
Sene 6 - No. 1880 Yazı işleri telefonu: 20203 -
Büyllk Öndere 

Kem Gözlerini Çeviren· 
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idare itleri telefonu: 20203 F"ab 5 KUl'Uf 

ltalyanların Her An Hii. 
c.umları Bekleniyor 

Habeşler Yeniden , 
Kuvvet Gönderdi 

Hava Bombardımanlan Arttı 
Londra 25 (Özel) - Adieababadan bildirildiğine aöre 

Habe,iatanın fimal cephesi bafkumandanı Raa Seyyum 
yeni teeia edilen telefon hattını kullanarak İmparatorla k~ 
nuşmuf ve: 

· ~J ? (<Kendisinin Ru Guktayı takiben ltalyanlara iltihak edo 

Gı·rı•tte A 'e 'er °ıuııor ceği hakkında İtalyanlar tarafından yabancı memleketlerde J Y ~ l~ ~ ':I • çıkarıldığını duyduğu haberleri kat'iyetle yalanlamıt ve 

Atinada (90) Subay 
Tevkif Edildi 

bilakia memleketi müdafaa için gerek olan bütün tedbirleri 

Daha al~ı.ğı~ı ~~ pek. y~nda bu hazırlığının neticesini göetere
cegınm soylemıftır. 

Girltte isyan Çıktıtına Dair Heberler 
Atinadan Y alanla11dı 

İmparator İtalyanların Raa Guksayı şimali Habdtiıtan 
sultanı ilan etmelerine mukabil bu zatın bütün emlakini 
müsadere ederek (Raa Seyyum) a vermiye ve ayrıca ken· 
disini kral vekili tayin etmiye karar vermiştir. 

••••I Cephealnd• 81r Hab.. •••kını 
Roma 25 ( A.A.) - Gazetelerin cepheye gönderdikleri 

aytarlar, Ras Seyyum kuvvetlerine menıup 1000 kadar 

Fakat, Glrlde ••k•r Ve J•nd•rlll8 G6nderlldl• ~~haribin_A~~u~ ~tısındaki ltalyan ileri karakollanna 
d rdl hucum ettıklenm bıldırıyorlar. it.ıran upklar1n• ate9 eden bir Habefll 

ıını Atin• Avtarımız Telefonla 811 1 Bu manevra akamete uğramıttır. Habeşliler sert bir mu- birkaç ıün evvel zaptettiX.: ve çok h . t d'X.: L-..1 • 
• • • • .ı T L • h becl . .. . . •• e emmıye ver •a• auuut cıva• 

. Dan akpm Roma teJM..,_ GI • Cıan/rııriy.t Partiai Rem ue eo11.ıl are en ııonra kanh zayıata ugrayarak gerı çekılrnek zo- nndaki (Ar Sciavel) ve (Muıtahi) noktalan ton yaimurlar do· 
ritto uyan çıktıjma dair fU haberi al • Edileli runda kalmışlardır. layıaile (Scebelij nehrinin tafmıı olmaıı dolayıaile eu altında kal· 
lbk: Aliaa.M ~ .._.,.111 ~fbr. Uçmanlar, ru., mııtır. Her iki taraf ıimd+lik harekettir durmakta 't'e tumrbkla 

Roma 11 - GMlte Ve b'oe .......... s• ı t ... WvllMlza .. , ı = ı # il a. se,,... bı..iıN ınnail etrafında toplandıjun m...,.ı -;;-._tadır. 
n bir u,... tertip etmltla'dlr· Hilıı6ııalt .. clr ldncl pud oluak 40 lradu .._ teabit etmitlentir. •·••n G•z•t•lerlnln H•b•rlerl ..._eti teDkil isin 2000 kifllr Wr kUYnt 3 • -L-~ _ _,.: Jw. Cenup Cephe•lnde Durultl Roma 2S (A.A.) - ltalyanlann Habq araziane bantçıl bir 
torpltOJ'U Girlcle shd.-mfttir'· [ .. , • 1-' cumuun,et .-- eurette airifJeri devam etmektedır. Her biri bir Y•li 8İİba7 tara-

Bu haberi tevıik etmek için Atina \ ri Ba Andreo teftJf dmlt*. Eekl Londra 25 (Özel) - Cenup cephesinde ltalyan ordusunun (Devamı 6 ncı yüzde) 

aytanmaza hemen telefonla aradık. Sa- 1 birinci kolonlu kumandenı General 
hahleyin konuşmağa muvaffak oldu- Paaayotakea te tevkif eclllenler arum-
8-umuz aytanmızın buna dair verdiii c:lmdaı. 
cevap tudur: layan Hakrl N..ı Çalılı 

«Ciritte uyan ,Jıtığı, aalrer o• tor- Atma 21 (A.A.) - Girit ~ 
Pidolar •önderilcliği haberi yalan • kanfddaldar Çlkbll 1MMqndeld hablri 
dır. Yalnıs ilıi gün önce, ••lecelr pa· bir Acnerllra ajanaı tarafmdu nrUdlll 
acır 6iinii yapılacalc ••noY nt1M111dtı bildirdınekte ve JaDht ......... v__. 
bir lıarqJılıfa meydan ~· lerin dlvamharbe v.Decell hatcrlatd • 
a-re bir milıtar jandarma"" aalttrr ...... dar. 
aönderilmiftir.n Lonclradtı l•yan Var, Diyor 

Atineda tevkifler Loadra 21 (A.A.) - Atim " 
londra 25 (Özel) -Atinada cum• Han,. tebipı..ine ~Giril..,.. 

Luriyet taraftan 50 ıübay tevkif edil • Dl helrlcmcleld ,.,.ı.r iuvla dnam 
ıtıiftir. etmektedir. 

Habeı Harbi Ve Bazı Rakamlar 
Habet aeferi ltalyaya her hafta bir milyon lngiliz liraana mal olmakadır. 

ıtal . ı ran Musolini. muhuamat batlamazdan enelld 
yan hazine h.ap arına naza . 

iiç ay zarfında bazarbk için 22 milyon JnsiJiz lir .. aarfetmifdr • . *. 
ked'lmitt' So Uç siln zarfında 

Napoliden ltalyaya mütemadiyen asker .ev 1 
ar. ~ . el dab 

o" d 'I ı_ • d- _ı· ( 16 000) e balii olmu4tur. Napoli lanıaıun a a 
.. on en en aı"enn a eoı • 
Yirmi vapur aıker yüklemektedir. 

1 1 
'"t adiyen ve Acilen levazımı harbiye .evket· 

Fran11z fabrikalan, ta yaya mu em ih · 31 
. . I . b'k d'leceii tar ten, yaru teı· 

ınektedirler. Bunlan iktiıadı tedbır enn tat ı e ı . .. 
• 1• ld .. d fabrikalar gece ııilnduz 

rinievvelden önce yetiştirmelen azam o ugun an, .. . . 
çalıımaktadırlar. Geçenlerde Pariıten ltalyaya 600 aıkerf kamy~~ gon~enl~ıt-

b · bida etinden eyliilun nihayetine 
tir. İıtatiatiklere nazaran F ranaa u senerun Y 

. .. d · · Halbuki ıı-en sene F ranaadan •- d 478 . f'J"k maddetıı gon ermıtbr. -Y 1ta ar ton m ı a 1,.ı •- d .. d 1 · K zalik ey w sonuna "a ar 
ltalyaya bu gibi maddeler hiç gon en memlfh. e 

1 
. . 

200 
OOO 1 giliz liruı kıymetinde tayyare ve tayyare 

talyaya 69 7 ton g}19enn, • 11 

aksamı ve 139,000 ton bujday gönderilmiıtir. 
•• • 

fı iıe 800 milyon lnııiliz liruını bul 
ltalyanın fimdiye kadar olan ma r' 

Köşebaşı 
Ka6adagıları 

Bu adamlar, ala .. hı 'bir kadınla E
dirnekapı dafuada ..... hir erkete t .. 
caTUa edip ahhahı olan kadnu elinden 
almak iatİJ'• ild kltehatı kahada:rıu• 
dır. Adlan famaH •• HilaeJ'indir. fkial 
de tutdlmutlardır. 

Sovyet Takımı 
lzmirde Kazandı 

lzmlr Karıfık Takımı 
iki Bir Y enlldl 

[Dilıı lzmirde yapılu mq taflil&taaı 
Üçlaol 1ayfamıada bW.0.buııı .) 

Başbakan lnönünün Teşekkürleri 
. Ankara 2S (A.A.) -·Birbç hain vatansız tarafuadan yüce O.- Ata• 

türke kartı hazırlanan menfur auikut karfllmda uil ulu.umma ...,.cluiu 
he!~nı ve ulu Önderle, onun ölmez eseri olan cumhuriyete çldlma 
~bhim~ ailteren yurdun her bucağından aldajı binlerce telpaftan duy~ 
duiu derin kıvancı ayn ayn bildirmeye vakit bulamayan Bqheb• ,minnet 
ve totekkürlerinin ibliiı için Anadolu ajammı tavıit etmİftİr. 

Fransız Mareşali Peten, lngiliz Erkanı 
Harbiye Reisile Görüştü 

Londra 25 (A.A.) - M.,.t Peten burada birkaç ıün blddda 
Pariae L---L_.. • • IOIU'I ....... ebiüıftir. 
-·~ ...... ..--........- lnıiliz Lnparatorluiu ..... larltiyft 

Nlll s.....ı Montpmeri Ma111nPon1 ile uzan bir mülüatta ..... 41ianu 
bildiriyor. ı .. 

Attila 
Kimdi? 

• • 
Dlnr•r• •••il fethet111l,t1? 
... rlct ve O.rbt Rom• m
paratorluk .. r1nı n • e ı I 
••remı,b? M•k•adı ne idi? 

Attlla ile beraber onun 
batan 111uherebelerl11• it· 
tlrak ederek bu aualle

rl• cevaplannı oıren111ek 
latermlelnlz ? 

• • Pek yakıDda Son Pottanın ..... 
ıedeoeği yeal '9frıka ıle ba IOr

plann onaplaımı alaollk11nıL 

1 Kaybolan 
Gençler 

8•bahaddl11 
l!skl••hlr Hava 
mektebinden 

tehabeddln 
Vefll Erkek 
lleealnden 

Bir ay kadar evvel diğer iki arkadati· 

le her ber bir sandala binerek Hayınız· 

ada istikametinde açılan ve bir daha ha· 
bt-r al 1arnıxan hava mektebinden Sa .. 

bahaddın ve kardeşi Şahap butflardır. 

Ara t rmalar elan bir netice verme . 
mittir 



2 ~a· 'a 

ı Sesı] 
~ur t · ah ıı.ıkatında 

. E·cnehilerin Gayretine 
N e Dersiniz? 

A tntürkc yapılm k istenilen alçakçn 
au' k:ı ... tm bütün memlekette uyandır· 
dığı nefretin coşkun tezahüraıı devam 
ediyor. Bu al~kça te~cbbüsün tahki
katı cün geçtikçe ilerlemektedir. 
Bu münasebetle dün bir yazıcımız. 

rastgcldiği kimselere, yukarıdaki suali 
sormuştur. Aldığı karşılıklar aşağıda

dır. 

* Göztepe, istasyon caddesi, A!ıldar soka-
.ı, 9 numaralı köık, kumilyoncu Ferit: 

- Atatürk, kendisini sade Türkiycye de
. il, bütün dünyaya sevdirmiştir. Çimle, Ja
nayikada çıkan gazeteler bile, Atatürkün 
ısa zamanda başardığı inkılapları takdirle, 
ıayretle nlkışlamaktadırlar. 

Bu itibarladır ki, ona yapılmak ;,tenilen 
ı lcnkçn auikastın uyandırdığı nefret. 'für
iye hudutlannın dışına kadar ta~ıştır. 

Çunkti ade milleti için yaşıyan. ,;e öm
'inün her yaprağını, inkilabın şcrefile dol
luran buyuk bir insana alçakça el uzatıl -
nasını iSJi anla ve nefretle karşılamak için 
fürk olmak değil, insan olmak kafidir. 

'* Kuquncuk. Fikir tepesi, Reme sokağı, 
Osman bey köfkiiacle Enver: 

- Bugün, sulh mükifatına en fazla han
ıi milletin layık olduğu sorulsa. 

But ün dünyanın: 
- Türkiye! cevabını vermekte tercd

Jüt etmiyeceğine k.aniim. 

SON POSTA 

( Gttnün 

Şüpheı· Adam! •• 
Bir iki 
Satırla 

Tevfik RUştU Aras Gitti 

Dün fehrimize gelen Dı.t itleri ~ 
Tevfik Rüıtü Araa ak§am Ankar 
hareket etmiştir. unun Bir Meczup Olduğu Anlaşıldı * * • 

Onıverslteliler Ankarar• 
GJdfyor 

··············································--·······--·" 
Yeni Maarif 
Direktörü 

Yeni Maarif Direktörlüğüne tayin edi
len Tevfik dün vazifesine başlmmşbT • 
Nitekim siyasal bilgiler (Mülkiye) 

okulu direktörlüğüne tayin edilf:n 

Mehmet Emin de dün yeni işine bq

lamı§tır. 

Cumhuriyetin 12 inci yıldöoiilDİİ ~ 
rammda Anlcarada yapılacak töre ~ 

IOniverıite talebesinden 50 ~ 
etmek ü:.ı.ere Aakaraya ci 

• • * 
Kı,lık Tramvay Tarife•~ 

Tramvay aoayetesi bir müddeU ,ti) 
haz.ırlığile Dıce§lul olduğu kıtlık l~ tr 

1vay tarifesini taınamlamııtır. Y~ 
\rifeye göre ilk tramvay beıte kail 
tar. 

• • • 
Memurlar1n ikinci Te,.rl• 

• Maaşları --" 
1 Memurların 2 inci tqrin maa§l ., 
1 Cumhuriyet bayramından evvel ve~ 

.....

f ceği hakkında çıkarılan haberler Y~ -
' !anmaktadır. M.aıat ancak ıelemi' 

-~-- martesiye dağıtılacaktır. 

Evvelki gün jandarmalar Osmaniye telsizi civarında fiipheli bir adam 
yakalamışlardı. Sarıyer jandarma kumandanı bu adamı dün Emniyet direk
törlüğüne göndermiştir. Kendisi Ad"lnalıdır. Adı Yusuftur.. Bunun bir mec
zup olduğu anla:;ılmıştır. 

*** 
Onıverslte Rasathane~I 

Evvelki aün çıkan tiddetli fırtı 
On"eraitenin yeni yapılan rasa 
nin çatısı uçmu§tur. 

* * • 
Ve bütün dünya bilir Jci, icabında harp 

rilen 1 iirklere, sulh severliği bir siyaset de
·ıahı Mam ürkek bırakan birer muharip ke
;;ı l, bir ülkü edindiren baş, Atatürkün ba- Amerikanın Parla Konsola•;.. 

Amerikanın Paris konsolosu '1 şıdır. e· 8 y lr am a ısını e• doğu illeı-inde bir seyahate çıkrnıft Bu itibarla, her millete dostça el uzatan, 
Türklere ve onların kalbine kaq& düşman- • tehrimize gelmi§tir. 

ca emeller, kastlar beslemek ancak Çerkes • d v k o· ı d .. d .. . * • 
Etem gibi alçaklardan beklenir. rın en urara tır u ADnklarrtaAyllık935VerhgalzirTaanhınsdilaA .. tl 

Bunlann kalkınmalan ise, sade bizim de- 1 .. 
ğil, bütün dostlanmızın nefretini mucip o- Olgunluk mtihan- Evvelki akflm Çakınek~larda Sün- ' lardaSünbüllü hanag:itmit veoradaka- raki dört ayı içinde yapdan versi 

lur. larIDI büllü handa bir cinayet olmuştur. Ku- nsını bulmı,qtuı:. ıilib 409412 lirayı bulmU§tur. 
Suriyedeki fili alaka da, bu hakikati is- b k ' 3 kü" " "Jyat9 

til Mehmet adlı birisidir. Mehmet Ye- Mehmedin Sünbüllü handa karısı ile yıla göre u ye un sur mı bata yeter sanının. clı 

Ve qana öyle gelir ki, bu derece alçak• Ünlver• 9ildirekte oturmaktadır ve Hatice adın- kal'fl1afıf1 pek- feci ohnUf, hkanç a- fazla r. • * * 
ça bir te§ebbüse kalkışanları, sade Türklere Kazanamıyanlar da bir de karısı vardır. dam karısının SünbüUü handa neden 
dost olan ecnebi milletler değil, mezarlar siteye Devam Çok kıskanç biı adam olan Mehmet bu unduğunu incelemiye lüzum gör • Üniversite RektHrU 
bile kabul ctmiyecektir. Ed f ki edm r e1cme1t b ... Gidiyor * em yece er karısı ile ikide birde kavga etmekte ve m e ~e geçen ıçagmı Roma Oniversitesiain açılıt töı 

Bü,ükdere, Piyasa caddesi, Şehit Rifat Olgunluk imtihanlannda bir grup • onun kendisini aldattığından tüphelen- rastgele vucuduna saplamıya batla • de: hulnnmak üzere, Üniversite re 

aokaiı. 29 numaralı bane, Maltir: tan muvaffak olamıyan talebe, Kültür mektedir. Bu şüphelerinin yerinde olup llllfbr. Hatice.~ ~' ilmi Cem~l Bilael pa:aar gün& Romafa 
- Bazı guetelcrin vakitsiz tdaşlanna, Bakanlığına bat vurarak, imtihanlan olmadığını anlamak için karısını kon • kollann~ diğerleri de Tucudwıun cekür. , 

isyanlarına. hatta yan ittihamlanna raN- - baki k l k t"l .. • "t d muhtelif yerlerinden olmak uz" ere tam * * * 
men, ben Fransızların bize karşı besledikle- r- ' . • • . tro e egı uşunmuş ve evve sa • ekiz inden w derin al Bll'lkUrme Hafta•• .. ama -r ı e unıversı eye e • l tın ..... d " .. .. iki ~ 

ri dostluktan şüphe edememiştim. Suriye- nmlanna müsaade edilmesmı ıatemıf- bah itine gidiyormUf gibi evinden çık • 1
t Hyert' h agır vHe eki hyarat ~ Bu yıl ulusal biriktirme hafta•" 

1 d' K "it.. B k l "' b l t k . .. .. ır. a ıce emen aa as aneaıne • .. de Çerkes evlerinde yapılan araştırma, ve er ı. u ur a an ıgı, un arın e • mıf, bır müddet sonra da donup gel - ki d'I-: ... , de kurtanlam d" tün milletlerce biriktirme günu 0 

devam eden takibat, tahkikat ta bu şüphe- rar imtihan edilerek, ÜnİTenİteye de • mittir. Fakat geldiği zaman evinde ka- na e ~:-=. ·~ ~ .un kabul edilen 31 te§rinievvelde b 
yi beslemekte acele davrananların ne ka- vamlarına izin vermit ise de, üniversi- namı bulamamıf: ~ ölmuftür. Mehmet teTkif edil • cakttr. 
dar yanıldıklarını iıbat eder sanırım. tenin kayıt ve kabul müddeti artık ihtimal "--1-:- · · · eli mqtir. * * * 

· d bunl ' • - -~&Ue ~tir, ye .. · · - ··- ~aklr Çoc11ldar11 ııı...-DipJ om& SJ Z Dif.rİ kat'i olarak bittiiın en, arm inı - düfÜDmiif7 litmİ.f kız kardetinin evin- Yangyn Brflangıcr Dün oeukesiraeme ku~~ 
~ verıiteye kabuUeri kabil olamıyacaktır. de aramJfbr. Fakat orada da bulama • Beyoğlunda imam sokağında 9 nu- nele ~ii tarafıadan 200 :aii ~ 

Suç Üstünde Tutuldu Denizde iki yın.ca fÜphelerinin yerinde olduğuna maralı apartımanın taraçasından ve le- vi:.ı. fakir çocuia elbise verilmiıbl'· _, 
Diplomaaı:ı ditsilik yapan Kigork kanaat getinnİf> bu~ ile karımım mizlenen soba borularından.yangın çık- lann dağıtılmasına bugün de d~~ 

Bogw ulma buhmma.u. muhtemel oLm Ç.alcmakçı - mıf, söndürülinüttür. lunacak ve 200 çocvuk daha ,. ~-' oğlu Karabet isminde biri suç üstün- .. c1amı..ııı~ 
cektir. Ayrıca bugün ıüt . . 

de yakalanmı•tar. k ..ı_ı.. 'k .-!l..i. 
:r Y enikapı sahilinde bir ceset bulun • M k Jht• Aid A 1 J 200 çocui• un....-, pati •·-

Efr Tre:ı Kazast m .... tur. Elbiseler.inden OBU tanıyan e tep yacı at D aşmaz ığı da~lacaktır. 
~ ** * 1857 sayılı makinist Ahmetle 1425 iki kaaın, bunun kardefleri seyyar kut- Müracaatlar Devam 300 Dok.tor Mahkemeye ..--! 

saydı atqçi Rafidin idare ettikleri ban- çu Salibaddin olduPııu bildirmifler - E iyor ÜNlver•ltede Konfertt ~ 
liyö katan Hay..1..~--ya gelirken Kur- dir. Ayni ~hilde denize giren bir adam, Verildi Bu yıl, hem üniversite tp.feb , 

._...,_,. d l 1 k l baw ı.. .... ::.... bo Orta okul -.e liselere yapılan mü- aenel L:ı....:1-..:-i arttumak ve lltO' .J 
bağalı köprüsünde, Arif isminde biri- a ga ara apı mıf, gıra, ._. ... a • racaatlarm henüz arkası kesilme • Etibba odasına yazılı olup aidatını • UMIS~au ~ 
ne çarplnJl ve yaralamıfbr. Arif hasta- ğulmuftur. - miftir. Kiiltür BakanlığlDID eınri, vermiyen 300 doktor, dün, odaca, mah· üniversite bilgilerini halka Y"f',ıı' 

d "I .. .. ı.:.· b' • · -!s___ maksadile, üniversitede bir koJ1 
ne e o muftur. Bir LAmba Patladı DIÇ U' müracaatin aen ÇICTJ:UlllClll. kemeye. verilmiftir. Gec:enc ay icra dai- • . • • • --' 

P ıini icap ettirdiğinden, fakat latan- . . • . A senıı tertip edı1miftir. 111":. 
en C 0 r O ll 9 n 0 U ŞU Ş Arapcamiinde tornacı izzet tulum - bul tarafında da tek bot yer bulu. relen taratmdan 600 lira tabaıli.t yapıl- Konferanslar' teşrinisaninin ilf iıJ'. 

Defterdar yokutuncla toför Y Bf8· l>alı lambaya bava verirken limba pat- ırıadıiın~ yeni müracaatlar, Hay· diğını göz öniinde tutan etihba odau, taamdan itil>aren ba,hyacak Tf! ~ ~ 
nn oğlu küçük Refet pencereden &O -ılamıf, üzerine gazlar dökülmüf, belin- darpaıa lisesi ile Kadıköy orta cin> ~ne bir hayli zenginliyeceğini um - ta perfembe günleri saat 11,30 
kaja diifnriif, yuMtpm ıbr. den aşaiısı yanmlftır. hına aönderilmekteclir.lf:r. maktadır. rilecektir. ~ 

P•z•r Ol• 11•••• 8. Diyor. Ki ı 

\ I /' ; 

/' / 

- Hasan Bey! Müjde! • . 1 . . . Artık Yenice paketlerinin içinden ikca- ••• Yenice içmlefta anH. İflffİ., iti. 



26 Birinci Tepin 

Her gün 
lstanbalan 
Ekmek 
Derdi 

• 

•-------••·E•••" .... 
lstanbulun iyi olamıyan ve ikide bir-

de nüksedcn ezeli bir derdi vardın. 
Ekmek ifil .. 
Bu dert niçin iyi olmaz) 
Jyi olmaz çünkü: 
Ekmekçilik memleketin batliCa ıtda 

maddelerinden birisi olduğu halde, hllA 

R --.-.-i-m-l~i-M~a~k~a-l~e--------------------a--ı-çt_im_a_i_S_w_or_t_a_a __ 
Söıün Kısası 

' ----..---
Yazı Çoi Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

...-........................................ _____.._ .... . 
lzmirdeki Maç 

1-2Sovyetler 
Gal:p 

küçük sermayelerin elindedir. O, kü- lzmlrliler Bir Çok Fırsat1ar 
&ilk sermayeler de uncuların birer is-
tismar vasıtalandular. Şimdi bu hasta· Dallmr, ,... ··~ mi'eLHtler clnlel 1ee+11 • •• pçinea miJlir. Fabriblarda ve müeeıe.elenle laayatlanm ve l'ençlik- Kaçır, ı 'ar 
!ığın tqr,hisi konmuştur. Fakat eldeki l.nlir. a-ı. a-çl?d inde cemiyete ••illıei, ~ lerinl W'feclasler, ibtiyarlddannda aç kalmaya mabkUın olu- hmir 25 (A.A.) - R• ..... t.ıkw 
Vasıtalara nazaran a1ınan tedbirler ya da c:aul)'et _.... hic öd•. Harpı.. t.unı.r. miktarım ,,..-.. ile lzmir k-.k tMmııa ....... Alnrmk 

..1--2...a.. • • • aünii ~-- S....yi ha,ab inkitafa batlaYmca içtimai •rta~ • ·1111. ıladyomuncla llinl.-ce ..,.irci ölMiı ile ku-
hiç, ya laşey mesabesindedir. arttaw. _._ r7' 

1 
' 1 -·-r-•· mek " çahpn bütün vatanda,lann istikballerini teminet .ıt.- ıılattalar. 

Bundan bir müddet önce de gene bu Bade lau, Plaa ct...let ......-... inbiııaı- edea İçtimai na aJrmlr eettlıtir. Sut 14,30 da evvela konuklar ve biraz 

ıütunlarda yazdığımız gibi (1) fstan· Wr aiacwtadır. ~ bdar imde Wlllti bapta olmaclıiı Ba içtimai ıisorta yapılınaya kadar, bizim,. ..... siaorta- aonra da İzmir kanpk takımı alana çıktılar. 
bulun ekmek derdinin önüne geçmek için, lla siprtama .._. ,.tdatlara ıtep-1' ıe lüzum söriiJme. au yann için bir kenara koyabiJecefimia bet on kuruttur. Her iki talom ..,tlandı. Hakem hminl• 
için alınacak ilk tedbir. Jstaııbulun un Mmtafa ili. 0,......... .... HD bir alam ile .... piyasasını ele geçirmekten ibarettir. 

akı L_ ....... ~ilk dekik+rda niqi-
Bu, bugün için güç bir İf olm a DC'" SON • leb1erine aldıldanndaa 
raber, bütün bütün yapılamaz bir İf te TELGRAF HA BERL ERi ;,, Top ortalarda ~o:,.~:: 
Jlzımdır. korner oldu. Korner VUl'UfU kale önlerine 

Un piyasasını ele almak için: diiftü. Raaqele vurulan topu müdafiinıia 
1 _ Sermaye; O Y .. laıfa ile "-P'-mak i.tMi •• mi bir vu-
2 - Bilgi; rman angınlarının Onüne o~Pflecek .... badi tr.,dimi- .... pi attlk. .. 

-y lrMil hikwna seçtik. Xoauklar çok wt ça-

~azım~:~illt, Bu Yıl 400 Orman !'!:.-:;:: ~=~uec1~:: 
Sermaye: Ziraat bankaaile anlaşıla- pn atb. Biraz aonra aleybimiae sene bir 

?ak elde edilebilir. Bu8'in belediye, kor..- oldu. Korner hC)fa PtL Vahap çah-

fehrin bir aylık un ihtiyacını stok ola- y ç kt .,_. 
rak daima elinde bulundurma'k inene angını 1 1 o w:a. 'icada w· ·--- "---

kad den istifade etlmwlik Ka ' 1er aleı~ille aşağı yukan dokuz yür: bin lira ar çak ceza ._.... veriJİ7w. Valutp .ıa ... 
bir paraya ihtiyacı olur. kıya marke ~or. Adan atmae- fw. 

Banb ile anlafmak. bu İfİ kredi yo- K utayda Tarım 8 k iz h t v d. ..t vermiyorlar. 
life de halletmeye imkan '9el'ebilir. am a anı a a er 1 18 inci dekihda aidm bir la&canw seç. 

Bilgiye welince; ~ daha~ Ankara 2S (A.A.) - Bugün. Fikret mittir. tlE. 0,-U,.W• .......... dnam editor. 
lıek tin hU8U8iyetlerinl ölçmüf, Sılayın baıkanLiında yapılan Kamutay Tahn'bi önlemek için ormanlan tahdit 24 iMii ..._ela •ld.a Pati lııir İıııİf 

~.:.- :men fikri ol.n bir ~ bir toplutmında Taam Bakam Muhliı. ~Tk • etmek, muh,faza te,kilituu arttırmak, 7apbk. Sol İ5 IMa &n.b da kapıda. 
~·~· • vardır • ki _ men. orman ymıgınlanna klUJI ne gıbı ted- Saf açıfa Necdet seçti. Bu ara aletlaimi• 
tmç ın•na ihtiyaç uçlndi birler alındığı hakkında Berç Türker {Af. mer'a iılerini balktmek. onnana sirif ve ze korner old~ avutla neticeleacli. Hemen 
maddede gösterdiğimiz teşkilAh mem• yon) tarafından yapılan soruya karşılık ver- çıkışlan tanzim etmek gibi çok paraya ve hücuma geçen 1zmir takımı topu kale ön-

foketin içtimai bünyesine uydurarak mittir. kanuai müeyyidıelere clay .... tedbirler al- lerİBe ~ NecdelJe Vabal:m aalata • 
kurabilsin. T- "-hm. • 'ı6 ' • lw ornı- mak • m. Bu tedbirler de kurultaya meme ....... ,.._._ da bpnae- -.P 

Geçen yıl Avrupadan döıımÜf, fırın· ,,......a.n.. •w'tb taılarib.t ~o... ..ftedilrnit olan--... konnnnnde cleıpiı olda. 
b. da ban dujunu Ye b• )'il çıkaa .J'aDCID aa)'llllllll ediLnif bulunuyor.» 38 iaci .... .. ...._ ..... Wr aJı.m 

cı1ı1da ilğilikli tüccar ır yurt ş a 400 ü 8 eçtijini ifaret ederek bu aon yan· Kamutq b.ndan eonra lıtaabul üniYer- JapQJOrUL v.a.... Neale .. .-.a lııir pu 
bir elden idare ech1en Viyana fırıncılı- gınlar etrafında tahkikat henüz neticelen - mteai ile Seyriaefain idaresi• J9.3J yı1ı v...ıi, Nea1et te süu1 bir wf1llla ..._.~ 
iını anlattı ve getirdiği kataloglan gös- memit olduğundan ıimdilik bir JeJ' söyfi· 80n heaaplanna ve müvazeneS 91nunıiyeye lilıı: ..,..mıka clyetti. 

Tallı 

terdi yemiyeeeiini ili'Ye eylemif ~ demİftİT ki: siTen baytarlann uhdesinde aıaaılı veya 'Bu col miaafir takımı pyretıe setirdi. Bu 

O . ·· dü. ündüm Bugu .. n 0 ..ı:: .. ÜD· sBu eene yaqna)ann çpk olmumın bat- Orman ~engınlan hakkında ücretli i1 Ye uray baytarlıklannın içtima e· auretle birinci dene 1-1 berabere bitti. 
gun f ·· """"' . h .. 1 k -•- · • aual takriri aoren A~on d-L!L_ .. . • tdnc:i ... _ -. __ e._ıı__ a_..:1-elc . den L:.. bir ..• dejqıtirmİf de- lıca aebebi avanın uınoma ura.; gıtme R-...11 8e Ta ıı::uınıcesıDe dair kanan llyihalann1 kabul UCTntt ~sene -- OJllU-

c .. rım .. ~ ısını sidir. Ve böyle kurak yıllarda yansın1ann -.-·~YI r~ ~er _ etnıit, 1 ikinci tetrin cama p.ü ... t en ,...t.r. hnııir tlılmauıda pek u s&ilen an-
~ıın; eger Vıyana veya Anupmm çok olduia kayıtlarla aabittir. Bu aene bir· çok yerlere bir katre bile yal'11ur du§me· beıtc toplanmak üzere ~ lapna konaklarda her zaman mnmt. l!llbim 
hennangi bir şehrinde böyle İmİf diye haf Yt forlann ba p..ıu, biJe ~ 

~n letanbal ekmekçiliiini W: ~- Bulgar-Yunan Kırallıktan Sofyada Komünist ,.: ===• ....... -. 1-L ...__ 

1tadan 'ft bir elden çekip çevumege r l v. .,. ... - ,. •. 
1'.l~ba,ektmbmadab~~ Yakınlım &'VfJe nıra/lık Tevkifatı ~ 11:~:_.;:r--~·:.-:! 
tatbik. · lam Emekle birlıkte 6 • (Y ı •k 1 • ..-. . .- " 
laar ıyesı 0 

;·heder olup gider. Sofya 25 (0zel) - Bul~~· Yu·ıveRtf ıeTl ! Sofya25 (Özel)-Zabıta, Vama- 4'bi7.et:::: !u... ~ . 
.. canan para a .. ki k nan doıduiu .e yakınlıiı ıçın çalı- , A_ _ .. da sizli koariiaiat putiıine mWu ..._. .. .. ~ fena bir 

&:unkü şehir dağııuktu •. Bu dağını 1 a~ Atinadaki Yunan • Atin& (vzel)- Krallapı tekrar b" t .1."Jit d ık P' oyun oynuyor, bütün oyune:glar birbirlen"le 
tıe h - k'. san ~7· " kur im k tlulamak . • bu ır e,.ı mey ana ç armıt ve INr türlü --1-----· lard n,.._ misafir ~iatı güçleştirir ve atta ~um .~n Bulıar doıtluk cemiyetleri bir se-ef u. ~ını u • A ıçm a- üyelerinden (31) ki i . tevk"f .1 u .......,.. ... ,.or L ",..... fa. 
~1ınaz O halde bizde de· bıze gore .. alt d çalıflll&i• karar yın yırmı alhıında mıllı bayram la• • f B l d f yı • 1 et lmnun bukw al.._ 4evam ..t.km Z-1 
l>ir d . . . tala mak ~. Bunu pro~~:._d. ın a: .be le birbirleri- yılmw Mldrm.da hiikimetia Yerdi- ::: ~ ar~ ııında ~ametaih· mailübiyetimme neticelendi. 

unım n verm•s--• ır. P • .. ii karar yana (bapa) bii,ak tö edalea bazı kimıeler ele * 
Yarbilmek için: . bank il nia lluırh=-~ :; renle katlalaaacakbr. Hildimet ~ ~:::::" &ÇllUf" b9'M'ia.... Maı.tyad11 af '°ta• 
anı~-=- Belediyenin almZiraat as e r~ik decekl d'r mc kim, l.a miinetebetle llqpitbpoe- maktan ~~~~~~dr ~p - Malatya 25 (Ö7.el) - Cumhunyet 

-tJP un işini elme aa; taau e • er ı • Y d t luk kiliaesiade dini meruimcle bu • • • . -.um - tnkif .. ..yranıı . . hazırlıklar ikmal edilm. 
2- s b · · bir bç bilgili eline Atinadaki Bulsar • unan °• · A • dılmittir ıçm ... 

ı, onra u 11" • •yeti • faaliyeti neticesi o- lunaoklanlll'. ymden 80lll'a Kon- • tir. Bayram günü büyük bir at kotu-
1rakması; l•k cemı nm.. erleri Sofya dili. bir eöyln ftl"ecek, sonra meç- Pu-··.I K til Lm'zıw 
3,_ T ıt·ıat .. Iizımdır. Tef· larak v- WWW•Y ·ya h 1 atker andı öaiiade Atiaa • .uua 8 JeP' • 

ki•~& ı..~ dal r~~-- mühlm ve ka- bir ıezinti tertı1>ine karar vermıı - u IHr-:. .-mi .. .:::-- SemMm (Ozel)- Şeluimize iki -------------
acıun 'UGf' , UlU- d' zona ~· Y.P941DD". 

labatık .. (elr) val un ler ır. ...t mesafede Çaalanaa kÖJÜ mah-
• • yı"'""eı""'le-rıMdeı.. aagarı 1 ~ - ....... - ..... ---· .. --·-·--· .. ---~ R-. .. ,. ...... T.,,.. ..... tan ... •k - ki - döner1 
lflctılebilir modern altı - yedı omek bu sermayeyi ameli olarak memlekebn lliıknıf 25 {Tel.a)- Bir ajw ,.. dütW:•wiı "':t.• 1'en.:;: 
fırın yapmaktan ibarettir. . durumuna uygun bir surette tatbik ve bo ........ ma la~ ..... ._. tii:le ölcliaöl .;.. Şüphe~-

Ancak bu aurctlediı' ki. Jıtan~I kullanmak ijfidir. Bunu yapmak ta, J"U· rinde açaıkm cll1mi1ıı 3 ..._y öl- dört kip pblar •ftu", Cinayetim 
ekınekçiüğinin daimi kontrolu temın k k. izahata göre r bir şey değildir. müftir. Mbebi makar iatilwW1r 
edilıniş olur. Dediğim f811lar dairesinde an 

1 
• Şair Aacleliple Hikmet Molla mer-

Lu İfe giri~line müsbet '90ftunç alına· hum asin dott idiler. Bir sin. ikiai de, 

Cağı şimdiden ve kat1 olarak temin J S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A ! Andelibin, Sirkecide, iıkem'hecinia 
olunabilir... Yokaa bütün hayatın ~~dek~ • ~aıı_nda otururlar~e~, 
llıakineleştiği bu asırda ekmekçilik gı"bi Bir arkadaf 7UIJ'or: - 19 .lira..._ ~ıirial 4iJıeNr. :~la!e biri!ıildı ~ebpb,. uaulcacl ık .. pıl rdı~ 
ın 1 k d ed ki b' -..la. • • .. ___ &!_~ tutun da tesisat muraf tarife- <ı.Arkad :..ı:_ • L-L- L! •u ıana • ı ve ır teY er aoy e ı. eın e etin birinci erec e ır -~ Teleloa ıirketınm ucreunuen ., ı-.. yem ..-tunana ...... .,. ... s&iiyor .,, Aadelip bunu bir iki kelime ile is-
lllacldcsi: teknik vasıflanndan m~- sine bd• o kad• füit, o bd• "-ttan 'j1lbn ~~ ~erece orada oturan alü kiracuun ela telefona Yarmlf '"mim arka- tiakal ettiktaa herif ı'--- .... L. 
ruın bil · · ve en nı· iuwf- ,..,.... v_.. ld, irlaa, deiil ,.._..., - ..._ lelefon... l>alfı oldaiu (ko&e) •• alınmif. Bütün aonra, ç w ~ 
h ' --:mayesi kıt, gm ~. kumai• tahammül edemez. Meseli telef~ ti.var._ N teUer n ı-..a old.P .-~-· Atbdapn telefonuna maz. Hikmet Mollaya, izahat 'ftl'di: 

ayet llir kaç madrabazın ıstısmar va· ~ ..,treder fada mıa ıita d·i iateneniz her metre teli nakil içia bir ifçi ...--, .leli~ il-.. a~i - Tereı, para iıtedi! dedi. Ben 
•ıtas. ve daha 90nra da ateşin etrafın· •• bitmem ne kadar kira vereçebiniz. mevcut lelin acuna •uClıfl--"" (W...) cWD wı.n. böylelerinden kurtulmak için bir tek 
da do p içine düşerek yanan perva iÇii\ Bu arada bir de nakil ücreti diye bir ide nnler. Arbd.tı ona töre a.hih edecek. çare buldum: Vermiyorum. Bir da· 
ne gi i kendini bu uğurda tedricen öl lar'llnddan tMri Beyojhmda ohrd"l'I 1ıpart•=m+n çllap tam~ Hepsi bir auıtlik ve biç bir malzemeye mubtaç olmadan ha da aelmiyorlar .. 
dürnı başka bir if yapamıyan bu· k# da bir apart...,.. tafmiyor. Ve tatuurken eV1ndeki~ y11pdacak ldr it. Bunun için 20 lirata yalan para Hikmet Molla güldü: 
'iÜnltü snafın elinde kalamaz. Kalırsa tele:':u da ulsletmek istiyor. 1 mecbur. Çünkü tarife böyle imiı. -Ben de.dedi, bunun aluini yapı· 
hu nevi gürültüler eksilmez. l s TER ı NAN ıs TER J NAN M A J y~um.: .v~~İy~rum ... Ve bir daha 

1-fulasa: Ekmek İfi, bir sermaye ve yuzlenm ıonmyorum! .. 

Çerez Kablllnden 

iki TürlD Çare 

(1) 29 1 9JS Soa Poeta. 



4 r,...r;1 SON POSTA 

HAHKEHElERDE 
~·· .. . . 
!l;ZÜ~DU~Lrnı ~ ız 

·ı •• J:l-lf_~f_lf_,KE!.._.. H ABERLERJ mıııi~L&l1i 
.. Muratlı Büyüyor Okuyucuları; Hangisinin 

llldiası 
Loğru? 
Hasan davacı, Hatice suçlu. Ouruş· 

ma birinci sulh cezada. Suç tehdit!. 

T ekirdağının Istasyonu Olan Bu 
iki taraf ta Yenicamiin, gedikli tüc· 

carlarından .. 
Davacı Hasan şöyle anlatıyor: 
- Guya bu kadının aleyhinde bu -

lunmuşum. 

Çıktı karşıma .. Bir küfür, bir kü • 
für !.. Ben erkekliğimle söylemeğe uta-

Kamun da 
800 Ev 
YapıJdı. 

nırım. Sonra en fena sıfatlarla da beni Muratlı (Özel) - Muratlı Trakya-
tahkir etti. Üstelikte dövdü... demiryolu üzerinde ve Tekirdağınm 

Hatice başka iddiada: stasyonu vaziyetinde T ekirdağma 
- Bu adam koltukçudur. Anırılmış bağlı 350 evli bir nahiye merkezi idi. 

bir malı soruşturmadan almı,. Sahibi Buraıı timdi birdenbire büyümeğe bat
gelip bunu yakaladı. Bu da guya ken- lamlf, yapılan yüzlerce göçmen evi 
disini ben haber vermişim diye bana kamun yapı ve insan aayııının yüksel
kızgın ... Ne diye küfür edecekmişim? mesini mucip olmuttur. 

Ben ticaretimle uğraşıyorum. Bir de u- Göçmen evleri çok güzel ve munta-
tanmadan dövdüğünü söylüyor. zam olmuttur. Evler bir plan üzerine 

Hasan ayağa kalktı: inta edilmİftir. Kirgirdir ve damlan 
- inanmayın Bay reisi Daha iki kir •t 'I "rt"l"d" · emı ı e o u u ur. 

gün önce eline bir bıçak almış, kendisi· Evler elliter elliter yapılmaktadır. 

.. Murathda yeni yapllan göçmen evlerl 

Konyada Bir Defi
ne Bulundu 

Bulunan Altınların Sa.qısı Şimdilik 
1320 Dir 

Cevaplarım 
kol~ <cS. V. Z .» inisyallerini 

'bir okuyucum anlatıyor: . 
<<Bir kadın ile tanıştım, sevişti~ 

lenecektik. Fakat tam resmi JllO 

b• deJl 
lere başlıyacağımız sırada ır . ~ 
ortadan kayboldu, ayrıldığı esk~ . 

. .., ıfll 
sını bulmak üzere taşraya gıttıg 
ladım. Esasen kendisi de az sonfll 
mektup yazdı, elan seni seviyorıııl' 
ninle evleneceğim, beni bekle, bıJ 
kilde hareketimin sebebini anlılt 
dedi. Ne dersinizh ~ 

Ne diyeceğim, bu kadın eski -
nı bıraktığına pİfmandır, barıf!O' 1, 

eli olup olmadığını anlamak Ü::-. 
kumdan gitmittir. Fakat si8 ~ 
yapmayı sevdiği için teşebbüsü.;...! 
fakiyet vermediği takdirde baf . 
üzere burada da bir nitanlı teJllİO '
ınittir. Okuyucumun y~pacait ~ l 
lakterine göre ya unutmak, b~ 
mek, yahut ta İfİ latifeye dölOP"'""" 

lenmektir. ~ 
• * * 

Beyazıtta Bay ccKıskanç» a: 
ediyorsunuz, sanırım. Bundaıt 
ne var? Annesine söyleyiniz. 

• * * 

ni mahkemere vermişim, diye Y enica- Yani 50 ev bir mahalle halindedir ve 
miin etrafını bana üç kere dolandır • timdiye kadar böyle 200 ev yapılmış
dı.. Ama; ben bunları onun yanına tır. Daha da 600 ev yapılacak, Murat· 
bırakınıyacağım. Gücüm yetmiyorsa lıdaki göçmen evlerinin sayısı sekiz 
da memlekette adalet var. Beni bir ka- yüze çıkarılacaktır. Bu evlerle bera
dın elinde ezdirmezler elP>et .. Kendisi· ber Muratlı bugün bin yüz evli bir na· 
ni yeniden mahkemeye verdim. biye merkezi olmutlur. Konya (Ozel) - Posta ve telgraf ___ , ___ ,________ Ankara Bayan HM» e: , jj 

. Sa.lond~n çı~tıkları vakit Ha~n, Ha- fnaan sayımı arttığı için İf ve iıtihsal/ı~emurlarmdan Hasan bahçesinde ker· Karamanda Çok Evlenmeden 6 yıl ıüren nı~ 
tıcenın gozlerınde toplanan hıddetten hacmi de geniflemittir. Baflıyan umu-' pıç yaptırmak üzere toprak kazdırır- artık 0 tekilde kalmıya ~_j 
do~?cak tehlikeyi sezerek hemen SIVIŞ· mi bayındırlık çalıtmaları, ekonomsal ken bir define bulmuştur. Bu define HayırlıBir Teşekkül Erkek bu vaziyeti değiftirmekte 
tı. ?fkesi~i .alamıyan H:tice ?1erdiv~n- ve ~anmaal g.e~me neticesinde Murat- ı 902 Mahmudi·y·e altını ile 318 Osmanlı, göremez. Öğreneceği yeni bir ~1 
len hem ınıyor, hem soylenıyordu. lı bır kaç yıl ıçmde Trakyanm adı sayı- 76 buçuk lngılız, 22 Fransız, 1 Macar, Parti Merkezinde Bir mamıttır. Çaresiz tahammül 

- Yanımda bırakmıyacak ta ne ya· lır ilçeleri İçerisine girecek ve umulu- 1 ftalyan altınından ibarettir. K ld yahut ta ayn)acakaınız. Eğer l .ı.. 
k B · k hk j Köycülük Şubesi uru u ,,,. pa~a !. e~ı te .rar ma emeye ~er • yorki bir ilçe merkezi olacaktır. ~-fa:ranın ~ahçesinde çalışan amele- merhametini celbedebilineniz o 

mış .. Versın .. Bır kere daha versın-:-.. lerın ılbaylıga haber vermeleri üzerine K (Ö 1) p rt• kezın· lihinize. . D •• }" [ J araman ze - a ı mer • 
Ba~mı .~~ ~e~~~ ~~ .~e~ı::._____ uz ç e o un ua ortaya çıkan bu define hikayesi biraz de bir köycülük fUbesi kurulm~tur. TEY 

Dıfarı Kükürt LJ B • ~·· •• karışıkçadır. Ameleler yukarıda sayısı Bu fUbe köylülerin dertlerini dinlemek, _,.._ -···-·. 
n arap ır opru yazılan altınların bulunan definenin .7-1 ki . . . t• k h t la Go .. nder·ıyoruz .. . . . uı e ennı yenne ge ırme , as a n 

uçte hırı kadar bıle olmadığını söyle· d . tt• k k'" 1 · Deposu JJI'. 

. .. 
lzmirde Yeni Bir 

A k 24 (ö 1) N. d b Ada (Ö 1) n·· d b. . muayene ve ta avı e ırme , oy enn n ara ze - ıaan an e- pazarı ze - mce en ır mektedırler. Paraların içinde saklandı- t_ • Öz v-dif 
ri itlemiye bathyan Keçiborlu kü· kilometre mesafede bulunan Melen de 1 ~ k" .. b .. "ki"- .. d 1 1 . b ilerilemesi, köylülerin zenginlqmesi ızmır ( el) - Gerek.,..~ 

- gı upun uyu ugu e ame e erın u • • ih · k 11'"" 

kürt f~brika.ıı eyluliin sonuna kadar resi üzerindeki köprü pek harap bir 1 iddialarını teyit eder mahiyettedir. Sa· için çareler aramak, kimsesiz ve fakir cıvarınm ~u tiyacmı, gere 
beherı 50 kılodan 23 bin çuval aaf vaziyete gelmittir. Araba ve otomobı'(.1 k d l l 'Iha 1 k köy çocuklannı himaye etmek, köy- de beleclıye tarafından Y•!_ dJ -
kük. .. . I . . B . . lyısı yu arı ayazı ı para arı y ı ta· mode . . . .. de ~ 

urt una etmııtır. u kükürtlere ler köprünün üzenn' den ancak yol la f d t ı· ı H h kk lerde mektepler artırmak gibi illerle m gazıno ıçm gun 
d 1 d d b . k .. . cu - ra ın an es ım a ınmıs asan a ın~ ~ '"T -Li}---•- b. d 
ıı pazar ar an a ır ço muıterı rmı · dirdikt k'. .. · ' l l cakt ıu vereu ecea ır ıu eposu w 
ıkm m en aonra ve ıırat opru· da•da kanuni takibata başlanmıştır. Bu· mqgu o a ır. .ı-- tıL- kJı .,. 

Ç ıttır. ·· d 'b• b'lm kt . muı kararlattırua~br. JJDllYIP"' .~ 
ıun en geçer gı ı geçe ı e edırler. nun sebebi arazisi dahilinde define çık· 1 .. u d Pa a Sevklyatı cİırlık k • rv· · v~; 

Adapazar.lnda Dfkl·ş Sergı"eı· Düzce ve Adapazarlılar bu k.. .. .. t ~ h"kA h b . 1 non n a ne r ym omıaer ıgıne emır .. --_fdlA . • oprunun 
1 

ıgını u umete a er vermemış o ma· D 1 • !-'- • ~ A 
Adapazarı (Özel) _ lıtiklil biçki tamirini dilemektedirler. sıdır. lnönü (Özel) - Sekiz, dokuz yüz epoyu zmır ıu fU11L•t! yap 

ve dikit yurdu tarafından burada bir evli bir kamun olan kasabamızda bu 

sergi açı1mı,, talebelerin itleri, ıören- Gerede Halkevi Ça/ı.:malar ı 
ler tarafından büyük takdir kazanmıt- Y 

yıl pancar mahsulü pek bereketli ol
muttur. On ağustostanberi pancar ıev-

tır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Tozdan Gelen 
Hastalık 

Cumartttıi 

(*) 

Müracaat eden hastam dört seneden 
fazla sürüklediği öksürüğünün bir türlü 
devasını bulamadığı ve çalıımakta ol
duğu müesseseden hastaneye sevkedlle· 
rek bir müddet tedavi altında kaldığını 
şikayetle anlattı. 

1 - Hasta, bir halı fabrikasında ça
lışıyordu. 

2 - İnce pamuk, yün ipliklerinin 1 

tüylerini günün bir çok saatinde tenef· 

füs etmek mecburiyetinde kalıyordu. 
3 - Gıdası tamam değildi. 
4 - Az güneş görüyor ve sonra az 

istirahat edebiliyordu. 
Bu şerait altırıda ve daha çok tozla

rın, teneffüs yolları vr.sıtasile ciğerlerde 
bıraktığı tesirden ileri gelmiş, müz
min bir bronşit. nihayet vereme doğru 
kendisini sürükliyebilecck bir şekilde 
fazlalaşmıştı. 

Mengen Yatı Evinde Bir Müsamere Verildi, Köylüler 
Çok Büyük Alaka Gösterdi 

kediltııektedir. Günlük ıevkiyat 4 • 5 
vagondur. 

J<aramnda Bir Yangm Başlangım 
Karaman (Özel) - Kiritçi malıal

leainde Cemal ve Hulki kardetlerin 

oturduğu evden yangın çılunıf, evin 

mutfak kısmı ile Çardak denilen yeri 

yandıktan sonra söndürlümüt tür. 

inekler 
Arabaya 
Koşulmıyacak 
Biga (Özel) - Kara sığır cinsinin 

ıalah edilmesi için ineklerin arabaya 

kof ulmaıı yaaak edilecektir. Fakat ö

; küzü olmıyan fıkara köylüleri mütkül 

Gerede Halkevl Menauplar1 Mengende mevkide bırakmak istenilmemektedir. 

Gerede (Özel) - ilçemiz Halkevi giderek oranin yeni yapılan yatı melde- Bunun için köylülere öküz edinmeleri 
pek verimli itler bafarmaktadır. Yük- binde (latiklU) piyesini oynaddar. için bir buçuk yıl izin verilecektir. 

Bu fabrikada daha hafif ve tozu az 
bir işte çalışmasını temin etti. Gıdasını 
biraz düzeltti. Verdiğim öksürük ve kan 
ilaçlarile de büyük fayda elde etti. 

ıek okullarda bulunan gençlerimiz Müsamereye çağrılan bütün köyHil~r •• •• •• 
halka sık, sık müsamere ve konferan.s- bu piyesi sonsuz bir ilgi ve COfkun bir Nufus Sayımı Gunu 

l 
lar vermektedirler. Nqriyat fUbesinın 

h 1.f h 11 k d v '-•· I heyecanla kartılamıtlardır. Bando da G l"kt 8 . Oğl D •d mu le ı ma a ere Oy Ugu renK ~ , .. • em J e Jr aJI 0. U 

( * ) Bu notlan kesip saklayınız, ya· 
hut bir albüme yapıştınp kolleluiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıza yelİfebilir. 

tablolar, öz türkçe yaalarla ,ehir iu ... · -ıuhtelıf . pa.r~lar çalarak koyliilen . .. .. 

k b. k 1 h ı· k l nes'elendırmıttır. Bu arada tar'-Y lh- Gemlik (Özel) - Sayım gunu bu-
la açı ve se,, yar ır o u a ıne so u • ~ • . . v .. .. • v 

t san Yalçın önemli bir söylevle hükU- rada bır kız çocugu olmuf, bır oglan 
muş ur. . 

1 Evin muhtelif kollarından ayrılan metimizin köycülük ıiyaauını ve köy- çocuğu doimuttur. Çocuğa Sayım İl-
24 kiti ilçemizin Mengen kamunuııa lüye verilen ehemmiyeti anlalmıttır. mi konulmuttur• 

-------------- 1 1 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler .. ~ 

Eminönü: (Bensason). Küçult 
1
,;. 

(Necati) . Alemdar: (Sırrı)· .J'~~e" 
(Asadoryan). Şehzadebaşı: ( Jll~ıef 
te). Fener: (Arif). Aksaray: (., ,U' 
Karagümrük: (A. Kemal). sanı O' 
(Teofil_os). Bakırköy: {lsteparı\·ıı~ 
1'ta: (Kapıiçi). Hasköy: (Yen• ~r" 
ye). Kasımpaşa: (Yeni Turan!· . (1 
mini: (Ahmet Hamdi). Be~·~.10(fd 
mat, Kinyoli, T •rlaba§ı). Şı§Jı .. ((}I' 

; ita). Beıiktaı: (Rıza). SarıyetkçJ~ 
n). Kadıköy: (Leon Çubu b11'et)• 

•, man Hulusi). Büyükada: (Me 

ybeli: (Tanaş). ,,,,,,,,/ 

--;~-------------, Son Posta ---- iLAN FİA TLARI 
·ıı ı - Gazetenin esaa yal181• 

bir ıütünun iki ıatırı bıt 
( 11antim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir 1•
11

• 

timin ilan füıtı şunlardı'' 

3 - Dir santimde vasati (S) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazı~a; 
tuttlcakları yere gor 
ıantimlc ö!çülür. 
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. I • • / .,.r -. . '° .~, ( 

Su Gibi 
Fışkıran 
Petrol 
Bt 'Romanyada bir petrol 

Fransa de 

Radikal 
Sosgeılistler 
Memnun Değil 

r b•lcçf•ı J d c kuliibe· b ~ son acısı, gec . 
oguuordu sinde uyurken müthi, hır Kongrede Heryo Salonu 

infilitk gürültüsile uyanmış. Birdenbire ku· Terketti 
lübcsinin döııcmcsi havaya fırlamı!I '\:e açı· 
Ja.n delikten petrol fışkırmnğa başlnmııı. Pariı 25 (A.A.) - Radikal sosyalist 
Bır kaç dakika içinde petrol, sondacının kongresinin genel siyasa komisyonunda bir· 
beline- kadar yükaelmi, ve güç belu dışarı çok hatipler ve hele Daladier, sokaklarda 
fırlıyarak canını kurtarmıştır. .. • 1 silih taıınmuı ve rejimin mü· * * * numayıf er, • A • 1 ~ dafaası hakkındaki karamamelenn kaf ı o • 

1 
Vergi borcu Amer~k~ bir t_ubgla ha~~a~ l madığını söyliyerek ıiddetli tenkitlerde bu· 

• nı sahıbı vergı orı. u o e 1 
_!çın tuAla k . ·n para bulama• Iunmuılardır. • _____ ...;..._.: me ıçı ı · .. dafaa etmıı 

llıı§, vergi taksitine mukabil maliye tnhsil Herriot bu kararname en mu l ' 
ıubesinc 1500 tuğla göndermiştir. fakat hUkumetin !'-rarla~a ~ar~ı ~pı ~~ 

* * * hücumların ıiddetınden mutessır o ar • ~u 

~ 
.... lngilterede Linkolnser e· zakere salonundan bir saat kadar çekilmıt· 
ro.o/tulanda .. .. d t' 
l yaletinde Skoly koyun er ar. • 
flciu çılcaran b h . lık yapan bir a- Tekrar toplantıya geldiği vakit fınan~I 

a çıvan • 1 bak mdan an 
-. adam dam ölen bir kuluçka ta· ı kararnameler, bilhassa sıyasa ı • 

~ğunun altında kalan üç yumurtayı alıp 1 celenmİftİr. •. kereler <chalk cep· 
hır rncndile sarmış ve koynuna sokmuştur. Bundan sonra, muza b 
Bir kaç gün sonra yumurtaların her üçün· hesiı> meselesi üzerinde yapılmq ve u ce~-
ıf~n de civcivler çıkmııtır. henin kendisini parlamentoda v~ .hatta hu-

* * * kumet sahalarında göst -- ıru, bazıları 

IVotga • Alo.- f Moskova ile Volga nehri müdafaa etmi§lerdir. 
kova k l 'arasında açılmakta olan 

ana 1 k 1 d'' b'' c . de ~----- ana, unyanın en U• ezaır 
)'()Jc kara kanalı olacaktır. Bu kanal 19 3 7 
lencsindc seyrisefcre açılacaktır. Sovyet 
tUkC'irneti bu kanalın inşası için 1 4 milyon 
"Biliz lirası, yani bizim paramızla takriben 

88 rnilyon lira tahsis etmiştir. Bu kanal bir 
tok sanayi ve ziraat merkezlerini biribirine 
raptedip Moıkova ile Leningrat a111"ındaki 
~eaafeyi de 700 mil kadar azaltacağı için 
Rusya iktısadt inki~fında büyük !;lir .iunil 
olacaktır. 

Çin de 

Muhtariyet Hare
keti Genişliyor 

Tokyo 25 (A.A.) - Japon kaynağın • 
4-n gelen haberlere göre, San nehir çevre· 
lLacf e baılıyan muhtariyet hareketi, bilhas· 
it liopei ilinde süratle inkiıaf etmekte • 
dlr. 

B1r Otokar Denize 
Yuvarlandı 

Cezayir 25 (A.A.) _Gezginlerle dolu 
bir otokar, Cicelli yalanında denize pek ya· 
kın ve 49 metro yükseklikte bir yoldan ge· 
çerken direksiyon kmlmıı ve otokar uçu • 
rumdan apğı düterelı: kayalara çarpmlf ve 
denize yuvarlanm11tır. Sekizi çok ağıt ol
mak üzere 34 yarala vardır. 

Tıp Nobel 
Mükafatı 
Stokholm 25 (A.A.) - Tıp nobel mü

kafatı, Freiburg üniversitui Zooloji profe· 
sörü Alınan Spemann'a verilmiftir. 

Amerlkad• lt•lzlere 
Henderaonun Cenaze Yardım 

Merasimi Vqineton 25 (A.A.) - lp~ere y~-
dlm sand·::.. 1933 tenberi bet nulyon kit•· 

l.ondra 25 (A.A.) - Silahsızlanma 16' l46 mil 
it ye ·., bulmuı ve bunların haftada • • ~ Onferansı bafkanı Henderıonun cenaze k d tmlf 
.... l yon dolar kazanmıf olduklannı ay e • -erasirnj bugün birçok tanınmlf phsiyet e· 

1 Meksika da Karışık ık, 52 
Haydut Öldürüldü 

• 
ersım 

Yenileşirken 
Dersim. Osmanlılar devrinde kanayan 

bir yara idi. Çünkü idarenin dayandığı ka· 
lem, km! cahil idarecilerin elinde bir İğne, 
bir çuvaldız, bir neıter ve bir hançer olu
yordu. Bir çok yerler gibi, Denimi de yara 
yapıpı kanatıyordu. Bir yandan Murat, bir 
yandan Karasu çaylan Denim toprnklannı 
durmadan ıular ve bu iki armaiı Dersim 
çayile Peri suyu kuvvetlqtirir. Fakat 
Dersim topraklan yan yarıya kuraktır. 
Çünkü dört su, kendi yataklarında akar. 
Ne bir ark, ne bir lcnnal onlann Ceyı:ini, be
reketini yana, yöne ve çevreye taıunu. 

Meksika 25 ( A. 
A.) - Jaliaco büku • 

meli içinde, blikumet 

kuvvetlerine karıı 

yaptıkları mücadele • 

de 52 Mekıikalı hay

dut öldüriilmüı ve ce· 

setleri öteki haydutla

ra dera olmak üzere, 

Dagoı Moreno mey • 

danında tqhir olun • 

muıtur. 

Haydutlara karıı 

Derıim, ı.zun yıllar unutulmuı bir köıe 
gibi yaıadı, sonra birden vili.yet haline kon
du, daha sonra sanc..J<lığa indirilJi Harpu. 
ta bağlandı. Fakat her idari kılık altında da 
bakımsız kaldı, karıııklık kaynağı tanıldı. 
oranın nasıl idare olunduğunu arllabnak 
için bir Örnek veriyoruz: yapılan hareketleri i • 

dare eden iki general, 

bu hareketin siyasal 

bir suikast olmayıp, a· 

di bir hırsulık vak'aıı 
Yeni Meksika CUmhur Reisi U.zara K•rdenas 

olduğunu aöylemq • •lleslle. SeDda eski CUmhur Reisi 

Y etmiı yıl kadar önce Denimliler gene 
ayaklanınıılardı, dağlara çekilmiılerdi. Har. 
put valisi Hacı izzet Paıa bu isyanı yaht• 
tırmak için vilayet merkezinden kalktıs 
Hozata gitti. Kendisi bir tahtarevan için

1 
deydi, önünde ililülerle bir «.akalı ,erifo 
götürülüyordu, arkasında on iki yedek aİ 
çekiliyordu. Sağında solunda üç yüz kavaS( 
zaptiye ve uıak vardı. 

tir. Plutarka Galles 

ltalyada ----
Fişek Fabrika-
sında Patlama 
Oldu 
Milin 25 ( A.A.) - Belledok kaıabum· 

da önemli bir fitek Cabrikasında sebebi bel
li olmayan bir patlama olmuıur. 

4 İfçİ ölmüı, ikisi ağar yaralanm11tır. 

İngilterede Maden 
Grevi 

lngilterede -
Bir Genç Kızızın 

Marifeti 

Valinin yüzünü gören yoktu. Kartı çı· 
kanlara tahtarevandan uzanan bir el selim 
veriyordu. Vez1r hazretleri Hozatla d~ 
perde arkasına çekilmiıti, kimse ile görüı· 
müyordu. Yalnız dağdaki eıldya ele baıı· 
larına haber yollamıı, dinine imanma and 

Londra 25 (A.A.) - Avam Kamaruı· liçerek aman vcrmiı ve onlan Hozata ça• 
nın dünkü toplantısında tribünlerin birin· ğırtmıştı. 

de bulunan bir genç kız, saylavların otur • , Elebaıılar geldi, bir kaç siln beldettiriJ. 

d kl la .. 1 k ·· • t dikten ve yedirip içirildikten sonra Talinin u an sıra ra yuz erce omun11 propa • h k ld 
1 

Onlar k 
A w • - • - - uzuruna çı an ı ar. , arplanndı 

ganda kagıtları atmııbr. Genç kız, derhal ne biçim bir adam görmiiflerdl, bilir misi· 
dııan çıkanlmııtır. 1 niz? .. Göğsü sırmalı bir palto slYınlt, o 

sırmalann arasına bir sürü nitanlar, hatta A m er; k a Ve elmas k~pe]er, bilezikler, ~erdanlıldar tak. 
mı,, belıne gene elmaslı lki kılıç kupnmıf, 

Den; z K 0 n fer an s 1 fesini de. sünnet çocuklan gibi e1maa1. do· 
- 1 natmıf bır karnaval maskarası! •• 

Vaşington 25 (A.A.) - Birletik Ame· Elebatıların o bir yığın elmas önünde 
Londra 25 (A.A.) - Hükumetin ma • rika hükUmeti, Büyiik Britanya hiikUmeti eözleri kamaımııtı. Hacı izzet Pap, yarım 

denciler çevini bant yolu ile halletmek hu- tarafından deniz konferansına ittirak için ıaat kadar ıeuiz kaldı, hu sBz bmeplı:h· 
suıundaki bitün emekleri bota aitmiıtir. yapılan daveti resmen kabul etmİftİr. iını göz altından seyretti. Sonra atzuu açta, 

Paris 25 (A.A.- Hükumetin deniz paditahın kendisi gibi yüz bin ufAiı bulun-
ltçi icra komitesi 11, 12, 13 ikinci teırin- konferansı hakkındaki f ngiliz davetini duğunu ve böyle bir padip.ha İsyan eden-

de i..,..iJer arasında bir anket yapacak ve k b I tt ' w. b'ld' •1 kt d' lcrin ezileceğini anlattı, heriflere beter onar 
S'T a u e ıgı ı ırı me e ır. 

1
• d w • • 

eenel grevin yapılıp yapılmıyacağını araıtı· ıra agıttı, mabeyıne de «uyana yahfbrdı-

racaktır. . Yugoslav Kabin es n Je iını ı müjdeliyerek Harputa döndü! 
Anlaşmazhk Y<J Bu kafa ile ve bu biçimde idare olunan 

Lehl•tandan Çıkardan 
Çekler 

Dersim, nasıl J§ığa erer ve yüluelirdi?. 
Belgrad 25 (A.A.) - Avala ajansı, Cumhuriyet idaresi timdi onun aofuk ha· 

Bafhakan M. Stoyadinoviç ile Sü Bakanı tıraları canlandıran adını deliftiriyor ve 
arasında görüı farktan olduğu hakkındaki soysal bir yüz ve bir ruh alabilmeli için en Prai 25 (A.A.) - Lehistandan çıkarı· 

lan altı Çek ailesi Ostravaya gelmiflir. yayıntıları kesin olarak yalanlamaktadır. l yüksek tedbirleri alıyor. M. T. TAN tin tir. 
ittirakile yapılmııtır. s k · ~ kk · b · · · d 1 1 b l 25 c "'* el adamı, naz çe er mı canı sı ın; o, ugirn, ıçın en yara ı ... i unmuş gi i o maktan korktu; hemen 

ti 1 ~ ~ S: T N 023 Dizlerindeki beyaz ince pike örtüyü, Mutfağı, hamam gibi Jşınmıştı. Man- geriledi: 

i
6

·
10

·
35 ~ n L zayıf parmaklarile düzeltiyordu: galın ateş.ini eşeledi: 1 - Onlar, evde olsalar, bizi rahatınr, 

f - Daha çocuk, sayılırlar ama, eh, - Hava, çok soğuk değil mi? etmezler ya •.. Eh, şöyle serbest serbest 

r 1/L·ıvr N L r n yavaş yavaş akıllanmaları lazım gel- Mangalı, önüme sürdü: konu mnk elbette, daha iyi ... Hani, in-g I= n 1:::: 1:: 1-< e mez mi? Ele güne karın. kendilerini ida - Üşümüşsündür ... Isın... san, boş bulunur da iki mana çıkar bir 

-
Şt·Ş*•§'"*i•i·"' l re etmeği, artık öğrenmeli, değiller mi? Teldolaptan, çay ibriğini çıkardı: şey söyleyiverir. Şeytanın İRİ yok, ku· 

Z k' 'le Pakize hemen ev ene- . d T 

lia · k b' hafta birin· - e ıye 1 
• ' • d h . Çocukluk ta hır ereceye kadar... - Sana, çay yapayım ... Sıcak sıcak lnklnrma gidiverir ... Hemen alınırlar ..• 1 nı, sıraya oyup ta ır .1. l F kat Hurıyenın a a zam!l l · · · ld w b' 

de b' h ft b' . d b' h fta birin.de bı ır er... a . l'k b. k Herkes, on arın genç arısı o ugunu ı· iç, biraz canlanırsın... Neye evin içinde, dırıltı çıksın) • ır a 8 ırın e, ır a d w .1 El onunla hır ı te ır aç • w d 
1 

w I 
kal d · k )ay ama nı egı .. · 1

' k lirler mi? Bıraz agır urma ı, agır sat· briği mangala sürmü.ştü; çaydanlı ibrikteki suyun kaynayıp kaynama· sarn, diyorum... emesı, o ' · vunurum ... Bir kaç seneye a- l b 
~a . d w ağa sene a . O 1 ma ı... ğı, çay ardağını, küçük kaşıkları, tep- dığına baktı: Ptnası güç! Ben, ~vım e ugraşm ' d d ben göçer giderım... ıı arın U · · · kt' 
did· 1 tfakta ar a, ' ··ı zun uzun ıçını çe ı: siye dizdi, hazırladı; bodur iskemlesine - Birazdan çayın hazır... Ben de 
b ınrneğe alıtkımm... şte mu , .. .. vetlerini gördükten sonra o - K k k d w d . 

ul k "diyo • muruv k I - ız ısmı, ne a ar agır urur, oturdu: bir kahve içerim ... aşı tı çamaşırdı avunup gı d ·· 1 'm arkada a maz... w 

rum ' ' l . d kalır • sem e, goz erı kendini ne kadar agır satarsa, kısmet· - Seni çağırdığıma canın sıkıldı mı? Cezveyi mangala sürdü, tekrar eski 
··· Çocucakların ev erın e 10 k d l'hl' k 

Bam .. .. • A bu ihti- - - ten yana o a ar ta ı ı çı ar · ·. Sıkılsa da hakkın var... Senin semtle vaziyetini aldı: 
• Soçebeye donerım... ' Ö .. l ·· t" Ihsan ab- lh bl k d 1 k · 

~ar h 1. d . . d u saşmr- Sonbahar... g e usu... Bugün, sana a, ço o u, ço · ıç- burası, dünyanın yolu... Ne ise, bir - Derdim büyük ... 
a ım e yerımı yur um rı l Taşlıkta yor· . 'd' k D d .. ı · · k d · · b' 

81\rn n , dir in olurum. lanın kapısını ça ıyorum. ' lı ı ı; taşaca tı. ur u, goz erını ır- yan an ıçım ferah, hava ıraz açtJ. Rahat rahat, serbest serbest konup· 
Sonr ebaykapal nmk} Tel g lnız mı' gun takunyeler tıkırdadı. , pıştırdı, yutgundu; açılmaktan, söyle- kaç gündür, ne idi o tipi?.. Dinmiyecek bileceğinden emin olmasına raimen ac-

a, a ım oca arı ya ba l Kapla· · ·b· r · il d An l ' . k } Ge • Ihsan ablanın f1 çatı mış. · • mekten vaz geçmış gı 1 e ını sa a ı: diye korkuyordum... sini yavaşlatmıştı: a arı, kız kardeşlen yo mu ak ba baktı· B'l · k 
çim · · ... . . h 1 in- rmın araaı buruşar na · . - Aman .. · 1 mıyonım artı ·· · Başını sallıyordu: - Çocuklar, evi beğenmiyorlar .•• sı;z ınsan degılımdır ama, e ' e H Üzerine afiyet, bır _ ıı _ z K h 1 
~nla h I 1 bilmiyo - - aatayım... - or... ışın, e e fıkaralar için, Durgun durgun baktı: rı, uy arını soy arını K 1 .. k b' k .. .. Öwl k 
ru b kırıklığım var... arı, sogu ır ış gunu... r. eye ço zor... - Bunca yıldır barındığımız evi, he-

m, onlann nabızlarına göre şer et h kerevete oturdu d ·· d k · k } T kk ld il l 1. 
~ Mutfakta, emen . .. .. . oğru açan guneş, ona çe mıf ar arı, eve Ü e tese isini bu muş insan-, ğcnmiyorlar artık... Ev, küçüaunüşl. errneJi ..• Bu ya!ltan sonra külah mı · ke ortuyli k · ·1· f ki Ik 

11 T ve dizlerinin üstüne ınce pı saçaklardan sar an arı 1 u a ı sa ım ların kanaatile elini göğsiine yapıştır-, Semti, uzakmış!.. Sokak, bozukmuş 1 •• ~ arnalı} Kızlarımdan hoşnut olabi • ... lkım buzları eritiyor... M h 11 .__ .. · · K 1 f lırl~r. bakalım benden hoşlanırlar mı? çekti: . . .,.. rnıştı: a a e, U<.t}'agı ımış l.. omşu ar, ena 
N _Bizim, işten güçten yana hıç talı· Rüzgar, ıslak bir demir gibi, İnsanın - Rnbbiıne, gene bin şükürl.. Aç imişi .. 

eye onların da rahatını bozayım 1 
k d P k' de ar• · d .. ·ı· k d ı A k G · d · · · · k k il 

h. · k Ze iye e, a ıze yüzüne çarpıyor... egı ız, açı ta egwi iz... ma, 1Aın ov esını gcrıyc ıtere o annı aç-cı. · · · ımız yo .. · T 

t..lCsinde, bir iç sızısının acı tıtreyışı · · I Ihsan abla, kendisini görmekligw im d d' k tı ·. ... tık şirkete gıtmıyor ar··• er ı ço ... vardı: h be d 
Durdu, gözlerini açtı: için, eve sırt sırta a r gön emıemin Bir cığara sardı, yaktı: - A 1 l:lnngi birini sayayım? .. On-

bU-:- Yavrucaklar, evlerini barklarını _Ama, bu sefer, şirkette kabahat olsa, bu zehir gibi kış gününde, Topka- - Asıl derdim, bu değil ... llar, söylerken, ben, şaşıp bakıyorum ... 
t~·ınler, rahata ersinler de, varsın, ben, k Pakizenin densizliği ... Oradaki pı yolunu tutmağı, biraz düşünürdüm. Söyliyecekti, birdenbire durdu, başi· Evimiz, bu kadar kötü im~ te, yeni mi 

Cırgin olayım... , ~oe~·~rlardan birile, bir iş yüzünden Beni, ~apı~a~, d~r~u.~ ~ir yüzle kar- le tavanı işaret etti: •w• . . 1 foık~nn v~rmı.!lar? Şimdiyccek ne fe· 

l Öz pınarlarından taşan yaşlar, aam· · ~uladı. Gozlcrının suzuluşunden, kaşla-! - Açık havada geldıgın ıyı oldu ... nalıgını gormuşlcr? Bu zamanda, iki ad jkavga etmış ... 
arn]a yere dökülüyordu: 'k. a sallıyordu: rının düşüklüğünden, dudaklarının bii-

1 
Çocuklar, sokağa çıktılar; rahat rahat odalı bir kulübesi olan, konak sahibi 

t - Analık 1.. Ah, analık!.. Bağrı~a Başyını 1 ıc~~~ar evde şımarık büyü· külüşünden, halindeki kırıklıktan aıı· ı konuşuruz. 1
1 
imiş gibi, gcrt gcrt geğirerek i)ğünü-

110 b l b' ık - avru ' k b .. · F k l h k 
L,. asacağım, gene on ara ır ~eye k lıştılar da her gittikleri lıyorum i, o, ugun: ne ışten, çırpınw · n at gıyap arında da i «ya vruca - yor ... 
uelli etrniyeceğim... düler, şımarı a I ( ' maktan yoraun; ne de geçici bir dertle lam m aleyhinde bulunmuş değil, bu-j (Arkaaı var) 

S . . yeri öyle sanıyor ar.•• esi, boğazında düğümlenmıştı: 



6 Sayfa 

Avam O<amarasının Müzakereleri Bitti 

Çu lmanya ın a-
zır ıklarından Bahsetti 

Lortlar Kamarasında ihtilafın Bitmeıi 
Zamanının Geldiği Söylenildi 

Londra 25 (A.A.) - Avam Ka • gı1iz vapurlannı aramak için fırsat bileceği· 
marasmda dıf aiyaaa hakkındaki ko • ni sö} le.-niftir. • 

( ) b 1 ,__ Kralın nutku 

SON POSTA 

(- SON DAKİKA -
TELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLE 

'ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiİ~ 

Tigrede Bir Prenslik Kurulmak isteniyor 

Fransa, lngiltereye Yeni 
Tekliflerde Bulundu 

nutmalar oya reye aş vuru maut• L d 25 (Ö l) p 1 t b ··n on ra ze - ar amen o ugu 

zın sona ermi tir. resmen dağılmıııtır. Her iki mecliste Lort- ''Londra böyle Kabul Edilmez tartları Nazarı itibara alam~ 
Bari Tadyosunun arapçası lar Kamarasında toplanmıştır. , . 

Londra 25 (A.A.) _ Avam Ka • Meclisi has nazın kralın parlamentoyu Londra 25 (A.A.) - İngiliz gaze- Fransa Tigrede İtalyan himayesinde mandayı Uluslar Sosyetesı •- JJ1 

d . d'I b' dağıtan nutkunu okumuııtur. Bu nutkunda • • • . .. b" . ku Mançester Guarctiyan gazett""'." 
maratım a ırat e ı en ır sorgu.Ya ce - k 1 tah ·· ı~ 25 . . . d . 1 telennın Parıs aytarlarına gc>re, Fran- ır prenslik ru)mumı ve bunun ya- . . •. ,. .• T h .. k.... ra, ta cu usunun ıncı sencı evrı· yasal ayları dıyor ki: 
vap. veren hükUmet. mumess~ ı, u U· ı yesi münasebetile, halkın gösterdiği bağlılık sa, anlatmazlığm kotnnlmaaı için yeni J nmdaki bölgelerin de ltalyanın manda- «Londra böyle kabul 
metın İtalyanın Ban radyo ı&tasyonu ve sadakatten do'ayı hem kendi ve hem de tekliflerde bulunmuııtur. sına verilmesini teklif etmektedir Bu la •tib al >> 

·ı Fil" • • · h '" . j . . .11 · J·k·· ı ., · n nazan ı ara amaz. vaaıtası e ııtm ıçın arapça yap gı kralıçe namına ngılız mı etıne te§e ~ ur e· •• •••••• •••-• •• •••••••• • • ••• ••••••••• .............................................. 
propagandadan haberdar olduğunu ve 1 rıni bitdirmekedir. n Akd - 1 • • • - il 
bu hususta ltalyan büyük elçisinin dik- ı Kralın bu nutkunda Habeşistan meselesi Eski ı:-osta enızde htıyat Tedbırlerı Eksdt 
ka • • Ib t · b J d "" ·· J mevzuu bnhsedılmemekte, yalnız pn .. Jamen· 

tinı ce e mıt u un ugunu soy e • H" d" k • . .. Genel Dı·rekto··ru·· • . todan geçen ın ıstan anunu csa.1ısı mu-
mıştır. nasebetile, bu kanunun Hindistan halkını 

Çurçil Almanyadan bahıetti memnun edeceği ümidi izhar edilmektedir. M ahkuirı Oldu 
Londra 25 (A.A.) - Çurçil Avam Kral, işaiz1iğin azaldığından ve harici tica· 

Kamarasındaki beyanabnda, Alman • rctin inkiııaf etmi§ olmasından da memnu - Ankara 25 - Eski Posta ve Telgraf 

ltalya Askerini, lngilte 
Gemilerini Çekti 

yanın bu sene ailihlanmak için 800 niyetle bahsetmiştir. genel direktörü Fahri ile muavini Sup-

milyon lngiliz lirası gibi inanılmtyacak Almanlar Ç0ur~)ile kızAıylmanorlar hi ve telgraf itleri direktörü' İhsan Ce- fskendertye 25 (A.A.) - «Resolu- len müsaadelerin geri alın "' 
bd .. h. b" f ... . . k Londra 25 ( zel - mat- ı· d 1 b•t . h .. .. d t• dlı fn-:ı:_ ha . . 1 ·ı kted" ar mu ım ır para ıar ettıaını ay- "lin K d .. ma ın uruşma arı ı mıf, er uçu e ıon» a 15uu. rp gemıaı ngı le- me ır. 

• • • buatı Çurçı Avam amarum a soy- · h · h k · A dederek demıttır ki; . ... . . 3 ay hapse, .ıı1 memurıyetten ma rumı· reye are et etmıftİr. yni sınıfa Bu brarla ilgı1i olan 
Bu İf, diğer ifleri ıölgede bırakacak ledi~ı nutkunun bılhaua A~anya a - yete mahkUm olmutlardır. Cezalart le- mensup olan «Ramilliesn gemisi «Re- amda, uçak parçalan, uçak 

kadar mühimdİI'. Bu imiklir ki, Fran· leyh~d~ ol~ kısıml~ı tahlıl etmekte cil edilmittir. solution» un yerine geçmek üzere ge- süngüler, kılıçlar, mızraklar, 
sayı ıene batında ltalya

0 

ile olan anlaş- v~ Çlürçile tiddetle hucum etmekte, ez- lecek ayın 11 inde lngiltereden buraya ve saire vardır. 
1... hali ecb . • cum e: 'T'arı·kafçzlar 1 ktir G • maz ıgmı em ur etmittır. Z Ç •1 ... ... ı j ge ece • Mı•ır A•kerleri de erı 

<c aten urçı agzmı açbgı zaman, R ·· · d · bak 1 
Lortlar da mütalealannı •öylediler Alman a hakkında tahrikamiz bir söz 116ahku.A m oyter aJanıınm enız an ığın- Kahire 25 (A.A.) -

Londra 25 (A.A.) - Lortlar Kamara- .• Y • • A lY.l ı dan öğrendiğine göre, Reaolution ge- verdikleri haberlere göre, T 
sının dünkü müzakereleri esnruıında Lort aoylememesı ımkinı yoktur» demekte- mı"sı· Akde • 1 --J-1.! h" t d ' . Old / nız ıu an11uaaı ızme evre· amm üzerinde Solum' da 
Seci1, ftaıyaam prtJe.ruu tesbit etmesi zama- dirler. U QT ıini bitirmittir. , 
nı ıelmit olduğunu söylemi§tir. Heryo Zecri Tedbirlerin Tatbikini ta ... ikatcı·- aır askerleri Marsa Matru ya 

I Ankara 25 - Nevtehirli * riye çekilmit ve orada yalnız b 
Zecri ekono'!'Dik tedbirler, bir ceza tedbi- •tiyor .. ha 60 r. Roma 25 (AA ) Stefani • a •• 

ri olarak telakki edilmemeli, yalnız fenalı- Paris 25 (A.A.) - M. Heryo, radikal lerden teh Ahmed dört ay • pse •1 
•• • ::: •• ~~~- cum arabası bırakılmıttır. ~ 

ğm önnne geçmek için alınmalıdır. sosyalist kongresinde aöylediğ-i nutukta, ra para cezasına, fe~h Şerıf' ismaıl, ımın ~es~en. teyıt. ettiğine gore huku· ı Solum ile Nil deltası arasındaki * İtalyan düşmanlığı ve İngiliz dostluğu itti- Fatma, Pembe, Kadrıye, Ayfe, Kadın met, t.ı~dı Bmgazıde bulunan fırkalar- kilometro mesafe dolayısile bll 
Lort Howe, diel zecri tedbirlerin harp hamlarını reddetmiş ve demiştir ki: İsmailin anası Fatma, karısı Müzeyyen dan bırme, ltalyaya dönmek emrini 

1 

lerin orada bulunmalannın 
d~ek olduğunu, bunları Jtalyaya 119!1 tat- «Mütcarrıza kar~ı zecri tedbirleri daha d""" k Naı"le Hasan Seyit Gil- vermiftİr. fı 1___ dol __.w.; . . . ıgcr arısı , ' ' ra mucip omuuından a..,---, 
bik etmenin imk&mız bulunduiunu, bita - ziyade çabuklaştırmak ıstıyenlenrPcesare- d Em" .. h ellı'ıı.er lı"ra Reımi çevenlerin ilive ettiklerine mıry" olunun Mar•• Matru'ya 

f) ._ el L b 1 • • k . h" b" . 1. 1 an ıne uçer ay apse, T _ 
ra ı• ili.runm a •• i olmadıiuu, çünlr.ü tını ıraraanız, mut ış ır mes u ıyet a tına ' I . kı Hed' l göre, Bingaziye İtalyan k ti · · 1 
İtalyanın bunu H bqiatana silib tafıyan in- girmis olacaksınız. » para cezasına, smaıl zı ıye ay .. . . • uvv~. ennın zatılmaaı için ilgili bakanlıkJıd 

onb- gün hapse, 3 lira para cezasına, gonderılmesıle Akdenızde Jngiliz harp . I "dar • d 

Italyanların Her An Hü
cumları Bekleniyor 

(Bat tarafı 1 inci yüzde) Muntazam orduya mensup kıfalar Oji-
fmdan kumanda edilen 20 şer askerden djigaya gitmek üzere bu aabah Harrara'dan 
mürekkep gruplar, bu girişe yaramaktadır. hareket etmiıılerdir. 
Sivil korfıiserler: bu gruplara refakat et - ltalyan Uçakları Faaliyette 

..,. .1 • . b I du im hakkı mıryo u ı esı araım a 
Seyit kansı Emine 2 ay 15 gün hapse gemı ennm u un ru ası n • 

d h • b • d .. dan do... b. lamıttır. Bu demiryolunun g 
41 lira para cezasına mahkiim olaıuf- ma·· ıç bır ztamlman ogrutır i?UY• ır vaktile çizilmit olduğundan, 
ı d unase e o &DUf • 
ar ır • * çok yakında bitebilecektir. 

ş·anghayda Bir 
Patlama 

Yüzlerce f nsan Öldü, Yüz
lerce Ev Yandı 

Napoli 25 (A.A.) _ Şimdi Trab- Mana Matru'yu bir hava 

luata bulunmakta olan «Metauro» fır- merkezi ve garpten gelecek bet 
baı, ltalyaya dönecektir. bir tecavüze kartı müdafaa 

Bu fırkanın bir kısmını yüklemek line sokmak için büyük bir 

üzere, «Sannion vapuru Trabluaa ha- tılmaktadır. 
reket etmiftir. Roma· Lo_ndra mekte olup hiç bir mukavemete uğramadan Adisababa 25 (A.A.) - Cenup cep· 

hayli uzaklara kadar yayılmaktadırlar. U - hesinden gelen haberlere göre, 
0 

ltalyan u - Şankhay 26 (A. A) - Bu gün bu· 
çaklar bu ilerleyişe uygun olarak isgal edı· çaklan bugün an.sızın tekrar faaliyete geç· raya gelen haberlere göre, Linşen mü
lcn ~ölgele~e be~annameler ~tmaktadırlar. mişlcr ve Bebi Şebeli üzerindeki birçok yer- himmat deposu patlamış ve yüzlerce 

Tıgre bolgesınde ve henuz Habeşler e· !eri bombardıman etmişlerdir. Corahai de k . ·ı .. 
1 

.. .. B" 1 -

it l lttac Roma 25 (A.A.) - Üç günd 
ayaya fi ma, Parla ve Londra arasında 

Londra 25 (A.A.) - Tecim Ba • olmuıtur. Şimdi merkezi siklet 
kaııhjı, ıilih ihracı için ltalyaya veri- Londra arasındaki müzakerattadıf· 

linde bulunan 40 yerli §ef, İtalyan mevp· bombardıman edilmiştir. Bundan ıınla!lılı· as er ve sıvı o muttur. ır caç yuz ev 

)erine murahhaslar göndermişler ve kendi yor ki, Corahai gene Habeşlerin elinde bu- de yanmı,tır. Sofyada Örfi idare Kalktı 
topraklannın yakında İtalyanlar tarafından lunmaktadır. 
~şgal edildiğini KÖrtnck istediklerini bildir- Dört Aylık Haz.alık Çan kırı da Sofya 25 (A.A.) ? .Bakanlar Kurulu, auikut üzerine 2 ilk t~ 
mi;:lerdir. Aarnara 25 (A.A.) - Habeşistandan edilmif olan örfi idareyi lcaldırm .. tır. 

28 numaralı ltalyan tebliği gelen yabancılıır, Ras Kassa kıtaatının Con- Yirmi Bet Ev Yandı ---------------~ • 
'\. Roma 25 (Telsizle) - Propaganda Da- dar etrafında taha üt ettiğini ve bu kıtaatta Çankırı 25-Bu gece burada büyük Japonya, Sovyetleri Protesto Etti 
kanlığının 28 numaralı tebliği: Somali adam başına 60 kurşun mevcut olduğunu bir yangın çıkmıf, 25 ev yanmıftır. .• ~ 
hududunda Şebebi ve Uebide ltalyanlar ilcr bildiriyorl:ır. Bunlar, bu kıtaatın yiyecekle· ·-···· ................... -·······-····· .. ·····--·--·--· • Tokyo 25 (A.A.) - Dıt Bakanı Hirota, 12/ 1011935 ~,}I 
)emişlerdir. Danyeri rnıntakasında yerli rinin dört ay yetecek kadar olduğunu ila\•e kişi karakolları terketrnişlcr, karanlıktan iıı· kua gelen amır hidiseai dolayıaile, Sovyet Rusya büyük elçiaine bir f"'1. 
askerler ilerlemektedirler. Yfizba~ Te • ediyorlar. tifade ederek kurtulmuşlardır. to notası vermiftir. J 
nedeo .kumandumdaki bölük Mallako kö- Hazırlılılar ltalyanların Gorahai" den kırk kilometto ~ · 
yünü zaptetmiı ve 500 silah almııtu. Di- Londm 25 (A.A.). - Röyter ajansı öğ- kadar uzakta tanklar tahşit ettikleri -zanne· 1 /- l J Atatu··rk Ko•• pi~ 
ğer bir kol da Cebeli köyünü i11tal etmiştir. reniyor: diliyor. Habeş gamizonlan şiddetle müda- t' e1·gi .. er 
halyanlara teslim olan Sultan Ululdil kuv- İtalyan ıimal ordusu taarruz hazulıkları- faaya hazırlanmaktadırlar. İtalyanlann her ihale Edifdl ~ 
vetleri de ilerlemektedir. na hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bun- an hücumuna int!.zar edilmektedir. İtalyan - J n d İ r İ / İ g 0 r Atatürk köpriiaü Hügi ff~~--

Tayyareler Ogaden Te Cubamiyi bom - dan da taarruzun Roma üzerine faşist yürü- lıır Corahai'nin cenubunda sevkülceyş nok· • ,.., 
bardıman ederek buralarda yerleşmiş olan yüıünün yıldönümü olan önümüzdeki pa - talarına hikim bulunuyorlar. Ankara 25 - Fmam balranbğl ta- eaeH8iae 1 nn1yon 585 biO 
düşman kuvvetlerini dailtrruıJardır. Hare- zartesi günü baş1ıyacağı teeyyüt etmektedir. İtalyanlann, Gorahai'yi işgal r.ttikten n.fmdan baz..ı....n ve 95 kmafa ihale edilmiftir'· 
kata devam edilmektedu. Habe,lerin Planı sonra ileri hareketine devam edecekleri 1 _ B~~a ve ~ v~nin vili- Ekmek F·ıatı .~ 

Eritre cephelinde tahkimat ve yollarla Habeşlerin, Makalle üzerine ltalyan yÜ· zannedilmektedir. yet hususı idarelerine det1me, ,_.; ~ 
uğratılmaktadır. Gabri kabilesi reisi 50 a- ruyü,ünün önüne KCÇmek için barbe girit· Vahlp Pa.. A '- . .._L..!..! --'---· • Uray fırmcdann miir9L"" 
damı ile teaJim olmuştur. Tokazzi nehri meleri ihtimali azdır, çünkü bu tehir d - Briilael 25 - Gelen haberlere göre ~ _ 9~~ae 9-;;m9

;;-' ~': ekmek fiallerine 30 para~ 4~ 
keaannda görülen dağınık, palalı ve kal- varında mühim hiç bir Habeş kuvveti yok- cenub cebhesi kumandam V elıip p... dan L!-~ kı~~:.. -~ '>S ya karar vermİftir. Ancak bll ~.,., · 
kanb aruplar ta.,.,..reler tarahndan bom - t yap DUia , ..... uıııı::ııuuu ,.._... • ~ 

,,- ur. ·ı U.~ lw andanlan 1 da ba ·· da" "' ·· bardıman edilmiştir. Bunların Ras Seyyum c c h 1 e ·~ m aru D zı • _ _l!_'lmes DUZ mu encumen .....----~ 
enup ep esine ih "l"fl k ... d im t V hib lIIKlll'I ıne, edilm . . Ei . _.ı.:1,~ kuvvetleri olduğu zannedilmektedir. r__ h . 1. ş 1 b T tı a ar çı tıgın an, para Ol' e . . . • • • emıttir. er ıaso ... 

'-CtlUp cep csıne ge ınce, e a o ve a· • w • 4 - Bına vergıane itiraz ve temyız 
Habeı Muntauım Kuvvetleri fcrakatemadaki iki Haheş karakolunun Papyı azletmege ve onun yerme batka . . mek 12 kurut 30 paraya ~ 

b • 1__ ada .. derm ... •--- merasımıne -
Harrar 25 (AA.) - Havaa ajansı ay- ltalyanlar tarafından z.aptedildiği Adisa - ır auma n gon ege w..- ver· • . . imi" •

1 
Semplon Ek•P~ J 

tarının bildirdiğine aöre, Belçika heyeti ta- babada resmen teyit edilmiftir. Bu iki k,a. mittir 5 - Hayvanlar vergısmm ın me- .. ~ 
rafmdan talim ettirilmiş olan Hab~ mun- rako1 mevcudundan henüz yaşıyan birkaç 'taly• tcabe• MOzakereal aine claiT olan kanunlar yann (bugün) Semplon Ekapreıi düll ~, 
tazam lmvvetleri Cicika yolu ile Ogadene kişi bitkin hir halde Corahaiye gelmişlerdir. B şlamadı ea.1>akanl1ia tevdi edilecektir. gelmemittir. Buraya gelell • _.J:I• 
gitmek üzere emir almışlardır, Ras Nasibu, Corahaiden Adisababaya telsizle verilen Roml\ 2S (A. A) _ Bir Amerikan Yeni orman kanunun liyıhaıı da göre tren Yugoılavyada kaJPP". ~ 
karargahını Cicikada kuracaktır. haberlere göre. .Habe~ ~rnizonları, hava ajansı, İtalya ile Habqi5tan arumda Kamulaya verilmİflir. Bu kanuna göre kalı,m sebebi malum deiiJdi'· -~ 

Adisababa 2S (A.A) _ Röyter ajansı bombardımanlanle takvıye edılen lıalyan ... · w •• ..tün lar deYlete ec-L or- .. oJall ~ 
ayları bildiriyor: Vollamo böloesinden Lu·ıhücumlarınd çetin bir surette mukavemet et· dogrudan dogruva muzakereye ~lan- bu orman. . . • geç _ .. ..,. gun 1,45 de gelmekte • _1Jıil'ff. 

.. d w bil ,. · t" Bu habe -ı::- larm · letilmesı lfl orman .. ıen ge- b ·· k -1..-- .::. .. ...w ıcı raya gelen 40 bin asker, Jmparatorun önün- miıılerdir. Fakat garnizonlar hemen hemen ıaını curmq u. r gu.'UU!r ve m~ lf... . • ugun anca GAof"'m -· 
de bir aes;it ıeami,)'apmıJlardır. f ~mamea imha edilince aeri kalan birkaç yalandır j aeı başkanlıgına verilecdtir. 1 tir. 



Adisababadan : 

imparator, Harp Rapor .. 
larını telef onla Alıyor 

Ras Seyum, Ras Gugsanın Cez~smı 
Vermeye Ahdü Peyman Ettı 

Cenup Cephesinde Bir Kadın, 150 Neferle 
. Saldırdığı HaJyanlan PüskUrttü Ve 

Bir Madalya aldı 

Bu a&kerler, İtalyanlarla maddt şartlarla çarpııablltcık 
iyi yellgtiıilmiı kuvnUerdiı 

ita/ya Sulh Şartlarını Kısmen Değiştirdi 

logilt~redenCevap Gelinceye 
Kadar Muharebe Olmıyacak 

lngilizler Yarı Resmi Müzakerelerde· Seyirci 
Vaziyetinde Kalmak istiyorlar 

Paris 26 (Özel) - Londradan biJ- kanlığının, söz söylemeğe yetkeli bir mesile sonuçlanm .. gereklenmediğiıü dü-
d""ld·· · ·· l · · · H · şünmektedir. ırı ıgıne gore: ~ ısıyetmın, avas a1ansı aylarına J 

J -·· .• . .. J 2 - M. Muaolini, ngilterenin cevabı 
Resmi ngiliz çevenlcri Habeş me • soyledıgıne gore, talyan • Habeş an-

1
. • k ~ h 

. . . ge mcıy~ aaar mu aııamayı d.urduracak-
selesı hakkında İtalya, Fransa ve İngıl- laşmazlığının kotarılması hakkındakı t 

tere arasında müzakereler yapılmakta arsıulusal konuşmalar, kesin bir plan 

olduğuna dair çıkan rivayetleri yalan- \ üzerine istinat etmemekte, bir başlan
lamışlardır. Resmi lngiliz çevenleri gıç mahiyetini taşımaktadırlar. 

ır. 

3 ~ Bundan başka Afrikaya yeni kuv
vetler göndermiyecektir. 

4 - İngiltere. bu tek)jfleri kabu]e de-

ğer gördüğü takdirde, bu teklifler Uluslar dün bildirdiğim gibi bu müzakereleri İngilizler de ayni ,eyi söylüyorlar 
P · F J Sosyetesinin 13 ler komitesine yollanacıık-arıste ransız R,..,bakanının idare et- Londra 25 (A.A.) -Bu sabahki n-

1 ~ ~ 
tiği ve ngiliz sefirine bildirdiği hak • giliz gazetelerine göre, ltalyanın Ları·1 

Söylendiğine göre, ltalya Hanarc'in bir 
kındaki haberler münasebetile de ade- imkanlarını aradığı doğrudur. Ancak kısmında, Tigre ve Ogadende bir nevi imti-
mi malOmat beyan etmişlerdir. Bunun- şimdiye kadar kesin bir plan tespit e· yaz istiyecektir. Bu bölgelerin kanuni ege· 

la beraber durum dün bildirdiğimin ay- dilmiş değildir. menliği Habe, imparatorunun elinde bu-
lunacaktır. 

nidir ve f(>yle hüliaa edilebilir: Times gazetca Lavalin henüz İn-
i 1 Asıl Habqistan Uluslar Sosyetesi Deşlc:r 
talya hükumeti meselenin üç hii • giliz elçisine talyanın tekliflerine dair 

komitesi tarafından tasarlanan arsıulusal bir 
kılmet arasında konuşulup halledilme- hiç bir feY söylememiş olduğunu ya -

yardımdan istifade edecektir. 
sini ve bulunacak hal şeklinin sonu zıyor. Bu, M. Musolininin Habeı muhasama . 
(13) ler komisyonuna bildirilmek su • Jtalyanm buat f&rllan biru deiİflİ sını daha fazla uzatmam.ağa karar eııJi-
retile Uluslar Kurumu kadrosu dahi • Paris 25 (A.A.) - Gazeteler, Fraıunz ğini göııte.rmektedir !F'.akat, zamanla ltal~ . 
line konulmaaım Franaaya bildirmiş ve ve İngiliz dıı iıleri bakanlannın dünkü bil-

oa•" __ _.1_ l b"lcc w• • d diriklerinin, İtalyan tekliflerinin mevcut ol-
as.-ı ~ UClrının ne o a ı egını e 
t ·h tm' · B lar H be madığına bir delil tefkil etmiyeceğini yaz· 
asrı e lftir. u prt orta a • _,_ d 

1 . J mıu;ta ır ar. 
şıstanın mparatora bırakılıp çevresi • p . p . . 4 . ,_, 

etıt ansıen ayar ıu: 

nin ltalyaya verilmesidir. Fransa ltalya- «La valin gerek Uluslar Sosyetesine. ıc
mn taleplerini f ngilterenin kabul ede- rek ltalya ve Habeşistanı memnun edecek 

bileceği şekle getirmiye çalışmakla bir formül bulmak için bir müddettenberi 

mefguldür ve safhalarını İngiliz sefiri- Roma ve Londrııda sondajlar yaptığı mu
ne bildirmektedir. Bu müzakere1erde hakkaktır,.,. 
lnail"z fi · · Jd "' · · U Oeuvre, •unlan yazıyor: o· ı se rının a ıgı vazıyet ıse - " 
luslar Kurumu he!'!abına seyirci görün- ııZecrl tedbirlerin önüne geçmek istiyen 
mekten ibarettir. M. Musolininin şu kolaylıklan göstcrecei;i 

· söylenmektedir: 
ltalyanlar teyit ediyorlar ı - M. Musolini, Trablustan iki fırkanın 

Roma 25 (A.A.) -Dış işleri Ba - çekilitinin Jneiliz aemilerinin de geri çekil-

yan kuvvetini mağlup edebiJecekleriın ıi·: 

mit eden Habe,lerin kuvvetli itirazlard :!l 
bulunmalan muhtemeldir. 

. - -
r .... 
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• h --L Lir- de --·-'-~. Her .. taarraaa <"u·· f,.u·· 1er (Daily Expresa) Ul cep • muaaD cu ·-Ul"llllf"l"IU" • ~I r '~ 
1 · · bah T aym ceçmeleri beklenmektedir. 

Tali- Kapalı Zarf Uauliyle Eksiltme: 
eri bildırıyorlar: Bu sa &f sar K • ld fUmanda etmekte t l • • 
odasındaki telefonunun baıında oturan Ras assa fUDa e On • · ma name er lnl 
llabe~ İmparatorunun tatlı seai, dağlar- olduiu ordudan 7=brı::.: i;:1 ,r::i'~ 
dan · ·ıı den, ormanlardan aeçerek ancak fU sırada ~ Bey•nmı·.qorlar 1 - Ekailtmeye konUlaa it: <<Tokat viliptiade ~ ...... Repdiy~ 

, ço er . 1 .tm_._. olan Ru Muluıeta tu· ..., l da b F~h k"" ·· ·· · LUtün Habeı yaylalannı atarak ııma • dotru 11 -~• 10 un etonanne -. opnuu lllf&&b. 

Naha Bakanlığından: 
kadar aksetti. İlk defa olarak lmpara· tabilecektir. ed ki orduya im • Bir kaç gündür, ıütçülerle idare İnpatın kqif bedeli 21,500 liradır. 
tor, Habefistanın aralan adamı. Maka· imparator, Asam ~ Sa'bhota bir heyeti araaında çıkmıt bir ihtilaf • 2 - Bu ite ait p.rtnameler ve evrak tunlardır-, 
llede bulunan timal ordulan b.qkumaa· mandafedenk-~~zm:_d~Aıame hat· tan baluediliyor. Biz dün bu huauıta A - Eksiltme prtnameıi, 
danı d ·· •· tii. tek ne er ...-7a - - B Muk 

Ras Seyum ile telefon ~ ~Ol"Uf bnda mukavemet etmesini emretmi§tir. alakadar bir makama bat vurduk. - avele projesi, 

ı Raa Sel yak mun dyanem~:ı mükale- Muhalıs lıd' alarmın hareketi Bize denildi ki: C - Nafia itleri teraiti 1m1t1111İyeıi, 
rnparator a uman · D - T esviyei türabiye, fOle ve kiıir intaata dair f..t tutaame, 

ille esnasında Ras Guksanın İtalyanlara Eritreden her sün İtalyan cephe;ın~ - Hidiıe büyültülecek bir ma- E - Betonarme büyük köpriiler hakkında fenni fUtDule, 
deh aleti meselesini 1rörüpnÜfler ~. ~ tanklar ıelmekte ve halyan tayyare :: hiyette dejildir. Mesele, yeni aeçim F -Keıif hüliaa cetyeli, 
leYum, imparatora olan sadaka~~·. bar 

1 
mütemadiyen uçutlar y~parak taraas dolayııile sütçülerin seçilecek idare G _ Proje, 

cl-ı.a teyit ederek, bu yatan hamım a• larına deYam etınektedırler. heyeti hakkında aralarınd İstiyenler bu aartnameleri ve evrakı 107,5 kurut L-~-• m·-1-- 'b"ılln.1-
rayıp bulmağa ve cezayİ aezaaın• ver- j Bu sabah, fmparatonm maiyet kıta· .. ak la d .b • a 1 g~çen r- ucıuca U&a u. 
ın· • ı t veminle (lOOOO) 1.:.: daftlllannı çala· mun ap rın an 1 arettır. ntahap Nafia Vekaleti toaeler reialiiinden alabilirler. 1 .. ıye çalııacaaını mpara ora " 1 abndan ~ d 1 

!tem· • . ' ak bonılanm öttürerek Adiaababa· serbeıt. Herkes i ediğine rey vere- 3 - Eksiltme 11/11/935 tarihinde pazarteıi güaü aaat 16 da An-. 
ın etmııtır. k r " · h ket tti. b'I' Y k' 'd ba ._ __ d N fia Vek!!.l.-.ıı.! _ _. l İınparatcft.un telefonla konutma ~a dan cepheye müteveccıh~n are e a ı ır. eter ı ı are tına aetirile- IUlJ"ll a a uıırıUaae fOM er reisliği daireıinde yapılacakbr. 

~ •esinin ifitilmekte olduiu haberi bır 1 Bunların aırtmda bakı re.,~~e. ve J • cek kimaeler cemiyete müfit olabil- 4 - Ekıiltme kapalı zarf uaalile yapılacaktır. 
•·-· · H b dugahına d vapılmıı •ık unıforma· · .a._1_ 5 Ekı='-- • b"lm-L • • • t ki" · 1612 5 ı· kk --ııye ıçinde bütün a et or . pon kuma§ın an 1 

• ::r •• 1 k aınler. IUU&J&ID&mazhiın yeni ıüt - auuıı:ı7e l'lft ı cıa ıçm ıı e ının , ıra muva at te-
h ı l dan bır l nda son sıatem tu e er ve mm· at -erm-· b d L--L- " dak. ikaları ha" im I" · Yı mı~ ve aakerler, ara arın . • . . lar, omuz arı . k d 8 • talimatnamesi ve ıüt güğ.. I .. 1 ,,. -ı, UD an ~ apıı ı ves ız o uı azım. 
heyet aeçip İmparatorlarının aesını ıııt• her birinde de (300) fıte var ı. o • .. • um erı ı e dır: 
bıi b ' . b" t aabit olma· 1 d asılı olan çantalarında da bır munaaebetı yoktur. Bu talimat.. 1 T' od k 1 bul d d Ye, u mucızeye ızza :s- yun arın a h - ıcaret uma ayıt ı un uğuna air veıika, 
larına müsaade etmeaini Raa Seyumd-: yiyecekleri bulunuyord-;.:.•

1
:"ba :e- name belediyece reamen kabul edil- 2 - İıteldilerin yapmıt oldukları itlere ait vesikalan ihaleden eır 

rica etmişlerdir. Ras Seyum sülere canlı akıılan araaında . ıaa k 1 • mittir. Buna itiraza mahal olmadığı az üç pn evvel göatererek Nafia Vekaletinden alacakları ehlı·yet v~ 
\' 1- ' ·ıd· · fmpara· d .... erek ıehırden çı b ar. ....-
llll ayı İmparatora bı ırmıf, kakların an ı-.,.. . .. k"T t gibi tatbiki de mecburidir Bu IOD aikaaı. ' 

to d · · · t lefon batı· d t düf edeceklerı mUf u a 1
• ' • 

r a, askerlerden bırının e !Yol a esa b • ·· ·· .. le ilerliye· talimatname ıüt ve aiitçülüiü d'" 6-Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı ıaatten bir 
lla ıelrnesini emretmiıtir· sarp yollarda ce ~1 yuruyu§ • • • ue-

/rn t la ffr lıonupıyorlar ceklerini bildikler• halde hepsı de .son ne koymak ıçın yapılmııtır. idare aaat evveline kadar fOM'ler reialiii dairesine getirilerek ekıiltme komiı .. 
tın:Z:.~0:._ ::ini evvelce ifitmİt o- derece neı'eli idi. Bir an eVYel bTıare heyetine kimler seçene aeçainler yonu reislijine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile gönderile-

lan bir asker aeçilerek telefonun batına cephesine ,.etifınek için adet~ S: ·~~·: talimatname deiittirilemez. ' cek mektuplann nihayet üçündi maddede yazılı ıaate kadar l'elmit 
aeçirilnü tir N f ahizeyi kulağına ko- 1 k gösteriyorlardı. Bunlar • • ~'111 

.a -·.... . ~· • • - • . . • . ·--. _ olmaıı ve dıt zarfın mühür mumile iyice kapatalmıt olması lazımdır. 
f • 

8 
er 1 J 

1 
1 ·· vi -raıt daıresın· p tada •- --•- !I_ l L-b 1 dilm 3053 ~D Yarak gittikçe artan bir hayret e, an nın, İtalyanlar a muaa A :r- kıt' 1 d bulunan Habefler, dat tepelerini tab- Ol Ouu;aa aecUDDe er aa u e ez. (( », ((VINQ)) 

~~(h~~~~~~~~~·~~~~-kaarlırrı.~etm~~·~~~~~---------------------------• 
1 , ...-- ı l "l"hları mu emme o. 1 
e olan ıtnvanıdır) sesini, taı,.anl~ Teçhizatları ve ~I a ~ topçu kuvvet- aırada, tepelerden birinde bulunan bu Devlet Dımlryollan ve Limanları lfl811118 Umum idarııi illnlar 1 

lnodern ailahlarına karf&, Habet ~m 

1 

duiu gibi kafiK erkuec ede "r? bilmezler kadın ataiıdaki dereden halyaa asker-
IÖ t · · • kdir eden euS• • d rdır or n 1 • 
1 ~ ~rd~klen cesaretı ta len e va d. İtalyanların ( 1) numa· lerinin ilerlemekte oduiunu sörmilt ve 25 ikincit-ftn 936 ııftinünden itilaaren uzun Anadolu ve Toroa ıürat tren• 
et-ını dınlemi tir Bundan maa a · -r- •-

B d 
1 

• k telefonu alan ı dü manı olan methur fsveçlı Gene• kocaaına kOf&l'ak, onu derhal hücum et· leri, umumi tarife D. D. 71 No. h uzun mesafe tarifeıi ve D. D. 104 No. • un an aonra te rar :..:... ra ı f _. • • b" su · 
ft.a s · t" deki (80000) kar- l Virijin tarahndan 1'•7 ""· ıyı ır • miye tetyik etmif. Hapte Mikail kanu- lı anıuluaal •olcu tarifesi berinden bilet alan yolculara tahıis edil .. eyum, maıye ın • ra d" 1 

tik ordunun Makallenin civarındaki mev rette yetittirimifler ır. . nın bu söslerine aldını ebneınif ve ltal- mittir. Dijer tenzilli tarifeler Gzerinden bilet alan yolcular bu lren-
tileri tutmakta olduklarını, hain .R~• Kahraman bir kadını taltıl yanların bir tuzak kurmuı omalanndan lerle aeyahat etmek iatedikl.-i takdirde katedecekleri mesafenin umu-
Cukaanın Tigrede terkettiti !erl~ı •t" B .. Acliaababadan hususi bir ku· ıüphelenerek müatahkem mevkilerin- mi tarife Gurinden beaaplanacak ücretlerinin yataklıda seyahat eden .. 
tal ve tesellüm ettijbti blldarmıı h ve ·ye U:.:rılmııtır. Bu kuriye cenupta, den aynlmama:rı tercih ebnİf. lerden yüzde 25 i ye adi , .. aoalarda seyahat edenlerden de yüzde 
~Poruna devam ederek ıimal c~::.~: l~olo civarındaki Boran valiai ve .ce~~e Kocasınm bu hareketinden aon dere- 12,S u munzam ücret olarak alma caktır. Fazla tafsilat için iıtaıyon• 
:nde §İmdilik biç bir ~-~~etahok. e• )ruınandanı Cecaznıa Hap~e. Mı~~~~kn ce hiddetlenen kadın, orduslla side- lara müracaat edilebilir. (3149), (6696) 
••nı, İtalyanlann mevzılerını t ım • bede 1rösterdıtı buyu . . . . 
di ...... d~ "d~n~~~~ l t t ~-~~u~~~~u~~~~nı~=====================~========~~ 

P, sıperlerm onun • ...-a ma • ti den dolayı mpa"' ar ara n -•- im LL.. L- • ı · t 1-b . --•-1- ve tepelere hiame er kd. 1 k hediye e- (160) kadar •-er a •ı ve._. -.-hra ltırakarak çeldlım,.. mecbur ol11U1flar- kalmadıaım Ye karısımn koltuklan tal· 
••nı terübab yap...- b. iaanei ta ır o ara • l l ani Ll!- ı. lr . • • H a.an __ ı 

top.. k 1 . 1 tirmekle metıul dan ır n ~ 1 .1 b' sker ~ifor- banerek ta Y ara .. -.um ebnııst • dır. Silih Malerinİ lfiten apte ımaaal yanlardan aldıjı aantmetlerle dolu ve 
rU uvvet erı yer et • d·ı bir mada ye ı e ır a . · b. k • kı -.ı_ --L be ı aff Lir h ı..ıı- d" k ld .. a..·-oldukl -!Z 1 • t' ı en _ ... n---ır....a· · Kısa, fakat ııddetlı ır muharebeden 1 bir hayli ta vıye taaum m-are la• muz er 11 a _, önmLte o ... -• 

. arını auy emıt ır. H mı scn~----ır· l b' k ··ıu . h k d k dı_ı_ 111- ö n uı-h ı 1 h k•kat n Edaıadan a• ma• 1 D lo mmtakaaında sonra talyanlar, ır ço o ve yaratı aaına oımupa a en iNiie -um ı rDıufuar. ayan ar a ı e _11 Bir kaç ıUa ene o 
'lnusa kadar bir (Hindenburı hatb) vu• 
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Artistler Sonbahar Moda-
sında Fanteziye Kaçıyorlar 
Şüphe yok, lıtanbul sonbaharın 

ılık güneti altmda yıkanmaktadır. 
Ve kıta henüz epeyce zaman vardır. 
!ununla beraber A vrupadan Jel en 
haberler, orada ıisin, yaimurun, 
batta bazı yerlerde karın baıladığı
nı ıöyliyorlar. Avrupadan ıelen ıa· 
zeteler iıe kııla birlikte kadınlarda 
elbiıe derdinin uyandığını yazıYor· 
lar: 

- Bu ıene ne giyilecek? Hangi 
renk ve hangi biçim moda olacak? 
Bütün meıele bu noktadadır. Mua
delenin halli babıinde ıözlerin hep 
sinema aan'atkirlarına dikileceiini 
ıöylemiye bilmeyiz lüzum var mı • 
dır 1 Modayı muhakkak yine onlar 

Rn çok garalen ••pka 111odellerl 
dece fan ile elbise giyinmiye baıla- ı nti ıüsliyen ıenit çizgiler ve niha
mııtır. Ekıeriyetle tercih ettiği renk, yet bluz kıımını eteğe bağlıyan ku
reımindeki kostümünde olduğu ıibi tak bu koıtüme bir fevkaladelik ver
ıolsun kehribadır. Yakaya dikkat mektedir. Yalnız dikkat ediniz: Bu 
ediniz. « Klaudine » denilen ıe- elbise dolgun göğıe ıahip kadınları 
kilde ye.ygındır. Simaya bir ço- fazla tiıman göıterir. Bunu giyebil
cukluk, bir gençlik vermektedir. mek için Je~n Parker gibi ince uzun 
Şimdiden temin edelim: Bu yakayı olmıya lüzum vardır. 
bu kıt pek ıık sörecekıiniz. Kolla- * 
rına gelince gen it ve lızundur, bile- Artiıtlerin sonbaharda taktıkları 
le doğru düimelenmiıtir. ıapkalara gelince, reıimlerimizc 

(Jean Parker) e ıelince, son- bakınız: Sağdan ıola doğru Janne 
baharda ıiydiii elbise fanteziye çok Kinigat, Betty Furne11, bir model, 
yaklaımıı olsa bile yine güzel, zarif, Maureen O, Sullivan, Mary Carliıle, 
ıöz alıcıdır. Bu elbiıede yaka gö- Daniel Darrieudur. 
iüıten yukanya doğru açılnııf, boynun Bunların araıından beyendiğinizi 
yanına gelince dikletmittir. Göğıün siz tercih edecek, renklerini de elbi

' ortaımdaki papatye, elbiıenin önü- selerinize uyduracakıımz. 

· Fansa da Sa hırsızlıkla Bek 

ortaya atacaklardır. lıterseniz ıize, 
bir kaçının ne yaptıklarını anlata
lım: 

ince zarafeti umumiyetle takdir 
edilen Madge Evanı gündüzleri la• 

-···················································· .. ·--
'' Signoret ,, 
Sinema 
Hayatına Atıldı 
«Bourrachomı filmi Fransada ilk 

defa olarak «Paramount» tiyatrosun
da gösterilmiş ve kendi söylediklerine 

lenen Tarihi Bir Filim 

- Haftanın -
F ranaaJa: «I· 

kinci Şuben adı 
altında bir film 
yapıldı, adından 
da belli, Milli 
Müdafaa Bakan
lığının iıtibba • 
rat daireıini kas
detmektedir, bir 
caıusluk hikaye • 
sidir. Süje çok 
iılenmiıtir, diye
ceksiniz, öyle • 
dir. Fakat Fran· 
aız münekkitle • 
rının verdikleri 
teminata bakılır-
sa, senaryoyu 
Bemard Zim. 
merin yapmıı ol
maıı bu çok it
lenmit süjeye bir 

Filmleri~ 

özellik, yüksek 
bir heyecan küd-

reti vermiıtir. Bonne chance'Ja: Jalrlin Delahac ile Sacha a.,atl i 
«ikinci Şuben filminin ıüjeai ko- Koren, Jean Murat, Larkefı ~ 

laylıkla anlatılamaz. Safhaları, Kriıpen ıibi aan'atkarlarıll ~ 
vak'alan o kadar çoktur. Bununla aıalayıılı bir rejiıör elinde f 
beraber Fransız ıazeteleri bu filmi filminin de Alman filmi d .. -t.J 
sahneye koyan Pierr Billonun bil- yükıelebileceiini göıterdikldl""' 
ha11a muvaffak olduiunu ve Vera zıyorlar. 

f,ıttlen _ta-_.. 
eıHt~ 
dar kötü 
hem aktör, 
muharrir 
Guitrydir. 
ik; s~t.ırl• 
edilebilir: ~ 
ri» iımiıı~ 
bir çam•f ;ı?, 
vardır kİ,. f 

ikinci Şubede: Jan Malt.• ile Vna Koren birinde bit /. 
yango bileti almıı ve bu hidiıeyi le ikramiyeyi kazanmadan öt!" I 
komıuıu olan kendiıi gibi fakir bir dil bir adama evlenmek iç~ .J 
reıaama ıöylediği zaman ondan: vermiıtir, bu adam timdi ,,, -' 

- Bonne chance ! Sana saadet te- dir. Gelince ne olacak? iki ~ 
m~n~~ ederim, cümleıi ile teıvik sör- ıuale cevap vermeyi gelecek ,JJ 

muıtur ve bu genç reıaam (Klau- talik ederek seyahate çıkıYor: ,;J 
de) a: b' b' · · ı r ~ ın ır macera geçırıyor a :. 

- Eğer kazanırsam yarııını ıana de ıaadete erittiklerini ıoY 
veririm, demittir. Gerçekten de bu ~ bilmem lüzum var mı? 
bilet «yüz binn lira kazanmıttır. Fa-

F ilmde bat rolü bizzat Sac~_ı;,, 
kat para kartıaında verdiği aözü geri ~ 
alanlardan değildir. Kazandığı pa- oynamıı, Mari rolünü de J 

.. k b lubak yapmııtır. FranııZ ~ 
rayı paylataca tır. Re11am Klaud u . . . bSf ~ 
parayı alır, fakat Mari ile bir rınden bazıları fılmın de, ~~ 
ıeyahat yapmak ve bu seyahat eı- tinin de muvaffak olduğu1111 P 'I 
nasında aarfetmek tartile! diyorlar. Yazımızın baıınd~~ / 

iki gençte memnundur. Fakat u- lemiıtik: Hüküm vermek 1 

fukta kara bir bulut var: Marie böy- mek gerektir. 

göre pek büyük bir muvaffakiyet ka-
2anmıştır. 

* * * 
«Bourrachon» u «Baron fils», Mar

guerit Moreno, Andre Lüguet, Meg 
Lemonnier oynamışlardır. Fakat bu 

san'atkar1ardan başka ve bir kaç ba
kımdan onlardan yüksek bir oyuncu 
daha vardır ki, filmin kıymetini büsbü-

Fazla Kardeşe Sahip 
Olmanın Faydala~ı ~ 

.1 Hanry Hathaway geçenlerde Peter dip söyledi. Rejisör dar bır . ;ıs lt' 
İbbetson filmini yapmaya başladığı kimi bulsun Mak Laglen aile•~"o~ 
zaman bu filmin küçük rollerinden bi- isminde üçüncü bir kardeşlel'I 

tün yükseltmiştir. Bu oyuncu Signo
ret'tir. Signoret şimdiye kadar sesli fi
limlerde ancak iki defa görülmüştü. 

Borjiaların hayatı bir defa daha fitme çekilmektedir. Senaryoyu ya
zan Abel Gancedir. Yukarıda Sezar Borjia rolünü yapan Gabriel Gab
rioyu görüyorsunuz. 

nin kardeşi olan (Leopold Mak Lag- nu hatırlıyarak sordu: eı 
n'in kardeşi olan (Leopold Mak Lag- - Küçük kardeşinİ7.e ~ereıı> 
len) e vermişti. Bir kaç gün sonra bu yiz~ 
rol (Leopold Mak Laglen) in hoşuna - Mümkündür. _,/ 

gitmedi. Rolü zindancılıktı, fena bir Anlaşılan zindancı rolünün ~ / 
kıyafet içindeydi, aynaya bakınca ken- Laglel'l ailesinden biri wafııl 
di kendini beğenmiyordu . . ~ejisöre gi- pılması m~kadder imiş 1 
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ao, Bizler 
1 , 

Ne Yapayım 
Tiyatro gİfesİne aokuld~, ıırtmda 

pijamuı, bqmda gecelik takkesi var
dı: Her daim sitede bulunan rife m .. 
muru hayret etti: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j Yanlıtllk , ... Ufacık ••••••••••••••••••••••• 
- Kocam artık ilaç Arayorum Olursa 

yeryüzünde dejil.. Miyop m\ifteri, 
1i Naal da oldu bu İf, 

Bunu IÖY yen lokantada listevi Günden 6i0ae •arıyor.. J• 

ıenç bdmm yüzü· Bir lıaliye bulclum: Diıi gözüne yaklqtırclı, 
ne baktım, acumt- Çünlıü difim afrıyor.. okudu, ıanonu 
bm. 

-Vah vah ba· 
yan, çok yazık, de
mek sizlere ömür •• 

Genç kadın kah
kaha ile güldü. 

Bir kat dab acı· 
clım; zavallı bdm 
teeuiiründen çıl
dirmıf olacaktı, 
yüzüme baktı, bir 
bhbha daha salı-
verdi: 

Kafiye 6ulclam ama, 
Bulmadım dİf ilacı; 
Ne olur•un afrıma 
Halime arhlt acı •• 

On PnJiir .-aman zcımarı 
Kala öndelri, ltfila azı •• 
Balırclım aman amcut 
inanın 6a.a bazı •• 

Ketf ettiler bu ilerdi •• 
N eoralji adı Nftı •• 

Her dertten de beterdi; 
Dilerim pltan cami 

çaiınlı: 

- Ganon bir 
biftek ıetir ! 

Ganon m\ifteri
nin listeyi nuıl o
kuduiunu a&
mÜflÜ: 

- Sanırım ıös-
lerinizde miyop 
var bayım. 

- Evet ne ola
cak? 

Biftekten 
Siirecelı mi '/tep böyle; 

- Y alnlf anla- Benclelıi Jtiti daram; bafka bir J~ 
dmız, dedi bu •· llôcı uar.a .öyle: yemenizi tavlİye 

_ Süha çok garip bir erkek, bafka erkeklerin IÖJ• bah Pariae ıitmek Benim N)'lll olıurum I ederim, çünkü ta- - Evlendiiindenberi kılık kıyafetin dizeldi .. 
liyemiyecekleri sözleri söylüyor. için tayyareye bin- IMSET baktaki bifteii ıö- - Bnt, lranm çok becdli, bana yama yamama,; 

1 ~ . 
_ Ne 

0 
Mil& benimle evlenir misin? mi dedi •• remeumiz de.. eölriik dbeJi liretiverdi. ........ ~ .... ~ ....... , ...................................... ~······························································································ .. - - Deilldl 

Evet 
Ev yapbracaktı; 

IDİman dedi: 

- Eaki bir mel

lektatmızclan her-
halde çok para al
lbazmız •• 

- Siz de mi
lnar mıydınız •• 

- Hemen he
men evet, çocuk
ken oyuncak _evler J 
Japardua, 

Ye kürküm ye, bikiyeaine beazer 

-GarlOD .• 
-BaJUD! 

- Çorbanın" 
çİnden bir nikel 
kanat çdm .• 

- Ya ne beldl
yordunuz bayım, 

OD kunıtJuk ~ 

dua sflmilf yirmi 
beflilr Çllmak .. 

iD" ya.L. 



' 
:_::·: - .,: ... 
. , ... , . ... .. . ' 

.... oe ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee•eeeeeeeeeeeeee1111elllllle11ee111111e1111e1e11eee1ee1~e~IMl~IMeMeMe•e•1•e•ee•e~eMeMeMeMe•e•1 .... ~MM~..e .. ~ .. tMM~ .... ~tet~'99--.-ı 

Koku , iki Güzel Kıy af et ................... Alnınız 
Meselesi K M . . G 1. H I Gu·· zel Mı·? ış evsımı e ıyor azır anınız 1 · 

Sürüniilen Şeylerin Öyleyse, yeni Şa 
K.okularında A· Sonra Davranmak 1ster.. k ı H henk Bulunmalı L ~ a ar oşunuza 

seniz Vaktiniz Kalmaz!.. Şimdil<i~~~::~~:.ını Kadınlann hepsi, hele b~ kadın· ' 
farımız kokuya pek dütkündürler. Pek 
çok kadınları kullandıklan koku ile ta • 
nımak mümkündür. Yalnız, bayanla
rın dikkat etmedikleri bir tey var: O 
da ayni zamanda muhtelif cins kokUlar 
kullanmak. Farzedelim esans o
larak her zaman yasemin kullanan bir 

bayan, yaseminle hiç mün"asebeti ol • 
mıyan başka ç~it kokulu bir pudra 

seçer. Kolonyası batka kokudur. Kre-; 
mi başka kokudandır; ellerine sürdü • 
ğü losyon gene batka kokudur. Bu 

çefİl çetit kokular birbirine kantinca 
hiç te güzel bir netice vermiyor. Ba • 
yandan etrafa yayılan koku kendi sev· 
diği kokudan büsbütün ayn bir şey • 
dir. Fakat kendisi bunun farkında de -
ğildir. 

Eğer sürdüğünüz kokuların istedi • 
ğiniz neticeıyi vermeabıi istiyorsanız, 
ya her şeyiniz için ayni kokuyu kulla

nınız. Yahut ta, bu mümkün değilse, · 
birbirine pek zıt olmıyan kokular sü -
rünüz. 

Aksi takdirde netice aleyhinize çi • 
}<ar. 

* Koku hususunda mütkülpeıent o • 
lunuz: Bilhassa sabit, fakat hafif o • 

lanları seçiniz. Ağır kokular h0ta git
mez. Ba, ağrısı verir. Koku, içinde 
yap.nılan havaya ağırlık vermemeli, 

bilakis, onu hafifletiyormut gibi bir 
mahiyet arzetmelidir. Çok defa, ko • ı' 
ku, hüviyetimizin bir ifadesidir. Bu H· 

beple kokumuzu ıeçerken mizacımıza l 
uygun olmasına da dikkat etmemiz la· \ 

Havaların güzel gitmesine rağmeq 

inkar edemiyeceğimiz bir şey var: O 

da kqm yaklatması. Kışın gelmesile, 

' kıtlık eğlenceler de hemen baf lar. E • 

ier timdic:len hazırlanmazsanız, her • 

kes balolara tatınırken sizin gözünüz 

yollarda kalır. Buradaki gece elbisesi 

üstünün kabile gayet !ık bir kiyafet • 

tir. Kumftfı satendendir. Fakat siz is • 

terseniz batka bir kumaş ta kullana -

bilirıiniz. Yerli, düz renkli kı."Ulqlar o 

kadar güzel, o kadar ucuzdur ki en 

Clar bütçelere bile biraz sıkıtmca uygun 

gelir. 

Diğeri de kahve rengi Jiadife bir 

mantodur. Kollan ve yakuı için er -

min kullanılmıştır. Parisin en methur 

terzilerinden biri olan ( Chanel) in mo-

dellerinden biridir. 

Maamafih renk seçmek sizin hüs· 

nü intihabınıza kalmıt bir ıeydir. 

Kahve rengini eğer biraz fantezi bu-

lursanız, bu mantoyu siyah kadife· 

den de yaptırabilirsiniz. Maamaf ih 

bu iki rengin haricinde, uygun gi· 

debilecek bir üçüncü fantezi renk te 

neftidir. Bittabi bu manto ile kıya-

fetin, umumi heyetin, hemabenk bir 

anıambl tetkil etmesine dikkat et• 

mek lazımdır. 

Şanel müeaaescn taralıntlan oücude 
getirilen model bir manto 

bırakmaktadır. Bu ç~it ,apkalar he 
men herkese gittiği için pek ç~k 
nılmaktadır. Yalnız alnınız böyle ~ 

giyecek kadar güzel mi?. Bunları 

Lınmağa müsait mi?. 
Pek çok bayanların değil.. RaJbıl 

ki bu ppkalann gijzelliği yalnız ·· 

ahnlarda meydana çıkıyor. Eğer 

nız güzel değilse ve çi.zgı1eri vana 

durmayınız, hemen çaresini ara,
Derin çizgileri gidermek kolay bjt 

değildir. Fakat hafif olanları izale 
mek her zamBD mi:imkündür. _, .. _, 

batka yeni çizgilerin peydal:WuılJlll!rl 

da mini olabilirsiniz. Göz lvw.:ırcnımllılPI 

na kartı fena gözlük, kirpiklerin dö .. 

meaine katlann çatılmuma ve b" 
aleyh alnın bozulmasına hizmet 

Evveli bunlardan kaçınınız. B 

başka gene her ne sebple olursa 

katlarınızı çatmamağa ve kaldırın 

ğa uğl'afmız. Eğer bunu itiyat edi 
seniz, vaz geçmek yollarını arayın• 

Alnınıza her alqam kolt krem s .. 

nüz. Alnının ortasından şakaklara 

ru hafif hafıf masaj yaparak kreıni 111 

samata iyice içiriniz. Sert hareketler 

den, fazla uiuttwmaktan kaç 
Hatta daha iyisi bu iti bir pamuk 

çasile yapınız. 
Hepeiniıı en mühimmi hiç bir .. 

fazla iizülmeyioiz ve içlemneyind. 

duu manevi üzüntü kadar ihtiyar 

biç bir teY yoktur. 

........................................... ~···~)········,·······························································~~....,.--·~ .............. %.__ ............ ,,...~ 
zınıdır . 

Yatak Odaları Evinizi Döıerken · 

Nelere Dikkat Etmelisi
niz, Ciçeklerden Ne Su· 
re tir istifade Edilebilir? 
Çiçek evi zenginlettiren bir teydir. ı 

Bir koltuğunuz mu eksik, oraya hemen 
bir sehpa üzerine bir de saksı koydu • 
nuz mu köteyi doldurmuf, hem de gÜ· 
zel bir tekilde doldurmut olursunuz. E
vin eşyasızlığını saklamak için çiçek en 

'güzel bir teYdir. Yalnız bunları eski 
alaturka usul, pencere kenarlarına ve, 
yahut ta merdiven Üzerlerine, sipsivri 
kolonların üzerine koyarsanız iyi dur
maz. 

1 Yeni Kollar 1 
Ve Yeni Bir 

Çanta ~ura.ıa sördJ 
ğünüz kol biçim· 

lerinin her birinin 
birer yeniliği var. 

Eğer dikkat eder

seniz siz de anlar
sınız. Mesela: Pi· 
lili kollar terü 

tazedir. Bugüne 

kadar söriilme • 
mittir. Ve yap .. 

makta acele eder

ıiniz. Belki de ilk 

giyenlerden biri 
olununuz. 

Bir Genç Kız, Yatak 
Odasını Nasıl Tertip 

Etmelidir? 
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Masaı ilmece: Burada Kaç Tane Tav- oyun: .. 

ir Tutam ı şan Var? Bulunuz 1 Değ ege 
Saçlı ... ...... - ·-ı Halka 

Birazda ~ 
Adam Gülüp ' Geçirmek 

Val tile bir kadın bir oğlan . ç~ ~ E ""'/ l • 
v 1 . k" 'yle çırkinmı g ene ı m dogurur. Çocuk oy e çır ın, 0 

k• d v ağıma ke,kı bir , 
•. nnnes• ~bunu ogurac ç . 8 . ar gu·· nü tlhan babasile gez • 

h d w vdım der duıunnu o ır paz ayvan o ura ~ '-•- b" 1 
cuğu renler h P kahk h ile g ~ rl nnış. meğe çıkmıfb. FILliat ır ara nası sa 

fı::nku ne in na benze~· : ne ayvad 0 
· : babasınm elini bırakmıf, dalgın dalgın 

. b . Tepcsını orta o n u • B' ,,_ .. 
SJ or ır fCY • v • dı b · .• ·• k babaaım ka) betmıf.. ır ao-

fak bir tut m aç oldugu ıçın a na ır yurur ... 
Tutam S ç derler. . 

1 
şenin batına oturmuf, aglayıp duruyor-

Jyi kalpli bir peri, kadının bu ka~ar uzku · mUf O mnda bir polis gelir. ilhan po-r dı.> or ·ı· • nıe ine dayanamıyor, ge ıyor .· h ... ı_n_ .D-

H. k tme ya ·rum Senin ovl n b ı· lisi görünce em n ayaga IUWMlr. <~Y 
« ıç mera· e · k. ' 
yuyunce oyle akıllı, öyle akıllı olacak 1 polis gehrk n yolda çocuksuz bır baba.-
herkese parmak ısırtacak. ki"?~~. onu çdir· ya rastladın mı?>l diye ıorunca. Polis: 
ki. . k Ht'm de sevdıgı msanı ıı 

i t
n c rrnk ıyde~scı· k.adar akıllı yapabilecek.,, - Niye aoruy nun oilum der. O 

s erse en ı 11. d. 
Perinin bu .özleri kadını çok tese 1 e 1

: zaman ilhan da: 
Jor. Çocuk büyUmi:e baıla~ncad x.. anncs: - Eğer rastladınızaa o çocuksuz b.. Resme bakar bakmaz «aman bu dn ne cambul cumbul, karma karışık 
perinin ıöylocUklennın yalan o ma 1••nı. ço • •• )" k 
cuiu sahiden evi bulunmıyacak kadar akıllı banın çocuğu benım, onu ıoy ıyece • şey> dediğinizi duyar gibi oluyorum. Fakat ressamımız tavfan resmi yapma· 

olduiunu 11öriır. . k tim. sına bayılır. Bir başladı mı, bir daha. bir daha çizer. Önünü alamazsınız. 
Baıka bir memlekette de gene bı.r. ~- - h ld 

dm, iki tane kız doiurur. Bunlardnn hın bır Ütülemek Lazım «Yahu resim berbat oldu, karma karışık oldu» dersiniz, o iç a ırmaz gene 
Tutam Saç kadar çirkin, fakat onun kadar K rin inadı tutmut bir türlü yü- bildiğini okur. Bu küçücük kağıdın üstüne de evvela altı tane tavşan resmi 
akıllı otcki dunya 1ıuzeli, fakat aptal mı. evse • • d 8 .. °'k yaptı . Kuğıt doldu. Fakat bizim ressam kanmadı. Kağıdı evirdi, çevirdi bir 
aptal~ Bunlann annesi de. kızlaı:ının .böyle zünü yıkamak ı~temıyor u. uyu an- k ç tan d ha çizdi. Acaba kaç tane tav an resmi yaptı bulabilir misiniz? 
olduğuna pek üz.üliıyor. hı kalplı pen onun nesi de havlu elinde onu slkıttmp du
da imdadına yctı iyor. Hanımcıgım hıç u- d ek ıkamı aca... Kendisi on ekiz diyor ama, buldu •tmuz tnv anların üzerine ifarct edin. 
zUlme, buyiıdüğ zaman kızın i terse e : ruyordu. Ne em l 

11
Y ekeb ~· Sonra 1, 2, 3 diye numara koyun. On sekizi de tamam olunca resmi kesip 

dlıı.: adamı da kendi i kadu giizcl yapabı· Yüz yıkanmadan do at ır, m e gı- f k b. 11 B. d · .. zel gu·· 

ipten ufak ufak susamlı simit gibi 
halkalar yapanınız. Bir çizgi çizerıi • 
niz. Bu çizgiden üç metro ileriye bir 
~ubuk dikerıiniz. Eğer nitancı isenls, 
daha uzağa da dikebilirsiniz. Sonra he-. 
piniz, ellerinizde halkalar, çizginin ü
zerine ııralanırıınız. Sıra ile elinizde,. 
ki halkaları atarak ortadaki çubuğa ~ 

Pmıeie uir"fırsınız. Herkes rneaeli: 

sekiz on kere atar. Oyunun aonundlıı 
değneğe en çok halka geçinnİf olan p 
cuk oyunu kazanır. . ......, 

Faydah Bilgiler: -
Aslan Avını Nasıl 

Yakalar? •• adresinizle beraber bir zar a oyun ve ıze yo ayın. ız c sıze gu • 
leceJn diyor. . Sa dilir mi? Ben .en'n kadar iken yüzümü zel hedı·yeler go··nderecegı~·z. Haydi bakalım, acele ediniz. Hayvanların, hele v-L-i hayvani·-• Gel zaman, git :zaman bır Tutam ç u .. .. ...., .... ~ 
büyuyor Kı:r.lar da buyuyor Buyud ~~ gunde uç kere yıkardım. hepsi yiyeceklerini sizler uykuda ikeq 
gUzel kız daha çok gtızelleıiyor, guzellCJtı~- ı,te yıkamı ın, yıkamlf5ID da onun Arkadaşınızla Oynarken ararlar, bulurlar. Arılan da elbette a,,. 

il Bir au'n ormanda hem do· • • b.. J b S b • •· ·· l O l çe ap a ıyor. • • .. .. ıçın oy e urutmUf. en enım yuzu· e yapar. rman arda Y9f!J&D bütib\ 
lapyor, h m de aptallı.gına uzulup duruyor· .. ... • ... . .. o H 
du. uKardc imin aklının yarı 1 bende ol - mu yıkamaga ugraf&Cagına kendı yu. u Oyunlarla nu ay- hayvanlar yakındaki su kenarına gidiA 
saydı, herkes bcnım aptallıiımla eğlcnm · zünü ütüle... çabuk çabuk su içmeğe çalıfırlar. y, • 
scydi, n olurdu Yarabbi > diye dü ünüp G .. • ban eşekleri, geyikler filin... F~ 
dururken k rşısına bir Tutam Saç çıkıyor. r r de? B k b ,. ı . . . ' 
Kızı göriınce hemen aıık oluyor. Yakla - Kürük y .......... t henüs daha iki rete Jr a a ) ırsJDJZe tam au içerlerken bunlarm birdenbir« 
yor, < benımle evlenir mi in? dıyor. Kız :r -•- çil yavrusu gibi dajıldıldanm görür • 
hemen aptal oldu"'unu öy]uyor. Ne kn - yqında idi. Trene hiç binmem~- Alnına Para Basmak dqmıza Uflmdi sen buradan dört tane .ünüz: Bir~~ çocuklar .oynar. 
dar aptnl oldu umu bilsen be~imle e,lc? • ti. Yazın annesi seyah te çıkarken onu ızla L~-ber k kibrit çöpünü yerlerinden oynat ve üç ken bırdenbıre bir yılan çılovennce p 
mek ııtemezaın diyor. Fakat hır Tutam ~ç da beraber almıftı. Trene bindiler. Bi- Aı:"~~ I .• ~ka 0~1en tane murabba yap.» Arkadaamız epey cuklar nasıl dağılırlarsa İfte bunlar• 
ceğer bütün üzüntün o ise kola.ya var. Ben kend e goz erını pamatını soy e ..,. 

kil d t se raz sonra tren bir tünele girdi. Küçük . 5ı~md 1
. . b" l A • dü,ünecek, t .. ınacak, belki bulacak, haykınta, bainta öyle kaçlfD'lar. Fa • dünyanın en a ı 1 a amıyım. ı crıem - ... • c·· JID• ız e e ınıze ır on para a ın. r- ....,. • 

ni de kendim kadar akıllı yapanın diyor. Turgut karanlığın fmkında deııL oz· k d I ku ti ba T k belki de bulamıyacak. Sız burada ya- kat hayvanlar böyle birdenbire niye cı-. 
1 • b d · ) vlenirim . a a•ınızın a nına vve e sın. e • • . • ... 

Kız da öy e ıse en c scnın e e lerini kaybetti de ondan göremıyor T 1 b" . t A ka pılmı,ını da gördüğünüz 1Çm sıze ko • gıldılar? diye soracaksınız. Bakın aöycı 
diyor. Fakat kız akıllanır akıllanmaz i!! d·· .... .. rıır on parayı a ıp ce ınıze a ın. r • 1_ .... • • 
ğisiyor. Bir Tutam Saçın çirkinliğıni g~z ö· zannederek korku ile «annecıgım, goz· lay ıörünür ama •• Af öyle degıl. Ar • lıyebm. Onlar yılan görmediler ama. 
nüne getiriyor, evlenmekten vaz geçıyo.r. lerim nerede, gözlerimi kaybettiml> di- kada,ınızı epeyce dütündürdükten, ter- arslanın kükremesini duydular. Telif1-
ııBakalım hele üstünden bir sene geçsın ye bas bas bağırmağa batladı. lettikten ıonra resimde gördüğünüz üç kaçayım derken bazısı tam arılanm bu. 
o zaman evleniriz» diyor. Bir Tutam Saç - tane murabba yaptınnmız. )unduğu çalının yanma gider. Ve he• 
ta peki diyor. •W• • d Me aklı 1 • dü Ei Artık kızın akıllılığını ve giızelllı~ 1 .u~- r Nedir? men ara anın pençesıne ter· • 

H ta ftan iatıycn ıstı· aklanan za il ..... im 1 mıyan kalmıyor. er . ra . . . . J J y va ı geyıgm DUfmatt o • 
Yene. Kız bu istıyenlenn hıç bınnı . seve- Bi gi er Gene arkadatınıza C<fUnu bilirsen bı- saydı, size ((birdenbire gülle çarpllllf 
ın· O 1 kendısi kadar akıllı bulmu · dafınıza <haydi gözlerini aç ta fU on ravo ••na>> derıı0nı0z. O da merak eder. 

ıyor. " •n d. · · 1 d Mak da I . . - gibi oldum. Ondan ıonra hatırlamıyo-
yor. Kimseyle evlenemiyeeek ır~ uzu up Cenup Okyanusun a ogay parayı alnın n a » dersmız. Evvelce «Aman nedir. Söyle bakalım» der. Siz d" kt" ç·· kü" 1 
duruyor. Gene kendini avutmak ıçın ormb~· denı·len ve iki yu··z milden daha uzun ku ti L--t ld w • • ka rum» ıyece ı. un arsanın yu • 

1 ır d vve e D«U ırmıt o ugunu ıçm ar •

1 

de .nyl der · • 
na çıkıyor. Dolaıırkcn yer açı ıyor. ı"ki yu··z milden daha dar bir a a d ,. • r e ıınız. mutak gibi duran pençesi itte o kadar 

B. 1 ce ahçı hep ye· h d .1. da•mız acııın an on parayı hala ora- E . . • dedir d d ku l mutfak goriinüyor. ın er vardır. Bu adada 500 aiya erı ı T • • - vın ne ıçın , ne ıtm a.. vvet idir. 
- k h ı r Kız bunları merak dıyor. d .. l d da zannedecek. Elını uzatıp ta alnının A E k 1~- lan b" d" ... e azır ıyo. . oturur. Fakat hepsi e cuzam ı ır. nua ve ıı:-o ~un o ar uıy ır ~Ne oluyor bu "emekler kime> dıye so • bo bo ld "' ·· ·· k ·• ;r T- • Bazı kere de rüzgi.r, anlanan te5İn-"' ~ fi d k" ..ı l da m f o ugunu gorunce tatırıp a • Ned" b'I bakal ., 
runca ahçının biri de <Bir Tutam Sac; ya· Bütün diğer 0 tara ar a 1 ana ar ak ır 1 ım ·• den evvel kokusunu getirir. O zaman 
nn dunyanın en güzel kızile evleniyor, du· ne kadar cüzam hastalığına tutulan lac · Arkadatınız akıllı ise belki bulabi- gene hayvanlar kaçlfmaia, arılan da 
füne yemek hazırlıyoruz> diy;r :.ızTot:: varsa hepsini b~ ad~y~. gönderır~e~. Kibrit Çöplerile bilir. Değilıe bulamaz. O zaman aiz kovalamaga baflar. Kovalarken tıpla 
rnan vadini hatırlıyor. O aıra a ır u Onlara orada bır y~g aurelrlker vle ~yı- On iki tane yanmıt kibrit röpü alı • «pencere» derıiniz. Öyle değil mi? lastik top gibi ıı,.rar. Pen,.eleri de vn.. 
Saç ta karıısına çıkıyor, kız: . . F l • t k r kendı mem e et erme :r ;r ;r .T--

«Ben sana ııptalken söz vermıştı"?. a· ef1P e ra nız. Bunlarla resimde gördüiünüz gibi Pencere ne evin içindedir. Ne de chtın· mutak olduğu için dütünce hiç bir ta• 
kat ı"ımdı" o"yle duıoiinmiıyorum:_ Senın. ka· dönerler. d"" bba k 1 d k ı· 1 b" dir f H la 
dar çirlı:in adamla ;~~ıyamıyacağım" dıyor. Civardaki adalardan bunlara yJI- ört tane mura yapınız. Sonra ar a. a ama, ço azımı D' tey • ra ı acımaz. er zıp Jlfta birkaç met• 
Bir Tutun Saç ta: . .. batında hediyeler yollarlar. Bunla· ro birden ileri gider. Ve nihayet gene 

- Eier çirkinliiimden batka aenı uze~ •n ara•mda teni• raketleri, topları Geçen Br mecemizde Kazananlar böyle bir ••çray"ta tam avının üstüne 
b. 1 d' Nuıl ben tenı r b 1 k kli ır tcY yok .. ko ay, ıyor.. .. 1 a abi· bı"le var. Cüzamlılar arasıra un ar- onar ve ıürü "ye aürüldiye kansa , 
akıllı yaptımsa sen de benı 11'12e Y P la .. OYU0NC~K 1 ~9 .bir.inci te~ 1_,_ ld ı_..ı__ .. 
li · d d ' k t var diyor. la oynar nDlf· Erenkoy Sahrayıcedıt İç Erenköy yo· tarıhlı bılmecemız· nm, çocuııuannm 0 uju ine llllUlll" IOf 
11ın. sen e e o uvve T S _ ........ ·-··-·-·-· .. - turu·· ··r. Orada onu hep L-L- y--•-., Kız buna p~ seviniyor. Bir utamÖ .açı --··:·k·-··

1
···::·· . lu No. 37 de mütekait binbaıı fhınn kızı de birinci ikramiye ııııenwııcr en-

utık çirkin ıönnüyor, evleniyorlar. lun· Karı a UT. thaan, Merain Tophane llyaaçelebi nıa- 1 olan bir yazı takı- --... - ....... -·-... -·=··= _ .... -----. 
olye kadar hep beraber. biç aynlmadan ya· halleıi No. 7 de Doirul, fıtanbul 59 un· mını fatanbul kız İdman 
11Yorlar. cu mektep 105 Huluai, Develi orta mek- liaeıinden 1208 H. 

k tep ıınıf 3 den 50 Muzaffer. Erinç kazanmııtır. Ha reket)eri Oyunca DOLMA KURŞUN KALEM Talili okuyucu. 

K•• k Beyoilu 2 inci noterinde daktilo Na- muzla lıtanbulda Sağ kolunuzu yüzünüze doira ope ime, iz.mir Kı:r.ılçulluda Ödemiı ıokak bulunan diger ka· 12 errlncl te,rln bükünüz. Sol elinizle de pazunuzu 
İk" tar tıpa, bet altı toplu ijne No. 17 de C. Emir, Mııırçarpıı Tahrnia zananların cumar· tarihll blh"ece• yakalayınız. Sonra aai elinizi yavq 

1 man I Mantarların aokak Kaiıtçılık tirketinde Rob~r, Ve- teıi, pazarteai öi-mlzde bir konsol yavaı omzunuza ı"ndı"n"niz. Ayni -. 
Ye iki patatdi a ınız. :ır-
bG ...... kBpeİİD gövdesi olacaktır. airköprü Saathane cİ•annda Mustafa.! leden ıonra hecli-saatt kaz•nan Is· yi aol kolunuzla da yapınız. Yani 

Ku.:;ük~mantarı da bir ijne ile b. una DOLMA MVREKKEP KALEMi ,yelerini bizzat mattan bul kız lise· •ol kolunuzu bükünüz. Sai e-linizle 
:ı l k Ş . ..rüyor musun? latanbul 43 üncü mektep 4 üncü aı- baamızdan almala- sinden Ner11tln 

tut kaf )ur Patateı en a• - u aaatı go c·· t . T 'k ı· d T sol kolunuzun pa"USUDU tutunuz. urunca a o • .• d.. l .. .. m nıftan 121 uner, zmıt epecı ma· rı azım ır. aşra Akınsal • 
fasının iki tarafına, resimde gor U• - E! .. Ne 0 mu,, ~o:: b·İ •1 . halleıi Çarııbatı aokak No. 4.5 Cet.il, okurlarım zın hediyeleri poıta ile sön· Sol elinizi omzunuza dojru indiri· 
i6 ·· 'b' batırınca iki göz yapmıf - Ha ... Bu saat bar .a 1 e 1 

eti Edirnekapı Eıki Osmaniye sokak No. derilir. niz. Sonr yine deiiıtiriniz. Sag ko-
olu~~::~z: Bacaklarlle kuyruiuN dal ,itmez. itte bu öyle bir aaattır. l 1 ı ı de Uurka Sencil, Bursa istiklal mck •· ............. :·········: ................................ _ lunuzla ayni fCYİ tekrar ediniı Böy· 

d Jmııtır ası _Çok ı"yi, ne yaptın da oldu. tebi 4 üncı.i sınıf 355 ıabiha. 4
.S 

1
d
99
e ER~ıne,dNıı5~nktat~ kız ort.• mek- le bir aag-, bir sol değiıtirerek ""abuk 

toplu iğneler en ya1pık:&#ük • karde- w• , kırdım. O ka LOSYON tep uvey e, ır ecı Muradıye cad- b k w - N l 
kolay deiil mi? He e u~ - Hiç ... Zenberegmı • . deıi No. 28 de Koço kızı Anna. i ça u yap aga ug7raıınız. 

81 ya• 
tiniz böyle bir oyuncak yapmaktan dar.. fatah Atmeydanı Havlucu sokak No. ı (Arka .. var) l pabiliyor musunuz 

.__.._.~.ı~. ~n~ hoalana~ca:==k~tı=r~· -' ~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~ 
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Kemal Reis, Zeyneple Boğa Hüseynin 
Nikihlarını Kararlaştırmıştı 

Bütün Memleket, Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Her Taraftan Üstüste Telgraflar Gön
derilmiye Devam Olunuyor 

- 15 -
Kemal reis onu 

hut cezalandıra • 
cak değildi. Ge • 
miye izinsiz gİ • 
renlerin cezalan, 
her nerede olursa 
olsun hemen de -
nize atılmak, ya • 
hut ilk rastgelelik· 
leri kara parçası • 
na çıkarılmaktı. 
Fakat bu ceza 

armağanlar yığıla yığıla koca bir dağ 
oluyordu. Atatürke kar§ı yapılmak istenen men- ğe bir daha and içtiler. 

Ufuklar ağanyordu. Boğa Hüseyin fur suikast münasebetile bütün millet, , l•partadan 
b&fını kaldırdı. tek bir vicdan halinde ve tek ağız Isparta 22 (A.A.)- Türkün 

gibi, kendilerine karp olan büyük bağ- gözbebeği, yüksek varbjuuza kal'f' 
- Sis var·•• lılıklarım telgrafla bildirmi§lerdir. Ev- I zırlanan melun teıebbüaü bütün 
Sahiden denizde ancak bir iki kulaç- velki günden başlıyarak bu telgrafla- mizle tel'in eder ve ölmez batbbk 

lık yerleri görebiliyorlardı. rın kısa birer suretlerini dercelmeye saygılarımızı sunarız. 
Anıızın vardiya, haykırdı: başladık. Bunların ne§rİne bugün de Diyarıbelıirdea 

H 
t s· ., p devam ediyoruz: Diyarıbekir 22 (A.A.)-

- eeeey.... ar gemı... ruvamız- k' l'I ·· .. .. k d' · d Keıandan ır ı er ozumuz en ıam e ve 
da... Kepn, 21 (A.A.) _ Sana ve ülküne özümüzde yaııyan, Onderimisİll 

Kemal reis yerinden fırladı. Geminin tek yürekle candan bağlılığımızı yalnız se-1 İ§aretine yıldırım hızile kOf& __ .,, • .,._, 
pruvasına doğru baktı. ı nin ve yaratbğın dunun için yaıadığımızı bir kere daha and içtiler ve ais• 

Sah
•d "k" .. kula .. . . andla söyler ve alçaklara linetler ederi-ı. ömürler dilediler. 

Zeynep için ya- ı en ı ı yuz ç otede, sıslerın Kargıdan lneboluda 
pılmıyacaktı. arasından bir dütman gemisi çıkmış, Kargı, 22 (A.A.) _ Ulmumuzun ulu- fnebolu 22 (A.A.)- Bü7'& Şe 

_ Şimdilik ıi- dosdoğru onların üstlerine geliyordu. suna bir suikast tertip edildiğini dinmez suikast yapmak istiyenlere halk 
zin irin lzmire Dir~de Malta fÖvalyelerine mah- acılarla duyduk ve bu teıebbüaü lanetle li.net etti. Ve büyük kurtancımısa 

:r bayrak d .karııladık. ı suz varlık ve sağ laklar diliyerek 
dönecek değiliz... sus var ı. Konya Ak•arayından li atalarına olan çözülmez bajlıb 
Boğa Hüseyini • Dilmen Aksaray «Konya», 22 (A.A.) - Sana eösterdi. 
nin hatırı için de • • el uzatanları lanetleyerek sana kU'fı yürek- Ad arınd 
bir teY yapmıya. Çabuk/.. le~zde _beıledİ.ğimİz en büyük ıevgı1"ri- Adapazarı 2~~A.)':::., Ada 

r -ki ·ı d kij• k k I • mızı ebedıyyen YAfatmakta oldujumuzu h lk h • cağım. Zaten bir Kemal rcia yanına katbiı Malta kalitcsile düpnanın &:A gemı er e . • re çe en erın o- yüksek katına sunanz. .a . ı .ıa sı.~ıza kartı beslenen 
kız olduiunuz açığından arkasım çevirmeie çalıpyordu. turdukları peyke gıbı yerlere (oturak) Akıehirden fı~r~~· bugun toplanarak .. fretle 

- b 1 -1_ k eli d 1 d' Gö0 

•• • d it I 1 • Buyuk atasına uzun Jillar Tiirk halde bu cesareti bu deliliii yapmanız t uyuyamıyorlardı. Kema rıına en er er ı. runen gemı e ayan arın Aktehır, 23 (A.A.) - Sana uzanacak 
' . Gal'ta T" ki • K . ded'kl . . il . d'kil k k ··zı . L--- nun baıında kalmaauu yiirektea 

botuma gidiyor. Yalnız Cezayire va- kendine Mıyle soruyordu: ı ' ur enn atıte ı erı yır- el en ve kı .. ece d ~!oÇoenk tafıylanbuar Mu"ladan 
T- • t rakl kü ük h 1 • d b · an ezme ıçm an ı,_.ua sene er afi• • 

nncıya kadar kamaradan dlfUI çıkmak -Acaba Zeynep bu akma bir uğur- mı ~ ~. ı ç ve ız 1 gı en ır mızdan eksik olma büyÜk Ata. Muğla 22 (A.A.)- Siu laymd 
yok... ıuzluk getirecek i? gemı ıdi. Gölpazarından yen hainlere halk linet etti ve .ı-
. _ Buna çoktan razıyım. Çok tetek· m Neredeyse Kemal reisin gemisile bu- Gölpazar, 22 ~A.A.) _ Büyük devri- zun ömürler diledi. Gençlik ai~ 
kür ed • Boia ~üseyin İle: • run buruna Çarpltacaktı. mi çekemiyen alçakların teıebbüaünü linet- lıklarını sonsuz aaycılarla hildirdl. 

enm. ... - Beni ne kadar sevıyormut ! .. Ben . .. .. le karıılar ve sevgili phaiyetinize uzun yıl- KGflan 
Genç kız ayaga kalkmıtb. akında ik baL-- ka Kemal reıs guverteye kotmak uzere lar sağhk ve esenlik dileriz. Ka.t 22 (A.A.)- Bqia yapıld 
K l 

• • il . ldı .. a..n en D1UI onu bat aına ver- I Bo" H·· . . d. . ema reısın e enne san ve opıu. • Isa dı, o an ga useyme emır ver ı: Siva•tan tıngde Cumhur Baık•nqnıs A 
Kemal reis onun ıırtmı olqadı: D11' 0 

• ~ • ··: ~u kuruntu ne zaman- _Dümene ... Çabuk... Sancaktan Sivas, 22 (A.A.) - Diifmanlar tarafın· auikaste yeltenen aoyaaalar ıanede 
_ B dan a.. •• ka heri..--..: bir kız danben ıçımı yıyordu. Artık kurtul- ed'I k G" .. .. 1 dan yüksek varlığınıza suikut tertip edil-1 nılmıı, Büyük Önderimiae 1IZ1ID 

un ._,. , u.uga d Sef de de "lıkla dö. k' rampa ı ece ... ozunu aç.... ind fr t d 5. b1ann haini 
k d 

"d bul ma im um. er n lal nerse .•• . So b" h led k k da .. mes en ne t uyan ıvaa e- ler temenni edilmiıtir. 
Teya a ınm gemı e unrnas • nra ır am e ıç asara n gu- ri tel'in ettiklerini huzurunuzda eiilerek de- B .ı _.ı 
•-1:!- kt Mad mki birb" · • • evi Diye diifünüvordu. 011runuıe111 
IUllJ yo ur. e ınnızı ı · verteye atladı: rin saygılarımızla arzederiz. Bodrum 22 (A.A.)- BodruaJ 
1orsunuz, yann sabah nikihmız kıyı· Si& - Heeey!... Kalk ... Sav8.f var, sa- Mucurdan .. Ulu Önderimize auikut taaarbyall 

lacakt Dü'ğün' .... d 1 dan ..I!! Mucur, 23 (A.A.) - Atatürkümüziin · 1 . h 1 .. 1 J •- .. _.,. 
ır. unuz e spanya av- Tr / vaa -Grandi direainin dibinde duran bed" b d '--'--. . lın erı eyecan ı aoy ev•- AU ID . " ar .• .,. . . . -~- 1 e ıyyen aıımız a var OllDIWlr'J ıçm Mu- .. 

D~fte baba evınc:le yapılır··· davulun tokmağını bir kaç defa, siste curlular içten bailılıldanna bir kere daha ~taturke saygı ve baihblıdanm 
Z b ·· 1 • du d " Kuracaklari yuva gözlerinin önüne d · ·ı dıler. eynep u soz en Y ugu zaman biraz gevtemif olan beyaz deriye vur- an ıçtı er. Ziledaa 

fİ)gın gibi aevinmitti. Fakat bu aevin - geliyordu. Her akından dönütte sevgi- du. Ka•tamonudan Zile 22 (A.A.)- ea-nL Onder 
• • ld " gib" " du Kı I!_• uklarma • .... .. Kastamunu, 22 (A.A.) - Canınıza kıy- ~-
anı o ugu ı açıga vuramıyor • • uame ve çoc getirecegı guzel (Arkası var) mak istiyen alçakları lanetlemek için Kas- türke alçakça yapılmak 
sarıyor ve ıılolıyordu. -== tamonulular uğrunuza kanlannı dökmefe kasti duyan on binlerce laaJk ...,...,.., 

Bu ıefer Kemal reisi baralmiıt, Boia ( KIN G v·o N G , u N o r. L u ... ~İr k~re. daha and içtiklerini aneder, Ulu içinde «Ya§&Sln Atatlrklmb, 
Hüaeyinin ellerini tubnUf, boynuna ... n l.J J ondenmız. 1 sun ona el uzatmak ...,_ .......,. 
n1mak · t mitti De~liden ye baiırnuılardır. 

11 e • • • . "' 11 Ü Denizli, 23 (A. A.) - Ulu önderimiz (Arbu d) 
Kemal re11 araya girdi: M J D E 1 ' için bütün Denizlililer canlarmı feda etme- * ol.-.. ~:!~i~~a=·~::..~:~ MUHLiS SABAHADDiN - CEMAL SAi IR ı - -~~,·~·.i .. 1;.d ·~r~~;.;;; Ş~iıi;- DünEl::!e~~!d';.,!';; 

Myinin iti var... O p E R 'E T R E V Ü Tf"ıUPU ııhırTUjaİl'OMI Tıyatrosuoda rimiz Atatürkün aaibiı için 

Genç kız Boğa Hüseyinin kamara - Bu akşam (aat 21•43 de 1111111110111 IG/10/935 Cumarteııi bir toplantı yapılmıf, Sokollu 
dan gittiğini istemiyordu. gUu.dib aaat 16 de 

Fakat böyle olmamuma da imkin çocukl•r• 

okt IŞl~A BOÔULMUŞ OLAN BÜYÜK SALONUNDA akşam Hat 20"de lunmuıtur. y u. •• 
temiillere başlıyacak. 111 OLÇÜYE' Papa Eltimin lıiliaaiıule ayila 

Gizli ilk eser: B 1 R M A S A L opereti # llll11ll uıu öndere karı• ,apılmak 
Kuruntular 1 ÖLÇÜ nen ıuikaıtı tel'in etmek Ye 

l K t N G 
.., ' Tohum plyesl biletleri ıimdiden ke devamlı sağlık ve eaenlili dil 

Kemal reis, kalll4ranm köteaineleki K O N G' U N O G L U J k'ş•·cl • satılııı ıktadı. için müstakil Türk ortodob kilit' 
ıuyu ve onun biraz ilerisindeki soğuk- sinde bat papaı Eftim Eren 
lukta duran tuzlu etlerle yanındaki T Ü R K SiNEIVll.Sli'40A ' SUreyya Opereti baıkanlıiında yarın aaat 10 da 
peksimetleri gösterdi: Bugftn BRIGITTE HELM':n bu hafta en muvaffak olmuş Frauıeız tıyatroıunda 20,30 da ayın yapılacaktır. 

- Dilediiin kadar yer, içer, u:vur- · B E N S E N .
1 

N .
1 

M Emir Seviyor Laik hıriatiyanlann Atatir .. Operet 3 perde 
tun. Kimse seni rahatsız etmez. telgrallan 

Dışan çıktL filmini glSrtınllı. Bl( icnç kızın baıındao geçen aık maceraları Naıit • Ertutru ' Sadi Laik Türk hiriıtiyanlan 
Boğa Hüseyin de çıktı. 1 Aveten : HABEŞ HARP HABERLERi fümi. Şehzn<lebaşı TURAN Atatürke bir aailık telsrafı 

( 

ıiyatrosunda 20,30 da kendisine uzanmak iatiyenleri 
O sırada Boia Hüseyinin yüzüne ba· ' KUDRET 

kanlar, onun ruhundaki gizli kuruntu K İ N G K O N G' U N O G L U J HELVASI netlediklerini ve IÖDma 
lan pek r•buk sezebilirlerdi. Büyük Aataya bağla olduklanJll 

,... Vodvil 3 pt·ıd~ dirmiılerdir. " ' ................................ _ .. 
MARTHA rALEXANDRE DUMA···· 

EGGERTH KiEPuRA MoNTE kiffisro 
Dlln akşam 

G 
• • SA R A Y Sinemasında 

S E V 1 N 1 N ıayanı hayret ve beyecanb.W 
bütün macgralarını aaldıtmlf ., 

oiddetli takdir alkııladl• 
k ırşılanm•ttır. 

2 aafhadan ibaret bu bl"= 
Bugun matinelerden itibaren 

MELEK S E S l
e Franaızca aihılU ftl111 t•~!.!.,. 

bir defada göaterJlmek...,. 
Ba~ rollerde 

BLISA LANDI 
BOBİBT •• ,~. 

Paramount Jurnaldea Yuoaalı~i .. 
son harekit • halJ&Dlar Adu•' 

~-.-. Habeıia&u barW 
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OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
lst•nbul Evkaf müdüriyeti Hini arı 

(Mltarelle devrinin tarlbl ) No.1e7 
ı..r d ______ .. Yazan: Zlg• Şakır •26/10/H ...1 

•• Her hakkı mallluz ur. •• 

Damat·Ferit Paşa Kabinesinin Dev-
rilmesi Kararlaşmıı Bulunuyordu 
• • b lınak üzere ni bir hiikumet heyeti teıkil edilerek bu 1 telgraf verilmiıti. / 

( 
~~bıye .?ezaretine ~er) kut do' ile bir (0: casus -bekesi hakkında tahkikat icra Ertesi gün ve ertesi gece bUtün ko-

Gorülen luzuma mebm ay 1 
:r • • d'l ğ" 1 d k d J b 1 fi k . . kil _..1!1-:...: Bunun ve derhal adaletın tatbık e ı ece ı za· ı or u uman an arı u te gra arı çe • 

mera dıvanı harbı) tef euuaaur- • • • · · b ı ı · h kk d 
rıa• • ( b'-'- l tı um·-Z-e reı11)• mana kadar hükumet merkezıle mu- mı! u onuyor ar ve netıce a ın a 

yetıne es - evazuna uuu,,. ' ı 
aulbü selimet fırkası memuplarm~an ve • habere ve münasebette bulunulmamaya 

1 
stanbulla muhabereye çala!ıyorlardı. 

piyade livalarından Yanbolulu Arif Pap; karar verilmiıtir. Fakat Sadrıazam, cevap vermıyordu. A-
azalıklanna da erkanıbarbiye Iivalığmdan (Ordu milletten ayrılmıyacaktır). ramyor, bulunm1yordu. 

.. · · • ··tekalt Ali Rı· f 11 tt ı'Dutekaıt Mustafa Ke"?'1' ?'0 Jard H • Kolordnlar Da 88 ye 8 Sadrıazamların konaklarında telg-
~ ~atalarla ve mütek~ ?11"~1 (İtan b:. (Umumi kongre heyeti) imzasile çe- J raf makinesi ile daima bir memurun 
lusı ve Nuri Beyler ıetırılmitti. tan l f · • . · 
muhafı-ı.::... divanibarbi) heyeti de tebdil kilecek olan bu te ıra ın, aynı zaman · bulunması, usuldendı. Bu_na bınaen ko-

edilın. ~· . ·· an' livası M···•·fa da kolordu kumandanları tarafmdan lordu kumandanları makine baılarında 
lf' nyasetme ııuv """r . · d'l · b" 

Su h. p' iril" k azalan da ümilen da çekilınesı tensıp e ı mıt; ırer aure· 
p ı •ta seç ere . . . 

deği tirilmifti. ti aynen gönderılmıftı. 
Af • d (t tkilö seyyiat) komisyo- Eyliilün t t inci günü her tarafta ma-
ynı zaman a e _..1:1-.: • .; • • ·ı · · 

nunda da mühim deiifildilder icra cuuuur- kine batında muhabereye cırıtı mqtı. 

ısrar ediyorlar; behemehal Sadnaza
mın cevap vermesi için §İddetle tazyik 
gösteriyorlardı. 

Halbuki o sırada Sadnazam Ferit 
Pafa, Niıantatındaki konaitnda idi. 
İlk defa olarak Erzurumdan ( 15 inci 
kolordu kumandanlığından) aldığı tel-

Bütün bunlardan makaat; 1atanbulda bulu· En evel Sivastan Sadnazam Damat Fe
nan • orduya men.sup • . vatanp~lere, rit Pqaya bir tel1ıraf çekimit; Padiıa· 
korku ve debtet verm~ İtle Ferit Pap ha (Maruzatı mühimmede bulunmak 
hükumeti bu ptkmca Sif~~· ~~: mecburiyetindeyiz. Hail ika edilmeme
dururken, birdenbire BabWinin ko~ • • • ·ca eder· aksi takdirde tevellüt graf üzerine, Dahiliye Nazırı Adil Be-
kah ·· · deh ti" bir darbe imnıt · ve amı rı ' · • • L uzenne te 1 

•• sakinleri) • (bi- edecek vahim neticenin meııulıyeti sıze yi konağına celbetmi9; gelen telgrafı 
hunun tarrakaaı, (Babı~ b:ı-: • .; m, raci olacağını arzeyleriz) denilmitti. göstermitti. 

ı ıaflet) ten ikaz ey ye -~ d p d' ha hitaben yazılan * Ve soma a a ııa (Arkası var) 

Değeri 
Lira K. 

1291 50 

302 22 

822 00 

1079 70 

259 72 

460 00 
• 

3118 00 

1534 00 

106 55 

• 
651 00 

240 00 

Pey paruı 
Lira K. 

99 

22 

63 

81 

19 

34 

233 

114 

' 8 

48 

18 

90 

66 

65 

00 

50 

50 

58 

01 

00 

83 

00 

Harita 
No. 

13 

7 

8 

9 

22 

11 

17 

15 

3 

Silivrikapı haricinde Nalbant çu• 
kurları nam mahalde 119, 500 metro 
bir kıt'a tarlanın tamamı. 
Sılivrikapı haricinde Çiftlik yakmm· 
da Uzuntarla nam mahalde 14436 
metro miktarında tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Küçükbalıkli 
civarında Rum mezarlığı yanında 
75,556 metro tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Harman tarla 
nam mahalde 32,275 metro mikta· 
rındaki tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Küçükbahkh 
İıpitalya karıısında 5550 küıur met .. 
ro tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Basmahane yo
lunda 23000 metro tarlanın tamamı • 
Silivrikapı haricinde demirhane kar· 
tısında 285,300 küstir metro tarlanın 
tamamı. 

Silivrikapı haricinde Veliefendi ça· 
yırında Çörekçiçeıme karıısınd& 
70,000 küsur tarlanın tamamı. 
Silivrikapı haricinde Mercantepe 
karıısında 9500 metro tarlanın ta· 
mamı • 

4 Silivrikapı haricinde Velief. çe§meıi 
kar1111nda Tat çukurlarında 60400 
metro. 

14 Silivrikapı haricinde Çörekçiye ıi 
den yol üzerinde 1 1040 metro tarla. 

İstanbul hükUmetinin, vatan ve millete ~~~~====~==~;-===·::-~;?-~~~::-~~~~~;.~~~~~~~==-~~~~~~~~~, 
karıı irtikap ettiği bu ihaneti elinde kuv : ı J U M •• d •• ) •• n •• d 
•etli bir delil ittihaz ederek, Damat Ferit nhiıar ar • u ur U5 un en: 
Pata kabinesini devinniye karar veren 
Mustafa Kemal Pap, derhal hücuma seç • 
lbİfti ve bu meaele etrafmda aldığı tedbir· 

Yukarıda yazılı tarlalara iıtekli çıkmadığından pazarlık ıuretile sa
tılmalarına karar verilmit olduiuııdan üıtermeıi 21/11/935 perıembtı 
günü saat 15 komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey paralarile Mabliili.t kalemine ıelmeleri. (6764) 

ler de, tunlardan ibaretti: 
t - Esasen kongrede kararlafbrıldıiı 

•eçbile; (bütün memlekete fimil, milli tet
kilat nizamnamesinin ve umumi konpe he
Jannamesinin derakap tab'ı, netri) ve bü· 
tün Anadolu ve Rumeliye tamimi esbabına 
tevessül 

2 - Konsrenin hitam bulmuma ratmen 
• vuiyetin tamamile inkipfma kadar • kon• 
are heyeti Sivaata kalac:akbr •• İcap edene, 
daha kuvvetli ve fevkalide bir konpe ak· 

10000 Kilo Sigara Paket Kolaaı :;rToz,,: 4/11/935 Paıarteaf ıaat 14de - ·---
1 rooo " Makin• " oı,,: ) b } Q o· k •• •• •• 
5400 M~tre yetil 1•t1ı kaneviçe : 5111 ,935 .. 1ı aaat 14 de stan u rman ıre torluğunden: 

40 Kilo Siklop Çenberf KıtvalyHI' : Haliç orman idaresinde mazbut 1000 adet kızılcık çubuğu 296 kilo ıhla-
ldaremiz ihtiyacı için yukarıda nev 1 ve miktarları yazılı JD~lzeme mur çiçeği 30 adet muhtelif parıçul 17 kental mahlut odun 141 kilo kömür 

ıartnameleri mucibince pazarhkla ıatın alınacaktır. lıtek.llerıo ~azar 482 adet köknar kereste 32 adet meıe tomruk 80 kental mahlut odun 
bğa lftirak etmek llıere hizalarında yazılı gün ve aaatlerde %7,5 80 adet sapıız ıüpürge 19 adet sürgen kereste 173 adet fındık aaplığı 
teminatlarile birlikte ve ıartnameleri almak için de her g8n Kaba· 1625 kilo mahlut odun 11/11/935 pazartesi aiiııü aaat 14 te ihale edit-
taı'da Le•a:ı:ım ye Mnbayaat Şubesindeki Alam Ye Satım komisyo- mek üzere satılığa çıkanlmıttır. iti görmek iıtiyen alıcıların Orman 
nuna mUracaatları ... 6404,, Müdiriyet Kalemine gelmeleri ilin olunur. (6747) 

tolunacakb~ =====::;;::=========c==================================================================~==:::::ı===-==:-================================ıı 3 - Firar eden Ali Galip Beyle arka- ':. 

l 
İatanbul dördüncü icra memurluiun• 

dan: 
daılarmın ıiddetle takibi. f 

4 - Bu büyük ihanetin müttenlr mi· 
teşebbislerine kartı harekete geçilmesi. 

Kongre mukarreratının derhal Defİr ve 
tamimi esbabma tevessül edllmltti. Vaziyet 
İnkitaf edinciye kadar, murabba.lar Sivas
ta bekliyeceklerdi. Firarilerin tiddetle ta
kibi için emir verilmitti. Sıra, (banetin 
miifterek müte,ebbislerine kartı hücum) a 
Relmifti. 

ihanetin mii9terek müteıebbialeri; 
(Padiıah, kabine ve İngilizler) elen mü
rekkepti. Mustafa Kemal Paıa, teıeb· 
hüs edeceği hareketin daha müesai~ o!· 
hlaaını temin etmek için o ıünün zıhni· 
Yet ve telakkilerini gözetti. Saltanat 
hlakamının ne dereceye kadar tereddi 
ettiğinden henüz haberdar olmıyan ca· 
lıil bir ekseriyetin bir anda zihnini bu· 
landırmamak için bu ÜÇ kuvve~e birden 
(cephe hücumu) yapmaktan Sarfı na· 
:tar etti. Ve bu ihe.nette, Paditahın da 
alakadar oduğunu bilmemezlikten ıel
di. (Millet ve memlekete kartı bu ka· 
d•r ihanet ve cinaye,t irtikap eden kabi· 
ilenin, Padi§ahı hakikati halden haber· 
dar etmeyip daima iğfal eylemekte o!· 
dtığu) ileri sürülecek; (Padiıah, vazı· 
Yetten haberdar olduğu takdirde, ken· 
disini İğfal edenlere, derhal layık ol
dukları muameleyi tatbik e~ecek • ve 
••ziyet te bu suretle ıslah edılecektır.) 
denilecekti. 

Padişaha Çekilen Telgraf 
Bu mülahazaya mebni; Paditaha hi· 

tahen derhal bir telgraf hazırlandı. Va· 
:tiyetin icabı olarak içinde bir çok tam· 
lırak)ı elfaz bulunan bu uzunca telgraf· 
t,., bütün hücum hatları, Babıali üze· 
t-inde toplandı. Bu telgrafın muhtevi· 
Y&tı, hulasaten, !undan ibaretti: 

( HükUınetin cebren ve harben kongı:e· 
:Vi basmıya ve beyhude yere İslim kanı 
•l'ttınıya; Kürdistanı ayaklandırmaya> 
hu suretle de vatanı parçalamıya ta• 
s•ddi ettiği ve bu planı da pa~a ~uka· 
hilinde taahhüt eyled~ği vesaık ıle ta• 

h•kkuk etmistir. 
( Hüklırneti~ bu meselelerde icra vası· 

t•aı olanlar, hisiren firara mecbur ol· 
tnu§lardır. Derdestleri halinde kanunun 
Pençesine tevdi edileceklerdir. 

( B · • t" den Dahiliye u cınayetlerı ter ıp e • 
'V'e Harbiye Nazırları tarafından te~liğ 
\re tatbik ettiren hükiimeti merkezıye· ı 
Ye; milletin itimat ve emniyeti kalma· 
hlııtır. Namuslu zevattan mürekkep Y .. 

BiRI 

I 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birincitetrlnde Banka 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
atağı 10 lira yatıranla~ arasında 100 ktfiye •tağıda yazrll 
ikramiyeleri verecektır: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 
Dördüncüye 40 
ee,ınciye 10 

n 

" 
" 
" El~lnciye kadar 10 " 

Elli birinciden yüzUncUye k. 5 ,,. 
Kura Sirincikinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa· 
ralarını 7 Birinclkinune kadar çekmemeleri lazımdır. 

Bütününe (2190) iki bin bet yüa 
doksan lira iıymet keailen Tophaned• 
Karabat Mustafa mahallesinde Kasap. 
lar İçi aokaimda eski 30, yeni )2 No. b 
ve üzerinde odaları içinde elektirk teai•' 
aab ve önünde iator kepenkleri bulunan1 

beden duvarl~rı k&rgir, içi ahıap dük .. 
kimn 1/6 hissesi dairemizce paraya 
çevrilmekte olup §&rlnamesi 20/1 t/935 
l(Ün)emecinden itibaren herkesin görebil • 
mesi için açık bulundurularak 5/12/ 
935 sünlemecine raatlıyan pertembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemiz· 
de satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için yüzde 7,5 te
minat akçesi alınır. Bİrikmİf vergi, bele· 
diye resimleri ve vakıf icaresi mütteriye 
aittir. 

ArUırmada kesilen değerin, satılan 
hisseye düıen miktarının yüzde 7,5 nu 
bulmak fart olup aksi halde en son art
tıranın taahhüdü yerinde J.<almak üzere 
artt,rma on bet gün daha uzatılarak 
20/12/935 günemecine raııtlıyan cuma 
günü ayni yer ve saatte satılarak en 
çok arttıranın üzerinde bırakılacaklar. 
2004 No. lı kanunun 126 ancı maddesi 
mucibince İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki hak
ları hususile faiz ve masrafa dair bulu
nan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde müsbet evrakile birlikte 
dairemize bidirmeleri lazım olup aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satı§ bedelinin paylitmasıı • 
dan hariç kalırlar. 

Daha l'eDİ§ bilgi edinmek istiyenleri 'l 
934/4937 dosya numaraaile dairemize 
müracaatları ilin olunur. ( 482) 

Geceleri ııık ııık abdeate kalkanlar rahat 

etmek için KATRAN HAKKI 
kulle.nmalıJırlnr. 

yollarının 

iyılettirir. 
nezle 

Zıra 

ve 
l\ atnın idrar 

i' ih ıp'arıuı 

Gaip: Evkaftan aldığım tekaüt ma
aııma ait ( 118) numaralı cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük· 
mü yoktur. 

Evkaf muhasebesinden mütekait 
Şikrii 
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MÜSABAKALI ... 
Ol Om 
Yolcusu-~ 
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Polis Müfettişi, Kayıp Adamın Ailesi 
Hakkında izahat Almıştı 

Atletizmin 
Yayımı 

Yakında Büyük Bir 
Toplantı Yapılacak 

İstanbul mıntakası atletizm heyeti 

tCICldl Ve Az 
GUzel Kednt 
Frenç, henüz o

danın bu teferru• 
atma tamamile 
göz eezdirnıiye 

vakit bulamamııtı 

ki. kapı açıldı ve 
odaya bir kadın 

girdi. Kıaa böylu 
idi. Ne çirkin, ne 
de güzeldi. Fakat 
çehresinde ciddi, 
adeta sert bir ifade 
vardı. Buna rağ .. 
men etvarında bü
yük bir kibarlık ve 

atletik sporlara layık olduğu mevkii ve
rebilmek için yakında bütün kulüp mu
rahhaslarının ittirakile büyük bir top-

lantı yapacaktır. 
lstanbulda ancak bet kulüp tarafın

dan yapılan atletik sporların bütün ku

lüpler tarafından yapılabilmesi için ge

nit bir program hazırlıyan lstanbul at
letizm heyeti, büyük, küçük her kulü-

bün harekete gelmesi için çalıtmakla

dır. 

Bu toplantıda -kulüplerin ne için at
letizm ile mef gul olmadıkları, bu saha

.-, .. .L:JI~ da tetkilattan ne gibi yardım istedikle-

BiKATELEB 
Dokuzuncu 

Sahte Vasiyetname 

M. Veterhed çok ta
nınmıf ve çok sevilen 
bir adamdı. Bu itibar
la, onun feci akibdi 
halkta genel bir teessür 
uyandırdı. Zavallı, en· 
sesine indirilen ,iddet
li bir buton darbeaile 
öldürülmüt ve soyul -
muftu. Ne saati, ne 
parası, ne de elinde ev
rak çantası bir daha 
bulunamadı. 
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nezaket göze çar
pıyordu. Yavat ya· 
vaş Frençe dojTu 
ilerledi ve elinde 
tuttuğu kart dö vi
zite bir göz attık· 

İhtiyar Bruka gö .., 
müldükten sonra vasi
yetnamesini açtılar; ve 
derhal fehrin içine şu 

hayret verici havadis 
yayıldı: Milyoner, bü-

ri, atletik sporlar:m yapılması için ne tün servetini, ticaret • 

dütündükleri mevzuları üzerinde konu- hanesini büyük oğlu 
tulacaktır. Persivala bağışlıyor - Küçük kardeşin, hükmünü infaz ettirmek istediiİ 

tan sonra: 
- Polis müfet· 

Avusturyanm en kuvvetli futbol ta. Ömrünün en iyi senelerini babası- Evin içindeki bütün biz 
Rapit ıehrimize gelecek du ! vasiyetname 1 891 tarihli idi.. ~ 

kımlanndan biri olan Rapit kulübü şeh- na, bir dost ve bir arkada§ c.lmaia bu yüzden, baba ile oğul 
hasreylemi" Q}an kürük ve kıymetli sık sık çıkan zorlu kavgaları 

ti§i Mister Frençle rimizde iki müsabaka yapmak üzere :r ::r 
tqerrüf ediyorum, Gal kul""b.. . . oğlu Murray ( e ise, milyoner ancak lıyorlardı. .. 

atasaray u une mi.ıracaat etmıt- senede üç yüz lira kadar bir gelir Yine bir çok kimseler cleı. :1 
öyle mi? Zaten ba- tir. Viyana takımının yaptığı teklif Ü· h · · · b · l ...:.~J; günlerde Skotland ta Sil etmıftı. Bruksun, parasını ar artıst ~~ 
y arddaıı bir me - zerinde uyutulduğu takdirde Rapit an· Her halde, işin içerisinde bir dal- direcek olan oğluna bırakm~Jf 

l • • Magn ailt1inın r.em toförlütünü hım mutfak l9Ierinl cak b' · · kA • • d hr' · akf .rı ""'" murun ge meamı ırıncı anun ıçın e te ımıze ge- ga vardı; ve bütün bir tehir ahalisi hayır kurumlarına v etnıer ;,il 
bekliyorduk. Kar· yapu Nating isimli bir gençU lecektir. bu muammanın düğümünü çözmeğe cih edeceğini bağıra bağıra t~ 
deşim binbaıı Magil, lrlanda po!iainin \kardqinin oğlu... ltalya • Boemya maçı çalıfıyordu. ediyorlardı. 
size müracaat edeceğini bildirmi§ti. · · - Biraz da ona dair maliımat \'erebilir Kız babaları, o güne kadar etra- Zaten daha da neler ıöyle 
Oturmaz mısınız Miater Frenç? dedi. misiniz? ltalyada Moline fehrinde 30 bin se- f d b l ki , 

Büyük bir aekiaetle koaup110rda. - Amcam Artur, ölünciye kadar baba- yirci önünde yapılan İtalya ile Boem- ın a pervane gi i do a§b arı za - , dı ki •• 
letlcvap mm keten fabrikalarında ortaktı . . . İyi bil- ya takımları arasındaki maçı ltalya ta- vallı Murraydan yüz çevirmeğe baı- Mesele, ilkbaharda ma 

F bö 
1 

k" bir mahatab buldufu- miyorum ama ya 1901 yahut ta 1902 se- lamıılardı. Artık onda, kendilerine intikal etti. 
na =~Yo~::.;: büyük bir hürmet ve nesinde öldü. O zaman Viktor, Belfastda kımı 3.() kazanmı,tır. damat olmak kabiliyeti kalmamı§ o- Aralıkta, Persival uslu bir • 

_.__.,_ - ba 1 d . 1 mektepte bulunuyordu ve babam onun da Gollerin üçünü de İtalyanların meş· luyordu. takınmııtı. Artık ne yarıılara 
ne2'1Aeu<e aoze § a ı. f b "k d al • . 

-E t f d" bu bah Belfast polisi a rı a a ç ~maslDI ıstiyordu. Gakat am- hur merkez muhacimi Meazza atmıs,tır. Her halde, bu vasiyetname meıe-- yor, ne de kumar oynıyordu. 
ve e en un, sa A ··ıd .. k k 1 il bize müracaat etti. Onun için Sir Con cam rtur 0 u ten sonra ansı ng tereye lesi, Dublin salonlarında, gündelik sının ticarethanesini gayret -.e 

hakkında bazı malumat almak için sizi ra· Redinge taımdı. Zaten babası Reding de Galatasarayhların bir dedikodu mevzuu olarak aylar- yelle idare etmekte idi. _ .. k 
hatsız etmek mecburiyetinde kaldam, dedi. oldukça tanmmıt bir fabrikatördü. Oğlu D 1 ç 1 M r ~ 

Kadmcağn gayet samimi görünen bir Viktoru da Belfastdaki mektebinden aldı ans 1 ayı ca ça kandı durdu.. Bay urraya ge ınce, o, ~ 
ta'nll'la: ve İngilterede bir mektebe yerleştirdi. Vik- • • Hususile ki, Bay Murrayın mah- layca anlatılacağı gibi, bab~ .. 

- Soracajınaz aaallere elimden geldiği tor bu mektebi bitirince orduya intisap etti. Galatasaraylılar cemıyetınden: 28 kemeye baı vurup, babasmın 1891 ğını çoktan terketmiıti. öld • 
kadar doğru ve tam cevap •ermeie çalıp· Büyük Harple, iki aene cephede bulımduk- ikinci teşrin 935 pazar günü saat 17 de tarihli bBıiJ<a bir vasiyetnamesi ola- noterin eski ortağı Velter Hi~ 
cağını diye aordu... .. . •• • O tan ıonra yaralandı ve orduyu terketmege T okathyan salonlarında verilmesi ka- cağını ve hundan gayrisinin hüküm- evinde pansiyo~er ola~k o:::~ 

Frenç kadaun onunde hafifçe iiildı: . mecbur oldu. Şimdi bir otomobil fabrikası· rarlaşhrılan danslı çayımıza Galatasa- süz tutulmasını iddia eylediğı ha- du. Hibert aileıı, tehrın dıp~~ 
-
1
• Mesele bak kkmdOna ~ ~enb :;:: nın sattt acentesidir. Zannedersem itleri de I k d l l G l l her alınmıftı. zarif bir köıkte yaııyan ço~:1·~ 

ma umatam yo tur. un IÇlD ııte af 1 ray ı ar a a, ar a a atasarayı seven er M · · b l d M fib Ba ıw~ 
ha lamak mecburiyetinde olduğunu takdir yo undad•. da l urray, son vasıyetnamenm, a- san ar ı. aama . , . . ... Y •• _ııt: 
ed!siniz zannederim. Fakat suallerimin el- Mis Magllln Anlattıklar1 vet 0 unur. basının öldüğü gün tanzim edildi - hayatındaki bu deiıfıklıaı~ bd~ 
den geldiği kadar kaaa olmasına gayret ede- Frenç bu sözleri dikkatle dinliyordu. Ka- Süel li•eler araaında ğini ve her halde bunun düzme ol- cılığını duymaktan Jıa~ı . d dl f. 
ceiİ?'· Evve!i ~-aileniz hakk~da biraz dan sözünü bitirdikten sonra: Süel liseler arasında geçen hafta duğunu ileri sürmekte idi. Mubteıem bir sarayın içerııill~ 
maı. uma_t venr nmmız".· Fazla d_eğil. Bathc.a - Evet ef--_.an. . •. Anladım efendı'm. l 1 - 2 - aarnagv a alııtaktan aonra, ne jllllll"".J 
aile erkana naa&JDUa .. aç eıane. • • 1' M.. d ed · M' U--il, · d ık 8" 'k' h lk tt l • l · 1 uf -·1

- b' oda,-- .__._, _ _. b k k I!.-....- ded ıı:uu yapı an at etizm müsabakalarına ~ ;;.t 
An uıaa e enena ıs...... sız en aç - bugün Kadıköy stadyomunda de • ırer ı ı§er, a ın ı ı aına vası ıaırane o aa, acı& ır 

Be' Kl,lllk Bir 8 ça bir sual sor•caiun. Sizce ne kadar e- vam edı'lecektı'r. Mu··sabakalara ı·kı'- olan hadiseler oldukça müphemdi. mak ve mütevazi bir aofrada 
K.adm, kendisini toparlamak üzere bir b • t . bil ı s· c b 1 . d v ı· ~ 

L.:;._ • ___ _.d- . c.!-- .. ba 1 emmıye sız e o sa, ır onmı u gay· de ba"lanacaktır. htıyar Bruksun dostları, onun en yemek a ama agır ge ır • 
._, u.mye t~ üt etti. ,,_..,,-a aoze ! ,. b be. . . • k b" '-- :ı- b' 1· l k b·r~ arak· u tını ıcap ettirece ır seucp var mı. kıymetli oğlunu miruından mah • Senede yüz ın ıra ı 1 • 

Y _·Ailemiz batlıca bet Jôıiden ibar~: Aklı~ıza hi~ bir fÜ~~e celmiyor mu? .. Türkiye biaiklet birinciliği rum ve hemen hemen fülsüahmere olduğu halde, bab~ıının Ta• ,_,, 
Babam, kardqi.m Malkolm, kız kardetım -~as 1':1agıl, elleruu ha~ay~ ~aldır~ak u· .Ankar.~ 2? (A:~·)- :8:rın. ~ebri: muhtaç bırakmış olmasına ~kıl er - noktası noktasına nayet ederJI. ~ 
Beatri~ ben ve amcuade.miz Viktor na. mıts12 hır tavırla ve katı bır ıfade ıle· mızde Turkıye bıaıklet bırıncılıklen d' . 1 d p . 1· 'ht' b ld . .. l' b·r zı"yafetin lıJP'"tlı ' · · .. b b k ıremıyor ar ı. ersıva ı, ı ıyar a- eııne, onem ı ı _. p 
bam kız kardcfİm ve ben, İrlandadan ge- - Hiç bir ,ey bilmiyorum ki' Bu hadi· muıa akasma aslanaca tır. b d . k d' .. d d b' d' 1 k b·ı· d topu topu Ü'"- J_. ~ • ı • ... - a, aıma, en ı vucu un a ır ı- arı a ı ın en, :oral. ~ 
lelı aıağı yukan yedı sene olu;·or. O za· se bizi tamamile fBtırttı. Babamın böyle Yannki, bir kilometre üzerinde k 'b' t l""kk' t · t' M"I · 1 k b' Ilık '"diyen Perai~ 1 
mandan beri bu evde oturuyoruz. n bam . .. . . .. .. .. .. en ~ı ı e a ı e mıt ı. ı } onerın racı ır yı o . . 
bu l. k İrl d d-'..! b- _ f-'-rika gayn tabu ıılcrde methaldar bulunabilece· surat musabakasıdır. Pazar gunku nazarında at yarı•ları zendoıtluk kes !iddetle ayıplamakta ıdı.. ' 

raya ge 11' en an a .... ulun uu v• • h" akl . . "k d . lOO k'I .. • d k ' :r ' ' _ ... iO 
itlerini karde,im Ma1kolma bmıktı ... lfa.!. gına ıç unıza cemn:ıemııtı • edı. . ı oı:n~tre .. uzenn e mu avemet· kumar, içki, oğlunun her gün irti - Onun içindir ki muhake~ 
Babamın Belf~stm Şankil !araflaı:_ında ~ü- - Babanızın ııhhatı nasıldı? tı~. Her .~k~. ~uaa~aka da Ankara - kap ettiği, affolunmaz günahlar • nunu pek büyük ali.ka ile b ) 
yük keten fabnkalarma aahıp oldugunu ıoy· (Arkası var) 1 Sıncankoyu uzerınde yapılacakbr. dandı. l lardı. (Arkul .... ~ 
leıneyi wıuttum... Kardetim Malkolm ka- - ~ 
rısı ve iki çocuğile trıanc1ad., 1..am c.ra· ~ st:ınbul 4 üncü 1 cra Memur:uğundan 
randa oturuyor. Şimdi Belfutdaki fabrika-
ların wnumi müdürü, daha dojruau sahibi Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi birinci derece ve 
makamındadır ve her cün Lamclek.i evin· sırada ipotekli olup tamamına (891) sekiz yüz doksan bir lira kıymet 
den fabrikalara cidip gelir. . . . takdir edilmit olan Osküdarda Hoca Hesna Hatun mahalleıinde Camii 

Yeni l '(J Merak Şerif Selvilik mahalleıinde eski 5 yeni 43 No. lı hanenin tamaını açık 
Babam, kız kardefİm ve ben, burada ga· arttırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren ıartnamesi herkes ta-

yet aakin bir hayat geçiriyoruz. Arada sıra· rafından görülebilecek ve 28-11-935 tarihine rastlıyan pertembe afuıü 
da eıki dostlarımızdan bazJları bizi ziyaret 
ediyorlar. Biz hemen hemen dıpn çıkını- saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretile satılacaktır. 
yor, buradaki sosyete hayatına karlfmıyo- Satıf Emlik ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine 
ruz. Babamm Dir umanlar parlamento ve tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci 
belediye itlerine çok merala vardı. Fakat bir arttırma yapılmaksızın gayri menkul, yukarıda yazılı 
Belfastı terkettlkten aoara bu meraldardan günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttır-
vaz geçti. Yedi senedenberi OIHI yeni iki maya iıtirak ıçın muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu niıbe-
merak sardı. Birisi yeni makineler iqt et· 
mek, öteki de gümüı, bilbaua eıki ve an· tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil-
tika gümiif toplamak ... Bu kolleluiyonun mek lazımdır. Biriken bina vergileri, çöp ve fener resimleri ve tellaliye 
bu odadaki parçalarını gördünüz. Musiki ve vakıf İcaresi müıteriye aittir. Satı§ bedeli peşin Ö· 
aalcnundakiler buradakilerden çok daha d en me'k lazımdır . icra ve iflas kanununun 126 ıncı 
zenaüıdir, dedi. maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer al&-

Frenç tekrar iğilerek: 
-Evet efendim, siz, odaya gelmeden ev- kadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz 

vel bep de onları tetkik ediyordum. Antika ve masraflara dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 
müteha değilim ama, bunların her hal- gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
de ço '!T!cttar olduklannı anlamak güç sicillerile sabit olmadıkça sattı bedelinin paylaımaaından hariç kalır-
deiil. i · de amcazaelenizden bahsctnü~ lar. Alakadarlarkın iıbu kanun maddesine muvafık ıurette hareket 
tiniz.·· V i' t;;ır Magil değil mi? etmeleri ve daha fazla maliimat almak istiyenlerin 934/273 doıya No. 

._ t.:'!:>ıZ ı-'e Ylktor aile dairemize müracaatlan ilan olunur. (2SS). 
,... t, Viktor Magil, babamın 'küçük 

İstanbul 4 üncJ icra Memurluğundan .,, 

Emlak ve Eytam Bankaaı Türk Anonim Şirketine birinci d~ J. 
sırada ipotekli olup tamamına ( 3550 ) üç bin bet ~ ~ 
lira kıymet takdir edilmit olan Bakırköyünde Cerizl~ 
marn Sokağında ( 66 ) No. lı hanenin tamamı açlk ~ 

ya konmuı olup ilin tarihinden itibaren p.rtnameai berkea tar 11 ~ 
görülebilecek ve 28-11-935 tarihine raılıyan pertembe günü ,..t ~ 

16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile aablacaktır. Sata~~ 
ve Eytam Bankasının 844 No. h kanunu hükümlerine tibi 0~ 
dan mezkUr kanunun 15 inci maddaine tevfikıın ikinci bir ,,, 
yapılmaksızın gayri menkul yukanda yazılı günde e1I i, 
la arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya ittiralıeti fi' 

muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pe)' ~ç .~ 
'ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazimdır· .S~ tJI# 
bina vergiierile, çöp ve fener resimleri ve tellaliye ve vakıf icar~...,..
teriye aittir. Satı§ bedeli peıin ödenmek lazımdır. icra ve iflit ~ 

nun 126ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer JJ#I' 
darların gayri menkul üzerindeki balarını ve husisile faiz v~ '?d'r d~ 

dair olan iddialarınh evrakı müsbitelerile birlikte 20 ~~n. ıçuı.: ;ı.' 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu ııcıller~pt' 
olmadıkça satı§ bedelinin paylaşmaıı1'dau hariç kalırlar. . e ~ 
lann ifbu kanun maddeıine muvafık surette hareket etnıelerd •.~ 
fazla malumat almak istiyenlerin 934/965 do.ya No. ıile ::1) 

.. ti .... 1 '~ muracaa arı ı an o unur. 



SON POSTA 

--- Havacı~ık Makinııtl Aranıyor 

Hava Kurumundan: 
)Qopl•nbl•r, O.vatlar ) 

GUre9 MD•abekalar1 

Çocuk Esirgeme Kurumu Z1 birinci 

T·· k K • • ·• baka ile Yeıilköy Makinist Okulu mezunların· letrin pazar günü aaat birden itibaren 
ur UfU ıçın muaa ı . ·1 ·1· k" i tla ·1 be ber her E .. ı likhan dan bir makinist alınacakbr· ateklilerın ı gı 1 a ı n 1 e ra yupte P e meydanmda Kuru • 

aün Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bat vurmaları. C<6783n mumuz menfaatine metJıur Müliyim 
===::;==:=..:ı:===:;--==-- pehlivanla Tekirdajh Hüseyin pehli -

1 
\ 

Bu kadın çirkin geç•~ aBalerlnla lltlae blSyl• aiıah bir J*M 
çektL Artık o da lıerkH gibi 

van aramda iddialı bir güret müaaba • 
baı yapılacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
KuUama Telgr•f Kerll•rı 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer
kezi tarafından hazırlanan ve Viyana
da butırılan bu çok zarif ve süslü 
uLükan kutlama telpaf kljıtlan her 
teleraf merkezinde bulunmaktadır. 
Kutlama telgrafmızm bu siillü kağıtla 
tıCinderilmesini İlteneniz tel&raf müs
veddesinin bir kötesine <<Lübn keli • 
melini J"m>•n•z ve telgnf parumdan 
aJl1C& 1 S kmut fazla vermeniz yeter. -........................................................ . 

Denlzyolları 
llLETMISl 

PERTEV ~~i?'·l Kullamyor 
x. d A•ateleri ı Lrakl7 ltlprlbaıı 

fstanbul 4 üncü icra MemurlunKu an Tel. •2nı - lirlr••' Mtblrtlar .. d• 
Emlik ve Eytam Bankası Türk anonim Şirketine birinci de~ece ve Haa Tel 12740 

sırada ipotekli olup tamamına (3690) fiç bin altı yüz doksan lıra kıy- ___ ._ ~--.. 
met takdir edilmit olan Beıiktaıta Kılıçali maballeainde ~ıtdız cadde- Trabzon Yolu 

ıi sokaimda 21-23 No. b bahçeli tam klrıir hanenin tamamı açık arttır· ANKARA 26 Blrlnciteırln 
maya konmut olup ilin tarihinden itibaren flll'baameai herkes tarafından CUMARTESi ıtınll saat 20 de 

pnilebilecek " 28-11-1935 tarihine rutlıyan perıembe IÜJlÜ saat 14 HOPA'ya Kadar. ..6719,, 
1ten 18 p kadar dairemizde açık arttırma ıuretile aablacaktır. 
Satıt Emlik ve Eytam Bankuınm 844 No. lı kanunu hükümlerine Ayvalık Yolu 
tibi olduğundan mezkiır kanunun 16 inci maddesin• tevfikan ikinci MERSiN wapuru 26 Birinci 
bir arttırma yapılmakaızm ıayri menkul, yukanda Jazıh l811'1D CUMARTESi abl aut 
günde en fazla arttıranm lzerin.t. INMlafaulbr. ~ 19 ele IZMfR•• •acJar. •"720., 
maya iftirak ifin mahamea kıymetin 7fiscle ~ ba-
çuğu niabetind• peJ akçeei ·~a milli. • bir • ...... Mer.ln Yolu 
teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bına verai!• ÇANAKKALE •91>ara 27 
rile çöp ve fener resimleri ve telllliye ve vakıf lcareli milftml7e aittir. ~PAZAR fllal 1Ut 
Sat;f bedeli Pefİn ödenmek lbandır. icra ft iflla ~nunmmn 121 mca ıo•a MF.RSDr• k.d•. ~721,. 
maddesine tnflkan ipotek sahibi alacaklılarla eliler al~ T ... bzoll Yolu 
••yrl menkul Gzerindeki lıak1'u'ım ve 1ıu•usi1e faiz °".•ura~ ~ır KARADENiZ ._,.... 27 
olan lddiaİarmı evrakı müabitelerlle birlikte 30 ab ifhule claırem: Blrindt-rla PAZAR .-..il ... t 
bildirmeleri IAzımdır. Ak.al MWe baklan tapu -.m-Be aabit 0 

• -r .... dıkça .. tıt .......... paPı•n-ılaa lıs"4 kaJutar. Alllradarlana 20 ıle RIZE"p ....... "'7frl., 
ltbu kanun mad•ıı· ı .,.- _... .. h ıbt mne!-' ~ dalla ~ 
maltlmat almak iltiJ •' rin ..,._....,. Ne. aile daiNmise müra· 

caatlan ilin o--· <•> -
- Istanbul Orman Direktörlüğünden: 

. aı-.--&-_.. 811 kile biran ile Teaik.a»ı iU.. 
• Halıç Orman ...- L--L .._ UOI ... t doma• •ıniı 200 
•ınde mazbut 91,1 kmlal _..... tir 115 kental kanpk edan 20 
kental kayın o- 480 adet "°:';;. .!:t 14 le ihale eclilmek Gure 
'ift aaban tak_. 11/11/931 .ı .... ı.-Orman ma.llri,et 
aatılıia çıkanı. ım. iti öi•• ek illlJea ı~- (6748) 
kalemine ıelmeleri illa ol•• 

AQAPAZ ARI• 
..,.,.. • Ttcat.•Y • 

Ortuı açık t.pk b!lanaolar 
bir .. •• 

Souplex Edna- Dünn 
'-tar., olıuut.ır. •l'IMhlti bıı)tlk 

farkı d..-t al,,._lır 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevtekllğlne 

HORMOBiN 
ıw.Bt. Glılata IWla ..... 1a5 

Alnlar1 dindirir. 

• Dr. Jbrahlm ZaU 
Bele..,_ lumpıa:la Pi,.&otl 

•dde..._ No. 21 
•• , ... •t ... ...,. ...t.ı

biJul edu. 

Son P .... W •••• 
Netrl1at lllldlrl Sellm Rapp 

1 Us' ' &. ....._, & &W 

Sayfa 1S 
-=-·~~ 

. TÜRKiYE Z~RAA T BANKASı 
YÖNETiM KURULUNDAN: 

T6rkiye Ziraat Bankası ıenel kurulu adi ıurette olarak ikinci 
Tetrinin 26 mcı Salı günü saat 15 te Ankarada Banka Merkez 
binuında topl•vcaktır. Ata ğıda isimleri yazılı delegelerin bu 
toplanhda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
•.- 1~ 11b itleri ve heaplan bakkmda yönetim kunahı ve 

milrakip raporlarmm okunmau, 
2- 1934 Jılı bilinço, kir 'ft zarar hesaplarının taacliki " idare 

Meclisi üyelerinin ibrası, 
3:- idare Meclisi üyeleı:°'in Banka ile kredi haricinde it ıömıe

len huauaunda karar verilmeei, 
4- Murakiplerin 1934 yılı ücretlerinin taJini, 
5-I 1936 yılı İçin iki murakip Ye iki yedek murakip aeçilmeıı. 
lbaylık adı ve delegeler adı 

Af,0111 -,:rla• Bay Ali Çetinkaya (Bayındırlık Ba-

Amas~ 
Ankara' 

Antalya 

A.,dm 

Bahkeıir 

Beyazıt 
Bilecik, 

Bolu 

Burd~ 
Baraa 

Çankırı 

Deaizli 

Diyarı beki~ 
Edirne 

El&ziz 

Erzin~ 
Erzurum 

Eakiıehir 

G. Antep, 

Gireson 

Gümüıhan~ 
İçel 

İzmir 

Isparta 

Kan 
Kaatamonu 

Kırldarelı 
Kırtehiı: 
Kocael~ 

Konya 

Kütaby~ 

kanı) 
» » izzet Olvi Ay~ 
» » Berç Türker 
» » Nafiz Aktın 
)) » Rif at Araz 
)) » Şakir Kınacı 
» » Saffet Ankan 
» » Rasih Kaplan 
» » Numan Aksoy 
» » Adnan Ertekin 
,, • Nuri Göktepe 
» » Dr. Mazhar Germen 
» » General Kizım Özalp (Sü Ba

kanı) 
» » Hayreddin Karan 
» » TMik Fikret Sılaı 
>> » Ihsan' Tav 
» » Salih Bozok 
» » Ali Şevket Öndenev 

>> Bayan Behire Bediz • 
» Bay famail Hakkı Uzma,. 
» » Mustafa Şeref ö.bD 
n » Refet Canıtez 
» » Dr. Galip Kahraman 
» » Sadettin Ferit Tala,. 
» » Ziya Gevher Etili 
» » Hilmi 'Eraeneli 
» » Şükrü Y apn 
» » Mustafa AbdülhalilC Renda 

(Kamutay Bafkanı) 
» » Rifat 'ÜDfil' 
» » FuatBulca 
» » 1amet Eker 
» ,, lamail Kemal Kemal Alpau 
» » Dr. Kizam Sanwnh 
» » Necip Ali Küçük& 
• » Y....ıBap.ya 
» » Zülfü Tijrel 
» » Faik Kaltaldman 
» » Mehmet Ali Yörüker 
'» >> Fuat Airah (Fiııam Bekını) 

>> » Hasan Tahsin Berk 
• ,, Abdtilhak Fırat 
» Ba1yan Nakiye Elaüıı 
» Bay Aziz Akyiirek 
» » Celil Bayar (Ekonomi Bakanı} 
» » Emin Sazak 
» » Ali Kılıç 
l> ,, Nuri Conker 
» » General Ihsan Sökmen 
>) » Münir Akkaya 
» » Huan Fehmi Ataç 
» » Hamdi Oqün 
» » Ferit Celil Güven 
» » Emin İnanlCur 
» » Salah Cimcoz 
» » Abdülmuttalip Oker 
'» » Ziya Karamursal 
» n Mahmut Eaat Bozkurt 
» » Rahmi Köken 

• 

» » Şükrü Saraçoilu (Tüze Bakam) 
'> J> Kemal Turan Onal 
» » Mü1ıerrem Omaı 
» ,, Baba Önsören 
» » Dr. Tevfik Aslan 
» » Sami Erkman 
» • Hilmi Çoruk 
• » Ahmet Hilmi Arp 
» » Retlt o.o,. 
• ,, $e'f1let Gciül 
» » Mehmet Seyfeli 
,, » Ali Dikmen 
,, » Raaıp Akca 
l) ,, Tevfik Fikret Sılay 
,, » Ahmet Hamdi Dikmen 
» » Mustafa Ulusan 
» >> Recep Peker ( C. H. F. Genel 

Sekreteri) 
» ,, Muhlis Erkmen (Tarım Bakanı) 
» » İbrahim Dalkılıç 

C Ark••• 12 ine eayfada) 



1d Sayf• MSON POSTA Birinci Tefli• 

Tatsız Gtlndtlz, 1'anm Taib gece ve Acı Badem Yağlı 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 

Dll 'lyada mevcut kremlerjn en nefiıleri, en sıhhileridir. Nazik clldll kadınlarm hayat arkadaııdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri gUzelleıt :rir. insana ebedi bir tarıttl 
veren Hasan Acıbadomyağı ile yağ11z gündilz ve yarım yağlı sıece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, TUrlciyedo yapılıp ta Avrupa etiketi ya pı ştırılan ve ballo 

-~:!:.!':~1:~~~· .. v.e.':!~.ı~:i!:!:.:~~:~=~·::.~~:~~.~s~ı::.::.~~~~:~::.~:~::.:'!:z~ •• !f::!.':..'! • .'!:f'~~.:~~.~'!.~~ .. : .. i .. ~~!!!'!~~!. • Beyoğ!~ 

NEZLE 
kırıklık, baş, diş 
ve adale ağrıları 
En seri ve erı kat'i 
ıekilde yaln1ı kaıe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların 1eriolediğl bugftnlerde 
alacağınız ilk tedbir evinizde 

bir kaç G R 1 P 1 N 
bulundurmak olmalıdır 

GRiPiN 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ı.ztırapları dindirir. 

MEMUR ABANIYOB ~ 
Yol, Dem(ryoJ, Köprü, Su ve Elektrik gibi mühim Nafia işleri üzerinde 
çalıtm•k üıere büyük aermıye ile kurulan şirketimiz, müteaddit yerlerde 
müdilr olarak kullanmak için milatahdimln üzerinde diaiplio teaiainı 
muktedir, iİ adamları aramaktadır. Polis ve askerlikten mütekait o)aalar 
tercih edilecektir. 300 liraya kadar ücret verilebilir. lıteklilerin terotimıi 
hallerini daktilo ile ve mukabil teJı:lifltrJni el yazılarile ve okunaklı bir 
bir ıuretiı yaıarak Ankara' da ~· Poıta kuıuıu 261 Beşortak,, yahut 
'' htanbul'da poıta kutuıu 828 Bıtortak,. adreııine bild irmPleri. 

Dr. Sinir ve alul E . 
TEM v ASSAF aıtalıkları mütelıaHl91 

Caia !o}lı1 Keçi Örea apartımaaı Te', 22033 J::y, 1Ca l ul>1 8 ıharlye heri ıolıalı Tel. 60791 

.-------------------------------, Butarafı 11 inci Sayfada 

Maniaa 

Maraı 
Mardin 
Muğla 

Mut ' 
Niğde 

• 
OrcJu 

Samı un 

Seyhan' 
1 

1 

Siirt 
1 

Sinop 

Sivaı 

Tekirdaj 

Tokat 

Trabzon 

Van 
Yozgat 

ZonguldalC 

Saylav Bay General ismet İnönü (Baıba· 
kan) 

>> Said Fırat (Z. K. K~. Baıkanı) 
l> » Refik ince 
» » Y apr Özey 
» >> Turguı Türkoğlu 
,, » Mithat Alam 
>> » Riza Erten 
» » Dr. Hüseyin Avni Ercan 
>> » Nuri Tuna 
>> » Şükrü Ataunao 
>> >> Halit Mengi 
» » Cavid Oral 
» >> Hamdi Yalman 
>> » Muhiddin Baha Pan 
ı> » Etem Tuncel 
» >> Dr. Aıım Sirel 
» » Zühtü Durukan 
» » Ali Münif Y egena 
>> » Damar Arıkoğhı 
» » Cavid Oral 
>, » Mahmud 
,, » Yusuf Kemal T engirf'!nli· 
>> » Huluıi Oruçoğlu 
» » Raıim Başara 
» » Remzi Çiner 
,, ,, Cemil Uybadın.. 
,, )) Faik Öztrak 
>, » Süreyya Tevfik Genca 
,, ,, Reıai Eriıken 

» » Danit Eyiboilu 
>> Şevki Kıroğlu (Tüccardan) 

» » Münip Boya 
n ,, Sırrı lçöz 
» ,, Sun.ıur 

n >) Rifat Vardar 
» » Hasan Karabacak 

(6731) 
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ÇOCUk' BÖYÔQ, AD-AM OLUR 
KUMBARASI DA KASA OLUR. 

J
.( 

~'J: 

KUMBARA Si 
- --

Siz de 31 ilk teşrin arsıulusal arttırma gfintl 
bir KUMBARA alarak para blriktirınlye başlayıııd
Gelecek sene bu tarihte kOçOk bir sermaye 
sahibi olmuş olursunuz. 

K A Ş E 

N.E9KALMİ A 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit airlları • Artritizm • RomatlS.,.. 


