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Hafta içinde Savaşın Bugün ••• 
Sonu Belli Olacakmıs Sizinle Sokakları 
Habeşler /talganlardan /;-.... ··:;::~~::::::~,., =\ Bir Dolaşalım 

E Al~ lı 
Esas Düg"' Üm Ortalık tıs... Sokaklarda in cin cikler bilmem. Gözlemizdon ıuna ·r l ar top oynıyor... Şu saatte, evinizde, okuyorum: 

Sl Çözülemiyor çoluk çocuk oturmuı, ufak tertip, - Allah razı olıun fUpu İcat e • 
§Öyle bir iki saatlik bir mahpusluk denden! Bot bulunup çocuklara 

1Makalle önünde Şiddetli Bir Muharebe 
Baılamak Üzeredir 

M denemeıi yapıyorıunuz. hafta araıı söz vermiıtim, Hacıtey-
enf aatler Y ekditerine Sizi timdi ıörür zeye gideriz, diye ... Allahtan sayım 

Tamamen Zıt gibiyim. Misafir çıktı. yoksa, vapur, tren, araba, kül 
Siyasal ufuk sonbahar havasına ben· baık1nına uğramak olacaktım. Ayın da bugün yirmisi!. 

zedi. Dün kapkaraydı, bu1ıiln simsiyah korkunuz da olma· Halbuki §İmdi tatlı tath oturur vÜ· 
bir bulut yırtıldı, arkasından hafif bir dığı için, ıiz pija- cutcuğumuzu bedavadan dinle~diri-
beyazlık aöründü. fakat devam edip mayı, bayanınız da veririm ... 
etmiyeceii keatirilemez. Büsbütün ağar- eecelik kıyafetini * 
ması da mümkündür, tekrar kararması 1 da. 'il:/, değiıtirmeğe lil - / - Şimdi ne soracak 

Son dakikaya kadar gelen haberlere r/~ zum görmemitıi· J bu adamlar benden? 
bakılırsa aiyaaal çevenlerde göııteril • niz. Çocuklar, ıofada koıuıuyorlar. İhtiyar büyük ha· 
melde olan faaliyet üç kısma ayrılabi- S b ~ nım, belkı" o • 
1 B 

ureta ıomurtgan gi isiniz. Söy-
ir. irinciai: Franııa ile lngiltere arasın· nuncu defadır, 

d ı l 
leni yorsun uz: 

a nıi terenin Akdenizde bir taarruza • d 
d C 

sız en izahat 
üçar olması halinde Fransanın yardı- - anım, bugün de sırası mı idi ~ 

mına aüvenebilip güvenemiyeceği me· bunun?. Y akacığa Hacıteyzeye gi- #.J~\ '-' iıtiyor. 
acleei üzerinde cereyan eden müzakere· dip, bağ bozumu dolayısile son hr· ~ - Adını, sa • 
dir. f d .. . k nını, kimin 

.. _._ 1n 1 an a uzüm yıyece tik. Haftaya ka- ~ .uWıci.i: Akdenizde giliz ve tal- • , ~~ kimaen olup 
yan kuvvetı.ri araamda bir hadise çık· dar kalmaz, bıter. ohn d i b'l 

(D 6 
,._ ... ) G J J ı· · · · b a ı ını, ı . 

tm11111 mcı yuaue e ııe e ım, ıçınız aıka türlü d'W• d'fi • k 
Gizliden memnun değilseniz bir ~ ıgın 1 erı, aç yaıı~da olduğunu, 

••••••••••••••••••••••••••••••••..+ ..... •.+••••••• teY (Devamı6ıncıyüzde) 

aaıun H•b•••·· T•n•r•l•re Kartı" .... T•llllll ır•P•ır0•1•• Suikastçılar- Yurd~;,-jj;;··ı-~;~·~l··n···:;a··· 
Dün sabah Roma radyosunun ver. kallo 6nünde tiddetll bir muharebe ol- '-J j U~ 

'diğikısabirtebliğ: ma•l ihtimali kuvvetlidir. ---- Tel'in EJı•l'Jı·. Mıı·tı·n~aler vapıl'Jı «İtalyan ordusunun şimal cephuin. ·K•t'I Safha Uı Uı ;o .1. ~ uj 
de Makalleye doğru yeni bir ilerleme Roma 19 (Radyo) - ltalyan bası-
hareketi yapmıya» hazırlandığmı'bH - nı İtalya~ ordusu tarafından yapılmak Ankara Müddeium "' • G t • M f -dirmişti. Az sonr• 1ı.1yanın r••mı •• liHr• olan iklnd ıı.rı•m• hareketi ile umısı aze emıze, en ur Suikas\ 
iansı olan Stefani bu tebliği tekrarla - Afrika muharebeıinin kat't safhasının ________ ,! eş._e .. b. _büsünün lçyüzünü Anlatıyor 
ınakla beraber İtalyan tayyarelerinin açılacağını kaydetmektedir. Bu .kat't -
Yaptıkları istikşaflara göre İtalyan or - safha nihayet bir haftadan fazla ıür - , Futbol ı Ankara 

19 
(Telefonla) - Ulusal 

dusunun yakınlarında hiç bir dütm•n miyecck ve Makalle önünde yapılacak -.ıı Şef Atatürke yapılmak istenen suikaat 
topluluğu görmediğini ilave etti. Buna bir 88V8f ne hitama erecektir. Rusya - T Ürk. hakkında Cumhuriyet müddeiumumisi 
bakarak Habeşlilerin Makalle civarın - * ıye Baha Arikan bana fU beyanatta bulun-
da da kat'i bir muharebeyi }rabul et - Adisababa 19 (A.A.) - ltalyan fİ· Millt Mat dtin An.karada muftur: 
:rniyecekleri söylenebilirdi. Halbuki dün mil ordusu taarruza geçmemit olmakla 7apıldJ. Netice ı «- Suriyede Çerkes Ethemin tahri-
gece ve bu sabah gelen haberler, ilk beraber öğrenildiğine göre, Ru Seyum 3 • 3 Berabere k~le. ~tatürke ıuikaıt yapmak için rizli 
nıalumatın sonuncu kısmını tashih et - yeni hatlarını Makallenin 60 kilomet· bır ıttıfak vücuda eetirilmitti. Y aım 9 un"ou ıayfamızdadır. B • b L nıektedirler ve şimdi anlaşılıyor ki Ma· (Devamı 6 ıncı sahifede) ır uçu1e ay euuel 1 '----------- • Suikastçılar bundan takriben bir bu-

Ye11i Ekonomi 
Proğramı 
Hazırlanıyor 

Ankara 19 (Özel) - Ekonomi Ba· 
kanı Celil Bayarın Batkanlığı altında 
Mustafa Şeref, Yusuf Kemal gibi ta -

. nınrnıt iktisatçılardan on iki kitilik bir 
lıeyet tetkil edilmittir. Bu heyet mem· 
leketin büyük ekonomi itlerinin ana 
hatlarım tesbit ederek yeni iktisat 
Programını hazırlıyacaktır • 

ltalyada ecnebi gazeteleri yaıalı 

. Roma 19 (A.A.) - Faşist partİli· 
llın emrile, gazete satıf mağazalanna 
Yahancı gazeteler abonmanlarmı geri 
lllnıaları ve bu gazeteleri bundan böyle 
dağıtmamaları tenbih edilmittir. Bu 
ftıenınuiyet; bilhusa son günlerde satıf 
llliktarlan pek ziyade artan Fransız ga· 
2etelerine kartı yapılmıtlır. ' 

iç Bakanlık 
Buhranının 

Istan buldaki Ekmek 
Sebeplerini Soruyor 

J 

1Ji11 /ırı•l•rt• ••••«• •ör•l•• •••••r•••rll•• 
(Ya111ı lkiDol ıaJfamııdadır] 

Hazırhk ~ncUmenlnln Ba9kanı 
Yunus Nadı, Azaları All Fuat 

ve Rize 8aylavı Fuat 

çuk ay evvel hududu geçtikleri sırada 
j Anderin kazasının Kümbetör köyünde 
yakalanmıtlardır. Polis tahkikata de • 
vam etmiş ve takriben 20, 25 gün ev· 
vel memuriyetimiz tarafından ite va· 

j ziyet edilerek sulh hakimine maznun
ların sorguları yaptırılmıt ve hazırlık 

tahkikatına devam edilmittir. Üç dört 
gün evvel hadise hakkında bir tahkikat 
açılmak lüzumu hissedilerek hukuku
amme davası ikame edilmiş ve evrak 
ikinci istintak dairesine tevdi edilmİf· 
tir. 

Ali Saibin vaziyeti 
Evrakın tetkikinde ve hazırbk ~ 

(Devamı 6 ıncı sahifede). 



, 
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Atatürke Suikast 
Yapmıga Kalkışanlara 

!ve Dersiniz 7 

SON POSTA 

Ekme 
• • 

Birinci Teşr'u 

ün 

hra ı- Kibrit Şirketi MUdUrUrtll• 
MUdefa(,ı ~ 

Çerkes Ethemin uşaklarından birisi, 
Atntürke suikast niyetile dört mera
net §erikile birlikte cenuptan hududu
muza girmİ§. Kendisine yataklık ede
nin korkudan ihbarı üzerine de ya
kasını adaletin pençesine kaptırmı . 
Dün bir yazıcımız, tafsilatını bildiği
niz bu mel'un teıcbbüs etrafında muh-
telif kimselerle görüşmüş, ve rastgel
dıklerine yukarıdaki suali sormuıtur. 
Sorgularına aldığı karşılıklan aşağıda 

n p 
Sıkıntı Dün 

ın uyor 
Devam Ett·. 

Asliye üçUncü ceza ( )ahker11e .. • 
dün Kibrit Şirketi DirektörU fd. -' 

1 manaın davaama devam edildi ~e '4 
katı Sadi Riza müdafaaaını yaptı. ~ 
rar baıkn bir gün verilecektir. 8\J 
Türklüğü tahkirden suçludur. . . . .. 

neşrediyoruz: 

* Kadıköy, Mahirağa sokağı, 8 numaralı 
hane, Nahide Vehbi: 

- Atatürke suikast yapmıya kalkışacak
lara kar~ ı: «Lanet olsun!» dan başka ne 
diyebiliriz ki? 

Bence, Atatürke suikast yapmıya kalkış 
mak, bir Türk yazıcısının dediği gibi, en so· 
kiz milyon Türke suikast yapmıya kalkış· 
mak demektir. 

Türk milleti, ne kadar müsamahakar -
dır ki. bundan evvel, ayni cinayeti işleme
ğc yeltenmek suçile İpe çekilenlere, kendi 
topraklarında yatacak yer ayırmıştır. 

Bana kalırsa, bu cinayetin müteşebbisle
rine bu memlekette bir an İçin bile hakkı 

Dün fstanbul fınnlarının önünde: 
- «Büyük harp günlerinin vesikalı 

ekmek satışını hatırladıklarını söyli -
yenler vardı. Öyle fırınlar gördük ki, 
kapalı kepenklerinin kenarında mini -
mini bir pencere bırakılmıştı, ve bu 
pencerenin önüne yüzlerce halk birik
mişti, bazı yerlerde de intizamın mu -
hafazası için polis çağınlmasına lüzum 
görülmüştü. 

* 
Ekmek buhranının sürmesine, ilgili· 

lerin söylediklerine bakılırsa iki sebep 

r 
Nufus Sayımı 

Nüfus sayımı bu sabah tam saat se· 
kizde başlamıştır. Ve muntazam bir su
rette devam etmektedir. Bundan ötürü
dür ki aokaklnr tenhadır. inzibat me -
rnurlarından başka ortada kimse g"' rün
müyor. Bu hal, en ziyade apartıman

lardn oturanlann i~ne yaramıştır. Çün
kü bunlar, aralannda toplanıp sohbet -
ler tertip etmek imkanını bulmuşlardır. 

Bütün dükkanlar kapalıdır. Maamn· 
fih fırınların içinde faaliyet devam et· 
mektedir. Çünkü sayım biter bitmez 
halk isterse, fınnlardan ekmek alabile-
cektir. hayat vermek şöyle dursun, bu mcmleke- vardır: 

lın toprağında mezar ayırmak bile abestir. Sayım erk~n biterse, pazar günü a-
Çünkü bu temiz toprağa ancak, bu top- 1 - Halk genel sayım dolayısile pa- çık kalabil~n dükkanlar açılacaktır. Sn-

ruk kadar temiz ölüler layıktır! zar günü fırınların kapalı olacağını dü- yımın biti!;ini Beyazıt, Tophane, Da · * (?Ünerek fazla ekmek almak istedi. vutpaşa, Rami, Selimiye, Yıldız, Orha-
Y cıil~öy, Minare aokafı, 12 numaralı 2 _ Bazı yerlerde ise halkın bu en- niye, Hürriyet tepesi ve Okmeydanın-

banc, Rifat: d' . d . 'f d k h . k dan toplar atılncaktır. Maamafih top-
Atatürke suikast .. Bu cinayetin lakırdısı ışesın en ıstı a e etme evesıne a- lann işitilmemesi ihtimaline b"naen ny-

bile içimde hudutsuz bir tiksinti, sonsuz bir pılındı, az ekmek çıkararak ekmek nar· nca vapurlıır düdük öttüreceklerdir. 
nefret uyandınyor. kının bir an evvel yükseltilmesi için fır- * 

Böyle mel'un bir niyeti güdenler hala öğ- tta . t"f d ed'l b"I ... d.. .. '"ld" Bugünkü sayım günü için, dün tay-
• 1 "d' k' 1 k b' k sa n ıs ı a e ı e ı ecegı uşunu u. 1 eh . .. . b 

renmemış er mı ır ı, atı aca ır u~unun , . . . . • . w yare er, ş nn uzenne eyanname at-
Atatürke varabilmesi için, on sekiz milyon Bu ıkı sebepten bırıncısının dogru - mışlardır. 
Türkün göğsünü delip geçmesi lazımdır} luğu üzerinde tereddüde mahal yoktur. 

Ak D
!'-! • * Hepimiz de iki günlük ihtiyacımızı bir 

saray, uucı sokağı, 41 numaralı ha- .. d · k · ed'k f 1 k 
ne, Vedit: gun e temın etme ıst ı , aza e • 

- Çerke5 Ethem, ÇerkC5 çe§it gibi va· mek almak istedik. Burası aşikardır. 
t n, namus, ırz, haysiyet ve ıeref düşman- Fakat ekmekçiler bu, evvelden belli o-
larının, daha az mel'unca niyetler gütmcle- l d • · ·· ·· ·· 
rine zaten ihtimal verilemez. Fakat beni en an urumu nıçın onceden dufunerek 
fazla üzen noktalardan birisi de, bu alçak- fozla ekmek çıkarmadılar? Bu sual ek
ça teşebbüse, bir de saylav adının karışma- mek buhranına sebep olarak gösterilen 

--------
Ölülerin Altın 

Dişlerini Satarken 
Iki Mez;ırc,. Yakalandı, 
Müddeiumurni:;ğe Verildi 

......................................................... .-. Ermeni Cismani Mecll 

Balk 
Bolluğu 

Batkanı ÖldU 'il 
ı Ermen! cismani meclisi ba!k~~· 11 

han Sürenyan evvelki gün ölınüştiii'•-'9 
' londa yeni bn§kanın seçimi yapıl• 

br. 
Mamafi Fiatlar 
Düşürülmüyor 

Balık istihsali son günlerde yine 
artınııtır. Bu tezayüdün fiatlan dü
şürmesi ihtimalini göz önünde tu -
tan balıkçılar, aralarında bir birlik 
kurarak fazla balığı imha etmek su
retile fiatı korumağa baılamıılardır. 
Bundan dolayı şimdi çifti 4 kurup 
satılan balık, mustahıilini memnun 
edecek para temin edebilmektedir. 

Bu yıl, harice gönderilen balığın 
miktarı da bir milyon çifti bulmU§ • 

tur. Ve hP,la da ltalya ve Yunania. 
tandan balık almak için gemi gel • 
mektedir. 

iki Yalancı Şahit 
Dün lkiıi De Tevkif 

* • * 
lkramlyell Cı aralar ~ 

inhisarlar idar~i tarafından :..,, 
teırinde ikramiyeli Yenice cig 
çıkarılacaktır. 

* * * Yeni Bir Deniz KulUbll 
Büyükdere Beyazhavuz aabibi, ' 

vuz civarında bir deniz kulübü ~ 
ıçm Vilayete müracaat etmiıtir. 
yet teklifi tetkik edecektir. 

• • • 
Avusturya Reji Hey~tl J 

Avusturya maliye müsteıarı ye ~ 
ıenel direktörü baıkanhğında bir be 

yann ,ehrimize gelecektir. 

•• * 
Alır Ceza Reisi Ha•~1~ Ağlrceza reisi Bay Suat haata o~ 

için üç gündenberi yerine gclern 
tedir. 

• • • Edildiler ,ı 
Sovyet Doktorlar1 Glttll 

Yalan yere p.hitlik yaptıklan id- Enrelki hafta Ankara top1anall ~ 

mdır. 'k' · dd • d d ğru l b"l w. • 
E b .. ük • d h k"k . ı mcı ma enın e o o a ı ecegmı n uy temennım e, a ı atin onu 

temize çıkaracak tekilde tecelli etmesidir! insana düşündürtebilir. 

diasile Kadir oğlu Mehmet ve Aziz Konsreainde bulunmak fizere ııı~ 
oğlu Hüseyin adlı iki kiti tevkif e- ketimize gelen üç Sovyet profe.örii.-.1 
dilmiıtir. Bunlar mahkemede maz - alqamki trenle, Berlin yollle meıııl 
nun olarak Ahmet adlı biriıi bak • lerine dönmÜflerdir. 

Mezarları açarak bazı ölülerin al- kında yalan yere p.hitlik ediyorlar- • • • 
tın diılerini sökmekten suçlu Kirya- mıf. Bel diyeler Konferan••"" 

Çünkü ben, Kamutaydn milleti temsil e· * 
den sayım Türk eaylavlannı, değil bu ka
dar alçakça cinayet niyetlerinden, en ufak 
beşeri ziıflardan münezzeh görmek isterim. 

ko ve Ohannes adlı iki mezarcı dün ı rı 

Polis tarafından müddeiumumiligw e 1 latanbul Murahhas a _.. 

* Muharrir Cahit Uçuk: 
- Bence, Atatürke yapılan suikast hak

kında Türklerin düıüncelerini ve duygula
rını sormak lüzumsuzdur. Bu, bir insana, 
canına yaplan bir kast hakkında ne düıün
düğünü, ne duyduğunu aormıya benzer. 

Böyle bir vaziyet karşısındaki duygu • 
muz hudutsuz bir nefretten başka ne ola
bilir ki} 

Fırıncılıkta bilgili ve ilgili olanların SelAnik Panayırmdan stifademiz Ankarada bir kaç gün sonra t~or::. 
verdikleri malumata gelince bu, fırın verilmiıtir. Şitlideki Ermeni mezar· nacak olan Belediyeler konvesi.ra• 
sahiplerini bu hareket şekillerinde ma- lığında çalışan mezarcı Kiryako ile Arsıulusal Selinik panayırında tanbuldan Şarbay Muhittin OstüP 

.. .. . arkadaıı dün sarraflara 17 tane al- Türk mallarının teıhiri ürünlerimiz ekonomi direktörü Aaım ve mub 
zur gosterme amacını gutmektcdır. O- t d' t k b" • ·1 ı· · · · l 1 b d' l l f k ın ıt sa ar en ır sıvı po ıı me • ıçın yenı pazar ar açı masına ae ep müdUr muavini Nail gidecekler ır· 
nu da an ata ım; a at bunu anlatma- muru tarafından yakalanmıtlardır. olmuttur. Şimdi Yunanistanın muh· • • "' 
dan önce ekmek narhının nasıl biçildi- K k l .. .. ..1 l l l"f h' 1 · d • • 1 1 y 1 81 B A lıyof • • .. 1 k 

1
.. 1 ara o a ıoturu en ıuç u ar evve- te ı ıe ır erın en ııparıt er a ın • en r orsa çı - ..-

ğını soy eme azım: la diılerin kendilerine ait olduğunu maktadır. En çok iıtenilen mallar HükUmetin gördliğü IUzunı ü~~ 

Taksim, 
ne, Fethi: 

Bel~iye .. bir çuv~l .u~ fiatinin borsa 
1 
söylemiılerae de, bilahara, bunları, I konserve ve tuzlu balıktır. )nhiıar ay b_aıında ıehrimizde bir «e~l~ 

cetvelıne gore vasat.ı~ı~ı alır, buna 150 mezarları kazarken topraklann a- mamulatı likörlerimizle p.rapları. aran ~r~n .. a~lacakbr.:::: •
1
;.,f 

kuruş koruma vergısı ıle 215 kuruş t raaında bulduklannı bildirmiıler • 1 mız da Yunaniıtanda çok raibet. nın ycrı Dorduncu Vakıf h 

S .1* 105 işleme ücreti ilave eder, çıkacak yeku- dir. Polis mezarlık katibini de din- bulmuıtur. Bunlar için de ıipariıler • "' * 
ıraservı er, numaralı ha- w • ı ı 

nu (94) ekmege taksım eder. Buluna- lemiıtir. alınmaktadır. CUmhurlyet Bayral'l1 
- Ben , insanlann canilere karşı tayin 

ettikleri bazı cezaları çolc: zalimane sanır • 
dım. 

Halbuki, işte size mel'unca bir cinayet 
teşebbüsü ki, bu zannımı tekzip ediyor. 

Ve bugün bilakis, insanlann, bazı ce
zalan tayin ederken lüzumundan fazla in
saflı davrandıklanna inanıyorum. 

Mesela işte size, bir mel'un suikastın al
çak müte§ebbisleri ki, cürümlerine nisbet
le ölüm cezaSl, çok hafif kalacakbr. 

iç Bakanı ŞIJkrU Kaya 
Evvelki gün ıehrimize gelen Jçiıler 

Bakanı Şükrü Kaya salı günü Ankara
ya dönecektir. 

- .tSu ne hal, Hasan Bey? 

cak rakkam neyse ekmek narhı da o-' Katip ifadesinde: «..Mezarlardan Programı ~ 
dur. k d" 1 . 1 k 'd . BllyUkadada F undahk Yand 1 Belediye ve Vilayet tarafından . ....ı 

* 
çı an ıt erı mezar ı ı aresı me • _,, 

B.. '"k d T · k im dd • )anmakta olan Cumhuriyet b•r~ zarcılara bırakır» demi•tir. uyu a a iır yı az ca eaı p 'llt 
::s- d k k pro<Pramı aon -klini almııbr. ro_". 

Ş. dı" fırıncılıkta bilgilı" ve ı'lgilı' o M dd · 'l"k b k 1 l üstün e i fundalı ta atılan bir cı- • :s-ım • Ü eıumumı ı sa ı a arı o up söre resmi daireler iki buçuk güJI 
!anların iddialarını söyliyelim: olmadığını tesbit iç.in iki mezarcıyı garadan yangın çıkmıf, bet metro palı duracaktır. 

Un fiati iki ay evvel kilo başına bir- zabıtaya iade etmiştir. murabbaı fundalık yandıktan sonra * * * ~ 
denbire (2) kuruş yükselmişti, beledi- ateş söndürülmüıtür. Gazi KöprUsUnUn iki ucu" 
Ye bu yükselhıi 2 hafta gecikerek söz Tranmvayla 1,'amyo.,e' Çar:ııştı .... 

T .,. • • • • • t- ilk Mektep Kitaplara Meyd nlar Yapılaca.- • ..t 
önüne aldı, narhı yükseltti, fakat öte- F d kl t dd d O k ~ 

ın ı ı ramvay ca esın e • Mcldepler açıldıi'ı gündenberi bazı Yakındn in§aınnn baılanac . ... 
denberi 215 kuruş olarak hesap edilen d d ·· .. d f'" M'th t b"t'rı tP un eposu onun e §O or ı a ın ilk mektep talebesinin noksan olan Gazi köprüsü hnzırlıkları 1 1 il 
wleme ücreti~!. ~u. defa 170 ~~ruş ~la- 3906 sayılı kamyon.et.i ile 57 sayılı 1 kit~plarını Kültür direktörlüğü bu haf- üzeredir. Ayrıc-: köprünün iki U'"~ıJ 
rak hesap ettıgı ıçın narhın yukseltılen tramvay çarpışmıı, ıkı arabanın ha· ta ıçinde tamamen temin etmiı olacak, 1 da belediye genış ve muntazarn 

(Devamı 8 iııci yüzde) 1 zı kısımları parçalanmıştır. dağıtma i§ine batlanacaktır. 1 meydan yapacaktır. 

1 

Paz•r Ola H••• B. Diyor Ki ı 

5"' 
- Fmnların önünde, halk biribirine giriyor •• [ - Bir kilo ekmek ele geçiren dünyayi fethetı Hasan Bey - Evet, görüyorum .• ~(uslar eri 

mİf gibi bir tavır takınıyor.. , yetesinin ltalyaya karşı aldığı ekonomık z~ 
tedbirleri un tüccarları bize tatbik ediyorlar· 
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talıklı olabileceğini, annesiniıı 
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Sizinle Sokakları TELGRAF, TELEFON, TELS Z ABERL R Yurdun Her Tara' 

Bir Do aşalım S S fında Tel'in Edildi 
(Baş tarah birinci yüzde) a ta ı· çı· e ava ın onu (Baş tnrafı birinci yüzde) t}rft 

falan, fıstık... soracaklar itte kikatmın verdiği neticeye göre J 
Büyük hanımın derdi başka: 'i meb'usu Ali Saibin itte methald~·çiı! 
- Yaşımı da soracaklarını? 'l.f Bell ı· oı a cakm 1 ş duğu görülerek masuniyetinin re~~:il' 
- Evet. I bakanlık nezdinde teşebbüsata gır~ 
- Ne üstlerine vazife?, I miş ve bakanlıktan 18110/935. t~ ,eı 
- Ey, lazım! ' 8 ld ) tezkere mumaileyhin masuniyel111111 .~ 
- Büyu0 'k harekette, ortanca kı • ( 'ftarafı 1 ne • • • • f - B )' /V 

b d b ı iri{ nglliz, Fransız, ltalyan Konuşmaları fedildiğini billdilrmesi üzerine a tt zım rahmetli Jfakate hamile idim. l ro kadar cenu un a tes ıt etm ştır Saip hakkında da ilk tahkikat icrası 
Hesabını onlar bulsun, gayri! rbu Makallenin ancak ehemmiyetsiz 

- Öyle olmaz anne hanım! Kaç ı bazı Habeş kıt'alan tarafından müda. Tehıı·ke Atlatılmış Barış lepBolunmuştur. "k Ali s.t 
vaşında olduğunu sen kendin ıöyli- faa edildiğini göstermektedir. ' unun üzerine müstanta ' ~ 
yeceksin ! Tigrede müteaddit ltalyan keşif tay- • • bin ihzarını emretmif ve ihzareJl >-8 

- Bilmem ben! Söyliyeyim de 1 . f 1i ti. ··nılmüttür Bu ke Umı·dı· Tekrar Dog" muş reye celbolunarak sorgusu yapıla~.,, 
w • • k d. ? yare en aa ye go • • S • h kkı d t k"f ·· kkere!• ııazar mı degdıreyım en ıme. .fi h tt b .T. Amharayı geçerek aıp a n a ev ı muze 

Siz, böylece büyük hanımı yola fi e~ aT a u ~~.. • k d .1 rilmiştir 
getirmeğe uğraşırken, öteden ağa- meş. ~r sana go u cıvanna a ar 1 er- l..ondra 19 (A.A.) - iyi haber alan :........................................................... Hidi~e ilk tahkikat safhasıııd~~ 
beğisile kavgaya tutu§an ufak oğla- lemıftir. mehafil, dün aktam Musolininin lngiliz " ilk tahkikat afhası mahrem ol;. 
nın çığlığı duyulur; ko~raınız. Ogaden mıntakaaında aefiri Sir Erie Drummond ile konuşma- iş Pazarlığa Mı için vaziyet hakkında fazla ınar 

- Ne o? Ne hır- ~' AdiH.baba 19 (A.A.) _ Cenupta larının baflıca mevzuunun, İngiliz ha- 00 .. ku·· ldu .. ?. veremiyeceğim.» 
taşıyorsunuz? tt<!- . \ Ogaden baştan aşağıya bir bataklıktır rici:es~ de ltalya ıefirine bildirdiği Çetenin Teisi Yahya nasil bir 

Büyük oğlana- ve bu ıebepten dolayı general Garazia. İngılterenın İtalyaya kartı olan barıt· Roma 19 (A.A.) - Verilen hnber- adamdır? ~td 
tıhr: ni ordusu aşağı yukarı hareketsiz bu - sal duygularım teyitten ibaret k~dığı- lere göre, Habe§ lmparatorile Mu olini Ynkalnnan çetenin reisi olan ,.e do~ 

- Beyba! Bak lunmaktadır. Yalnız bu ordunun hava nı söylemektedir. Maamafih bu gôrüş- arasındaki pazarlıklar her suretle ümit dan doğruya Çerkes Ethem tarafından y,!J 

~e;;::::~;ye ne kıt'aları biraz faaliyet göstermektedir. 1 ~~lerin, m;.~ar;f arasındaki bulutlan ~::~cin~i;t:;:i;t:ıı:~:~·id~~:t,:;!:1 ~=~~ ::rih:::!1~~ı~~/'if~a:~~~ ka~~;:~~~ pf 
_ Ne yazmış? Röyter muhabirinin bildirdiğine gÖ· gı e~eyi e tuttuğuna, bazı taraf- mübalağalı bulmakta ve bu iddialan fakat parası olmadığı için evlenemem•~ 
_ Ana dilin • re, Habqler timalde çete harbine de • larca ıpret olunuyor. kabul etmek istememektedir. ra ~azanm~k n;ı,aksadile Suriyeye geçJl'IÇe~ 

den - başka, ku§ vam etmekte ve ltalyan ileri hatlanna Sir Erle, bu münasebetle gerek Sü- .............................................................. Surıyede hır muddet dola§tıktan sonEtb 
" • k J k ... J k y • b • b. .. d kt• kes Ethemle tanı§mıştır. Çerkes . 

dili de bilir, demiş!... hücumlar yapmaktadır. Habetler bır veyş ana mm apanacagı, gerek n • ca ;ır· ;.n'' u, ~~~! ırtite';~z .. ~~ ır. Yahyaya bol para vadederek ve Tür~~ 1 * takım esirler de aldıklarını söylemekte- giliz donanmasının ltalyan kıyılarını tb'ki ransa ~hum~ unwcu .~~~ de bir saylavın da kendisine müzahert 
abluka edeceği hakkındaki haberleri de İta •

1
1
t mevzftuul ah.~koA ıtyl a~a~nı, b~un ı deceğini bildirerek hainane maksadırı•1 Nöbeti savdınız. Memurlar gelip dirler. ngı ere ve aya u ume ennın ce ır ve il . 

1 
w ff k ıınıı 

· tekzı·p etmı• ııtı"r "dd t h ek ti . .. t" d" .. eme enne a et etmege muva a o .., Ld 
oittiler. Şimdi, bitiıı.ik Yahudi evinm iki Tar f Karfll şıyor T • ıı e nr e enne muracaa ı uıunıne • 0 b 1 b' d 1 1 11111 
e :t d"kl . . b h aki • •1 rta oy u, esmer ır a am o ı:ın f t 
kapısı önündeler. Kulak misafiri O· M. Musolini de, buna karJ>ılık olarak 1 ğermhı ve lud kulsust k tedmıtmnabktyed~ı e • hududumuzu geçtikten sonra Anteple 

k Roma 19 (A.A.) - Eritreden gelen ha- J l . me e azır o u anıu ay e e e ar. • d k' H 'd w k" .. ge 
luyorsunuz. Memur omşunuza so- b~rler, a• zamanda Ras Kassa tarafından ta yan sıyasasımn ne doğrudan doğ- Esasen Cenevrede karar altına h an zıpaşa arasın a ı urşı aga oyuned A 

kiz yüz ayar; 
arslan marka! 
- Kaç ya§ında
sın? 

- Iskontosuz kırk beş. O da ıe-
nin yuzel hatırın için. Her vakit 

' .. d d 1 'l in ·ı • h .. db" 1 • • ~ n ve burada vaktile Urfa mücadelesin t 1 gönderilecek taze kıt"alarla kuvvetlendiri- ruya, ne e o ayısı e gı tereyı te • zecrı te ır er, otomatik ve fmıinsal bar ma· S 'b· d 1 1 
Ü yir 110 

lecek olan Ras Seyum ordusunun, İtalyan dit etmediğini söylemiftİr. M. Musoli- hiyeti haizdir. Ve Musolini, evvelden, bun- , daı hı~ yı:ık~ı~ adça ı§mış 0b an zbe lınıı•l 
k il · lan k b 1 d ğin• .. l . . a ır es ı Jtı.n arma on aşısını u ı..~ 

kuvvetleri tarafından Ma a e üzerıne ya- ni, İtalyanın harp sahasını genişletmek- a u e ece ı soy em~~t~. • . Bundan sonra hadise burada nazarı d•"', 
Pılacak olan hücuma mukavemete hazır ol- Bundan sonra Frane.• hukumetı fngilte lb 1 · ı rı1 t d • k d "' d k d } • ' - ' • ti ce etmiş ve maznun ar tamnmı e 
duğunu bildirmektedir. ~n aıma açın ıgını a ay ey emış- renin muhtemel hadiseleri bertaraf etmek 1 dana çıkıncıya kadar sıkı bir kontrol ııl. 

Karşılaşmanın Amba • Lagui bölgesin-ıtır. ve dostça bir hal çaresini kolaylaıtınnak ü- 1

1 
da tutulmakla beraber tevkif ediJınerJllf 

de olması muhtemeldir. Müzakerelerin devamı, yakında harp zere ıiın.di Akdenizd~ bulunan İngiliz filo: lerdi. 
Ras Seyumun İtalyan dostu bazı ele • olacağmdan korkan ltalyan halkı, bu sunun bır. kuımını gen çağırmasını temenna Mevkulların sayısı s• 

l k d . .. · t '-1 t 'k ) etmektedır 11 c man ann en ı uzerıne yap ııı; arı. azyı a - vaziyetten memnundur. • • • • • Bugün mevkuf olanların sayısı O 
tındn İtalyanlar tarafına geçmesı muhte FTansız; gazetelerının telsırlerı Hadise adliyeye intikal etmezden ev, el i 
mel olduğuna dair yayınblar vardır. Franaanın /ngilteTeye cevabi Paris 19 (A.A.) - Bu sabahki gazete· hiliye müsteşarı, emniyet umum müdiirU ~ 

Ras eyum Kuvvetlerl Paris 19 (~.A.) - Fransanın lngı1te- le~ neıriyatı insana ferah verici bir ıekil- Ankara valisinin bulunduğu bir heyet ıa 
reye verdiği cevap, biri siyui, öteki huku- dedır. Buna sebep, Fransanın, Londrada fından tahkik edilmiştir. 

Adisababa 19 (A.A.) - Ras Seyum 
kuvvetlenni Tigre iünde toplamağa devam 
etmektedir. Guksa ordusuna mensup bir
çok. gruplar, Ras Seyuma iltihak etmekte • 

ki olmak üzere iki kısımdan mürekkeptir: çok iyi tesir yapan cevabıdır. Bu cevap, Ankara • Jatanbul ' 
1 _ Fransa b .. k. t" kt 16 Londra ile Roma arasındaki gerginliği de 

u ume ı, pa m mcı L-ıın • .. .. kt d" 
maddeainin 3 üncü fıkrasının tefsirinde İn· uıu etmıı gorunme e ar. mü§teri olasın! 

8UGUN 2 ı dir. ıiltere ile ayni fıkirde bubuımaktadar. Bu Bu münasebetle Pelit Parisien diyor ki: 
fıkraya göre, Cenevrede kabul edilen zecri (!Şimdi bora tehlikesi atlamıı ve bant 

Maznunlar Çerkez Etemin: !• ı 
«Merkezimiz Ankara ve İstanbul 0 art 

caktır. Siz hemen hareket ediniz. Arılıele' 
ve Jstanbuldaki adamlanmıza Jfı.zıın S P' 
talimatı verecektir» dediğini, fakat ne e • 
kara ve ne de lstanbulda kimseyi gör~,ıf 
diklerini ve kimseden talimat almadı1' 

- Hangi dindensin? 
- Adım Mişon olduktan aonra, 

.nusurmanim desam inanır mısın? 
- Ana dilin nedir? 
- İspanyolca, ama bezin çocuk-

Agame ilbayı general Kassa Sebacht ile 
Barant ilbnyı general T ek1a Gouben, Raa 
Seyumun kararglhında bulunmaktadırlar. 

Habeşliler, pat1amamış İtalyan bomba1a
nnı, kaza korkusile ırmaklara atmaktadır· 
lar. 

H•be9ler l!slr Aldllar Jar Fransızca konuıurlarl 
- Türk müsün? 
- Allah bilir! 

Adiaababa 19 (A.A.) - Habeş Krup· 
lan, kuzey cephesinde ltalyan karakolla

- Doğru cevap ver! • rını mailOp etmiiler ve bazı esirler almı§· 
- Benden doğru hiç kimse aana lardır. Hiçbir tarafta İtalyan ileri hareketi 

cevap vermez!. kaydedilmemiştir. 

* Cephelerde Bir Şey yok 
Roma 19 (A.A.) - Stefııni ajansı bil-

tedbirlerin tatbikinden ötürü Ulualar Sos· ümidi tekrar doimUfhır.ı> 
yeteai üyeleri, mahkUm olan' bir devlet ta· Echo de Paris'ten: Gerek İtalyan • İngi
rafından taarruz vaki olduiu takdirde bu liz ve ıerek Fransız cephelerinden ıerıin· 
taarruza uinyan devlete otomatik ol:a..ak Uiin hafiflemiı olduğu memnuniyetle teey-
yardım etmek mecburiyetindedirler. :rüt ediyor. 

Bugünkü vaziyette Fransa ve Uluslar Sos- Bir tebliğ çıkarıldı 
yete.inin diİer Üyeleri, İtalya tarafından te- Londra 19 (AA.) - Musolini ile İngİ· 
cavüze uframl§ olan memlekete arka ola· liZ büyük elçisi arasında dün yapılan ko· 
caklardır. Fakat ftalyan tecavüzü zecri ted· nugmaya dair burada, Romada neeredi • 
birlerden ileri gelmİfSe, bu vaziyette ayni lenle ayni metinde olmak üzere bir tebliğ 
maddenin 1 inci fıkrası mevzuu bahsola • çıkarılmıştır. 

Haseki hasta· 
hanesinde, sa .. 
yım memurları 
koğuş larda ki 

diriyor: \ 
Basın ve Propaganda Bakanlığı tarafın

-dan buglin yayılan 23 numnralı bildiriktc 
deniliyor ki: 

Siy asal Durumda 
' (Ba~ tarafı birinci yüzde) raf yekdiğerine dostluk teminatı ver -

miştir. Eğer bu kar§ılıklı söz, hakiki ni· 
yeti saklamıya matuf değilse memnunİ· 
yeti muciptir. Fakat fazla nikbin olma
mak, ihtilafın başında da bu dostluk 
teminatlarının i§itildiğini unutmamak 
lazımdır. 

hastaları kay-
dediyorlar. 

-Adan ne? 
- Cemile. 
- Kadın mı· 

ıın, erkek mi? 

- Şimdilik kadınım ama, dok • 
torlar yarın erkek olacağımı öyli
yorlar ! 

Kaydeden memur arkadafına dö
nüyor: 

- Gördün mü? Buraya bu suali 
niçin yazmıılar, diye soruyordun. 
Meğer hikmeti bu imi§! 

iki komıu pen
cereden pence

ı--- reye, biribirle
rine seıleni • 

,.. •• yorlar: 

- Ne var, ne 
yok? 

- Sayım var •• 
Suyum yok ! ••• 

Yine terkos kesildi! 

ccSomali ve Erltre cephelerinde kayda 
değer bir ıey yoktur.» 

T ftl9ler 
Asmara 19 (A.A.) - Sömürgeler Ba

kanlığı yöneJgeri Lcssona. dün Asmaraya 
varmışbr. Burada ltalyan kolonilerini ve 
Tigreyi teftiş edecektir. Mareşal Badaglio 
İtalyan gruplannı tef tİ§e devam etmekte· 
dir. 

Esaret Kaldırıldı 
Roma 19 (A.A.) - Asmaradan Stefa.ni 

ajansına bildirildiğine 1töre. General de 
Bono, ltalyanlar tarafından iogal edilen 
bölgelerde esaretin ilga edildiğine dair bir 
kararname yaymıştır. .............................................................. 
adını Sayım koyarız! 

Biraz onra, pencereden bir ba§ 
uzanıp, ötede dolaşan memurlara 
seslenir: 

- Hu! Baksanıza, oğlum! Biz de
minden eksik yazdırdık, gel tamam· 
layıver! 

- Olur mu? Neye eksik söyledi • 
niz, ya? 

* 
Biti§ik evde konuşuyorlar: 
- Tazenin ağrılara tuttu. 

ha kurtulacak! 

- Ne bilelim? Siz gittikten sonra 
nüfusumuz arttı, birdenbire! Hem 

Gali- de ikiz! Maş!':tl~h-ayağınızın kade-
:r;ni varmıı!f ··· 

- Hayırlısı olsun! Erkek doğars .;A - - · ; .Ek - TA 

maması için iki taraf kuvvetlerinin ge· 
ri çekilmelerini temine matuf gayretler· 
dir. 

Üçüncüsü: Habeş ihtilafının nasıl 
halledilebileceği meselesidir. 

* Siyasa) çevenlerde görülen bu ·Üç 

cepheli durumun: 
'r Birincisinde: Fransa lngiltereye ba· 

zı kayıt ve şartlara bağlı olsa dahi gene 
müsbet cevap vermİ§tir. Bu cevabın İn· 
gilterede memnuniyet uyandırdığı eÖy· 
lenmektedir. 

lkincisinde: Henüz müsbet bir şey 
yoktur. Fransanın teklifi üzerine İtalya 
Trablus hududundaki askerlerini geri 
çekmiye hazırdır. Fakat lngilterenin 
Akdenizdc topladığı filonun bir kısmı· 
nı Okyanusa çekmiye razı olduğu he
nüz muhakkak sayılamaz. Ortaya atı· 
lan telkin şudur: 

Mademki F rnnsız donanması icabın
da İngiliz donanmasına yardım etmeyi 
kabul etmiştir, o halde fngiliz donanma· 
sının bir Cı'smı yerini Fransız donanma· 
sına bırakarak şimdiden çekilebilir ve 
bu çekiliş te f ngiliz onuru için hiç te kü· 
çük düşürücü bir şey olamaz. 

Dedik ya, bu sahada bu satırlnrı yaz· 
dığımız dakikaya kadar verilmiıı bir ka· 
rar yoktur, fakat telgraflara bakılırsa 
bu nokta üzerinde en nihayet bir nlaş
ma temininin pek güç olmıyacağı sanıla· 

bilir. Esasen işe Sinyör Musolini ile fn· 
giliz sefiri arasında bir mülakatı ile de 
başlanmıştır ve bu mülakatta her iki ta· 

Üçüncüsü: Habeş çıkmazının nasıl 
halledilebileceği meselesidir. Bu, du· 
romların en nnziğidir. Şimdiki halde or
tada gene Fransanın attığı bir teklif 
vardır. Bu teklif şöyle hülasa edilebilir: 

1 - Tigre eyaleti fıalyanın kontrolü 
altında müstakil bir prenslik yapıla • 
cak. 

2 - Harrar ve Ogadan eyaletleri 
İtalyaya verilecek. 

3 - Habeşistanın geriye kalan kıs
mı ise bir limanla denize bağlandıktan 
onra Uluslar Kurumunun kontrolü al· 
tına konulacak 1 

Sızan haberlere inanılırsa İtalya 
Fransanın bu tekliflerini alır almaz der· 
hal f ngilterenin razı olup olamıyacağı
nı sormuş, F rnnsa İse bu suale cevap 
verebilecek vaziyette olmadığını söy
lemiştir. lngiltercye gelince, bu dakika
daki rivayet Habeş topraklan tahliye 
edilmedikçe ve Uluslar Kurumu hari
cinde herhangi bir anlaşmıya yanaşmı· 
yacağı merkezindedir. Bunun içindir ki, 
bu sonuncu mesele halledilmedikçe 
FTansanın İngiltereye yardım edip et
miyeceğinde, ve lngilİL - İtalyan kuv
vetlerinin çekilip çekilmemelerinde bir 
anlaşma yapmanın büyük önemi yok· 
tur, demekte tereddüt etmiyeceğiz. 

nı söylemektedirler. 

Ali Saibin biT tele/onu ~ 
Ali Saip Ursavaı ihzaren müddeiuJl'I~ 

liğe getirilip tevkif edildikten sonrtı c' 
telefon etmiı: ti' 

«- Bana edilen iftirayi silecek ,,e ).,, 
miz alınla beni yaratan Şefimin ve siıİ11 
nınıza döneceğim» demiıtir. . I 1ıJı 

Adliye icap ederse tahkikatı derı11 e 0~ 
recek ve Ali Saibin mecliste dahıliye~Joİ' 
duğunu söylediği hudiseler hakkındakı 
yaları tetkik edecektir. 

iz.mirde heyecanlı bir mitirıC ~ 
lzmir 19 (T clefonla) - Büyi.ık 'c ~at" 

Önderimiz Cumhur Başkanı Atatürke bba' 
vı ynpılmak istenen mel'un suikast teŞ\.et• 
sü burada halk arasında nefret ve asııb\ııı14 
le karşılandı ve bütün fzmirliler suiktı51~Jfl 
ve teşebbüslerini tel'in etmek için b.5 bİf 
saat 1 7 de Cumhuriyet meydanındıı 3 bH 
kişilik büyük bir miting yaptı. Co!ikııdıl1 
tezahürat ile başlıyan bu mitingde ~ıı lbO' 
ların çokluğu bilhassa. nazarı dikkatı cc 
diyordu. 

Söylevler ~ôi 
Evvelfı Parti namımı avukat Bııh~ 

aİdı ve çok heyecanlı bir söylev verd•~ııt' 
«- Yurttaşlar, dedi, Tür~ün LJlıı ~ôt~ 

tancısına karşı yapılmak istenen bu frct 
suikast, bütün memlekette hepimiıi 11:ıaıı 
ve kin içine attı. O büyük kurtarıcı)'ı:ı•lııll'' 
kopmaz bağlarımızın büyüklüğü ve s°J 
lığı, hepimizi bir anda burada toplll ı. te' 

]'1.111 Yurttnıılnr. hcmşerilerl .. Bu me dıırı" 
şebbüs, Türk milletinin birliğini Jll~) ih"' 
çıkaran, onun medeni kabiliyetlerin•. ~ı11' 
na getiren, büyük şefe, Türkün ebed; 11ı1111 
net ve şükran hislerinin üzerinde ıoP a '> 0 t• 
bulunduğu gözbebeğine yapılmak isten• 
du. ll . A,,J 

• J ,... 
Avukat Bahadan sonra fırka reıs .8 "t 

Doğan söz aldı ve yurtta büyük bir Y~t')e• 
hiddet uyandıran bu teşebbüsü çok 
canlı bir ifade ile tel'in etti. trbe 

Bu arada kürsüye gelen genç bir l1' 

bütün kuvvetince: 11 Itı• 
<ı- Bu mel'un auikastı ha:r.ırl1>'0 cP •' 

rı bana veriniz., burada _J1arsalı>'0 

iım!.» di)'e haykırd~~" 
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• ksa Zırhlı mı 
Davayı Kazanacak? 

ltalyanların Askeri Planı 

Den·zde Kuvvetli lngiltere Karşısında 
Havada Kuvvetli Sanılan ltalya ... 

........ ._. .................................... ____ ___ 

Çok Tedb!rli Ve lhtivatlı 
Görülüyor 

H abeı meıele•İnİn aiırlılı mnlı•~İ ı 
artık Akdeni:ze intilıal etmif hulu· 
nuyor. Habeı me•ele•İ, 6a ıeltlile 
bir lngili:z • ltalyan anlaf"'a~ıfc 
mahiyetini ar:etmektedir. ln,ilt .. 
re daha :zivade lıuvuetli bir var• , ,, . . 
lıhtır. ltalya iae, Coğrafi vcı~cyetı 
nokta11ndan, havada hôlıimlyet 
iddia ediyor. Poti Pari~y•n1in ha• 
vacılık müteha .. ı•ı, 6u darama tet· 
kik ctmiıtir. Aıaitdalri mal.t~a:za: 
lar onundur ue cidden chemmcyetlı 
bir va:iyete tema• ediyor. 

Son zamanlarda, f ngilterenin Mar· 
lllaradaki deniz ve hava kuvvetlerinin 
dehıetinden çok baheolundu. 

Biz Cebelüttankta balıhazırda , . . 
ınevcut olan f ngiliz harp aemllerının 
de, Maltada dolaıan torpitoların da 
hakiki adetlerini biliyoruz. 

Muhakkak ki Jngilterenin bqünkü 
b•hri kuvvetleri bütün Avrupa devlet· 
lerinin deniz kuvvetlerinden üıtUndür. 

Bugünkü diyoruz. Çünkü Alman7a, 
Uzun :ı.amandır tahayyül ettiii mUsa• 
vatı temin için, muazzam bir faaliyet 
ıöıtermektedir. 

İtalya ke:ı.a, durmadan kun-etini 
•rttırmaktadır. 

* • • 
Franıanın deni: inıa•h 

Fransanın, çok yüklü bir inıaat proğ• 
ramı vardır. 

Breatte, 26.500 tonluk Dünkerk kru· 
YazörUnli denize indirmek üzeredir. 

Bu itibarla, eğer İngiltere çok bU
yUk bir gayret göstermezse, yakın ae· 
nelerde denizlerdeki hakimiyetini kay· 
hetmek tehlikesine maruzdur. 

• 

1 
asri tayyareleri, 1.ir tondan fazla cephane 
yüldiaü, yijzlerce kilometro mesafeye taıı· 
yabilec:ek kabiliyettedir. 

Bu tayyarelerin attıktan 250-500 kilo 
aiırhtmdaki bombalar, çelikleri parçalıya• 
bilir. 

Bu itibarla, ibuaiin, ilk çarpıımada, bir 
çok ıemilerin birden batmldıiını tahayyül 

Aksum'a Hücum Etmemiş Olmaları 
ise Pek Akilane Olmuş 

Adana 15 tqrinievvel - ltalyan- reket ettikleri ve ltalyanların ileri ha· 
edelim! lar tekrar ileri hareketine geçmek üze· l'eketini geciktirmek için her fıraattau 

Bu, kuvvetine ıüvenen bir milletin izzeti re hazırlık yapıyorlar. Bütün Takazc istifade ederek balyan kuvvetlerinin 
nefabU kıracak, •e maneviyahnı peripn e- h · • ak .. Ad d b. ·ı • kt ld ki · decek llir teYdirl cep eamı tutm uzere ua an ır gen erme taarruz etme e o u arı 

• • • kol daha çıktı. Bu kolun bat taraflan söyleniyor. 
Diretnottan kuvvetli dailann arumdaki ıeçitlere saptığı hal- İtalyan tayyareleri, Habetlerin bu 

Buıün için tanareler, en müthi, dret· de, arkaları hali Adua ovalannda oya- çetelerini arayıp bulmak için gece gün· 
nodtlardlar anV dabab m~~sdir. ~~ebr. barpk vuillıtat· lanıyor. İtalyanlar Adigrat ve Entİfkİ· dtiz uçutlar yapıyorlar. Habqiıtanın 
ıı ar • e ununıçm ar ... ırço mı e· • il 
ler • deniz kuvvetlerini ihmal etmemekle yodan da ke,ıf ko arı çıkardılar. Bu en mühim tehirlerinden biri olan Ak· 
beraber. bava kunetlerine çok büyük bir kuvvetler yeni cephede birlqecelder, ıumu İfgal etmekle, ltalyanlar Tigre 
ehemmiyet vermektedirler. ve ltalyan kuvvetlerinin ileri karakol- vilayetinin kısmı izamını ellerine ge• 

Tayyareler, harp ~emilerinden çok daha l kil ed ki d. • • 1 l 1 1 h · b ·· ·d· 1 D h k la d ı::.: t• bil' 1 arını tq ece er ır. çırmıt o uyor ar. ta yan cep eaı ugun 
ıerı ar er. a a o y yer e••I ıre ar er. 

Faaliyet daireleı'.i çok daha geniftir. Ve Bu ileri kıtaab, arkadaki merkezle sağ cenahta Akaumdan Adigral tehrİ· 
harp ıemilerine nisbeten ortadan daha ça· irtibatlarını temin etmek üzere bera • ne, hatta daha garpte bulunan Edaga 
buk kaybolabilirler. isabet aatıblan çok 
küçüktür. 

Oateltk te, bir çok bakımlardan bir tay
yarenin ziyaı, bir gmıinin batı~ından çok 
daha az ehemmiyetlidir. 

• • • 
Jngilterenin korltuau 

lngilizlerin, Fransızlarla yapmak istedik· 
)eri Akdeniz anlaımasında Fransız liman· 
lanndan istifade etmek istemeleri de bun· 
dandır. 

Onlar, herhanıi bir bava hücumu kartı· 
aında gemilerini hu limanlara sokarak ko· 
rumak niyetini rıütmüılerdir r 

BütUn dünya bilir ki, İtalyanlar, bir çok 
tayyare hangarları yapmıılar ve blr çok Ji. 
manlannı genİfletip tahkim etmiılerdir. » 

• • * 
Denizlere hakim olan İngiltere bu· /talyanın tayyarelai 

sün bUtün gayretini hava kuvvetlerinin • · t 1 tahkim t 
Yazının muharı:uı,. ~ayanın a ını rete muh•rebeal ~•P•ll H•b•t akıncdarı 

takviyesine aarfetmektedir. •• müvazene •a&IJ'•tinin askeri balamdan Y 
Bugün, ltalyanın Ye Almanyanın '.ha· ehemmiyetlerini uzun uzun anlattıktaa eon· berlerinde radyo makineleri de göti • Hamu .. liadar 11zanmaktadır. 

Ya kuvvetleri, fngilterenin hava kuv- ra diyor ki: rüyorlar. Toplu Mabet kuv.etlerine te- Bu hattın arkumda bulunan JtalyaJI 
k k f 'kt «Almanya ve İtalya, dünyanm en müt· düf _ _ı •--- ııL_ L_L__ ku . .. • 

ntlerine at at* ~ • ır. bit bombardıman tayyarelerine aablptirler. .. auer etmez aararguıa oauw 'Ye- vvetleri tekrar yürüyuflerme, hare-
ltalyanın son çlkardıjı yeni sistem tay- recelder. kibn Tabze nehrinde nihayet bula • 

Hep haua Jnıuueti. Tayyarelere lrarf' lrallanılan en •on yareler, yük tqımak, ve ~a~ cihetinden Habet çeteleri her ıece cephenin cak olan ikinci safhuına hazırlanmali-
NltekiM, aylarca evvel, bır çok İn· •İıtem toplardan bütün dünya rekorlanna aahiptir. muhtelif noktalanna hücum ediyorlar. tad la 

elliz bUytikleıl, bava kuvvetlerini takviye ,. . lan bir &itreden Romaya 11 aaat kırk bet da· I ır r. 
IUzıımund bahıetmİflerdi. denizde zayıf ve havada hiıkım 0 kikada ıelen tayyareler bunlardır. !Fakat talyanlarm tlddetli mukavemeti İtalyanlar -yet tedbirli hareket et• 

Bu itfbaranla b··-':n alda, cevabı m-L u- millet ... rnlfırsa, galebe hangi tarafta ka· 1 al ha d-'-· •- tini k da b L--'kmlar bir t" o-.._.. -- ._.,. Bu itibarla, t yanın va aaı •uvve UflllD u .,.. ne ıce ver· • I Aka ..... L..1-· la I ... 
Jandıran bir ıual g~lfyor: Acaba, dealzdellır? t n1an S . . t mindeki inkar etmek mümkün deiildir.» miyor, Uç dört İtalyan aıkeri &)dürdük- Dllf er ve um ycauuıl zor a maga 

lat~.~kf~m~•:e:_!h:av:a~d~a~za=yı~f~olan::~b~lr:,::m=D:le:tl:e~, :._~M:es::ell~~tal~ya~:.:n~:,av~o~ıa~ı~ıs~e~~~:::::::=:::::;:ı;s ::;: ten aonra bu Habet çeteleri çekilip si· te,ebbüı ebnemitlerdir. İtalyanların bu 

diyorlar. Bu çetelerden bqb ltalyan lkillne hareketi iyi neticeler vermek • 

ileri barekitına mini olan hiç bir kuv- tedir • Her aün 7'blerce mubaripten 
vet yok. mürekkep Habq çeteleri •elip dehalet • ~Yi ~K~N ~Yi· 

BiÇ~~R·-~ 

k'ARAKeY PAlAS 

Muhayyer Hasan Şevki 
p U D R A ve y A G S 1 z K R E M i 

Dünyada emaalıiıdlt.. Her yerde arayınıı. 

1 tik.ti.re asla aldanmayınız. Parla razı ı e 

HAS 
KALMiN 

ADrll•rı dindirir. 

'ADEMi iKTiDAR 

Bel gevŞ~kllğine 
HORMOBiN 
Tafeıliit : G ıl ta Po ta kutuıu 1255 

Ao karnına bir kalıve kaşıgı alındıkta 

kabızlığı def'eder 
Yemeklerden bırtr ıut ıonra ahnırıa 

Hazimsizligi, mide akfilik 
n yanmalarını giderir. A!ııdaki t&t• 
ııılık n kokuyu izale edar. 

MAZON m•rka•ın• dlkk•t. 

Bu çetelerin imparatorun emrile ha- etmektedirler. -Daily Mail -

Akaum, bir kulUbeler dlr•rıdır. 

---------------------------------------------------------,· İnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 6900 lira muhammen bedelli Uç adet 

kamyon kapalı rarf uıullle eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Şartnam• Ye liroldlerl paraaıa olarak Kabataıda levazım 

ye mubayaat ıubeainden ahnacakbr. 
3 - Ekıiltme 1/11/935 tarihin• mtlıadlf Cuma annu Hat 

16 da Kabataıta alım 1atım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lıtekliler 0o 1,S muvakkat aUvenme parasile kapah X:lrf· 

lan tayla edUen aaatten bir 1&at eyvel yani ıaat onbeıe l<adar ko· 
miıyon reiılne makbuz mukabilinde behemhal vermeleri 
llıım dır. "6~8 7., 

C::ı!?.~~alda':!a~o~••~ ~~.r~a~d~I. ~4131 
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Kaçakçılık Peşinde 
L rUk Borsanın Aşkı Yazan: 

l ı Oonlz ı , IC.diru• 
Romanı Ka/lı 

~;·•• a 
iki Pol~s emuru 

Bıçakla Yara landılar 

akeam Hat 20 da 

111111111 
Yarasa 

SUreyya Opereti 
Yeni kadroıile Fransız tiyatrosunda 

Her akşam ıao.t 20,ll'i de 
Emir Seviyor 
Operet 3 perde 

Nıtit - Ertuğrul Sadi 
Şehzl\debaşı TURAN ·~;:,~~. '~. ··~f t.iyatroıuncla Bug •co 

20,80 d 
Ot J 

Büyük hailo S perde 
1 Tuh.o 

et 

r:I J . l"J ;~ 
~ ... . . l 

:, 4. 

30 il. Tepin 1930 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 
olan ecnebi tirketlerinden (Er Frans) air France Anonim §İrketi) 
bu kere müracaatle şirketin Türkiye vekilliğine kendisine verilen 
vekalet 31 1. Kanun 1935 tarihine kadar muteber olmak ve tirket 
namına yapacağı İ§lerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 

( Bqtnrafı 2 inci yüzde ) ı karan mm takaların halkı buraya ~~ 
kısmı, buğday fiatinin yükselen kısmı-, cum ettiğinden orada da buhran go 
na karfl gelmedi. lüyorclu. 

Fırıncılar şarbaya, ilbaya ve ticaret * fi 
odasına b8f vurarak bu i~leme ücreti- Şarbay Muhiddin Üstündağ diİ11 
nin eksiltilmesini protesto ettiler, in- mesele hakkında şunları söyledi: _ ~ 
cebir hesaba göre yeniden elenerek tes- «-Fırınlarda mutattan fazla eJıttlll"""" 
bit edilmesini istediler. Fakat bu mü - çıkarılmaktadır. Fakat nedense ,ı 
racaatlar müspet bir netice vermesi ge- meksiz kalmak korkusuna kapılan:: 
cikti. Fırıncılar ziyan etmiye başladı - kimseler her zamankinden beş, altı 
lar. İçlerinden sermayesi büyük olan-1 li fazla ekmek almışlar, bütün h:::: 
lan zarara göğüs geriyorlardı. Fakat da nüfus sayımı dolayısile iki gii . ., 
küçükleri gittikçe artan müşkülat kar- ekmeğini birden alması ortada ga)'f1; 
şısında kalıyorlardı. Tam bu vaziyette bii bir hava yaratmıştır. Finnlarda11 ~ 
iken, yani bir hafta evvel un piyasası mek alıp yüz adım ötede fazla fiatl ki'. 
(2) kuruş daha yükseldi, bunun neti- satanlar görüldü. Bunlar hemen Y8 

cesinde de fırıncıların sıkıntısı biisbü - landı ve haklarında takibata başlan~, 
tün arttı, az ziyan etmek için az ek - Belediye halktan hiç kimsenin e eJ 
mck çıkarmıya koyuldular. Dunkü meksiz kalmaması için lazım gelen t 
buhran bu vaziyetin neticesidir. birleri almıştır.» 

* * Bu iddianın eksik ve fazla tarafları İç ler Bakanlığı soruyor f Jtı1 
nereleridir~ Onu şimdilik tetkike im - Ankara 19 (Tele fonla) - İç . ş ~ 
kan bulamıyoruz. Yalnız şurasını kay- Bakanlığı lstanbulda ekmek ".aı;ı~ 
dedelim: Fırıncıların ipkasınL istedik - h~nda_ ~enclisine ~ olan fik!us: 
leri (215) kuruş işleme üc.reti on yıl lerın hakiki sebeplenm lstanbul 
evvelki fiatti, belediye bu fiati (170) e ğinden soı:acaktıı:. ,__.,,., Tam zamanıydı. dava eden, edilen ve üçüncü ıahıs aıfatlarile hazır bulunmak üzere 

Kemal Reiı bağırdıı Pier Amet'i tayin ettiğini bildirmİ§ ve lizım gelen vesikayı vermiı· indirirken aradan geçen müddet zar • 
_ Boğa ... Geri dön .•• Dümen .... tir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmür ollnağla ilan fında hayat pahalılığının düştüğünii 

olunur. düşünmüwtü. Her neyse şimdi buhra-
yuna. · · ,-------- nın neticelerini de kaydedelim: Provaya dolru k0tarken Pire Mua-
tafaya da fU emri verdi: YARIN BiRfNCf GÜN 4m-------, Belediye dün mutattan az ekmek çı-

R 
il karan fırınların isimlerini tesbit ebniş, 

- Dümen bqına ... 8oia Hüseyin o B E R T A 
ben· e gelecek... ı •-••-----. .. , bunlar ceza vermiş, çıkardıkları mile · 

ı 
'
. ' x· G GER oGr e tarı arttırmıştır. Pire, dümen batına kotlu. Boğa Hü- Karyoka'nın ıa ıld ean at rarler lN A -.RS - FnED ASTAIRE 

•n•NE DU NE'- tlı" b h · b lU t ,_ bul' Maamafih •ehr:in bütün fırınları az seyin, yüzünde BDl1Zlll parlıyan bir Td 1n.. un yara gı u şa H•rı u n 8WAD un görmeıi, Y 

ne rnkipıiz e.aeı: ynpılabildlğine inanmaeı için bir zaruretHr. ekmek çıkarmış değildi. Mesela Fatih· sevinçle kılıc11u sıyırdı ve Reiıin ar-
dm&-ı ileri atıldı. Y 1 L D 1 Z 1 HER YER ı 40 KCJRUŞ 1 te öğleye kadar 36,000 ekmek çıkarıl-

Muslihle Ahmet Reiı de 8 ilerini S 1 N EM A S I N D A mış bulunuyordu, yalnız az ekmek çı· 
==:ı:zıı:---===-========::ıı:c:=================~============-=-ııc::=====-~=======-"==== 

geriye cevir • tler, azacık yana açılarak LJ.E::.:S!!!mmmıc:~~mc:::~m:ı;:::=;:mammgo.,.a;•iliilm•mı::.~~----11111nmm•-•Kı•tı. 
~:ney~:' ::-~::un arkasını kesmek ART HA E G G E·R T H - J E AN K ı E p u R A 
/ki Ateş • • E ı• 
Arasında 1 1 
Kap~an J kit~ i~in fllrlonda değı1di. Senenin en gllzel filmi 

Soa Posta 
it.AN FIA nARI 

1 - Gazetenin esu yazısil• 
l> c sütunun iki 1atırı bit 
( &antim) sayılır. 

t - Sayfasına göre bir san
timin Uliıı fiatı fllnlarcht• 

uyfa: aayfa 
1 2 

"4oO 250 
Krt• Krt-

8 - D'r santimde vas ti ( 8) 
kelime vo.rdır. 

4 - lııce ve kalın yazılar 
tuhıcakları yere gore 
ımutimlc ö çUIUr. 
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Masa Üzerine Yayılan Bir Haritada 
inceden inceye Tetkikler Yapılıyordu 
Dünkü kısmın buliauı: ı 

SON POSTA 

Geçen Bilmt1c11-
mizi Doğru 
Halledenler 

BOYA KALEMi 
latanbul 29 uncu ilk mektep sıru( 5· deıı. 

Hamiyet, Adana Sinaniye mahallesi No. 
65 do milteahbit Ahmet Zihni kızı Perl· 
han. latanbul 19 uncu ilk mektep 2 inci aı· 
nıf Ulvi. Kayseri lisesi sınıf .f ten 4 33 Be· 
haettin, lstanbul kız liseti 6 ıncı sınıf Semi· 
ramia. 

Birinci Tefl'ID 

MÜSABAKALI 

BiBA\'ELEB 
Se'd1°ııcl 

Edimburg Vak'; , 
2 - ve kulağına eğilip teselli veren 

Bir de ertesi akıam, Edimburg ler söyledi. 
halkı gazeteleri açsın ki, o sabah ha· Muhakeme tam alb gün sürdil 
yan Donaldsonun odaımda maktul bu müddet zarfında kırktan ı 

BUYUK SULU BOYA 1 
lstanbul kız liaeei 2 / D den 766 Handan bulunduğunu ve elmaılarının da ça· ıahit dinlendi. Bunlarm içeri• 

Fevzi. Kayseri hükumet ebesi Binnazdan lın~ıt. olduğunu o~az mı? /en ziya~e. dikk~t ve alika~a 
Skotlan Y ard'm üç müfettifl, bü,lk 
bir esrar ve anlqmamHbk itim
de cömülüp kalan yeni bir blc:U... 
nin üzerinde toplannut, konupnakta
dırlar. Mesele çok ebemmiyetllcffr. 
Magil ailesinin reisi ihtiyar Sir Con 
ortadan lc:aybolmuıtur. Polia müfettfti 
Frenç hadiseyi anlabyor. 

T eomaa, Aksaray Hasanpaşa çeşmesi So. Lakın, halkın ugradıiı heyecan olanlar ıkı hekımle, oda bıznı 
1 No. 6 da Hamdi Yetiş, Edirnekapı Sultan l bununla da kalmıyacalamt. Bir gün I Blan§, kuyumcu Kembel ve bir 

(
Hamam Hasan Hüseyin yokuışu No. 1 de sonraki gazeteler, pek .. akında her· David Graham oldu. 
Mustafa. J 

' - Dur bakalım azizim, dedi. . . Şu 
ltl iyice kavrıyalam .• Evvel& bir aile re
isi var . . . Sir Con Magill .. . 71 yqıntla 
H bugün ortalarda yok. • Otlu Mal· 
kolm, kırk yatlannda. .. Bü,.uk laarpte 
binbqı olmUf... Oldukça yqlı iki be
kar kız: Beatria ve Karolin Ye nihayet 
iamini henüz bllmedijimlz Ye aileden 
ayrı yaııyan bir de yeien. •• Tall\&ID 
mı? •• 

K0ç0K SULU BOYA kesi hayret~ düıürecek bir tevkifin iki hekim ifadelerini kıaa kel 
( lstanbul 49 uncu mektep 32 Yaşar Sü- vukubulacağını haber veriyorlardı. mi§lerdi. Bunlar, kadmı ipek 
heyi, Konya orta mektep 3/ B den 303 Ah- Yine o akpm, bu tevkif edilen mendille hoğulmut olarak ıönD 

.. 
- Tamam efendim. Müaaade eder• 

teniz devam edeyim... Declitim slW 
Sir Con Loadraya l(İttilden so~ ..... . 
fi Malkolm f abrikalann i§ini id .... et• 

met Ertem, Beıiktaı 46 ıncı mektep Bnb. phsın Matmazel Edit Kravford ol- ler, sonra da otopside, yatlı ve ı 
kızı Aybek, Çorlu telgrafhanesinde Osman duğunu ve kendiıinin bırıızhk ve li bir adamda korku ile baıd o 
Zeki. lstanbul kız orta mektep 732 Maci· adam öldürmekle suçlanıldığı iti • lecek bir kalp arızuı tesbit etadl 
de. ALBÜM tildi. lerdi. 

Kırklareli buz fabrikası sahibi Şükrü oğ- Matmazel Edit Londrada Mid • Bunların arkaıından, bayan 
Ju Doian, Kadirga 3 üncü mektep 5 / 2 den lend otelinde yakalanmıı ve Edim • 1 naldıonun emniyetli adamı, hi•lllll! 

285 M. Yılmaz. Fatih Ömerefendi cadde,i burga getirilmifti. 'çi Blanf, phit mevkilne seldi, 
No. 19 da Fıtnat Ünal, Bursa kız muallim _ 2 _ dedi ki: 
mektebi 5/ A dan 136 Zeynep Olcay, f, . 
tanbul Sultanyan mektebi sınıf 5 den Ana· 
iı Hanımyan, Burdur orta okulu 105 Bey· 
han, atanbul 2 inci mektep 5/ B de Cemal 
Özdemir, Samsun Salahiye mahallesi Ab
dullahpap So. No. 14 te Fikret. 

DEFTER 

Suçıuzluğunu iddia ederek, avu • - 23 mart akpmı, balodan 
katı Ceymiı F envikın beraberinde Matmazel Kravfordun bqma 
mahkemenin huzuruna çıktığı za. maılı tacını giydirdim. Bayand 
man, bütün efkin umumiye Edltin çifte gerdanlığı, onun boynuna 
aleyhinde idi. elile geçirmitti. ıqeie bqladı... Siconiel de elde ...... 

küçük villayı bırakarak Larndan hlras 
atede ve Portrap siden bü,.Uk sahil 
yolu üzerinde oldukça bUytlk bir k8f
ke yerleıtl. 

Miççel tekrar komiserin atSzünll kes
ti: 

Nipntaıı Vali konak Cad. Yavuz apart. 

!No. 2 de Ö. Özmen, Fatih Hüsam B. ma· 
halleai Büyükkaraman Cad. No. 46 da Sa

' lih, Konya Bürçüklü mahallesi No. 2 7 de 
Melahat, İstanbul Cağaloğlu Mollafenari 

Çok iyi bir muhitte yeti,erek Jiik· Sabahın dördünde, balo bl 
ıek terbiye ıörmüı bir genç kızm Matmazel Kravford mücevh 
böyle yaman bir cinayeti naııl dü • bayanımın odaıına binat 
ıünüp te ika edebileceğine ppnlar 
pek azdı. 

- Bir çok yer isimleri söylüyor••· 
nuz azizim, dedi. Bunla.rı iyice kaYra• Malkom - Babamın bil& gelıneyiıinden 
ınak lazım.. Şu haritaya Yer hakalua endişe ecliyoruml .. dedL 
Frenç. 

Elıand Gardena 71 adreai yazılı idL 
Kuvvetli fakat ihtiyar bir erkek yazı· 
aile yazılmıtb ve ıu mealde idi ı 

Frenç yerinden kalkb •• duYardald 
haritayı iadirdi; baımüfettfıin maauı· 
nın üzerine yaydı. Maklans da masanın 
Öte tarafına seçti ve parmatını harita• 
tı .ı üzerinde gezdirerek: Azizim Mallrolm; 

- lıte ıarası Belfast. Şurası da Lana Her ne kadar limit ettifim derecede 
Jl 0 ytik sahil yolu declitlmls de, deni• defil•e de nihayet bir ıelril alabilen ma· 
l<ıyısını takip eden fU yoldur, dedi. laut ipelrli oe ketenli lramaı imali lıak· 

Her ü9U de haritanm üzerine etildi· lıuulalıi icadım i,in ••lecelı halta lrlan· 
J -.r. Miçelı daya ••lm•lr ütiyoram. Bir mini .zuhur 

- Evet, evet, sörilyorum ..• Şu ıiria· etmes .. perfembe BünlJ, •abalı erken· 
li :lelfast kCSrfesi. K8rfezln bqanda da den Bellata 11/ial olacafımı sannedi· 
Jblfaat ıehri. Tam kiırfezin daııncla. yorum. AlrfGm ü.tli ••lip .wle kalmalı 
J>iraz ılmalde de, Lanı kuabaaı... A· iafiyorum. Sizce bir mahzur yok.a lat. 
riı yukarı Belfaattan 20 mil bir maa· len Grand Santral oteli oaıtaile ile bir 
lede defll mi ? Uci •ahrla bana bilclirinis. 

- Yirmi dirt mil efeadbn. Babanız 
- Y°D'mİ dört mil mi? P.W .•• ö,le Con Magil 

ohun .. . Sahil yolu declltinls de 111··· - Blnbqı Malkolm baba11nın bu İ· 
Belfaıttan Lanıa giden Ye oradan da cadının ne oldutunu biliyor mıyanıı? 
·~ •. hlll takip ederek ılmale dolru c;ıkaa - Evetı biliyormuı. Baba11 az çok 
)'ol, delil mi? makine itlerinden anlarmıı; seneler· 

- Evet efendim. Bu yola dalaa siya• denberi, sun'i ipekle keteni kanıbrarak 
de seyyahlar tercih eder. Yas meval· yeni Ye daha satlam bir kumq elde et· 
ıninde oldukça kalabalık olur. Fakat mek için yeni bir uaul bulmata utraıı· 
Jtııın biraz tenhacadır. Binbqı Mal- yormuı . . . Binbaıı, baba11nın geleceiini 
ko!mun tuttutu ev de Lanıdan dirt mil halter alınca memnun olmuft babaaına 
~ ıkarıda Ye bu yolun U.tündedir. Pek hir mektup yazarak kendisini perıem· 

l- vük bir ev delil; fakat oldukça •esdt be akf&IDI bekllyeceklerini bildirmit ve 
a uisi var. Denize nazırdır. Yanıha· G d S t ı t 1. •· d • p 
ımda büyücek bir de koruau var. Qervl 
her gün buradan fabrikaya sidip •el· 
mek biraz usun aürer.-le binbqı Mal· 
kolm Rols Roya otomobili ile çabucak si 
~ip gelebiliyor. Bu evde binbqı, kanıı 
ffe ikisi de, henüz çok ldlc;Uk olan iki 
Jiızile oturuyorlar. fıte efendim, vak'a· 
ilan evvel vaziyet apiı yukarı bu mer
k ezde idi. 

Maklansin eli cayri ihtiyari celtine 
doiru aitti. Miçel bu hareketin mana• 
aını anlamııtı. Derhal maaaaının sösl
nü açtl ve bir kutu yaprak aigarası 91• 

kararak komiaere uzattı: 
- Bir aigara İçmez misiniz? dedL 

lrlinda Poliıine Bir 
Müracaat 

Üçü de birer aigara alıp yaktılar. Bir 
iki nefeı çektikte'1 sonra Maklans lal. 
kiyesine devam etti: 

- Geçen cuma aabahı binbatı Mal· 
kolm bizim Çiçester sokaiındaki mer· 
keze ge lmi§, mühim ıeyler anlataca· 
fanı, söylemiı. Müdür Reyni de onu ka
hul etmif, belki tahkikat yapmak icap 
eder diye beni de çatırdı. 

Binbatı Malkolm evvelki sah gilnll, 
Fani vak'adan üç gün evvel, babası Sir 
Condan bir mektup aldığını söyledL 
Bereket versi.: mektubu yırtmamıf. Çı
karıp bize gösterdi. Ben de beraberim
de cetirdim. 

Maklang suatu. Cebinden çıkardıfı 
mektubu masanın üstüne koydu. Klfı· 
dm bı:tında küçük ve matbu harflerle 

ran an ra o e me gon ermıı. er· 

f81Dbe sabahı, fabrikaya sitmezden ev
vel otele uiramıtt mektubunun hali o

rada oldutunu ıiSrmÜf. Fakat babaaı· 
nın hentlz selmediiini söylemitler. Bu· 

nun Uzer ine hinbqı fabrikaya citmit ve 
öileden sonra otele tekrar telefon et· 

mit. Fakat baba11ndan yine bir haber 
J'Okmut- Buna hayret etmiıae de, baba· 
aının belki de son dakikada çıkan bir 

İ§ten dolaya yolculufunu tehir ettiiini 
Ye ferda11 sün selecetini f arzetmİf. 

Maklana, sustu. Sönmek üzere olan 

siıara11nı bir kaç defa çekiıtirdi. Şimali 
İrlanda ıivesine ve cilmlelerinin gara· 

betine rafınen hikiyeıini çok iyi anla· 
byordu. Dinleyicileri, vak'anın safha 

safha açılııını takip ediyorlar, sükunla, 

fakat ayni zamanda da büyük bir dik· 
katle neticeyi bekliyorlrdı. 

Bir Türlü <.ielemeyen Yolcu 
O aqam binbaıı Malkolm, evine 

döndilill zaman babaaının eıyasını ev· 

de bulmuı. Fakat babasından hila ha

ber yokmut- Eıya Larndan sönderil

mif. Binbaıı, Lam istaayonuna telefon 

etmif. istasyon memuru Sir Conun o 

aabah Stranraerdan gelen vapurla 
Larına çıktığını, eıyasınm binbaıının e-

vine sönderilmesini tenbih ettiiini, ken
dieinin de o akpm oraya gidecethıl 
aöyliyerek trene binip Belf aata gittitini 
aö,.lemif. 

(Arkası var) 

No. 5 de Flör, Ankara Hamamönü Dum· 
lupınar Cad. Taceddin cami avlusunda No. 
l O da Tosyalı Hüseyin, Topkapı Taşmck· 
tep No. 34 te Kazım, Ankara l<.ılıçarslan 
mahallesi Mene So. No. 6 da Mustafa, 
Elaziz birinci mektep 5 inci sınıf 5 7 Nec
meddin, Balıkesir Kuvayimilliye Cad. Sa
dettin So. No. 8 de Müşerref, Vefa erkek 
lisesi 3/ A dan 876 Salahattin, Kadıköy 
Yoğurtçupark Cad. No. 63 de Necla Çınar. 
lstanbul kız orta mektep 401 Mükerrem, 
Denizli askeri mütekait yarbay Osman oğlu 
Orhan Ural, Ereğli Konya buğday alım me· 
muru A Ulvi oğlu Cökhan, Çanakkale ceza 
evinde eaki inhiaarlar memuru İbrahim Ce
mal, Harbiye mektebi Yazgan Bözüyüklü 
Ahmet oğlu M. Göksel. Çorlu diplomalı 
Ali Osman, Afyon varidat müdürü oğlu 
R. Tözün, Eminönü Akgün gişesi No. 5 5 te 
Vitali. Sivasta avukat Cani vasıtasile Adile, 
Tufan gazi Osman paşa ilk mektebi 5 Er
doğan, Manisa Aynalı M. Bakkal Salihten 
Mukaddes. 

Zira daima çocuk afbl fevri ve 
mantıkıız olan avam tabakaımm 
nazarında madem ki Matmazel 
Kravford para batın için kanbur bir 
adamla evlenmeje razı olmuıtu, elli 
bin liralık bir aervet ifade eden bu 
elmasları, ayni adama Yarmala mec
bur olmadan ele geçirmek için bu 
cinayeti haydi haydi ifliyebUirdi. 

Sonra, balkm gönlünde birdenbi
re, David Gr•h•ma kartı uyanan 
acımak duypau da bu hlkmü v• . 
dirmek hususunda teslnlz kalmı • 
yordu. Zavallı aakat delikanlı bu 
cinayet yüzünden, dtlnJ& y(lzfbıde 
kendiıini aeven tek bir ldmaeyi ye 
ayni zamanda, bayan Donaldaonun 
kendiıine temin edeceil muuzam 
bir ıerveti, birden kaybeclf7ordu. naııl t eahlr 

KART Hibe evrakı imza edilememiıtl ye edlldltlal 
Sultanahmet terzilik ve kürkçülük mek· kocakarınm miraaı MY.W 1'•ienine aalatıyor, 

tebi Semahat Uyar, Beyoğlu Aynalıçeşme intikal edecek y•de kanuni miraa • Cesaretim kınlnuttı- Biıçok ıent 
Süruri yokuşu Keramet So. No. 40 Leman, çılanna ıidiyordu. seqin izdivaçlar yapmala muvaffak 
Ankara Devrim ilk mektebi 26 Kemalettin, V b yor ve mes'ut yapyorlardı. Halbuki 
Çeşme 19 sayılı gümrük • motörü yağcısı e U da yetmlyormut ıibi, Da • hi9 bir teklif vaki olmuyorda. Bir slll 
Ayak Kızılkaya, Adana iş Bankası altında vid, deliceıine aevdiji kızın bu cina· hlr 
kimyager Tahsin kardeıi Mediha, Ankara yetle ıuçlandınldıg"' mı -:-ekle ay. çingene kızı, seninki aibi cazibeeiz 

•-- parlak bir burun ve yaiJı s6riineD hlr 
gedikli erbaı hazırlama mektebi 5/ 1 O. den rıca müteellimdi. 
6 Salim, Alaşehir sıtma mücadele Dr. Ne· erkekleri uzaklaştım dedi. Ve krem ki 
cip oğlu Salahattin, Sultanahmet terzilik Bu davaya ben IOn derece merak IU T okalon pudrasını lndlanmamı ta 

mektebi 4 üncü sınıf 18 7 Mustafa Cüngör, aardım ve vak' anın kabramanlanm etti. Bu pudranın pyanı hayret t..uL 
0 

Galata Doğruyol Okçumusa Cad. No. yakından aörebilmek için hemen E- ne kadar kullandığım bütb pud 
46 da Ayşe Aziz. Bürhaniye ceza evinde dimburga hareket ettim. büsbütün baıka oldu. Yüzfimdekl 
gardiyan Cemil Yoldaş, Bursa Cumhuriyet Mahkemede kendime iyi bir J~r parlaklık izlerini silmit. m6nbeait m 
~ad. Arabacılar hanı No. 314 te Mehmet, aağladım ve aenç kız oraya aetirildi· gidermiş ve cildime bir erkeiln kalblol 
lzmit yaya tabur bölük 4 de gedikli stajyer hir edecek mat bir güzellik ve pyaDI 
Muharrem, Çanakkale istiklal mektebi 51• ği zaman yerimde rahat oturmuf, o- ret bir taravet vermiştir. Yalnız bir 
nıf 3 den 183 Nurünnisa Teksöz, Üsküdar lanı, biteni takip ediyordum. pudralanmak bütün gün veya bütüa 
Y en'.rnahalle . Rum muhtelit mektep 15 7 Matmazel Edit karalar giymiıti. için kafidir. Eminim ki krem köpüklU 
Yama Stamataadis, Fatih Kıztaıı No 5 de ,Hali ve tavn da çok kibarcuına idi l d k il b kad 
Melahat Sayın, İstanbul kız lisesi 1208 Ni- Avukatı Fevnik onun ellerini ııkt: o~ pu .;asını. ~·t:~:.ru:r ed b~ 
met, Erenk_öy Bağbaşı So. No. 1 5 de Le- se ar ır sevım ı ı e . 

ondra, Bursa Ahmetpaşa fenari mahallesi 

Cençosman So. No. 6 da Fevzi, Çorlu Bak-~ KARYOLA MOB"'LVANIN 
kal Emin kardeşi Halit Aksoy, Urfa ihtisas ~ ve 1 
mahkemesi üyesi Yrb. Avni kızı Nermin, I Hem ucuzunu hem gllzelinl almak i9in lıtanbul Rızapaoa yokutwıda 66N0t 
Ortaköy Karakaı So. No. 6 da Faruk, Şeh- ASRI MOBiLYA ğ • t d• IS. 
remini Günaydın So. No. 6 da Sabahat, --~- ma 8Z811DI zıyare e ID 
Çanakkale Cumhuriyet mektebi sınıf 4/ 2 ~AHMET F EV Z 1 Tel. 23407 
den 262 Meliha, Adapazarı Alibey okulu 
3 üncü sınıf 164 Ferruh Akay, Ankara 
gümrük tetkik kaleminde evrakı rnüsbite 
mümeyyizi Aziz kızı Nezihe, Ankara Atpa
zarı kalekapısı Türke, So. No. 22 de Maz
har Osman, Ankara lnönü mahallesi Omağ 
So. 21 -2 3 de Sıtkı, Germencik posta mü
vezzii Fikret. 

r--------~~----.. 
TAKVİM 

Gla PAZAR Hıııı 
> 1 20 1 el TEŞRiN 935 168 

Arabi 1564 ~ Rumi US! 
20 Recep 1 el Tctrlra 1 

~Vkat EHn1 Vaaa • ı Yakıt Laaal --:-1 
Vaaaıt --==- ===--== 

Gtlnet 2 ~ı ' 16 Akta• 12- 17 23 
ötıe 6 55 il 59 Yataa 1 :JJ il 58 
iki ... , 

' 37 il 00 ıasl1& il 13 °" 37 

Belediyeler Bankasından: 
1 - Bankamız için 1apılacak binanın proje mlaabak ... 

S/10/935 tarihinde bitmiı ve neticeyi tayin içio 12/10/935 tari
hinde toplanan Juri tarafından v~rilen notlara pre, Mimar Ser 
feddln Arkanın Projeıl 1000 lira mtıkllfath birincllijl •• Mi•" 
Afvan Lugal ile Nizameddin Duğunun mütlerek buluaduklafl 
proje 800 lira mtıkifatlı ikinciliği ve Ahmet Ref&t ile Cefal 
Biçerin mtııterekea J•ptakları proje· ile lng. Johan Gantl •• 
Kari Altb'ın keza mllıterek yaptıkları proje ve Mimar Viktol 
Mitag'm projeal de mDaavl derecelerle 400 er lira mUk&fatla 
ÜçllnctUUğtı kazanmıılardar. 

2 - Mllıabaka haricinde kalan On plin ve maketi bu llA• 
tarihinden itibaren bir ny zarfında aahiplerinla Bankaya mıır 
caatle ı•ri almalan illa olunur ... 3078., •-e569,, 



11 Sayfa 

~ -~20-10-935 No.45 

Zindan Köşele~lnden 
Yıldız &ararına 

"•-~ Yazanı z. ş. • ._. _____ _,~ Her hakkı mahfuıdıır .._ _ _, 

Ali Sedat; Bir Sabıkalının Anlattığı 
Hadiseleri Dinlerken Bayılıvermişti 
B lduk enit bir izbeden J munınun cebindedir. Meseli, bunlar· 
uraıı, o ça ı olda ··ıdü· ..1-x.:1 • 7 

ibaretti. yan çıplak ve perifan kıya· dan biri, kazara y o . ' u.ısu mı •• 
fetli bir çok insanlar, yerlere serilmi•~· Me~~r ~ye,. ~r ver~rle~ Tamam. 
Bu insanların saçları, sakalları birbirı· Herifin ıtı gücu yok ta: ü~, 
ne k he ·mn· -1.. .. esi de kor· 1 ağrınmadan anmabara mecek de, kili· 
' arısDllf, psı ~ l . ? Hah hah hah 
kunç bi;er mahluk halini almıttı. Bun- di açacak~ ö: e _mı··· , , ~: 
ların r - ··ı·· ·b· hareketsiz yatıyor; Hem, herifçı oglu, korkuıundan 

:ı-ogu, o u gı ı • y b beraber l ta 
bir kı d · ·mımm· • inliyordu. ra inemez ki.. a, ep o up 

smı a, ını ilan ı ... _ eli d'. .. ·· K 
Bunı da duvar diplerine üstüme çu ır...-, ye UfUDUr. aç 

arın arasın , . • 
Çömelen ve dirseklerini dizlerine, b-.la· kere olmuftur. Onun ıç~. · · b. de b' 

B ·· li eraerı, ır n ıre rmı da avuçlıu;ınm içlerine dayıyarak unu '°! ye~ ~ . . .. 
dütünenler de vardı. Tavana yakın ka· sözünü kestı. Seaını, gıttikçe yükselt-

Ln demir parmaklıklı bir pencerenin dİ· ti: ., 
binde lime lime elbiseli birkaç kiti top- - Ne oluyorsun, yahu • • Uyuyor 
lan lardı. B lar· L •• Jarmı önlerine muıun. Doktor!. Doktor!. Heyyy, 1 

ınıt un ' ,._.,. H ·f çab k 
..ftmi•l • b. vtın oynuyorlardı. doktor!... Y alJaeab.. en • çar u 
-o---..,. er, ganp IJ' o,,-; w --~· 
... Bu karanlık izbe ;m.-nç bir koku ile cavlağı ~ .. ı. 

' -.·- Deci. 
dolmuftu. Her nefea aldıkça, doktorun ı 
· du il.... (Arkut var) 

aierlerine iğneler ~yor • --t"' _ ~ , • , , • , , ..,.. • , ,,_ • "~ , . _ 

fena halde dönüyor; midesinde, daya· lstanbul OçUncU fere Me· 
nılınaz bir payan ihtiyacı hissediyor- murıuıundan = 
du. ı _ yeminli üç ehli vukuf tarafından 

Omuz batma doğru bir bat uzan· tamamına 1477.50 lira kıymet takdir edi
ınıt; pürüzlü bir ses, kulağında kor· len ve Davutpqada Davutpap ~ahall~i- 1 
lnınç bir akis yapmlfb: nin Hekimoğlu Ali Pqa caddeauıde kam 

1 
- Geçmİf olsun, ahbap. Nerede ya· 20, 22, 22/1, 20/1, 20/2, 20/3 numara-

k L dı tarla mmakkam ma arsa iki dükkan 3 ba-
1 a.ran n. 1 416 et 

Doktor, beynine hücum eden bnm raka dükkin umum mesahası m • 1 
ta 'ki d ·desinin isyan haline re murabbaı olup bundan 17.50 metre mu-
zyı n en ve mı bbaı bahçeci b. k t kirgir ahır ve ı 00 

ıelmeainden fena halde bunalmıttJ. :etre mur.W: :ir :.t abpp dükkin ve 
Dudaklarını kıpırdatacak halde de- odalar ve etrah duvar ve binalar ve teneke ' 
iildi. Fakat, bu adama cevap ver • il rnuhat bahçe bahçede erik, vİfne ayva, 1 

mek; onunla konuf&l'ak düt"tüiü bu ~ ve incir ~çlan ve bir kuyu ~ardır. 
İ~renç. ~.ç~un nereye kad~ de- Binalar bir tarafı duvar difer akıanu salat 
rınleıtıgını oirenmek elzemdı. Bu- h t Od bir ---'dı: b. h ·~~-- 'b t 1 

SON POSTA Birinci Tqrln 20 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arthrma günüdür, bu ıqünasebetle: 

iş Bankası, Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Actı 

Ber çocak •• Arttırma • baklrındakl 
dlslnceslnl on satırı geçmlyecek 

ıarette yazmalıdır. 

Bu yaz1lar: 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ BANKASI IST ANBUL ŞUBESi 

• 

adresine gönderilmelidir. 

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

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 
• • b'• ·· k tin• • f el k a f&P ır. a, araı ır eUUMlll ı are I 

nun ıçın utun uvve ı sar e -.r.e d d" lir d. d • .. ı· • 

"l''kl •t• •P~• ~ a~ ~8oa~~~~------------------------------------•·ı~• guç uB e c~lva~ vennı§ ı: bedeli icara mütehammildir. Dükkanlar ah· 
1 

- eyog un a. f&P ve semin Pnenıo, ön tarafı cmnekia \ 
- Sokakta mı?. her,,_ diikklm ve talata kepeail& lıömürcl 
- Evet. dükkinı1e ufak bir dükkindan ibarettir. 
- Enayi P,i neye ele geçtin. Hiç Berber dükkinı üç lira kiraya mütehammil 

sokak ortumda adam yakayı ele verir olup dijerleri boftur. 
ıni? •• 2 - Ve keza yeminli ÜÇ ehli YUkuf ta· 

- Ne yapayım. Batka bir tey yapa- rafından tamamına 105 lira Ia,met konu· 

-- d lan balda da bafÇI Hacı Mabmat efendi -z ım. . 
- Tuhaf tey. Sen; bayajı efendi mahalleainde Nureddin aobimda kain ea· 

...:b· l"'kırd .. l" ki 17 mükerrer 15 numaralı ana 35 metre 
•. ı a ı soy uyorıun. manhhu olap hoflar. 

- Doktorum. 3 _ Ve ,m. yeminli &ç ehi wlmf tara• 
- Vay canına. Doktor, bua. Öyle fmdan kıymet ve Jine meskUr mahalle ve 1 

İae, burada ne itin var?. aokakta eaki 19 yeni 17 numualı 58,98 ı 
- Burası neresi?.. metre murabbaı diier ltot anadır. lıbu r•Y· · 
- Buraya; adla, sanla; Airgün altı ri menkuller açsk arttnnaia konalmut ol· 

derler. Hırıızlarm, yankesicilerin, ku- duiunUn 25/11/35 tarilaine miaadif ~a· 
lllarbazlarm aeneri)erin lıtanbulda zarteai sün& aaat 14 ten 16 ya kadar .ı.:re- . 
en d rak . buruDr? de birinci ayn ayn açık arttırmalan ICl'll 

ıon u yen, •diilir;· edilecektir. Artbrma hede& ~mu• 
- Bu~~an. ~ereye. ~ • •• hammenenin yizde 75 ini buldaiu takdir· 
- Eh, ıtı bilır. :alibi o~- en )a. de müfteri üzerinde bmdalaeakbr • .Akai tak· 

ıa yoldan ahrete gıderler. dinlen en aon arttıranm taahhüdü baki kal· 
- Ya, talihsiz olanlar?•• mak here arttımu: 15 aün müddetle u:za· 
- Buraya atılırlar, ve unutulurlar. tılacaktar. 10/12/935 tarihine müaadif aab 

Aradan; haftalar, aylar, belki de aene günü aaat 14 ten 15 ya kadar kesa daire

ieçer. Bir de bakarsın, günün birinde mizde yapılacak ikinci arttırmumda artt1r· 
lcnpıyı açarlar. içeride bulunarilann ıqa bedeli laymeti ~uhammenenin yüzde 
hepsini toparlarlar. 75 ni bulmadığı takdll'de aabf 22~ numa-

K . . • . b. ralı-kanun ahkamına tevfikan ren bnkılır. 
ıtlık armutlar gibı bepımı uzun •· . . A_._.__-~ :...ı..ak etmek İl· 

re • • 1 . . 1 . bawl 1 Bir Sabf pefindll'. nunum&• ıır-
r zıncır e bırbır erme gar ar. 1 • 1 • artırmak iatiyenlerin...,.; men· 

g . • d. · 1 tıyen enn 
eceyarısı Sirkeci iıkeleıme m ırır er. kulün kıymeti muhammenelerinin ,.&zde 

Oradan mavnaya bindirirler. Trabluı· 75 ti niabetinde pey akçeai veya mDU bir 

larba, Bingaziye, Bodruma, Payasa, bankanın teminat mektubunu hamD bulun· 
R.adoaa gidecek olan bir idarei mabtu· malan JimndD". Haklan Tapu ~ ile ~
aa Yapuruna götürürler. Hep birden an· bit olmıyan ipotekli alac~ ~ ali· 
bara doldururlar. Günlerce denizin O.. kadaranm ve irtifak hakkı aalüplerinin ba 

ti.inde, betik sibi sallandıktan sonra, haklarını •• bmuaile fml• ve ~e d~
(i ı. Kal lerin . lan iddiaJaruu evrakı mU.pitelerile bir-
~er beter karaya çıkanı r • e ı ;.;e ilin tarilainden itibaren nihayet 20 

2irıdanianna atarlar. ırarfanda birlikte dairemiae Wldirme-
- F eliket. ~ lazımdD". AJrai takdirde baldan Tapu 
- Feliket mi? •• Nud feliket? •• Bir ıicilli ile aablt olmıyanlar aabf Welinin 

lleyi saadettir. Aad feliket nerededir, paylqmaamdan hariç kabrlar. MUlerakim 
Lilir nıiıin? •• verri, tenviriye, tamın.reden ~e~ 

belediye rüumu ft ..ıaE kareli bedelı 
- Hayır _L_ fasla • •• b • müuyereden tenzil olunur. D..- ma-
- Meseli, yolda ölmek. Diifun ır liimat almak iatiyenler 12/11 /931 taribhı· 

kere. Her zincirde, sekiz on kiti vardır• den itıöaren laerkeain rörebilmelİ için dai· 
!!unları birbirlerine bojazlanndan bai· rede açlk bulundurulacak arttırma farlna· 
11Yaıı demir lileler, tamamen kilitlidir. mealle 934/899 numarah doayaya müraca-
8u kilitlerin anahtarları, vapurun JUi atla mezktt doqada ~ -~ ıiire- 1 
f• .. ı.ı ..... _ ........ 
•aınarasında van JreliD ıra.tan aevk me- hüecb ..... ..- -

B iRI KTIR[ tt Kı::t Z~NI R 
:1 
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1 

( 1 1 J 

Arsıulusal arttırma günii olan 31 Birlnclteırlnde Bank• 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
•talı 10 llra yatıranlar arasında 100 kltiY• ataslıda yazılı 
lkramlvelerl verecektir: 

Blrlncıy-. 100 Lira 
Jklnclye 80 
OçUncUye 60 

" D6~UMU~ 40 
Be9lnclye 20 " " Elllnclye kadat 10 ,, 
EHi birinciden yüzUncOye k. 5 ,, 

Kura Blrlnc~klnun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektlr. Kuraya glrebllmek için para yatıranların pa· 
ralannı 7 Blrlnclklnuna kad•r çekmemeleri lizımdır. 

r 
' 
1 



PARA SAHİPLERİ 

Zelzeleden, yangından 
azalması, eksilmesi 

korkmaz; 
yok; 

edilir, masrafsız elde 

Bir gelir ararlar! 
ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 

Her ayın birinci günü faizleri ödenen kuponlu 
vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti. 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. 

ÇARPINTIYI NEVROL CEMAL 
Derhal keser. Teessllrle bayılanlara blitQn ılnlr nôhetlerloe 20 damla11 hayat verir. EYlerioiı.de bulundurunuz. 

SADIK BİR KÖPEK 
SAHiBiNi · • •··· 

İYİ BiR TLAÇ BİZİ 
HER ZAHAN KORUR 

Biif iin ajrı/arınız için 

.l<ATAGRIP. 
A~YINIZ 

Dr. ETEM VASSAF attal~::!r ~~,:!~ .... 
C.i•·•.ll• K•çl Ötea ıparllaaaı Te. 2J033 1:.y. 9'adıklJ 8ıharJ1• ileri """ TeL 80791 " 

• 
Türkiye halkının, 

O/o 99 U 

RADYOLİN 
kullanıyor ve Radyolin 

kullananların 

O/O 100 Ü 

ayni bük.mü veriyor : 

RADYOLİN 
daima en 

mükemmel diş 
macunudur! 

OUINiUM LABARRAQUE.ın 
yemekten sonra bir llk8r 
kadehi miktarmda lstımelf 

~ kısa bir zaman zertında 
: en kansız hastalar kuvvet· -: lerlnf fktJsab ederler. 
: Onun için zayıf ~anlar, -::: hastalıktan veya fazla ca· 
:!: lıfmak'an kuvvetsiz dO~mo, 

Birind T ep-1• 

=. ma hesablle yorulmuf genç· 
: olanlar, pek sert nefvO nO· ,

11
~ = ler kansız genç kızlar ve = lhtıyarlar. = Tıp fakültesi takdırDımesinl haiz -'>e" 

BOtQn ·Eczanelerde ehvett 
fiatJa satılır. 

. 1 Is. 6 ncı hukuk mahkemeünd.o: ~ 

D e n I• Z y O 1 1 a rl Semiha tarafından kocuı Fatih~ ~ 
garnba civarında Mehmet aia mab~ 

J f L 1 y M E Si Mehmet dede sokak 16/18 .. yılı e•d~ 
leyman aleyhine aÇJlan bofllllm• b ·-,Jt' 

AHateleri ı KarakGy KGprQbaıı d dd 1 h k h bul ,-~ 
Tel. -'2361 • llrluel MQblrdarıı:ade a mü eaa ey in i ametg 1 meÇ ~ 

Haa Tel. 12140 ğundan hukuk usul mahkemeleri ~ 

.. --• 4 ---- nun 141 inci maddeai gcrqince • ~ 
Trabzon Yolu on beş gün müddetle ilanen tebliiin·~.-' 

verilmiş olduğundan bir nüahuı ın• ~ 
divanhanesine asılan dava arzuh.Jioct 9,,Jı 
bu] asliye altıncı hukuk mahkcın-' d t1' 
1352 dosya numarasile on sün~~ fi 
vap vermesi liizumu teblii yerinde :o) 

E R ZU R U M •apuru 20 
Birinciteşrin PAZAR ıUnü aaat 
20 de RIZE'yc kadar. ''6552,, 

lskenderlye Yolu 
EGE Yapuru 22 Birinci teı· 

rin SALI günU ıaat 11 de IS. 
KENDERIYE'ye kadar. "6577,, 

~ Yeni çıktı ..__, 

CENÇ!!2~:·~! Y!~~LARI 1 
içinde ıağlığımıu ve dölerm•mlzt 
itkileri hakkında önemli yaıılarlıı 1 
Tenaaül, Kısırlık, Ademi iktidar ' 
tıdaviıi gibi babiıltr nrdır . 

" J'latı 75 kuruetur. Taşrad 
poıta üoretl alınmaz. ,, 

YENi KITAPÇI 
Ankara caddf!ııİ No. 85 ··---------........................................................... 

Son Poate Matbeeaı 
Neırlyat :MUdllrü S.Um Raıııp 

Sahipleri: A. E.kr••ı S. Ra~p, H. LUtfü 

lunur. ( '.,..,-""' 


