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Çebk .Ağtc:.rımızın 
Onemi Ve 

Halkımız 
Her yıl demiryollanmızın yurdun bir 
köşeınnc vardığını ıisitiyoruz ve kıvanç 
duyuyoruz. Memleketin gün gcçtık-

1 
lçe demir ağlarla örülüşü önümüze di-
zili.ror. Son defa tamamlanan E.re,ğ
)j - Filyoı hattı da bu olgun ve öriin· 
lü meyvalardan biridir. Bu hususta 
halkımız diyor ki: 

* Sultanahmet Akbıyık Teidle sokakta Ali 
Ruhi Koç: 

- Hiç bir millet bizim kadar dev adım

SON POSTA 

l'lllili.'m .... mll!._!lll .... ICll .... m:l .. ZIEZll:lll!l~t:i:!:mtll•mat1mı~::aıc~.me-5ilill ............ li!l•!!!i!!ii!!!!IE!ii!il!!!iili!E::a!ll!l!ll!1Zil .......... ı.._ 

·~_..... ~~_.~--..-------' 
Fırı cı ardan iki yeti er 

Ekmek Yapıcıları, Fırıncının lmaliye 
Diye Halktan A dığı Parayı Kendile· 

rine Vermesini istiyorlar 
larile yeniliğe. makineye ve iktisadi kal -ı Ekmek yapıcıları cemiyeti idare 
!1mıışa. doğru yürümemiştir. !Ben eminim ki, heyeti son yaptığı toplantıaında ek- r 
Türk:İye, tekerrür eden tarihin yeni bir a· mek yapıcıları arasında ötedenberi 
nahtarı halinde Asya medeniyetinin babası önemle münakaıa edilen bir mesele 
olacak ve yükselişe çıkan kapıları açacak- etrafında görüımüıtür. Bu mesele 

Bazı Eczaneler 
ihtikar Yapıyorlar 

24 Saatin 
Zahıta 
Vukuatı tır. §Udur: 

Dcmiryollanmız, bu yurda kan damar., 
larımız kadar lüzumlu şeydir. Ham olarak Ekmek yapıcılarına göre fırında 
elde ettiğimiz kıymetli mahsu1le; J O sene- en mühim unsur ekmek yapıcıları
ye varmaz, ham olarak çürüytlp gitmiyc - dır. Fakat fırıncılar kendilerine pek 
cck, yurdun dört bir tarafına dağılarak iş- az ücret vermektedir. Bu ücretin art
lcnecek, sarfedilecck ve kemal halini bu - tırılmaıı lazımdır. 

lacaktır. idare heyeti son toplantısında bu-
İsmet lnönü, büyük bir azimle baıladığı nu gÖriİ§mÜf, amele ücretlerine zam 

bu siyasetten büyük bir zaferle çıkmasını yapmak ıuretile fırıncıların zarar 
da bilecektir. 

görebileceklerini düıünmÜJ, bunun 
için bir formül aramııtır. * 

Bir müddettenberi ecza paketlerine 
pul yapı ıyor. Fakat esefle söylemek 
lazım gelir ki bu pul yapı tırmak i i de 
yeni bir ihtikar vesilesi oldu; mesela 
fiatı 30 kuruş tutan bir mü tahzar alı
yorsunuz. Şimdi, bunlara 2 kuruşluk 
pul yapı tınlıyor. Fakat 32 kuruş alı

nacak yerde 35 kurut alınıyor. Müsteh
hk. eczacı lehine ( 3) kuruş faz.la bir 
para vermiş o1uyor ve onun kazancı, 
bu defa hiıkümetin vergisini aşıyor. 

< insaf bre mori 1 > dersek bilmem muh-
Beyaxıtta Üniversite sokak No. 4 te Ka

mil: 
Nihayet ıöyle bir formül bulun • ı 

muıtur: 

terem eczane sahiplerini 
oluruz. dersiniz'? 

incitmiş mi 

Dön ıehrin muhtelif yerlerinde polise 
akseden on zabıta Tak'a51 olmuftur. iki ki. 
fİ dövühnüı, K ledihinde Saffet Beyin a· 
partımanmın üçüncü. katında oturan Al • 
bertin odasından yangın çakmış, fakat ge· 
nİ§lemeden sö:ıdürübnüt, Yeldeğinneninde 

Ekremin motosikleti (70) yapnda Halide 
çarparak yara1amıı. Üç yankesicilik olmuı, 
Balatta oturan Nesim arkadaıına bıçak 

çekmiı, .fakat saphyamadan yakalanmıt, 

Beyoğlunda Tayyare piyan&'O aatıı mer • 
kezi binasının üst kısmından bir ta§ ko
yarak düşmüı ve Cicika adlı bir kw yara
lamıı ve Selvibumunda Sokoni Vakom 
gaz şirketi önünde Marti adındaki gemiye 
gaz yükletilirken rinç koprnuı ve ameleden 
Abdullahı ağır surette yaralamııtır. Yaralı 
Beyoğlu Amerikan haatanesine kaldırılmıı
tır. 

- Demiryollarımızın ağ gibi dört ya· 
na yayıldığını gördükçe, daima iki oğlum 
gözüm önüne geliyor. Biz ya ımızı, haya
t1mızın en ate li günleriru ıssız. çorak, l.uş 
uçmaz, kervan geçmez bir memlekette gc.. 
çôrdik Yolsuzluk, bütün bir ömrümüzü a
kamete uğrattı. 

Şımdi artık şehirler birbirinin ~ucnğın -
da demektir. Köylerimiz elindeki mahsulü 
topraklarda çürütmek faciasilc kar§ılaş

mıyacak. Bu, az bir iş midir?. 

Ü~'llllıırım bütün bu faaliyet içinde bü
yük hareketlerle hayatlarını tam bir cmni· 
yet ve itimat içinde geçirmiş olacaklardır. 
Bu da az bir mefharet midir} .. 

* Kü~iikl'lyasofya Nuh sokak Sım Yıl 
maz: 

Fırıncı ameleye kendi kese$İnden .._ _____________ .J 
biç bir ücret vermemeli, belediyenin 7 ' l/ı 
tayin etmiı olduğu imaliye ücretini uz racalımız 
vermelidir. Bu formül etrafında ibir-

tile halk ödemektedir. 
İstediğimiz §Udur: 

leıilmİ§ ve alakadarlar belediye nez- Gittikçe Artıyor 
dinde lefebbüs yapılması kararlaştırıl- Bir çok de~tler memleketimiz • 

mıştır. den tuz almak için müracaatlarda 1yi Kahve Geliyor 
Ekmek yapıcıları cemiyeti reisi bulunmuşlardır. Yakında Japonya • 

Şevki bu hususta demiıtir ki: f 
dan hareket eden vapurlar Tuzlaya Bı·z de çtı"ğimiı Ko""tu•• - Biz fırıncılardan hiç bir ücret t 

. . . giderek mühim miktarda tuz yükli- Kahveden Kurtulacağız 
ıstlemı!o!'uz. Bellebdıye ek(m70e)k k~~pı- yeceklerdir. Bizden tuz almak için K h . k . . lind b 1 
cı arı ıçın çuva aıına usur .. d d 

1 1 
d a ve fır etinın e e u unan 

• .. • , , 1 muracaat e en ev et er arasın a 1 1 (25) b' al kuruıluk bır ucret tayın etmıştır. Bu B I . B l ik İ N ve evve ce a ınan ın çuv 
u garıstan, e ç a, sveç, orveç k b ib'tm k .. --~· Bu k b 1 ücreti ekmek fiatına eklemek sure· d a ve ı e UZCR:Utr. a ve er 

var ır. Brezilya hükfımetinin imha etmek 
Tuz ihracatımız günden güne art· üzere ayırdığı cinslerden olduğu i-

- Ben demiryollanmızın gün geçtikçe He.r fır~nda her gün kaç çuval ek-
dal budak salışımn en büyük önemini yur- mek l§lemrse, fırıncı, o kadar çuva
dun müdafaası işinde buluyorum. Türkler ı lın halktan amele namına aldığı i
artık ırulhseverliklerite tanındılar. Doatlan maliye ücretini ameleye vermelidir. 

maktadır. Ba ihracatın ıenede çin o kadar iyi olmadıiı iddia edili
(200,000) tonu bulacağı tahmin e • yordu. Kanunusanide getirtilecek 
dilmektedir. yeni kahvelerin daha iyi olduğu ve 

çoktur. Fakat buna mukabil bu dostluk ha- Ek -'•- d b takd" d 
· · d k 1 la mCK yapıcıay a u ır e ça-
rıcın e a mi§ o n kimseler bir gün düı • I v • b tt l 1 " 

l ki ı ı§tıgı nıa e e para a mı§ o ur ve uc-man ı arını ortaya vuramaz ar mı~. 

Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 

eskiden ahıılan kahveler ayarındil 
olacağı ıöylenmektedir. Şu bale &'Ö

re, memleket, kahve denilebilecek 
kahveye ka vuımak üzere bulunuyor. 

Bir iki 
Satırla .,,. 

Etnografya MUzesl oıreıc' 
Şehrimizde • _, ~ 

··esı~ 
Ankaradaki etnografya muz • • 1 

rii Osman Ferit İstanbula ~· 
kelerde ve türbelerde bulunall ~;:;.,.. 
puf 'R tarihi e§Yi'YI tetkik .,,,Ji': 
Bunların qe )'1ll'IJ'an1an "le ~ 
nnı Ankara müzesine götüreeektİI 

• • • "1 
lzmirde Bir Beklafl Ari (,I' 

lzmir polisi Tepecik nıahalleJiod' .,.
aaret sokağında fbrahimin ~de '11 
A • • kiz k' · • kalarrııtu''--' ayını yapan se ıııyı ya ~ 

lularm baz.ı iyin qya ve kitaplara 

çskanhnl§tır. 

* *. ,"'! 
Ecnebi Akalllyet MekteP1~re "ıf 

Ankaradan ven1en bir ba&ere g~ 
tür Bakanlığı ecnebi ve ekalliyet__.. ,, 

lerinin bundan sonra iki ımıf ve ,..-~ 
mıyacaklarmı bildirmİ§tİr. Y~ 
lwnlarınm açılmasına müsaade 

tedir. 

* * • 
AlacahöNUk KörUnd• 1.-

Eaerlar Bulund11 ~ 
.. "rıde r 

Ankara • Alaca Höyük ko~. dJI" 
1an hafriyat neticesinde Hitit biikiiJtl ~ 
na ait birçok kıymetli eserler b 

Ankaraya getiıilmiıtir. 

* "'. 
icra &ullsllmall D•Y~t' 

Adliye yangınından sonra ~ 1 
haaeme bir takım uydanna .,Jt.i ~ 
zerek icra veznesinden para .... ~ 
katiplerinden Kadri ve Refetle ~ 
Beraat, Salihaddin, Viçaı "'e ~ 
mahakemelerine ft"ftlkİ giia lli'•r 

baılanmııhr. . • • ~· 
Dosyalar, mahke~enin kararilt t~ 

dilmek izere müddeimnumiJiie 

cektir. . *. .-, ... 
Klmrakerlerln Yllhk ToP•._-J 

Kimyq'erier birliii ydlak ~ 
yaparak yeni idare beyetleriaİ ~ 
İdare ile~ Cemal, Ke.-1, ,., 

* 
retinin azlıiından §İki.yet edemez. Gümrükler l'enel müdürlüiüne, 
Fırıncı da bir ıey kaybetmez, çünkü pmrük ve inhisarlar birinci aınıf 
bu ücreti belediye tayin etmiftir ve müfetti,lerinden Mahmut Gündüz 

Babasının imzasını mürekkeptir. 
••• Üniversite Hukuk Fakültesinde Fuat: 

- Ben §İmdiye kadar yapılan demir -
yollannı, iktisadi dirilişimizin en büyük 
timsali olarak kabul ederim. Bu yurdun 
yolsuzluktan neler çekti~ini tan'h sahifeleri 
çok güzel anlatır. Menfaatlerimizin hemen 
yüzde 99 u bu yüzden, yolsuzluktan gitti. 
Filistinde, Kafkasyada, Suriyede hep yo • 

lumuz olmadığı için mağlup olduk. Fakat 
artık biz gönlümüz gibi temiz yurdumuzu 
adım adım ara~ınnasını, bakmasını, imar 
•tmesini öğrendik. 

---
ispanya ile Tecim 

Anlatması Yapıhyor 
İspanya ile yapılacak yeni tecim 

anlaşması için müzakeratta bulun
mak üzere Ekonomi müsteşarı Faik 
Kurtoğlu bugünlerde Madride gi • 
Clecektir. 

•' 

Taklit Etmiı Buld•y Komisyonu 
. •. .. . 0.Y•lll EdJJOf' "'- ' 

halk fırıncıya ödemektedir. tayin edilmittir. 
=-==:::;=====-============------------

Göçmen Meselesi Emmonunde, Mınaqan eczaha- FJanek vaziyeti üzerinde .1iP ~-~ 
.nesini seçen IÜD clolancbran iki kiti . v dao Jtll':_' 

k land B . . dur ren Zıraat Babnbğı tarafın ~ ya a ı. u lflB eaaaı fU : ~ _.., 
Bu eczahane ile mitekait binbatı <tetkil edilen komisyon çahJrrl- •"-~ 

Göçmenler için Beykozdaki Boı Çift- Ahmet isminde birinin ünuebeti vam etmektedir. ıstanbu1 111~ .,..... .. 
varmı,t. Ahmet, eeçeale:e lzmire rak hu ~omisyo~-belediye.~~~~ 

liklerin Alınması Fikri Vardır citmit- Bunun üzerine oilu Saim, >:'un. S~eyya 1ftirak etmat~ 
fç İtleri Bakanlıiı lıtanbul köylerine de -....- -··- - - -- Tevfik isminde birini eczahaneye bar iki aune kadar raponmu 

göçmen yerle,tiritmesint esas itibarile ka • Hayvan Borsası yollamıı ve babaamm imzasını taıı- hr. 

rarla1tarm11 ve ilbaylığa bildirmiJtir. Göç- Memurları yan bir tezkere ile, 'babaıı namına 
menler İstanbul ilçelerinden köyleri ve on lira iatetmi§. Eczahane, bu para-
çiftlikleri bulunan ilçelere yerleıtirilecek • Hayvan borsaıı memurları arala- yı vermİJ. Fakat isteyİf tevali edin-
lerdir. Bunun için de Jaükiımet Beylıı;oz il . nnda bir tekaüt sandığı yapmak için ce, eczacıya fÜphe gelmiı, zabıta 
çesindeki bütün büyük çiftlikleri alacaktır. Ekonomi Bakanlığı nezdinde te • marifetile tezkereleri vetiren Tevfik 
Bu çiftlikler göçmenlere taksim edilecektir. tebbüste bulundukları öğrenilmiıtir. yakalanmıı, bu wretle hakikat an-

Diğer ilçelerdeki devlet topraklan ve Bakanlık, cevabında, sandık için ti- laıılınca da İ§ adliyeye intikal etmİ§· 
büyük çiftlikler de bu ıekilde yeni ~elecekJ caret odası yardım sandığının pro - tir. Beıinci müstantik Ali, Saimi tev-
söçmeıdere daiJtılac:aJdır. jesi örnek olabileceiini bildinniıtir. kif etmiıtir. 

P•z•r Ola H•••• 8. Diyor Ki ı 

-

* * \ ~ 
lr111ak Fltyoa Hatb Y•r•• M ,/' 

&mak • Filyos demiryolu ~ ~ 
merasiminde bulunmak üzere d% 

tehrimizden bu:ı davetliler .- ~ 
Ankaraya gİtmİ§lerdir. Da-vetlil" - ~' . oı;r 
aktamüstü Filyosa hareket etıOlf 
lardır. 

/; ı, 
t L-----~~--- _____ , _______ ,. ! ..... 

""
Hasan 801- Bea kibrıtı ~ ı'ill' - Bu kibrit meselesi de ne olacak, 

JJ .. ,,.an »~...>:? 1 
.. . Kah, ıirket kutulara ekıi~ koyuyor, ı 

dediler... .l 
... Ki.h, ba1iler, kutuların içindea bi

rer ikiıer &flrıyorlar iddiatında bulun
Jlulu...... Bunun. hihae ~~ıl .•eçnı•ll7 

rak, tane ilt:.,_ıatmaktan betk• ,.,. 
..m.Pron•ml 
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H erg Ün \" «::::::...~ 
il Medeniyet Götürüyorlar a 

ca::: 

Dünyanın - -- \ \ "'\."", ''··, 
------

Gidişine 

Bir Kuşbakışı 

~giliz • ltalya münasebatı;.. 
Dünyanın gidisi şimdilik İngiltere 

ile İtalyanın rnün~sebeti etrafında top· 
?anıyor. 

Bu münasebet iki hafta evvelki ger
ginliğini kaybetmiştir. İtalyanın T rab· 
lustan bir miktar askerini çekmesi ve 

daha da çekmeğe razı olması İ11gilizle
f~i bir derece teskin etmişti. Fakat 
ltaJ:ranın bu hareketi İngilizleri Ak • 
denizdeki donanmalarını geri çekme • 
ğe ikna edememiştir. Çünkü İtalyanla~ 
rın T rablusta Mısır hududunda gerı 

çektikleri fırka bir piyade fırkasıdır. 
Halbuki makineli fırkalar hala Mısır 
hududundadır ve onların ~evcudiyeti 
lngilizleri hala sinirlendirmekte de • 
Varn ediyor. 

F · 1 .•. · l · ·n elin-ransa bu gergın ıgı ıza e ıçı 

den geleni yaptıktan sonra İngiltere 
ile İtalya doğrudan doğruya ıniizake • 
reye giriştiler. İtalyanlar İngilizleri tdt- ; 
illin edecek her şeyi yapmağa hazır ol-

duklarını söylediler. İngilizler cic, Ak

denizde F ransanın yardımını temin et· 
tikten sonra, artık gemilerden bazıla -

rını çekebileceği neticesine varnııştır. 

~ ainız bunun için bir şart vardır, İtal
Yanın T rablustaki askerlerini tama • 

men geri çekmesi ve ltalyan matbua · 

tının lngiltereye karşı dilini diizeltnıe
si. 

işte şimdi müzakertl bu safhadadır. 

* -l!!t1iliz • Fran•ız ittifakı: 
Maamafih İngilterede şimdi Fransa 

ile bir ittifak akdi cereyanı baş gfü,ter

llliştir. İngilizler Akdenizde İtalyayı. ~ı
tnıldamıyacak bir hale getirmek ıçın 
t ransanın kendilerile birlikte olmasına 
ihtiyaçları vardır. Şimdi intihabat m~: 
nasebetile lngilterede beliren mulıtelıt 
hareketlerden biri de budur. 

Maamafih, fngilterenin harici siya· 
'setinin hakiki istikameti intihabattan 

sonra taayyün edecektir. lnt~ha • 
bat yarın yapılacaktır. İntıha • 
bat neticesinde teşekkül edecek hükiı
l'netin takip edeceği ~iyaset şimdiden 

İtalyanlar Habeıistana nıedeniye.t götürd~klerini iddia 
·ı B ·ddı·a yeni değildir. Her ımperyalıst memleket, 

ettı er. u ı 
geri milletlere medeniyet gö~ür~ek iddiasile ortaya 

ıldı. Müstemlekecilik hep bu ıddıaya dayanarak kurul
~t Fakat müstemlekeciler gittikleri yere zehir, ölüm, 

u. t••f k go"türdüler. Gittikleri yere medeniyet gö-top ve u e 

türmediler. Oranın eski medeniyetini silip ıüpürdiiler ve 
halkı kendi lehlerine İstismar ettiler. 

f mperyalist devletlerin geri memleketlere sötürdüğii 

medeniyeti yukarıdaki resim 
etmektedir. 

canlı bir ıekilde tasvir 

=--------------------1-------------------r ... __ D_A_H_ı_· L_İ~H_A_B_E_R_L_E_R_J 
izmirden Filistine Kaçır.ı

lan Altınlar 
Izmir Gümrük ıv: uhaf aza T eşkilitı, 

KaçCJkçı Museviyi Yakaladı 
ı · (Ö el)- Gümrük muhafaza te§kilatı, ö-
zmır z k 1 w hft d. . . 
l
. b. it n ve döviz kaça çı ıgı a ısesını meynem ı ıra ı 

k d Son zamanlarda İzmirden Filiıtine 
dana çı ar ı. . l . . l . . h . 
h

. d Musevi zengın erının servet erını angı 
ıcret e en 

·ı dıllArıya çıkardıkları gümrük muhafaza 
vasıta ı e ::r- A b. h · ı k" 
teıkilitı tarafından hususı ır e emmıyet e ta ıp 
dT ordu. Gümrük muayene memurlarının, deniz 

:a~:iaıının ve muhafaza teşkilatının gözleri önün-

d 
apılan bu bariz kaçakçılıkların yüründüğü esrar 

c y d B d ... k bir türlü meydana çıkmıyor u. u para ve ovız a-
çakçıhklarının İstanbul gümrüğü yolile yapıldığı 
bile söyleniyordu. 

B d lzmirin palamut tüccarlarından Yuda 
u ara a b' ı·k İ . d p· 
d b . Musevinin ailesile ır ı te zmır en ı-

adm a ır w 

h k t edeceği ve para kaçıracaıı muhafaza 
reve are e 
te, kilatı tarafından haber alınmııtı. 

! b kitilik aile efradı yolcu ıalonunda 
Yuda ve eı b" · 

Yene edildikten ıonra vapura ınmıf, 
ııkı ııkıya mu• b ·ı . 

ürnrük muhafaza memurları vapurda u aı. emn 
g d ni bir arama yapmııtır. Netıcede 
karnaraıın ka t :starları arasında (3175) liralık dö
Yudanın ce e 

j viz ve kağıt para ile 

bir dikif makinesi • 

1 nin çelik yatağı ara• 

ıında ( 200) adet 

Türk altını bulun • 

mut tur. 

Yuda ve ailesi va. 

purdan indirilerek 

yakalanan altınlar • 

la birlikte ihtisas 

mahkemesine veril. 

mittir. Döviz kaçak-

çılığı İfinden dolay. 

da ayrıca asliye 

mahkemesinde mu· 

hakeme edilecektir. 

Ad. Bil. 
lzmlr lhtl••• mahkemeal relal 

Hamdi 

,,., ________________________ ___ 

Söz~in Kısası 

insanı Çileden· 
Çıkaranlar 

Ek· Ta 
Aksi, titiz bir Bektaşiyc: 
- Keyfin iyi mi? diye ıormutlar; 
- Adamına göre! cevabını vermİf .• 
Ben bu fıkranın manasını, hikmeti

ni, yıllarca araştırıp durmuttum. Bun
dan üç gün evvel, kendiliğinden, kafa. 
ma dank deyiverdı. 

Ak1arayda, bu tarafa gelmek için 
tramvay bekliyordum. Nedense bir tür
lü gelmiyen tramvayın gönlü olunaya 
kadar kaldırımın üzerinde, bir qağı bir 
yukarı gezinmeğe koyuldum. 

Oracıkta bir ,ekerci dükkin1 vardı. 
Köhne, harap. sahibi kadar eski ve ip-/ 
tidai bir dükkan. Camekinlannda, tim
di artık tarihe karışmağa yüz tutmuf 
halka ,ekerleri, loğusa tekerleri, nöbet 
tekerleri duran bu evvel zaman yadigi 
rında, çocukluğumda pek sevdiğim lo
huklardan acaba bulabilir miyim diye 
içeriye daldım. 

Şekerci ile öteden, beriden konutu· 
yorduk. O, bende bir hal &fİna bul • 
duğu için, can ve yürekten dertlerini 
döküyor, ben de hilen kırklara kant • 
mıt alaturka tekercilik zenaati hakkın. 
da malumat topluyordum. 

Bu hot yarenlik bedava olmaz ya? 
iki yüz elli gram iki kavrulmut tarttır 
mağa ve böylece adamcağızın gönlünü 
almağa yeltendiğim sırada, hızla itilen 
kapıdan içeriye bal rengi eldivenli, sala· 
purya kunduralarının üzerine beyaz 
keten tozluklar geçirmit, açdı renk par. 
deıülü, göz alıcı kravatlı bir züppe gir· 
di. 

ı .. B~ ~at, benimle ihti~ar fdcercinin 
uzerımızde, rahmetli Rezakiza~ Tar
çın bey hortlamıt la gelmit gibi bir te
sir yapmıftı. ikimiz de ıuımut, yüzü· 
ne bakıyorduk. · 

O, fÖyle etrafa bir göz gezdirdi ve: 
- Sizde gato var mı? diye sordu. 
- Lebbey? 
- Gato soruyorum. 
Şekerci, bu sefer istimdat eder gibi, 

benim yüzüme baktı. 
- Çelehi. galiha parla İstİJ"OI' •• el.. 

dim. 
Tarçın beyin müstehasesi, benim b'\ 

«çelebin tabirime kızmıt olac:U ki. ba. 
na hıtım ile bir nazar f1rlath 

Şekerci: 
-Yok! 
Cevabını bastırınca çıkb, gittt .. 
Orada, bir tepıinin içinde duran pal• 

taları İfaretle, tekerciye sordum: 
- itte, var ya! Niye yok dedin? 
İhtiyar, batını salladı: 
- Olmasına var ama, adamına gö

re! dedi. ......... t. 1.' •••• 1!!9 ... ____ _ 

bilinemez. • =Bir Y aramazın_Y aptığı lzmlrde TütUn 
Piyasası Türkiye-lran frak 

lzmir ıo (Özel) - Amerikan tü - Efgan Arasında 
tün kumpanyaları direktörlerile yapı. Ademi Tecavüz 
lan görütmelerden sonra tütün piyuuı 

!!_alyada: 

ltaiya nümayİışler içinde çalkanıyor. 
Cihan harbinin başlangıcında her 

Yeni bir şehrin zaptı, Alman ordusu " 

6 y ışında Bir Çocuk 3,5 Yaşında 
Birisini Öldürdü 

nun bir adım ilerleyişi büyük milli t~- fon (0zel) - Burada ~diy.e 
~ h d O kıt Merzt d'·f edilmıy" an acıklı bır cı-a Ü rlere vesile teşkil eder i. va d etine tesa u "" • 
AI b ka ar 6 atında bir çocuk tabanca ile 

rnanyada görünen heyecanlı neşe u nayet oldu. Y "ld'. d' . .Elde et-h f İ İ d da bir yavruyu o ur u. 
a. ta talyayı sarmıştır. talyan or u- ~~:::.Uınata söre hadisenin cereyan tek. 

~~rının cephede ilerleyişi ltalyanlart se· · 
•ndirrnektedir. li JÖ:~ orta mektep tarih ve c~~a 
f 1 l Ş · · Hulkinin 3,5 yatında A~ ~. • 

1 
akat siyasi ufuktaki kara bu ut ar rrıuallimi d K .. ük ~vvelki sun 

~l . d b" oilu var ır. uç , ~ 1 
Yanların ne~esini kaçırıyor. mın e ır . il •--~• çıkm•t ve rfan ,. 1 I d "Serrııha eso-. d 

. Çi.inkü zecri tedbirlere karşı ta ya kar et• ... ·· d ynamai• baılamıılar ır. 
8 ba l rrıektebı onun e olar ıelen koıntulan 6 
. ıtndiden sıkı tedbirler almağa ş a- B sırada yan ına d 
trı h u b "k. kardeti kan ır • 

ıştır. Haftada iki güne mün a~ır o- yatındaki Kaya er 1 1 

la~ et Yasağı şimdi bütün haftaya teş: rnıı: d bakın bizim evde öyle ıü· 
trııl d dd 1 - Gelin e ' . . . e ilmiştir. Diğer gıda ma e erı 1 var kil. dernıt· . 

1 lçın d d.I kt zel teY er h beraber eve sirmıı er, 
e vesika usulü ihdas e 1 me · e • O k .. ük ep 

d' J k ç uç k lar ve Kaya arkadaıla • 
hır. talya günden güne harbin karanlı yukan kata çı mıt 

-:~~~ı içine giriyor demektir ........ - -

nnı aiabeyainin odasına aokmuıtur. 
İki kardeı bu yabancı odada f&flc:ın tat· 

kın beklerlerken küçük Kaya apbeysinin 
yataiı altını açmıf, eline reçirdiii taban • 
cayı birdenbire Attilanm üzerine tutarak: 

- Hadi bakalım; aöyie.. Şimdi seni vu
rayım mı?. diye baiırmlJlır. Semiha kar • 
deıini kucaklamıı : 

- Attilidan ne İllİyoraun? Sana ne yap
tı?. demeie kalmadan küçük Kayanın par
maiı tabancanın tetiiine deimit ve alet 
almııtır. Çıkan kurtun zavallı küçük Atti· 
lanın kafasına isabet etD)ittir. Hidiae der
hal duyulmuf, evine kaldırılan malUlll yav
ru acılarla kıvranarak 24 saat sonra öl • 
müıtür. Kaya, ne yaphfının farkCnda de
lildir. Fakat korkusundan ağlamaktadır. 

* 

iSTER 

normal bir tekilde yükselmeğe batla- M İs akı 
mıttır. Muamele çok hararetlidir. iki T h {H A) 1 

. .. .. a ran uıuu - ran pzete. 
haf tada 8,225,000 kilo tutun sabi • leri bir kaç aündenberi Tiirki1e, 1. 
mııtır. ran, Irak ve Efkan hükGmetleri ara. 

Fiatlar geçen yıldan 20-28 ,üksek • ıında imzalanan ademi taarruz mi· 
ıakının yakın ıark milletleri ara • 
11nda mühim bir ilerleme bamleıi 
olduğunu yazıyorlar ve bundan bil· 
yük sevinç duyduklarını da kayde
diyorlar. 

tir. Macar, Çek ve Avusturya rejileri 

lzmir piyaıa11ndan altı milyon kilo İf

lenmit tütün mübayaa edeceklerdir. 

lranda Evlenme Yatı 
Tahran 1 O ( Huıuıi) - lran hükU

meti yeni bir kanunla evlenme Yatını 

tesbit etmittir. ( 18) ni bitirmİf kız 
ve oğlan evlenebilecektir. Daha &f&iı 
yaftakiterin nikihları kıyılmayacaktır. 

Gazetelerin yazdığına ıön hu mi· 
aak Cenevrcde İran Hariciye Veziri 
Kazım Han, Irak mümeaaili Nmi Sa· 
it Pata ve Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Ara• tarafından imza• 
lanmıthr. 

Ef ıan hükumeti de misakı imzalı 
yacaktlr. Bu miıakla lran ve Irak a 
raıındaki her türlü ihtilaflar d" 
halledilmittir. -----i~~i~d~·. Ek~~k r- t s T E R I N AN 

&ıkıntısı var Maratta Çarşaf Ve 
uı t çıkan «Yabancılar ~· Şehir- kırık kötü bir kaç aandalyatılan ibarettir. Yabancı EyUp Peçe Kalkıyor 

f' J1!rnir IO (Özel) _ lzmirde ekmek NeJet Halil Ata:zısı:~: diyor ki: iıkelcıinden buraya selincıye kadar dünyanın en sefil Maraı lO (A.A.) _ Maraı ura.., 

iNANMA! 

•talar h dah "'kselmek- lerı·nıiz,, başlıklı Y 1 ·mı·zı"n ve bütün levantcn manzaralarından bir kaçını aörür. Yarı rıplak çocuklar, ı 
1 er gün biraz a yu hat acente erı 1 k "" kurulu dünkü toplantısında çar&Af 

ledir B l · na • , Bütiin sey• 1 her yabancıya mut a a çarJ&fla dilenen çinsene kadınları, mezarlıklar ara11nda r-
1!(l . elediyenin inceleme erıne ··•· dostlarımızın lıtanbula gEe .~n mezarlıklarının taıları Ü· otlıyan hayvanlar, eilenmiye, yemek yemiye selen aile- ve peçenin ve erkeklerin giydiii ka· 

tan ekmek fı'atlarında bu daimi yu•· · ı · bu kahve, yup b ki ra donu ı kaldırılmasını oy birliıwile ) gostcrdık erı . . . bir kaç tahta masadan, aca an ler, gömülen ölüler, ilh ... ilh ... ilh ... » 
·~ İ~in sebebi, Ziraat Bankasının va- zeı-ine yerlegtırılm•t kararla§t '11ıtlır. Birincisi için iki, 
1!ıyeti idare edememesinden ileri gel • J E R J N A N 1 STER 1 N A N M A 1 ikinci için de altı ay mühlet Yeril • 
"1i · l S T mekte, ondan sonra bu kı1afetler 
kı:t~. İzmir halkınm yarıdan faz ası --------.. ----~...----opmOl~...,..~~::-----·-----------------..J_ 9t'iyyen menolunmaktad" 

cı bev\ ~ek kullanmai• batla • f -

~%~ -
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Urf ada Hız ı Bir Bayındır- Tanıdık Bir ~':-
ı k Ç 1 __ karın Otomo/Jı/i#. 
1 8 iŞ• Biner Misini~~~ 

Bir okuyucum bana bunu ~ 

Boş b ir yük vagonunun ıçinden gürültü· 
]er geliyor: 

- Düşeş!. 
- Hayır düşeş değil, şeşcihar! .. 
- Mızıklanma, sökül paralan! .. 
Bunları duyan polis memurlan vagonun 

yanına ilerliyerek içeri giriyorlar. Bir de 

ması 

Başladı 
ne görsünler! .. Dört, beş kişilik bit grup Urfa (Özel) - Urfa belediyesi 3 
çömclmi;iler zarla kumar oynuyorlar. Or • yıldanberi hızlı bir bayındırlık ça • 
tada da gümüş, nikel bir ıürü ufaklık! .. 

lışması yapmaktadır. Belediye bütçe· 
Ahmet, Rıza adlarında iki kişi bu ha • 

disenin suçluıu olarak muhakeme edildi • sinin bir hamlede 40 bin liradan yüz 
ler. bin liraya çıkarılıtı bu çalışmayi nisbe

Duruşma ikinci sulh cezada yapıldı. Ha· ten kolaylqtırmaktadır. 
kimin sorgusuna suçlu Ahmet: Belediyeler bankasından yapılan 50 

- Tanımadığım birkaç ki i kumar oy- bin liralık istikrazın 20 bin lirası ile as-
nuyorlarmış. Merak ettim. Ben de seyre A b' baba bnlm b• d 
daldım. Bir aralık kapı dibinde ayak ses.. rı ır mez. yap "' ır e aı
leri duyuldu. Ve herkes çilyavrusu gibi j ri bir et pazarı kurulınutlur. Bu pazar· 
kayboldu. Ortada sipsivri kaldım. Poli11ler la mezbaha belediyeye •imdi yılda 
içeri girince kumarcı diye beni yakaladılar. 1500 lira irat temin etmektedir. 
Halbuki ben nerede. kumar nerede? 1. de
di. 

Rıza da: 
-Vagon içinde ben de bir takım sesler 

duymuştum. Ve merak ederek polislerle 
birlikte içeri girdim. Keşki girmez olsay -
dım !.. Kumarcı diye beni de yakalayıp suç
lu yaptılar. Halbuki zar denen nesneyi ben 
o gün gördüm. 

Diye iddia etti. 

Haldm tekrar sordu: 
- Pdti sizin işiniz gücünüz yok mu} 

Çoluk çocuğunuz ekmek istemiyor mu? .• 
Vagonlar arasında ne işiniz var? .. 

- O yüzden yana iyiyiz Bay reis. Ham· 
dolsun geçinme kaygumuz yok f. 

- Çiftlikleriniz mi var? 
- Hayır!. Çoluk çocuğumuz yok. 
- Ya kendiniz? 
- Bir boğaz değil mH. Nerede olsa do· 

yururuz. . 

Mahkeme her ikisine de para cezası kes
ti. Mahk~me masrafını da ortaklama ödi • 
yecclder . . •. 
--. ..................................... .-. ......... .__ 

Muğlada Tütün 
Satıtları 

Evkaftan geniş bir saha satın alın • 
mıt ve burası çok güzel bir park hali
ne ifrağ edilmi9tir. Şehirde bir de otel 
inta ettirilmif ve cidden en müşkülpe
sent insanları bile tatmin edecek tekil
de döşettirilmiştir. 

Şehirde güzel bir sinema binası yap
tırılmış ve bugüne kadar sinema gör -
miyen Urfa halkının bu en medeni 
zevki de kartılanmıtbr. 3 yılda şehir
de 4500 metre kaldınm yapılmış, 12 
yataklı bir zühreviye evi tesis edil -
mİftİr. 

Şarbay Ömerle fen memuru Him • 
met tehri bayındırlqbrmak için el ele 
vermİf bir vaziyette çalıfmaktadırlar. 
Gelecek 3 yıl için yeni bir çalıfma esası 
hazırlanmlfbr. 

Zafranboluda Parti Kongreleri 
Safranbolu - ilçede parti kamun 

kongrelerine baflanmıt ve Aldat, 
Toprak, Cuma, Yörük, kongrelerinde 
yüzlerce köylü bulunmuttur. 

- Ben 20 yaşında bir genÇ yı;' 
diyor. Ailece tanıştığımız 0~ ~ fi 
nnda bir bekar var, evi~.ize ~ 1'". 
lir. Aramızda hiç bir muna ~ p 
Olması da mümkün değil. G 9' f 
bir yerde tramvay bekliyordu~ ; ' 
dam otomobilile geçiyordu. 

l
r rünce arabayı durdurdu .ve. befl~ 
etti. Düşünmeden kendımı . ; • 
içinde bulC:lum. Sonra ken~ı~ f; 
dim. Yaptığımı beğenrn~· ~' 
ilerledikten sonra, «şurada bif ""11 

Urfada yeni yapılan me:bahanın el ile yapılmıı re.mi ve planı hazırlıyan daşıma ugrıw yacagıw m •. durdutu' 11111""';1 
len memuru Himmet ile Şarbay Ômer ~ 

nuz?n dedim ve arabada~~ ;t':' 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen ı tingde menfut hadiseyi teessür ve derin 

suikast dolayısile yurdun heı: tarafında nefret duygulan ile tel'in etmiı ve kahra • 
. . man Önderlerinin l'eçirdikleri bu tehlike • 

uyanan heyecanı bıldıren telgrafları yaz· d .. .. .. • I ek b" ük' Ş fi · • en oturu sevınç ener uy e enrun 
mıya devam ediyoruz: daiına sağ ve sıhhatli olmalaruu Tanndan 

gündür bunun üzüntüsü ıç~~.; 
ni otomobilin içinde görınU~ ~ 
kunda fena kanaa!}~ ed~ tJ; 
ler. Siz ne dersiniz. Otomobile 

li mi idim?» ~ 

Kabahat aizden ziyad~ ~ 
Bir defa bir genç kızı bir bek8'1"' J 
mobiline davet etmenin ~ 
bir tey olduğunu, onun tall-

lizımdı. ,ıl_ 

Trabzondan dilemiılerdir. 
Trabzon - Trabzonlular Uray meyda • 

nmda akdettikleri çok kalabalık bir mi • 

Siz otomobile girmekle ...- iJ.. 
ıiniz, fakat derhal oto~ ; 
malda vaziyeti düze~ ti~ 

Kangaldan genç kız, velevki çok tanı~~ ~ 
• •v• • bekir bir adamın otoınobUO- '..J 

Knngal - Atamıza kıymak ıstenil<lıgını . . • bunu~ 
Kangal halkı yürek dağı olarak iıitti. Al - b.mmemelıdır. Herkes . odu t/' 
çakça ve alçaklık için uzanmak istenen bu ıır eder, hakkınızda dedik Ekmek Fiatları Uşakta 

Da Yükseldi ellere lanet ve nefretler yaf dırdı. Göz be- lar. 

Utak - Burada ekmek ve yiyecek 
fiatlan arhyor 

Bunu dütünen belediye, apğıda

beğimiz siz atanuzı baıunızdan uzun eıen
ler ve ünlü yapyıılar dilediler. 

T ütüncüleTdeıı 
Samrun - Kıymetli hayatmıza auiKa.st 

ki fiatlan teıbit ederek narh koymUf • yapmak için yeltenenleri kurumumuz na • 
tur. mma tel'in eder ve daha çok yqamanı di

Bir:inci nevi ekmeğin kilosu 12, ikin- ler, sonsuz hürmetlerimizi sunanz. 

ci nevi ekmeğin kilosu 10 kuruftur. Kadınlardan 

Koyun etinin kilosu 25, sığır etinin 
10-15 kuruttur. 

Antalya - Hürriyete kavufturduğun 

* 1. 
«Bir gençle sevişiyorurJJ~ -

beni sinemaya götürüyor. tf' t' 
defa buluşuyoruz. Arka~ ti..~ 
gencin benimle evlenm.iyec:~ '• 
aldattığını söylüyorlar. Ben bıt ~ 

.. ı ... :J 
bu kadar yalancı olamıyacaf f"" • 
yorum. Çünkü bu genç haf~* 
birçok vaitlerde bulunuyor. . ~ 

Muğla - Tütün aatıtı hararetle de· 
vam ediyor. Fiatlar elli ile seksen ara
sındadır. Milista tütün kalmamıf, sa· 
tılmifbr. Fethiyede piyua henüz açıl
mamiflır. 

illerde Cümhuriyet Bayramı 

Türk kadınlığı seni ta6iatia mukadder ö -
lümünden bile airgiyerek kendi ömürleri
ni senin ömrüne eklemeyi dilerken senin a· 
ziz varlığına kastedenler bulunabildiğini öğ. 
renmekle ne derin acıyı duymuıtur. Sana u
zanacak eller bütün Türk kadınlannın gırt
laklarına sarılacak pençelerini kırmadıkça 
sana ulaıamazlar alçaklar, kahrolsunlar ve 
sen çok yaşa. 

~a kazançlı bir işe girem~ ~~ 
tepten yeni çıkm1ıŞtn:. Bu şerait~ ;I 
evlenmemize de imkan yoktdt ~, . . ı. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
otlarından 

Boyalı işlerde 
Çalışanların 

Nefe$ Darlığı 

Pazırteai 

(*) 

Taşradan bir ha11ta müracaat etti. Göğ
sünde ağrıdan ve nefes darlığından fi· 
kiyet ediyor. Bu ha11tabğı altı yedi &e• 

nedenberi devam eden bu aef es darlı· 
ğının fazlahğından muztarip. Ara ara 
balgam çıkanyormuıı. 
- Verem oldum galiba~ 
Diye korku içinde. 
Muayenemde! Rie huveysallannın 
biraz genİflemİ§ ve hafif ihtikan mev • 
cut olduğunu ıörüyorum. 
Balgam muayenesinde: Vereme ait bir 
şey bulamıyoruz. Sanatini soruyorum. 
Jplik fabrikasında boyacıJılda meşgul 
olduğunu ve çalışmadığı zamanlarda 
bunun arttığını söylüyor. 
Anilin boyalarının reelerde yaptığı hu 
hususiyet bir asthme hastahiı diye ka
bul ediyoruz. 

Asthmalyzin tedavisi yapıyorum. Oç 
ay vazifesinden ayrılıp istirahat edi • 
yor ve tedaviden istifade ediyor. 
Bu sanatta çalışanlar için de lu tehlike 
ciğerleri daima tehdit edebilir. Ona cö
re sık sık sıhht kontroldan geçmek ]l
zımdır. 

E•ki Façadan 
Eski Foça - Büyük ve yüksek varlığı

nıza karıı alçak ve kirli tafııslar tarafından 
yapılhıak istenilen suikastin akün kalması 
yüzünden bütün Foça ballanın duyduğu se
vinci bildirirken ulu yaratıcmnz hakkında 
beslediğimiz sorum inanç ve bağlıl.ıiımızı 
bir daha tekrar ederiz. 

Konyııdan 

Konya- Büyük varlığınıza yağınç 
yapmak istiyen vatansız ve alçak dÜ§· 
manların bu melun hareketlerini Kon· 
yada bulunan bütün esnaf kurulları a

dına hepimiz birden içimizden taşan la· 
netlerle tel'in ettiiimizi söylerken bü
yük önderimiz, Büyük Atatürkümüz ai-

ze kar!• biç bir zaman u.rsılmıyan can
dan bağlılığımızı uzun sev1ıimizi sun -
makla kıvanç duyarız. 

Antalyac/an 

Antalya- Türk ulusunua. varhfanda 
bir İnanç v.e ate§ kaynaiı halinde yafl· 
yan varlıflnıza uzanmak İstiyen hain 

ve namussuz ellere karıı duyduğumuz 
nefret sonsuzdur. Dünyama en büyü
ğü, yurdunun çocukları aana uzanan el

leri her an parçalamaia anıktır. Sen 
bizim ebedi güneı ve ıerefimizsin. Var 
ol Atatürk. 

sınız.» -~· .......-· , Bence muhakkak olan f fi 
erkek bir kızı sokakta bulııı\I~/. 
nunla eğlenmişse, o kızla ~ ; ' 
Eğlenmeğe razı olan kız erk ~ ~ 
dığı kız değildir, erkek an~ 
ağır başlı kız e lenir. ttf P, 
........................................ _:!:::/ 

ZI e Panayıtl ~ 
Zile (Özel) - Hav~ 1~ 

gibnesine rağmen bugün ZiJ. ~ 
binlerce hdk kalabalığı ile~ ~ 
Hava müsaade ederse bu ""-, 
yırın diğer yıllardan daha ~lı~ ~ 
olacağı qikardll. Uzak yakıO~ 
lanmızdan gelen esnaf, re~ 
tüccar kalabalığı ilçeyi do d" 
Bu yıl panayırda müteac:Jdİl 
mahalleri de yapılmı.ftu"· 

Nöbetçi 
Eczane/er 

ııl•,JJ, 
Bu geceki nöbetci eczaneler f'J: ŞI 
Bakırköy: (Hilal), Cerrah~.~ 
ıef), Cibalide: (Ahm~t .~~ (f'İ .1 
berlitaş (Sırrı). Emınon c,~'Q

Haydar). Fener: (AriO· iiJıl~ ( 

(Asador Vahram). Karalı 'foP~~ 
mal). Samatya: (Rıdvan)· c-t-
(Nazım). Beşiktaş: (Nail?· 'J'ıı f) 

Köylülercle'ft (Merkez). Hasköy: .<Yen~~ 
Mahmudiye- Kutsal •arlığın Türk İstiklal: (Kemal Levı). keı) 

ulusunun ıüneıidir. Ona kaadetmek is- (Merkez) . Şişli: (Şark IVJet _ı•: (~ 
B.. ük•0 ,J,.R 

(*)Bu notlan kesip saklayınız, ya• tiyen nankörleri lanetle anar ve aana nelde: (Matkoviç) . uy J(•"~J 
but bir albüme yapıfhnp kollekıiyoa Muhabirlerimizin gönderdikleri bu resimlerden iiatteki Bursanın Söylemit lcandan bağlıhiımızı bir kere daha tek- nasi). Heybeli: (Yusuf>· OY 
yapınız. Sdnntı zamaamızcla bu notlar köyünde, ortadaği Kırkaiaçta, en alttakiler de Karamanda yapılan bayram rar ederek sailık ve esenlik dileriz. Ulu (Saadet, Osman HulU.i)· 
bir dokter sDıi imdadımza •e•~a:.... • At ı (Çarşıboyu, İttihat). -----------~-~---.-.Ltenlilderini öatermekted"ll' · ••••' '-.;.;:....;._:;....; _____ _ _____ J_ ---- _, 
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Habeşler Uçaklardan Korkmuyorlar 

Uçak1ara Görünmemek 
•• 

Usullerini Oğrenmişler 
Sessizce, Merhametsizce Yapılan Gece 
Bask1nları Müthiş Tesirler Bırakıyor 

• r SON DAKiKA .• -----. 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi ' ~ .. -

Harbin Onemi Şimalden 
Cenup Cephesine Geçti 

(Baş tarafı l inci yüzde) 

bir ilerleyi§e intizar olunabilir. 

Yeni Bir ltalyan Taarruzu 

tir. Aduada yapılan cösteri ıibi bura· 
da da bugün büyük dini gösteriler ya • 
pılacaktır. 

Şimal cephesinde, Makallenin ce- Habeı Orduıunda 
nubunda bugün varılan mevkilerle Cibuti 10 (A.A.) - United Prerr ay-

Aıli.ababa: ! decektir. Bu kervan, cepheye cidecek son ilerleyİf timdilik amacına var • tarı Ras Naaibunun kumandasındaki 
mıf bul kt d S•kl t k • Habe• ordusunda du'" •enlı'k hu"'ku''m sur'" • - - olan gazeteci ve fotoirafçılardan mü· unma a ır. ı e mer ezı :ı- .. 

Şimalden gelen haberlere söre, hal- rekkep olacaktır. bugün garba intikal etmittir ve Se • düğünü ve bunlarm güçlükle mukave • 

tile inkiıaf etmiı ve General Gr•:;': 
nin ordusu bütün Ogadeni itı•l e ,; 
ten sonra Harrara 200 kiloı11e~e .. .,. 
laımııtır. Somali cephesinde böf ~ 
reketlerin birdenbire inkiıafı fi• .,
rin Somaliye karıı tasarladıkl•r;~ 
ruz için yollar yapmıJ bulunnı• ,ttJİI 
İtalyanlar bu yollardan istifade 81' 
lerdir. General Grazianin ffarr~a.., 
rine yakında tiddetli bir taarru• yan tayyareleri her gün Danakil çölle· ! Hükumet, dün gece gazete muhabir- titin cenubundan yakında bir Jtal • met edeceklerini Harrardan bildiriyor. 

{i üzerinde uçmakta ve halyan ileri ka- lerinin katır kervanlarına gelecek haf- yan taarruzu beklenebilir. Berberadan gelen bir telgrafa cöre Si• 

rakollarma su taJımaktadırlar. Buralar- ta zarfında cepheye gitmelerine müsa· Raı Seyyum nır üzerindeki Habef kuvvetleri arasan-

daki tektük kuyuların hepsini Danakil- ade edileceğini resmen teblii etmiıtir. Hali T embien yaylasını iıgal et- ~~§~:~ı humma hastalığı bat göster • 

lunması beklenebilir. . al' 
Tigre cephesinde İtalyanlar ıf!. ~ 

balarını Takazze nehri sahiller .ttf ~ 
dar teımil edeceklerinden bur•1 d• , 
galini kat'ileıtirmek üzere or• ~ 
kuvvetli mevziler vücuda getireC' 

tiler ya zehirlemi• ve yahut ta tuzlamı• Otomobil veya kamyonu olan muhabir- k 1 R S h :ı: :ı- me te o an as eyyumun mu are • 
olduklarından, tayyareler buraya su ler, katır kervanlarından sekiz gün son· b Harrara Karıı 

e etmeden çekilmesine intizar o -
Yeti•tiremedikleri takdirde bu karakol- ra yola çıkacaklardır. R 10 (AA ) D Af 'k :ı- lunmaktadır. oma · . - oğu rı a&ın· 
lardaki askerlerin susuzluktan telef ol- Ra• KaBBa ltalyanlara mı geçti? yağmurlar daki İtalyan süel hareketlerinin merke-

maları muhakkaktır. Buralarda pazar yerlerinde, kulüp- Yeniden kuvvetli yağmurlar hal· zi birdenbire Eritreden Somaliye tevec-

dir. 

Son Durum S. ;1 
Bu, İtalyanların Danakillilerin ölüm lerde, otellerde, aefarethanelerde bu- yanların ilerleyiıine büyük engellik cüh etmİ§ bulunmaktadır. 

diyarında karıılaıacakları müıkülatın gün kulaktan kulağa Ras Kassanın, bü- etmi§tir. Makallenin cenubundan Filhakika, General Grazyaninin, an
küçük bir nümunesidir. Kabileler bütün ~ün ordusile beraber o~tada.n kay~oldu- 1 ilerleyen birçok kara gömlekli ta • 1 cak 2~0 kilometrelik bir uz~~lık~a hu· 
gün Musaali dağındaki eski esir tüccar- ! gu fısıldanıyordu. Fılhakıka bır kaç burların efradı dizlere k d • lundugu Harrara kartı enerJık bır ba
larının mağaralarında saklanıp gecele gündenberi kendisinden bir haber alı- d .. .. k b . at• adr çka l rekette bulunacağı tahmin edilmekte-

Asmara 10 (A.A.) - D. N. "'
hususi muhabiri telsizle bildiriY0~ 
kalleyi itıal eden İtalyanlar ' • 
doğru ileri hareketlerine deY•tJI 

• • ~ . . . . mur a yurume mec urıye ın e a • d" 
yın çıkıyor ve yarı çıplak bir halde el- namadıgı ıçın onun da Ras Guksa gıbı l .. f k t b w b' .. ır. 

mektedirler. "'• 
General Santini ile Piazia'nııı ;,.-.: 

koyu İ•galden sonra bir rrıüddet ·~ 
• t . mıt ar, a a una ragmen ır gun 

)erinde bıçakları ve mızraklarile hal- talyanların tarafına geçmıJ olmasın· • · d • • 'l k d ·· ·• .. l 300 Kilometre 
;s G·ratr. 

yan karakollarına doğru ilerliyorlar. 
Şafaktan biraz evvel, tam herkesin tatlı 
bir uykuda bulunduğu sırada karakol-

1arı basıp ellerine 
derhal öldürüyorlar. 

geçirebildiklerini 

Baskından sonra bunlar tekrar dai· 
)ara, mağaralara çekiliyor ve İtalyan· 
lar bunları takibe cesaret edemiyorlar. 

1 O bin yabani H abeıli 
Sessizce, merhametsizce ve vahşiya

ne bir surette yapılan bu gece baskın

ları İtalyanların maneviyatı üzerinde 
müthi§ tesirler yapmaktadır. Bu bas· 

kınlara mani olmak ve etrafta dolaşan 
l>u çeteleri imha için İtalyanlar sabaha 
karıı muhtelif istikametlerde postalar 
çıkarıyorlarsa da kat'iyyen muvaffak 
olamıyorlar. 

Bu sabah Adisababaya Habeılerin en 
yabanilerinden mürekkep on bin kiti· 
lik bir kuvvet daha geldi. Bunlar mem-

lektin en sarp arazisini yalınayak ka
tederek, hareket ettikleri yerlerden tam 

kırk günde Adisababaya vasıl olabildi
ler. Kumandanları da bundan üç sene 
evvel Habeıistanın Londra aefiri bulu· 

nan Decazma Makonen'dir. Muharip· 
lerin hepsisinin de teçhizatı mükemmel
dir. Decazma Makonen gayet zengin 

olduğu için askerlerinin bütün silah ve 
cephanelerini bizzat Sudandan tedarik 
etmiıtir. 

Habeıler tayyareden 
korkmıyorlar ! . 

• Ogaden cephesindeki gayri munta
zam kıt'alara ,kumanda eden General 
Ali Nur, Harar Yalisi General Nasibu 
ile görüşmek üzere Ciciga'ya gelmiştir. 

Kendisile görüten bir arkada§&: 
- Allah bizimledir. Askerlerimiz ve 

halkımız artık tayyarelerden korkmı
yor. İtalyanlar Gorahai havalisine be§
yüzden fazla bomba attıkları halde, 
kimsenin burnu kanamamııtır. Halk or
manlara saklanmayı ve tayyareler ta
rafından görülmemek usullerini öğren
di.>> demiştir. General İtalyanların 
on dakika sönmeden yanan tenvir bom· 
baları attıklarını da söylemiıtir. 

Kraliçe hep gülüyor 
Bugün Kral ve Kraliçe cüliislarının 

be§İnci senei devriyesini ter.'it münase
betile yapılan merasime İJtirak etmiı • 
lerdir. Bura te§rİfatı mucibince lmpa• 
ratorla, İmparatoriçe senede ancak bu 
merasim esnasında bir arada bulunur
lar. 

Baıtan aıaiı beyaz gİymiı olan ve 
batında geni§ kenaı·lı bir Japka bulunan 
imparatoriçe neş'eli bir surette etr fın
dakilerle görüşüyordu. 

lmpl\rator, Jtnlyanlara dehalet eden 
RM Guk,;anın biitün emvalini Habeş Sa
liLiıd :rncrine bağı~!amıştır. 

Gelcc~k hafta Adh.ll b~Lnda~ Dcsaie
)' C <le;.,. , da..lıa b•lralıtrda ıhrıciye ka
.U.r '1'ÖrGlmcmis hiı· kcrvr.n harekd <?• 

d k k 1 
ıçın e yırmı mı a ar yurumut er-

an or u uyor. d• 

Burada, resmi mehafili telaıa düıü
ren diğer bir meaele de, §İmali garbide 
Eritreye ıirdiii söylenen Ras Ayelunun 
vaziyetidir. 

Şimalde olıun, cenupta olsun. Bü • 
tün Habeı ordulanna, yolda bulunan tak· 
viye kıtaatı vasıl olmadıkça hiç bir suretle 
taarruza geçmemeleri sıkı sıkı emredilmiı· 
tir. Bu emri alan Ras Seyyum İmparatora 
gönderdiği bir mektupta, İtalyanların kar
ıısında ıuütemadiyen çekilmenin, askerin 
maneviyatı üzerinde fena bir tesir yap • 
makta olduğunu bildirmiı ve bir an evvel 
hücum etmesine müsaade etmesini rica et
miıtir. 

ır. 

Habeı Orduları 

Şimal ve cenuptaki Habet ordula
rının vaziyeti hakkında sağlam bir 
fikir edinmek çok güçtür. Adisaba -
hadan gelen haberler çok azdır, hat
ta resmen Adisababa habersizdir 
denilebilir. 

Adisababada, Gorahai muhare -
besinde 12 ölü ve 60 kadar yaralı 
verildiği söylenmektedir. 

ltalyanın Zayiatı 
ltalyanın ıimal orduları nezdin

deki Röyter aylarının bildirdiğine 

göre, harekatın baılangıcından yani 
Bir otomobil kazaıı 3 teırinievvel tarihindenberi hal -

1000 liitilik huıuıi ordusile henüz bura- yanların zayiatı ıudur: 
ya gelmİf olan Decazma Kibrat, dün gece İtalyan aübay bir ölü, dört yaralı. 
Adisababanın büyük caddesinden ıeçer • ltalyan askeri üç ölü, altı yaralı. 
ken, otomobili, sarhoı bir ıoförün idaresin- Yerli ltalyan askeri 32 ölü, 71 ya-
de olan diğer biri otomobille çarplfmlf ve ralı. 
Decazma ile üç refiki derhal ölmüılerdir. l halyanlar, hiç bir esir vermemi§ • 

Şimdi gelen haberlere göre İtalyanlann lerdir. 
Aksum, Adua, Adigrattan hareket eden üç ! Yeni ilerleyif, Amba • Alagi dağ 
kol üzerinden Makalleye ilerlemektedir. silsilesine doğru olacaktır. Habeı • 

Tanklarla yerli askerler ileride ıitmekte ve l lerin ilk ciddi mukavemeti, bu hat Ü· 
tayyareler Habet kuvvetlerini aramakta • zerinde göstermeleri çok muhtemel· 
dır. Piyade ile beraber cepheye 450 topla, dir. 
3000 makineli tüfek gönderilmiıtir. Maa • 
mafih,.. İtalyanların ıimdiye kadar Habeı 
kuvvetlerile temasa ıelmedikleri aöyleni -
yor. 

Raı Gukıanın karııı doğurmak 

üzere. 
Bu İtalyan kuvvetlerinin arasında Raı 

Guska ile maiyetindeki 1500 kitinin de bu-

lunduğu ve Ras Guksanın bir an evvel Ma
kalleye pip orada vaz'ıhaml etmek üzere 
iken _bırakmıı olduiu kansının iıkibetini 
öğrenmek istediği haber veriliyor. 

Bundan maada ftalyanların Danakil vah-

Gazeteciler 
200 katırlık bir kervan Adiıaba -

hadan Desieye hareket etmiştir. 
Gazeteciler de bu kervana 14 te!rİ
niıanide Dessie ıehrinde iltihak e • 
deceklerdir. 

Tigre Cepheıi 
Tiire cephesi: (10 (A.A.) - Ha • 

vas ajansı bildiriyor: 
İtalyan ıruplarının kuzey İstika • 

metinde ilerleyiıleri General Santiniye 
bütün Ogaden bölgesini iıgale imkan 
vermittir. 

Ogaden cephesinde İtalyanların 300 
kilometrelik bir derinlik üzerine düı • 
man topraklarına girmit olduklarını ha
tırlamak ıerektir. 

Üçüncü Bir Cephe 

Cibuti 10 (A.A.) - Assaladaki hal-
yan kuvvetleri ile Muhammet Yayanın 
kuvvetleri aralarında İrtibat tesis etmek 
üzeredirler. 

Bu irtibatın tesisi Tigre ile Ogaden 
arasında üçüncü bir cephe ihdas ede • 
cektir ki bu, Habeıleri Diredema ve 
Harrarın ıimalinden tehdit eyliyecek-
tir. 

* İtalyanlar Cicigadan 70 kilometrede 
uzakta bulunan Sassabanohi i§l'al et • 
miılerdir. 

caklar ve bu sırada General ı .1_. • 
grupu Takazze nehrine kadar 

1 

yecektir. ~ 

Danakilden ilerliyen kol ise ,..._' 
nin garbinde bulunmaktadır. sun~ 
zifesi Habeşlerin muhterrıel ta• 

rım önlemektir. °""' 
Şurası kaydedilmelidir ki: ı\1'•..,,. 

garbinde Takazza nehrine kad•r tJI ' 
nan vahıi bölge ne İtalyanlar, . ti' 
Habet ler tarafından iıgal ediJrı1lf 

Habeflerin Tabiyesi '' 
İtalyanların ehemmiyetle iıaret~ 

tiklerine göre yürüyüıün ya"'•!.~ ~ 
yalnız arazi müşkülatından del~~ 
zamanda en uf ak bir muYaffa "" 
sizliğin yapacağı siyasal tesirler ti 
lahazasından ileri gelmektedir· s_ıı ..4 

..,Jl~ Harrara 200 Kilometre kımdan ileride ufak kıt'alar 1°~1 
Roma 10 (A.A.) - Tiğrede ağır ve meğe imkan yoktur. Çünkü ti• 1, t.' ihtiyatlı yürüyen bu hareketler Somali tabiyesi daima mühim kuyvetler 

c_e_p_h_e_s_i_n_d_e_b_ir_d_e_n_b_i_re_y_ı_l_d_ır_•m __ s_ü_r_a_·_cum--e-tm-ektedir. ____/_ 

Zecri Tedbirlerin Menfi Sonuç/ar• 
~ 

Berlin 10 (A.A.) - Nazi partisi or· ı gaden cephesinde ta§ kıran eıı ..ı 
ganı <C Angriff >• gazetesinin resimli ila- yol İ§çisinin bile mukadderatııı• 
vesi zecri tedbirlerin menfi sonuçlarına kimdir. » 
iki sayfa tahsis etmektedir. Gazete, bu * 1 ~ 
bahse dair olan büyük bir resmin altı • Roma 10 (A.A.) - «Giorn•;i ~ 
na JU yazıyı koymuıtur: lian gazetesinde Amerikanın ı ~ 

uZecri tedbirler, maden iıçilerini iı- birler karıısındaki durumu h~. 
. ı·~ hk& d" G. • d d" or }(I• ..:. sız ıge ma um e ıyor. ı' yazı yazan ınıoıay a ıy . ti'' 

Gazete zecri tedbirler hakkında ez • «Bu aykırı devirlerin hususıYe d,.a 
cümle diyor ki: den biri de, ltalyanın korrııularl:-,. ' 

«Zecri tedbirler, İtalya için çok ö - yade Okyanusun ötesinde bulu~~ .. ,.tJIT' 
nemli bir hadise te!kil etmektedir. Bu zak ülke tarafından daha •Y1 

tedbirler, mitralyöz aleti ortasında O- mı§ bulunmasıdır.» 

Çiçerin Vapuru Kurtarılamıyor. , 
Bükreı 10 (Telsizle) - Köstence açıklarında, karaya oturan Çiçe~, 

purunun bugüne kadar ancak 80 yolcusu kurtarılmııtır. Fırtına de"• 
mekte olduğundan kurtarma ameliyatı zorluklarla kartılaımaktadır· / tile~inden mürekkep bir kuvvet teıkil et· General Santini böylece dikkate de

likleri ve bunun da Eritre hududundan, ğer bir hamle yapmıt ve Cicigadan 200 

çölün kenarını takip ederek cenuba doğru kilometre mesafede ve beraber Adisa-
ilerlemekte olduiu söyleniyorsa da, bura- baba yolu üzerinde bulunan Sasseba • Kahirede Habet Llbya'dan Ayrd•11 

da böyle bir ıeye ihtimal verilmemektedir. nebi almıttır. Elçiliği Fırka Ji f'. 
-Daily ExpreH _ Kuzeyde ltalyanlar Scelicat'a bakim Roma IO (A.A.) _ Yet.ge

1 
... .,~ 

olan tepeleri i!gal etmitleı·dir. ltalyan Kahire 10 (A.A.) - Bir kral e . ,. , , 
-- · · ... -... • ' · • · ' ' · · • ' · · ' ' ' ~ ·-- sol cenahının ileri hareketi, iaıe güç- mirnameıi, Habet hükumetine, Ka· venler, Libyadan ayrılınak ıÇ eti ~ 

Büyük Faıist Kurulu lüğü dolayısile durmuftur. hirede tesis etmek istediği elçilik bi- alan Metauri fırkasının be~ ,ar:· 
T 1 k 1 · · h' er mamı'le ltalyaya do'"ndü0ünıl op anıyor Sanıldığına göre timdi harekatı yal· nasının uru ması ıçın ır arsa v • 111 

R 10 
(AA) B'" .. . nız General Maravigna yapacaktır. mektedir. Şimdiye kadar Habeıis • mektedirler. .., 

oma · • - uyuk fatıst ku- tan Mısırda yalnız Portsaitte bulu • fll 
1 16 'k' . • "h' d 1 . Sol Cenah M oskova Ve L" ru u, ı ıncı teırın tarı ın e topla • b' k l t 'l t 'l I & . Danakil yerlilerinin bulunmakta ol • nan ır onao oıu vası aaı e cmsı IBf 

nacak Ye zecrı tedbırlere mukavemet d ki A 1 d - d k" B h" . olunmakta idi. grat'ta Şenlik t u arı gu a ogusun a ı ere ıt cı- 1 
hakkında lüzumlu tedbirlere dair ka • varında İtalyan sol cenahı, Habetlerin iştirak Edecek ~ ;~ 
rarlar alacaktır. muhtemel bir hücum teıebbüslerine ne- Yunan Kralı lngi:iz f ıt•11 f 

Roma ya -Yugoslavya 
I ra11nda 

zaret için kalacaktır. S d Moskova 10 (A.A.) - e1J11 }1~• arayın a 1 l" b s R 11 ır: Setit bölgesinde harekat her günkü a ı ayramı ovyet usya kllt -J 
tüfek aletlerine inhisar etmektedir. Lond~8:. 10 (A.A.) - Yunan kra- rafında ~ü.~ük ~o§kunlul:t ,.eJI.,.~ 
İtalyan uçakları Maigalat, Scelicot, lı Yorgı uç Yunan murahhasınm mıttır. Butun mıllet So'1Y 1, 1eJ' 

~clgrat 10~ (A.A.) - Yugosl~vyayı Antola bölgelerinde ve Makalle güne •
1 
kendisine Yu~a~istana avdet için n&in 18 senelik& gözler karna~o•~ ,f 

d_ogrudan ~ogr.~y~. Rom~.nyaya bırle§ · : yinde araştırma hareketleri yapmakta· yaptıkları teklıfı bu aab~h kabul et- lançosunu selamlan~ıtlır. 50 1>tf·_j 
tı:~n .. d~mır k~p~u. buıun açılmııtır. dırl~r. mit ve ondan sonra Bukıngam sara- tezahürlerine bir rnılyoıı 8 bİJ,. 
Koprunun .~dı .. ıkınca Petro~ur. 1Ik tren ı General Dö Bono yına giderek öğle yemeğini lngiliz Leningrad tezahürlerine de ·~· 
bu..,gece kooruden ıreceketır. C~~eral de Bono Makalleye aelecek-~ ktal_!e.Jl!a~içe!i)~ -~i~~~~~~eİnift!~J.f.!>.!_l_Ş_<!O _ _!>in _k~ti iıtirak .~t~~~ 
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_l _______ Şı_e_h_rı_n __ D_e_r_tl_e'!. _______ I 

Bu Şehirde Bayındırlık Yapılamaz 
--~~~~~~-

Çünkü, Kartınıza Ya Ev-
i şlktaı • Tanıaıvar 118• kaf Veya Muhafazai Asarı 
çını 3·1 Beıl~taı Kazandı ~!~-~~~:~~~~5~~"~~lun· 

B 
•k HA k• zeltilememıı bar derdı vardır. Su du. Sandıyordu iri burc tamir edile· 

O U ml·yetle eşı taşın a ı- iıi: Belecl~y~ ·~itlerini.ele aldıktan 1 ce!~· .d!beltileceii ve pzelleıtirile-
y U n mu aonra bu lfl düzeltmeyı kararlattır• ceıı IÇID encümen bu İfİ tükranla 

f • v R ı 1 dı ve neye doiruyu aöylememeli? l karıılıyacaktır. Fakat maattee11üt • t• Altında Gcçmı• e omanya 1 ar ~lıımı!a da batladı. ~ir kaç yıllık it terai~e ol~u. Mubafazai aıarı ati· lnJye J 'il bar proıram yaptı, proJeler hazırla- ka encumenı hemen yayıarayı ba .. 

V 1 k G 
•• • 1 d • dı ve derhal tatbike batladı. Bu ara· tırdı. Meğer bakunıızlıktan yıkılıp 

E Sil Bl•r ar J osterememıı er ır dada,alue~liii~olayııileıuauzbu- ıide~ tat du~arlar ne kıymetli teY• sa lunan , ..... 1enı t•iaat yapılmcıya lermıı. Hersün balkın arabalar do-
kadar bekletmemek için inceleme- luıu IÖldip taııdıiı tuila ve hare yı· 
ler 7aptı ye buralara bflylk ıu de • imlannm ne ehemmiyeti vaımıt ! 
poları yapbr'lllaJI, bunları sünün EncGmen izin 'Yerllledi. Bunlar ec· 
muayyen aaatinde doldurarak her dattan kalmıı eeerlerdir, zerreaint. 
aaatte ve her abonenin her katında dokunulamaz, dedi, ıular idareıi de 
ıu bulundurmayı dif1indü. Suıuz taaarladıimı yapmaktan vazgeçti. 
yerlerden biri de Topkapı idi. ilk lıte öirendiiimiz ve hayret elti • 
teıiaat Topkapıda yapılacaktı. Çün- iimiz te1• Bizde itlerin ne için yürü· 
kü bu havali hem çok ıuıuz, hem de mediii, tuarlanan imar itlerinin na 
binaları ahtaP olduğu için yan11n için batarılamadıiı meydanda. Bir 
tehlikeıine en maruz ıemtti. incele- it yapılacajı zaman ortaya muh~ 
meler neticeainde kale burclarmdan kak ya evkaf ve yahut muhafazai a• 
birinin üzerine bir depo yapılı:wıuı Mrı atika encümeni çıkıyor ve ta• 
muvafık priildfi. Hazırlıklara bat- aarlanan teY de yarıda kalıyor. Me
lanıldı. Fakat buralar eski eaerler· ier köhne lıtanbwun her taıı ve 
den •11ldıiı için bir kere de ccmu• topraim her zeneai antika imit ve-. 
hafazai uan atika encümeninin» aelim. 

Sa deJHNu 6a harçlardan 6irinc )'Gpl lacalıtı. Leylelı )'llOClfannın Nlômeti 
namına İf ••ri lıaldı 

Beykoz Koruluğu 

Gün Geçtikçe Harap 
Oluyor 



SON POSTA 

1 a~i::an. Borsanın Aşkı y;::,~c;:,,. 

K IR · N.h- C . L. Bu Hafta İçinde 1 

J~-----------B--o-r-sa_d __ a _____ __..~ 

ema eıs, ı ayet ezayır ımanına[ N 1 D duk 
Girmiş Biraz Sonra da Karaya Çıkmıştı Yapağı: -~-~~haftanı~~günü•~ 

- 32 -
Acaba nereye 

gidiyordu?. 
Ne yapacaktı? 

Dört nal kaçma
dığına, yahut Hi • 
sara çekilmediği • 
ne göre limana in
diği anlaeılıyordu . . 

Yol üstünde bir 
iki yaşlı Arap yüz· 
lerini buruşturdu • "'
lar ve Şeyhe baka
rak yere tükürdü • 
ler . 

l ten kendisini alamıyordu. On gün ön- Piya-;;--umumiyetle durgundur. yaat.a ba§lamıılardır. ~ 
, ce Tunusun doğu kıyılarında kü - Sovyetler yeni mübayaatta bulun- Zıraat Bakanının; 1 
çük bir liman ve kale olan Hammame mamıtlardır. Ancak geçenlerde al- Bankanın piyasay~ b ~ 
ye vardığı zaman_ çok iyi kabul gör •

1 
dıkları partileri tesellüm etmekle l ğ~ ba~laması üzerıne ad ... .--J 

· ı mÜtlÜ. Buranın kadısı ona her kolay •
1 
meşguldürler. Yerli fabrikaların alı- gore kılo başı~a 0 1;': ~~tük pt'" 

1 lığı göstermif, her dilediğini elden şı da vaziyeti kurtaracak bir halde ra!a. kadar hır du§U V. 
geldiği kadar yapmıftı. Kemal reis bu değildir. mıFtt_ırt.l • Ek t beya.W·,.".i 

d 
, . . ıa ar. s ra d .Ja p~;.. 

saye e gemılermı oranın küçük lima- T il tik: b k ·· d · 1• ça• _.. uçu , yuz e yırm - ~ " 
nında çabucak yağlamıs, dütmandan Al l I h f l d lar dokuz Rumeli kızıl~ ,. 
ı w . • • . · man a ıcı arı geçen a ta ar a , uk iP"! 

a Mlf oldugu ıkı gemıyı de donatarak oldugwU g'b' • w) k ·ı z w f İptidasınnda dokuz buÇ a . . • .. . ı ı yıne og a ı e ag ran-
ıçıne leventlerı koymu~, boylelıkle bet bolu, Kastamonu, Konya gibi beyaz son günlerde sekiz on 
gemi olarak yola çıkmıth. 1mallar üzerine İ§ yaı: nıtlardır. Fiat- müştür. Ve yine sekiz d•~ 

Bu iyi kabul ve konukseverlik hali j larda bir değişiklik yoktur. yükselen sert buğdaylar -.E_ 
Kemal reisin şüphelerini silmekte idi. . 82 kuruştan dört yüz balya oğlak, ra noksanile yedi kuru• 

Bu sırada lbni • b · K mişti: eyaz cmsten astamonu, Konya Arpa: 
Becayeden ayrılırken söyle söylen • yetmit ile yetmiş dört kuruı arası satılmııtar ~ 

Cabir divan kapı· . . malı 800 balya, ve altmıf dokuz ile I 
sındaki meydan • - Şeyh Ebu Eymen bır sersemlik . k . . . Trakya çuvallı iske e 

~ · O b" l km F k yetmıı uruıtan Polatlı, Sıvrıhısar, .. d 
dan bir kaç asker· Şehirdeki havanın mahiyetini anlamak üzere Kemal ettı. ıra ça 1'· a at onun yaptı· B 1 d 220 b I l k b' kuruıtur. Son gunler e 
le beraber dön • reis derhal Cezayire bir elçi çıkardı ğmı Beni Zeyyen Sultanmm da, Ce .1 p=~~:~::,:.:~~. an a ya ı ır mal gelmeğe baılanuttıt• 
ınüştü. Şeyh Ebu Yahya hemen o • zim ve kendisinin ateşi arasında &ık••· zayir teybinin de doğru bulacağını Yine Almanlar tarafından 47 ku- Mııır: _.I. 
nun eline baktı. Ebu Eymenin göğsüne tırır.. sanmam. Şeyh Ebu Eymen eğer Ceza ruf ile elli kurut arasmda lSO balya tJff!;J 
astlmı• olan eski yaftayı geri vermesi- Kemal reis, ümitlerinin boşa çıktı • yire gitti ise ben oraya vardığım za • keçi kılı alınmıttır. Bandırma ve Trak1• ç Al!':V 
"ni bekliyordu. ğını, Becaye teybinin oynıyacağını man her halde cezasını görmÜf, alçak- le teslimi alta kurut .,e ..... _, 

Buğday: il d ıaoJılP""..ı 
Halbuki onun elinde bir tey yoktu. zannettiği oyunun yapılmadığını pek lağım pek pahalı olarak ödemif bulu • ma arı a on para ... 
İbni Cibirin canı sıkılmı11tı. çabuk görmüttü. nacaktır. Sc;;i:ftalar zarfında fiatların a- kurut otuz paradır. Pif 

y; ç, G ald d - · normal olarak yükselmesi üzerine ve isteklidir. a
1 

ta - Yaaa!... Böyle ha!... ene an ıgını gôrmiiftü. . ~ 
D

. ld ç·· kü' C · ı· · k Anadolu ve Rumetiden daha fazla Fındık, Ceviz: Ortada Yol. ıye mırı anmışb. un ezayır ımanma gırer en ~Ji 
Cafer ona aokularak fÖyle demi,ti: liman burcundan top aleti açtlmıttı. mal gelmeğe baılamııtır~ On bet gün kadar d~/ 

Şeyh Ebu Yahya onun iöz söyleme- _ Reis, halk bizi sever ve iyi kartı· itte 0 zaman Kemal reis bir kaplan ke- Bu hafta içinde muhtelif yerler- fındık piyaıa11 son pn~I 
Sine vakit bırakmadı. Meraklı ve sert 1 den ve lım" anlardan 108 vagon ka l k ba·,&_ .. dl lar. Fakat feyhler, spanyollardan pa- silmif, burcu birkaç dakika içinde yık - d • can anara geçen na--· 
bir sesle sordu: ra alırlar, kendi 'keyiflerinden başka mı.tı. ar buğday gelmiıtir. Bundan baıka kuruıuna mukabil elli b lıe'~ 

Y ft pered ., N tın ., mallann daha fazla tereffuuna mey- kadar yükselmi•tir. Bat 
-

8 a e • ·• e yap onu • •• tey dütünmezler. Onlara güvenmeyi - Şimdi tehre bakıyordu d k :r ,ya. :Jıf 
- Bulamadım ya fCyh! •• Yerjnde an vermeme İçin Ziraat Bankası rımız yine bqta Alınall~ .... 

yoktu?.. nız. Ani ıld ~l~:~m da piyasaya bir miktar mal çıkar • zere Çekoslovakyadlf· ~ 
_ Ne olmuf ?.. - 8' ı. ·. · mıştır. Bu fazla arz neticesinde fi • riler de 24 kuruıtur. / 

Cezair Sağda denize doğru dümdüz uza • atların daha ziyade dü•eceg-ini na· Niksar, Artvin malı ~';/JJ• 
- Birisi almıt olacak!. ş hl • b. dil K d b' b. · k :r itJK: ey erı nan ır · · · ar•• . a ır ırıne yapışı zarı itibara alan alıcılar mal almak- viz 14, natürel harman ce 
- Kim?.. Kemal reis hele Şeyh Ebu Eymenin gibi duran birçok laflan evler ... Bir • tan çekinmi,ler; bu sebepten gelen bet kuruıtan muamele 
- Bilmiyoruz ya teih!.. Arattınyo- iki' ·· ti il kal d v .ı,.. k · ŞeL-' 1 yuz a ı e e en yaptıgı ÇJ.A&T sa- aç camı. saray ve tersane... orm et- m~llar üç gün kadar satılam!lmııaa Piyasa isteklidir. ';/ 

ruın • Yatına, köpürmüştü. rafında oldukça yüksek bir duvar var· _________....ı.ilt 
- Oradaki askerlerin gö-ieri kör il d k k q Onları önce yaman bir top aleti ile dı. eri e üç yü se tepe görünüyor - ~ 

mü imi,? karfılamıf, aonra leventlerini ileri sü- du Bunlardan ortasında olanın tepe Yeni Neşriyat: 8 
v h k tababkta ı kıl . • DOYÇE ORIENT .,,,~ - a şey ' a ya ın ıç rerek iyice kırdırmıştı. sine bir hisar yapılmu~tı. Burast şch • Havacılık ve Spor _ Havacılık ve llP':. 

bir adam ileri ahlmıt, yaftayı ahnıt ve Fakat feyh kaçmı,b. re ve denl.z ile deniz kıyılarına hakim Spor'un «154n üncü sayısı çıkmıJtar. Dre•dner Bank fll 
kaçmıf b" d' t Merkezi : Berlir& N .. l d b Türk amirah buna rağmen de Ceza· ır yer ı. çinde ıu yazılar vardır: 

--
0

881 a ~mEbu... • yir feyhleri hakkında iyi not vermek- (Arkası var) Atatürk öldürülemez - Kamalizmin Türlclyedekl ıube~ ,j 
- nu 'ey u Eymenın adamla- on iki yıh: Server Ziya. Devrimin mis- Galata • lstenblll • '2 

rından birine benzetmitler!.. Beledı·ye Deposunu Soyan Hırsızı Bı·r tiği: Nüzhet Ha,im; Kartal kanadı: Depoeuı lat. "1\itüD Gil~' 
- Kime?.. Abdullaha mı?.. Falih Rıflu; Büyüyen tehlike: Şakir .... H 1 L "" ,,. 

Hazım·, Hava bitleri, Hava katarları, "7' er tiir ;ı van~ 
- Ba~kası olamaz. Çünkü Zübeyir Memur Na•ıl Ya kal adı ? 

çoktan öldürülmüştü. Siz de gördü • ~ Paraıüt, Türkiye bava turu, Bir uçman 
.. , kadının hatıraları; Hikaye: Hayat ko· - ~ f 

nuz... (Baı tarafı 1 inci yüzde) bir yerini eıkmıya başladım. Şimdi o bana, mediai • S. Z. Gürevin ve bir çok resim. I ,.. S A A D liiıı 
Şeyhin yüzünde ve gözlerinde bir ben ona·. Hem• er' Çıktı ( Le Bonhellt >il . • .:l Polis deponun bahçesini ve dış tarafı ara- ., ı ll"'i· 

bulut dolaştı. H iki Taraf t K tt n=.:.:: F b ilk ar ~ maya başlamış. Necmeddin de çok büyük er • uvve en ..,ur-yor Bütün Türkiyede, halka kendi dili j 4 ransanı~. ~.n ~y d .. 
- Onu bulun!. Çabuk bulun!.. olan hamamın içine dalmış, soğukluğu, so- - Bırak, sen bırak. Evveli sen bırak, ile, acunda olanı biteni, dıt ve iç aiyasa· buyuk fillllR • ~ 

Haydi, dört tarafa adam yolla! ... Şe- yunma yerlerini geçmiş, arpa çuvallarının sen bırak! diyorduk. On beş dakika süren amda yapılan itleri resimleri ile canlan- OHARLES BO~E CJ.~ 
birde değilse henüz d1fUı çıkmışbr. ve saman denklerinin darlattığı dehlizden bu gırtlaklaşmadan ben halsiz düşmüştüm. dırarak okurlarına sunan Hemıeri'nin MORLAY·JACQUE O~ 

_ Başüstüne... Merak etmeyin e- halvetlere doğru ilerlerken zebella gibi bir İşte bu sırada poliı içeri girdi. Herifin Ü•· ikinci ıaym da heyecanlı bir kapak H MBlOHEt~ ·,1• 081~rJJll 
d il rk ı. ı- k · tüne atıldı. Bir aralık polis te yere yıkıldı. · k enry ernı eıo 

fendimiz!.. a amın çuva arın a asına sa~nma ıs. içınİçdı"e: çı ta. ,,.Yakıııda TÜRK ,JotJll 
tediğini görmüş. Necmeddinin elinde de En nihayet hır51zı bağlamıya muvaffak ol- Roman, tefrika, hiki.ye, 

Limanda yeniden toplar atılıyordu. d k K · d t' t. M k ·· ·· kcx;aman bir demir varmış. Bağumış: u · omıser e ye lf 1• er eze gotur • siyasal yazılar .ribi mevzular Üzerinde 
Bunlai· müsavi arabklarla, birer bi- dük. Hırsız buradan tam (28) çuval çal- herkesi ali.kadar eden ve memleketimi- KASTA 

Herifle Kartı Karıı l rer s.ehrin ve ufukların u··sıun·· de gu""rtu··. mış. Bir ranltya ıaa.tmıı. Pazarlık ederken • · • k' zın bu nevı neırıyatta tanınmıt ımse-

yordu. - Kıpırdama yakarım. de: Daha sana (100) çuval oetirecegı~·m le 
• rin yazılarile doludur. D 

1
• VA 

i Bundan sonraki hadiseyi Necmeddin demiş. bni Hüzeyme ı,eyhe yaklau., rak: Ayrıca da acunun aiyasasile alaka-
Ş(>yle anlatıyor: * 1 

- Kemal reis bizi selimlıyor ... Geç dar, parala bir de müsabakası vardır. •----------
'-) k' <l- Elimi arka cebime &ötürür gibi yap- Daha 1·ık nwı"' basına da bu""v1ik bı"r ra,;.. ~--· 
Kll masa Mezarhklar müdürlüğü depoyu hırsııl- 1 - • ... > 

Dedi
•. ··• tım. Fakat ne tabancam, ne de bıçağım bet gören bu halk gazetesini okurları-

var. Herif te izbandut gibi. Üstüme atılsa dan kurtaran ve yakalıyan Bay Necmeddi ~ 
beni boğar. Ve elimdeki demirle de bel- nin ikramiye ile taltifini şarbayLğa teklif mıza tavsiye ederiz. 

Natlt • Ertutrul Sadi 

Şehıadebaşı TURAN 
tiyatro1Unda 20,30 da 

etmiştir. Kanun ikramiye vermiye müsait Halkevi - Eskitehir Halkevi Cum-
ki beni öldürÜT. Hemen demiri samanların olmad!~ı için dün Necmeddine takdirna _ buriyetin 12 inci yıldönümü münaaebe-

Şeyh Ebu Yahya mırıldandı: 

- Bu yafta ba,ımıza bir İf açmasa!.. 

* 
arkasına attım. Bağırsam dışarıdan sesimi 

1 

me verilmiştir. 
de işitmiyecdder. Herif üstüme doğru gcl-

- Hi - d' A l ı. rpa ve ıaman denk erinnin daralttığı 

Kemal Reis Cezayirde yolda kar~ııaştık. Denlzyol ları 
Kemal reis Becaye ,eyhinin ona kar- Müthit Bir Boğuşma 
k ~ k l'- Herif beni yakalamak ı"stedı·. K f ı l f L 1TM1 S l 

şı oymaga. a Kifmasına çok kızmıa. .a am a 

Ç 
T midesine vurdum. Burada tam bir boğu~- 1 Aeeatelerl ı ICaraklJ1 lt3prlbaıı 

ma başladı. Altalta, üstüste yuvarlanıyor . • • •~- • 1" •• 1tau• r•anane tı. ünkü lspanyollardan o kadar fe • ı T 1 ""••ı ı· il l •••Lı .ı .J 

na.!ık gören bu adamlann, din kardef· duk. Bir aralık herif dar yolda.n dısanya , ....... "•• Tel. 22748 

ferine karşı k.lıç çekeceklerini hiç dü- kaçmak istedi. Ben üstüne atıldım. Sırtına 1 lskenderlye 4y•O-JU_ .. 
şünmemi~ti. Hatta onlardan güler yüz bindim. I Ierif ayaklarımdgan sımsıkı tut-
ve se inç beklemitti. tu. Beni de beraber kaçırmıya başladı. Fa- IZMIR Yapuru 12 lkfaclteflİD 

Buna rağmen ilk zamanlarda fÖyle kat dar halvet kapısından ikimiz birden çı- SALI günll saat 11 de IS· 

d.. .. .. t" kamadık. Yere yuvarlandık. KENDERIYE'ye kadar. "7055,, 
uşunmuş u: 

B h" ki. 1 Bu defa hırsız benı kucağına aldı ve be- Tr•bzon Yolu - ecaye fey ı sanırım · bu iti • . . . u b J k J ld lımı alçak bır duvara dayıyarak bağırdı: 
panyo umant anma a anarak, ya· . . . ~ ~ KARADENiZ •apur 12 

h ~ "( - Şımdı senı mogacagım ve ... Ellerile " 11 

u, onun zorı e yapı E w b ·· 1 iki it · SALI • k . . .yor. ger oy e gırtlağımı aıkmağa başladı. Nefesim lesi- ne •ırm giinU ıaat 
ı1se pe- 0 kada~ ılerı gıtmez ve belki del liyordu. Bir aralak diılerini de gırtlağıma 20 de RIZE'ye kadar. u7056,. 
spanyollara bar oyun oynıyarak bi • geçirdi Ben de can acısile onun tehlikeli 

tile çıkarmakta olduğu aylık mecmua· 
yı 300 aahifelik büyük bir bülten halin
de 30-32 inci aayıları bir arada bas· 
maıtır. 

HalkevinJen halka - Ankara Hal
kevi tarafından bu isimde Halkevleri 
prensiplerini yayan yazılan havi küçük 
bir kitap çıkmııtar. 

HiSSEi ŞAYiA 

#------------,----------~· Aşkı. _lttihaf edi mif 

SEVEN I 
KAD 

ı Fransızca sö~lil 
'!-=----------------~ 
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•••••••••ı. Yazımı Zıgıı Ştılcir _. 111111 5 ~ ROMA KAPILARIN' 
Dört Şaman Rahi~i, Kıral Rubanın Ölü
sünü Odunların Ustüne Yerleştirdiler 

Tamamile Aciz Kalan Damat Ferit 
Nihayet istifaya Mecbur Kalmıştı 

Hüsni Pcıta Locada etmit ve kongreye her taraftan vuku• 
- Hayır. Şimdi, bir locaya atacak- bulan hücumlar üzerine Ankarada bq. 

llDIL lunaa 20 İn ı kolordu kumandam Fu 1 Pa· 
Bu emrin infazı, zaruri idi. Çünkü faya, kongre tarafından (ıarbi Anado

İstanbul mubafızlıiı tarafından veril- lu ~u~a~i milliye kumandanı) unvanı C · · ı· t t bı0rdenbire hü-enış ve sı• ı • ep e 
Yük b' - ltu yayılmağa başladı. Ka-

ır ugu .. 
ta çadırlar etrafına dizilen Hünler, go
.. .. 1 . d .... d' kleri batlann• gus eri üzcrıne u ur u ·-. 
ıeğır ağır kaldırarak uğultunun ,elcbgı 
tarafa baktılar: 

Kral Ruhanın iri vücudü büyük ve 
kalın bir tahta üzerine konmustu. Tah

ta dört kenarına omuz veren Hün 
nın . _ 

rahipleri, sağ ve sol ellerinde, içı agır 
kokulu dumanlar saçan buhurdanlar 

tutuyorlar, kat'i ve sert adımlarla top

~ğı öttürerek yürüyorlardı. 
Kalabalık yaklaştıkça, büyük stepte 

~ğultu halinde uzayan sesler açılınağa 
başladı. la .. ··1" 
Şaman rahipleri sert kıllar ortu u 

kalın ve patlak dudaklar*'• oynaştı ' 

rarak homurdanıyorlardı: 
- Ruhaaaa ... Tanrıyaaaa ..• Ka 

\'uştu !.. 
Kara çadırlar etrafında taş gibi di • 

zilen çıplak omuzlu ve kısa boylu 

Hünler göz kapaklarını kaldırarak gök 

Yüzüne bakıyorlardı. . 
Uzaktan, ağaçsız steplerin ta nıha • 

Yctlcrinden kara bir bulut uçuyordu. 

Kargalar, çadırların üstlerinde kanat 

çırparak aeziniyorlardı· 
Şaman rahiplerinin sesleri kısa fası -

lalardan sonra gene kulak doldu~ucu, 
korkunç bir uğultu halinde aksettı: 

- Ruhaaa .•• Tanrıyaaa ..• Kavuş -

~ 

Hünler hep bir ağızdan: 
_ Bleda t.. Attila!.. cji:e haykırdı-

lar. 
Odun yığını ağır ağır yanmağa baş-

lamıştı. • . 
Bütün Hün büyüklerı, zabitler, as-

kerler ve yabancı misafirler ateşin et

rafına çevirdiler ve gitı:kçe büy.üyen 

yalımlara bakarak suştular. 
Büyük .ıepte derin, nihayetsiz ve 

sağır edici bir sükUt deva mediyordu. 

Çadırlar, ince, kurşuni sis tabakala

rı altında beyaz'' mi§ gibiydi. Sazan 
çadırdan çadıra uçan kargalar, kuru ka

natlarını çırpıp dolasıyorlardı. 
Yüce kral Ruhanın ölüsü yanıyor -

du. 
Orta Asyadan kopup gelen binlerce 

tur. .• Hün. şimdi kral Ruha ile beraber ö-

Bleda ölecek!.. lüm alemine yavaş yavaş airiyocmUf 

Cenaze alayı. kralın tahta sara)'ID - gibi, gözlerini kapayıp batJarmı aö -
dan, Hünlerin çadırları arasına kadar ğüsleri üzerine düfü.rcrek laf gibi du· 

&İtınişti. Etrafta yalnıZ yer yer yanan ruyorlardı. 

lcri büsbütün aöndürerek etrafı du -
mana boğuyordu. iki Romalı bu, ölüm 

havası içinde çalkanan meydandan u· 
zaldaşmayı çok istiyorlar, fakat Hün 

adetlerine riayetsizlik demek olan bu 

harekete bir türlü cesaret edemiyor -

mitti. verılmııtı. Ayni zamanda E k" h' . . . , s ı c ır ,. • 
... Hüsnü Pata, derhal ocluından rıka havalııınde de bir te•'-i'~t y ı · 

7 • "'a aa apı m sı ı· 

nlınıtt localar koridonma sötürülmüş- cap ~tmiş; bunun kumandanlığı a da 
•· Loca, kapatı açılnut, sojuk ve ka· ( Eıkıtehfr mıntakaaı kUTayi milliye im• 
ranlak bir mezara benzi~ordu. Zavallı mandana)' unvanı ile alivari kaymakam1 
HUanU Pata. boynunu bUlmıU,, locadan Attf Bey tayin echlmiıti. 
İçeri sirm~tti ~~ l'~rken ele: • Bu vazi~e.t~~ ~aberdar olan (Eskite• 

- Benı, dırı darı mesara mı sömü- hır kuvayı ıblafıy kumandanı, Gene· 
yoraunuz?. ral Salli Klad) İıminde bir fngiliz Gene• 

demİftİ. Fakat b• .a.ı_., demir b· raJı büyük bir telaş göstermiş· bu hare• 
pının hırılt111 ve anahtar fAlprtıları ara- keti, fnsilizler •e itilaf hükumeti asker• 
sında, kayholuvennİftİ. leri aleyhine bir tecaYÜz l>aılangıcı te
• - ~üaeyin Hümil P ... ıibi, berke- lilki .fbnit; sizlice tertibat alarak kay. 

b•~n hurmete mecbur oldutu emektar makCam Abf Beyi tevkif ettinnitti. 
ır kumandana ,.pılaa fU muamele göz eneral Salli Klad, kun-etli bir 1 • 

önüne setirilec:ek ol--. artık .. ha •· riliz müfrezesi arasında Abf Be i t .. 
ıaiı rütbedekilere ve Wllauaa ainllere tanldaki lnl'İIİZ karar«ihına sev.:ede:. 
kartı tatbik edilecek hareket çok iyi ken, Fuat Pataya da bir mektu ... 
tahmin edilebilir. d~rmiı; bu mektupta ••rek mill~ h-:: .. 

Bir taraftan Türklere bu auretle me- kit v~ •erek bu hnreketi idare ~denler 
zalimde bulunarak dehtet aiyaaeti tat- aleyhınde çok ağır kelimelerle id · U-
b k 

. arca 
i eden Ferit Pap kabinesi, diier ta· san etm11ti. 

raftan da aon defa olarak lngilizleri ha- Bu mektup ideta İngilizlerle milli 
rekete setirmek iıtemifti. kuvvetler araaında bir muhaaamat b 

Ölen Krahn iki Yeieni EıkiıehirJe bir hadiıe lansıcı mahiyetinde idi. Af 

Karşılarında, ateşin öbür tarafmcla, İngiltere hükumetinin lıtanbuldaki .. Fuat Paıa: kendisini dev aynuand• 

lardı. 

ölen Hün kralının iki yeğeni duruyor • siyasi memurlarile yüksek rütbeli as· gor~~ b~ lngıliz Gt:neraluaa - İcap ecl•• 
du. En ileri gelen Hün zadeganı bu kerı memurları, Ferit Patanın bu arzu ae, ıy~ b~r .der~ vermek için· derhal top· 

ve talebini, nazikane bir tekilde redde·· 1ı:,a~ldıgı mılli kuvvetlerle (Cemıit) 
prcnıJerin etrafını almışlardı. Prensler, mi lerdi. Yalnız bu aırada Eskiıehird.ıı ~~yu~e ıelmif; bu Generalin piyad-. 
ölen kr~lı~ varialeriydi. Duman ha - mi.ahim bir hadiıe zuhura ıelmif· &delil ıu~~rı v~ bir haylı mitralyözden mü • 
zan kesıldıkçe Acttiüs, iki erkek kar - barut fıçısına temas edecek bir' k 1 re ep uç. alaydan fazla kuvvetleriıal 
.l • • • ıvı • abluka etmifti 
peşın daha genci olan Attilanın. gözle- cım olmak ııtıdadını göatermiıti. Hidi- · 
rini ateşlerin üzerinden kendıine doğ- ıe mubimdi ve fÖyle bir sebepten ileri r Bu ~~ber tcbre akaedet" etme~ &nal. 

d
'kt•w• . .. .. d selmitti: ı ız za ıtan ve efradı arasında büyW. 

ru ı ıgını goruyor u b · k k ~ ' Gümülcineli lamail Beyin valilik za· ır . or u ve telif bq ıöaterdi. Çünkü! 
..~~a yaşlı. ola~ ~r~~i Bledanm ma.nında Buraa münevver vatanperver· aynı zama~d8: Ea~itehr~n hamiyetli hal 

yuzu hemen luç aıocülmuyOl'du; çün - leranden bazı sevatıa r_ı..:--L- f kı da tehdıtkar bır vazıyete a--mi•ler-

k
- ~ ............ ae ye- d. -.-- ,.. 
u o dumana kal'fl ~mak için ar- dilclikl•inden bal:aaetmiftik. Bunlar ı. 

kasındaki gocuğun~ ağzına kada kal yalnız orada ikamete memur olduklar: Fuat Pata bu muhasara hareketi De 
dırınıf olduğu halde "t d. r - için tchirde serbestçe sezmektelerdi. me11ulkt en, Mustafa Kemal Pap tara• 

. .. mu ema ıyen ye- Bu, menfiler, Eıki ehre muvuala fından ıtanbuldaki itilaf devletleri mU. 
re bakıyordu. Aehus kendi kendine dan bır· k .. f ( ... LduJI tların- 1 measillerine birer nota gönderilmit• c--' 
d" .. .. d 1 aç ıun sonra, - ala Az r ' ... -

vre- Ölünün çevresinde toplanan kala - uşunuyor .u'. mi Bey) in evinde içtima etmiıler; Er: n;ral Sall'. Klad,. yaptıi• lafkonbkt.., 

. Alay. çadırlarıtı yusyuvarlak çe . . i de Romalı Avitüa yanıbafuı· «- Bu ikı kardqp bir arada nasıl zurum konıreıinin mukarrerab muci - tiklyet edılmekle beraber, Fuat Patay" 
•ne dizildiği büyük bir meydana gelın- balık ı;_~.ı l ı_ bakarak dıJaın du- kralhk yapabiJecdder? Yahut arala - bince, bir' çalıtma proir&m1 tanzim et- yolla~ıiı mlitecavizane mektubun bire11 

küçük ateşlerin koyu kurşu!Ji duman· Bu Yıl Dünya Büyük Şeyler Görecek! 

larının hareketleri görülüyordu. 

Cc d d Ö - - el" d kurt da bp1UD1 a ev1ere ' k • • b sureh de bu nolay 1 ff d·ı • . 
ur u. nde yuruyen ın e R mah Ge 1 Aetiüsün kulaiı - nnc:la kavga çıkaraa hanaisi gal' 1 me ıçm azı kaNrlar vermİflerdi. 8\lft J a e e 

1 

mııtı. 
ba b. ba ahib" b- ran o nera eıo ıp ge e- 1 d B d · · ngili.z G ı· · · fi ır asa tutarı Şaman fr 

1
• w ~. . cek? ıı ar an : urıa a mtaıar eden • Ertuirul enera ı tarzıye verıyor 

Pah gözlerini açtı ko!pnu ağır agır na egılerek. . . .. - c1e··- ... aazeteao muharriri (Z. Ş.) Eaklf"hlr Muatafa Kemal P.,.mn bu not&ao 
kaJdı J_ bü' .. • . ı_ __ ı.yan kaim _Bu yıl dünya tarıhı büyuk gı Aetıuı yanında duran Avitüse döne· mevki kumandanı (ıüvari kaymakam derhal tesirini aöıtermifti lstanbulda 

rw ve tun atepı ~ ' . . .. ekf ..!!-- fı ldadı rek dedi ki· A f B ) • 
1 

k' f ·r · · .. · -IÜr b" ocsl _ şokhkler gore<: u.,, ., · · " ey ole temasa memur edllmlatl. .' ngo •• ••yau mumeaam, General Sal 

ır e. .. .. k k Ru- Romalı General derhal cevap vere· - ~Mühim değifiklikler arifesinde V~ bu temaa bir kaç kere tekerrür et· lı Klada yaptıiı münasebetaizligi iht~ 

h 
:- Kralımız ... Buyuk ra nıız ed' ç·· kü' u'zaar• dumanları yüzü- bulundu umuzu zannediyo-un o'"yle mıı; bu vaııta ile )'apılacak i-ler te • etmekle beraber, Fuat Paıaya derha 

a ld·· ı d' h k d m L un r • ... kar " 1 " t • · IA o u .. ıye ay ır ı. d d - y r ve nefesini tıkı - mi~ Hiin kralı Ruha o·'ldu·· dı'ye bö'yle rur ey emqti. arzıye vermeıı azım olduiunu bildir~ 
B' d b d la ·çin en ne ogru savuru o B d . t" 

b
. ır en ire, kara ça ır r ı ş· d'den ide bulandırıcı pis mi düfi.ınü orsun ~ .• .. u ~•r.a a, Erzurum konırreıi l:titmek mı ı. ınlerce Hün kulak paralayıcı, kor - yordu. ım ı ~ b l A - - ua:ere ıdı. Bu menfilerden Hakkı Baha, Eylul ayının 25 inci günü idi. General 

!tunç bir haykmsla haykırdı: bir koku duyulm ga . a'."'.şb.. g~ (Arkası var) z. ş. Beylerle Buraa Müftibü Hafoz Ah- Sam Ki don erkOn b rblye relol blnbaıı 
- R h f R h ı Ruhaaııa!.. tan mahrum olan stepte_ k~~ mıktar a __ ....... - ..... --·---.. ·--··-···- met Ef. ve direr üç refikleri, bôr rece Pateroon ile bir lnrmz yüzba,,' doi· 
Kral~ a.... ~-~·~taslarla yapıl. kuru odun bulun•m!dogı ı~on yakolan Baylar, Gen,.ler y~m• _iki yoyh arabaya blnmltler; Es- ruca_ Cemıit köyündeki Fuat Pat• ka 

.... ş bı' ~han~~ ol~~ . e L-rakıldı. atAA alev çıkaramıyor, Hun kralının 'T kıtehran etrafını kuıatan Jnailiz kor- rargahına gelmif; vukua ıelen hadiae-
•au r tum~gın üzenD Dl .,. l k.. Hiç boıulmıyan TEKSA YT pr.aer- d h tt d d l G • C .. kl - "lüsü birkaç dakika içinde a eve ve u- yatiflerlad•n daima cebinizde bulua• on a ını yararak Bursa İstikametine en o ayı eneralmin pek müteeaaif • 

o erde dolaşan bra bulut yavaş ya 0 
1 

ordu. Bilakis yanan odun- T le doıru ilerlemitler; iki aün aonra da, o1arak tarziye verdiiini aöyl dikten 
\raş ölünün üzerine geliyordu. iç ça - le karışam y 1 ki k ad da l eun. ek•Jl a•ca orijinal urflarda Buraaya selmiılerdi. aonra: 
dı 1 d d Iardarı çıkan ıs a ı ar a sıra a ev- aatalır. Bu 1 . . f T . • . r ardan birinin kapısı önün e uran ata ~enfanm, hlikiunetin emir ve - nıı ızler, ~ılh hareketin metrui-
ıhtiyar b. H·· L-~· salladı ve yanı - kararıaı hıçe aayarak Eakİfebirden r•k· yetini kabul etmıt ve artık Turklerin 
L ır un ~nı --' mal b'·k· .... d hT . 1 . k oaşında~: -ı d- erek .rnuu - arını, u umet kendi hayaiyet ,,. a 

1 1 
19 enne arıımamaya karAr ver• 

da• d . ı genç og una on ,.-eflne lür darbe ı.eliW -ide be- mı,ı....ı;... 
n ı.. . . . _ raber, lngilizler de kendi askeri kor • demitti. 

- Kralın büyük yeğenını hır .şea don hatlarına karıı yapılan bu hareketi 'it 
ltıct kovalıyor. Bleda ölecek!.. dedı. bir hakaret telakki etmitler; bunlarm Damat Ferit PafUUD en..,.. koau da 

Genç Hün bafınl çevirmeden du - ~~rhal derde~tlerile E.&tifehre iadeleri ite yaramamııta ve artık bütün maauile 
daklarını yavaşça büktü: ,. açın B~raa val~ıi C~mülcineli lamail Be· aczini anlıyan bu haria ve iaatç.a adam, 

- Bledanın Attila için ~ 18 • ye ~mır ~erm1tlerdı. Halbuki Gtimillci- Muatafa Kemal p_,.T• 7.ı.-armak ~ 
:a!'Jınl deci· neb lamaıl Ber, tam o sün Burıııula ar- resini aramaya ı.a,J•••fh. Fakat .... 

1
: ttiJi ta~ tutunamıyacalc bir laale l'elmiı; ve raaile aayıp döktütwnüa ciaayetler or 

Y e111 Kral: Bleda ve A • lcıl~ •stanl:tula hareket ebni,ti. Hattl tada dururken • tabiidir ki, l.u çare)'i 

Büyük ve yuvarlak 111eydanlıgı~ or· lımaıl. Bey 0 derece acele etaıifti ki, a- bulamazdı. 
blahlda odunlan birbiri üstüne Y'P.. 1~~~~ Y raba ale Mudanyaya ıiderken (Der· Nihayet Hadi Pata araya ıirdi. Da·· 
rak büy'"k bir tümsek yaptılar ve etra- Eg • • VT '-"~.,....,.. bent) mevkiinde arabaaı lurıln:uı, ora· mat Ferit Paıayı bu ndlı1dll vaı:İyotten 
fa çaL u ld rd lar .A~ ~an Mudanyara kadar JllrUmek •• ...,. kurtann•k iatedl. M .. t&fa Y.emal Pa· 

Dö çırpı do u. ~ b.J Rubanın c;. IC' lolo ••pura allç J•ti,.ı.ilmı,tL Buna bl- pmn Selanlk arkadaılanndan Abdili· 
J•· .. rt Şaman rahıbı, w .. f' beMnm ., ruhen J'Oll:unsıınız" tıun lan dolayı tam ~ ":;.':J naen Eakitehirden ve lataaltuldan veri- kerim Papya miracaat etti. Kerim p .. 
Usunü ağu aiu" bu odun J18ID1 us un• ,.......,, .,._ın ,1ı ,-.ıaı .. " o ,.......,.., - len emir, GGmWeU.eH lamaU Beyin el~ ,.. uf kalpli .. •er ....ı..ıe aulh a 

Yerl<ftirdHer ve bclded;ler. b ""' ••""' uykutuduk ,;.ı •• h•f• ' hb• • ne , .. ..,.,,.ııı rürültüre titmiıti. ltllôf taraftaro bir utto. Muatafa Ke"'.. 
Kalabalık içinden genç ve uzun boy- Bromural -Knoll• ~k1!_8"-:den ~el.enler-~· aldı.kları di.- anal. Patanın ne büyük •e ne tarihi bir 

lu bi H·· k El' de alev alev ya - rektaf uzerıne mallı Tazıfelerıne ıiria. vazıfe deruhde ettiıcini uzaktan -
r un çı tı. ın s nı rf 1.111şnnr. •YkllJU ı~tırır. aararsız, tcıln hot •• tmDly~n bir HAt • le d b ., . uzaga 

na b" A-1 d Odun yığı- olup sın ıcr n ıı• 5'ikünunia çolı •ısa bır zamanda iade • bu urcdı ~ mıt r, er al fırka kumandanı miralay takıp eden bu zat, Ana •atan dail ir 

h 

n ır me.-e tutuyor ~·1 -*-1-..J: Bekir Sami Beyle temaaa selmitler~i deki ihtili.fın ortadan kald-ıl_, i '·-~· ının .. .. kf ve çan an o•-ylC"»· ~ yenıden d nçl $llrtce.k olan uytcuauzu tcmın eder. . ı . . . . ,. . . .. aı 1 '611,• ~- onune gıe ı lı ... 
1 

10 
.. • .. _,.,....,. _. • Fakat bu hldıae, nııhzlerı Eıkııehirde dırde memleketin aelimet ve htildil 

"'.'."'an baırahibi, kurt bat -n --'"" '""""· teyakkua •• intibaha anketmiıti. bir •n evvel kavupeaiona Mık ..... uı .• :· 
tok yüzüne kaldırarak: Atti knoll A.·0.. klm)'tYl maddel• fıbrikalart, Ludw~1$UWa •IRhi~ L l•ıiliz oslıerleri abluka ediliyor 1 d~rhal Muatafa Kemal Pat• ile nı•kine 

- Hünler, kralımız ,..Bleda ve .Bu :ırada, SiYaa ~reai de !~kkUI 1 baıında muhab~rey~ airi9tl. T•m -.kla 
~ll..I .. ~e bavlnrch. (l.otfr.n ••hıfc-yı çe"ırinııt) 
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Olüm BiKAYE ~ Kari lleltdWı ı ~ [ 

Halk Sigarası lstan· --------
bulda Neden 

Yolcusu 
İngillıcıde• 

iNCI GERDANLIK 
Muharriri: Frteman Willı Croftı -23 11 /11/935 Satllmıyor? 

ı 

Sir Conun Hizmetçisi, Zabıta Memur-
Memleket içinde sık sık seyahat· 

ler yapan bir okuyucumuz matbaa· 
mıza uğrıyarak bize dedi ki: 

Meyzi ile Deyzi İ•minde iki genç 
kız iyi arkada1tırlar. Deyzi bir 
gün parkta pembe inciden bir .kol
ye boluyor. Gazeteler bu kolyeyi 
bulup getirene mülıalat verileceği· 
ni yazıyorlar. iki arlıadaf verilen 
adrese gidiyorlar. Bm"an büyük bir' 
konaktır. içeri girince merdivenler· 
de bir genç kadın 6Örliyorlar. Ka· 
dın onlara dönüyor: 

larına Yeni Malumat Veriyordu «- Memleketin genel idare ba· 
kımından durumunda ayrılık. gay
rılık mevzuu bahsolamaz. Buna 
rağmen, inhisar idaresinin bazı 
mamulatı, memleketin her tarafın· 
da bulunamıyor. Misal olarak Halk 
sigarasını alabiliriz. 

Bir müddet daha müzakere ettikten 
İonra nihayet bu proğram mucibince 
harek~t etmeğe karar verdiler 

* i 

Stranraer _ 
Ertesi gün saat 7,30 da Frençle 

Maklang Londraya vasıl oldular ve 
kahvaltı ettikten sonra doğruca bat· 
müfettiş Miçele giderek İrlandadaki ve· 
kayii uzun uzadıya anlattılar. Miçel de 
yeni proğramı tasvip ettiği için Frençle 
Maklang vakit kaybetmeden Sir Con 
un konağına gittiler. Kapıyı uıak Mayb 
açtı ve kendilerini salona götürerek 
hürmetkar bir vaziyet aldı ve dinledi: 
_ Frenç evvelce vadettiği gibi olup bi
leni Ufağa anlattı. Zavallı Mayls'ün &'ÖZ 

leri yaşardı. 
. - Efendime el kaldıran o melunla· 
rın, inşallah asıldığını görürüm, dedi. 

Kartvizitler 
Frenç, Mayls'e doğru iğilerek: 
- Onların ele geçmesine sen de yar· 

tlım edebilirsin Mayls, bana, Sir Conu 
iki defa ziyarete gelen Kots'm adresi 
lazım. Onu hatırlıyabilir misin? 

Maatteessüf, bütün gayretlerine rağ
men Mayls bunu hatırlıyamıyar, kede
ı inden ellerini uğuıturuyordu. Frenç o
ııu teselli ederek: 

- Anlıyorum Mayls, sana kabahat 
lıulmıyorum. Fakat başka bir şey ya

pabiliriz. Bu adam, iki defa gelmİ§li de
'tıin. Her iki gelişinde de kart gön
derdi mi? 

- Evet. Her iki gelişinde de kendi· 
sini salona aldım ve kartı Sir Cona ver· 
dim. 

- Peki, öyle İse o kartlar nePede? 
Mayls bunu da bilmiyordu. Belki Sir 

Bu nevi sigaranın kalını ve incesi 
vardır ve bilhassa fakir keselerine 
çok elveritlidir. Bu sigara memle· 
ketin her tarafında bulunduğu hal
de lstanbulda yoktur. Asker siga
rası muayyen bir meslek erbabına 
mahsustur. Fakat Halk sigarası öy
le değildir. Onun için, inhisar ida
resının bilhassa nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim.» 

- Birisini mi arıyorsunuz? diye 
sordu. 

Deyzi: 
- Evet Leydi Doringtonu... • ~ 
Yabancı kadın gayet nazik bir la· 1 İhtiyar tefeci kadın: _ Gazete~ 

vırla: dm mı? O kaybolan kolye. 
- Leydi Dorington, fU sırada kolye imişi .. dedı. ,J 

Melçesterdedir. Bir haber bırakmak T 'ki .. JjrSlll .JI 
· · - opu topu ı JüZ .ı.""' ıstersenız... . b itli • ~ 

Meyzi, arkadaşına doğru iğildi: Bır~z canım sıkılarak eps Bafll' r 
- Ne? Kuru bir teıekküre bile mege mecbur oldum .. · 

mazhar olmadan kolyeyi tövbeler yoktu. • oı/I" 
olsun bırakmam, dedi. Genç kadın hili aöylen1Y fi 

Cadde DeGll Köstebek Yuvaslle Bu sırada kapının önünde duran - işi anlayınca kim bilir,_ il!' 
~ Dolu Bir Geçit kadın tekr~r on~ara döner~k.: caklar. Her halde 1&1'1f~1• 0~ 

Beyoglunda İstanbul tarafına oto- - Leydı Dorıngton muhım bir dıran, doğru yola sürükliYell ~ 
mobil ile geçebilmek için belli başlı 

1 

şey için mi görmek istiyordunuz? fının saçını başını yolacaktıf··· 
iki yol vardır: Fındıklı semtini ta- Belki size yardım edebilirim. Ben Ha! •• 

Biletleri gene o kızıl saçlı, uzun boylu kib eden malum cadde ve Tarlabaşı Leydi Doringtonun kızıyım, dedi. Levi gayet sakin bir tavırla: J 
geniş omuzlu adam almıştı yolu. Meyzinin içi birdenbire ferahla· H' t L.l! • _.. 

. .. - ıç zanne mem, aeu•• P""' 
Bu Tarlabaıı caddesınde, gun dı: G kadın birdenbire do°' f 

Talbot Tera• No. T geçmez ki bir çokur açılmasın. Son- - Oh! dedi; şimdi İf baıkalaştı. _eı;J ? N d ek ittİY--~ 
Sandi Rov ra, bu açılan çukur, üstünkörü ka- Bakınız! Fe. l... eki edm _ ... &dl J"~ 

b . h ld ı El • • k 1 · - az a ze a~ P' Belfa•t panır ve yol, çakıl çukul ır a e çantasını açtı ve ıncı o yeyı . • • • tab'--
Ad · 1 'd' F b b k 1 yukarı kaldırarak genç kadına go"•. rum. ·· Gazetenın ikincı • ..Jr resı yazı ı ı ı. renç üyük bir ıra ı ır. 0 

• • ? 1 te I""' 
sevinçle: B tt h .. b'" l b' terdi haberlerını okudun mu f u sem e, ergun oy e ır çu- · . 

-Tali diye buna derler azizim Mak- kur açmak adeti olduğunu bClmi- 1 Genç kadın: dıyor: • ~ 
lang. Al oku. yen bir §Oför, tesadüfen buradan -. ~aa, annemin kolye;i! .. Ne iyi. • ~<- Birinci ~ab'ımızda, .~~ "-' 

Talbot Teras sokağını herhalde bile- mesela geceleyin geçecek olsa, aks Ne ıyı. !"lerede b~ldunuz. sının kayboldugunu yazdıs~~;.ıt 
ceksin, dedi. ve yay kırmak, çukura düşmek gihi Meyzı mes.eleyı anlatınca, . g~nS Dorington matbuat bürosun• -M~I 

Maklang dütünüyordu: k b'l d w•l k d .. d k k bo'-- ko11~ arızalara uğrama i~ten ı e egı - a ın: tup gon erere ay uuı 
Talbot Teras? Vallahi ömrümde böy- d' K ld k' .. d" 1 · d b l _Ya' dedi Size son derece mü· I b" k ld :r.mu ~~ . . . . . . . ır. a ı ı gun uz erı e u .. c:. • · · · · ının ır opyası o Ue-

le bır sokak ısmı ıtıtmedım. Maamafıh d h b'l k .. k" 1 te•ekkiriz Mükafat verileceğine k l . b k d ki b ai 
h • t fi k b'I d d' ı an ra at geçe ı me mun1 un o a- :r • •• ı 0 yenın an a a uau 

daz 

§e Frm o ~-ra arını pe ı mem, e ı. mıyor Çünkü cadde caddclikten dair olan ilan galiba yarın sabahki b l d w b'ıldı'rmi•tir" » ,Jl.J/ 
renç gulerek: · • k k F k u un ugunu ••• ..,. • r 

Con bunları cebine veya masasının çek- - Zarar yok. Herhalde sizin müdi· hergün bir parça daha çıkmaktadır. gazetelerde çı aca .. . a at... Ne o? Üzerine fenalık Jlll 
mecesine koymu•, belki de yırtıp kaiıt B 1 d' · h t azarı di!r Çantasını açtı. 

:r riyette bilecekler. Şimdi vakit kaybet- e e ıyenın assa en n .... • b l rum? ... 
•epetı'ne atmııı.tı • ' . k · · lb d · f d" - Fakat c.unları lutfen ka u e· 0 

;% • meden Reynıye telefon edelım, dedi. atını ce e erım e en ım. . . • :r • • • d b 
Her üçü de tekrar antredeki port- B' I · der mısınız? Sımdılık yanım a u 

.. .. .. . Frenç, masanın Üzerindeki telefonu n· §O <'T İ~ l' B • 
mantonun gozunu, Sır Conun yazıha- k B lf t k . . . d' kadar var... ki yüz ıra... ana ıs· 

. . k 1 . . d 1 B' k avrayıp e as mer ezanı ıste ı ve * mı'nı'zı' ve adresı'nı'zı' so"yler misiniz? nesının çe me erını ara ı ar. ır ço ·b .. f tt' R • ·ı ·· ·· k K 
. . aımu e 1§ eynı ı e goruşere ostın M I 1 D 1 b b • · 1 .. 

kartvızıt buldular. Fakat bunların ara- d . . d' t hk'k t 
1 

Tifo ese es ne a r Annem tabii yarın sa a ıızın e go· a resını ver ı ve a ı a yaptırı ma-
sında Kota'ın kartına tesadüf edeme- sını rica etti. İstanbul Sıhhat ve içtimai Yar· rüşmek istiyecektir. 
di'ler. Nihayet Frenç, Maylae dönerek: dım Mu'"du··r1u··gwu··nden: 7/11/935 Banknotları Meyzinin eline sıkıt· Evden çıkarlarken Frenç gayet neş· 

- Sir Conun üzerinde bulunan el- eli idi. Maklangın koluna girerek: günlü gazetenizin yedinci sayfasın-' tırdı. Kolyeyi ve kızların adresini 
biselerin ceplerini aramı§tık. Böyle bir N da (Tifonun bir sebebi anlaşıldı) aldı; onlara te§ekkür ederek ellerini - e tali.. . Ne fevkalad~ tali ... 
kart çıkmadı. Sen onun diğer kostümle- Kota'ı bulduk mu i~in yarısı bitmi~ de· başlığı altındaki yazınız okundu. sıktı; bir müddet merdivenin ba • ı 
rinin ceplerini temizledin mi? mektir, dedi. Halkalı ve Kırkçeşme sularının ıında durarak mütebesıim bir çeh· 

Bu cihet Maylııin Aklına gelmemiıti. mülevves olduğu daha evvel anlaşıl- re ile kızların arkasından baktı. 
K d · · d ı b' 'kl'kl Yataklı vagonu kim tuttu? d en ısın en umu mıyan ır çevı ı e mış ve keyfiyet Urayca gazetelerle Kızlar köşeyi dönünce o da mer i • 
hemen efendisinin yatak odasına koıtu Fakat Maklang dÜ§Ünceli idi, ve bi- halka müteaddit defalar ilan edil- venlerden aıağı indi ve öteki sokak· 
ve dolapta ne kadar kostüm varsa hep- ı raz sonra da bu düşüncesini ortaya attı. mişti. tan bir otobüse atlıyarak ihtiyar te· 
sini toparlayıp Frençin önüne yığdı. - Bir nokta daha var Mister Frenç. Tifo vakalarına gelince günde feci Levinin evine gitti. 
Fre.nç büyük bir itina ile kostümlerin Sir Conun yataklı vagonunu kimin tut-
birer birer ceplerini aramağa ba§ladı. tuğunu bilmiyoruz. Bunu ev halkından beş vakayı tecavüz etmemi§ ve son * 
Nihayet dördüncü kostümün yelek ce- kimsenin yapmadığı meydanda. Sir zamanlarda bu miktar da azalmış- Ayni zamanda hırsızlara yataklık, 
b- d k" .. ··k b' k tır. Keyfiyetin tavzihini saygılarım- h f • d 'd' G k ın e uçucu ır mu avva parçası I Conun bizzat gidip bu işle uğraşacağını yapan i tiyar te ecı ev e ı ı. enç a-
buldu. Bu Kots'm kartı idi. Üzerinde tahmin etmiyorum, dedi. la dilerim. dını mütebessim bir çehre ile karfıla-

Müsabakah 
Hikayelerimi~~ 

İki aya yakın bir sam•~ 
neşretmekle olduğumUS 111 ~ 
lı hikayeler serisi bitti. Ok~' 1 ~ 
rımız bu hikayelerin ~nu;d,, 
ki.yenin neticesini tahnun 

1
.,.. ,.aı 

bugün akJama kadar adre- .,..~ 
likte «Son Posta mibab•~ ~ 
yeler memurluğuna» kaYd~ 
hanemize göndermit ol•~ 

. Hal varakalann~ . ,,.JI 
ak1amına kadar )'efift'' 
göndermeğe çalııını~. 

Artür Kots İsmi ve aşağıda, sol tarafta ! (Arkası var) lf dı. Genç kız sevincinden yerinde du • 'ı 

saat bilafaaıla devam eden bu telgraf batbaşa vermiş; son, en son bir çar::. Okuyucularımıza ramıyordu: 
· • C 1 - Vallahi Levi.ciğim, kendi kendi- -----~===~-• muhaberesı, bir çok hakikatlerin ve bil- larak bu vaziyetten silkinmek istemişti. 9V8p arımız VnMI, elya1l, H .. adlt n ~..Alı 

hassa Ferit Pa•a ile arkada ... larının yap- Fa!<at her düşünce ve mütalea, aciz, zil- 1 mi öyle takdir ediyorum, öyle beğeni- _.-· 
" " İstanbulda Tursun Aliye: d · ı ş· d' Eski Zabtiye, Çatalçetaı• 

tıkları cinayetlerin ortaya dökülmesine let ve meskenetle netice vermişti. Ve yorum ki, tasavvur e emezsın. ım ı I S TAN 
8

U1. 
sebebiyet verdi. nihayet (Enişte Vahdettin), (Kayınbi- - Mektubunuzdan bir mana çıkara- bana fU elceğizlerinle küçücük bir ser- 1 

raderi Ferid) e: madık. Daha tafsilatlı ve sarih yazı • vet sayacaksın, dedi. Mustafa Kemal Pa§a; 

(Millet; kavi, müdrik 
kat'idir.) 

- Yapılamaz ... Artık hiç bir şey ya- nız. _Ne için? 
ve azminde pılamaz ... Sada~et~en çekil.. ı .............................................................. - Beni dinle, bu aktam Trentino • 

cevabını vermıştı. ,iH!! .. k k 'ki 

1 
k -. nun lokantasında yeme yer eu ı diyor; artık milli hareketlerin en ta

bii bir mecra dahilinde, hedefine doğru 
en süratle yol aldığından bahsederek; 
Padişahın da amali milliye kar§ısında 
ba} iğmesi lazım geldiğini ilave ediyor
du. Halkın lisanından söylenen bu söz
ler, hiç §Üphesizdir ki hakkın kelamı 
idi. Hakkı tanıyan Kerim Pa}a ise bu 
hak sözler kartısında iğilmi1; 

(Millet, Alla hın emrini ifa ediyor. 
Hakkı olan saadet ve selameti bulacak· 
tır ). 

demit ve çekilmişti. 

* !!u hafta yeni çt a:-ı kitaplar 
JI r J'ızLrt .. ııi lıır lı -t· · So. 21 jgenç kız girdi ve perdenin arkasın· 

Ertesi gün (2 te ... rinievvel 335-919 d k' t d 1 E lA 1 " 'j'('ıd\ 'l'A11Al ETi 1'AHl1IlNI~ a ı masaya o ur u ar. vve a on arın 
per1embe) intişar eden akşam gazete· Id d' f t 

01·:;\EL Bllt HAl\IŞ Fi. l konuftuklarına a ırıf etme ım, a • Se leri fU kısa havadisi neıretmi~lerdi: , K 
]Jr. Sıum .Ahmet l•.ıkuıı 50 kat bunlardan biri «pembe inci» diye r. 

Damat Ferit Pafa Kabinesi KA HIZLIK 1 hafif bir çığlık koparınca kulaklarımı TORK.IYE 1400 750 
l.tila Etti tP.daviıinde en son ıııul 20 kabarttım ve söylediklerini dinledim.ı> YUNAN

1
1STAN 2340 = 

(Dün öğleden sonra meclisi vükela ber- nr. liaaan Ferit Oanaever 1 D d' İk' k d SCNEB -;!;2ıiiiı7a00;.::::11ıır;ıı ..... -e ı. ı genç ızın arasın an geçen - . J,cl 
mutat inikat etmi~ ve saat beş buçuğa doğ- MtA!\~IZCA • 'l'ÜHKÇE 400 1 y ' d r }.• 
ru damat Ferit Paşanın ahvali sıhhiyesine muhavereyi an attı. e sonra: Abone bedeli peşıD~ttul" 

b . . ·r d. w 1 Hesiıııli lıiiyiik dil kılazuzu _ Onlardan evvel Şarland Skuer • değiştirmek 2S me nı ıstı a e ccegini söy emesi üzerine is- cilt 2 
tifannme tanzim ve rüfekası tarafından -

111
·->.-.• -1 :--,,~1-5-1 :'-,'-[F_______ deki evi gittim ve oralarda dolaştım. - .... il,_;~ 
..... 1' .:.' Celen eflr•k ıerl fi-' 11~ iın7.a edilmiş v«; geç vakit Ferit Paşa tara- <°)(:ltETMENlN KİTABI 150 Köşeyi döndüklerini görünce merdi - H&nlardan mea'uUret

0
•.,.,,.,,,. 

ASONE 

fından atebei mülukuiıeye takdim olun - Ci t 2 • Salim Siret venlerden çıktım ve kapıyı açar gibi Cevap için mekluplara ld r" 
• muştur. l' f 1 . yaptım. Leydi Doringlonun kızı oldu- pul ilıi vesı lAzıa> ·~· Damat Ferit Patanın beynine inen Zatı hazreti padi.,ahi, kabinenin istifa _ 'l'ılrk •eyleso lacı anto OJisi !50 

h • d b · J) ıı·ı ı z· Ülk gwumu söyledim ve avaller adamakıllı 41 ezımet ar esı; artık bu haris ve anut namesini kahul etmişlerdir.) r. 1 m .ıya · eıı Posta ilutusu ı 'j 

* 
batı İyice sersemletmitti. 335 senesi te:f
rinievvelinin birinci gecesini Yıldız sa-

rayında geçiren Damat Ferit Pasa, geç 1 
v.a.kitler:e..,kadar Padi1ah Vahdettinlo l 

Çemberlitaş 

, 935 / 11 / 10 
Ziya Şakir 

-SON-· 

Aııadoludan ıipariş alır ve gönderir. 

YENi KITAPÇI 
Ankara caddeııi ~o. 85 

yuttular, dedi. Telgraf ı Sonpo'tt• 
ihtiyar Levi elini masanın üstünde • Telefon : 20203 

ki gazeteye doğru uzattı. 
. G~~ç kadın yerinde duramıyordu: . ......... . 
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-lndalİ Bifeleriadea 
Yıldız Sara11aa 

0 
... H r hakkı mabfuıdur •••" 

Taİib··y~;aş Yav.ış Genç Doktorun 

~O~ POSTA fldnci Teıria 11 

Zabıta Köıesi 

Yeni yeni Dolandırıcılık 
Usulleri Tiiredi YÜzüne G:·ıer Gibi o:uyo~du 

~>:: .. :::::~ılsçdo:~ktiji~:t~::E:. Bazan Mektebe Girememiş Bir Ku"ltu··, 
loz ..ı~~ Onunla konut- ora -T- 1 d la 
lbak Y&fl uııınuuuıp... ran hissi uyan•Hfb. Bu .~P e e a- A 

nı;d.a.m,ı;. . p~::::ç~_::n:: Aşıkı, Bazan Bir San' atkir Şeklin-
Ali Sedol ~ ,..._ini Kendiıile görütmiye can atan diğer d K ç k v M 

'di!°" ..n1ri bu sözleri mevkuflarla temastan çekiniyordu. Ha- e arşın JZa J an e er ha• 
Fakat Mehmet aga, .b. . e -urlarınm en ehemmiyet d . ek • t • ornıuf gı ı pısan • .._ ••• 

uyrnak ve İfitm .. enııY 1 d dikleri ~y de bu mesele idi. Bur • t • • B 1 D • k k t ' 
~,~. çevirmit; .-•enin kat• attır ·- :~nu şuraya buraya ıokan; ba,ına ar- m e 1D1 Z e aş V Ura D ara l a • 

... 

gı: =-.:..... Yahm bu olamaz. kadaşlannı toplıyan, yayı~ ye f8 -
Çü lrii, cham harp olnnyan mevkuf- mata yapan mevkuflarda~ hiç :

1:· . Bir kaç gün önce; kendiıine ma- ı ııldıyor: - Kıymetli bir ıan'atkar maddi la; h' b' . hariçtekilerle konusa • mıyo"'l~r; bunlara ıık ıık ihtarla . • hye memuru süıü vererek elliden - Reuamım!. Mütkül va7.İyette ıztıraplar içinde kıvranıyor Jım .. 
r anB ıçdaırıb,. be lsa bir sey.de- lunu· orlar; dinlemiyenleri derhal bır fazla ev ıahibini dolandıran, tanın- kaldım. ni gizlemek mecburiyetindey . . i~· b:• 

tnaz. ura ' ır n ° m, · Jardı k' 1 · b'l k f k b' ' • iil Faka bil ki zincirleme ola- loca kapabyor • . • mı§ ımıe erı ı e a eıe oyan ır Bakıtlarınız ona çeniliyor: Par- pir ... Kendiıinin yaradıht huıuı-. 
tak.. . ~~unu . de 'birka Pi var- Doktorun ağlr ye aakin bir hayat~~- adam yakalandı. makla taraklanmıı kabarık bir bat; yeti yardım dilemiye mini ... Ontl 
dır bepımmn petm un i . çbi~z aa _ çirmeıi, vaziyetine kartı müteY~~- B_u ~ô.diıe.bize lıtanbulda.y~~ılan e~~afları gölgeli, d~n ve mana_lı ıeven bir kaç doıt alakadar olmaaC 
h • Hele, Valde ban . çın, t' _ ne davrnnıp diğer mevkuflar gibı iki- yem hır nevı dolandırıcılık ııını ha- gozler; ıakalları hafıf uzamıf hır 1 büyük bir ıan'atkir b" dehA ah 
?lı ol. Bafka, aana ne~~ 1~ ıre de birde ,ikayet etmemesi; onu ha • tırlatmııtır. Bu dolandırıcıhk hal- yüz!. Belli ki bu genç bir aan'atkir!. vola ak s· · d ır a m • 

)ılll.. Tahin helvası, akide ~':' ... ce- . diğer inzibat unıurlanna .Ja kın güzel ıan'atlara kartı duyuduğu Eliniz para çantasına gidiyor. Ta- J c ı" · ~zı~ h ~k·· b . • 
\'İıli ıucuk, paatımıa1 erik patılı ıe • p1and~nı~ ti aempatiyi istiımar etmek ıuretile bii yapacağınız yardım bir dilenci- h·ı ft~l aktan du 1 a . .1 u §ekılde bfl 
~ . sev ırmıt · 1 k d B 1 .. 1 1 w d k f k ı e ı e an ırı maga çalıııhyor vı 
er ınıain?.. . O d'" t gün bu ıuretle geçmİfti. yapıma ta ır. u uıu ıon gun e e ye yaptıgınız an ço ar lı ... O, de- k d I M l l l 

An 
· ıste· ç or ' " k d d I .. .. d" an ırı yor... eıe e ya nız do aJlll 

- Annem •• Annem.· nemı . b-L bir ka-.... ravt••u gelmiş: gozc çarpaca erece e a mıf yuru- vam e ıyor: d I d d w.1, B l . Bır sa mı ...... ~·-T •• •• B b' k k ,_ t" ırı an para a egı .• u usu aanıı 
tını... fendi Çabuk seni binba- muıtur. aıına ır me tep aıKe ı - Halim ıizi §Üpheye dütürüyor ' A . ' . ' 

Diye hıçk1ra hıçkıra ailamıya batla· - Do.klor e. . . geçirerek iıtida paraıı dolandırma- d"ğil mi? San' at kıymeti anlafılmı- at 1 ve san ,atkarları~ızıA hır nevı ala• 
tn fi Nazmi Bey iıtıyor. ğa kalkanlarla eıkidenberi karııla- b · meml kett ' tkA ça h§, ıan at ve san atkarlar namına 

1•tı. k il Demifti. Binbat• Nazmi Bey, divani tırız yan 
1~ e e aan a ar ne ahlakıızca iıtismar!. 

.~ehmet ağanm vücudu,~~--- ı.arbin en mühim bir umuru idi. Bü - _· Haıtahaneden yeni çıktım; pa- yaı-aM nh··· -'-'-'"-'--le d Şüpheıiz ki bunlar da birer aan 
hlifti. cL_ı_ __ c1u~-•-•--- uaa-• kA. I . . ak· 1 · • .d • a çup left:KIWl'"lla' yanınız an tk"' (1) h 1 h b.. . ..k ~ GllJUIU,,._.. ır1ar ih _ tün zabıt atıp eruıı ve evr •f erını o raıızlıktan memleketime gı ernıyo- • . . _ . . a ar · e e er ırının mu em-

- Allahım .• Sen bana sab !...L- edi ideta heyetn :nizmıı va • uzakla,ıyor. Fakat amn ıçın ikı zıt mel birer aktör oldukları oynadık,. 
dan kur. IWK1I' yor, rum... d b -·•--

lan eyle .• Tez günlerde ~ 1 - zifesini ifa eyliyordu. diye sızlanan taklitçileri de ıırtık duygu arasın a urı1~1ıyo~: 1 ları rollerle sabit. Reaaam süsile do-
lar. itte, aayei J&banede yuzbat• o Doktor Ali Sedat, kalbi acı acı çar- tanıyoruz. Anlatmak istediğimiz ye- Genç gerçekten ~an a~s~ mer- 1 l~~dırıcılık yapanla~ iıe en ziyad• 
durn Bunca n=---'ar taktım. Ya, 111em· ak N . Be . od 'tını" • d l d Ik 1.. klen bun hamet, dolandırıcı ıse hıddet. ... goz boyamakta mahır!. l ·. ıııru» • ·~· ha _ par azmı yın asına ıı f; u- nı o an ırıcı ı uıu u ıe - . . .. . . . .. 
eketinıde bir redif zabıtliği.. Ya, uk bir beniz ve titriyen ellerle içeri lara benzemekle beraber güttüğü U· .. B~r ba!kası, bır batka yerde onü- Kendısıne resmıye! veren dolanır 
hiaaı ile bir tekaütlük... ç. . ti aul itibarile ayrılıyor. Mesela bir nuzu keaıyor: dırıcılarla zabıta alakadar oluyor. 
Odanın aojuk v• ıert duvarla~, gınnlf j . Kal li Bir Binbatı kıraathane köıeıinden duvardaki - Aktörüm!. Ketumiyetinize gü- Böyle ıpeayal dolandırıcılarla savat. 

lıı~klar arumda, Ali ,Sededm ...., N ~'8 y ~oktoru ıörür ıönnez, tabloları seyre daldığınız sırada ya- ı venerek ıize baıvuruyorum.. ta halka dü,er. Kulağınızda bulun-

bir fıaıltı gibi aksetmekte idi: • elin=~al:~i bırakmlf, gözlerindeki nmıza biri ıokularak kulağınıza fı- içlerinde daha yamanları da var: sun!. .. 
.._ Pekili... Hiç olmazsa •• Sız ona öalüiü ~· doktora tonn1,.a .. --========..:.::============--

titıeniz .. Benim, illi oldujumu söyle- • m ' Bulgaristande Almanyada J Lehlstande 
le • •• • ' .. , .. _...,. -

~:::::::==:;..;.. =~:.::,:~m,;n;um.?. ilk Bu,~gar ~is~si Hitler Her Şeg- Yahudiler Aleyhin .. 
""bakını,: - Siz doktonnUflUDUZ, öyle mı?.. T es ıt Edıldı d E l v. t G y -Kaıdefim! .. Se~fUbpıdanç~ - Evet efendim. Sayei phanede, Sofya 10 (Ösel)- tık Bulsar JUeai- en V1Je n.uvve de österi apıldı 
~z, hafiyeler pqıme takılırlar. bu- diplomalı doktorum. nin yüiiac:G :y1hla.tilllü mU....ltetile, lazım Digor Vartova 10 (A.A.)- 1932 aeneıln· 
te,e gidiyor, kimlerle komıtuyor, Nazmi Beyin yüzünde garip bir te- aıüeıdlİ V. Aprilofaa anıdı, G.ı.rovo- · • llıda•-· kun_.-1.._ acaha chpn lif I 1m· • A-1-&- .. 1 .. ~A-t'k tar.. L"'--l 1 Miiaila 10 (A.A.) Hitler 9 :n..-- de Vılnede çıkan bır karıaJ&hk eına• 

ili mev ruuu... IMısaüm hutu e ıe Jtti. acıa ıoz e- da geçea lfUD u .. 7.. ve,.. ... ere - • --r d y h · . 
ll'Q tatıyor diye; buraya döniinCİJe ka· • • aldtiı manah taTD"la: açılautbr. &.rada BaılNalı:aa AndreJ rin 

0

1923 ölülerİIÜD babruıaa anma tö- 11n a a udıler tarafından öldürül• 
el... b.m Wr adim attırmalar· KJtla • rmn Af • Burada koaUflD"*D uıu- To,ef, Kültür Bakanı General Radef, ren~~-- parti tefleri karpaUlcla aöa aöy- talebenin iatirabati ruh• için yapılan 
dlb .ı.... L:- L.!ı~e Jllllllelip te - erm.. . Finan• Bakanı Riyukof ve Tüıse Baka- ledıgı aırada «Almanyanın her türlü l>ir ayin eanaamcla Vartova üniveraitec 

Çuuım IDh uu uuu• •~ ~•ıın. K !!!-of •~ d Fil"L-..a- kalkınmaaına f ··-1 
.. d ı ti ~-- • ödü• .. L--• _.. ..-~ Dl araı- ve -7• aa, •--Of ena goue ıoren ev e er . d •dd ti" Y h d' 1 b 1 LıL ~ ve a.imı diye • ~· __ _._ · • • .: y ara tekrar f 11n e t• e ı a u ı a ey tar ıiı -iL._ rece..... ., ....:..&.. • D~ iltem•,..- • IO TırnoYO ft f albnyeclen aelea on binlerce etra ımızı aarmııbrı> demit ve aözlerine . . • 

~IJJH göjıümün üJliiDe ~' •nı:- IOl'SuJanna devam etmİftİ. halk hazır bulunmuılardır. töyle devam etmiıtir: dıeelen çıkmıfbr. Zabata Wr kaç def• 
l'ilaı; ıene öylece dönıiip ıelirim· f.ier _ Doktor Cord Bey ilminde bir ldr- .. naaanda lt.atipler, iUı Gabro- <•El• Ulilı balmnmclan bvvetll o- kunetle mthlahale ebneie mechar el• 
laö,ıe yapmuaydım; timdiye kadar .ıoldor tanu" dllllftlZ7. vo liaeainin Balpr Mliklil ve ilerle7iti lur.aa~ Y•ııyabiliriz. Buıiin Alman mil- mut ve tevkifat yapmıtbr. Bet Yahudi 
dejjı böyle ıırmalar dikip nifanlar tak- (Arkaa nr) için bir çok uluaal kahramanlar yetit- leh .. ,....ı ve aüel idaresinde ve iç ya- ta•-L- :...ıd• tt w 1 -:a... 

--Lh••n b h • 
1 

d. d L..!_I• ııwuııı: cııu ı aure e asır muame e ._.. 
._k; ben de bmada)ôler ribi ~- _.. -· ..•. • ... ..- .. • • · • • · -_:-- tirdiiinden a aetm~t er ır. f&)'1fllUll 0J'•pmn a •ırııktlr. Almanya• .. . . . • w• 
·- . . H Yalnız bir a 1 ...._ .-AA ) Aınt açılma t3reninclen eonra Baı•- DID yem laayraiı ••ilam bir auretle mutlerdır. y abudı talebe bırlııı bUro 
.... tuna gıderdim. ...... Tnafaftll •r, uwY•u•r - . .. . . . ..... __ ;...:., j 
ley Öm . de ki yapmadıit- .~ • kan Totef, hükimeün ıç •yaauı ve ,... 0 -,...-r-·• sunun camları kırtlmııbr. 

var. riim mae:e ...... "z Talebe Birliiinin Kcmgresı Kaldı ni kaauau uaaiai balclcıncla 'bir aöylH 
tna sana yapaynn •. Şu ~ v ıo Dün Halkevinde Talebe Birliii ydlık de 1taluan111Jlar. 
)llflarının babn içuı, bızım koroglunu ._ ,.; .ırtedileeeldi. Maenen tophınb Bulgarlar lriiltiir itlerine 
~nnene gönderir, burada rahat oldu - ::: ıelip bir hayli ıreçtiii halde ekseriyet önem vmyorlar 
tunu haber verdiririm. Söyle bakalım, f 1...- edilemediiinden haaaya bll'alaldı. Sofya 10 (ÖZel)7 ~·~Kült~ Ba-
e11in' ed 1 ~ • _ ••... • · · • • • • • · • • -- · · ,_ bnlaiının bu aeneki hütçeaı 785 mılyon 

D~z ner e • ·• . t" ı D ibra h 1 m Zati 01ara1ı teat.it .dnlllİfM t1e 1so milyon ı.. 
.-aya..__,,_. ıye cevap verm•t •• r· r. !_ .. aı • .:ı-: .. ;. * Belediye karı·ı .a Ja Pıyerlotl ----

Mehmet w kanlı batar ...ia • cada .. iade No. 21 Yunan Kiralı Mu•ollnl 
L~ .....- . . 1 Herıiia 6t.eclea ıomra haahıları•• ile GllrUtecek 
~ı, doktor Ali Sedat için bir nunet lef- \, kaltul eder. Londra 10 (A.A.)- Yunan Krab 

lriı etmitti. J,ini çok iyi .. 1en Mehmet ,,. perıembe siiıril band- hareket -.. 
'ia, eline seçircfiii bu hedava doktor- cek " P..W• iki ... kalacallbr. 
dan azami ıurette iatilade etmek için Kral, ..tan ~ya Pl-=-11, M ..... 
onu bot tutmıya karar waı:zittiı. lniJi ıe.ecektir. 

,. ••• Posta -FIATLARI 

lııir 411.!:.-•--..aa..:-.- ... Kral , ....... c1 •• 
Bu~ ae1ea me~ aım ~--.-

ioca:ra ko,.....ı.. laiç lr;iwe ile ..... • ~k ltaltaıile ••••• .............. 

iLAN 

1 _ Gazetenin .... yuuile 

lunmmak. p,..t ada bir ..-.ıel al&u.- •_ir_ .... __ t _etl_•_cıe_k_H_··-·-------
da ... ..........- ıa..n ır' 'iii ._...; Prafeınr K. KDmllrclyan'm 

bir ıütünmn iki ıatm •Jı 
( ıaatim) ıayıfrr. 

1 _ Sayfuın• ıörı •rr 111-

M_L-_ -v ~ 1 •• lııiie oWn= ~ ___.. - Hesap, muhuebe ve ticaret kitaplan: 

kadar bu kayıaJ.r eım..le .... iıı; MI- Yei harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 

timi• ili• flatı ıuıdardırr 

ta bir dereceye kadar da raham. t...m Ameli ve taıidi U.~o 3S 

etınitti. Aktam ve sabah karavanala- Yeni muhasebe uaulii 122.5 ·rı 
.. ,,. .. ,,. .. ,, . blj_er ::;;. 
ı 

, ~ .. --
l'lnda etlerin yag"'lıca taraflarından a • T.carl mal6mat '" ballkaahll 1 O' 

l.ktilat ilmi 87,, 
400 250 200 fOO 80 ao 
Kq. 1 ""· "' .. ""' """ "' .. 

)ırtarak doktora gönderiyor'; ara ıua l~liıaa• muhuebeleri 17' 
hnına iki posla katarak avluda hava CS-ket, sanayi, ziraat ve baua) 

. 
ı - Bir 1&ntimde ...ıi f•> 

' 1-· ·· d · d T' rf h h-·p ·-ya gon erıyor u. ıca ve ma "'-
.. l ..a&ıı, yavat yavl.f genç doktonm Zı'hni hesap kaideleri 

y~~e güler gibi oluyordu. Melunet Yeni Lds..._ C91'nll.n 

'!"Y• '\Jewdiji ~lar, oWukça iyi taİr liatlıca ;~~~ 1 

toıtetıni.). IMitlamıfh• Sabah, akfUD 

keli.. nrcbr. 

4ı - lacM ... kaha yasalar 
wtacalder• ,.,. ... 
.. aaimle öiçilür. 

. 

70 
20 
56 

SON ICADLARIN EN HEYECANUSI y 

L. T. PIVER' in 
TALK SIZ 

MATITE 
.,..., 1 

t· Kat'ı surette .... 
• dtr ; bu alet' her 
aaıuı•an•ı..faltat 
ender elde edl· 
len pnç çehrelerin 
.......m w kadife 
............. ae'min .,.,, 

GÜZELLiK PUDRASI 
4· Yuıe fevkaft· 
de Htlsak kabl· 
lireti olmuı apor
cuların pudrası olın• 
aını aucib olm~. 
YüzOnlzdcn eaW 
balıf bir po•,_ 
ötlt'dn aonr• da 
yınc Wf bir ponpOlt 
rcçlrlnlz ı lfte bO• 

2· Cilde yapıtmaz ve tün bir rOnün tuvılctl. •.• 
pllkıa.• Ykude ıefüıuı; b., 15· Tamameft n1utedn ,...._ 
tfın çehre Ozcrındc ıynı kılın· atrdt'n mürekkeptir ve her cılde 
lıkta ıltıaak eder Ne bır yerinde clverı,hdır . 
bir kabartı. ne bir yerlıwfc bır 6 · Gizli ve hot k•kusu 
ebıtı:ntı: f6rtlrdnlL ıııın münıehabınn olan kolna• 
• El ile dobneJ~ his• •ala ahtnklı aurette birlet•ela 
aedllmez ; çGnkll, en aon ve onu kapatmıyıcıktır. 
laaddını kadar mce elenmlftır. 7· Ahı aıuhıelıt rengi vardır. 

Pırflm6rt l. T. PIYl!R A. Ş •. lstanbul Şubesi 
• Şltll Ahmel Beı ıokık No. 56 . T eleton : 430U 

Dr. iTiM VASSAF tıaeta~~~: v~u-~ııl•81ft 
Ce;aJ•,_ ~ Oı- ep..a .. aı Tel. 2l0Jl EY. K .. cl& .öy M .. hırl1• ller ••ll.Jl le-. ıkl181 
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•so gramhk •mbalAj 

TURY Ati saf, hazmi kolay ve bütün yemekltr 
İçin kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, atef tesirile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY A(i ile piıirilen yemekler çok lezzetli 
olur • .. 

TüRKiYE YAG VE MAMULATr 
S4N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul • lzmiı 

l, ______ ı._t,_•_n_b_•_•_•_•_•_•_d_IY_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._r_• _____ I 
Ketif bedeli 999 lira olan Sel&miçeıme • Maltepe - Kartal • Yakacık 

yollarına arsıulusal yol ipretleri konulmaıı pazarlığa konulmu§tur. 
Şartnameıi levazım müdürlüiünde &örülür. Pazarlığa girmek istiyen-
ler 2490 No. lı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı veıika ve 75 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18/ 2 inci tef
rin 935 pazarteıi günü ıaat 15 t• daimi encümende bulunmalıdır. 
· · <l> (6839) 

. ·- .. -- .. 
Hem kendisi ıztırap çekiyor, 

Hem de başkalarını üzüyor. 

~evasız bir dert mi? . / 

Hayır, Birkaç ka~• 

GRiPiN ' 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

,,, - . 

ORİPİN 

-

Bütün ıztırapları dindirir. 
Dlf, adele, bel •lr1lar1nı, UtUtmekten mUtevelllt aancı 
ve aızıl•r1 keaer, Grlpa, nezleye kartı çok mU•••lrdlr. 

GRİPİN: RRdvolin dit m•cunu fabrika1ının mUtehuııı 
kim}·agerleri tarafından imal edilmektedir • 

• - .. - - .. -

KuıtUyll yaatak yUzile beraber 

75 kuruı. KuştOyll bir ıilte, )'01'4 

ıan, yaıtık takımı 25 lira, kuş· 

tUyünüa kilosu 75 kuruıtur. 

KuıtUyii 1&!on yaıtıkJarı bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilatı Gal•ta Posta lrntuıu 1255 

G•zl Y•hY•P•t• Vakfı 
MOtevelllllAlnden : 
Kadırga çarıı11nda ve cami kar

tısında eıki 34/1 yeni 6 numaralı ev 
arttırma ıuretile kiraya verilecektir. 
lıtekli olanlar ikinci teırinin yn·mi 
birinci perıembe günü yüzde yedi 
buçuk pey akçe.ile lıtanbul evkaf 
müdürlüğündeki encümene haıvur
maları. 

ADEMi iKTiDARA 

FOBTISTiN 
ıörülmımit il&9tır. Yorgun vücutlara 
gençlik, dinglik ve yaıamanın H'Yldni 

nrlr. Belrnııldifini ı•çirir. 

Türkiye halkının 

99 u 

RADYOLİN 
kullanıyor ve Rar:yo:in 

kullananların 

O/o 100 Ü 

ayni hükmü veriyor : 

RADYOLİN 
daima en 

mükemmel diş 
macunudur! 

İnhisarlar İstanbul Baş Miidürlüğ~;n~ 
içki ıatıcıhğı tezkerelerinin hükmü ikinci te§rin 935 11ıı.-~ 

bitecektir. Yen il emek gerektir. Birinci kanunun birine kac:lat .. ~ 
ıini yenilemiyerek içki satanlar kanunen ceza görürler. ~ j 
mak için Beyoğlu satıcılarına ikinci te§rinin 15 inden 22 ıı11Ct 
ve diğer mahaller satıcılarına da ikinci te§rinin 22 ıi11d~ 
kadar gün belli edilmi§tir. Son günlere bırakılmıyarak 
vurmalarını dileriz. 

Gelecek ıatıcılar eıki tezkerelerile nüfuı kağıtlarını ye bitd' 
raf beraberlerinde getirmelidirler. u6751» 

# .. B:rkaç gUn daha sabrederek bir • 

IPHiLCO 
RADYOSU ALINIRZ ,.~ 

8u ma!dnaları yap•n dünyanın en bUyUk 
fabrikası " PhUco Radi o & Televlslon corP" 

geçen ••n• içinde 

1,250,000 
Radyo makinası satmıttır. 

Bu rakkam, bir tek radyo fabrikasının bir eene içinde yapmai•. ~ 
oldııtıı en çok aatııı ifade eder. Bu rak:kamın doğru olduğunu JI _ 

reımi v11aılc; adresi aıafıda yazılı umumt müme11illikte iıteyeoler• 1 

HELIOS MÜESSESATI, lıtanbul • Galat• 

Lastikçi 

Hüseyin 
Güzel 

Posta kutusu 1400 - l'f>I. 41105 

R.G.A. 
TRAPEZ 

Me,huru alem olan Trapez markalı lastikler, §OSonlar ... • 

taze mal olarak bu sene getirmİf olduiumuzu çok saygılı ırıiİf~ 
arzederiz. Trapez markalı lastiklerin bu sene gelmediğini .c;yli ol~.,... 
terem mÜ§terilerimizi iifal etmek istiyorlar. Mağazamız her .en• . 

bi bu sene de Trapez marka lastikleri yeni ve taze mal olarak ı• 
duiumuzu ve bunu İspat için arzu adenlere gümrük vesikafarı11; 
meğe hazırız. Mağazamızda aattığımız bütün mallar taze, ıüs• 
olduğunu kemali iftiharla ıöyleriz. 

-htanbul Orman Direktörlüğünde 
Haliç Orman ldareıine mazbut 615 kilo katran ile Yenik.•::.,. 

ıinde mazbut 92,5 kental karı§ık odun 1200 adet dornate•; ~ 
kental kayın odun 480 adet funda süpürge 125 kental kar•!~ 
çift ıaban takımı 12/11/935 ıalı günü saat 14 te ihale edı 
aablıia çıkarılmıttır. İti öirenmek iıtiyen ahcılann On9(' 
kalemine gelmeleri ilin olunu. - . 


