at: 
- Ben, o maça gidemedim. Ve spor

da yegane yüzümü güldüren netice zafer
dir. Beraberliğin, mağlubiyetin lafta kalao 
tcrcfine aklım ermez. 

Fakat bence artık, müsabakalardan son

rup çıkarmııtır. 

Bu narhın buıünden itibaren mu
teber olması da ilin edilmittir. Bu
gün fırınlarda iıtenildiii kadar ek
mek bulmak mümkün olacaktır. Un 
fiyatlarında yükıelme devam ettiği 
takdirde pazartesi pnü narh yeni-

B• •11110• tla •lcmdıl•rl11I •ıkt •ılcı 
•ol11• g~tifrlgor 

den tesbit edilecektir. ihtikar yapan 
fırıncılar hakkında zabıt tutulmut
tur. 

Mamafih dün gece, geç vakitlere 
kadar halk fırınlann önünde bekle
tiyordu. 

Ekmek Flatl 
İstanbul Belediyesinden: 
T etrinievvelin on dokuzuncu cu • 

martesi gününden itibaren ekmek on 
bir buçuk ve francala on bet kuruttur. 

~ki bu kabil münakaşalara nihayet versek. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çunküyerde.ngöğ~kadarhaktıdaoısa, Eskı• Bı·r Meb'usun Karısı bahane, okuyucuda tiksinti uyandırıyor. .i 
Fakat bu sözlerimle futbolculan ·bahane 

•nalamaya mecbur eden münekkitlere hak 00 .. 
0 
Tevkı'f Edı.ldı· verdiğimi sanmayın. 

Onlara daha fazla tutuluyorum: • 

Yurdun topraiı kadar, onu iıliyen ve 
koruyan nüfusunu da tanımamız lazım· 
dır. 

Bunun için de: 
20 İLK TEŞRİN - PAZAR 

Günü (yann) yapılacak olan genel 
nüfus sayımında, sorgulara doğru ce
vap vermeliyiz. • 

Et Kaçakçılığı 

Ankaradan ıehri • ..aize ıelmİJtir. 
burada bir kaç gün kalacaktır. 

* • * 
lzmlr AA1r Ceza Rel•• 

fzinıi olarak f stanbulda bulun~.! 
mir ajtrceza reisi Süreyya ve müd09"; 
mumisi Asım dün İzmire gitmitlerdlft' 

• * • 
Maarif MUdUrlUğU 

Söylendiğine göre f ıtanbul M•~ 
müdürlüğüne, müdür muavini Nur.....-: 
hın tayin edilmesi muhtemeldir. 

Beykozda Şiddetti Bir - * * * 
Takip Yapıldı Blr. Hint Veziri Geldl 

.. . . Uluslar kurumunda Hint heyeti j 
Dvn, dıkate deier hır et kaçakçı- ı•w• • H" d. t t d ac • ıgmı yapan ın uı anın n or r 

lığı haberı vererek ve koca Beykoz•. veziri Bahadır Bapgadon evvelki 
kazasında günde üç koyun kesildiği- tehrimize gelmiıtir. Yezit. bur• 
ni bildirdik. Ali.kadar makamların Irak yolile dönecektir. 
bize verdikleri haberlere göre bu et * * * 
kaçakçılığını daha ziyade kasaplar 
yapmaktadırlar. 

Bir ay içinde Beykozda bir ada
mın dört koyunu mezbahaya aönde
rilmit bir kaıaba 25 lira ceza veril
mi§, diğer bir kasaptan ayni para 
cezası alınarak dükki.nı kapatılmı§· 
tır. 

Belediye aon günlerde tedbirleri
ni arttırarak bununb mücadele et
meğe batlamııtır. 

Ayrıca Beykoz mmtaL.aıı haricin
de bulunan Akbaba köyünde de 
koyun ve sair hayvanlar keıilmekte
dir. Fakat bu köy, belediye hududu 
harici olduğundan, hayvan kesitle
ri kayde tabi değildir ve kesilen 
hayvanlar ıırf köylülere sablmakta· 
dır. 

Bir Hırsız Ki .. 
Yükte Hafif Şeylerle 

l:tif at Ediyormuı 
Yedinci muıtantık dün lsıbail Sup

bi adlı birisini hırsızlık iddiaaile tevkif 
etmittir. İddiaya göre Supbi Eminönü, 
Balıkpazarı, Y emİf ve civarında yedi, 
aekiz sarraf, tütüncü Ye bakkal dükki-

Gazi KöprUsU 
Gazi köprüsü münakasası dün 

mı§ ve ancak yedi firma İ§tirak e 
tir. Münakasa neticelenememiştir. 

* • * 
Avrupaya Talebe 

Gönderlllyor 
Avrupaya tahsile gönderilecek 

versite mezunlarının imtihanları e 
ki gün başlamııtır. imtihan bugün bi 
cek ve kazananlar derhal Avrup 
muhtelif §ehirlerindeki mektepler• 
mek üzere hareket edeceklerdir. 

* • * 
Yeni Döçent imtihanı 

Dün, Oniverıiteye yeni alınacak 
çentlerin imtihanlarına ba§lanrnıf 

Yeni talimatname mucibince, nanı 
ler, branılarma ait birer tez müdaf 
edecekler ve profesörler ve talebe 
zurunda verecekleri deJ"slerden, 1 
recekleri kollekyomlardan 
çent olabileceklerdir. 

* • " 
Bahkçllar Kurumunun 

Seçimi 
latanbul balık.çılan kurumunun ~ 

idare heyeti seçimine dün Sanyerde pil 
vam olunmut ve dün ak.J&ID aeçim b 
rilmittir. Çünkü içlerinden birçoklan ekmek bile 

bulamıyan futbolculanmıza hangi yardım· 
da, hangi iyilikte. hangi diıe dokunur teş
vikte bulunduk ki onlar.dan daüna zafer 

Altmcı istintak hikimi dün eski Oı-ı alırken bir ihbar üzerine yakalaDDUf· nına girmit ve hepsinden de mühim 
manlı mebuılanndan Şeyh Ahmedin br. Bayan Hatice kızının buraya gel- miktarda, fakat yalmZ para çalmifbr. &ömJkok Fabrlk•sınıl' 

ilk KömUrU 

• • * 

beklemiye hakkımız olsun) 

San'atkar Vasfi 
Riza 

eti Hatice hakkında bir tevkif karan diğini ve vekiletname verdikten sonra Suphi sebillerin, Çetmelerin bitifiitn· Zonguldakta kurulan Türk sörn' 
vermittir. iddia edildiğine göre bu ka- tekrar gittiğini iddia etmektedir. Fakat deki dükkanlan seçiyor, geceleri sebil- fabrikaıanın çıkardıiı kömürler~~ 
rarı icap ettiren hadise fUdur: Emniyet direktörlüğünde Semihanm lerin pencerelerine tırmanarak dükkin- partisi 500 olarak tehrimiz.s_ se...._.. 

Şeyh Ahmet Kurtulut aavatındıyı buraya gelip gittiği hakkında hiç bir ların damına çıkıyor ve dam pencere- piyasaya verilmiıtir. 
sonra Anayurt dıtına çıkmıtbr. Bunun kayıt bulunamamıttır. Tevkifin sebebi lerinden de içerilere athyarak loıaalar· • • * 
Semiha adlı bir de kızı vardır. Bu kız budur. dan paraları qırıyormu,. Suphi bütün Borsada Bazı ou,oklUkler o_...! 

Dün Bir Da va Açtı Kudüste İngiliz tabiiyetine geçmit ve • • suçlarını itiraf etmiftir. Borsada dün tahvilat fiatları 3D-" 
Şehir tiyatrosu aan'atkarlarından evlenmittir. Anası buradadır. Anası Bır Kumar Oynama Ve Oynatma Kadıköy Ortaokulu 1ruru, kadar dütmüt, pek az mu, 

Vasfi Riza dün müddeiumumiliğe mü- kızını bekar, Türk tabiiyetinde ve Is- Polis dün Çemberlitqta bir kıraat- Kadı.köyünde yeniden açılacak olan yapılmıthr. 
ncaat ederek Mersinde çıkan Yeni 

1 
tanbulda göstererek bir vekaletname hane sahibini ve üç talebeyi kumar oy-

1 
orta okulun bütün eksikleri tamamlan- Bunun sebebi lngiltere • Fransa "' 

Mersin gazetesi sahibi ve başyazıcm çıkartmıt ve kızın babasından kalma nadıkları ve oynattığı iddiasile müddei- mıf, talebe ve öğrebnen kadrolan tes- rumdaki vaziyettir. Maamafih ~ 
Mehmet Fuat Akbat aleyhine bir da· 1 on ıenelik maqından iki bin bet yüz umumiliğe vermittir. ıbit olunmuttur. Okul, önümüzdeki pa-ımebafilinde bu vaziyetin düzeleceii 
Ya açmıftır. J Iirasını almıf, geri kalan (3) bin lirayı Muhakemeleri serbest yapılacaktır. zartesi günü derılere bqhyacaktır. mit edilmektedir. 

Ci 1 Ahmet - Haaan Bey baba! Allah 1 
Wn vcrl.ıe yaLs.ıda Adaya ta§ınayorum •• 

Paz•r Ol• !t•••• B. Diyor Ki ı 

Hasan Bey - Ha) ırola 1 Piyaniodan 
btlyllk ikramiye mi Yurdu?. 

. • • Y okaa, Adaları mı güzelleıtlrme 
cemiyeti çatırdı da, oraya ıidlp apq 
danıı mı oynayacakıın? 

• 

Cin Ahmet - Yok be, bey babacığuul 
Yüz bir Hnellk değil miyiz ya? Hüklı· 
met babamız bizi Marmara ada11n• 
ıöaderiyor L 
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Bir Gönül . 

· lzmirin Üzüm 

Gelen hastam ayak parmaklannda 
sızılardan, nuırlann fazlalapnasından 
ti}tlyet etti. A)'akkaplannı rahatça 11i
yemediiini ve 11eceleri tifen, parmaklan 
uykusuna engel olduğunu anlattı. Mua
yene ettim: 

Sıkı ayakkabı giymenin ve bazı ayak 
parmaklannın hususunun teairile mt\y· 
dana gelen nasırlan her gece yatmadan 
evvel hafif ılık ve az tuzlu su ile yıka
masını ve yüzde iki (Kolodyon sali.:ılc) 
den pamuğa batırarak

0

nasır yerine koy
masını ve bu suretle üç dört gün devam 
etmesini tavsiye ettim. Ekşi. tur,u ve 
fazla tuzlu yemekleri menettim. Nasır
lar bir haftada köki.inden çıktı. Ve has
ta da şifasını gördü. 

...---------------------------------~~ 
1 

· ı • a MEMLE KET HABERLER/ il Hi~L&tıi 
Giresun Fındık Müstahsilleri 

Bu Yıl Memnun 
Evlerini 
Bozan 
Kadınlar 
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Akıl 
Doktoru 
Ve Harp 

Muhtelif memleketlere 
Bunlar, herp, 350 ruhiyatçı mensup 
diyorlar, de- ve akıl hastalıkları te • 

il /iletir davi müesseselerinin 
müdürleri, bütün dünya memleketlerinin 
başında bulunan hükumet reislerine mü§te· 
rck imzalı bir mazbata göndermiş. Hab~v: 
İtalyan harbinin almak istidadını gösterdıgı 
durum karşısında, imza sahiplerinin, her şc· 
kil ve surette harbetmek deliliğine aleyh • 
-tar bulunduklarını bildirmişlerdir. 

National Zeitung • Bale 

~ 

1 

M h ,, Habeş • ltalyan harbi-u GTll e 
nin bir dünya muhare -

tehllk11d o• · 
besinin patlamasına ım· 

bir raktılfl kan verebilmesi tehli-

kesi, Londra borsasını büyük zarara sok • 
tnustur. fngiliz (Bankers Magazine) b~r ~e· 
sabın yalnız eylul ayında 365 muhtelıf !ur
kete ait esham ve tahvillerde hasıl olan iniş, 
bunların sahipleri için (290,409,000) fngi

!1iz liralık bir zarar husule getirmiztir. Ayni 
gazete, 1914 ağustosunda Londra borsa<Jı· 
nın birçok itlaslnrı intaç eden böyle bir fıt. 
cia kaydetmemiş olduğunu yazıyor. 

• • • 

1 
Bedaoa tılt1k- ı Kömür, gaz veya su 

trlk harcetmedcn elektrik 
istihsali için Kırımda tecrübeler yapılmak· 
tadır. Kullanılan usul bir yel değirmeni va· 
ıurasile bir elektrik (jeneratör) ünün çev
rilme inden ibarettir. Bu jenerat9r yüz ki
fo" atlık elektrik i tihsal etmektedir. Bu 
elektrik büyiık akkümüliıtörlere doldurul • 
makta ve rüzgar durunca da kullanılmakta· 
aır. 

lngllterede KömUr Grevi 

Londra 18 (A.A.) - Tregttdar 
•adiainin 15.000 kadar maden iıçi
ıi, Ninepoint uçağının dibinde grev 
yapmakta olan arkad~şlarına kar§ı 
dayanı§ma duygularını göatermek 
için greve katılmağa karar vermİf· 
lerdir. 

Japonya Ve Deniz 
Kor feransı 

Londra 18 (A.A.) - Japon büyük 
elçiliği müsteıarı, bu yıl bir deniz kon· 
feransı toplanması hakkındaki Jngiliz 
teklifini verilen Japon cevabını dı§ it· 
leti bakanlığana tevdi etmiştir. 

-.HARİCİ 
Amerlllada Daram 

WEtb $ f5D M 

Nüf u• 
Sayımı 

d 

Hem Silihlanılıyor, Hem 
De Kadınların Barış için 

Yardımı isteniyor 

Bu yazının şu sütunlara girdiğinin ferda· 
sı, yani yarın bütün Türk iyede nüfus sayı· 
mı yapılacaktır. Kaç kigi olduğumuzu, aan"at 
ve maişet bakımından nasıl bir durumda 
bulunduğumuzu bize gösterecek ve ıuphe 
yok ki göğsiımuzü kabartıp, yüreğimize 'le• 
'inç verecek olan bu sayım dolayısile 
Türklerin ötedenberi toprağı ölçmeğe, em· 
litkı yaz.mıya, insani rın sayısını belli etme· 
ğe verdikleri değeri dü§Ündüm. 

Los Angeles 18 (A.A.) - Amerika 1 ............................................ - ... - .... -

deniz kuvvetlerine katılacak büyük Avusturyada: 
deniz ketif uçakları programını haber V b • D .., • •k 
veren deniz _havacılığı ~ürosu ıefi na ıne egııı -
Kont-amiral Kıng, 65 uçagın derhal 
San-Diegoda yapılmağa batlanacağını /iğ/ Naz[ Bir 

ı!.ski ve en eııki T urklerde Oruk.larm. 
boyların, ulusların nüfusu mutlaka belli bu· 
lundurulurdu. Hayvanların, hele atların sa· 
yısı da gene eksiksiz bilinirdi. Bu sebeple 
harp "ukuunda hangi boydan veya ulus· 
tan kaç cenkçi toplnnncağı Hnnlarca, Hn
knnlnrcn mal\ım idi. Cengiz ordusunda yük
sek yerler işgal eden Uygur i~yarlar, her 
cenk olunan memleketin insanlarını ve 
hayvanlarını sayarlar, atlan damgalarlar· 
dı. 

aöylemiıtir. ? 
Bu uçaklar, Panamada Osl?n ıehri Durum Yaptı. 

ile Kaliforniyada Alemeda ıehrı araıın· 
daki 5.200 mil mesafeyi ( 35) saatte ve 
duraksız aıımıt olan deniz uçağının 
tipinde olacaklardır. 

Bunlar, Bahrimuhiti duraksız geçe
bilecek olan hava kruvazörleri filosu· 
nun öz kuvvetini teıkil edeceklerdir. ..... 

New-York 18 (A.A.) - < Houıton» 
kruvazöründe bulunmakta olan Ro
osevelt, günün meselelerini incelemek 
üzere New-York Herald Tribune gaze
tesi tarafından toplantıya çağırılan he-
yete bir telgraf çekmiştir. . . 

R it Ulusal barı• pohtıkası· ooseve , :.- . 
'I k ı"stikamet için Amerıkan na verı ece 

k n bl"lhaasa kadınlarının yar· amoyunu , 
dımını istemiıtir. 

sovyet Rusyada: 

Staiin Tiflise Gitti 
Ve Döndü 

Moskova 18 (A.A.) - Stalin, an
nesini sörmek için dün Tiflise gitmiş ve 
bütün sün orada kalmıttır. Stalin gece 
tekrar Moskovaya hareket etmiıtir. 

Romanya - Rusya Tren 
MU 4 aiu::lesl 

Movkova 18 (A.A.) - Sovyetler bir
liii ile Romanya araaında doiru demir
yolu münakalatı bul'Ün açılacaktır. 

Bir Uçak K•zaaı 

Londra 18 (A.A.) - Hava ha· 
kanlığının haber vetdiğine göre, pi· 
lot subay Nevil Fisher, bir uçak ka· 
zaıında ölmü§tÜr. 

Fiıher, Akdeniz filosu bafko· 
mutanı amiral Villiam Fisher'in oğ
lu idi. 

Viyana 18 (Özel) - Yeni tefek
kül eden Avusturya kabinesinin 
manzarası kartıımda, durumun, ka
bine asbakanı prens Ştarhemberg 
lehine bir vaziyet ihda& ettiği kaha· 
ati hasıl olmuıtur. 

Avusturya, bu son değitiklikle 
balyaya daha ziyade yakla§mış O· 

luyor. 

Otomobll SUr'at Rekoru 
Budapeşte 18 (A.A.) ·- «Maıera

tin markalı bir otomoh~li kullanan 
Macar Hartmann, saP tle 153 kilo
metre 53 metre yaparak dünya mil 
rekorunu kırmıştır. 

Henderson 

Ar tur Henderson 
• Si1aları Eırakma Konfe-

ransı Başkanı AA-ır Hasta 

Tarihçi Hammer, on altıncı ve on ye· 
dinci asırdaki Macaristanın kaç köyden, 
kaç kasabadan terekküp ettiğini, buralarda 
kaç ki i oturduğunu ve kaç bağ, kaç hah· 

londra 18 (A.A.) - Dün ak~aın çe, kaç ormnn, kaç değirmen, kaç dük· 
kiin bulunduvunu Osmanlı Türklerinden söylendiğine göre, Henderson'un knlnn snyım defterleri sayesinde öğrendi -

ıihhati büyük endişeler uyandır· ğıni )azıyor. 
maktadır. Macnrı tanı böyle i~neden ipliğe kadar 

Londra 18 (A.A.) - Arthur Hen· deftere geçiren ilk ilbny Slileyman Paflldır, 
dersonun sağlık durumu çok vahimdir. defterleri tnmamlıynn da Bali Beyle Toy· 

gon P ndır. 
Son Posta: Henderson eski 'lfarici- Elımizde yedinci asırda yapılan güzel bir 

ye Nazırı ve Amele partisi liderlerin· deft r daha vnr, İstnnbulun o devirdeki 
dendir. Şimdi de silahlan bırakma kon· durumunu inceden inceye gösteriyor. Bu 

deft re göre on yedinci asnn ortaııında İs· Pana a feransının reisidir. t nbuıda 19 imaret. 9 hastane. 1993 çocuk 
mekt bi. 556 ticaret ham, 686 bekar ha· Reisicümhura Bir Leh. Çe Zu diyeti nı 9990 ilam mahallesi, 155 hamam, 
600,000 su kuyu u. 670 mahkeme, 74 bil· 

~ .k y 1d iki Dev~etin )Uk ı.c 6990 kuçük cami, 979 klirvansa -~Ul ast apı l ray. 200 sebil. 6s.9oo konak, ı mezbaha, 
Panama 18 (Telsiz) - San Sal- Durumu 5' p::ıstırmahanf', 600 fınn, 300 at değinne-

nı vardı. Gene bu defterde bir esirler zin· 
vator cumhur başkanına bir suikast B 1 danil~ dört borçlular zindanı gösteriliyor. 
yapılmt§tır. Cuhmur başkanına bir OZU .. uyor Demek ki suçlu esirler için ayn bir mahpes 
şey olmamı•tır. Eleba•ılardan 26 ki- V l8 (AA ) ç k 1 k bulunduruluyordu ve hapis cezasına rağmen 
_ ır ır • ar§OVa . . - e os ova • .. .. l . k 

1 
k k 

şi kur§Una dizilmittir. Cdmhur reı· anın Malhri Ostrawa'daki Leh konso- ! borç od.emekte gu~ uk ~e en er p~ ço. o· 
• · d "' h f lt y § • . lacak kı onlarn dort zından tahsıs cdılmi~ sının otur ugu yer mu a aza a ın· !osundan itimadını gerı aldığına daır b 

1 
d 

1 
u unuyor u. 

tladır. olup Lehistan dıt bakanlıtında teyit \atan. ötedenberi dillerde gezen hır 
edilen haber, Lehiatan matbuatı tara· bcnz tılı e göre, butün milletin müıterek c• Almanya fından Çek tahrikitının aon haddi ola- vidır. Her fert kendi evinde kaç kiti otur-
rak tesvir edilmektedir. duğunu nasıl bilırse müşterek evde oturan· ve İngif tere Ekspres. Poranni gazetesi bu huaua- l~n d öylece ~ilmek ~o~~dadı~.v itte u 
ta diyor kı: nufus sayımı bıze bu bılgıyı de ogretecek-

Leh ulusu bu yeni Çek tahriki.tının tir. 
iki Hükumet Konuşuyor ve Lehiıtanla olan münasebatın mutta- Bu gerekli ve pek gerekli bir bilgidır. 

Londra 18 (A.A.) - Almanya bü- rit bir aurette bozulmasının hakiki mi- M. T. Tan 
yük elçisi dün dıt iıleri bakanlığına nası ne oldugunu aoracaktır. Şimdiye Mıs1r Velfahtl Londrad• 
gitmiştir. Orada yaptığı görüşmenin kadar hiç bir ulus elçi veya konsoloı, Londra 18 (A.A.) - Mısır veliahdı 
hangi mevzu üzerine olduğu malum de· ı bir Leh mümessilinin geri çağrılmasını prenı Faruk Voolwich harp akademi· 
ğildir. i5tememiştir. 1 sinde okumak Üzere buraya gelmiıtir. 

1 
diye bekliyordum. Kaynaya kaynaya baktı ve teldolabı açtığı gibi imambayıl- olduğunu anladım ... 
çorbanın ıuyu seli çekilecek... T ence- dı tabağım aldı, yukarıya götürüverdi.. Ihsan abla, yaslı yaslı gülüyordu: 

r reyi ocağın üstünden indirdim, man- Zahir, bu, alafranga usul yemek yiyif - Çocukluk itte! Gülüp oynıyacak-
~ 19.10.35 111 s ~ f T Nol1 

galdaki küllü ate,e koydum ... Ah, ağ- olacak!... ları vakit ... Onlar, oyunlannı bitirince, 
zına layık, pek te güzel, tam kıvamın- Bot fincanı, yere bırakmıttı: yine hiç ses çıkarmadan mutfağa in-Q~KLTY~NLbQ. 

MAHMUT YESAR .. . da olmutlu... - Mutfakta oturamıyordum, yavaş dim .. Arkamsıra Zekiye de indi. Ya-
. 1 d' • . ""rümü ken buna aklım yatıver· Sigarasının dumanlarını fincanın yavat yukan çıktım ve ayaklarımın u- nakları, yorgunluktan al al olmuttu. 

Şafırmttım; ne. kadehı ~l: 1~ ~ımÖ ç;1 t~rlü 'hastalıklar için, türlü üstüne yfleyerek kahvesini içiverdi: cuna basarak odanın önüne gittim, ka- Mutfakta, kartıma dikildi, iki yumru-
ıordum. Huriye, hıddetlendı: ~ki'.~~. ı .• /:ya, ri or Sırasına göre, ze- - Beklerim, haber gelmez; bekle- pı aralığından bakacaktım. Akıi gibi ğunu kalçalarına dayadı: Anne, yuka· 
kad hi ! demez mi? Bu sefer' bus~utun a~ı dı aç ~f dve 1 y · · · rim, haber gelmez ... Börek te sıcak ıı· kapı kapalı değil mi? n, bizi gözetlemeğe mi çıktın? diye yü-

1. d t ttg ""um dagıtma hır e fi a ır • k ed' • t d km ki B k .. b "' d fa,ırmışım, e ım e u. u K d" kah fincanını yere, ayak· ca yenm ı mı a ı çı az ... en, Yüzüme, donu donuk baktı: zume agır 1. •• 

kaşığı, yere düşüverdı: Ayo1, kızım, en dı'b' vbe k koynundan çı- haber gelecek te, çorbayı tekrar harlı - Ama, diyeceksin ki, sen, neye Kendisinin biraz ileri gİbnif olduğu. 
b. . . • d 1 h 'rki iren yok larının ı ıne ıra mıt, k ... d' beki d k . f' l . k ? H h"'km . 'b' eril ızım evımız e evve a ır •: ~ • d ... k tt bir sigara sarıyordu: alete oyacagım, ıye er urur en mısa ır erın yanına çı mıyorsun an- na u etmış gı ı, cayan, g ey en 
ki ... ltret kullanan misafırlerımız. de kar ıg~p~ e .e:vde içki içen olmadığı kerevetin üstünde içim geçmif ... Bir- gi kılıkla? Onlar, kırk yılınbafı, o da bir tavırla bftfını salladı: 
gelmezler... Nereden olsu~?. dedı~ .•• -k ; :~'lunmad ğını anlatırsınız; denbire, bakır sahan kapağına tokmak- iki cahil çocuk misafir çağırdılar, diye, - Bağırdı, diyorsam, hani, biraz 
Huriye, bakakaldı ... Kardetmı~ gecik· ıçın~ a e ; d ko ulardaıı la vurulur gibi bq, beyin uğultan bir düğüne hazırlanır gibi yeni esvaplar mı dikçe söyledi ... Onurlu kız, neme Ji. 
!nesinden şüphelenmit olacak ki, arka· dedım. Yat.Si ~n. ıonra d~ ll1f Ma· sesle uyandım .. Yukanki sofada da yapacaktım? Hem ihtiyarlar, gençlerin zım, kendisinden de, karde,lcrinden de, 

d l ı Zekiye sökün rakı kadehı ııtıyemez ım ya... k ü .. b b' • d 1 d 1 k 1 kü" •• '"k 'k .. he _..J!ı ___ • sın an a ıa, morumor, • k bal I Olu- aya s rumeye enzer ır tepınme yanın a oturur arsa, urgun u o ur. çucu , zerre mı tarı fUP euwueaı-
etti; bana değil de, Huriyeye soruyor- ~aileye .bı~ pa:ıa ba ~auru;~·~ok ... var Cıyaklayan, gramofon ama; bu Yavrucaklarımı biliyorum, üçü de, aüt ne tahammül edemiyor ... Kwm, sizi 
du: Kadeh nerede? Gittiğin yerde, çan- rıle geçıftırme denkl t dça r•tlak tepinme ne! Kapıyı gıcırdatmadan irisi, genç irisi, m•aallah! Misafirleri de gözetlemedim, hem misafirleri, hem de 

beki. 1 ı H ·· kü bar a arımız an :r- ' ,--
Çana dalarım ... Yukarıda ıyor ar. er gun 1 'ki .. 5,.,.tim usulcacık tatlığa çıktım ve merdivenin onlardan bir hallice değil ki... 'ıoy, oyununuzu göreyim, diye merak et-d d. 1 .. .. b' d ... 'ti• k arları kırık o mı yan ı sını -:r • ba d bak y • . . . ı d d" Z ki kta du 

e ı... ti anlayınca, yuzu ır egı T en . 'd ed' · 1 Ze- alt tın an tım. avrucaklar, mı· uslu, aıle çocukları Kartıki odaya mıthm. e ım. e ye, aya rur-
d ". O l da bınız ı are ıversın er... . f 1 f 1 d.. k k v l .. ka h fif 1 egıçti, korktum. n ar 'klid' ilah. ben ıafırlerle m ın onere oynamıyor- geçtim, kapıyı araladım. Onlar, tekrar en ıaga so a, one ar ya a çe n • 

Mangalda tatmak üzere dolan cez- kiye, pek becert . ır,kmatafı l d, ' lar mı? Çocuklar, aralarında da hazan oyuna kalkarlarsa iyice görebilecek- lamyordu ... Hiddet, onu, çok unar ... ı ' d ld d biri 'd ederim dedı, yu an r a 1
' 1 ' c·· 1 • · • • balet B' daha Ve eri çekti, fincanlara 

0 
ur u, • ı are ' b' f böyle oynarlardı. Demek, misafirlerini tim ... Allahtan batka bir şey iıtiye imi- oz erımın ıçıne ı: u YU· . s· arasını yaktı, uzun ır ne es k k k M' f' 1 • b hı bana uzattı: ıg eğlendiriyor, ağırlıyorlar... Eh, onlar şim, oda kapııı açıldı, sofaya çıktılar. arı çı ma sa ın... ısa u er senı, u 

- Handiıe kapıfacak, kavga ede· çekti: ed k" da yetİfmİf delikanlılar ama yine ço- Huriye, gramofonun batına geçti, O· halde görürlerse, ne yaparız, ne deriz? 
' · f ı Ço ba mıflı' tencer en a· ' d d' 

cekler... Aman, yukarıda mısa ır er - r ısın H, . kı k la ık cuk sayılırlar ... Çocukla çocuk olmak yun da batladı... Aman, göraen, ne e 1••• 

Var ayıp olur dedim, önünü alcbm seye aktaracaktım; unyle, 
11

1 ş·' ta bir hünerdir. Baka baka gözlerim tuhaf ııçnyorlar! •.. Zelriyenin beraber' Ihsan abla, küçük, kesik kesik kah· 
' ' ıkta 'ki 11 · b "" d • Aman anne ace en ne· ım· "" k · • ah rb ıkl k h 1 1 "ld ·· •rna ürümüz de fUrac , ı e erı· agır 1 

• ' h .. ldu Tekrar mutfaga"" do""ndu"' oynadıgı çocu , ınce, aıy , te ıy ı a n ar a gu u: 
' :r ' k 1 · • • · ki Çorbayı emen on· yoru ·. · m . . . tniı:, böğrümüzde, birbirimize baka a • dı ıçki ıçece er. 'i ? Du baka- Nihayet gramofon sustu, hepıi odaya kara katlı, kara gözlü ... Hiç te çirkin - Bu kimdır? dıye soran oluna, 

dık ... Bu, hiç aklımızda yoktu ... Ev- 1erine dayamak ,
0 

url mu···· r h . g,.,.tiler. Pakize, qaiı indi: Anne İ· denmez... Pakize ile oynıyan, onun hizmetçimiz, dersiniz! dedim ... 
d 1 zaman ıster erse, 0 zaman 

8 
-:r ' G ·· l · • · · ··ı k b I und Velden bilseydik konudan komşu an ım, ne f ... k kır ! marn bayıldıyı ver! dedi. Kız sen rıl- biraz kumralı... Zekiyenin; aruıra, oz ermın ıçı gu ere , u Uf an, ' 1 ıın' A' En u agı an mızı ' :r d"V• 

olmasa, üç bet kuruta bakmaz, alırdık •. zır ar ···· .. 'i··. de"'il ocukların dırdın mı? Çorbadan, etten evvel zey- gülerek: Aman, Ferdi Bey, ne ömür- ver ıgı c:~ap~an memnun, bakıyordu: 
F'erdi Bey, ittah için, aktam yemekle- ~e~~er ya,kıllody esı H ~y~ :ekrar yu- tinyağlı yenir mi? diyecek oldum. Pa- aünüz, ne tuhafsınız! Deyitinden Ferdi - Degı!mı .ya? Ayte kadın, Fatma 
• • D k uçu de a ı ır .. · u ' • "-·I ak Be · h · · k d da b • · kadın deyıverırler tın de, iki üç kadeh içermıf... o torun j B la haber versinler kize, bana, ....,. annı çatar yan yan yın angısı, ar a qının angı11 ı ' · · · 

d . . A d - karı çıktı. en, on r, (Arbu var) 
a ıznı varmıf... Evvela, og~r:u:su=,~---=---------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------~---'---------~ 



• S.,ta SON POSTA 

Suikast- SON DAKİKA - ,. Sayım 
Çl~~~hb;rlnclyüzde) TELGRAF, TELEFON, ~LSİZ HABERLERtJ y~!~~binncl~e) 
••t'ın da bu gizli ittifakta eli bulb· MISIRDA SÜEL HAZIRLIKLAR ALDI YÜRÜDÜ götürülecek haberleri ıür'atle 
duju ve ıuikaıt için Türkiyeye ce· tıracaklardır. 
len adamlan ıevk ve idare etmeyi B t s s •• 1 K 1 Dlf'l1'ıda dolapnlar: 
taahhüt ettiii anlaıılmakta oldu- a 1 ınırına ue uvvet er Gazeteciler, müvezziler ıibi 
iundan hakkında kanuni takibat .. rıda dolaımak sallbiyetini had 
yapabilmek için teırii maıuniyeti·, · !anların sayımı çalııtıtkları d 
nin reri Baıvekaletin 17/10/1935 v M 1 G.. d ·ıd· lerde yapılacaimdan bunlar 
tarihli v~ 21~ n_~lı tezkereıil~ e a zeme OD erı l terinde bulun•un bulunmasın d 
talep edılmeaı uzerıne bu baptakı de mevcutmuı gibi gösterilecek 
ewak muhtelit encümene tevdi kı· Kah" lB (AA.) Ha . __ yazılacaktır. Vatman, makı 
bnmakla dahili nizamnamenin 178 ~~diri • • - vu aıamı Tr "'000 T k B kaptan ve aaire gibi vazife batı 
inci maddesi hükmüne tevfikan bu •ytan yor. ~ .1 onlu üyük Bir ita/yan buıunanıar da dahil olduğu h 
evrak tetkik edilmek üzere ihzari Kral Fuad, lngilteredeıı döneı, Mııır 1 r hiç biri evlerinde ve yahut da 
encümene verildi. Sudanı ilbayı Sir George Stuarb kabul V ap Ur U / sk en der/ g e 'dil Y Qll dı ri haricinde bulundukları yeri 

ihzari encümenin tahkikatı ve etmİftİr. 1 k d . 18 (AA) . yazılmıyacaklardır. 
Ali Saip Unavatın iatimaı neticesi Sir Stuart, bunclan sonra Sudanın ~ en erıye, · · - Surı:9eden gelen 12·000 ton hacmındaki Au· Vilayetin telefon numaraları: 
olarak tanzim eylediği mebatada muhtemel müdafaa&ı hakkında lngil- ~~n; ~~mı taşıyan İtalyan vapurunda bir yangın çıkmıptır. :Vapur, alevler Kazaların vilayetle ıık ıık k 
ifadeleri alınmıı olanların ıöyledik· tere yüksek komiseri ile göriifmiiftür. ıçıl e ır. . tabilmeleri için vilayette her 
lerinin büli.aaama söre: iki deıtroyerle bab ımırma süel skenderıye, 18 ~'!'·A_·~- Ausonia vapurundaki bütün yolcular kurta- için bir telefon numarası ayrıhnı 

Suriyede Cumhurreiıi Atatürke. kuvvetler ve harp gereçi yollandığı ha· nlmışt~r: _Tayfadan uç kı~ı .k~yı~~r. Va~~run üst köprüleri kül olmuştur. Eminönü kazası Vili 
bir auikaat yapılmaıı kararlaıtınl· ber verilmektedir. 2~ kişılık tayfad~n. 7 kışı olmuş, 7 kışı de yaralanmıştır. Vapurdaki yolcu 21886, Fatih 20874, Be1 
ftH& ve Ya' \ ile dört arkadatı ta- s· ·ı __ ... ___ ........... ed·1 mıktan yalnız 35 ıdı. 23239, Kadıköy 21657, Üs 
--r ıvı u~ ua geçmeaı ,~ ı en 
banca ve bomba ile silihlandırıla· Man. a. Matrouhda korunma tertibatı M 1. i . • 21753, Bakırköy 21577, Sarı 
rak bu iti yapmaia memur edilmit -•----•..&-..L- s·· •---•- il p UIO ın ıle (.Jeneral Bononun Arası Açıldı 22573, Beykoz 22462, Beı· 

b
. b·ıı b d d au11111111u•ı..-. uveyf 1UUU111 e ort· R (A A ) • • 21660 Ad 1 w Halepten ır otomo ı e u u a Said .. • de da akında oma 18 • • - Stefam aıanaı, yabancı memleketlerde çıkan ve Mu· , a ar 22316 numara 

yakın bir yere cönderilmit ve Kilis- sak ~;:1. ':atmanın ldir Y ya· aolini ile General de Bononun arasının açıldığını ve KraJm iki.sinin arasını konupcak, bunun haricinde bir 
te Türkiye hudutlarına ıizlice geç· Kah" eaı m(A.teA.me) • -~-•....! I bulmaia çabttıiını bildiren haberleri yalanlamaktadır. mara ile vilayeti anyamıya 
mit oldukları ve yapılması taaarlan· . . ıre .ıs . :: Mt1U11111D. n· - dır. 
mıt olan suikaatin ne suretle yapıla· gilız gamızonu tımdilik lakendenye- z A · T db e 1 Temizlik itleri: 
cağım meb'ua Ali Saip Ursavaım de kamp kuracak olan yeni bir piyade ecrı e ır e Sayım günü tehrin temizlik iti 
idare edeceği yazılmııtır. alayı tarafından kuvvetlendirilecektir. ni yüzüstü b'ırakmamak için de 
Şu bale nazaran meb'uı Ali Saibe Bu alay, biri lngiltereden, ötekileri do- birler ahnmııtır. Temizlik ame 

atf ve isnat olunan suçun mahiyeti iudan gelen 4 taburdan tetekküi ede- lthalaAt Yasag" J Tekıı·fı· Bugu··n 18 ler cumartesi geceıi geceyarııın 
Türk ceza kanununun bu baptaki cektir. aonra sokağa çıkarak mutat te 

hükümlerine söre teıkilatı esasiye Biri lngiliz, biri Mıaırh olmak üzere Komı·tcs1·ne Verı·ıı·yor liii yapacaklar ve sabahleyin 
kanununun 12 nci maddesine muva· iki tabur asker Mana • Matrukun batı yediye kadar itlerini bitirerek 
fık ,örülmüt olduiundan dahili ni· sahrasına yollanmıttır. Cenevre 18 (A.A.)- Ekonomik - vuılarına dönmüt bulunacaklar 
zamnamenin 180 inci maddesine .............................................. _ .............. tedbirler tili komiteıi toplanmıttır. f K ' Can lıurtarma: 
tevfikan tepii maıuniyetinin reri- derhal Batvekilete tebliğ edilmİf, Bat· Fransız cleleıeainin yasak edil - Teli omitesinin Bazı baıtaların münhasıran 

·· · · d k ·ı ekil t t dl" b·ı..ı:-:. • en qya dı" doktorların t d • d"lme ne encumenımızce e arar verı • v e e a ıyeye ı uaa•UAftir. nm dolambaçlı yollarla ltal . a e avı e ı 
di.» Urfa saylavı Ali Saip dün ıece saat sinin önüne geçilmesi tedb~~y~ gır;c:- Bir T eblig"' i zarureti .de gözönünde tutulmu 

Mazbata okunduktan sonra, Reisi· dokuz buçukta bizzat adliyere gitmiş yaptığı teklif tahrir komite i erm~. da~ Bu takdırde hastanın bulund 
cumb A ürk uiku ·batında ... · • · kald ld s ne gon e Londra, 18 (A.A.)- Cenevreden nabiyedeki bükiimet veya beledi 

ur tat.. e s t terli ve tqnı muunıyetinin ırı ağını rilmiftir. Deyli Telgraf gazetesine bildiriliyor: doktoru huı1.11i doktorların b 

U

kendirf · ıSaineliimatAli~ suç .~layıail~ aöyliyer~-~ki~t ne'! i~p etAdtirliiyor- lngiliz delegesi, ambargo ile ithalat Telif ve tanzim komitesi, gizli bir cel· 1 duju nahiyeye telefon ederek 
a y vı m t-nı masum sa yap....-.ını iate-••1-i• yece ... ıeıinde, konsey ve asamble celselerine ~ • ---r- • yuaguım ayni zamanda tatbiki tat- buıuıi doktoru aetirtecektir. B 
• • k ldırılm k .. .:1-:._ haldnnda t kif Ü _,_._ • !-~-- edil ve ait raporlann Amerika. Japonya. Bre· • yelımn a uma arar Vça aauur ev m zea.aeresı 1M1U • bik tarihinin de bir an ı t itini haricinde bütüa nahiyel•de ib • • ..ı:::.:-den kif -ı=ı-ı. • evve esp zilya ve Almanyaya tebliğ edilmesine 

tir. ...._ua tev ~tir. teklif etmiştir. Bu teklif de tahrir ko- karar vermiııtir. Keza, finansal ve eko- doktor, ebe, ııhhat memuru bul 
AH &albln 8elbln 8Bzlerl Sulkeatçıler Na•ıl Geldller? miteıine gönderilmiştir. nomik zecri tedbirlerle silah ambargosu caktır. Ve bütün inzibat memur 

a. -•-- 19 (Te'-~--'-)- Dün· Ka. Suikaıtçiler Marqta bir köyde Oze. Tili komite yasak teklı"fı·nm" cumar· hakkındaki kararlar da bu memleket· ihtiyaç vukuunda bunları haber 
~ a ıcHJlllll lere bildirilecek ve bu meseleler hakkın· 

mutayda söz alan Ali Saip ise tunlan yİr adında birisini ar&JIP bulmuf1ar, teai günü 18 ler komitesine tevdiini daki mütalealan istenecektir. Bu dev· etmeie mecburdur. Haberdar e 
aöylemittir: ona misafir olmutlar ve Çerkes Ethem· kararla.ttırmlftır. letlerden, İtalya ile fimdiki tecim ha- yenler cezalandırılacaktır. 

_ On yedi aenedenberi bmnine •-. den kendisine getirdilderi bir mektubu zecri Tedbirler Ve B•lken cimlerini muhafaza ederek zecri ted· Sayım günü top atılıncıya ka 
-~ .. • 1 dir O yir __ ,....! b birlerden hasıl olacak boıluğu doldur- cenaze kaldınlmıyacaktır. 

da 
.mdi kü" .• _ ..... ~ ka Vermlf er . ze a..i ir jandarma Antant. k . b r ve fi nuye ~uaım ana • ma ıçin u tecimi arttırmamalan rica Pınar günü kalkacak vapurlcr: 

dar himayesini gördüiüm ve kendisine Ç&VUf~~ ~~ vaktile ~ Saiple ~r.a· Cenevre 18 (A.A.)- Yugoslavya, edilecektir. Pazar günü sefere çıkacak va 
candan bağb bulunmak atkın' tattığım ber milli mucadelede hizmet etmıftir. uluılar 101yetesi genel sekreterliğine lar vardır. Sayım crilnü kimse s Bu ektupta Yunanlatanın latell ·-
Atatürke yapılmakta olan bir ıuikaate m .. : • • . yaptıiı bir tebliğde zecri tedbirler ko· . ia çıkamıyacaiı için bu vapur 
maalesef müfterilec benim de adımı - « Gönderdiiim adamlan Ali Sa- mitesinin birinci teklifinin tatbiki için • Atina IS (Özel)- Uluılar 101yete- ıidecek yolcuların mütkülita 
karıtlırmışlar. ~in çiftliiine götür, iti o sevk ve gereken tedbirleri almıt olduğunu bil· ıındeki Yunan munhhulan ltalyaya ıecekleri gözönüiıde tutulmut 

Bir aydanheri ben bu elim utırabın idare edecektir» cümleleri bulunduğu 1 dirmittir. Küçük antant ve Balkan an· kartı tatbik edecekleri zecri tedbirler Bunun için vapur kumpanyaları 
altında eziliyorum. Dündenberi k söylenmektedir. Üzeyir bu mektubu tantı ikinci teklifin ayni zamanda tat- neticesinde Yunanİltanm çekeceği za- uyuıulmuıtur. Pazar günti k 
müteessirim. Gerek benim muuniy~-1 Ali Sa.ibe v~rdi~ni ve bu itten korka· biki için aralannda görütmeie karar rarm b&fka bir surette telifiıini İlte- ~ cak vapur yolcuları ~ugünden 
min kaldmlmumı teklif eden Adliyelnk ıuikutçilerı de: vennitlerdir. mitlerdir. ra ~erleıecek! geceyı vapurda 

Bak lı ... _,___ . . . - Kaçınız yakalanacaksınız diye - rebıleceklerdır. 
an gına, gereKM: bu teklıfi kiııbul ' 1 I • d M l 

eden encümene candan t~ ede-ı~vdığuıı ve ÇartamlMh Yahyayı da v ıgaııa a usa ini lngiliz Durum 
rim. een bu ifteki iftirayı meydana Çl· ı~c1arma1ara te•lim ettiğini söylemit- varı . ..:ıkl-k 'ar El . ·t v <Bat tarafı birinci yüzde) lıııraralı: ı.a,.mıza ... Büyük Atatürkün tırÜ . . . .n..ı y t f ı ÇlSl e .n..OnUŞfU lecekıiu demittö. Yan; niliayet in 

kartıaıua sevgisine Jiyık bir arkadafı· ~y~, -~tam~ Y~ya, bır nahı· Berlin 18 (Özel) - ViJiyetlere lngi[z Dıı Bakanı Da tere ile de tutuşma ıhtimali oldu' 

la ak ıka ... ("'--..._- ..l!ı........:_ ye muduru ve dıger alakadarlardan • . • ima etmişti. Fakat bu, nihayet bir 
nız o r ç cagam. '-AIKllUI uucru; •• ekk I..!.· • mensup Heımvebrenler Vıyana üzen- Italyan Elçisini Kabul Etti zetcnin mütaleası idi. 
aesleri) mur ep 12 ....,. Ankara hapishane· ...... I . .:ı_ ederek b .. • • d kuftur1ar ne yuruyuf erme ucvam ugun Dün gelen haberler ise bu ihti~ 

Ben bunu bir ümit olarak söylemi· ım e mev • tehire ginnifler, iatasyonlan ve bir çok .. Roma 18 (~A.?- Mu~lini b~- eadece İtalyan gazetelerinde değıl, 
yorum, içimden gelen, inanan bir ka- Ozarlrln Sörledlklerl . bükiimet binalarını zaptetmitlerdir. ~ Fr~ ~Jantin ve. ~iltere Bu· mi İtalyan çevenlerinde de göz: ôn 
rar ve kat'iyetle ifade ediyorum. Mevkuflar arumda bulunan Ozeyı· Bu arada mu .. ••demeler olmuttur. yuk Elçilennı kabul etmiftir. alındığını, hatta muhtemel ihali.f :a • 1 ı - '-- darbeyi vunnağa hazırlanıldığını g3' 

Ali Saip şeflere kartı olan büyük rm söy ediğine göre Suriyeden hudu· Muaolininin uıgiltere Büyük Elçisi terınektedir. 
sevgisini anlattıktan sonra sözüne fÖY· dumuza geçen mel'unlar keneli evinde G~ce Fener Alay_ı Yapddı ile olan bu konutmaıma büyük önem Öyle görünüyor ki, ufuk aon 2' 
le devam etmİftİJ: bir kaç gün kalmlflardır. Üzeyir bu 1 Vıyana 19 (A.A.) - Atalı Avus- verilmektedir. Bu hususta büyük bir at içinde bir misli kararmışbr. 

_ Yalnız J.met lnönünden rica e • müddet zarfmda Urfa aaylavı Ali Saibi ı turyadan dün sabah Viyana ya 1 O bin ketumiyet muhafaza edilmekle bera· 
diyorum: Ben adliye tahkiblmı kifi bulup kollllflDUf ve Ali Saip kendiü- Heimvehr e(radı, baflannda demir her, kon- iyi .... uçlar venliii ltalyan Kuvvetle 
görmemekteyim. Bu tahkikatla bizzat ne: mığfer ve omuzlarında ıilih olduğu temin olunmaktadır. Bu konutma CI· Y d T 
mtlflVI olsun. Ben onun ço1c iJiliiini ... -Sen bu işe ne kantıyoraun? On· ~ide ~bakanhk dairesi önünden geç- 1naamda, Akdenizdeki İngiliz donanma- eni en acll'rU' 
gönlüm. Ondan çok rica ediyorum, bu ları bana gönder demİf, Ozeyir de: mıtlerd~. Batkanları, bu SC:fcr iç itleri amı ve Libyadaki ltalyan kuvvetleri· Gcçı·yorlar 
İli de tahkik etainler. - Bu İfi neden yapıyonun? diye bakanhgından çıkarılan bmbaşı Fey nin azaltılması itinin göriifüldüiü tab-
• Seyhandan Suriyeye giden adamlar aormUflur. O zaman Ali Saip: 1 ?~n Viyana ':leh~vehrleri bu geçi~e: min olunmaktadır. (Bat tarafı birinci yüz.de) 

hu iti yaptılar. Bunlar nktile bana if· - Ne oldu aanki sadece meb'uı ol· lflırak etmemıtlerdır. gece aynca hır * daha bilinmemektedir. Maamafda 
tira etmiflerdi. dum. Benim chfarıda kalmlf arkadat· de fener alayı yaptlmıştır. Londra 18 (A.A.)- lngiliz aoru· hakkak olan bir fe)' varsa o da it 

İtmet lnönü! Hayatım kıldan ince, larım var, cevabını vermittir. Eyüp Nahiyesi larına Fransanm verdiği cevabın, ajanı lann, evvelki tabiyelerini yenideO 
kılıçtan keskin bir köprünün üstünde- Bunun üzerine Ozeyirin kuvvei ma· haberlerile tahmin edilen metni, bura· lanarak ordu1arınm cenahlarını 
dir. Hakıızbia uğradım, sen bu iti neviyes~ kanlmıf, köyüne dönmüf, ev· Kaza Oiugo.,. da akf&ID üstüne doğru bir rahatlık his- den ileriye doğru yürüyecekleri .e 
tahmk et. velce •ıaır çobanlıiı yaparken 'bulup • si teınin etmİftİr. Diğer taraftan inci- bet kuvvetlerini çevirmeie t~ill 
Ali Selp Tevkif Edildi tanıdıjı ve tavauut edip bu İf için Çer- Ankara l~ - Diyarıbekir, Van, liz Dıt işleri Bakanı Sir Hoare, ltalyan decekleridir. Bundan dolayı ltaf 
Anka 

19 
(Öz 1) _ K • lrea Ethemle göriifüp anlatmalı: üzere 

1 

Eliziz, Ağrı, Antalya, Ankara illerin- j Büyük Elçisi Grandiyi, kendisine in· iyice ve uzun müddet ham 
Ud r~ Ali ; ibln aınulaJID' bizzat Çerkes Etheme gönderdiği ele- de bu sene yeni kazalar lefkil edilecek· 1 gi1terenin barlf ıever niyetlerini yeni- oralara giremiyecelderdir •. 
~~ı~L • ıwc::.:-a:: ~'-tı Çar~h Yahyayı jandarmaya J tir. latanbuJda da Eyüp nahiyesi kaza den bildirmek üzere yanına saiırm1!_-] Habetiıtana aitlh ve cephaııe 

r'ili• l ae.lim ebnlflir. .olacaktır/ • ... tır. melde devam etmektedir. 
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Fransız • fngiliz Buhranı 

Eski iki Müttefikin Müna
sebetleri Çok Ciddi Bir 

Buhran Geçiriyor 
Cephe Yolunda 1 mediğini ve iıtiyoraa hangi eaaı Ü• 

talyan,.n Bir Taaruzundan zerine iıtediğini öğrenmek arzuaun· 

Mı Korkuluyor? elada-. Bundan betim, Mwolinl 
bunu reddettiii takdirde framanın 

G. d it 1 A k le rı· Londra 18 (A.A.) - Din •kpm darumu ne olacaiını öirenmek ia-H b . sta na 1 en a yan s er dip!omat~ durum, çok kant~ .~di. tiyor. Lavalin ilk cevap(.,. ulua a e ŞJ lncılterenın İtalyayı ldiçUk duıure-
1 

• • • G •• d •• ki • cek tekilde Habe§iatanda çekilme- ar aoıyet-:aı doıtla~!n9: cesaret ve-

A d 8. G tecının or u erı "'e icbara bazırl--.1.::.-. Muaolini- rece~ mahıyette deııldı. . • 1 rasın a Jr aze 1
. 1 __ ! b 1 .. _=- b .tib l Dıger taraftan, Lavalin, lagil-

nın ..... u ............ Ye u ı ara . l T fi h. b. h 1 
d ·uim fmda böyle hastahaneler yoktur, dedi. İt I ba k • d. k .. tereyı, ngı ız ı oıunun ıç ır a • 

· · · el· Süveyf kana· [ Ortalık heniia .prma an vapura Si • a yan f &DlDlD tım 1 va ayn de ltalyaya karıı Şap denizinin ve-'--dKahıre:, 14 d1:e~~~ dolu İtalyan va- Dr. Kutellani yeni kalJmut, kahv~lt~~.dan General Badogllyo tacil ederek lngiltereye kartı muha· ya Süveyf kanalının ablukası için auı an mutema ıyen ... er 1 .. rted dolat1Yordu. Beni ıorunce İ H • • N "' k d · x. • hak 
purlan i or.- Son on bet pıı zarfında, 1 evve guve • Yolcular araımda talya anc:aye eza· ıamatı açmaıa anr ver •al • tahtit edilmit olmadıjını beyana 
la-lyan g~-~-_:.ı_Lelerine -!&--lr üzere ka• durdu ve: Eritre .eli reti Müıteprı Lesona ile, İtalyan kıtaabm kmda, Romadaki İnsiliz büyük el- d t tt..... L•ı..l!.....!ı __ ktedır· La 
... mu.- ••~ . • k G ··r0 onunm· ye iP yorum. h:. ek .• Afrik sitmekt 1 ave e ıgı uı aınuuc • • 

naldan yirmi bet bin ltaıyan uken, bir ço - • 
0 

.,, ' etlerinin ahvali ııh- te • ..., etm uzere Şarki aya . . ~ çiıinin, ngiliz kabinesine malUnıat • . • 
top, cephane, mbh otomobiller ve cephane ~ad~ t İtalyan ed':;.... Daha vapurda olan İtalya erk~mharbiyei umuauye reu1 verdiiine dair olarak maııttane do- val herha~gı bır denız yardımı ha~· 
ıeçmiıtir. ~yeauu = Eritredeki İtalyan kuvvetle- General ~oelio da .nr. latan yayınblar Londrada bGyük kında lnıılltereye yapılacak ~dın 
KanaldanGeçen ıtam,an Askerlerl ~~ ':'ali abbiyelİ baklanda raporlar d BBoadog~.,ı.~ bU"kadd~· İGenenltal bir heyecan ..,..:dırmıttır İtalya hükUmeti tarafından bir tah-

kaaaldan İt61yu rmm v ki Afri e no ~eceji ve en wnm yanm -J- • ik h kef idi d t 1 A kk• ec1·ı 
kBir s~n~. ZJ!fında b daki =plara rö- gönderiyorlar. ~e .. tt" Şar(400) ._ • Şarki Afrikadaki kuvvetlerinin bapna ıe- Bu haberin mahiyetinin ağırlığı r ... • ·~~ 1 ı te d nd e ela ·ıı ıbe-

.. erlerırun miktan, ura kada 1atım (176) kiti o---. ve aa- çeceji baklandaki .-yialan tebip etti ve, d la .
1 

• d·ı • cegı muta eaıın a ır. ngı tere u 
re (205,000) i bulmutturtdm .. rmiif ve dar baatada, bmuai b°: t~avi ı?rmek ~e- fakat Afrikada ne kadar ka1acaim1 da aöy· ouhyııı el resmi ealdan te: e bı ememea! fırsattan utifacle ederek, halen Lo-

Bu rakama, ftalyada 
10 

• re İtalyaya aönderilmiftir. F.ritrede, Ü9 lemedi Yaln • m teme 0 m ra er reımı kamo antlapnası mukadderabnın 
İcap edene ileri ballara söncferilebilecek dört tane butabanemis var, fakat bunlar Hare~:; aak...;..enin tarza cereyanın· çevenlerin hunu yalanlamaktan İm· l b-L--lab·ı ... • · hat 1 t aınel tabmlannm efradı da dahildir. la _ıı....._...... ğır has - --ı ttikl .. d ka d k k mevzuu uno ı ecegını U' a • 

Soe zamanlard kanaldan her ay llfail ancak yarahlar US"9P- ve a • dan memnunum, dedi. tina e erını e 1 etme gere • maktadır. Fransa taahhütlerine ria-
ruka~ (120) !tal~ nakliye g~misi r~ç- tal~d~;~:~an çok tele- ltalyan ~.·~•rlerl Arasında tir. ... • . . .. •. • yet etmekten imtina ettiği takdirde, 
nıektedir. Banlann çoia Cenubı Amerika f t . duk fakat bunlar gitgide azal- Fırsattan bılastilade vapanm her tarafını Aglebı ihtımal buyiik elçı tarafın- fngiltere bu mıntakavi emniyet pak· 

1.:1-:.. emilenl
0 

a venyor ' h d 1 t f 1 --1-erl • • ok • tizamb d l ebli"' b d "" ve Şark sef•lerinden çellUIUUf ı . ır. mıttır. İtalyan askerlerini burada te dit e- o aş ım. ta yan aaa emu ç • m •. an yapı an t g, u erece agar tını ne ıuretle tefıir edeceği mesele· 
Bir k11mı ela lakandinavya dev1etlermden d "'him hutallklar clizanteri ve ma- buldum. Bunlann çofu ltalyanm pmal koy- mahiyette deı"'ildir ve yalnız Muao- • • t tkik d---'- . 

en en mu . ı· ı . "d" H . d d T-•.-en. k .... ıını e e ~tır. aahn aluumftU'. • ı adır. Fakat aldığıma tedbırlerle bun- u erı 1 1• epıı e aarlfm L• ~ı;~ 11'111 ... lininin istikbali nasıl ciddi bir §ekil-
Kanal v.,..a.i ni-mah macibınce, hal- ary d .. üne geçeceğiz. saçl lan da vardL K1f1a disiplinini bll'ak· • ..... L.....:ı• GörUfmeler 

Ja hük:Umeti, Sinen n-hndan geçen ıe- ~ar: ;:,ılYab beri, vapurlardaki hasta- mıtlar •. iıkambil oynuyor~d1. .. Bir .ço~ de ~erp~f .ettı~ ~ında, .uas:ıız Paria 18 (A.A.)- Lanl bugün İn· 
nüler için toa ~ (7i) ve--!'• bapna hane koğupannın havalandınlma~ında ı~- tıra~ bı!•. olmamıılardı. ~~iizlen bütün kabıneamm clikkatinı celbetmittir• Piz Te ltalyan elçilerile ayn ayn birer 
ela (15) pJln reemı venneld.eclir. Ba he- rar ettim Tavsiye ettiğim bu basıt tedbır vakitlenıu yetak5'ınedıe geçmyorlard1. • • • .. .• .. .. . 
saba göre İtalyanlar, ,..._ kanal. •ersiü aayeaind~ yüzlerce kiti ölümden kurtulrnuı- ltalyan Kızlan Alla,ıyorlar aaat KOl1lflllUftur. Paris, Londra ve Ro-
olarak,~· kadar milyonlarca liret nr- tur dedi. Vapur Süveyt kanalından seçerken, as- Parla 18 (A.A.>.-. ~olu ajan· ma arumda yapılmakta olan müzake-
IDİflerdir. Su. Aldo yıllarca fngilterede bulunmuf, kerler bir tarkı tutturdular. Bet on dakika ımm özel aytarı bıldll'IJ'or: relerde büyük bir deiitildik yoktur. 

Sah,. •hhlye Helalle Bir ucak memleketler hastalaklan enstitüsün- içinde vapurun etrafuu hususi sandallar çe- Son Pıılerde lngiliz • Franıız mü- ftaly ffabetistandaki · leme talep-
mUllkat de çaJıpnı, ve lna1Jtereye çok büyük hiz- virdi. Bunlann içindekilerin hemen hemen naaebatı ciddi bir aafhaya airmekte- l • ~ • haddini = bildirm 

Kanald- pçerken Blankomano vapa· metlerde bulunmuttur. Dr. bugün bulun- hepsi İtalyab idi. Bir çok ta genç im vardi. dir ennm &agan uz e• 
runun yolcalan anamda lnsilteretle Wi- duju vasiyeti J.ir türlii izah edemiyordu. Ellerindeki mendilleri, küçücük İtalyan f-· al ~ • gazeteli, La r mittir. Laval ile İngiliz sefirinin müza· 
Jük bir töllnt bunan Dr. Sir Alclo Ku- Tekrar Urıa d&Nlü ve: bayraklanm aalbyor, askerleri ıelimlıyor- • ınan~ a~~ı da va~ kerelere bu akpm da deftlD etmeleri 
teJlaninin .. ............... ....,_ aMUD. - Bütün biJpai lnıiJtereye borçluyum. lardı. Bu sahne yamında duran İtalyan kon· yerme ııyaaal \VlluwuP yanan • ihtimali vardır 
Mmolini ba mlleltau• ı....lrHaa Piır- Senelerdenberi Lonclnuım aıcak memleket- solosuna çok teıir etmifti. Hönsür höngiir rinin it batma getirilmelli 7.&ID&nt• • 

_, ve İtalya ardalarmm aaJıra aıhbiye re- ler ltutalıklarma mahıuı hastahanelerinde ağlıyordu. d diyor Bu nqriyat Senato maha· lnglllz Resmi muhaflllne Gtire 
üliğine tayin etmifti. çahııyorum. Zaten dünyanın hiç bir tara- l -Daily Expreu - fj~~nde h~ubadak U)'&Ddmalfbl'. Londra 18 (A.A.)- Royter bildi· 

Vebl·p ''Paşa,, Go··zde -~:::..~ ~= ~ meWilden bildirildijbı gö. kartıbk Y.-ilecektir. re ltalyan n Franıız matLuatuua aoq 
Parla 18 (A.A.) - Lanl ile hficumlan 8f&iıdaki tanihi 11.ıml" 

B İqiliz biyük elçili arumcla ...... kılmaktadır: halyanm ablvlm" veye 

Habeşıl·ıer, Bir Ona, Bir De Digv er ir :p~:t:;t.!:b:ri!::: SG.e,.,lmnalmmveKızılclenisiab 
· d. pahlmen ula mevzuu balnol!!Ml-,.tır~ 

Kumandana Pek Güveniyorlarmış ... Lo.d..,v=::· ..... ~~ı:i~= 
-·-----·-........... _. __ ... __ Londra 18 (A.A.) - Resmen ha· mi mehafllnde emniyet lehincleki be91 

, ICoriyera Delluera gazetesine Lan· I n dil iz par la- ber verildiiine ıöre, İqiltere, ne hareketin mlitterek olmuında ...... e. 
clradan yazılı:yor: ~' Laval ile yapılan ı6riifmelerde, clLnelrteclr. 

Habeıiıtanda bitün ümitler Sa- n f OSU S l ne bqka herbaqi bir yerele ıfiel &111 .... dekl ltam,aa m-•· 
aabenah ve Cicipda ta""ttüt etmif me Q ıga tedbirler melelesini hl~ bir :uman larıntn Karan 
olan (200) bin kitillk ordunun,.... ~ ın/anıyo mevzuu babaetmemiftlr. Boaton ıa (A.A.)-~ 
P&caiı bü,ak meydan harbine ve o,, r lnıiltere Shey, bnalını kapa- 140,000 üyeli bulunan ltalyan P>CUk· 
Jahut bir çeYirme hareketine bal· Londra, 18 (A.A.)- Parlamento mayı, :rahut İtalya.ya kup bir abla- lan muon locuı, her türlü İngiliz ma. 
lanmaktaclır. Bu kunetler eıki O.. ah günü toplanacaktır. Sir Samuel b kurmayı dopinmemektedir. ima kartı boykot yapalmuma karar. 
lllanh pqalarından Vebip Pata ile Hoare, o gün avam kaınarumda anı· Büyük Britanyamn, Çenevrede vermİflİr. Loca, ltalyaya 4000 balya 
eaki Alman muhariplerinden von Leo- uluaal durum hakkında önemli bir IÖy· öteki uluslarla beraber, ikinci p&• pamuk gönderecektir. Locanm .., ka· 
baunun idaresindedir. R.u Nama • lev verecektir. rasrafı ıüel tedbirler tasarlayan da len ltalyan olan bet milyon 
da da bu kuvvetlere iltihak emriai 18 ncı maddenin tatbikini iatemeie rann u L.....!ı!- --"---- bo-L 
alrnıı, irtibat peyda etmek üzere Bundan aonra avam kamaran top- 1ebep buluncluiwıa dair ileri i8rQ. ~ .u:"IJI& 111a1111r111a ,, .. ot 
Yola çıkmııtır. lantılarmm sonraya bırakılmuı hak • len fikir haldonda IÖyJendiiine aBre. Japmalan 11tenıJW. 

Habeılerin amacı bu ~uam.m lan~ liyiba göriif?lecektir. İn,iltere, öteki uluslarla beraber ltatra Sefiri lnglllz Dit 
kuvvetlerle aai ve soldan bır çevır- Sır Samuel Hoare.m vereceji söyle- hareket ederek nizamname maci- Bakanlle GerUtta 
ille hareketi yapmaktır. Bu mak•t· ve büyük bir önem verilmektedir. bince üzerine aldığı taahhütleri '°" Londn 18 (A.A.)- Grancl, dün 
la Ru De.ta ela (iV .. 000) kitiUk 16 mcı maddenin 3 üncü paragrafı nuna kadar yerine ıetirmek iat• Sir Samuel Hoare ile görlfmiiftlr. in· 
lnıvvetile Uebi ve Şibeli yaylalarm- mucibince, uluslar IOlyeteai nizamna. mekte, fakat Kollektif olmıyan hiç Kiliz O., l,leri Bakanı, ltalyan llumı· 
dan inerek Gerboıübide bulQJWI mesi çiinenerek taarruza maruz kalan bir harekete airitmek niyetini bea- nm lngiHz dlf ıiyuuı •MnndeW yan-
( 60) 'bin kiti iltihak edecektir. , her üyeyi korumak huauıundaki taah- lememektedir. lif teflirlsi iiuriae ltaiyan bflklmeti· 
• ~i~er taraftan Harra~~ blldı- hüdanü tamamile yerine getirip getir- Londra 18 (A.A.) -Deyli Teleı· ain dikkat nazanm pıkmifdr. 

l'ildıııne ıire clailara çeldlm1:: olanı miyeceği haklrmda İngiliz hüldimeti ta. raf ıazeteıi, Franıız • lnıillz buhra· Fransız G•zetelerln• G8re aha1· enci lcllll ma...um o • 
ıye n } ';llı claiatılmıtm rahnc:lan Fraıua,.. yapılan IOl'U üze- m hakkında Cenevreden fU J'UIJI Paril lB (A.A.)- ..._..._ cla-

:•yaln (SOltal,OOO 1
11 

IU 'ftl'lll_...k ,_ da rine Franaız ve fngiliz hüktimetleri a. almııtır: nnnu telkin eclec:ek bir hareket Wdi· 
un ar, J&D ara Ve/alp ıp11111,, m•ıa1111ın oaıın d dan .. • 

1 
"'racim .l-J:.. ken-

İçin müdafaaya memur edilmiıl... C"bati d • 1 ruın a IOD yap ıorütme er hak • Laval hükGmetinin uluslar wye- ,_ pzeteler, cloj Gii*GJ• 
dir. ıöre Adi•balta • 

1 e~ıryo u- kında dıt itleri bakanı tarafından iza. teıine kayıtıız ve prbız müzalaeret- tllİm hitap ectiyarl.r. Bu anda c<Ma· 
Yoll•n Kontrol nan sermayedarlarından. bır ırup hat verilmeai beklenmektedir. ten imtina etmesi, ortap bir Fraa- ten» c1,_ ki: 

Habeı ukerleri yollan ııkı kon- imparatora bqwrarak aılih ve cep- lngilterenin Paria büyük elçisi Sir ıız • lnailiz milnuebab maelell çı· Franuz cevabmm mahiyeti lw\kııh 
trol etmektedir. Bilbaua beJulara hane nakliJab yapılnıamaımı, akıl George Clarka bildirildiiine ıtife, La. brmaktadır. da bahat almak için gelen İngiliz BU· 
Ye ıezetecilere kartı zorluklar P.. takdirde ltalyanların bu hattı bom- val puarteei günü kabine arbdatlan ln,illz laGkGmeti, Mumlinlnhı Jik ElçW, Franunm, on altına mad-
ternıektedirler. Harrarda bir oteli bardıman edeceklerini bildirmitler- ile ıörüttfikten aonra, Framız hükU • barıp mlzakere etmek bteyip iste- cimin tehiri '-klonda İnsiltereye uy• 
olan b. R li tarafından ıu d" t• b h t b• kar kti _ ................ - ................ ·--· .. -···--·- d ... ıı. eki im ...... . ır uma va ır. me ı u uıuı a ır ar verece r. • • ugunu gurm e memnun o -r-• 
eınir verilmlttir.: • Adisababada bütün ümitler Bel- Franaanm alacajı karar, Sir Samuel metile mahut petrol ım~ mukave· Figaro diyor: 

«Oteli açacakıı? ı ba~çe~e~ çl· ikanın Liyej teJarinde ıilih ve cep- Hoare, söylevini vermeden enet Lond. leaini aktetmit olan Ribt Baidada • • • • 
~ekler arasına bu makinelı tiifek t im kta olan Habeıiıtanın rada malam olacılmr. ıelmittlr. Bu HJBhathı amacı belli de- Sinirlenclirici tedbirin bir ayni, E1· 
)erle§tirecek ve düımana karıı mi· Pan~ :efi:i Havariyate ile Vehip M•thur Rlket Batdatbt ilidir· Riketln Irakta bir sak __ ..Uesae- 181 ortamda Trablulprpta lllJOO ld-t 
daf~~da bulunacakım.» • ... p:rıı a bailanmııtır. Londra, 18 (A.A.)- Habel laiilr6- aelerle allkuı vardır. ti toplıfu lta!Ja tanfmdaa •••"'lf'J!l• 

Dıger taraftan haber verıldığlne f&Y 
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Haşa 
- Bayan, kocanıza bir kamyon 

mu çarpmıt? •• 
- Hiıi, öyle olmuı olsaydı çok 

üzülürdüm; tükür ki bir lüks oto • 
mobil çarpb. 

Bitmez Ki 
- Karınla gene kavıa mı ettin? 
- Hayır! 
- Ben duydum, diln akpm bar 

bar bağırıyordunuz? •• 
- O, ıeçen ıünkü kavıanm de

Yamıydı .. 

Bekllyor 
- Beni aorduiunuz kümeler, hep 

iyiliğimi aöylemiıler. ite almak için 
:laba ne bekliyonunuz? 

_ F enalıimızı IÖylemelerini ! 
........................................................ --

Kız aenln akpm sabah . 
Yolunu bekliyorum •• 
IWı,..., burada ın;· 
Yolunu bekliyorum.. ı 

SON POSTA 

Yolunu Bekliyorum 

Bilmem ki bu bia niçin? 
Yanarak için için; 
Bir kere ıörmek için, 
Yolunu beklqorum •• 

~av '• 9 

Deill MI? 
Genç yazıcı, yazdıiı kitabın atli-

nı söyledi: 
- Ebedi rüya.. 

ihtiyar yazıcı aordu: 
- Kitabınızı uyuduktan IODl'a ... 

kuyacaiız deiil mi 7 
inerken 

Da ha Az Elektrikler bozulmuıtu. 
Çirkin kadm, bir opel'atö- lambayı bana -.erdi: 

re aitti: - Limba ile qajı in! 
- YüzümG aüzelleıtir • - Ya lamba ne olacak? 

mek için kaç para Yermeli • - Ataiı indikten 10nra ıene '-' 
yün 7 na aetirirain 1 

- bri bin lira! Plljde 
- Daha aza olamaz mı? Plijcla ıenç kız, ıenç erkeie yaie 
- Olur, iki lira Yerip yfi. lqb: 

zünüzü örtecek bir tül alml ..._ Bay, dedi, bana yüzme öind.I 
Nereden misiniz? 

Çocuia sordular: Genç erkek tatırdı: 
- Çiçekler nereden ne- - Ben yüzmek bilmem ki! 

fea a!ırlar.. - Öyleyse ben ıize öireteyiml. 
Kartılık verdi: Gördünüz MU? 
- Sakamın albndald kfi. Çocuk ağlıya ailıya poliıin yaal-

çük delikten! na aoÇldu: 

Oanlma, deme, neden l 
Alı§tım hemen hemen~ 
Sebebini bilmeden, 
Yolunu bekli7orum.. 

- .IJ&y polis, bay polis! 
- Ne var çocuium, niye aill • 

7oraun? l 

- Hiç, buradan çocuiunu ka., • 
betmit bir baba ıeçti mi, ıördüna. 
mfi? 

Sordu 
Operatör karısına aordaı 
- Gözl6ğüm6 b& yerde ~utm• 

f UID. 

Karuı aordu: 
- Bqfin hiç ameliyat yaptm mıl 

Kaç Lira 
- Bu apartımanm kiraıı kaç lira( 
- Ayda dört .,az. 
- Burumı timarhane olarak kal,. 

lanacaklar deii) mi 7 
- Neden? 
- Akıllı adam dört yüz lira verlP. 

tatmaz da •• •• 
Oirendlm 

Genç im eöylecli: 
- yeni piyano hocam çok iJİ .•• 
- Sana neler Cliretti? 
- Çok f8Y; 32 Yatında olcluiunu, 

bekar olduiunu, aylık kazancınm 200 
lira olduiunu öğrendim. 

BotUll& deiil emek, 
Bir umduğum var elemek.. 

' Böyle mi acap sevmek? 
Yolunu bekliyo~·· 

Bu da bir bahanedir •• 
Zaman da sanki nedir? 
Tam on alb senedir, 
Yolunu bekliyorum! •• 

.•' bea. t 
- Nipnlm, bizim ahçıya ~-.. • • ' 

- - •- :....!...!--:.J de llilmiJo,...., -Daha feaaaı 1- ..... - . 

Yarı Yarıya 
- Bana bir lira borç ver. 
- Al elli kurut! 
- Bir lira utedimc6 ..• 
-,Elli kurut Jine, yan yarıya by-

betmit oluruz. 
Gitmedim 

- Afrika bakkında bir kitap ,... .. 
~··· 

Jlisalaçı 

- Kocamın Mai bu halde ıCSrmeai itime ıelma; klrk manto yerine 
hir tat bebek alıp ptirir.1" 



SON POSTA 10 fa)fa -===== ==================--=-=====---===ııı::::==-------==--mmı======================:::;::==-=====================================~~; 

• 

. 
........................................................................................................................................................... .-

Mevsimlik Şapkalar l :ı~z;•:: · C, k V E k 
uz e ı a et e te 

Çizgiler .. 
için Tavsiye 

Bugün herkesin tudik ettiği bir teY 
var: O da umumiyetle Jailann cilt i
çiıı faydalı olduğudur. ZeytbıJai, ba
demyai, yağh bir ıüril kremlerin yüze 
siiriilmeai hep bu hakikatten ilm gelir. 
Bu yağlar ne kadar sade bir halde kul
Janıhna o kadar çok tesirli oluyor ve 
yahut zararı olmıyor. 

Yine, bugün her kadmm yapmaia 
mecbur olduiu teYlerden biri de ıüzel· 
J.iiini, sıhhatini muhafaza etmektir. Bir 
çok laboratuvarlar bu uğurda ça}ıf ır • 
ken, her gün bu alanda yeni bir icat 
olurken kadınlarm etrafta kıntlk Jiiz· 
lerle, bozuk dltlerle do)a,muı çok 
blytik bir ayıptır. Her kadm cildine, 
stizeJliiiııe itina ederek bu ayıptaiı kur
tulmalıdır. Buna yardım eden teyler • 
den biri de fUdur: 

Ahmlf gram kadar hintyağı alacak
sinız. Yağı biraz ısıtacakıınız. içine bir 
çay kqığı kifunı ruhu koyup iyice ka
rıttıracakıınız. Bir titeye dolduracak -
sınız. Akşamlan yatarken yalnız çiz
gilerin üzerine, bütün yüzünüze değil, 
bu yağdan sürüp yatacaksınız ve bu 
yağ bütün gece yüzünüzde kalacak. 

Bu şapka mevsimin en kullanıhtlı, ile giyilmez. Bir kant yüksek topukla Sabahleyin temiz bir pamuk parçasile 
en güzel ve tık modellerinden biridir. da r-ır· kin .. .. .. B ka aln temizlenecek. Eğer bu tedaviye mun· 

:r gorunur. u f&P y ız 
Herkes, yani yqlılar ve genç kızlar da • • tazaman devam ederseniz çok feydui-
kullanabilir, spordur. Yani fantazi bir spor bır kıyafetle gıymeie mahsustur. m görürsünüz. 

elbisenin ve meseli: ipekli bir çay el- Gri fötrdeıı yapdmıttır. Kordeliaı da -· Yatakta' OkÜrken ·
biıcsinin ve yahut fantazi bir pardeaü licivert aop-eıı kordelidlr. 

Bir~ bayanlar, ~ genç kızlar Baaün üze pyet tak 'ff .ade bir elısi de gayet tak olur. = 

Ev Kadını 
Neler 

Bilmelidir? 
Bir çok eTlerde 

gayet kıymetli esiri 
ıaz lambalan var-
dır. Bun lan bazısı 
atma: a, satmaia 

1 

kıyamaJDlf, 

köteaine atmıf. 

Tozlar içinde bı· ~M!llılıl 
rakmıttır. Daha 
hatırtinular ise 
belki daha ~ bir 
yere aaklamıtlar· 

dır. Fakat ondan 
iatifade etme9ini 
düıünmemiıler • 
dir. Eğer sizin de \ 
evinizde böyle 
lambalar varsa 
bunları masa lim· 
bası olarak kul • ••• 

1 
Saç/arı yatakta kıtap .okumaga pek merakb .·örgüsü ceket nümunesi koyuyoruz. Etek bilhassa bu ceket için çizi• 

dırlar. Halbuki yatarken okuyunca W- Et ... .. .. . . ::..--:..:•- __ ...:ı .... ;.tir. tir. Tabii bu kul'ftAAtan yap 

k ta 
.. ..ı_::._ I ... L • • eaıı, onu pınnç u.15 ....... ~nau&UT ___,. 

Oruma P yuze uugn• tulu ur,.,. ... az ue göz- v _11_____ •~....&!•- -Lut · · Önündeki ve arkumcleki ince 
l L_ı_ ondur Bu ..::....1- "zl . ft.Ullllr&UIU ucu _.. ve 7.u pınnç 

dh • ı· l :.~.::::: 1~~_:_· -~~ .:1;~m iğnesi de olabilir. Arzu ediline yaka· viicudün bem ayıf, hem de uzun • ır er ~uocııı ... ~-- ıgı 10 u,. _..__L._ c1a d- .._ · · ·· l .. .. • c1un _..J_ ~ tür' En· · · _ .. _1...a. __ ._ __ ,_..__ nm ıcuuuıa ört vç;y SU'& J>ll1llÇ or• u gorunmesme yar ~. ---· 
• ıyıaa Ya&a&la OIUllllUWID yaz. ' 

Şaçlan temizlemek ve çoğaltmak ·i- 1,...mektir. Fakat iti-..1- ku etli • güaü geçilebilir. Diğer taraflannm Ör· darlqtınr. Onun için eier bu • 
~ 7a.uau1Z VV ı- '- .. • ~::.,:_:_.ı.- -&~iti 

çİll fU tarif edecıeiiuıiz teyi yapmız. Bir ae ve sarfınazar edemiyorsanız, lfliı rıöisünü söatenfiii nümmaede IÖl'lllea· yapmaga nıyet emguaw,ın; ~-
avuç biberiye abmz. Bunun üzerine 'ff yataktaki vuiyetinizi düzeltmelİIİ· teainiz. Eğer yün iflerinde pek hünerli beraber yapınız. Gayet ıüzel bir 
Mr litre kaynar su dökünüz. Ceviz b· nlz. Lamba yataiuuzm bafucunda ol- dejilaeniz ve bu nümaneye bakarak ör- kıyafetine sahip olmut olununUS
clar büyüklükte bir parça da amonyak mah ve yatağınımı üstüne doğru sark- güyü Çlkarunazsanız, o aman bütün Ceketin kemeri aüecldir. ""' 
DJUDUZ. Soiuduktan IOlll'a liiziip ti· mahclw. Arkanıza bir çok yutık koy • ceketi dimdüz çorap örgüsü siW örii· örgü olabilir Ye yahut chfanda y 
teY• doldurunuz. s.çlanmza sürünüz. malwnız. Ve ideta oturur gibi hir va- nüz, haneleri üzerine iateneniz renkli bilirıiniz. Yalnız gayet sık dikJDli ... 

:et.eriye saç için olduia gibi banyo ziyet almalmnız Limbaden selen .,ık yünle, isterseniz kendi renginden bir niz. Örnekte tam on bir tane 
ivin de pyet iJidir, Livanla çiçeiini da kitaba vurmalıdır. yünle ve yahut flotla İfleJinİz. Her ilci- vardır. 

kurutur gibi hunu da kurutunuz. İnce 
moslln torhalarm içine doldurunuz. 

Banyo yapacağınız zaman bu torba • 
lardu birini suyun içine bırakınız. 
Yalnız yıkandığınız ıuya değil, çalka· 
lanacaiınız, temiz suyun içine koyu
nuz ve bu su ile çalkalanınız. Eğer 

banyodan sonra torbayı bir tarafa a

sar, kuruturaanız, bir kaç defa kulla • 
nabilininiz. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam 

)anınız. Bir elek • 
trikçi çaiıruuz. Günlük Biber Turf usu 

Beyendinin nasıl yapddıiuıı 
derim herkes bilir. Patbcanlar 
edilir. Kabuklan soyulur, dövülür• 
vanm içerisine biraz yağ, bir kafil' 
dar da un konulur, bir kaç defa çe 
Sonra içerisine pathcanlar atılır. 
bnfbrılır. Yarım kilo kadar da 
konularak pifirilir. Bu beyendi-lambaya elektrik Uzun sarı biberler tuzlu kay. 

tertibatı yaptı • nar suda yumupyıncıya kadar hq-
rıp bir prize rap- )anacak. Delikli kepçe ile buradan 
tediniz. Yalnız çıkanhp soğuk suyun içine ablacak. 
onların karpuz • . Tepeleri delinecek, yukarıdan ap-
ları ekseriya ıeffaf olduiu için ma- iı sıyrılarak içlerinden suyu akıtı
aa lambası olarak kullanılınca gözü lacak. Yalnız bu zaman biberlerin 
rahatsız eder. Etraf1na parJÖmen • zeclelenmemeaine dikkat etmek la
den ve yahut ta kumattan bir aba- zımdır. Sulan akıtılan biberler bir 
jur yaptınız. kavanozun ve yahut ta kasenin dibi. 

Omlet te bayağı berblin biJdiil 
bi pifirilir. Yalnız bazılan omletİll 
ne un da koyarlar. Yumurtullll 
bozar. Yumuna,a hiç bir f81 

yum. y almz bir parça aüt ko 
daha .._.li olur. Omlet ..-. ...... 
IOlll'a ...- beyendiyi koyup 
'ft tabaia botaltınız. Gayet h.fil 
lezzetli olm. 

Resimde a~:~:-üz masa Jimbuı ne bir dizi aıralanacak. Üzerine tuz· .~uquaa Cevlzll Pathca11 
ifte böyle gaz limbaamdan çevrifmit lu ve aanmuklı airke dökülecek Cevizleri ayıklayıp dövü1aüz. 

b
. 

1
A bad böylece kue ve yahut kavanoz do- kıl d ~ iz 

11 anı ır. luncıya kadar kat kat döıenecek ve ıcaQIDlZ sı mazaa övec~.n * ince ince kesiniz. Çünkü düvüliil'cı9 
Yine Umbal•r öylece bırakılacak. Akpma tur§U vizin yağı çıkıyor ve lezzeti 

B mod odalar • • tü bl hazırdır. .... u sene em IÇID p • _ ~ .. --· . __ - ·· Patlıcanları da ince ince kealp -
çiminde lambalar kullanılmaktadır. min edileceği için ayni zamanda ilrtiaa- Burada örtüsü, peçetesi, çaydanlık cek olan bu takım gayet zariftir. İtle- kızartınız. Cevizi, ıirke, zeytİfl!d 
Bunlar resimde gördüğünüz gibi oda· di kıymeti de vardır. Reımimizde ıize örtüsü velhaııl her şeyile tam bir çay mesi de o niıbette kolaydır. Reıme iyi-• sulandırınız, içine isteraeni~ bp.s 
nm duvarlanna raptedilince gayet tık bunlardan b"ır nümune takdim ediyo- takımı örneğini görüyonunuz. Renkli ce dikkat ederseniz bunu kolaylıkla j sarımsak koyunuz Ye patbcaola'"' 

olur. Hem de az mumla fazla ıtık te-
1 
ı:uz-. , veya beyaz keten üzerine renkli iflene- yapabilirsiniz. ı tüne dökünüz. 



.. • .............................................................................. i .......................................................... .... •••••••••••••• ~ J ,., 

Başka MemJeketlerde 1 apy asalı: D d·kı . 
r organın e 1 erı 

Bir sün adamın biri it bulamaym- Sesler aahiden de yorganın birinden 
ca köylerin birinde küçük bir han a- seliyordu. 
çar. Çok parası da yokmut- Onun Ertesi günü hancı hemen yorgan~ 
için bütün karyolaları, yorsanlan fi- aldıiı dükkina koıar. Yorganı neı-e-ı 
lin eakicilerden alır. Onlan temiz- den aldıimı. sorar. O "ı&JDan dük .. 
ler, yıkatır, hanına yerleıtirir. Ha • kincı hancıya bu hikayeyi anlatır: 
nın açıldıiı gün hemen bir yolcu ge- 'u yorpnı ben arka sokakta bir '~ili 
lir. Hancı eıyalannı yukarı çıkarır. den aldım. Bu evde bir kan koca Uei 
Bir odaya yerleıtirir. Biraz sonra bunların iki çocuğu otururdu. Ana ... 
yolcu da yemeğini yer. Yukarı yat. leri hastalıklı idi. Bir gün babalan! 
maia çıkar. Fakat tam dalacağı aı· da haıtalandı öldü. Arkadan anııo
rada ccüfiiyor musun kardetim, ya leri de ölünce iki çocuk evin içind~ 

H ))1 · • d • d ö.. •f ç ~' h .. bak h sen, sen ÜfÜyor musun?» diye bir yalnız kaldılar. Yiyecek bulmak i9'n 
Buracıa sördüiünfiz çocuklar, •İ· ayat 1 gıaı eram. e ::nmı I o- ... ayvana en ıyı an, onun uy· sea duyar. Gözlerini açar, etrafma her gün bir teY satıyorlardı. lkfai 

zin cibi mektep çocuklandır. Kucak· cuklar arasında bır ~ yva:.C ara larmı, yaramazlıklannı bilen çocu· bakar. Kimseyi ıörmez. Gene söz· de pek küçük olduiu için çah!&ıdı• 
larındaki hayvanlara bakarak bun· b~d b!arıkedfl». J&b~mkuzuıf. ekr çoc e- ia öiretmen ıiizel bir hediye ver· lerini kapabr. Fakat sene ayni aeai 7orlardı. Sata, sata, mn içinde ~-
lann b • ha--w•t L-L .. eainden TUi e ır 1, ır ı Uf, neyse d o~ı k d • d L--L b• k lm 

u reamı 3 ·- ~ bir hayvan btiyfibllÜf. Sonra hepıi mit- Siz de evinizde böyle bir '-a,. • uyar. cc r:_YOr musun ar eflDl, .~a 70~ an __,..a ır teY a a 9." 
çektirdiklerini zannebneyin. Hayır, unla mektebe . . B:ı-::ttü bo~ı.:: 7 aen, aen iifüyor musun?» gene ıoz- bu kardet buna aanlıp yabyorlar. 
bayır, bu resim mektepte almmıtbr• b n ptirmıt- .. ~.. • van ,, ...... yor musunuz. lerini açar, bakar, kimseler yok. hem de birbirlerine «Üfiiyor mu~ 

1 H f B • ı • Kalkar, etrafı araftınr, kümeyi bu- kardetim, ya aen, aen ÜfÜYOI' m~ ~ Oyun: 

Ben Hangi 
Hayvanım 

a tanın J m ecesJ lamaz. Eıya~ı top~r, ~!°.iı iner, •un?» ~~rdetim ~i~e aonıyo~lardl., 
hancıya «aenm bana orttüjüo yor· Bır sun ev aahıbı çıka ıelır. Bune 
sanlardan biri konutuyor. Ben bu· lardan kira ister. Karde,ler para11 

Arkadaılannızla bir araya gelin· 
ce bu oyunu oynaraanız, çok eğlenir· 
•iniz. Evveli küçük küçük kağıt par· 
Çaları alınız. Bunlann üstüne, kut, 
halık, hayvan isimleri yazmız. Bü
yük, büyük olsun. Eğer süzel resim 
Yapıyorıanız, o zaman ir.imleri a)tJ. 
na o hayvanın resmini de yaparsa· 
nız daha iyi olur. Ve yahut belki, an. 
neniz, ablanız, aiabeyiniz aize bu 
reıimleri yapıverir. Yahut ta ıiz mec 
mualardan, gazetelerden, kartlar • 
dan böyle r.eaimler keser, kağıtların 
&zerine yapııtırırıınız. Kliıtlar ha-

Bunlar Hangi Yoldan Gidecekler? rada duramam, gideceiim der.. veremeyince, bunlan kollarında 
Hancı ccaen akf&IDdan çok içtiıı, o- tutup kapı dıprı atar. Dıtanda ku, 
nun için sana öyle ıelmiıtir» der insan boyu. Fakat ev sahibi ıöz dine 
ama, kandıramaz. Yolcu paracını ve- lemez. İki kardeı gene birbiı leri .. 
rir. Efyalarmı alır, çıkar, aider. sarılarak, evin arkaıındaki bahçed• 

Ertesi akf&ID batka bir yolcu ıe- karların içinde yatarlar. Sabaha ı«
lir. Hancı bu yolcuyu da ayni odaya dar soğuktan dona kalırlar. Ev saJd. 
koyar. Fakat o da yatınca ayni sea- bide kiraya kartıhk bu yorpnı allf 
leri duyar. Etrafı araıtırır, kimseyi satar. Fakat çocukların sesi yorga. 
bulamaz. O da etyalannı toplayıp na seçer ve yorsan da konlııur. ltıı 
aıaiı iner. Hancıya duyduklarını te yorganın hiki.yeai. 
ıöyler. Hancı bu ıefer hiç seaini çı· Hancı bu hikayeyi duyunca pek~· 
karamaz. O yolcu da ıittikten sonra zülür. Hanına dönünce yorgam yGıı 
kendiıi yukarı çıkar. öteye beriye , ke kaldırır. Bir daha da oııu lt..ullanc 
bakınır. O da ayni aealeri du)·ar. maz. 

:ınrlandıktan ve arkadaşlarınız da G s·ı · d K J 
geldikten sonra her çocuğun arkası· eçen 1 mecem1z e azanan ar 
na bu ki.ğıtludan bir tanesini çen • t 2 Birinci Tepin tarihli bilmecemizde No. 6 da Ziya. Ankara Ziraat Bank 1e~ 
gelli iğne ile iliıtirininiz. Fakat çe- birinci ikramiyemiz olan bir mektep çanta• kontrolor Naci kızı Cemile. 
tuklar kendi arkasında hangi hay • ..nı Gazi Omıan Pata orta mektep mııf LOSYON 
1 l ld ~ b"Jm. B k d" li d b" k k"' ta ti ki d Ş 1 "d 3 ten 219 Mevhibe kazaDDUfbr. Talili oku- Kumkapı Valipaşa yokutu No 114 tcı vanm iami yazı ı o ugunu ı ıye-· I ayan e ı e n e ır oca aae nça ıyaca ar ı. wı ara ıı e • 

1 
1 b ld b 1 d"" k • 

d • .. . . yucumuz a atan u a u un~ .. ııer. a- Olimpia, İstanbul kız orta mektep 523 ŞU. cek •• Bu da bitince her çocukken ı ıütle miyavlıya mıyavbya mutfak ceklen en kııa yolu ıoıterıvenn ku· z•nanlann pazartesi, cumarteaı 1t1nlen &i- kiif 1 t b 
1 

b" . . kt 3 B d 32~ 
h · · k Jk" k"" ··k k d Belk" • 1 • d k • d hediy l . . e, s an u ırıncı me ep en arkaıında hanai ayvanın ıamı }azı- kapısından çı tı. ı uçu ar et zum. ı aut enn en azıcı ııze leden ıonra idarehanemiz en e ennı Recep. 

b oldujunu bulmağa çahpcak. Q. bahçenin bir kötesinde ellef';r.e ıe- de verirler. Siyah çizrilerin üıtün. •~mala? lazım.dır .. !Af°: .okurlanmızm he- MUUHTIRA DEFTERİ : 
• • I'" 8" k d • • dik) • b" ki (ardı tlamak k. Y 1 b 1 dıyelen poıta ile KOndenlir. nun ıçın, meae a: ır ar a aıına &lr çır en ır yuma a oynuyor • den a yo a nız eyaz yo • OYUNCAK Lüleburgaz tüccar Birri oğlu Bedrctt~ 

dip soracak uben dört ayaklı mı• Sltün kokusunu alır almaz. Hemen )ardan gidecekıiniz. Ufak kedilerin letanbul 44 üncü mektep S/C den 419 lıtanbul 44 üncü mektep 2/ B den 110 Ni. 

Yım ?» Arkadaıı onu çev~İp arkaaı· ı annelerine doğru k?tmaga ba~ladı • önünde ok ipretile ıösteı ilen yer • Semahat, Afyonkarahisar noteri Şakir oğl~ hal, Antalya G. M. ~emal mekte~i t l 9ı 
na bakacak Eg~ er mesela arkasın • lar onlar acele ettıkçe yolları UZU• d ba 1 ak An k :ı• • Ertuğrul Şehremini Tekke Sokak Ereili Mehmet, Kumkapı Bahpaşa caddesı Noı • d" ' . k . k en f ıyac aınız. aç t!uınm • . 

1 
nk K 

da «at» adı yazılı ise «evet» ıye· yordu. Çünkü bahçede bırço çıçe .. .. dek. . .
1 

•. • mahallesi No. 19 da Feriha Çe e , asta· 114 te Vitlchem, Ankara Genelkurmay Ş. 
cek. İtle böyle sualler ıora ıora ken· tarhları vardı. Bunların aralanndan onun 1 on ıpretı e go~terılen yol- monu Hanife mahalleai ÇukurçCfllle ıokak 1 O da binbaşı Kizım Aras kw Mesade~ 
d• k d 1 lan adı bula • d 1 ak lazımdı Fakat aceleden dan çıkacaksınız. Haydı bakalım, No. 22 de Necla. Bahçekapı Selamet han No. 27 de Yerça~ ı ar asın a yazı ı o o atm · . h b 1 ·· • • URŞUN ,., a. • ~ • J • • • •· • k 8 1 "d" k'" wıdını değİ§tİ· b" tikleri yoldan bir daha geçı· §UDU emen u up gonderın, bı.z de DOLMA K ~ nıg, Ankara k.tısat Veki.I tı Dcnız muat "' 
ca · u unca gı ıp k a~. h a· ır 1

81 lk. . d rt k b ızhk • size hediyelerinizi yollıyalun. Beylerbeyi Yalılar caddesi No. 5 7 de al- prlığı limanlar umum müdürlüğü birin1 
recek. Bu ıefer bat a ır ayva~ yor ar ı. ııı e a ı ıa ın -===== bay kızı Nuriyezdan. Kastamonu P. T. T. mümeyiz Asaf km Necla, lıtanbul kız or~ 
dı arkaıına iğnelenecek. Soracagı ~ 1 kontroloru Vecihi oğlu Cengiz Araılı, Ye- mektep 1/A dan 147 f. Uçin. 
nız sualler öyle sualler olacak kı Tuhaf ••yler: Sınıfta nibahçe Çayır Cad. No. 5 de merhum Hak- LAS'J1K TOP 

bunlara yalnız evet, yahut hayırla Baba ile Oğul 1 H.~ Ad la Bey kızı Faika. lmıir Birincikordon Cen- lıtanbul bı"n'ncı' mektep 4 B den 30J ' da v ..... -en - amın cem'i a· deli hanı No 130 da Ziya. 
cevap verilecek. Oyunun sorıun damlar ya çocuiun ,. d" DOLMA. MÜREKKEP KALEMİ Süheyl&, Fenerde binbatı Kemal Ünal oflu 
en çok kağıt değiftİren çocuk oyu· Oilu - Baba kapının önü."lde fa· Olker?' cem 1 ne ır Akearay 922 No. b konkoktoru km Se- Zafer Güngör, Cumhuriyet orta mekte~ 
ııu kazanır. kir bir çocuk bağırıp duruyor, ver de vim Yunus, Ankara tıkdevrim okulu aımf 275 Hüsniye Güner • .................. F ........... ~i" .. i .................. - ıuna bet kurut götüreyim. Olker - iki! efenr.lim. 

27 

3/B den 124 Nesrin. Divanyolu Cebeci So. 

ay a 1 
Baba - Peki al bakalım. Ne ol- H H ft s· o k 

Bilgiler mut bu çocui• neye bağmyor? er a a ır , yunca 
Fok balıklarını içinizde bilmiyen, Oğlu - Hiç! .. Bet kuru9a üç PO"· Nuhun Gemiıi 

...,...ıdır bilmem? Sahiciıini elbette takal diye baiırıyor .• 
aönnemiııinizdir. Fakat ainemıJar- Hırsızia Çocuk 
da. en çok gösterilen hayvanlardan 
biri foklardır. Bunun sebebi fokla· Bir ıün çocuğun biri hir kuyunun 
l'Jn öteki hayvanlar ıibi inaa1ıdan batına oturmUf, hün(iir, hüngür ai· 
bçınamaaıdır. Onlar hiç insan gör· byordu. Derken bir hıraız bunu ora· 
llleaeler bile gene birin~ yaklatbiı· d ailarken ıördü, dayanamadı aor· 
ll1 &Örünce yerlerinden bıledkımı~a. d: <eoilum niye aibyorıun?,, dedi •• 
llla.zlar Bunlar hem kara a, em bak B 
~uda Y~tarlar. Fakat vakitlerinin ço- Çocuk ta ccK~y~ya • ıyorum. oy· 

(ArkUJ var) 

1 

tunu denizde eçirirler. Bir taraf • numda da ıümüt bır kolyf! vardı. 
1-n yüzerler, b~ tataftan da tıkanır· Zinciri koptu, içine düıtü. Şjmdi .. ne 
la.r. Hiç acele etmezler. Çok .obur • yapayım bilmiyorum, eve gidersem 
dıırlar ama balıktan batka bır teY annem beni dayaktan öldürecek» Bu ıördüjünüz sevimli oyuncajı tanesinin de ralmz kapaimı alm. İtte ıiz de öyle yapınız. Ot .ki resim· 
)'enıezler. Tek tek değil, kalabalıkb~a Bunun üzerine hınız hemen soyun· yopmak için evveli bu ttami sazete- Bunun içine resimde r&"düjünüz ıi· lerin de her birinin ~ltlarmda nokta· 
d 1 ı H • • alan ır h ;izgilerle ayrıhnış bher parça var • 
... o adıır .ar. ~sıdnuklın _!'iv k"t anaç du, kuyunun içine ;ndi, aradı, tara· den keıip ~ıkarm. Olduğu sibi ince bi, iki kutu içinin de uçlarını seçi • İtte o parrayı noktalı d:zgilerden ar· 
.,.er edır Dorur a.-. va ı 1 d F-'- t b" uka .. . t . -•-- amkl G '3' 
fok 1 . fta kad 1 nna ba· dı, hiç bir tef bu ama ı. ""'a Jll-1 ır m vvanın uzennc yapıt ınn. rın ve o.....-. oraya z ayın. e- kaya doğru katlarsanız, resimler a· 

a tı ha ar yavru a . 1 . d d--•--.-- Mı- h. . • • . kaa da zamk .:a..:ı- . • • 
icar. Altı hafta sonra yavruıunu ıır· karı çıkmca ne elbııe erı, ne e ço- Kuru uauuı sonra ınnın etra· mının ar ma ..... ...., onu yalda dunır. Sonra .bunlar ıstedıgı-
tına alır. ileri doğru açılır, ona ~- cuk vardL Çocuk kOClt. hırsızı kan· I fmı oyup ayn ayn ~~ran. Ann-:Uiz. da kibr_it kutulanna pplftırm. .. ":~l- niz ıib~ ıeminin içine )er~eştir!lir. 
inek öğretir. Tuhaf deiil mi?. Bütün . d kuyuya indirmit- Kenditi de den Uri tane bot kibrit kutusu ıate- nız reaımde bunun arkadan ıoru • Hazreti Nuhu da ıeo• aynı §Oktlde 
lnıra auda ıeçen bir hayvan bile ôi· ı .;:,leri alıp kaçllHfb. j yin. Bunların iki tan~ıinin içini bir nüıünü ıöateri)tona. Gördünüz mii 7 ayakta durdurarak ıemiye koyun. 
l'enmeden yüzemiyor. 
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Yazan: 
K•dirca11 

Ka/lı 

Kemal Reis Haykırdı: -- Fora Yelken 
Fora! V ardiyan işbaşına!. 

Karamürsel sağlık suyunu 
istiyenlere müjde: 

içmek 

Karamürsel E elediye Başkanlığın2an: ·uf 
Karamürsel fındıklı sağhk suyu sat cı~ı lstanbul Çenbırlı 0,, 

civarında ve tramvay yolunda 30 ııo. h dükkanda kırk kiloluk 8' dr 
dıklı ve üzeri mUhlirlU ve ı ' şe ile mantar Uzerinde etiket >8 P

11c"' 
rılmıı alameti mahıusalara dikkat edilmek lazımdır. Beher daP19bıol 
na için yüz otuz yedi kuruş fiatla sathrılmaktad r. Damcana ro ıc' 
damacana iadesinde satıcı geri verir. Bu suyun raporları •Y' ,1' 
oeşredılekdir. Suyumuzun mikdarı az olduğundan lstanbul'a • 0

' 

yevmiye otuz damacana su gönderilmektedir. "6430., 
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OSMAN~ 1 SALTANATI GÖÇERKEN / 
•..., 

NUBKALEM 
(MI tar elle devrıaıa farlb ı ) 

• Her hakkı mahfuzdur. ... • Yaı.an : zı,. Şakır ..-----------.. 19/10/a6 _ 
KURŞUN KALEM No 180 

Birbirine Zıt Fikirler Karşısında Cidden 
Doğru Düşünenler De Vardı 

Mekteplllerln, MUhendlslerln, Resaaml•11n, Devclirin 
lhtl1acını temin eden her cins kaleml yapmaktadar. 

Her k11111sl1eclde ••tll1r. Ecnebi mUmesslllerlnden 

kat'lnen Ustan ve ucuz olan çe9ltl•rl •talıd11dır : 

801 No. lu Mektepli kurıun kelemi 
501 No. lu 1, 2, 3, derece a rtlikte rHim kurşun k .. leml 

DAGDELEN 10 muhte'lf aertlikte en İJİ c na kurıu.1 k alem Buıün müsakere, (Amsika manda· muhtıramtzı aribakere edelim. Ve ,M- Çünkü pek ruhlu bir meaeledir. 
•ı) na dayanmıt ve pek hararetli tekil rian, v-lr:it seçinaelubıin ltir karar itti- / •.•tanbul murahhaaı Himi Be:r - 1a
alıııııtı. Bu müzakerenin eaaaam; kon· laaa eclelım. mail Pata hazretlerile Bekir Sami Be
~nin toplandıiı ilk aiinlerde huauai Mmtaf a Kemal Pap - Bu meaeleyi, yefendinin fikirlerine İftİrak ederim. 
bır içtima yapan •e DUU1da taraftan o- encümen reiai (1) olmak dolayıaile izah Her halde bir miizaherete muhtacız. Ve 
lan yirmi bet azanın ha~ırladıj'I bir ~eyim. Bu muhtıra. muhte~.iyatı, en • ı bunun en İptidai delili de; devlet varİ· 
(11ıuhtıra) teıkil edecekti. Bu muhtı· cümende okundu. Bırçok muzakere ve dalının, ancak borcumuzun faizine te
l'ada, haıhca (Amerika mandaaı) ın· münakqa edildi. Fakat kat'i karar Ye• kabili edebilmeaidir. 

1011 No. la Muan•o• kurfuıı k•lemi 
99 ,, T ıç ı kurıun kalemi 

701 ,, B • · C, 2 aertl'kte devair lçln Kop1• ku fUD lııelem i 
702 ,. A, 8, C, D, Renkli kopya kal"mleri 
901 ,, bir ucu k ırm z, bir ucu m••i kalem 

1312 ., 6 renkli krılem 

1323 ,, 12 renkli kalem 

dan; ve bu manda kabul eclilcliii tak· recek tarzda kanaat tahaHül ebnecli. ı Erzurum meb' Ra'f Ef d. d' 
1 

• • uau ı en ı -
•rde, • koncre mukarrerat ve müza· I Evvelce, heyetı umumıyede okunmak· Manda aleyhind .. _r 1 d" 

k ki
• . h l _ _.ilın. e aoz auY e ı. 

eratını takip etmek üzere Sivaaa ıe- aızm te ıf encümenme ava e ..,.. •f· l .1 F 1 P On • 
1 • B • B be 1 b' d f d b d k amaı azı llfA - a cevap verır 

NURKALEM : Türk yapısı, ucuz va UstUı1Ur. 
NURKALEM : Har TUrkUn elindeki kala'n olmahdır. 

en • Amerikalı sazeteci ( M .. ter ra· ti. u ae P e ır e a a ura • 0 U• t d be bul d 
) d h • · • k • arz a uzun yanatta un u. 

-.ıı ın, elli bin kitilik bir amele or U• nup eyetı umumıyenm no tai nazan B k' S . Be kr ) t .1 • kl'f e ar amı y (te ar - smaı 
au celbedecetinden bahtecliliyordu. taayyün ettikten aonra tekrar te ı en· Fa 1 p h 1 • • .1 • • 

ı · • .. · · k k ,. kar zı •t• azret erınm tamamı e ıtlı· 
( atıtrat olarak ıunu da arzeclelun cumenme havale edılere at ı an k • w. • 

ki, Muat f K 1 p bu •asetecİ• •ermek iatemiftik. ~~ ettısım beyanatına yalnız bır teY 
a a ema Af& • ılave ed w• K h be ' d 

nin Sivaaa ilk ıelditi sünl~de kendiaile Bir MUnakaf& . ~egım. arım mu are am e 
bizzat •ö .. • ünuip •örmüt; bu I . . . ıalıp aıfatıle çıkarak iftirak etmif oldu-

• ruımeyı m • amaıl Fazıl Pqa - Bekir Samı Be- w p · k • • ·· ı·kı 
aenç Amerikalının bütün fikirlerini öi· • . . . • ecl • K bed k ıumuz arıa onpeamdeki mutte ı e-
renıniti.) yın ~~e JJtırak 61-UD. ay ece rimizin bize tallmil etmit olduklan ıe· 

vaktımız yoktur. Eaaaen meaele de ba- raiti malu·me ·ı b • d' k h 1 • • • • • • ı e u, tım ı o unan mu • 
Hep mende mese ı aıtleımıttir· Tam ıatiklal mı; yokaa tırad k. t l'b' . ka ed'I k 

Ş. d' · ak • 7 ... • a ı me a ı ımız mu yeae ı ece 
un ı aıra, bu muhbranın müz ere- manda mı kabul edecefız •• • eapıt e- ı h . . . d h uhill" • 'k 

•İn ı· b" k .. • t • • • b d B"' l üh" o uraa, angıaınm a a m 1 ••ti . e ge ınce; ırço zevat, aoz ıa emlJ- deceiimiz karar, u ur. oy e m un l·ı ld v 1 1 • 
lerdi. Fakat Muatafa Kemal Pat•• hiç ve ehem olan bir meaeleyi tekrar encü- a 

0 uıu an •tı ır, zannederım. ) 
kiın .. d 1 k d' • kr h t• (Arka11 var aeye aoz verme en evve , en w mene, ondan aonra te ar eye ı umu- - -- • • -- · • · . · · · ·-
f\l &Özleri aöylemifti: miyeye havale ile vakit seçirmiyelim. 

- Bu muhtıra muhte'Viyatı hakkın· ft uzar. Zamanımız, kıymettardır. Bu· 
da müdavelei efkira bqlamadan evvel, na bqün, yarın, yahut öbür ıün her 
bazı noktalara nasan clikkatinizi cel- bide heyeti umumiyecle bir karar ve
betınek isterim. Bu raporda; meaela relim. Encümende vakit ıeçirmiyelim. 
Miater Bravndan bah.aedilmekte Ye el· 
li bin kifilik bir amele ordusu setirile· ( 1 ) Mustafa Kemal Pap, ayni zamanda 
~etini aöylecliii zikrolunmaktadır. E- (Teklif Encümeni Reisi) idi. 
fendilerl. Miater Bravn, «Hn, hiçbir ••· -=""""'"=====::::o::====-ıı::====================== 

lnhi•arlar u. Müdürlüğünden: tini aöyledifi zikrolunmaktadır. Efen· 
diler 1.. Miater Bravun. «ben, hiçbir ••· 
fab resmiye ile •arlpDGyonun. Tama· 
mlle Jauami Wr santte slrilftiJ'Ol'Ulll» • ·- .1- Kabatafta illta olnnecak 45000 lira bedeli ketifli ambar binası Jra • 
.u,ar. Ve hattaı Amerikanın, manda~ pah zarf UIUlile eksiltmeye konulmuttur. 
kabul ecleceiDü delil; belki etmiyece• Şartn 
iini aöylüyor. Onun için aözleri Amerİ· 2- ame ve projeler 225 kurut mukabilinde Kabata,ta levazım 
ka namına delil, kendi na•madar. tubesi v,aaeainc:len alınacaktır. 
Mandanın ne olduj'lma keedW .ı. ltU· l-Ek•lll .. r/11/W.....-. .... ., ..-.-• .- aat IS te 
llÜyor. «Manda; aiz ne d......m, odur• ICllbatafta levuun ve lllflhayaat tufwi WmllDdlıld alan komie:JODunda 
eliyor. Bu muhtırada mWdm olarak yapdacaldır. 

baanda meaeleai vardır. Bunun hakkın· 4- Jateldllerin kanunun tarifesi daireaiade yüzde 7 ,s muvakkat 
ela müdavelei efkir etmezden evvel, on 
dakika iatirahat edelim. aüvenme puuile birlikte bpalı mrflan t&JİD olunan 1Utten Wr aut ft'• 

ilk alz vel yani aat 14 e kadar komiayon reisine verilmeei lizımchr. «6640» 

1 
o 

let...bul .. ıedlr••I lllnl•rı 
S.:ıelUc 

1 
Muatafa Kemal Papnın 'bu ahi.ini 

llliiteakip, celse mUT~ten tatil edil
lllitti. Şimdi muhtelif paplara •1" • 
lan azalar arasında, hararetli bir mtina
kata bat söatermittf. Fakat fikirlerde 
bir tevazün ve iatikrar huaale •eı ..... 

mubemmea Munkkat 
klraa te•laat 

lbifti. S"- ·.a:---a.. C!.a- ·.a.·-op M. Sürp .t.-op mezar~ 
İatirahat müddeti hitam 'balap ta cel· ... .., -.ur- ~I" -., -s .... 

ae açıldıj'I zaman, Mustafa Kemal Pa· an11m..lan 49 metre lllUl'Üllaı ana 60 4,60 
,., Takaim Sfirp Aaop M. 430 metre murahbı ana 160 11,21 

- ilk aöz, va..ı Be7'ndlr. Yakanda Mmti, 1mellk muhammen kiruı ve muvakkat teminatı 
l>enıiftı ... Kara Va..f Be:r, maa••· pm1ı olan analar 936 aeneti MaJll sonuna kadar kiraya verilmek üze. 

l'1la tarifi ile aöze ıirifmit; man .. ,... re ayn ayn pazar-.; konulmuftur. Şartnamesi levazım müdir~ 
"•tta bulunduktan 10Dra, «•İl' kere e-

Fazla itina ile. bilenmit 
ve yumu~kh§ı sayesinde 
JRUFLEKS biçaklari en 
inca derinin üzerinde ka· 
tife ~bi kayar. Bunlar ilci 
taraflı her nevi t~ m• 
kinelerine uymaktadır. 

TRUFLEX 
HG U.I. PAT. OflF. 

• aıades 

Denizyolları 
JŞLETMESl 

Aeeateleri ı Kar•k4J Klprlbatı 
Tel. 42S6ı • Slrkrel MlblrclaraaJe 

Hao Te,. 2~740 

Ayvallk Yolu 
MERSiN Yapuru 19 Birinci 

teırln CUMARTESi ıl1nll saat 
19 de IZMIR'e kadar. "6553,, 

Mermin Yolu 
ANAF ARTA Yapura 20 

Birlncltetrin PAZAR ı&n& uat 
IOda MERSiN'• kadar. 116555,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM YARUfU 20 

Birincil•trln PAZAR ılbaü aaat 
20 de RIZE'ye kadar. 116552,. 

DiKKAT 
Yolculanmua bir kolaybk 

olmak tlıere Genel aayım rDnO 
olan 20 Birlnclt•tri• PAZAR 
pi kalkacak vapurlanmazla 
pdecek Jolculanmuı: CUMAR· 
TESI akıamından yapurlara 
pebileceklerdlr. 116554,. 

aa i _ _.Um d -ıt-'"Br. Puarbia siımek iatlyenl• hizalumcla aiieterilen muvakbt ( • tibarile mandayı kabul-• e, ~- Toplanblar, Davetler 
fel'ait hakkında bll&hare s6rilflriz• teminat makMz veya meldu .. 1e beraber 11/L T.,..U. 936 alı ıünfi 

) 
•ellıİfti. aat ıs te daimi encimende bahmmalıdJr. (B.) (1393) ••kertik Daveti 

Alatehir murahhası Maclt Be:rı - * * Xacl.a,. aakerllk ........... , 
lfeyetf umumiyece UJI mtizakere etin.- 1- Evvelce il&n eclildiii üzere 935 L 
cek 11ıeaele; ıimdiden aonra yalms :r•· Hep91ne IS .. deiel' biçilen Fatihte Sançhanehapacla Amca H6- T.,.. celbi yapılac:akbr. 
llJ'abilecek miyiz, 7qıyamı:racak mı • .aeyinpqa mecla-••W- bulunan Jllnlm'f baraka mbzı ahlmak tizere 2- iki aenelik ve iki aeneden fazla biz. 
J'ız •• Mandayı; ne teldi n aurette All• ez.. ...... __ • inamı -:Lltı..llıu:._.:1_ mete t&bi aailaın 316-329 doiumlularla 

11H6e U.S. PAT. OFF • 
MADI? iN U.S.A. 

1 

ı HASAN 
KUVVET 

ŞURUBU 

ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK 
VI KEliK lıaataWdarma ıifal 
tulrlerl ,oktlll'. Çocuklar, 

Gençler, Genç kızlar ve 
ihtiyarlar her yqta iıtlmal 
edebilirler. 

HASAN ECZA dıpoıu. 

HASAN 
6KS0R0K 

PASTiLLERi 
ÔkıllrDk, nezle, broDflt, 

Botaz •• 16181 baatahldarlle 
HIİ luaılanlara tifat t•lrlerl 
çoktur. 30 kul'UftU 

HASAN ECZA dıpoıu. 
'- k ti LR·- --lr artbrlllaya kollulmuftur. ıııır--1 ---..iuae llrii• •ayri miial9n erat celp ve aevkecWecektir . 
.. 7ara , mandaterle ne l1ll'tt e •-....- .,,.- -'-113 L..-•• ı....1. __ ,_._ • • 
Ceiiz? .. Mandater, kim olacak?- Aad lir. Artbrmara ah~ ilfir_. .... ..,_ m•..---t tenunat mak- 3- Sefte tabi erlerden bedel verecek- ~--•••••••••1111111'! 
lll ı ..... -- meldUWle ......... 21/L Tepin 936 ah sinü 1Ut 11 te da- ler bedelleri 23/ 1. Te,./935 akpmına ka-

eae e budur. - ·--ı- -dar kabul edilecektir. 
l>edi. W eadbaeBde bulunmalMlır. (8.) (l3BI) 4- Şubece toplanma günü 24/L Tef./ 
Riyaaet makamında •ulunan Muta• 9'5 süııüdür. 

fa ke11ıal Pqa, •u aözlere fU auretle ;i--------------------------.. bd aene ve fazla hizmete t&bi erlerle 
IQukabele etti: SARAY SUMER MELE ı•Jri milalimlerden ıelmeyip ıeı; kalanlar 

- Zannederim bu rapordan iki nok• iPEK K ukerlik mükellefiyet kanununun 86 ancı 
tai nazar tezahlir ediyor. Birinclai, dev• • • • maddeaine ıöre cezalı kalacaklardır. 
lelin dahili ve harici iatildilinden va• Jl. 
lec;e11ıenıeai. fkinciai de; devletin ve llae•alm MldlrlptbldlD l8JID Ballumaza 1 Uaküclar aakerlik tubeai b.tkanhiından: 
blilletin, haricin tazyı°kab muzırruına ı. p . - 1- Denize aynlmıı erlerden olup 10/ 
lca ah ret Uati Sl••••lınmıı ıayım alall olan yann~I HU ılall Ayımaa 1. Tepinde aevkedflecek iken aevklerl te-

rıı bir muavenet ve milz e • 
J'acında bulunup bulunmamaaıdır. Aaıl bittltfal haber Yeren toptan TAM YARIM SAAT SONRA hlr edilen (deniz ve jandarmalann) 24/ 
t 1. T qrln aabahı tuheye selmeleri ve 2 3 / 
erecfdüdü mücip olan noita budur. ıeanslara baıh1acaklarclır. I. T.,mı aktamına kadar da bedelleri ka-

lttiiaaade buyuruluraa bu noktayı; te· bul edilecektir. 
enınıuı için, evvela teklif encümenin• 
~••ale edelim. Bilahare, huzuru allle· 
tine arzederiz... Her halde dahili ~e 
"•rici iatiklalimizi kaybetmek iateaılyo• 

Senenin en blylk ıaheserlerladea ı 

t'la:ı:. 

Artık birbirini müteakip aözler fU 
•ıaretle devam etti: 

BİR AŞK BO\'LE BiTTi 

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

Hayatın n•p•I 
Dinç olmaktır. 

HORMOBIN 
TABLl!TLl!RI 

Yorgun vflcutları 
dlnçleıtlrf r. 

IKTIDARSIZLIÖI 
ve 

BEL GEVŞEKLiÖINi 
ıiderir, ya9amak neıeaini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. latanbulda 
fiyata 150 kuruı. Tafaillt için Galata 

Poıta kutu11u 1255 Tokat nıurahhaaı Bekir Sami Bey - PAULA ,.. .. SSELY WJ'.ILLY FORST. U E L E K'l 
l>el'Uhte ettii imiz vazife, sa:vet aiır ve Oynıyanlar: w... • w 1 

• Aıt• e 
llliihimdir.Beyhudemtinakafatahaare- \ıııı ____ ......................... ~~llll .. !111111'~~ .. ~~~lllll~~~---...... ~ ~._ .. ______ ....... Kıl 
d._ hiç .bir dakik•mıs 1oktur. Bu 



SON POSTA 

Mühendis Mektebi M0SABAKALI 

Öl Om 
Yolcusu 

100 Yerine 30 Talebe 
Bulabildi 

J. BiKATBLBB 
Sekiıinol Yüksek Mühendia mektebi, bu yil 

müaaMka ile yüz kiti talebe alacaktı. Edimburg Vak'ası 
19/10/935 Ancak yapılan müaabeb imtihanı ne- • 

-
1 

- ticeainde bnnanlarm yekUnu 30 u ~ OıGn, henjm ihtiyarı, Jine ayni aittikçe kötilledi. Y emiJOI'• 
Polis Başmüfettişinin Yanındaki Adam geçnıemif ve mektepte lıa miktar ta- kiifede lıaldum. Durg.m Ye elemll _s&- mum-~ eriyonla. 

d lehe ile iktifa etıniftir. · rünüyorda; ıcmen mlnnt olduiu için etmediii olayonla. ilk Bakışta Dikkati Çekiyor u kendisine verdiğim ••iDi ıörmec1i.. Bayan Dona1dlon bu 
ti·n · · ı· kı· Sarhoş .ımam. amc1a, • o1una ...., Polis müfettiti Frenç )az ta açm ____ _. ...... 

eyliıl içinde izin alnıat ve kanıile bir· Onu lilmdı etmeie benelendirmek Krovfonla yejeni ile • 
tikte Fransada bir ay dolat1

P istirahat Bir Hayli Gürültü Yaptı1ar için, bir takım anlatılmaz, içinden P- ~isin elinclea sellDi 
ettl"kten sonra, dimaiı ve vücudü din- N h y k 1 ' t lnlma LJ!!....J! __ ,__! aydmlatmak husu • azmetti. 

i ayet a a anaı1ar~ ~---u --~.ı!! Martm !I...!-...! --ı-:ı. a.. .. lemnit bir halde LondraJ'a dönmiiftü. • ıunc:laki buit, TIIZWllU, ve n::uuu cer • llWIQ •-.., ..,, 

Tetrinievvelin yedinci pazartesi rü· Geçen aece geç vakit Kenan ve Şem· h" • • ... ulün" ..__ e ~--- tarafından c:..._._ .. 
l" 1 ımnnıtz US e wtl D ~ ı ~-nü Skotland Y arddald dairesine Sf> ıp ıi adlı iki arkadq zilzuma aarbot ol- l d hayranhk du kta oldujumu konajmda verilm bir aile 

henüz sandalyesine oturmuıtu ki maaa· duldan Lalde Ziba aobimda bir U- ~ 1~~ yma Bayan Donaldson, fiadt .... 
sının üzerindeki telefon çaldı. Bqmü· , uınban · • ler Zorla b SOYICIWlllo 

- d ı m eye gıtmif • pıyı O biraz .-:L: oldu likin" L.ı!!.la Davi.L. altm, esham " fettit Miçel onu odaaına ça .. nyor u. I uyanır gun ' nual .._, 
od "tt" açtırmı•lar ve ev sahibine tecavüz et- ordu rak yuz·· bin I!- ile•--Yerinden kalktı ve ,efinin asına&\ 1• • ..,. uy ıua ~·-

Şefinin yanında uzan bo)lu, iri yap.ılı meie baflaymc:a nöbetçi polislerden bi- ıuay da,. •--- bir ıicimle L-:::.h deierincle mGcevberler 
d L 1 • . • ..___ Bunlar -•- anım unnızı ._. 1 

biri vardı. Bu adamın oturuıun an 'e ı mı !fe wııtmlf. tC1UDe ve yum- b" kita paketi duru ordu. Bu paketi olcfuiunu ve bu mi""icer!MıırllP 
eski bir asker olduğu IM-abelli idi. Çeh· I ruklarla memuna dövmeye yeltenmif- ır p ... t~ icimi ihti-1 elin alacaiı karıya ait olaca;.. 
resinin çizsileri söze batacak kadar ler. O ıırada oradan geçen inzıbat me- açtım 'Ve gııya .. • ~:-~!-.ı!!_ Ertesi tünü, methur 
barizdi. Kuvvetli bir çene•\ ve zeki ile v vaf yann maaaamın uzenne .... ..,uraum. 

1 • d 1 murlan da bunlan yakalamai. a mu • ı Bıraz" sonra, ... uı~ _,_ 
0 

tarafa bak- Finley bu L:L-e ait nralo parlayan berrak, mari söz en var 1• 
1 

,... gu;aa UUICi7 

Her tavnndan •abana ablamıyacak bir fak olamayınca yakındakj karakoldan 1 ~-:::..-..1. uzun v ___ ._ ----LI-- ıİ· için kat'i emirler aldı. Bayan 1 

J b" L-- b··-'-- .... ...._, e UMUi paa-ıuıuu•nu, • adam olduiu anlapla,.orclu. Mamafih ge en· ır ~ mell)ur Ullllll'I tutmu1 j • • üzerinde düjiim üatüne düğüm evrakı, yeğeninin IÜ'"J' 
vücudUnün ima ettiji müthit kavvt"te ve evveliai gün de Beyoifu aulh ceza 1 cmım malda gul lduiu özüme ilİf- imzahyacaktı. 
rağmen bakıtlannda bir doiruluk, bir mahkemesi her ilmi hakkmc:la da tev-1 ~aplhti ~- - ~o:•-üa. 'L-1.r..Janmn Bir hafta sonra, Edimhurl 
serbestlik, çehresinin ifadesinde de bir t. •kom Beoaaınden gela . ı kif karar . f ~--· bu karar tı. yann )'UZU suuu P -.,. le bir fıkra -!:-"lLIAt. 

tatlılık bir cazibe vardı. Üzerinde lrah· bu gaı-lp mektubu harretle dan 1 v~ ır.lin~d .... 1 ekra ..__· parlaklıiı yerine gelmitti. rinde fÖY •u:--
ve ren~i Twith lmmaııncl.-n sade bir okudu IODl'a po ıın e en t r -Y _ Edimburg vak'ulDI hatırlar iDi• bam hmbımm l&Jlll ctirıııldllllll 
ko.tum.. bulan•nrordu. Gri fötr ppkaai- kli f •1 L. 1• d . . d mağa muvaffak olmuttur. Nihayet ? eli ___ _ı__ Anclre Gnhamm k6çf1k ojhl -ı ren me l'Uf&b e, uır po ııı aıreaın en . . w llDIZ ye MKUU. 

le pardeıiiaGn& yanındaki sandalyenin ziyade bir tüccar yazıhanesini andm- Şemaı dün ögleden sonra müddeiumu- _Evet ama, bütün teferruatile de- vid ile müteveffa cloktar 
üzerine abnıtb· Yerde, ayaklarının di- yordu. Dinleyenlerin halindeki sükun.,. miliie gelerek: ğil fordun kızı Bayan Ec&t JLUY-

binde mukavvadan bir ~rka ~ulusunu te, adeta ti.kaydiye bakıl:ru, arkadq-1 - Ben polisin elinden lraçmı,tım. • Ben • anlata ! kında clüiGaleri yapdacaimı 
andıran ve kitıda aar•lmıt ~°:. pa~et lannın vermekte olduğu adi piyasa ha· ı Nedamet ettim. Teslim olu.,orum, de. Ön- - 1d~~..! yım dinelderini da- haber aldlk. Genç aipnhlMı 
duruyordu. Frenç bu adanıı sorur gor· berlerini beklemekte olduldan zanno- • teslim 1m ..... _ wnuz cau muaya kutl--•--
mez ona kartı bir meclubiyet hissetti. lunurdu. IDlf ve 0 ~- • yayıp hikayeye bqladı. Herhangi bir 1 wana.» 

Y D mesel • çıkça, • teferruatma Halkın, ba evt...... Eir Tadim Rasimeai Sir Magil I i'esi er cprentisi :.;tmaı., ""=...ı...... lmdar . teflirıeri; ı..... iki 1ara1m .ı. 
Baımüfettit Miçel, Frençi sörünce: Kom!aer Mak!an•: . . • lıtanbul ruathaneai 18 binna t • ~cı:. -U:-orda. ~le aamnm ki, ha- ı hinde delildi. Eaaaen, 1 

O H ldm. Frenç Sana - Sıze eVYela Masıl aıleıı hakkında ' et-
1 

15nu7 "Y • nn ruhu -L 
0 

kadar ....... 
- 000... Of se " 1 • •• "1 elan iki a._L evkmdan b" •bu öteki J"'A 

. • j d . t müdürlü-ü mt-· tafıilit vereyim. Bunlar paralannı ke-
1 
nn cuma gunu, gece yarıam IODl'a yatmm na z D'I , dir. Ukin bu izdiYaç, ... ,..._ ıımalı rlan a emnıye S • . k . b" UJ t 2 '"* "* de, __.___ •• - 1 b 1 1 d • • ..1:::.::-1--1..6.: 1 d komiMI" Adam MaklaJll'ı ten mıalınden azanmıı zenım ar a-

1 
aaa ~. • mcnurz uıtü ıtan u • e ııcım ........ ~ lıt veriıe 

0 
kadar benziJ 

=~~~~ıned:°yim... Dediğine bakılırsa ter ailesidir. l~tiy~ Sir Con,. eğer satsa dan 1640 kilometre unkhlcta oldukça - F.dimburp. gittiniz mi? eledi. Ş.. halinin en ince d111palarml 
her naaılaa biz bir hata yapmıı, bize ait ataiı yukaıı:ı bar milyonluk.bar adamdır. l tiddetli bir deprem kaydetmittir. 7et Pmiy=ir., Gnhua t.nlra.U., O- 7ordu. 
bir meseleyi lrlandaya kaçırmııız 1 Bundan maad~ ~eten fabrıkalan da ol· ı Bu depremin, Hinc:IUtanın bab böl- nun direktörü olan Bay Amin Gra • Bu itte doirudaa clolnaJa 
Şimdi selmif onu tekrar bire yükletmek 1 dukBçafkıab~ketllıdırBe. lf tt Cl--L"I k oeaincfe 01..1..:.... tahmin edilmektedir hamm adJarma elMtte ...,ipinizdir. dar olan ilç kitinin 8çfl de, • · ded" u rı a ar as a ~ ... ı ao •· • auugu • • 
ı•tıyormuıl.. .. f . • jmm baımdaclar Aile de .kiden, tehire e· o b" K Zira bu zat, ütimburgun en ileri ıelen kenclileriain pek babtipr 

Komiser Maklans, bafmii ettif8 sen 1 "ı d b" . .. . d Lu ır tomo ıl azası _L.___I__ biridir" • nm .g,ı:ı--1---11. O.Yit • Ul"" k. ı nazır o an tepe er en U'I userm e D • _lllUIMmll • - .. 
7
.,...__ 

bar nazar fırlattı ve s umaeyere • s· . 1 d ·1 k b" Dün~ .. • Ltanbaı :ac_:_ -y ... • ti. ct-.:-1: ---'i, a 
V llalai efendim, bftl meseleyi •İ· bman ve ısonae em en ocaman ır ,.._ UMl'I au .. ye pa- Cebinden çıkarchiı iki fotojrafiyi 81f1Dll """'..,......, ..,..... b .:...eı., ...ı.lbiımı unaetmiyo- malik&aede otururlardı. Mamafi. ba puna mensup 5 numarada. toför Hali. _ _ _ _ .. ...,....... _... de- m"" ı..tıa lıa ~· 

ze u eli. ı malilcineyi epey zaman evvel ıfra:a lin idaresindeki otomobil GalatacLı Ne- gozum~ on"°' yüzinden aldı bile hatma 
"";~.~~e sayet cazipti. Konuımasında ederek parça parça inıaat ıirketlerine cati Bey cadcleainden ıeçıerken Somha vam ettiŞu: b" • • • clrektöriin Mi· bi idi. • • 

t ı d t koç ıinai hiuedili- satınıtlardır. vl Toclo • mda hir .. - ırmcı reum, Matmazel Eclit h1r JUi yarıd r •Fn a, Y~ ;.. • ı Aile, belli hqlı bet kiıaden ••rettirı Ol u v n nam çoc:up çarp- yük ojlu Hemi, öteki de en ıenç oilu ziai hazll'h•• bir pndan 
yor u. rençe on u. . 1 "ki kı b. d .. mı• agır ıurette yaralamı•tır Muta • •. ..::..L:ı- bir ı ' 

- Görüttüjiimüze çok mem•- ol· 1 Sır Con, 0 i u, 1 zı V'! ır e yeııe- ..,., ..,. • • Daviddir. Hemi 1"1nf1KD, •IKWA clatlarile, takmac:aiı Al111811 

dum Mister Frenç. Çoktaııberi •inisi ni. · · .. s;, Conmı kanu çok nvel vefat haneye kaldınlnuttır. delikanlıc:hr. öteki ile, ıCinfüiünüz ıi· bah.ecli'fOl'da. 

itiliyordum. Fakat fimdi)·e kadar •İ· ı ·ta;~~ 1857 senesinde doğduğuna Güzel S.ın'atlar Akad1misi bi feci bir tekilde çarpuk ve aakattı. Bayan Donalcbona plladı 
zinl~ g~.fırsabm bulam~ıtb~ söreır yetınitini seçmiftir. Otlu binbqı OireklöilUg.,_U Kendisinden hem nefret, hem de mer- bnm aW11 ~e& olan lla 
dedı Ye ın elma uzatarak Frençm elını 1 Malkolm Masil kırlwu •Jm•ftır. Kızlan , • • hametle babaolunurdu. Rivayete naza. dört gözle bekliyor ve ODU 
kavradı ve kuVYetle ııkb. M" Be t . ile M" Karolin de aJ&lı Güzel San atlar Abdem11mde, Na- da, .. clü .-:L: ..:_.. düz. dünwadan el etek pkmeie 

. b-1.6.z.. d aözüne de- ıa ana .. mık 1 "iden bo•••·- direkt!l-lüi""' ran, fUUftl vucu ._, .,_. , Mıçel, ·---us• yer en yukan kırka yakındırlar. ımaı ı-- vır e, •• dejilc1i. nı7ordu. 
vam etti: • • . ı - Bunlarm içü de evli mi? eski Ltanbul maarif emini Nail Reti- gun ... , • Hibe evrakı hazırdı. 7 

- Komıaer, sece po~taaile Kınga- - Yalnız binbqı Malkolm evlidir. din getirileceği söylenmektedir. Aka- Zavallı ÇOC\llUD hayatı pek net esız dil"'- ıflnii imple•cakb-
taundan Holihed tarikile ıelmİf. · · Ben Kıaların iJWi de bekardır. Aile efradı de • . yıl derslerin bqfanutbr geçiyordu. Daha pek küçtik 1"fla an&• ::ıı ırada Ba Donal 
Dublini iyi bilirim. lhtili.lden e'""'I nk hunlardaa ibaret. y ejene aelince 0 da· ım, 1em e • dan öbüz knlmştL BoLo- pllnce, • • 1 .mnd ~ ... 
.. ı. aiderdüa. Çok ~ si<!~ •ir _,,,.. •a çocuı.ıutundanı..n hu .n..ı... ayn Bir Yaralama ı.u .aı..t evlida 1ıaqı ııeı. te ..,,p dııy-~ pLU. • 
birdir. Fakat Belfaata hıç sıtınedım. yaf&D1ııtır. Vak'ayı iyice kavrıyabiJ- Galatada 1fiaar --"-~da otunn ordu c~•-'- ~1-- Davidin baba map ,._L-s. · · · d iiJ · Frenr? . .. · ' wpıı may • uuua __..., 1 Ba1 unmam 2J mart ız cıtmu, e au • .,....;,, iç;., size hatka h1r !l"Y daha •oy. lıönılıçi Ahmet ~ Marııarit ile ı. __ ,._.._..., aefil deneaık mevkiini lıi· - • • • Ba 

- Yalnız bir defa. O da epey olu- liyeyim. Sir Con iJd lo7:ile Belfa.stta • . •w "ttilderi b" • ka _ u.,....._. • Jiik bll' balo verdi, ve • 
yor. 1908 aeneainde kralın Belfaah zi. Sisonielde otururken fabrikalan bizzat miaafirliie il D' evm •. pw °: fiyordu. Diier taraftan teyzeaa Bayan naldaon, miiatakbel gelin" 
yareti münaaebetile sitmı,tim. 1 kendisi idare ediyordu. Bundan maada nünde bulunurken Margantm eski Donaldaon da bu çocuğa kartı derin bir ce, ileride kenclialnin olacak 

Maklans ani bir hareketle Frençe ,ehir iflerile de alakadar oluyordu. IC.o- dostu olan börekçi Halil birdenbire Ü· muhabbet beslemekte idi. lan takmaıı için unr elti. 

döndü: yu bir muhafazakardı ve Oranc cemi- zerlerine kotmUf ve bıçaiuıı çekerek Bu kachnm lmaımıdeın kah... azim Bu elmaalar, serçekten 
- Ne tuhaf bir tesadüf. Ben de ıim- yetinin de ileri selenlerindendi. Büyük Abmec1i iki yerinden ~. bir eti .,d.. Kendi ele • tabiat- ıüzeldi ve ~bnanl Edithl 

di size kralın o ziyaretinden babsedt-- harbin sonuna kadar fabrikalar iyi ka- . . ~ V ~ bn süzeJiiiile çok UJlllD d 
cektim. Ben buraya, ~ize Sir Con ~a- zanç temin ediyord~. Para oluk 1tibi B• B J k ) k K • li idi. O ~ ~ prot-tan"_iı • Balo çok i;ri oldu. Btitiin 
silin batına selenlen anlatınak ıçm akıyordu. 1922 4e bınbatı Malkolm te.-. Jr 8 ) ÇJ ) a lop btolik olmaia '" Diyutonda • • .•. bundan ıitayiıl•le 
selmittim. itte Sir unvanı ona krabn his edilip te Belfaata lfelince, artık İt- H J Seat Osüatin !!WMlWrDa çeldlerelr ra- 11 ıunu (Arbtl 
bu ziyareti münaaebetile bah,edilmiJ-

1 
ten yorulan Sir Con fabrikalann idare- DUDU 8ZJ1 8DJyOr hibelik etmeje 1aınr ••mek euretiJe ---·-------...-_: 

ti, dedi. 1 aini otluna terketti ve ~ızlarını yanana Ankara 19 (Özel)- Bugünkü Ka- bütün ailesi erlcinwn• hayretlere dütür- ._. ... ~:::!"-----~~ 
Bir Tegayyüp alarak Londraya seldı ... burada El- muta ela dinamitle bahk avının önüne -:wa au TlJ N u L K~ı 

land Garclenade 71 numaralı eve yer· Y --r- g Ilı'-= 
Miçel sordu: 1 letti ve bildijimize söre de o sündeo, geçilmesi için dütünülmekte olan ted- Kocumdan miru kalan aenete ta- HE n, 
- E ... Sir Con Mqilin batına neler seçen per,embe pniine kadar hir da· birleri Finans Bakanı Fuat Agrah an- mamile bikim balunuyorda. Onu, gi. "Y 

selmit bakalım? ıha da lrlandaya ayak ba!lftaclı.• latmıftır. receji manastıra vakfetmek te elinde 

- Bi~ de~~ anlamak istiyoruz y~t. Yeni Bir. Doaya Açılıyor Bakan dinamitle balık avlanmanın ic&. Llldn hiçte böyle bir niyeti ,.,ldu. Gayet fUpheli har surette oratadan kay- , 
holmu ... Bildiiimiz bu... Zaten onu Frenç bu isimleri ve ta.-ihleri reami memnu olduğunu göllerde, denizlerde, Zavalla kanbur yeienini ne kadar 
hulmaı için de sizin yarcJımınızı ricftya bafbkh kiiıtlara not etmek ıuretile ırmaklarda dinamit ve sair mevaddı İn· çok aevmekte olduiunu aöylemiftim. 

selmittim... ı Masil meselesi do~yaa~m resmen 8 !° filakiye kullanmak ve yahut geceleri y egine emeli, dilnyadan eletek çek • 
- Elimizden seleni yRpacağımıza mıı bul~uyordu. Şımdıye kadar ven- karbür ve asatilen gibi kuvvetli ziya mezden önce o biçare çocuğu bat ıöz 

emin olabilirsiniz •• Mesele nasıl olnıut len malumat old~a y~v~clı •. FakRt reden vasıtalarla zıpkm IUl'etile ba- ..a-.-L evi dirmekti. 
pılahnız bakalım. Maklansın nerede ıae hıkiyenm heye- nqt . _ ~ en • 

Maklanr oturduiu yerde hazı ainirli canlı noktasına seleceii enlqılıyordu. hk avlıyanlann bır aydan uç. aya b- Onun bu tasavvurunu, etrafmdaki
lıareketler yaptıktan sonra ileriye doi· Miçel kollarini kavuıturmuı dinliyordu. dar hapis ve on liradan otuz lıraya ka- ler bir garabet aayıyorlardl. 
ru eğildi Ye anlatınaia ba§ladı: . Frenç elinden kalemi bırakınca ye- dar par• cezasına mahkUın edilecekle- Derk David, çirldnliilne, aakath-

•• 
DbLASAMAZSI 

llk aözlerile mülhit bir facianın illr nnde kıpırdadı. rinin kanun hükmü iktizaea olduğunu ... ~ rajmm, ölmiif bir 

perdeoi açılıyordu. Fakat h.er ÜÇ .polia (kba nr) ,.., deniz luyı)anmızm a-ifJiii dolaJI":.:.. km olan cllln:ra ııOze1i Mat- -._,V~. ret 
memurunun tavırlanndan hıç te bar 

1
•· yeni Seyyahlar Gellyor ·ı bazı tedbirler alınarak bu memnu· .,. __. eh delice• e;=:s)lU "'ft 

ola aeailmiyordu. Bilikia alelide bir ti- • • Kieten sı e • • iden ...ı Eclt asvnoru ~ leV• ~ f' 
esaret iti söriifmek için toplannuı Uç ÖnUmGz.deld halta açWe ce iyetin tıpnamiJe tatbiki ıçiıı yen mele batlacla. Bu imala, kanbunın 6uTuN UuclYt HU GllH 
t&ccara benaiyorlarda. Otanluldan oda yollle ıelarimiu 5000 

-nala plecek· bir bDrm il~ bazarlNlmekm oldu- illa' .. '- ................. DaYidJ 

F.AKA.TI 

•ile, ,.. bo,.alı .... arlan .. ..,. JÜ'• mu~· 
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ö ele den 
Yıldız Sarayı a 

~-•• Yazan ı z. ş. • > H !:r hakkı mahfuzdıır <( __ ,, 

Doktor, O Odadan O Odaya, O Zin-
dan dan O Zindana Yuvarlanıyordu 

SON POSTA 

~--------------, VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞlRKE'fl 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon ı 2ı925 
Galata ıuhed Tel ı 43663 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE vapuru 19 

Bfrlnciteırin CUMARTESi uat 
20 de HOP A'ya kadar. Dedi. Kapının önünde, iki res· ı torun ceketinin yan ceplerinde gezdir· 

' ıni polis beklemekte idi. Sırtındaki 1 mitti. •--------------• 
redingotu sımsıkı ilikli olan o adam, Şimdi bu gardiyanın elleri, büyük K b • Y J 
doktor Ali Sedadm koluna girdi. Resmi bir meharetle doktorun bütün ceplerine ara 1 ga 0 U 
polisler de arkalarından gelmektelerdL girip çıkıyor, ve her defasında da ne GEBZE vapuru 19 Birinci 

Merdivenleri inmişler, parke döteli bulursa dışarı çıkarıyordu. • tevrln CUMARTESi 1aat 20 de 
avluyu geçmitler, sağ tarafa bükülmüş· Doktor, bayılaca~ dereceye ~ell'Illf· KARABIGA'ya kadar 
ler. Oradaki aralıg-a girmiAler. Biraz ti. Bir aralık, gardıyanın gırtlagmdan ._ * ıw# 

T G celeıl sık ıık abdeıte kalkanlar rahat 
Yürüdükten sonra ortasında küçük bir yakalamak: 
~elik açılmıt olan bir demir kapının - Ne oluyor, efe~~i. Bana: hiç bir etmek i9in KATRAN HAKKI 

Sa.,fa 1S .. 

.l<A$E 

NEDKALMiNA 
__________________________ _:. __ ....;.;.,;;;,;..;~;.__ - -•:;;ı 

[ Emlik ve Eytam Bankası llinlara =:J· 
Satılık Fırın i - " 

ıssesı 
o nüne gelmit lerdi. feY sormadan ellerını ceplerıme ne 

Bu kapının önünde, tahta bir kere· sokup çıkarıyorsun?· · · kullanmalıdırlar. Zira Katran idrar Eıaa No. ıı Mevkii V • Ne.'i Depozito 
~et Üzerinde, baııının bütün kıllan bem· diye bağırmak is.temişti. ~akat, bu yollarının nezle n ih.ibııplarını 653 EminönUnde MehmetgeylAnl mahallesinde 

b 
T I - b lyileıtirir. 

eyaz olmuş bir ihtiyar uyukluyor gİ· suali sorduğu takdırde a acagı ceva ın P•••m•• .. •-m:ı•••.. Bahçekapı aokagında esld IO yeni 26,26/{ 
~ oturuyor, arasıra ~mı kaldırarak ne acı hakaret tetkil edeceğ~~ derhal No. h 32,50 metr• murabbaı arsa üzorinde-
~a'Ilbeyaz ldrpilcleri arasında görünen hatırlamıf, bundan vazgeçmıştı. ki kArglr Çörekçi fırınının dörtte bir hlaaeal. 700 Lira 
fersiz nazarlarile etrafını süzüyordu. Gardiyanbaft, genç doktorun üze - Mevkii yukarıda l aı:ıh fırın hissesi peıin para ile 23. Teşrini• 

Polisler, doktor Ali Sedadı, bu ada· rinde hiç bir tey bırakmadıktan sonra: evyeJ. 1935 Çartamba iUnU ıaat onda aatılmak üzere açık arthr-
llun önüne getirerek durdurmuşlar: - Gel bakalım, arkadaş!... mıya konulmu§tur. Almak isteyenlerin tahsilat için her gUn, nrttır-

• Saat kaç? demitti ve sonra, genç dokto~n ~o· mıya girmek içh de göaıterllen gUn ve saatte ıubemlze gelme• 

- B kb ki B B b S t }una girerek ileri doğru sürüklemıştı. lerJ. (244) 
a a ım, ayram a a. aa . 

kaç?... Büyük bir kapıdan geçmı,Ier, karan- f: h. 1 r· b 1 B 
D

. . . tık b" vluya girmiıılerdi. Sert bir küf ln ISar ar Stan U aşmÜdÜr}Ügv Ündem 
ıye sormuşlardı. Bu vazıyet, genç ır a : ~ . . 

~oktora pek garip gelmif; birdenbire kokusu, doktorun cıgerler~e .kadar ış- - --:ı_.,~ Takriben 1500 Kilo Aiırhğında Bakır kazan 
ırkilmişti. lemişti. Bastığı toprak ze~ınm, ayak· ~ ~ yağu-;",{,ı_.; ,, 1000 " ,, Galvaniz ıaç 

O ihtiyar adam, titrek kafasını ağır larının altında dalgalandıgmı zannet- ,;~0itı\ıi~ <r~~~~ ~~1=~:;,!~· u 1000 " " Hurda demir 
ağır kaldırmıf, sönük gözlerinin titrek mitti. YıU'4"'~ı.~ Ütl\.\\\4 "',.. " 100 ,, ,, Kur.cıun 

d. • $\" ~'<' eı~:,..2 • '1~.ı~"' .. 
nazarlarile bir kar saniye doktorun yü- Ortada duran asma bir mer ıvenın .. 01\ 1U°'';. ·,, ~0~1ot ·., .,.,..., " 96 Tane Ag" aç fıçı 

:r " M '-~ı • ·· ~tLL\.. vi• 
?Üne bakmıt; ve sonra, kaba ve kalın önünden dolatmıtlar; koğutlardan çı· • ""'"'" .01-RO:~:·:ı';,..ı ~;_;.""""· Şartnamesinde yaıılı ıartlar mucib'nce yirmi iÜD mUddetJ• 
bir Arnavut tivesile: kan renk renk, çetit çeşit adamlann ~ı;; ... ~":,"tı6:""e. f'-G

1
,.

110
,_,. açık arttırma ile aatılığa çıkarılmıştır. Açık arttırma J/ Iklnclte .. 

- Mori, bu saat ... Hiç... mütecessis nazarları albnda o merdive- o" "'0"~,..~' ı~'"'1~~, .. \ı.\ rln /935 cuma glinll aaat Uçte Kabataş'da BarımüdUrlUk binasında .... .. .... eu ı!I Ö :r 
diye mmldanmıttı. nin albna doğru ilerledikten sonra, kü· B zel Komisyonda yapılacaktır. 
Genç doktor, bu garip muhavereden çük bir demir kapının önünde durmu~- AA OM İA lsteklilerh yukarıda yazıla günde saat ondan evvel Batmll• 

bir fey anlamamıfb. Halbuki Bayram lardı. • TUVALET YACil dUr:uk Ytznesine vorcce:.Ier. 60 altmıı lira inanç parası makb~ 
Ağa denilen bu ihtiyar Arnavut, (Oı· Zındanda.. Bir TURAN mamulAtı2ır. :ı'Ic başnrmalan gerekt r. 
m~~~m~~~~~ti~ ~~~~~W~~b~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ ___ ş_a_ı_·t_n_am_e_ö_·r_n_e_A_l_h_e_rg_U_n_k_o_m_~_y_oo __ k&liblnden~ı~ill~'

1

63ll~ 
~ifhanesinin, canlı sabıka ıicil defteri) ıılı olan bir an~htarı çıkarmıf, 0 kapıyı ----·---..,,.--.-

ıdi. Ele geçen ve tevkif edilmesi lizım &Çmlfh. İçerisi, zindan gibi karanlıktı. B ,. R ,.. K T ,- R [ N K n z n N 1 R 
:~:: ;;,;7•• evveli bu adamın ö- =~:.::-~ m::i~lne benzemiyen '(} H H 

- Saat kaç?. . -Haydi bakalım, gir. ~ 
diye tifreli bir •ual ile kaç aabl&ai diye mınldanmışb. 

olduğu ıual edilirdi. Harikulade bir Doktor, artık tamamile fUUrunu ~ 
hafıza kuvvetine ma!!k e>lan bu adam kaybetmit bir hale gel.mitti. Mukave- ~ 
bazan: met imkinı olmıyan bir emre itaat edi· 

- Saat iki.. l 'ormuf ıibi, kapıdan içeri gİrmİftİ. 
Bazım da: . Her taraf, zifiri bir zulmet içinde idi. 

- Saat, on biı . . . Derinden bir inilti ile, karma karıtık bir 

diye cevap verirdi. Hiç tiiphe edil· takım ıesler gelmekte idi. 
ltıeınelidir ki 0 maznun hakikaten o Karanlıkta bir el omuzundan tut• 

kadar sabıkaya malikti. muş, kendisini ileri doğru çekmiftİ. ve 
Bütün bu muameleler, doktor Ali ıonra, bozuk, hırıltıh, derinden geliyor 

Sedada mülhit bir bat dönmesi ver - gibi söylene~ bir ses: . 
lllİKf O z . N d .. d"ğü" - Geçmıf olıun, arkadaf. Şöyle gel 

T ı. , aptıye azırın an gor u 
ttıuaınele üzerine derhal tahliye edile- bakalı'? .. 
ceoj • .. • ed k . di b. d b. demlflı· ::. nı umıt er en, f ım , ır en ıre kt d. 1 · · •tr • 
o delik . . . I ılın Do or, ız erınm ti emesme mu· 

ten geçmlmıf, aa attan yap lf ed · b" d b" f ı bir d . . . . kavemet ememış; ır en ıre e ce 
o anın vapur bılet gıllelerını andı- b" .. ·b· ··kü' ran p . .. .. . il . t" uğramıf ır vucut gı ı oraya ço ver· 
enceresı onune getır mış ı. d w d l b" 

Poli . . . . .. .. . mişti. Fakat o an a, agız o usu ır 
ou slerden b~rı, ~linde1? küçuk bır küfür kulaklarına çarpmıt; bot bir çu-
. I sulayı oradaki sedıre bagdaş kurmuş val ibi ileri doğru itilerek yüzüstü ye-
o an gözlüklü bir katibe vermit: g ·ı · t" re ıerı mıt ı. 

SUrgUnaltına te llm! Küfürler daha hali devam ediyor: 

9 
.. - Müteferrikadan gönderiliyor. - Körmüsün be herif. Görmiyor 
urgün altına ... Teslim. mııın, burada adam yatıyor. Kafamı 
deınitti. çiğnemekte ne mana var. Zaten yedi-

• Bu aözler, genç doktora büsbütün ğim dayaktan pestile döndüm. Bir de 
bır •eraeınlik vermİflİ. Bir anda yerlere ıen üstüme çullan. hri vallahi.·· 
~rilınemek için, üzerine gazete ki· Sözleri, bir sağnak gibi kulaklarına 
tttlar1 sıvanmıç olan o aalq odanın böl- serpiliyordu. 
lbelerine dayanmak mecburiyetini bia- Yine 0 anda, bir feryat kopmuftU: 
&etrnifti. _ Ulan!. Sen, ne Allahm beliaısın?. 
• ·GözlükJ•• kit' d. -L-·ıyı ,.. Az kalsın yaralı kolumu koparacaktın. 
L u ıp, gar ıyaılll<Mf r-· . • 
•urınıt; lak yt b. ta 1 • Defol turadan. Yoksa horoz gibı tepe· 

a ır vır a • d"d!'- d"d'k d" 
- Efendiyi a1. Sü!'giin altına. ne biner, saçını, başını ı IK ı ı ı· 
eınrini vermisti diklerim. 
Siir ·· ı · A. b b d •- diye bağrıyordu. t'? gun atı. . . ca a, u ne emcK-

ı. · · · Doktorun aklına bir anda gelen Doktor Ali Sedat, olduğu yerde kal-
fe~ İnsafsız bir burgu gibi kalbini del· mağa mecbur olmuftU. Arlık kıpırda· 
;;uş.ti. Şu halde, doğruca sürgüne gön· maktan korkuyordu. Gözleri, yava9 
etılecekti. yavaş karanlığa alışmıya baflamıflı. O 

Gardiyanbaşı, doktoru omuzların- zaman gördüğü manzara kartısında, 
~1 tutmüt; kendine doğru çevirmişti. donakalmıştı. 
"'llda . . • • (Arkalı .ar) 

( 1 ( l 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birincltetrlnde Banka 
Şube ve ~andıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
a,ağı 10 hra yatıranlar arasuıda 100 kltiye atağıda yazıh 
lkramlyelerl verecektir: 

Biri.nciye 100 i.lra 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 
Dördüncüye 40 
Betlnciye 20 

" 
" 
" 
" Elllnciye kadar 10 ,, 

Elll öirlnciden yüzüncüye k. 5 " 
Kura Birlnclkinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektlr. Kur•ya glrebllmek için para yatıranların pa
ralarını 7 Blrlnclkinuna kadar çekmemeleri lazımdır. 



\ 

SON POSTA 

Yağsız Giindlz, Yarım Yağlı gece ve Acı Badem Yağlı 

HA.SAN KREMLERi 
Çilleri ve sivUcelerl ve lekeleri kat'iyen izale ede~.. ~ 

Dbnyada mevcut kremlerin en nefiıleri, en sıhhileridir. Nazik clldll kadınların ba7at arkadatıdır. İhtiyarları ı.•oçleştirir vı gençleri gUıelleıtirir. insana ebedi bir tıt.' 
veren Ha1an Acıbademyağ'ı ile yağıız gliodllz ve yarım yatlı gece kremlırlnl unutmaymız. Kutusu 50, Ulp halınde 20, Türkiyede J&pıhp ta Avrupa etikeU yapışbnlaa •• 
aldatan krem:ere ve1alr ıtriyata aldanmayınız. Haaao ismine ve markaaına dikkat ediniz. Hasan deposu : Ankara • İstanbul • Beyoğlu 
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31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arttırma günüdür, bu münasebetle: 

iş B~nkası, Çocuklar Arasında 
' 

Bir Müsabaka Actı 

Ber çocuk •• Arttırma" hakkındaki 
dlş.-ceslal on satırı geçmirecek 

surette yazmalıdır. 

Bu yaz1lar: 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ BANKASI İST ANBUL ŞUBESi 

adr~esine g6nderilmelidir. 

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

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 ·Tepinievvelde dağıtılacakbr. 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. 

ADEMi iKTiDARA FORTESTIN 
Emı 1lıia lllçbr. Vakit.is ihtiyarlıyanlara r•nçJik n dinçlik verir. Belsrnıeldltlnt s•çirİr. FORTESTIN adıaa dikkat. 

Dr. ETEM VASSAF aata~:~·:ı v~u~!:!Hl81 Son Poıia Matbaası 
Nı,.ı,. MNlrl ı Takıl 

Caialofl• Koçl Öıea apartı•••ı Tol. U033 EY. 1'alı~diJ aıbarlyo horl aokak Tol. 60791 hWploll • .. ..._. .. ıı... .. Udi 

REHBER 
( Soryano ve Hananel ) 

BUyUk Tuhafiye Maaazaaı 
lıtanbul, Yeni Postane caddesi 

Tayyare Piyangosu MUdUrlyetl yanında 

Trikotajlar 

Satış eşyaları : 
Erkek ve kadn çamaıırl.,. 
Gömlekler ve kravatlar 
Çocuk eşyası 
Eldiven ve çantalar 
Şapka~ar vesaire... Y. 1o 

Prensipleri:--. 
ŞIKLIK 

UCUZLUK 
METANET ~ 

EMNIYllP 

. 

Haş aQnsı, Diş aQnsı 
Nevralji 

Blltan ııhrapları tHkin eden 

GRiPiN 
bilhaın bunlara karıı mtlesıirdi 

liulundurmayı unutmaymız 1 
Kalbl boz111az. Mideyi ve böbrekleri yor111ea. 

~çAGLAYAN~ 
(Eski Mulen Ruj) EFTALYA SADİ: BESTEKAR BlMEN 

SAZ HEYETi 
~-... D.ANSLI ZEYBEK TÜR KÜLERl Telefon: 40336 .......-......-

1936ECE A e d çıkmııtır. Ticarethane, Baaka, Şirket •• yaııhaaelerde kuUanalm11ı. ı T 
dan asi çok lUıumludur. lılerla cereyanını kolaylatbrır. Bono tarihlerini HAZIM Hı'KME 'il 

çabuk bulmak için mufaHal cetvel, ayrıca faldell maldmat ili•• 
edllmlıtlr. Bltla lurtulye maiaıalarıada b•luaur. _ .. 

E C E 1 S M 1 N E D 1 K K A T · 'feal lld ldtaltl fP':i 
~-.-. Yent 1c1tt11'f' Depoıu ı Alakara caddui Afitap matua11 No. 1ı1 M.h••• Sadak 


