
No. 1897 Yazı işleri telefonu: 

• 
r 
Kanunun esaslenn• 
alt haberler UçüncU 

••yfamızdadır. 

Askerlik Kanunu Kamutayda 
GörUşiildii. Miiddet 26 Senedir 
-·-ç;;i;;;,; j{~;;k;t;-Mü~;;kf :!7:~~~~=~~~~~~t;Biitön--

ltalyanlar Harrar'a Sulhun Tadını ilk Tadan Zabit 
ilerliyorlar Hatıralarını Anlatıyor 

Habeşlerin Harrar - Cicika Hattı?da 
Mukav•mt1l Göstermeleri Bekl•nıgor 

yit eclilmemiftir. Fakat, Moeadiscioclan 

Habet Orduları De•· gelen bir telsnf• pre, ltalyan kqif 

aie'de Toplanıyor kollan Suabaneh öte1inde bulunan 

Londra 11 (Özel)- Roma ve ltal- Doeabour civarına varmıtlardır. 
yan Somaliajııcleki Mogac:Iİfİo limanın- ileri h~elıeti .. . 
dan gelen haberlere ıöre Ogaden mın- Ro~ 11 (~elsız~~)- Royter aıan-
takuında bulunan ltalyanlann pİflar ımm bir haberine ı~e Jtalyanl~ Am
kolları Suabaneh'i itıal etmitlerdir. Bu baalqiye doinı ileri hareketlenne de-
haber dojru ise Jtalyanlar bu mıntaka- vam etmektedirler. • 
da büyük bir ıüratle ilerlemektedirler. General Santini '?'"etleri~ Tama 
Çünkü Suabaneh daha g~en perfem- völü istikametinde ılerlemektedir. 
be günü itıal edilen Gorahaiden 100 Y eniJen ifgal edilen yaler 
mil ileridedir. Bu kasabadan Harara da Roma 11 (Telsizle)- Ekaanç tel-

ancak (120) mil bir mesafe vardır. ıraf muhabiri bildiriyor: 
ltalyanlann bu ileri hareketlerinde Dola ve Makallenin cenubundan i-

tle ltafif tanklar kullandıklan ve Habef- lerliyenltalyan kıt'alarınm Entyezüz ve 
ler tarafından hiç bir mukavemet gör- Şafat köylerini üçüncü siyah gömlekli 

medikleri tahmin ediliyor. tabur İfıal ettikten sonra Kalamiva * ,.ylaw t•F..,m. 

Gecenin Karenlliında Yükselen " Atet K•• ,, Se•inden Sonna 
Frensız Slperlerlnden YUk••len Hurr• Sedaları 

•lt8Nıır•• h ... 11• ııtera-r .... ._ ... lllı ltlr .. , •1111 -k•klara ._.,. t1811Df111• .. 
Roma 11 (A.A.)- Röyter ajansa Haheılerin mldalııa 1-ttı 

aytarı bildiriyor: ffabetler uıl müdafaalanıu Mablle r 
Suabanehin itaıali henüz resmen te- <Devanu 6 ıncı yiızdel Türkler Roma 

Londra 11 (Özel)- Bugün büyükr 
muharebeyi ıona erdir,.., mütarekenin MUt•rekenln YlldönUMUnd• 

Yatanın• 11a,811et -- Guk .. '11111 • .1amıan11• n.ıranler kendi 
al1Ahlannı11 kılllaad111aaını atretlrorlar 

Ekmek Narhı 
DUn D•iltm•dl ikinci 

Nevi Ekmek iti De 
Suye DütUyor Gibi 
Hafta bat• olcluiu için dün ekmek 

narhı deiiftirilecekti. Fakat bujday fi. 
atlan bir kaç pndenberi inmeie bq
laclıiı için belediye bunu normal (ta
bii) duruma dojru bir ıidit saymıt ve 

eakiıi ıibi narbı on bet ıünde bir de
iiftirmeje karar vermiftir. E;er fiat. 

larda ani bir çıkıt ve inİf olmazsa narh 
ıelecek pazartesi günü tazelenecektir. 

ikinci Nevi Ekmek 
Belediye ikinci ekmek için bir for· 

mül bulmut ve hazırlattıiı ekmeii de 
lrimyahaneye ıönclermİftİ. Tahlilin ne
ticesi almmıt, fakat tekrar incelemeye 
lüzum hud olmuttur. Belediyeden il
aill bir zat bu huıusta dün bir muhar· 
rirİmi7.e fUDU aöy)emİftİr: 

(Devamı 8 inci yüzde) 

Ekmek, hakıkaten 
...... o1c1. 

. ., 

Kapılarında 
17 inci yıldönümü münasebetile muh· 
telif tefekküller tarafından tören yapıl
mıf, kiliselerde harpte ölenlerin ruhla-

Taymis ltalyaya 
Çatıyor •• Çei a ... ı Ve T•rl"1 T•/rl- rını dinlendirmek için dualar okunmuf, 

bmı.se fil• ••ıleflıt. gazetelerde eski günlerin hatıraları Ô 
anılmı,tar. ..G RÜŞLERl HALK TARA· 

1 

Hull•••ll• ber•b•r bu• Fr•n•ada Hldl••l•r Oldu FINDAN KABUL EDILMIYEN 
gUn 8 uncu ••Jfamızda Pariı 11 ( A.A.)- Gerek Pariste, DiKTATÖR TEHLiKEDEDiR,, 

okuyunuz ıerek Franaanın bütün c:lijer tefıirlerin- Londra 11 (Birınci teırin)- Tayrnis 
._ ___________ ,__J de mütarekenin yıldönümü ıükfanetle mütarekenin yıldoniımü münaıaebetile yu· 

- Genel MUfettitİİkİ~~ · ..... kutlanmıftır. dıiı baı makalede diyor ki: 
Yalnız Lille tehrinde çok ufak bir ı Mutarekenin hatıra11, ltalyanm harbi 

Kamulaya Üç 
Kanun Verildi 

hidise olmuttur. Lille'e plmekte olan tercıh etmesinden mutevellit teeaürü art-

ki • • I . L-•--- Frot trenden • tırmalıdır. e1 ıç 1f en ua11a111 , mer- l 1 1 v cl'k • • • le 
k 1 

, w ta yan ann çogu ı tatorun ... ret nne 
en m-Lu b --L- h .. ~· ır ,_. .. ın ucumuna UC· uygun olarak clu unmckte iıcler de, Roma 

.• Ankara 11 (Telefonla)- Kamulaya ge·'ramıt ve yüzüne bir yumruk yemiftir. nın kiılıurlıi ve ıeçme tabakasının Pındıkı 
len üç layiha ile genel miıfettişlikler kad. Mütecaviz yakalanm1flır. durumu endi e verıci telakkı etmesi auıh 
rolan senifletihnektedir. Birinci sen~ı mü·J P..Ute öileden aonra yapılan nüma- temeldır. Bu mumtaz tabaka, ~abetistanı 
fettiılik kadroıuna 59660 lira fevkalade Jitler de ıiikUnetle cereyan ebnİftİr. bomba ve mıtralyozle medenılettirmek file 
tahsisat itlve edilmiıtir. Bu ilivel~r eko-'Yalnız birbirlerine muhalif. I rını herhalde kabul. etmemektedır. 
nomi, emniyet itlerinin bir elden idaresi vella da iki" LI. )'alalmll'UP Hid11elt rı durbınanc goren ltalyanlann 

. . . d' r uum u .... çarplfma o Uf• d 1 'k d ki · · __ -11 murakabesı 1Ç1n ır. .. .• .. . .. . .. , . .. . . , . . , • vatan •t arını ı na c ece crını umuu r.t. 
Diier layiha yeni tqkil edilen Munzur, fakat bunlar da netıcesız kalmıttır. mek boş mudur} 

Murat vilayetlerile Eliziz vilayetini kap· Mütareke: İ 1 ilk Tarıhi çok iyi bılen Musolini, haza ak 
lamak iızere kurulan dördiıncü genel mü- D , .k I sulamellerin oniınc g«-çmek gerektiiıni ve 
fettitliie aittir. Müfettitlik kadroıu şudur: a 1 8 arı goru l«-ri halk tarafından kabul edılmıyen 

Genel müfettiı l SO lira maal', ha, mıi· Paris • Soir, mütarekenin yıldönümü mii- bır diktatorun ne fena bir durumda olacııı
pvir l 2S. hususi kalem direktörü 55, iıç ~uebetile okuyucularına ~~.un ~ni iını elbette idrak etmektedir.» 
katip 20 ter lira maat. levu.ım ve daire ılk olarak talan .Fransa& ubıtini takdan et-L ____________ __. 
mudüria 1 SO lira ucret, 1 O odacı otuzar !ıra melde v~ 0 sUniln ~tıra~ ~ sahn al· J Onba Pe eot BiiJik IMll'Wa ilı "-" 
i.ıcret, mali müpvir 80, iakin müp.viri 70 :sandan dmlebnekteclll'. Diyor ki: fi us. • • 
lira maat. 6 Utip 125 ter lira ücret adlif. Onbatı Peuceot, boruan Sellier •• mü- banı. Henn, mütarekenm Dk :::!:"!:• 

.. · 80 ı· ' lli:sim Hen-. lıte si:se Belfort'm nlltlum- lannm Hvluna talan adam " • 
mupvır ıra maaı. ., . L k ki.bu • • • l .. • . dan ve büyük faciada, bu,ik rol alan iç lıer de o muthıt facıaya, o .. or unç sa 

.. B!rUICI ·~~· . ~ulettiflilı hai et nihayet çeken bol'UJ'u çalan ad.a. 
Bırıncı 11enel mufettıtlık kadrosu: Genel p Y .. • • • • • • Mütarekenin alctedilditi sflnia ;,.Wöal-

müfettiı 150. bapnüpvir 12.0, yazı itleri~ Bu UÇ ~11yet harbm baflaapcı ile ıona 
direktorü 80 lira maaf. Özel büro sekreteri ara91nda üç nokta.·· 
175~~-u~5S~m~~~ı ==~==~~~--~-~~~===~==~~~~~~-

7 110 "="-~' ~~·:~ .'~!."."<li.·~ .. , Ro~anyalı Türk 
(Deumı 8 inci yiızde) 

Taggar• Piya"ll- Göçmenler Arasında 
gosunda Kaza-
nan Numaralar 

11 inci S.yf•d• 

Romanyadan ıetirtilerek Trak· 

yaya yerleftirilen ırktatlarumam 
durumunu yalandan ıörmek üzere 
mulaanirlerimis Naci s.dal-

lah gazetemiz tarafından Tl'llkJa· 
ya ıönderilmittir. Mulmrlrimi
zin Geliboludan ıöndcınlii • 
yuı: Yana. 



~2 ~a~r·:::::::::::::::::::=~=============================~S~O~N~~P~O~S~T~A~===============-======-============~__._,==~ 

(Halkın Sest] r Liiçmen Nakli 
Meselesine 

DA iLi BIBLIB 
Petrol 1 

Ollnön 

Bir iki 
Satırla Ne Dersiniz? 

Göçmen i,leri son .günlerde oldukc;:a 
müşkül biT duruma girdi. Köstence rıh
tımında bugünlerde binlerce göçmenin 
açıkta ve perişan bir halde bek1edikleri 
.ey~. Dett taraf tan göçmenleri 
almağa giden vapurlar da, emir bekle
mek yül!iinde9l t.&Tdcet edemiyor, iki 
taraflı bir güçlük vukua geliyor. Bu 
hususta çok bas.as olan balkımız di-

Roma Devrinden Kalma 
Lih!tler 

Kaçakçılığı •• Hekkmd• "._..... 

8 inci ihtisas mahkemesinde dlD'Utmaıı "Tıp fakültesi göz ordinal'1c;.l 

yapılan petrol kaçakçıJıia dnaama dün de lceıa Heimet bu ayın y.iraıiliJıdıl 

Süleymaniyede Bulunan Bu Lahitlerin ;::=::-..: ... ~~:o;:::~ 12 sinde~ k.--

lçinde Kıymetli Bir de T estı• Ele G ti. ve arkadqı Bahur Köıtenceden Katerina * * * e Ç vapurile tnalllel.ılWnize kaÇllr ...._. itti- ... Clney .. Ye Bir 
I~ edici madcleler sokmakla aaçl•J ılaa. Kımdırada Şalainler ~-

yor ki: 

Sileymanifecle Anelmclm k•-- ..,. 
kajwıaa ._.&a..,. .. ~ aç81 ~ 

metro derinlikte iki lahit bulunnuqtur. Bu 
lihitterden birisinin 1"..n.de ~..! &.......!L~ desti" 

d-~ llWdıwu ... vasif • i aıiiıtiı-1- ,gece evi.de y.tadtea a*'1 ... 
en maznun ur. Yat0va ve arkadqı sahte 

llMlllfe ,.hadet...."UllDeei..,_ems+, =ok _ _.. öldürülmüştür. Abdullahın * Ressam Hulki: .,..- nu Ull'llll 

- Azizim, bu iş sanıldığından d~a i>- bulanmuıtur. Sivri .altlı 'ft Roma devrine 

nemli ve üzerinde çok büyük bir dikkatle ait olclgp talaınin eiilen .. clestilerle, l8h. 
de kılan ·-r· ·· kül. 1 • •--durulacak kadar incedir. Göçmenleri yur- ' ya 0 un... erı .unmQflur. Dea-tilerclen bir0 

• --~ ...a,. __ ... - •• 
ela çağıran biziz. Onlan ıfena ka~lamak ın ...,.am ~----111 1Ç1D tay. 

b
. b: ki d ı k 1· metli sayılmaktadır 
ılta ı a ımız an geçmez. r taş anınızı • ----kendimize ısıtmak istiyorsak onlara bütün 

kolaylıkları, rahatlığı gÖ9termeğe çalışma

lıyız. 

Bir Sa•ukıhnm Vap~İI 

sim vermek, Çankaya aotörile ibra.kire •· 
çakçılağı yapmak auçlsi1e de itMm eclil .. 
mektedirler. 

Dünkü celsede miiddiamanıi iddia11ame
i sım serdederek maznunların suçı.ruu ubit 
j göremecfiiinden waatleriai İltelllİflİr. Da· 

l vacı bulanan giimriik iaareai vekifterinin id· 
j dialanm serdetmeleri için dunlfDUl batka 
güne bırakılmıttll'. 

Bir Kadm Demze Duşta 
Feriköyünde eblran 45 yatJ-mda 'Naci· 

ye adh bir kadın Kadıköy ;apurundan de

Kandırada 8 

yerden biraz 

lcurtanhnıştu. 

• • • 
Türkler ezeli bir misafirperverlikle ta

nınmıştır. Binaenaleyh göçmenlerin yo1lar
da sürünmeden ve hiç bir sıkıntıya uğra
madan anayurda gelmelerini temin etmeli
yiz. 

* No. 11' da Sabıbla .ta. Malumltp_,.... lrir apartı-
nüıe dişmiiftiiı. Kayıkçılar lradvıı haypı ticesin.de yeni bir tip niko · 

bir halde kurlarm1flardır. Haseki bastaha- 1 muştur. Bu tütün lskeçe tütün" Hasköy Keçeci mahaDesi 
Remzi: 

mandan ceket, pantalon ve daha bazı eıya 

çalıp bçarllıea mtub·~· 
nesine yatınhniflw. dedir. Yeni tip tütün tohuın1&JI 

- Bugünldi miifkül c:lurumu yoluna koy
mak. için bu işi üzerine alanlann bütün gay
retleri ve alakalarile çalıpnalan lanmdır. 
D.ıyuyoruz ki göçmenler Köstence nhtun
lannda günlerce bekleşiyorlamuş. Buna bir 
sebep gösterilebilir mi?. Diğer taraftan 
göçmen teşkilatnmz da geniş ve 5iiınullı.i 

değildir. Ymda dönenlere daha büyük bir 
alib ve daha 'biO'ük bir kolaylık göster

Kadıköy Ve Kum
kapı Okulları 
Direktörlükleri 

Bulun•n llhldln Rea1111 , Tıp Fakültesinde 
Dönenler Kazalar 

Tıp fakültesiade yapılan birinci doktora 
3378 uydı yük ....... Şifhane yolmpı- im6banlannda muvaffak olamıyan talebe. 

mek gerektir. 

Kadıköyünde llÇ1laa .ta obhm direk· na çıbrk• toför Mebmeclin arkadan aiır· kencfinc1en evvelkilere üç imtihan hakkı ve· 
törliijiine, Olldiıiar orla ....... framıa-a öi· lltle cea (2448) •P. otomobili ar.a.,.,.a r~diğini, halbuki kenclilerinin iki defa im-* nıtmeni lWvan w ll)'lli mıHebin -&anmca çmrpllllfbr. Çarplflnadaa her iki ba ela tiıhmacl-.....,. -mafta dömmit .addohmduk· 

• " öjretnoenliiiae Güzide üi1fi, tift:çe öiret· . ~.. lannı ileri liirerek Kültir BelranLpn t.a,. 
Panıalb Bilezikçi.-- No. 35 te T~ • ......liıjine de Hayriye atw .,ıarchr. zayana airanut. unmtı ile ara üstünden vurmuflar ve bir imtihan hakkı dU. iste-

fik: ıc--..,1 arta ....._ tlireldialiiiine de yere yavarlem uabacı lhrahim ele yara· mitlerdi. 
- Hükumetten evveli isteğim §Udur: ~ ._ ..... mektebi ~ laıunlfbr. Kültür Bakanlığı, bu buauıta Onivenite-

Göçmenlerin nakli için ~önderilen vapur- Baha tayin 6Claıuittk. * cı.~M Diranm (2084) _ 1 _.._ __ L.. .. ! nin mütaleasını lllUl"lllUJ ve Onivenite de ı,. 
lar çok küçüktür. Hepsi de adeta küçük opnn U7ul -- talebi -.a.:ıı--.:...: .. • Samatyada Bekir admda lrir --J- . ._........ vamyet a.erine, Ba. 

bir kayığa benziyor. Evvela bu vapurlarm lzmir Ve •-ıa..ı.-ı Lımanlın ~- çmp. luınbk, alibdu tale1.eye nd ......,. ...... 
büyük olarak seçilmesi l8zımdır. Saniyen 111 R- :1 llllf» çocuima .,.ak L+uijiai kaıiilfbr. j mifljr. 

k 
İzmir ve latanhul 1!,_ __ .. ___ L:..a--:--ı_ •-=-=-=====-"""2:=--===-===---==---

es i Balkan, Yunan harpleri Slrasındaki __....... ._._,....._. 

muhaceretin feci ,eldi.göz önüne getirilerek ceği haberinin aslı çıkmıyor. Her iki liman 15 Kuruşluk Bı·r Cam .. 
muhacirlerimize bütün kolayl.ıiı, bütün yar- eskisi gibi müstakillen idare edaecek, 'fakat 

dtmı yapmabyız. Bu ioin başında gelen en Maliye Lballjma deiil. 'Ekonemi &.kan· 
iyi çare de sürattir. Azami sürat ile rmma- llğma baib olacaktır. 
c:irler göçtükleri yerlerden ana yurda getir- Galata rıbtunmın Fmdıkhya kadar uza-
tiip bırablmalsdu. tılmuı kararlaıtırılımtbr. Bu sahada nhtnn 

iapama yalmıda bllfhmac:akbr. 

Tramvay Münakaleıini Tam 15 
Dakika Durdurdu 

* 
Uleli Tayyare &partunanı birinci daire 

Ko. 11 de Cdüıettin: 
- Halk arasında «muhaceret>) in bir fa. 

cia olduğu telakkisini kaldırabilmek için 
Romanya muhaciTleri ne güzel oir fınat 
sayılır. Göçmenlerimiz yabancı illerde hep 
bizim gözümüze bakarak bizim yardımımızı 
bekliyorlar. Onlara biz bakmazsak. yabancı 
iasaıılar mı bakacak~ 

Göçmenleri bütün luzile ve bütün ko
laylıklarile kısa bir müddet içinde nakledi
vermek en iyi ve yerinde bir çaredir. 

Çerkıfli ~:eh:nedin Foyası 
Anıa,ıldı 

Çerkefli Mehmet isminde biri, epey za. 
mandanberi Ereaköyünde mekan tutınuı. 
Geçen gün de sılaya ıritmeğe karar vermiı. 
istasyonda tren beklerken etyalanna sahip 
çlkmıt ve Mehmet yakalanmıftU'. Yapılan 
kısa bir tahkik, filvaki bu eıyadan kuma 
azamınm aprma olduğunu meydana çıkar· 
IDl§tır. 

Yllt Mtrtez hMrMr~ 
Emniyet genel direktörliiiünden latan. 

bul emrine verilen üç merkez memurundan 
Şükrü O.ldicl., Nam ve Fikri dördüncü 
pM merkeı: ~ atanauf)lırd ... 

Kuriıııhk 11, Kaçakçl lı? 
Kocatepede, Y edikuyularda Uçdık .,... 

.- Alımet Lilfinia IS'&• k -....ız 
et rJıreJe ...... SaWlii ...... lmrı.ibk 
olduiaıw i.Wia etmellltMir. 

Eir Oduncunun Ayalı Kır~dı 
Şile ve civarında INçlnc.lwla geçinen Ri

zeli Mehmet Alinin kestiği .aaç kendi ilze
rine dütmiif, bir bacağı aiacm albnda ezil· 
mittir. 

J>ia ..... t.pluıpıUn Sirkec:Qre silmekte e1ma 22 _..ı, bWW&GW ..... wıeo

nunda vatmanın birdenbire durması yüzünden hani oı.. .......alll- Wr ldiçUIE om1 

çatlamııtır. Kıymeti l 5 kuruıu geçmiyen buamua çatlamua iıdeta...,. liir lııiııılİ9e 
ohnat, tr....,,.y im -yü.aen Be,..ıt meylanmıda tam 15 a.kika W\es '418. • 
miiddet wfmtıla ~a tramvayı... .,...... -"a- dizilmit, mektmp1eriae .... .. il-i 1 
tiyen talebe, iflerİDe yeaipnek iatiyen mem.ı... ve ifçils ....ll .. ' ıp 
fakat bir polis gelmeden tramvayı hareket elliımek iLÜiııiciilı olun ıa. . 

4 
2 

. . ıs kCd'Uflalı:trir cam 1iiaüaclen fChiule ımfö r laliıbn 15 ...... ...._ • .-. 
ayıpbr, a,....:a bu, mçtar ela. 

Bir Cesc~ Muayene için 
Mezardan Çıkarılıyor 

Bir Yaralallll diin ımüddeimnamiliie mürac:aat ederek ko-
. umun 'bir arkadetı tandmclan dövülme 

Haberler•mlz burada bitmedi. 
(7) ncl sayfamızda de o .. 

vam l!dlyor. 
Antalya ambarına ait motörün kaptanı .-.:..__• ··ıd:u:.::....:: - le · ----.:ı· • n~~• o ... - soy llUf ve ~mm me· 

Rizeli Hüanti bemteriai Abmecli blÇlllda yÜ· urdan çıbnlmuun İatemİftİr. Müddeiuma
ziinden yaralamıtbr• au1ik tallkikata "8flamlfbr. bp edene Ha-

P•zu Ol• M•••• •· Ki ı 

meccanen verilecek ve 1nhill" 
kontrolu altında yetiştirilecekdı: 

••• 

İstanbul - Edirne yolunun 

edilen (30) kilometroluk ~ 
köy - Halkalı yolu bitmek iİZ 
dar - Alemdağı yolu i>itmiıtir• 

* * * 

cektiı. Ekonomi Bakaahia 

pclikln etuıfuıda bir .anket 
merkederinin, Ticaret od~ 
darlaııuı .mütalealarmı abtfUI• 

••• 
Nebatı Yal Pir• 

Ramımyacla nebati ~ dl 

fiatlannı bir miktar arttı 

etmemi.§tir. 

Tlllll edecek ve Mela d

~-
••• 

•• 
Orta Tedn.et 

Orta öğretim tale'besinİJl 

yıl artmaktadır. 933 te bu 

ı ikma bu yıl 6-4 bini bUb~ 

- lt!~1 mi 
diYorlar? 

Hasan Bey... Alimler • 

t 
• • . Bmıdua lıGDI'& ... Zira a7 parçalanıyonnut !. Ne denin bul 

ifeJ 
Huan Bey- Zaten insanlar 

__ , .. tf'lll~ 

leri, atk gıôi, tür gibi ince duY 
laftıkları için mehtaba da artık 
blmamlfh, azizim 1 



l 2 bdnd Tetrfa 

Hergün 
Yapı 
Kooperatifleri 

------Yaaarı frof. ff, Yan••• 

Sıhhi evlerde yaf&IDanın deieri gün 
teçtikçe artan bir ehemmiyet almak
tadır. Güneti bol bir eve sahip olmakla 

.aadece hastalıklann önüne geçilmez, 
onunla bahtiyar bir aile hayatınan da 
temeli kurulur. Ne yazık ki pek çok 
kimseler böyle kusursuz evlere sahip 
olınak imkanından uzaktırlar. Onlan 
bu iınki.na yaklaıtıran yapı koopera • 
tifleridir. 

Yapı kooperatifi geliri az olanlara 
İyi ve sıhhi olduiu kadar hususi, bir 
Yuva teminine hizmet eder. 

Reaimli Malca .. e 

SON POSTA 

il iki Yol il 

,, ,., 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldulu için 

Bugün KonamtUlı 

11ürk-Rus 
Dostluğu 

iki Memleket Barıt 
Siyasalarına Devam 

Edeceklerdir 
Şüphe yok ki bir kira evi ile insanın 

•- d' Moskova 11.(A.A.)-Türk.So.,.t dost-Ken ı öz mala olacak bir yuva arasın • 
daki fark çok büyüktür. Bu, fU demek· luk paktının uzatılmasına dair olaa proto. 
tir ki, kooperatifte üye olan kimse on· kolun imzası münaıebetile f::Veatiya ,._. 
dan ulu orta çıkarılamaz, sürekli ola· 0 - ikı' '-olun ilcisi de avni hedefe .idiyor. Fakat biri mun• teıi ıu satır~rı yazmaktadır: 

um ., ı - •· pürüzlerini ayıklayıp engelleri kaldmrmıııak, hedefimise çabuk 1 b' · · d eced ehem. 
r-ak ayni yuvada ya•ar, on ile otuz yıl tazam, temiz, diımdüz. Bu yolda hedefe dört aaatte ......._ Bu yeni be ıe, ırıncı er e 

:s varabiliriz. f"akal çetin, yıprabcı, arızah ve -·elli b .. yola • t' h . d' z· So t h"1-m" ı-A!-in 
arasında, bu yuvanın mülkiyetini elde biliyorsunuz. Öteki yol anzalı, yıklk, tqlı ve çamurlu. Ayni --- mıye 1 aız ır. ıra vye ua ..uu 

etmek ırayesile bir mesken birliiinde hedefe bu yoldan ancak bir giinde vanlabiliyor. diiferaek yorulur, yıpranır ve hedefimize güçlükle varabi'iriz. genel banıı temin için olan kat'i ve dnamb 
hisse sahibi olur. Sosyeteye otuz yaıın- Hayatta da yiirüdüjUmiiz yol bu ikisinden birisidir. Eter •.. Yolumuzu düzelten, tamim eden ve aylkhyan ancak bilp. mücadelesinde yeni bir adım ve iki memle-
da katılan bir kooperatifli farzediniz. vakfile yolumuzu temizlenıif, tanzim etmit ve düzeltmipek, dir. Bilıiaiz yola çlkmaymız. ketin hakikaten dostane olan mü-rılMıtle-
Bu kooperatifli, artık çahtmaya gücü rinin bundan sonraki inkitafs için :remi hir 

bo • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ı.. merhale teıkil etmektedir. Yetmiyecek bir ya§& geldiği zaman r• _.. r • Bugün arsıulusal tefriki meaai1e ........ 
cunu tamamen ödemİf olduğu bir yu • A 

D A HIL I R 
olarak tanınmıt olan Türk • SoVJ'et cloedu· 

\raya (bu benim mülkümdür) diyebi· HA BE L ER 
1 ğu, iki memleket yabancı müdahalelere 
ecektir. kartı mücadele ve istiklallerini ailihla mii-

Böyle bir yapı kooperatifinin kuru • l dafaaya mecbur oldukları çetin aenelerde 
U! §artları nelerdir? l k • dogmuttur. Sovyet hükumetinin İDl adam-
İlk önce kooperatife ortak olmak ve A k • TI d D "'• •kl •k lıer ortak, az bile olsa faizini alacağm- s er l ıı•anun un a 'Dgışı l llanndl an bkiri, Çarllık Ruks~aaındm dola ....... ~. eket ere arıı o an eı ı ıid et aiyarss=m 

dan ve kaybolmıyacaiından emin ola • ----------------- kat'i olarak terkedilifi oldu. Diğer tanııt.n, 

Cağı bir temel sermaye ödemek li. Yenı· K' anun Pro~·esı·nı·n ou··n Kamu- Sultanların feodal rejimirü terked• ~ ltımdır. Bu suretle ortaklar araımda Turkiye hiıkumeti de 1920 niaanmcla Sov-
toplanmıı olan sermayenin tutan az ise yet hükUınetine devamb münuebet telİIİnİ 
kooperatife daha büyük bir ekonomik 

d B • • • M • • k • y ı d ni teklif etti. Bugün Cumhur Baılrem olan 
kurum veya doirudan doiruya devlet t a ırıncı ercsı ap 
katslsr; bu taktirde devlet, kurulan ye- ay uza l l 0 

zamanki B. M. Meclisi Batkaıu Atatürk 
tarafından İmza edilen bu belge MoekoYa-

hi sosyete üzerinde en ileri kontrolu da en hararetli bir akis buldu. SoyYet bü-

kullanmak hakkını kazanmıı olur. ASKERLiK Mu·· DDETI EN ÇOK 26 SENE kümeli, verdiği cevapta, ıc Türk ve R• alua-
Devletin de hisse sahibi olduiu koo- lanns bağlayacak bir dostluiun sal'- te-

Pera tiflerde ondan ödünç olarak ahn • Ankara 11 (A.A.)- Kamutay bugün 1 Muhacirler arumda önce tibi olduklan mandanlıimca taadiJc edil.mit olanlardan melini koymakla bahtiyar olduiunu• INldiı--
lnıt olan pU'anın teabit edilmiı bir pli· 

Nuri Conkerin bafluuıhimda toplanarak hükumet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf ukeri tavvaı:ecilikte bilfül istihdam oluna- di. 
ba söre ve bilinen bir zaman içinde ., ., 
l;clenmesinin önemli bir yeri vardır. askerlik mükellefiyeti hakkındaki kanunun zabit olanlardan lizım olaa evsah tafiyan· rak aıkeri pilotluk phadetnameai alanlar Sovyet hükUınetinin tahmininin ..........., 

bazı maddelerini deiiıtiren kanun projesi· lar staja tabi tutularaı. ihtiyat ubitliğine 12 ay. yerinde olduğu sabit olmuıtur. Si,..ı ve CUnkü bu suretle hareket edilince, koo· .., 
. nin birinci müzakeresini yapmııtır. geçirilirler. C- 3 'Ve daha ziyade oğlu olup da bun. ekonominin istikbalde menfaat birliii iki 

peratıfler oturdukları evlerin gene sa· 
bibi olurlU'. Bu kan11na söre, askerlik çaiı her erke- Umumi seferberlikte muafô-et yoktur. \ardan ikisi askerliklerini yaparken veya memleket aruında 11kı bir doatlujm .al• 

tin ... ..,_ kllflllhMle yam .. ,........... E.ld ...................... ettlderlni tebdili ba.acla isen llmfit bu...._a itaba.,._ ı.m bir IUl'ette teaiaine h•lcilgıt. lıWim 
Yapı kooperatifi, yapbracaiı evlerin olan yqma preclir ve yirmi yapaa girdili veya bunan yerine 1t:9del verdiklerini t...ılr ya dul ananm üçünci ve cliter ojullan 12 oldu. 

Liçimlerini nasıl tesbit etmelidir? sene ikinci kinunun birinci ıününden bat- edenler tekrar mavauaf hizmete tibi tutul- ay. Türkiyenin ulusal kurtulut .......... el· 
A vrupanın bütün büyük tehirlerin· byarak 46 yqına girdili sene ikinci kinu· mayıp 7aptlan 7erli efrat De ihtiyata seçi· D- 3 ve daha ziyade oilu askerde ..., de ettigi zafer ve ekonomik kuruluta seçi. 

Cle • Beyoğlundan bahsetmiyeyim • in • nun birinci gününde bitmek üzere en çok rilirl•. Y• tebdili havada ölmüt bulunan baba ve- fİ, Türk hükumetine yurdun bant .... İn· 
&anlar birbirleri üzerine istiflenmit hal- yirmi alb sene sürer. Kanunen muhacir tan1Dm1yan mülteciler ya ananm diier oğullan alta ay. kipfsnı temin ve yeni aavqlardaa eM ak 

de yaıadıkları için kendilerini tabiat • Muhacirlerin alıerliii ve ecnebilerden Türk vatadqlıjına ıiren" I C, D fıkralarına ıöre kısa hizmet yapa- ırı"bi çok mühim bir vazife tahmil elmelde 
tan uzaklattıran dört, bet, alta, yedi, Muhacirlerin askerlik çailannın baflan- ler vatandqhia almchklan tarihte bansi yq caklar en yakm piyade kıt' alarma verilir. idi. Bu vazife, SoVJet hükWnetiaiıa ...... 
Latti. sekiz katb «kira kıılaları 1 deni· ırıcı, seldilderi yılda nüfus kütüklerine P- ta iseler o yqtaki 1erli efrat sibi askerlikle. H- Binicilikleri, binicilik idman kliip. aİyalUI amaçlanna tamamen uypa idi. Ba-
len büyük kuraiların ıztarabını çek • çen Yatlanna ve bu esasa söre hesap ola- rini yaparlar. lerinden veya kazalan belediye heyetlerin- ftfl temine matuf olan bu miifterek llalllft 
lnektedirler. Bu gibi meskenler birer nur. Nüfua doium kijıtlarmc:la doiamlan- Mavazallılı devri den tasdik edilenlerden < 7:5» yqmda ve 1925 tarihinde Türk • Sovyet dOlllıııık ve 
bıesken detil, oralarda oturanların ye • nın ay ve sünü yuılı olmıyanlann doğum Muvuzaf devri, piyade sınıfında ave en az • 1,45 ı yülueklijinde süvariye elve- bitarafllk paktmın aktine müncer ..W.. 
ltıeklerini yiyebilmelerine ve uykulannı uyu• aünleri ,..ı... temmuzunun birinci sUııUi ... bizmet müddetleri bir buçuk seneden ziya. ritli aailam kendi bineji ve nlimuneaine 117• Pakt, yalnsz Türk • SoVJet m&ne...._.._. 
rabilmelerine yarsyan birer sıjmaktır. Yani yılır. de olan auuflara baih buluannyan müeae- gun bir eyer takımı ile müracaat edenler nin kuvvetlenmeai bakımsndan dtıiil, ayai 
insana varht1nın zevkini duyuracak yu· 22 )'Clflnl bitirenler aelerde» hir buçuk cliier auuflarla mwkada 12 ay. zamanda iki memleketin bant iPıa olsa ...U. 
\ralar saydmazlU'. f ıte bu sebeple, ya.Pı Geldikleri yıl ikinci kinun birinde 22 ,.. iki, gümrük ve jandarma ilci buçuk, denizde İtbu hianet, ana ettikleri bir 1fivari lot- cadeleleri baksmmdan da biiyiik bir ...._ 
kooperatifleri çok katlı meakenlerden, flm bitirmit olanlar muvazzaf hizmete tibi üç sene olup lnt'aya girdili sünden batJar. umda yaptınlır. miyeti baia bulunmakta idi. 
lıer ne pahasana olursa olsun sakınma· tutulmayıp yafıtlan efrad ar&1111& ihtiyata Bir buçuk .-eden fazla yaptlklan ... V- Sakat efrat 12 ay ala müddetin Bu paktm imzasından beri reçea •-, 
lı ve hususi, bahçeli, tek veya iki katlı, seçirilirı... Bu sibileria ber ne aebeple o. kerlikleria karphi1 olmak üzere uk•lik alb aya indirılmeıine Milli MUclafaa Ve- paktm yapma kabiliyetini ve fay.._ İl• 
Lirbirine bititik sıra evler kurmaiı di- luna oa.- nüfus kiitiiiüae yamlmalarmm çailannm IODlllldan iki kat düıülür. kileli aalihİyettardD". » bat etmiftir. 
ier her hangi biçimdeki evlere üstün geçikmİf olman, geldikleri zaman Jatlanaa Yine ita kanun liyibuına ıöre, qafada Bu maddenin muhtelif fıkralannda yam- Paktm timdi on sene için uataı- bil-
tutınalıdır. ıöre bafb1acak olaa askerlik çailanm P- yuah prtlan baiz olanlar, llf&iıdaki fık· L sebeplerle kısa hizmete tibi tutulacak el- haua ehemmiyeti baiadir, m bu ..-.... 
- ~ • · • · " - • ' .. ' • ' ' '" • ' ' - ciktirmea. Bunlar nüfus kütüiüae yuılclık• ralarda ıöaterilen kısa hizmetlerden birile rattan ihtiyat zabiti Yetİfecekler hariç. sa- iki memleket münasebetlerinin iltila•w" 

K a Çak rı lı k lan tarihtm bafbyarak ilci yal seçmedikçe muvauaf hizmetlerini yaparlar: 1 kat olanlara kua hizmetlerinden .. olam iki doat devletin bant aiyualannd.ld ....... 
'Y talim, manena ve bafka it için ailib ~ A- Kanuna mahsusu mucibince ihtiyat! yaptırılır. Uiini söat.-mektedir. 

çairılmular. sabiti olacaklar Jçia tahail ve askeri ehli· Kamutay ÇU'tamba rfini toplaNC...... Türkiye, Sovyet Raa)'alUD t...,ld --

6 K• • ı• k B• G HükUmetçe iakin edilmiyenler ..,,. lııB- yetnameleri derecelerine söre hizmet mücl- iaile enclüatriaini inkitaf ettirmekte ,.. Wi-
J ŞI 1 Ir rup kametin s&tercliii ,enı. yun1 tutmak•· deti e, 8, lo, 12 aydır. Çanakka/ede ,. fabrikalar kurmaktadır. ııa ~ 

T t ) d temiyenler yalım iki ,.ıLk pc:iktirme bak· İhtiyat sabitliiine liyakat göstermiyenle- .. idare edenler arumda phai tew ... ...W 
u u u kından istifade ecıetr· rin 1aaa hizmet baldan kaldsnlarak muvu- Goçmenler .. bilhuaa 1932 d. SoVJetler ....... ... 

Sınchqı (Özel)- inhisarlar idaresi ihtiyat aabiti saf hizmetleri itbu kanuna söre tamamlattı· met lnönünün batkanlıianda Wr TM Wi-
takip memurlan evvelki gün Yağbey Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat saWli nlar. Çanakkale (Özel)- Birinci tetrin kfimet heyetinin gelmesi ve 1933 .. Vo-
köyünden 6 kitilik bir tütün kaçakçısı yetİfecek derecede olup da, gelclikleri ta- Orta mektep ve m-:dillerile tili derece- ayının ( 1 O) undan aonuna kadar ili • rotilofun bqkanlatında bir So.,.t m.,.d
tebek • meydana çıkarmıttır Bunlar rihte 22 ,.,.... bitirmit o........_ memleket- deki meslek mekteplen ve muadilleri me- mize iki bin göçmen gelmİf Geliboluya nin Türkiyeyi ziyaret etmeai ~ ..._ 
1\ k ~1

11 
M taf kana K "ban H" lerinde askerlik yapllllf ve fakat 22 Yafllll ınuılanndan orta askeri ehliyetnameyi haiz yerlettirilmiflerdir Bu ' •• de daha naaebetlerin kuvvetlenmesinde mllııisa bir 

f. og U UI w a, 1 ezı • ' U• bitirmemit bulunanlardan ihtiy.t sabiti ol- olanlann a1nsflanna mahsus muvauafbk hiz .. • • ~y ıçm rol oynam11tır. Ankarada (7) ikinci ....... 
leyın Çavuf oglu Mehmet Emin, ibra- mak iatiyenler ve p1c1ik1eri tarihte 22 yqı- met mUddetleri nihayetinden iki Q indi- 1~ ıoçmenın gelmesı beldenmekte- de imzalanan yeni Türk. Soyyat protoko-

him oğlu Celil, Mustafa ve kardeti Hü- m bitirmemit ve memleketlerinde askerlik rilir. clir. •w lunun, iki memleket arumdaki 11ıla nep 
leyindir. Kaçakçılar adliyeye verilmif- ebnenıif olanlar iki yıl seciktinne müdd,. Aılıeri layyarecililı Diier taraftan Erbaanm Kirte kö • doatlufu daha ziyade kuvvetlenclirec.iine 
lerdir. tinden sonra ı 076 sayıh kanunan hüküm- B - Ellerinde P~ tahadetnamui olup yünde yapılmakta olan ıöçmea evleri ve ba memleketlerin ııkı ıiy...ı, .. .,....ile 

lerine tibi tutulurlar. İfbu pbadetnamelen bava mektebi ku • tamamlanmıttır. ve kültürel bailanmn bundan aomald İn· 
kifaflan için yeni bir &mil olacaima ,&phe lzmlr Şarbayı 

Moskovada 
Moakova 11 (A.A.)- lzmir f8tba· 

)'ı Behçet Uz buraya gelmit ve iatu

)'onda Moskova Sovy•inin, VorofİIO· 
fun birer müıneuili ile Dıt J,leri Ko· 
hlİıerliği Şark tubeai direktör muavini 

lzrnirdcki Sovyet genel "onsolosu, Tür

kiye Büyük Elçisi ve elçilik erkinı ta

rafından karfılanmıttır. 

,------------------------------------------~~~::========eclilemu. 
iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Bize ya ılan mektuplardan: 
Gerede 'urdun güzel bir lcaaabuulır. Bailan, ....... 

boldur. Halkı çal11kan, a1dm ve yurtseverdir. H• yal ka•MI 
bütün mah ulu muhtelif tekillerde ihraç edilir. Mektepleri ..,_ 
dır, Halkevi, Spor klüpleri, Kmlayı, Çocuk Eairseme Karama 
ıubeai Ger•delileri aydınlatmaia çalıtar ••• Fakat ha kasaba-

nuscla liylardanber; bir tek doktor )'Oktar. 

* Y"ane Sandarıa eon ~ hararetli imarile n çaJat. 
kanltiile oldukça inmali bir kasa olarak yer tubnuftur. Etra. 
fanda 78 ~vardır .. ba köyleri 2 nahiye idare eder. Fakat 
bir bu~uk aeoeclir ha köyı. de doktonus ve ecabaneaizdir.• 

iSTER iNAN iSTER JNANMAI 

Bir Arı Hırsızı 
Bu Sefer Katil De 

Oldu 
Merzifon (Özel) - Burada Gelkiru 

köyünde bir cinayet oldu. KendMini an 
hırıızlıiı ile itham eden Bekir İllllİnde 
biri Fazla iamncle bir kiyilyl ...__... Şa bay Behçet Uz, Moskovada bir 

~ gün kalarak Uray müesseselerini 1 

alyaretedecektir. ''--------------------------------------------------------------------------------J 
ile öldürmÜftir. Katil ,.kalana 11& 
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~AHKEHElERDE 
Göwüı<L~~i M iz 

• 
errın 

Eh venini 
Tercih Edecek! 
Birinci sulh ecza salonu: 
Davacı t rafta iki seyyar satıcı. 

yanda kimse yok ... 
- Anlat bakalım Ali Osman 1 

SuçTü 

- Benim yanımda bir kadın vardı. 
.... -Na ıl kadın) 

- Yeni tabir ile genel kadın. Aramızdn 
geçimsi.zlık ba!lladığından kendisine yol 
verdim. Bu kadın Rizeli Mustafanın yanın· 
da yaşıyan arkadaı;ını da kandırıp yanına 
alnrak mahut mahalleye yerleşmiş. On gün 
Önce köprü üst.ı.inde Mustafa karşıma çıktı 
ve bana yekten: 

- Benim kan sende... Ver onu 1 diye 
yakama sarıldı. 

Ben: 
- Yanlıııın var!. Senin kan bende de

ğil, benim kile birlikte Gala tada... diye ce· 
vap verdim. işi büyülttü: 

- Ben Karadenizliyim!. Bıçaklq iyi oy
narım ... 

Korktum doğrusu... Bu yanım • 
daki arkadaş söze karışacak oldu: bu sefer 
beni bırakıp ona saldırdı: 

- Demek ortaklama iş görüyorsunuz 
ha 1 Ben ikinize de bilirim yapacağımı ... 

Polise ba§vurmaktan başka çare bula· 
madık. Onu karakola götürdüler. Fakat ke
faletle kendisini kurtarınca ilk işi yine biz
den karısını istemek oldu. Kansının bizde 
olmadığını ve alakamız da bulunmadığını 
o kadar anlattık; fakat laf dinletemedik. O-
nun halini tehlikeli gördüğümüz için işi 
mahkemeye bıraktık ... 

- Peki nerede bu adam şimdi) 
- O gündcnberi görmiyoruz. 

- - Adresi belli olmadığı için Mustafay. 
mahkeme de bulduramıyor. Evrakınızı 
müddeiumumiliğe gönderiyorum. Oradan 
takip ediniz. 

iki davacı dııarı çıktıkları vakit endi~e 
ile birbirlerine baktılar. Ali Osman arkada
şına döndü: 

- Bu adam kayboldu ama, yakında yi
ne çıkar ve bizi rahat bırakmaz. E.n iyisi 
gidip Hacere yalvarmalı. 

- Fakat o zaman tekrar Hacerle bera· 
her ya~man lazım: 

- Ne yapayım... Ben canımı sokakta 
bulmadım yal. Ölüm korkusu Hacerin l:av
galanndan daha fena 1. 

........._... ........ 
Mardinde Su 
Ve Elektrik 

SON POSTA 

M ML KET HABER ·ER 
...................................... r.:m~-~ ~ı-............ ~ ............................ .. 

n··zcede Bayındırlık Ve Kül
t··r ça ış-

ı ı 
Düzce (Özel)- Son aylar zarfın

da bayındırlık çalışmalarına hız veril

mittir. Yeniden bir çok yollar yapıl • 

makta, başlanılmış olanların da biti-

rilmesine çalışılmaktadır. Yağlıca na

hiyesinden Ereğlinin Alaplı nahiyesi

ne 11 kilometroluk yeni bir yol açıl • 
mıştır. Bu yol beş metre genişliktedir. 
Düzce ile Yağlıca kamunu üzerindeki 
Melen ırmağı üzerinde 58 metro uzun Düzcenin genel görünüfii 

luğunda bir asma köprü yapılmlfbr. { ============================== 
Düzce· Bolu yolu müteahhide ve· YURTTAN AT ATÜRKE 

rilmiş, Düzce - Adapazarı yolu üzerin-

deki faaliyet te Hendek hududuna 2 • M 1 k ş f 
ki1::::.y:~:~:;y.tidehızlıdır. ütün em e et e ine 
Köylerde yeni baştan beş yatı mektebi 8 g" Jılıg""' iDi ay kırıyor 
yapılmaktadır. Bunların inşaab yakın- • g 
da bitecektir. Hulasa kısa bir zaman 

sonra Düzcenin en önemli eksiklikleri 

tamamlanmış olacaktır. 

Çanpazarda 
Biga (Özel)- İskin tahsisatından 

beş para almadan Çanpazar köy kamu

nunca halkın yıırdımile göçmenlere 
meccanen dört ev yaptınlmıştır. Bun

dan başka 35 yoksul çocuk dahi yatı 
evi ittihaz edilen hükumet binasının 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 1 edilen auikasti tel'in ettiler. Ebedi olan 
suikast dolay ısile yurdun her tarafında 1 b ğlılıklarını teyiden sıhhat ve saadet 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz· dilemekte olduklarını arzeylerim. 
mıya devam ediyoruz: A l d 

rmut u an 
lpaaladan A ti 5 b k ·· ı • rmu u- ana yan a an go::ı: erın 

.. fpsala-. H~lk ve mektepler ve köy- kör, uzanan kolların kahrolması için 
luler parb evınde toplanarak sana ta- canlarını fedaya hazır buJunan Armut
pan Türk ulusuna ynpılmağa tc§cbbüs lulular sonsuz saygılarını yollarlar ve 
••••••••••••••••••······--···••••• .. •••• .. ••••••••••••••• .. •• çok yıllar yaıamanızı dilerler. 

Geredede Ol kadınlarından 

boş odalannda barındınlarak bakılmak- Ekfm fıinin Yüzde 
Of- Sana el uzatmak istiyen hain 

hakkında verilen karan sabırsızlıkla 
bekliyoruz. Hayrat nahiyesi kadınlan. 

ta ve okutulmaktadır. Yetmiıi Yapıldı 
Bunlardan 3 sınıflı mektepten teha- Gerede (Özel) _ İlçemizde yağ • 

detname alıp ta okutulan yavruların be l "dd tl d t ekted·ır mur ar fi e e evam e m • 
ti bu yıl Çanpazar köy okulunda bet y _ I . da - k 

ı.k ah ·ı ...... ı. . agmur ar aynı zaman sogu yap-
sene ı t sı ~.adetnamesı almışbr. ktad y kı ..ı~::..lar k d'. .. 
B h l lb. k. ma ır. a n ~ a ar uşmuf • u mu taç yavru ara e ıse ve ıtap 

ve sair kırtasiye dahi verilmektedir. 

Kamun merkezinde yapılmakta olan 
parti ve ihtiyar heyeti odaları bitmek 

üzeredir. Bu kamun merkezinde Ça • 
nakkale ve Balıkesir telgraf hatlarını 

kontrol etmek için bir ityarlık ihdas 

tür. Ekim vaziyeti iyidir. Ekim itinin 

yüzde yetmiti bitmiştir. 

Bigada 3 Haylaz 

Elmalıdan 

Elmalı- Elmalı aktar ve bakkallar 
cemiyeti yüksek varlığınıza uzanmak 
istiyen hainleri tel'in ederler. * Elmalı- Elmalı sporcuları yük
sek varlığınıza uzanmak istiyen hainle
ri tel'in eder. 

iğne adadan 

f ğneada - Sizin yüksek tahsınızı 
imha etmek istiyenleri bütün kalbi • 
mizle teJ'in eder ve sağlık dileklerimizi 
aunanz. 

Kocamın Eski 
Çocuklarını 
AlagımMı? 

cı:30 yaşlannda bir ada~la 11'1 

Nipnlanmadan evvel ~~ ~;arı""", 
yaphğımız tahkkiatta bı~Cl)dıığılll" 
ğünü ve ondan il..-i çocugu 0 

11 
miştik. Fakat erkek çocukları: bi 
yanında bırakacağını soyliyercı e 

. . onuna 
mışb. Ben de vat uzenne ı.. 

• eÇCn,.... 
razı olmuştum. Annesı g 

di. Şimdi çocukları biziın Yııı;1 
ğınan bahsediyor. B n buna fi 
demiyorum. Nişanı bozrnak 
Siz ne dersiniz? » ~ 

Mademki kocanızın eski ~ ~ 
tacak olan çocuklara tabanı~-_.1ıdc' ~ 
ğinizi anhyorsunu::ı:. Ni~1 fil"'""~ · ' 
maruz daha iyidir. Çünkü erkek ~...,ti 
sin, isterse etmesin. Çocuk~ ıtll' i 
nihayet onun yanında bu ~ ,; 
yetindedir. Evvelce nqan.l 
malda bile hata etmipinİZ· 

* ·,ted 
«Beni İzmirdcn bir gen:e ~iiJI 

birimizi görüp tanımak ınufil e 
için karşılıklı fotoğraf gönd~ttıl I 
edildi. Fakat benim resiınJeriJ11 fo 
çıkar ve bana hiç benzcrncı-h LÜJı) .,. uıro 

görerek hakkımda .., erecegı ğt,J 

himde olabilir. Onun için foto 11'11 

mek istemiyorum. Ne yapnıalıY1 1 , ,-.ıJJ 
fstaııbU f"'J 

Haklısınız ama, bir fot0.ırJ ~ 
kadar yanılır. İyi çılö:nıJ. ~dl~ f 
yoksa bile az çok ~ab ~ 
tanesini bulup gönderini%- Bil 
meti elinizden kaçınnayın~ 

* . de~~ 
cı:Biz iki kız kard~tik. 1.lciıniJ _, ,,, I 

manda evlendik. Onun koey~ 
çok yükseldi. Kazancı bol. ~ ~ 
refah içinde. Biz olduğuınU% ~ ~ 
Kız kardeşim bu vaziyetinden ,,-_ ~ 
rek beni kıskandıracak haller r- ,# ~ 
beni ziyarete geldiği zarrıan efJ dil' 
lerini giyer, sanki nisbet olsUll lçiııl' 
lardan, eğlencelerden bahsedef'· . _,J/I 
lır, ne yapayun} ~· I 

.. ··~",l 
Bunda kıskanacak ve üsO ,ifİ ~ ~ 

M rd
. Ö 1 olunmak üzeredir. Bundan sonra ka • 

a ın ( ze ) S h • k · b. - u, fe nn es 1 ır mun merkezinde telgraf muhaberab 

Y ankeıicilik Yaptılar, 
Fakat Yakalandılar Şarkıfladan 

Bıg· a (Özel) _ 10-12 y-.larında 3 Şarkı§la - Yüce ıahsiyetinize el kal-

Bilikis onun refah ve huzU~ ;İl'. "!; 
dirmelidir. Elbet bir gün gelirbc;tl'lıl""' 
camz ...Eaha .,;p. Hayat heP ~ 

.. ...... .. 
d~rdidir. ilbay Fehmi Vural, bu derde da ba,Iıyacaktır. 
nıhayet vermeğe azmetmiş ve teşebbü
sata başlamiflır. Yakın bir çağda bu en 
mühim ihtiyacın giderileceğine mu • 
hakkak gözile bakılabilir. 

Şarbay Atıf Ulusoğlu, elektrik tesi

satı vücude getirmek için belediyeler 

harikasından elli bin lira istikrazda bu

lunmak üzere Ankaraya gitmiftir. 

Mardin pek yakında ıu ve elektriğe 
kavufmUf olacaktır. 

Pertek Kasabası 
Pertek (Özel)- Burad bayındırlık 

çahtmalan hızlanmıştır. Pertek yüz 

yıl önce kurulmuş kaaabalanmızdan 

biridir. ilk kurulu,unda beş parçaya 

~yrılmış olarak kurulduğu için f imdi 
de beş mahalle halindedir. Kasaba dahi

lindeki yollar muntazamdır. Yeni Mun-; ............................ -..... -..... -............ =\ zur vilayeti tqkil edildiği zaman bu vi-

Blr Doktorun }ayetin umumi yolu Pertekin içinden 

Gunluk 
g~ecektir. 

Pıtzıuteıi 

dırmak istiyen ve yakalanan kara vic
küçük haylaz Biga pazarında Yenice danlıları bütün güç ve heyecanımızla 
köylü Alinin cebinden dokuz lirasını tel'in eder uğur ve onurumuzu yaratan 

aşınnışlar, aralnrında üçer lira olarak sağlığınızın sonsuz olmaamı yürekten 

pay etmitlerdir. Polis bu haylazları ya_ldileriz. 

kalamıf, henüz harcıy madıkları para- Lüleburgazdan 

larını Üzerlerinden almış, sahibine ver- Lüleburgaz - Cumhurluk alanında 
mittir. tek bir yürek olarak toplanan Lülebur

gadıların una olan sarsılmaz bağlan
tılarını latkın bir heyecanla ulu katını
za sundukJarını ve sana uzanmak isti
yen alçak elleri tel'in ettiklerini son • 
suz saygılarla bildiririz. 

Paloya Tren 
Elaziz (Özel)- Elizizle Van ara

sında yapılacak olan tren hattının Palo 

kasabasmm içinden geçirileceği söy • 

lenmektedir. 
Antakyalılardan 

·····-.. ····························· 
Tokatta 
Bir Cinayet . -1 
Tokat (Özel)- Lutfiı ~ ~; 

duracı Topal Ömer adlı 3 ~ '/ 
mumhane işlettiği şc;yl~ )et ti , 
adında birinin evine gılJtl~·~ii~ , 
da Fatma adlı bir kadın Y11 ~ ~ 
birlerile kavgaya tutufJ1l~ eJI ~ ' 
kavgayı mayna etmek jstJ~ ~ 
mer atılan tabancalardan .. tii'• ~ 
tunla~la .~rala~arak öl:~ c,I 

Notlarından (*) Çanakkalede Sevindirilen Çocuklar 

Adana - Uğrunuzda her an canla
rını fedaya hazır Antakyalılar sevgili 
büyük Önderlerine kötü fikir besliyen 
hainleri tel'in eder, ufak İ§aretinizle 
her türlü cezalarını vermeğe ve vücut
larını kaldırmağa amadedirler. Tanrı 
büyük ıefimizi ebediyen ba§ımızdan 
eksik etmesin. 

Ölumu hangı tabancS:- ~· 
tunun intaç ettiği belli dei_.. 

ler tevkif edilmiflerdir. 

Çiklet Neticesi: 
Adenit 

On iki yaşlannda bir çocuk: Boynun
da şiılik ve ağrıdan şikayet ediyor. ( 38) 

derece ate i var. Vücudü kuvvetli ve 
mühim bir sari hastalık geçirmemiş. 
Yalnız fazla (çiklet) sakız çiğneme iti
yadı var. 

Dişlerindelti çürüklerden geçen bir 
mikrobun tesirile boynundaki bezler şiş-
miş ve iltihaplanmış. Bir operatör ar
kadaııla beraber iltihap kesesi nçıldı. 
Cerahat alındı. Di;ıleri tedavi edildi ve 
hastalık iyileşti. 

Çok çiklet çiğniyenlere; diıılerini iyi 
kontrol etmelerini ve bu itiyattan müm
kün mertebe vazgeçmelerini tav ye e· 
derim. 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya· 
but bir albüme yapl§hnp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlu 
b1r doktor gibi imdadmıza yeti,ebw. 

Çanakkale (Özel) - Çocuk esirgeme kurumu burada yardıma muhtaç 
30 fakir yavruya elbise dağıtmıttır. Yavrular kendilerini bir ana tefkatile 

göğsüne basan kuruma tefekkür etmektedirler. 

Nöbetçi 
u,ıadan Eczane/er~el"t' 

dik~;:~ni-du~~:~. Y;:~n~z~;;~:~i~:Y: Bu geceki nöbetçi eeı• ~ıl'd" 
dutlara kargıf okuduk. Senin için öl • lardır: , O· 1' ff' 
meğe hazırız. Eminönü: (Beşir Kcıı:a (~~ 

Arap•undan zar: (Y orgi). Aleınd•\aşı: ( ) 
yazıt: (Cemil). Şehzad(e"ıı. f.ı•.' ( 

Arapsun - Arapsunlular sana ve ük JY• • 

ülküne tek yürekle candan bağlılıkları- Halil)· Karagümr' :şehreırıitıl ) 
ner: (Hüsamettin). . (5afl 1 

nı arzederkcn daha çok yıllar ulusun Ak y met Hamdi). sara · ,·ır\:Ô): 
başında sağlığınızı diliyor ve alçakları E f 1 ) Baı> matya: ( ro i os · ) J(ıt 1 
lanetle anıyor. (H'd yet · · .,1 kaz). Galata: ı 8 

... (yefll (,...J. 
Antalyadan (Yeni Turan). HaskoY· oiJO' ~ 

Antalya - Varlığınızın dayandığı ye). Beşiktaş: (Nai~). Be6aııd)~ 
canevimize gözbebcğimize hainler ta- zuk, Karakin Kürkçıyan. r· ( 1 . ) sam~ . (S". ıA' 
rafından yapıhnak istenilen auika15tı (Necdet Ekrem · dıkoY: t1"" 
Antalya halkı nefretle tel'in eder, aon- Üsküdar: (ittihat). Kıı 1ebfilet)· 
suz bağlılığını yüksek huzurlarına au- ve Üçler). Büyükndn: (!\ 

j, __ b_e_li_:_(~T_a_n_a~ş~)·----~ nar. 
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BABICI TELGRAFLAR 

l 
lerile bıprya tutuna tutuna mutf; a gelecek Se ıird• ·· n, oturup lııekler mWn)liun ·· &mim ıaızla bir anlatıtlaı'ua 

-Duydun mu> Yme huyıuzluiu 6- Haz~ pim= bnu urdun. ~r. Uıulile, erkanile anlatbm ma. 
zerınde... caym&fb teearı olar. 

eıetetin bnanna yorsun yorl\lll -B~l'&D olmaz ... Batb hir p.a . . Dudu, koDannı açarak IJOIU8 1 .. 
otuıdu. Hafta ııcmde tekrar uifıyamaz mma> Girdi 

lh..,. ablo. balı: oetle cnap -0. - 0, ne,_ hat alıiJonun··· -Kimlıilir, neye canı oıkdch, - Bu""': ~ pelı: ..... li... - Salına _. ..ıa-tir BoAl do 
yanla. Giialer<c .... ,..... .u.firliii no o- ı-M çılıannolt iotiyorl Bmu, -ıtmelden ele korlmyonlu: baııuna ~. ı-ı.,n "'-" 

--S.o ... ~ Leı'W ...._ ... bayar) Halois ı..ı.;,, ııild6: - Seni. çak -·.. Yubnclıı iti infallah dıın. lhıri)&ıı.ı .......... 
lç.,icio ..,..s. -· - ıc- o 8 ne ,_a) '- ilı:· - O..... - Dıvurtunu kaça ab· ~ k- plir, elini iipenli.,. _ m _ 

- Mı fir mU Kim) l'lllll~.Ciıme-kn......,._. mal Senı, ~ . .._, heın ele haımıu • • Akpm...., döndGiGm -· 
- ,.....,... .,..a .. blrlJ.- .. tik olur. Ci&moow. ,__ı.ıe.. ::·===ki kend,.; imit ~~···· Siıı'i!I~ W! - ..._. - Seni. Pakia, .....ı.. dediler. • 

ti d .. -. Aıw. bouıe- pUize. ÜQ'h bir kshl@lva atmlfll: a a . ooy~yonlu: " l"Y ooy r. nra _., alwr, llztl.. - Ilı- .W-nm laa Paize ") .:ı:i : - Seni do <hlyaa, pile pnniif. - Bir .......aldcri var YavrucW IGr am .. (ayda etmez - Evet ... Pek telAtl< idi. ~ rJi; 
n_u__ı_ _.-1 u _... kuJeii1e ifitmit euur. lano uza. bir tw anoeciltleriae ... Telclolaptaa kiçiik iki kadeh çakar- mek İ.ltiyor nuwı:11>um _.., Dll'U 7'1'ft ..... -r-· • dı t-L-L f ..1 __ bir • 

P
,_,_ P'- L! H · idi ') - Al Yamak. ,.- iDi IÖJli7e • çıyor. • • llUIUL ra uıa1111 tepei aldı: D--· iL--- -L•- ..:.:.--L •• 

••• - ~I .. mu... unye, ge mi , , Ualll ...... --mi...--~ 
_Gelmedi... ak). Seeiai yaYefillbnlfb• - Buaün erken aelclııine bakıbna, yaba Pakiaa mi) 
p.ı.;... ı.ı.- ıu.,.... ""9a lun§µ- Poüe. teber ~ · - Hun~ "-• çalıw....ı;r, cece bl'."~Y-'< elemek Böyle oldu- lı-. .ı.r.y. .-_. . .,.. 

ia baılom•ıtı= - Bilm- mtA... tiz verilin hop. .. H_.. M.m ı...ı..ı.. .ı. . 1111 daha 111... la ............ ıı..... .ı,ı.. ....._ 
_ O da blıkediyor, .tik .• T,dım ce amrmı ........... Bui .W• olacak l.plaimı k ... MI)'• • • Tekrar teldolaba yaldatmıftı. paJorludı) 

bç.rdı Bu belan Mtt• hk, fllDA • buradaki çam........ efyalannı da Boya=• pıpmnlı huiıı h.ilt .... Dört tane DJtinin ütüne iki clun- Huriyeaia Mamıla Waa • nklık ta degal... aotunun. temelli otunun •• liimlİ1 u lacak. _,_yalı ile JVUIL limcm da Ü· tu) Haft.l.na - .u.&rlilr.1 .. .., 
t n bla, korkpk korkak eev.p ve- lbau abla. CCftP vermiyordu Paki ÇomlrWt. a-çlil, cahilill ..• t,. tam ma lf ....._ Yalma _..._. m laal& .._.., idi>~ 

ri o...ı. renia oul cbğipipti • te, 0 • 1111..- w,eı..ı lllrüyor. Eh ....ı .ı.ı....ı. · - w _ 
- v __ ._.__ ne iııdJw-) Sa- -Yulranki..,.tapladuun&) -cıılm• mı> O ela,-. ... Elim • ~ _.... ..... ..._. ........ • ~ .-ben~ Yah.nr.- >2.Mi,.._W...wrm1icli> 

n ne yapbil yar ki~ p;. eüt ....U. yavnıml ama, yolı:... Oh ~ .,.ı. boylu Wr 
Pakize. ...... ~· - "-. -· lıop biiJleaindi< Ne y..._ bıta. bryolal., ~: - ' benim wlldıa. ....... - kıs _..a. ~- -
- Kızaiıal ICJaailzl cliJe diye, .,. - ..., -1ıu ... ~. ııebıeler açılıp ~· ciclosı-. 8olıJıeL!e lıir ııtılumoe ile lottirmeieba'- ahfbia 

........ .tan -=•~ .... _ ... __ .,. -Şımdi -L-- dümkirim. ilkemWer takıftl-.1.. portakal vanlar Evi f et. r.-Lı- me yuzume ~•yonha 
n T-·---• ~· ~-· ,,._., ••• tL --- .,,..,uau. ••• cıı&.dari ""-- - Bu,..,..uz efendim. 

Sen. yuz yercfiiin 1Ç1D. o -HeYlr, hay. .. S-, pbr, .-.ı,. mwa abla. lulak bbartım,b. ~ 
al •• tirim. Sen, - tıJıak1uıııı bdehlerl -Siidm- oda dilaohiror GiJ. - "'- ...,...... ha ı::.- .... "1nılnlıml -· Km da lanın wi 111Ç1a ouçhı titri- hulrla .•• iki - kadar Ru ııe1e- rilltfllori ...,_ wde ııoç -. =oomzh. - Ea lıiı6k lıııpo., parta. ~onla· yoodıı cek • • • • Fabt yubn km• süriiltülod.- bl - Belli ı.nnn.cı.nlZ -· ......,., 

- Ben ııe diye yüneriyormllfUll') Sim ilçolor ........ •• i a., - allıu hopna ptinnifıi, bemm blkıı, Hmı tepaiyi ı-.ı.,o., '- komı Suç!; aaçlu lıebl.lim · 
P.ı.m., dolııı llot pooılnb ...,._ .ıı-ı. .-clııılı.,. W.. - tıııldolalıa :rU:latb: fUyordu• - _. --. -

1...ı.., abla. ,;izi 1ıüo1ıi1i1a .-... tiınık "- - Teııoiri ı-ı....ı.... N" - Ben, bııawı - arw, e~ - Ben ~1 
c 

~ ... ,...,. ı~ıı.ss H 1 S H f T N.cı 
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6 Sayfa 

Ankara Telelon 
Ve Telgralları 

Kömür Fi atları indirildikten Sonra 

Denizyolları Eşya Tarife
sinde l 1

enzilit Yapılıyor 
Tenzilatlı l'arife Son Kanunun Birinci 
Gününden itibaren Tatbik Edilecek 
Ankara 11 (A.A. )- Kömür fiatlarmda yapılan 130 kurutluk tenzilatın 

deniz yolları ve vapurculuk ıisyetesi eşya ve navlun tarifeleri üzerine yapa· 
cağı tes~n derece1'ini inceliyen Ekonomi Bakanlığı fİmdilik bu tarifelerin 
eşya navlunları kısmında yüzde on tenzilat yapılmasını ve bu idarelerin elle
rinde bulunan ve eski fiatla satın alınmıt olan kömürleri göz önüne ala
rak bu tenzilatın bir son kinun tarihin)ı:len itibaren yapılmasını tensip etmiş-
tir. 

«aradenizden Akdenize 
[rmak-Filyos Hattı Bugün 

Törenle Açılıyor 
Ali Çetinkaya Söylev Verecek 

Ankara 11 (A.A.)- İntaatı biten ikanı Ali Çetinkaya tarafından açıla • 
lrmak - Filyos hattının açılıf töreninde 1 caktır. 
bulnacak olan çağrılılar bu aktam Şeb· Bakan, vereceği bir söylevle hattın 
rimizden saat 20 ve 21 de kalkan iki ekonomik değerini anlatacaktır. Çağrı. 
özel katarla Filyosa gitmitlerdir. hlılar yarın akşam ıaat 18 ve 19 da 

Tören yarın saat 15 te yapılacak ve Filyostan hareket edecekler ve çarşam· 
Karadenizi Akdenize ikinci defa bağlı- ba günü öğle üzeri Ankaraya dönmÜf 
yacak olan kömür yolu Bayındırlık Ba- olacaklardır. 

Zecri Tedbirler Ve Mısır 

Kapitülasyonlar Zecri 
Tedbirlere ani Değil 

Bu zincir hızın önünde deyanabllecek mi? 
[Bir Avrupa karikatiirll] 

SON P-OITA 

• 

. ı!,, 
iki ci Teşr 0 ~ 

--r-i= 

,- SON DAKiKA ·• 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL~ 
'iiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu-••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİ-_., 

Çevirme Hareketi 
. Italyanlar Harrar'a ilerliyorlar 
(Baş tarafı 1 inci yüzde) Gorahai mıntakasında kıtaatımıza Son Junım becJdl tJ 

nin 65 kilometre cenubunda Mayveç· hücum eden Fetabreliler üzerine sev· Roma 11 (A.A.)- Cep~ 
ten ve Afllllki gölünün yirmi kilometre kedilen tanklar bu kuvvetleri dağıtmıt gelen haberlere göre, Jtalyaıı tJerİI"; 
timalinden Adisababaya giden 10 ve iki top ile bir çok silah elde edilmİf· Gorabai'nin timalinde h~e ,; 
metro genitliğindeki yolun yakınların· tir f al JaJ1J1 ' 

' vam etmektedirler. t yaıı~ f"ı 
da yapacaklardır. T l h l d f li ti ın' ayyare er cep e er e aa ye er e ku 

1 
. . d'd Saısa 

H b 1 • D b G d ·ı T d . 1 • vvet en fim ı en a et erın e ra • on ar ı e a· evam etmıt erdır. • . . _.. 
bar. Ambalagi bölgesinde de müdafaa- Harrar. Cicika hattı mıtlerdır. etlefl,.. 
atta bulunacakları tahmin edilmekte- G ] Gr · '' in ku"" ; .. -~ Roma 11 (A.A.)- Habetler, Go- enera azıanı n u ~ .. 
dir • . rahaiden kamyonlarla geri kaçnıakta- ıekiz gün içinde Harrar ~o~ 

Habeı kuvvetl~rı ] dırlar. Harrar • Cicika hattından evvel ilk merhale olan Cicika 11 •-:,.ıl 
Ras Seyumun kuvvetlerınden 20000 b' k b ki kt d' ·terleıoif"'-

ki . A b Al . . b .. d ır mu avemet e enmeme e ır. yu''z kilometreden fazla ı 1.,, fi m a - agımn cenu una gon e- h bet ., f 
rilmittir. Çevirme hareketi Teeyyüt etmiyetı :~ 

Roma 11 (A.A.)-Tembien bölge. L d 11 (Ö 1) R · 1 Ras Molingitanın 150000 kişilik kuv- on ra ze - ~ 
veti Dessiede toplanmıstır. Ras Kassa- sinin çevrilmesi hareketi başlamıttır. len haberler İtalyan ku"V"etl ~ 

ki ·ı·k k ' 1 • d D · General Maravİgna'nm ikinci kolor- • ide cle • .w~ nın 40000 şı ı uvvet erı e essıe- . . , nupta Dagaburu ve tıına jtv"_ 
nin timalinde bulunmaktadır. dusundan hır yerlı asker kıt ası T akaz- yu isgal ettiklerini bildirınekt~ 

Makallenin istirdadı için ze istikametinde Abbebidda bölgesine bu haberler henüz teeyyüt e 1,,iJ 
Ras Kassanın oğlunun kumanda • varmıştır. Bu kıt'a, Habeslerin Adua l l l t l' lan bit ıJO . . · . . ta yan ara eı ım o &# 

sında bulunan 10 bin ki~ilik bir ordu ve Aksum üzerıne herhangı bır hare- daha ş11J',.. 
Makalleyi istirdat için Dessieden ha- keline mini olacaktır. Londra 11 (Özel)- Got~~ 
reket etmiftİr. Diğer dört kıt'a, Tzegedede mühim lunan, Deli Mollanın oğullar l~ 

T embien bölgesinde stratejik mevkileri elde etmitlerdir. dülkerim Mehmet lta1yanl~J1' ;;,I' 
Adisababa 11 ( A.A. )- Havas a- Bütün Tigre cephesinde ketif hare· mut ve ltalyan menafii i~ çı / 

jansı ayları bildiriyor: ketlerine devam olunmaktadır. nı taahhüt etmittir. ~ 
Dün yaya olarak T embienden bura-

ya gelen Tigreli bir din adamı, şunları Musolini Yine Söyledi 
söylemittir: J 

«Önemli Habef kuvvetleri, Tembien ' ' G . K 1 H at 
etrafında, düşman uçakları tarafından e rı a a n es a p 
görülmemek için küçük gruplara ayrıl-

:::ı:~retile mevki a1m., bulunmak- Da Temizlenecektir,,.,; 
bö .. ·11 68 . ..-

Tembien "lgesindeki Habet şefleri Londra 11 (Özel)- Bugün İtalyan Kralının dünyaya gehtırıı -;e 17"" 
ltalyan kuvvetleri ile çarpı~maya hazır- lın•t 

O yıldönümü münasebet
0

il
0

e .Romada.biı.'yük bir resmi geçit yapı .. J/J 
lanmaktadırlar. lkenin pek dar olan jlJr 
tabii istihsalatı ile yafıyan Habe!? kuv- (5000) ltalyan askerı ıştırak etmıttır. · . deJ' S 

Dairesinin balkonundan büyük bir kalabalık kütlesine hıtap e ~ 
vetlerinin maneviyatı çok yüksektir. 

Musolini askerleri itaret ederek: }. ' 
Mahallede bir uçak bulundu «Şu gördüğünüz, büyük ordumuzun, icap ederse Avrupad•' .. .,::1',~. 

Asmara 11 (A.A.)- İtalyanlar, bu, .. 
her nerede oluna olsun İtalyan menafiini müdafaa edecek o.lan .. J J.t • Makalle içinde bir depoda sökülmüş bir 1,10D" 

k b dan aynlmıs ancak küçük bir kuvvettir. Yalnız bir aylık bır rn uça ulmuşlardır. • ktir » 
iki eski hesap temizlenmiştir. Geri kalanlar da temizlenece · ,, 

~~~~~~~ d 
Adisababa 1~1~1k.~.)- Röyter a- Bir -lngiliz Vapuru ikiye BöliinlÔ ~ 

jansı aytarı bildiriyor: Manille. Filipin. 11 (A.A. )-5302 tonluk Silverhazel adınd~ "'~ 
Gayri resmi bir kaynaktan göğrenil- kargosu, elli kişilik yolcu ile, Luçon adasının cenup bumundaki °" 

diğine göre, kuzey ve güney cephele- çarparak ikiye bölünmüştür. . .
1 

1',.d .. W 
lerindeki Habe~ kuvvetleri, tamamile imdat gemileri, kayaların üzerine iltica eden 30 kadar msan 1 e 

1
,. r· 

geri çekilmektedir. burun kısmında bulunan yolcuları, geminin tayfalarını kurtarırı• 
Söylendiğine göre, ltalyanlar, Ma - maktadırlar. lı 

kallenin gÜneyinde bulunan Antaloyu· v I' 
almı,ıar ve İtalyan faal kolları Daga- Akdeniz Hakkında Anlaşma ~o·~ 
bour kuzeyine kadar gelerek Cicigaya L dr par••~ 
doğru ilerlemeğe batlamışlardır. Londra 11 (A.A.)- Resmi çevenler, Roma, on a ve 1,.pı , 

Habeşler Harrarda mı Akdenizde kartılıklı bir yardım andlaşması hakkında görütıneler 1~ 
toplanacaklar? dair olan haberi yalanlamaktadırlar. Bu çevenler böyle bir andl•, . J 

Asmara 11 (A.A.)- Tigre cephe- sarlanmadığım temin etmektedirler. 
11 
~,I 

sindeki Havas aytarı bildiriyor: Paris 11 (A.A.)- Pertinax, Echo de Paris gazete sinde, ID~ 
Londra 11 (A.A.)- Timeı gazete- dirde İtalyan hükUınetinin lüzumlu gö- «General Graziani'nin güney ve ge- Akdenizde genel bir anla,ma temini için Musolini ile Sir [)rUıll ~ 

ıinin Kahire aytarı diyor ki: receği tedbirleri almak hakkını muha- neral Santininin kuzey bölgesindeki i- sında mevzuu bahsolan projeyi inceliyerek tunları yazıyor: bııl.,.,,., 
«Zecri tedbirlerin tatbiki meselesini faza ettiği bildirilmektedir. lerleyi,Ieri, Habetistan ile Somali ara- «Bu anlatma Fransa ile ltalyadan maada Akdeniz kıyılarında 

incelemeğe memur olan komite, henüz Cenevrede verilen kararlar sındaki irtibatı kesmekle tehdit etmek- tün ülkeleri ihtiva edecektir. 
İfİnİ bitirmiş değildir. Sanıldığına göre, Cenevre 11 (A.A.)- Tali komite, tedir. Bu, Habefleri Harrarda toplan. ===::;:========= =============:::::;. ~ıl 
komite, kapitülasyonların, bu zecri ted- mer'i bulunan konturatoların tatbiki mak zorunda bırakacaktır. 1 ı u ·o u L t( E 1 
birlerin tatbiki için bir mini tqkil et- yüzünden, ltalyadan ithal olunacak Amba. Alagui bölgesinde kqif U·• Habe,istan ile Ara· 8 T N u~ 
mediği fikri üzerinde ittifak etmittir. mallar üzerine mevzu ya•ağa ait tadi- çutları yapan ltalyan uçakları önemli ı bistan Arasında H f R ~ 
Komitenin, ltalyaya ihracı yasak edi- latı incelemittir. Habq lruvvetleri, görmemitlerdir. Ha- Anlaşma 
lecek maddeler arasında pamuğu dahil Bu incelemelerden sonra, bütün ta- betlerin Dessiede toplanmak niyetinde 
etmemeğe karar verdiği söylenmekte- lepleri, bilhassa Monfalone tezgahların- bulundukları tahmin edilmektedir. 

• d' F k M db' I · b'k ltalyan ıağ cenahı ır. a at, ısır, zecri te ır erı tat ı da yapılmakta olan Leh transatlantiği Londra l l (Özel)- Şimaldeki ltal-
eden devletler grupu arasına kat.ldığı ile Siyama ait 9 torpidonun teslimini 
takdirde, İtalyanın bu maddeyi ıatın al· kabul etmittir. 

yan kuvvetlerinin ıağ cenahı Aksum 
üzerinden Takaze nehrine doğru ileri 

ma~ istememesi muhtemel görünmek- ltalya Devletlere Nota hareketine devam etmektedir. Makalle-

tedır. V d' yi alan kuvvetler ise Şelikot vadisine 
ltalyanın proteıtoıa er ı 

hakim tepeleri tutmustur. 
Kahire 11 (A.A.)- ltalyan hüku- Roma 11 (A.A.)- Hükumet, dün l · 

k . talyan resmi tebliği 
metinin, zecri tedbirler hakkında Mı- a tam zecri tedbirlerin tatbikine ittirak Roma 11 ( 42 numaralı resmi teb-
sır bükiimetine tebliğ ettiği protesto, eden bütün memleketlerdeki diploma- liğ )- ltalyan kuvvetleri Makallenin 
sadece tifahi bir protesto teklindedir. tik müessillerine zecri tedbirler aley- cenubunda Şenmikak havalisinde ha-

Bv protestoda, Mısır hükumeti zecri hinde uzun bir protesto notası yollamıt reketlerini genitletmitlerdir. İkinci or
tedbi ·leri tatbik suretile ltalyaya karşı 1 tır. Notanın metni burada yarin netre- du Aksum ile Takaza nehri arasındaki 
&rsmiu:al vecibelerini ihlal ettiği tak- dilecektir. sahada müdafaa tedbirleri almıttır. 

Kahire 11 (A.A.)- Habe.iıtan 

ile Arabistan arasında bir andla,ma 
ihtimalini mevzuu bahseden «Üglko· I 
ra» gazetesi, bir Habet delegasyonu- ı 
nun Yemenden geçerek Ciddeye gel
diğini yazmaktadır. Hararetle karşı· 
lanan Habes delegelerini ibnissuud . 
misafir etmittir. 

Sovyet Elçisi 
Ankara 11 (A.A.)- Sovyet Büyük 

elçisi Karahanın bir iki gün içinde bir 

ay müddetle mezunen memleketine gi-

deceği haber alınmıtbr. •a1••••••-.....-



12 ikinci Tepla SON POITA 
s.,ı. 7 

Geçmiş Günlerin Hatıraları 
~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Topkapı Sarayında Mü
him Vesikalar Bulundu 

Bunlar Şah lsmailiSafevinin iki Türkçe 1 

Mektubu Ve Şah Tahmasebin Kanuni -Avcııık 
Süleymana Gönderilmiş 9 metre Ç U L L U K 
Uzunluğunda Farsca Mektuplarıdır Nerelerde, Ne Zaman, Nasıl Avlanır? 

T opkapı sarayı direktörlüğü eski 
Vesikaları ayırırken Şah lsmailin de iki 
mektubunu bulmuştur. Bunlardan biri
ıi (H. 908) tarihlidir. Ve bir Jıan hü
kümdarı tarafından türkçe olarak ya
zıldığı için çok kıymetlidir. Şah lımail 
bu mektubu adamlarından (Emiri a-
zam Ali bey) namına türkçe yazmıştır. 
İçinde Karamanlı Ahmet Ağa isminde 
bir zatın da ismi geçmektedir. Mektup 
«bu buyruğumuzla şol düsturca amel 

etsinler, gönüllerini hoş tutup ,efkati
mizden ümitvar olsunlar» cümlelerile 
bitmektedir. Altında Şah lsmaili Safevi 
imzası ~ardır. 

Diğer birisi de F ança yazılmıştır. 
Bundan başka (Şah Tahmaaep) ten 

Kanuni Sultan Süleymana gönderilmif 

(9) metre uzunluğunda bir mektupla 
(7) metre boyunda bunun vaktile ya- Şah Jamailin tarihi tahtına iki kıymetli veaika daha iltihak etti 

pılmış terr:tirnesi vardır. Tahmasep Kanuniyi göklere 1 Allah ~iyec~~m~ş. Müze müdürü bunları daha harika i-
ka M . . . . . . ran mınyaturıerıle beraber bugünden itibaren Fatihin 

çı rıyor. etıhte o kadar çok ılerı gıdıyor kı neredeyse h · · d t h' ha l 
azınesın e eş ıre f amıştır. 

Balıkçılığımızın Halli 
Durum Bu Halde Devam Ettikçe, Balık
çının Refah Bulmasına imkan Yoktur 

Geçenlerde yazdığımız bir yazı • 
da, küçük bir fiat değiımeai üzeri • 
ne havadan para kazanan bir Yu • 
nan gemisinden ve bizde de aoiuk 
bava depoları bulunduğu taktirde 
balığın ne tükenmez bir servet kay· 
nağı olabileceğinden bahsettik. 

Filhakika, yalnız İatanbulda ba • 
hkçıhğı kendine meslek yapmıt olan 
ve bu itle geçinen 30 bini mütecaviz 
latanbullu vardır ve bunların bir yıl 
İçinde yaptıkları istihsal, yüz bin
lerle tonu buluniu ve bu balıklann 
İçinde, kilosu 3 liraya kadar satılan 
Lalık ta bulunduğu halde, latanbu • 
lun en fakir esnafım balıkçılar tef • 
kil etmektedir. 

Bunun sebebi araıhrıhna, en baı- . . . 
ta f. d"' ük' 1...... .. .. 1•. bal .. Batılthane &1• Balıkhan•nın unıllerı. ,,.a,,,. •&1Hllıı ruull•rtl.,. lorlıt•ımır 

ıat Uf uru ıoru ur; ııı tu- y • ·L 6 . it • 
t b 1 k ·ı •• hlikl cnılur namına ır ,.y yo tur 

Yazan: Salih Mahmut 
Çulluk aeçit kutudur. Teıriniaani- Hemen ,.Usek 1eale kuma d 

de memleketimize ıel" ba . . . n a ver• 
k d b I d ar ve fU ta melı ve her ikı avcı da hazır bulun· 

a ar u unursa a en makbul za • malıdır. Kuı L---! ta f k lk · 
t • · · k" ....._. ra a a araa 

manı eırın!sanı ve anunuevvel ay- akai sırttaki avcı ateı eder. Fakat 
landır. Daılar karla kapan1nca de- böyle kiöıt üaa.::_..1e ta "f d'I • • uuıu ne ıena-
nıze yakın me,eliklere ve kara çalı- meliye yerinde kolayca tatbik edi • 
lara iner, sert ıimal riizıirı ve yağ- lemez. Arazi müsait olmaz, kuı kal. 
murlu ıecelerin ertesi günü çok bu- kar. Yahut önüne bir mini ıelip gö
lunur. Lodoa havalarda bu kuıu a· riilmez. İtin bqı uyarına gelmek 
ramak beyhudedir. tedir. 

Köpeğe ıayet iyi (ferma) verir. A- Çull~ biç yara kaldırmaz, bir 

' 

.. ır ve rok .. '"ltü')'" k ıaçma ıaabet etse hemen dü•er Aı~ır 
, :r suru u anat çarpa • k d .. :s' • 

rak kalkar. Vurulması kolay ise d u~a.r, on ugu yerde kalır. Keklik 
e l'lbı ıezmez Kaçır 1 b' k b" sarp yerlerde çok mahirane ve aü • . . .. · . . 1 an ır Uf ır 

ratle ateı etmek lazımdı Ç'"nk'" b ıkı yuz metre ııdıp tekrar bir me • 
r. u u e- feye konar O t k d k ı 

men me,elikler arasında özden · nu e rar or~ an a • 
kaybolur. Daima yalnız bul 1 A 1 d~rmak pek kolaydır. Yenı konan 

unur. • bır ku•un h ü t'" · · vı çok zor ve zahm tl'd' E . .~ emen • une gıtmeyıp 
e 1 ır. n sert bır muddet beklemelidir. Çünkü 

havalarda me,eler, ve koca yemi•. ku•kuda ol ... d b k" 
1 3' :s' acagın an azan ope • 
er arasında dolaımak lazımdır. Fa· g"' e (ferma) v kt k ı 

k k 
. ermez ve uza an a .. 

at ço zevklı, ve helecanlıdır. Tur- k ... · · rulm Ek · f d acagı ıçın vu az. ıerıyetle 
an a .zamanda bu ~u~ ıayet mak- birbirine muayyen mesafede çulluk 

bul, etı ıayet. lezzetlıdır. Çok paha- bulunmaz. Bir yerden bir ku kaldı-
lı aatılır, en kıbar sofralarda yer tu- 1 t k l k 1 

M .. . rı ınca arı ora arı pe aramayıp 
tar. aatteeeaauf nadır bulunur b k b" • ak d h d ... 
ı b . • aı a ır yerı aram a a 0 gru. 
atan ul cıvarında en fazla olduğu d D · .. " k ı· .. 1 .. d b ur. aıma ruz gara artı ıezme 1 • 
ıun er gun e eı altı kuıtan fazla d' ç 11 k d k" .... ( t) 

1 ır. u u avın a opegın apor 
vuru maz. Bet altı kut ta çantayı tm • • la k ı · 
doldurur 1 e eaı yanı vuru n uıu a ıp ıetır• 

• meai pek lüzumludur. Öyle yerlere 
~ulluk ·~~~a .~ercihan (seter) dü,er ki almak mümkün olmaz. A· 

nevınden tüylu kopekler kullanma- portauz köpekle çulluk avlamamah
hdır. Tüysüz puvanter köpekler bu dır. lıtanbul civarında en çok bu • 
ava dayanamaz, yolda kalırlar. lunduiu yerler Rumeli yakaaında, 

Çulluk ekseriyetle iki tarafı dağ o- Çorlu, Sinekli ve civarı, Anadoluda 
lan ·~·~ ~.erelerdeki ~e,elerde ya- / ~~m.~rciler, Denizli, Ömerlidir. Kar· 
tar. Sıılı .~nlerde açıga çıkar. Av • I duıtukten sonra lzmit köylerinde 
larken kopeklere çıngırak takmalı, ve Karamürael taraflarında pek çok 
ve iki avcı derenin iki tarafındaki bulunur. Fakat kar zamanında ken• 
sırtlardan dereyi takip etmelidir. dini sarpa atmıt olacağı için o mev• 
Köpekler sulak yerde ararlar. Ve aimde avlanması çok zor ve zah • 
sarp olacaiı için tabii ıörünmezler. metlidir. Ekseriyetle insan boyunu 
Köpeiin (ferma) da olduğu çını•· geçen meıelikler araıından kalkan 
rak seıinin kesilmesinden anlatılır. bir kut kolay göriilmez. 

Yaman Ve Kurnaz Bir 
Hırsız Tutu du 

ikinci ıube memurlan GebzeU Celil bulum apn)'or. Fakat bu arada me • 
adında bir hınız )'akalamaılardır. Ce- murlar Celalin petinden ayrılmıyorlar. 
W latanlaul içinde aon alb a)'dır YUku En nihayet Celal Kör Kadri adında bir an a ı çı ı e, muate er arasına 

airen bazı kimseler, kendi lehlerine ya balık almayın. Sizin bet kurup 'büyük dertlerinden biri de kabzı • bulan .. )'Hız hıraızlaldarın kahrama • adama büyücek bir paket bırakıyor. 
olmak üzere balık fiatlannı müte • aldığınızı, biz size üç kurup ve is- mallardır. Balıkçıya, çalıtabilmeai nıdar •• marifetini de yeni bir tan ile ba· Celal, Kadrinin )'anından ayrılır ay • 
nıadiyen dütürmektedirler ve bu tediğiniz kadar temin ederiz». Bu için para temin eden kabzımalların prdıtından yakalanma11 buıüne ka • rılmaz zabıta memurları Kadriyi yaka· 
rizden, yok pahaama satılan ve hat- auretle yapılan bir anlapna ile pi • balıkçılardan alacaklan hiç b" ' dar uzamıttar. hyarak paketi açıyorlar. Paketin için· 

d_ı_ J k )" J"b' ır Z&• 
ta denize dökülen balıkların, tutul- yasa aai ma ın en u__vvet ı ta ı 1 or· man bitip tükenmez ve piyuada Celal bir meyva aatacıaı olarak bu den bir takım elbiae, kırk parça ıümilt 
maaı için sarfedilen emek te bota tadan kalkı.yor, baha• .. al~~· .. bul~n- müıteriıi yalnız balıkçılara lizım ;_ hıraızlaklan yapmııtır. Reami tahkika- çayal, bıçak talmnlan çakıyor. Ya· 
aitmektedir. muyor ve fıatlar da buabutün du • lan pamuk ipliği ıibi m dd 1 d bn meydana çıkardıiı hldiaat fCSyle • pılan aorsuda Kör Kadri bunların Ce. 

• d .. filhakika h b · ı a e er e, . Her yıl, bu me~aım e tutulan kül· fU_YOr ve . em ecne 1 e • balıkçıya kabzımal tarafından v ·• dirı Jil tarafından IHraluldlfuu, Celi.lin 
lıyetli miktardakı palamut ve torik mıler, uc~z fıatla balık alıyorlar, lir ve meseli, bir paket pamuk i ~- Celal zabıtaca tanınmıı ltir aabıka • bunlara mukabil kendiainden (40) lira 
balığının en ittihalı alıcıları Yunan hem de aımaarlar para kazanıyor. için en az dört lira alınır p 111 1 ladır. Alta a)' önce aon mahkumi1etini iateditini aöylilyor. Celil yakalanıyor. 
V ıt 1 ·ı rı"dı"r La"kı"n bı"zd Fakat öbür yandan da balıkç•lar • . . • L't' k h · k 1 M • . . e a yan ıemı e • e- . • ' Bu ıtıbarla bızce m lek Dl U"ere apıaten urtu uyor Ye ey· Oatü batı tık nı ka~tla ıpek elbıaeler-
ki balık piyasasının iatikranızbiını hatta borçlarını ödıyebılecek kadar balık iatihsali~i artt.:.O.ke~. ette ••botta tanınmıı .. tacılardan Tatar le ailalil bulunan C.1'1 auçunu ıizliye• 
aören bu ıemilerde fiatin diifebile- da para kazanamıyorlar. I t tkikl . ki .•çın .>a· Ha)'l'iye ciderek: . 

B . • b" h 'd' pı an e enn verece en netice- mıyor •ec 
ceği son haddi beklemeie baılamıı- u, •tın ır cep eaı ır. . . . . - Ben ahlakımı düzelttim.. diyor. . 
1 d E I b .1 • b lık Diier taraftan bizde içinde top- ler emnıyet vencı tekılde olmaya • 8 . 11 - E .. t dıyors sUndilz aabcılık, ıe· 
alr ır.. vve ce u ıemıb~lrm balık lu halde İnsan .,: .. tan mektep kıı· caktır. Çünkü istihsal buıün az de. enı yanına ~ . . ce hıraızlık yaptam. Kadıköy tarAfla • 

a maaıle mallarını sata ı en a • :r- ' ' ti' ~ 'ld' k · I d . Tatar Hayra kendiaine acıyor ve ona 
1 . d" d b' k · 1 la ilh gibi müesseselerde balık yen- ıı ır ve e senyet e enıze dökül • b" ba ecl 'k ecl k k k nnda yaptıiım hıraızlaldarın adedini 

çı ar tım 1 e ır ta ım aımsar ar ı · · · • • ar ara t arı ere arpuz, a • . . . . . 
Yiizünden ıüçlük çekmektedirler. mez. Çünkü bu ıibi müeueaelerde ~ektedır. Halbu~ı açılacak küçük .un aatıcıbta yaptwayor. bılemem. Belkı kırmedıiım ev kalma. 

Bu simsarlar, ki bunlardan bir ka· yazın verilecek yemek, dünden tea. bır kon~~e f~brı~aaı ve tesis olu • Celil bu araba ile fatanbulun muh • ~ıthr. fatanbul tarafında o kadar de· 
çının ismi bizce malUındur balık al· bit edilir; halbuki yarın balık bu • nacak küçük bır aoıuk hava depoıu, telif aemtlerini dolaııyor. Fakat ıün • tıl!. 
mak üzere ıelen ıemilere 'gidip di • lunu.p bul~na~ıyacağını, .. dü~den hem me~lekete külli!etli miktar~& ~Ualeri dolaıtata yerlerde yalnız aht ve· Celilin çalma efyaları arattırılmıft 
Jorlar ki: keıtırmeye ımkan y~tur, çunku ba- ~ra ıetırecek olan bı~ ~e~ba!n m- nıle meısul olma)'lp bUyük aparbman· bunlann içinde Amerika konaoloıu M. 

«- Siz balık almaia l'elince bu· bğı, batta 24 saat bıle bozulmadan kıpfını, hem de bellenn1 hıç bır za. ları, buralarda oturanları, içeri ıirip ( Maxıeney) e ait kıymetli etyalar 
rada fiatlar yükseliyor ve hem siz, aaklıyabilecek tesisata malik deii • man doiıııl~mıya~ ~ahk~ıların P•· çıkanları ıözetliyor. Geceleri de tehli • da bulunmuı ve konaoloaa iade edil • 
hem de baıkaları, balığı yüksek fiat· )iz. Bu da, dijer bir cephe. r~ kazanabılmelerını temın edecek· keaizlitine kanaat ıetirditi Hleri do- mittir. Celal alta •)'dır sirdiiı •lerl 
la alıyorsunuz. Siz doirudan doiru- Bundan baıka, balıkçdarna, en tar. M. H. 1 laıarak )'tikte hafif, pahada •iır ne zabıtaya ı.ker tU- 1a.terecelrtir. 
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9 Sayfa 

TURHLEI 
ROMA KAPILARIN' 

SOM POSTA 

Gerhart Ellert'in eıerinden - 2 - 12/111935 

Kül Haline Gelen Ateşin Önünde 
: Kolları Bağlı Beş Adam Duruyordu 
DUnkU t<1smın Hullsaaa: ı 

Sisli bir gün... Stepte derin bir •Ü· 

kut... Hunlcrin Kralı Ruha ölmüıtür. 
Cena-ze j Şaman rahiplerinin omuzl • 
nnda tahta saraydan Hun ç dırlan or· 
ta ı dakı geni bir meydanlığa getirili· 
yor ve a kerler bi.ıytik bir odun yığını 
yı arak Kral Ruhayı bunun üstüne ko· 
yuyl)r)ar. Kralın buyuk yeğeni Prens 
BJeda ibir meş'ale ile gelip çalılara ateı 
veriyor ve Kral Ruha yanmağa başlı
yor. Baş rahip artık Krallığın Bleda ve 
Attilada olduğunu ilan ediyor. 

Bu arada Hünlerin misafiri bulunan 
Romalı Aetiüs ile Avitüs .konupıyorlar. 

Aetiüs soruyor: 
- Bu yıl yer yiiziinde mühim deii• 

şiklik1er olacaiını söyleyorsun?. Bunu 
nasıl tahmin ettin?. 

- Kral Ruha burada ve ~uman· 
dan Bonifacius ta Romada öklüğü için 
böyle dü~ünüyorum. Gerek burada, 
.gerekse orada haleflerin kuvvet ve 
kudretlerini gösterebilmeleri için mey

dan açıldı. 
Matem Havuı 

Actiüs gülömeedi. Galya aefederin
de kendiaine hararetle taraftarhk ve Roıı aL Avjtüs:- Kral' Ruba baracla ve ba tlcumandan ~onifaciüa de Romada öldü. 

.. . lan A . Meydan halefle re açılch, dedı. 
•dakatle dostluk göatemııf o vı-
tüsün ne gibi arzular beslediğini bı1i- bir kel~~e ~ile .çıkmadı. Diğerleri do_n:j racak akılsızca bir harekette bulun • 
yordu. Onun için: muş gıbı dımdık duruyorlar ve za"hm sunlar.» 

- «Benim Romaya geri dönme - bir cesaret eseri göstermek için son Aetiüa Fena Bir Rol Oynuyor!. 
mi mi istiyorsun?» diye sordu. gayretlerini •rfcdiyorlardı. Bu so·'zler u·· · Att"1~ •• 1 · • 

Y d d b
. H'" d · h zenne ua goz ermı 

Öteki hemen atıldı: anın a uran ır un en ıza at bile kıpırdatmad Bl-.ı f · t 'f • · · A ·.. k h l .. ı. ocıa ena nıye 1 a 
- «Zaten bunu söylemek için bu- ıetiyen etıus uçu ve eyecan 1 yu • de eden bı·r ta J t ak t ak .. .. . . . vır a aırı ar sarım ır 

raya kadar geldim. Seninle bu hususta runu dostuna çevırerek dedı kı: dişlerini gösterdi. 

uzun boy]u konuşmak iç.in henüz va· Şarki Romalı Esirler Fakat, Aetiüa cesaretini kaybetme-
kit bulamadım ki... _ (<A..a.. bmJ.r bup airi ,.dtı mifti. 

Aetiüs dostunun eözünü ke9Cl"ek: Roma devletine meD9Up ..kerter - «Bu eairler için aize büyült bir 
- «Şimdi vaktimiz yok. Sonra .ko· KraJ Rulıanın ö.lümile neticelenen ~ kurtarma parası verileceiine hiç füp-

• _ı_..ı· hud ı__ __ L_:_..ı • ~- --• he yoktur. Bir de unutmayınız ki idam 
DUfUruZ, Avıtüa ~ ocaı. ut munan::ocauıae estT ... 'Afmu\Ner. k . --1:;:..:_:_ • le . h' ... 

Öl
.. ı_ __ ı__ LüJJ . . :!L • _...1_ etme •"""'IS~ eeır nn iÇ bırısı 

Bu arahk odun yığını yanıp bitti. u IUIWlı "' enru uıhva c:ıuııı:::n atef kr l öl' .. ünden' dola • 1 .. ··nc1c idam edilecdtle . a ınızm um yı rnes u 
Duman, mavj kümeler halinde yerler· onu ... . .. ~ ... ,. tutUlamaz.» 
de - "k1c · .-:.:..:1· du Adıu .. dollu Avıtüsön ()CVablnı 

suru nıp ISIUıyor · beklemeden tqin öb- tacafına k _ Prensler eea çıkarmadıklan için kra-
Hünler hep bir ağızdan yeknesak H"" ~ _ _ı_1 • ~r -lr.:f °!w. im Hu"'n muhaL_L _._ ._ ____ .ı 

• • w tu, un asıır..acaerınm t...,..... ettıgı nzıar ... yı ıuıııuıncıanı 
ahenldı bır matem duası okumaga baş- ı__ıı__ __L rt_..J_ d !L! LI.!_ 'ht' H 'd k d ,..._..yı ya~ o ._ uran ua .-n.ın ı ıyar onnı a sor u · 
ladılar. Aetiüs, Hün dilini bildiği hal· prensinin önüne kadar ilerledi. Neden 1 h . 
de okunan duanın tek bir kelimesini Attı.]'" eldi-· . ...ıı _ __ı__ı .. - « on arın ayabnı kurtar-

.. .. . a onun g gını aernaı gor - mağa çalıf1yorsun~» 
anlıyamıyordu. Butun dua daima tek- dü, Alan1ann reisi Kandaka ile lco -
ra lanan b' ,__ kdım' eden ibaret ai- k b ....... '--......! .v _ - C(İnsanlarm harpte öldüklerini r ır.1U1Ç e DUfUI' en emen aozunu ~. ~n - . k b.lc dı 

b. di H ı- ler ... ,_ da'- -&.~ı.. tı k _;,:.,A-.-:ı_ R gorme ı acı r. Burada yapılnıak 
ıy . er mısram 80DU uy urr- 1'S.. ~ sarım ra 15--..CUIC o - . . . A • 

t b
. -'~--" :ı _:L • .- bul __ 1_ •• __ _ı_ A.tt. ''~ • • ıstenılen fCY ısc adı bır katilden ı.. ..... ka 

en ır matCDl lıc:I_y-..a ue DJDa,.- u- llMlllYI euzcr-.en n: ua reıan onıuzo d' "\ .....,. 
hud .. :_..ı_ ba'--k b' liti' 'le ne arr» yor ve bu korkunç .feryat, utsuz uzermacu Kua , 8elt ar nce 1 

bo 
..:...ı· _ _ı A ___ ı.. Bu .özlerde bir ihtiyat--LL vardı 

step yunca uzanıp 15ouıyoruu. e - aanıu • .. . . . ~-. , 
tiüs Hünlerin bu dua ile ruhlan çağır- - «Aetiüs, bir fCY mi istiyorsun)" çunku .Hun,1enn tcdfın esnasında ria· 
dı . 1 • dedi. yet ettıkleri mukaddes merasime do-

klanm zannedıyordu. ıkı genç pren- x.ı..., K-._ ....__ 0 __ L kunuyordu Onun içi d"' 1 ~ _ı_ · • · · iki um ~ uu.tu rwmmt • n uşman ıga ge-
ım de duaya ıştırak edıp etrned e - ]alet eden bir aükunet etr f ita lad 
rini anlamak için onlara doğru baktı. R1omalıH~umandan1 ~ zık·yaddc ve Aetiüs oynamak iatediğtr~ldepmu~ 
Bledayı göremedi; fakat Attila kı - yak aftı; un prens erme 0 8 ar vaffak olanuyacağını ta ·ı lad 
vılcım haline aelen ate•in arkasında yaklaftı ki Bledanın hile dikkat naza· Fakat ölüme mahkum maml 

1 ~lan baı. 
• T lbe . A ·- 1 hi be o an esır ere • 

dimdik duruyor ve aözlerini Roma - nnı. ce. ttı. etıus prena ere ta n karak oalann aaltlı hallerini aörünce 
1-L -dan oıd dedı kı' L!- --U..:~ bul e wac ayumıy u. ·Be k l R ha . fi . eon "" t~ete unmaktan ken • .. _ « n ra u nın mıaa rı ve di · .ı..,.m 

IColmt &.ila Bet Adua in-al Rubanın dostu idim. HünlerİD 111 
' 

ikinci 1' .. a 12 

1 leı.nbul Beledlr••I lllnları 1 
Düfkünler m için 31 /Mayıı/936 tarihine kadar süncie 50 kı1odan 120 

kiloya tahminen 32400 kilo inek sütü açak eluikmeye konulmuttur. Bir kilo 
.-üte 9 kurut c:leier biçjl~ir. Şartnamesi levu:mı müdürlüğünde görülür. 
Ebiltmeye girmek istiyenlet" 2490 No. h kanunda yutla vesika .e 219 İra• 
lak muvakkat teminat mektup veya makbuzu ile birlikte 27 / İkinci tef in/ı 
935 çar,amba günü aaat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. «7051» 

• • • 
, Temizlik itleri için 750 kilo araba yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Ya• 
im hepıine 135 lira bedel tahmin ediiıru.tir. Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülür. istekli olanların 1 O lira 50 kurutluk muvakkat teminat mek .. 

tup veya makbuzile birlikte 22/ Jkincitetrin/935 cuma günü saat 15 te da-
imi encümende bulumnalKhr. •<7052 > 

••• 
Temizlik itleri için 1200 kilo Krezil paza 1 kla satan alınacaktır. Şartnamt 

ıi levazım müdürlüiünde görülür. Pazarl a girmek iıtiy nler 2490 n ma• 
ralı kanunda y la vesika ve 34 lira 50 kunlfluk teminat mektup eya 

makbuzile birlikte 22/ ikinci tqrin/935 cuma günü saat 15 te daimı eıı.. 
cümende bulunmalıdır. «70 9 > 

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

f). d li Tıp İşleri Genel 
Direktörlüğünden : 

Elli ton Ga,Pue kok kimim beher tonu tahmin edlien yirmi 
iki buçuk l"ra bedel ile açak ebiltmeye konmuıtur. isteklilerin 
ekıiltmen n yapalacaia '25 lkincitetrln 935 Pazartesi günU aaat on 
beıe kadar herıüa uat oa iki ile OD dört anmn a Soiukçepıad, 
Adli Tıp itleri Genel Direlctörltlğtne müracaa&n ilin 
olunur. (7012) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları işletme Umum idarasi Hln1arı 

Erzurum hatları hariç Mudanya • Buna, Samaun • Çartamba ve Aydm 
hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bulunan herhangi iki 
iatasyon arasında mektebe devam etmek için seyahat edecek talebeye mab
ıuı ayhk seyahat kardan tarifesi ihdas edilmiftir. 

Seyahat 'kalarlarınm ücretleri: 
il Mevki m Mevki 

1- 8 Kilometrdik mesafeler için 150 100 
9-14 )) )) )) 200 125 

15-25 ~ » M 250 175 
26-45 ~) .. )) 450 300 
46-70 )) )) ., 750 500 
. Bu tarife, mevcut tarif el erden daba ucuz düttüğü munaaebetlerde 1 Birin
ci kinun 1935 tarihinden ve daha yüksek düttüğü münaıebetlerde de 1 
ikinci kanun 1936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Ve bu tarihlerden 
itibaren timdiki tarifeler Jiivolwıacalctır .• Tarifenin tatbı1< prtlarile diğer 
tafeilit .... ,. ..... Jm öit 1 "h6ıilir. •3319» te7082» ____________________ .... ____________________________ !!119 

f lst•nbul Evkaf mUdUriyetl lltn18n f 
1- MevleYihanebpm cbtıncla Merkezefendide M~ hareın da • 
İnılİ. 

2- Kachköy, Tuğlaıc Mfl, fena7olu 7 No. lı hane. 
3- Kadıköy, Tujlaahqa, Feneryolu 9 No. h Mne. 
4- Bahkpuan, Atıiçelebi, Nemdaa camii albnda 9 No. h dikkin. 
5- Balıkpazan, Ahiçelebi, Nevficlan camii •ltmda 11 No.. 11 mi'ı+Na 
6- KadalL'Öy, Cafwaia 38 No. lı dükkin. 
7- Kedalmöy, Moda 40 No. h dükkin. 
8- Çar,a, ıKa~ 12 No. lı dükkan. 
9- Kaıımpa,a, Camiikehir, Tünbibaba 7 No. la düklcin. 

t O- Ça,.ı, Cevahir bedeaten aolda ikinci adada 43 No. 1ı dolap. 
11- Kadirea, Boatanıili cami yanuıda 29 No. h oda. 
Yukarıda yazılı mahaller 936 seneai Mayıı bitimiDe denlu puarblda 

kiraya verileceginden Mtekliler 14/ tefrlniaani/935 peTfClftbe ~ii nat 15 e 
deaJu Evkaf MüdUVetiade Vvidat kalemine gehneleri. cc7096» 

Tayyare Piyango MüdürlUğDnden : 
25.000 Lira kazanan 24625 nmnarah lliletin aç parp11 Lt..aı.ulda ft birer 

parçaaı Tokat, Buna, lmıir ve f.rc:İ9te ablııa-.ıtar. 
15.000 Lira ban• 1156 nmmrah biletin üç parçaıı lıtanbulda ve bir 

parçuı Diyanbelmde, üç parçan da bmirde aablmqtır. 
10.000 Lira bunuı 25990 numaralı hiletin üç parçuı lıtanbulda ve birer 

parçuı da Ka,aeri, Çarı., lmıir, ve T•aulla sabim• .... 
Madeni bir levha üzerine vurulan yardımcı kuvvetleri benim için Galya- (Arbaı Tar) 

•iddetli darbeler kadınların gelmekte da ve başkumandan BonifaciiUe .k81'fl l'~~----------------------------~,.=.=.,=.c'~-....... =.=.~=;.~~=;.-;.;;.-.. 
olduklarını haber verdi. Sıkı örtülere harbettiler. Onun için. ırkııua men - A. 
büriinmÜf olan Hün kadınlan yak - sup olmadığım halde ölü kralın külü u nDmtlzdeld Perşembe akşamından itibaren 
Ja,tılar. Mat.em feryatları~ 8 • önünc:le söze kalkıpum bunu bir ha- 1 p 
teşin enkazı etrafında döadülCI'. El karet 8ibi telikki ~ez~ . . E K Ye M E L E K 
ele tutufaı'ak ve ağlayıp mz:Jıyarak acl- Aetiüs ihtiyata nayet ıçın 
d'kl • ,_.__ • ~til "-'-- böyle uzun bir mukaddeme yapmak 1 al d blrd 
kJ en !=.:n Krar· ter. ~r mecburiyetini hisaetti. Ölü balla dost 8 nem an.n a en ~ 
ur~~ı ır-- 1 L!.:_~~~~ · olduiunu hatırlatıraa meramına daha ~k aa.. ( BEN HUR) den daha feTkallde ._, ') --L-

aesı IÇlne bnfmcıya &.mllll" aTIUllıUlll • L J lıkJa w d" •• " ... •• 
AO ay varaCAguu UfUDmuru •• fimdiJ• kadar tama.., a blyl k qk romanı 

dan bakıldı. Attili ruç aeaiDi çıkarmadı: cevap 
A vitüs dostunun koluna dokuna - vennek hakkı ağabey9İlıe diifeıdi. Blc-

rak dehtet verici bir tavula sordu: da. 
- c<Bu da ne. demek olu~~r?) -· «Evet, sen kraJ Ruhanm doatuy-
Artık kül haline -'-ek uzere olan d .. le ·ı A -tı'" .. t _ _ı:ı __ ~ w un l soz rı e ne u9U alK.llAö mec -

ateşin önünde kollan arkalarına bağlı b 1d 
be elbi 

ur o u. 
ş adam duruyordu. Bunların • . • 

se] · artık pırtık· yüzleri ve elleri Aetiüs aöı:üne devamla dedi ki: 
lca:;.:r~ bulafakb. İçlerinc:len bİrÜIİ im- - «işittiğime pe harp ~irlcri 
dat anyormUf gibi etrafına bakındı ve idam oluna~m~f· l11temem ki kral 
bir .. Jemek istiyormUf pi du· Ruhanın varıalerı, daha amcalarının 

KLEOPATRA 
ıahe.erlntn llk lraeal ıareflae pla mhameni•rL 

Bu mu•zzam we harlkulld• Pranaızca 
aözlll •tk ve UatJraa tllmln• 300.000 den 
taze. ertlet ve ftgllran lftlrlk etmlt ve mllıona mal olmu,tur. 

Baırold•: CLAUDET COLBERT. Rejia6r:CECIL B.DE MİLLE 
şey soy k -lüm· •• akabinde iıma neticeler doiu-daklarını oynattı, fakat ağzından te o u ~--•••••• 

.._ .a .. 111erelerl iç i• ltlleUer evwelden •hn•blllr. 
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Olüm 

Yolcusu 
Muharriri : Freeman Wilb Croftı - 24 12 /11/935 

Sir Conun 
Oldukça 

Yataklı Vagon Seyahatı 
Esrarlı Görünüyordu 

Frenç durdu ve bir müddet arkada· 
ıının yüzüne baktıktan sonra: 

- Bu da bir fikir ... Belki bir ipucu 
yakalarız. Haydi doğruca Eustıın iaf:as. 
yonuna gidelim 
dedi. 

İstasyona gel • 
dikleri zaman 
yataklı vagon bü 
rosuna müracaat 
ettiler. 

Frenç: 
- Ayin ikin

ci çarşamba gü
nü Stranraer tre
nimle Sir Con 
Magil için bir 
yataklı kompar-

. tnnan tutulmuş. 

Bunun kimin ta. 
rafından tutul • 
muş olduğunu 

anlamak istiyo -
tuz, dedi. 

Dairedeki ka
tip derhal alaka 
gösterdi: 
-Şu kaybo -

lan zat değil mi? 
İyi ki hadiseyi 
gazetede oku • 
muştum. Yoksa 

Genç kız bir .nüddet düşündü, Sonra:- Size yandaki 
odada bulunan memuru tavsiye ederim. Ondan fazla 

malumat alabilirsiniz, dedi. 

İstediğiniz malumata veremiyecektim,,mur, size o akşam yataklı vagondaki me
dedi ve çekmesinden bazı notlar çıka- murun hem ismini, hem de adresini vere-
rarak: bilir. 

- İşte bakınız ... Çarşamha 2 teşri- Frençle Maklang yandaki odaya gidip 
nievvel... 6 numaralı yatakh kompar- oradaki memura istediklerini anlattılar. Me
tıman Sir Con Magil namına tutulmu~, mur bir müddet defterlerini karı,hrdıktan 
dedi. sonra: 

Frenç: - istediğinizi buldum. 2 tetrinievvel 

- Tamam. Şimdi acaba bu kompar- çarşamba aktaını yataklı vagonda bulunan 
tımanı bizzat Sir Conun kendisi mi. tut- memur buradadır. Hatta bu akıamki tren
muş, yoksa başka birisi tarafından mı le de o gidecektir, dedi. 
tutulmuş? Onu da bir anhyabilir mi- Ve memurun adresini · verdi. 
yiz? Frençle arkadaşı bu defa da -;.~laklı 

Yine kırmızı saçlı adam vagon memuru Pagm evine gittiler. 
- Evet ... Durun bakayım . .. Mister Adamcağız uyuyonnu,. Fakat, karısı gelen

Kots isminde birisi tutmuş. Hatta 5 nu- leri.n kim olduğunu öğrenince derhal koca
maralı kompartımam da kendine ayır- sına uyandırdL Bir kaç dakika sonra Pag 
mış ... Şimdi o zatm şahsını da hatırh· aşağıya indi. Frenç, kendisini rahatsız ettik· 

lerinden dolayı özür diledikten sonra: 
yorum. 

- Nasıl bir adamdı bu Mister Kota? 
- Uzun boylu, geniş omuzlu, iri yarı 

bir adamdı. Saçları kıpkırmı idi. 
Kots'ı uşak Mayls de bpkı böyle ta

rif etmişti. 
Frenç yine katibe dönerek: 
- Adres verdi mi? 
- Hayır. Müşterilerden adres sor· • 

mayız. 

- Demek hem kendisi için, hem de 
Sir Con için yer tuttu öyle mi? 

- Evet. Hatta Sir Conla birlikte se
yahat edecekleri için yanyana ve hirin· 
den ötekine geçilebilir iki kompartıman 
İstedi. 5 ve 6 numaralı kompartıman. 

ların arasında bir kapı olduğu için ben 
de bu iki kompartımanı tahsis eltim. 

- Mister Kots başka bir Jey söyle
medi mi? 

- Bir şeyler daha söyledi ama iyi 
hatırlamıyorum... Evet... Evet . . . Mis-

- 2 teşrinievvel çar'8Jllba gÜnÜ Stran
raere giden gece treninde Sir Con Magil 
isminde bir yolcu habrlıyor musunuz? 

6 Numaralı Kompartıman 
Pagm gözleri derhal parladı. 
- Şu, ortadan kaybolan zat değil mi? 
- Evet. 
- Hatırlıyorum efendim. Hadiseyi ga· 

zetede okumuş ve a]akadar olmu§tum. U. 
fak lef ek, beyaz saçlı bir adam değil mi? 

- Ta kendisi. 6 numaralı kompartıman
da idi zannederim. 

- Bir dakika müsaade ediniz, defterimi 
getirip bakayım. 

Bir müddet sonra tekrar odaya avdet e
den Pag, defterini açtı ve: 

- Evet 6 numarala kompartımanda idi. 
- 5 numarada da Mister Kots isminde 

bir _ adam vardı değil mi? 

- Evet efendim. 

ter Kots biraz ötede hat boyunda otur- - Bu iki kompartımandan birbirine ge· 
doğunu ve küçük çocuğuna, evin önün- çilebiJirdi öyle mi? 
den geçerken kendisine elektrik fene• (Arkası var) 
rile işaret ecflceğini vadettiği için, bu ........................................................... _ .. 

Qoplantılar, Davetler-) 

Çocuk Hekimlerlnln 
Toplantısı 

kompartımanların kabilse sağ tarafta 
olmasını istedi. Bende vagonların bir 
planı olmadığı için 5 ve 6 numaralı 
kompartımanlarm hangi tarafla oldu
ğunu bilmediğimi söyledim. Bunun ü
zerine Mister Kots, meselenin 0 kadar Çocuk hekimleri encümeni 8 / 11 /935 

Denlzyolları ı 
lf LETMKSl 

AeHteJeri ı KaraklJ7 Kllpröbatı L, _______________ _ 
HİKAYE 

Tel. 42!62 • ilrkul MOhllrdan:ade 
Haıı Tel. 127 40 ....... ~ ~ ........ 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 

lklnciteşrin SALI günü aaat 
20 de RIZE'y• kadar. "7056,, 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA vapuru 13 Ikin

citetrin ÇARŞAMBA günU 
saat 19 da AYVALIG'a ka· 
d~r. "7094,, 

lngiJlıcede• 

BiRiCiK EMELi· 
lıit 

Bami çok talihsiz bir adamdı ve bu Hakimin de, doktorun da bÖfle ;;rl' 
talihsizlik çocukluğundan başlayıp bü- sancı çekmelerini dileyordUOd fİI" 
tün ömrü müddetince devam etmi~ti. mi? Dur, seni bir muayene e e 

1 

Biraz büyüyüp le onu bu mihnatha- dedi. l ,,,.. ' 
~~ye ?!~ doktorun getirmis olduğunu Dokto~ Barniyi adaınak~tt' 

1 ogrendıgı zamandanberi doktorlara yene ettı ve za valbnın ., 11 ,,. 

karşı kalbinde müthis bir kin beslemİs· çok ıztırap çekmekte oldu~ fd' 
ti. ' ' ladı.. Fakat istediği kon)'•~: . 

Şimdi de, mahkemede, maznun mev- medı. Yalnız gözünü kırP•r.d~ 
Mersin Yolu k .. d - Merak etme dostuJll, gı ~· ıın e oturuyor ve gene bir doktorun d b · d h .ni~Ü görır-,,, 

ÇANAKKALE 14 ık· k d. . . .. ' yer e ır a a sancı , -vapuru ın• en ısını bu dunyadan, öteki dünyaya sin d d' ık "tt' Bir-' ; 
citeırin PERŞEMBE gUnü saat gönderecek olan ifadesini, saymakta ga:di;a~ı:: ;an':.d~ın ~i biikl~.a 
11 de PAYAS'a kadar. "7095,, ld w d ru · d. 1 ' to~~ ıııı•İİİİİİ;:;;;;;;;;;i'' ı 0 

•. ugu e ı erı ın iyor ve herife diş muş zavallı Barniyi bir ~.~ 

, ................... .. 
1 
Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNI 
giderir, ya,amak naşeıiııi iade eder 
Eczanelerde bulunur. lstanbuld~ 
fiyatı 150 kuruı. Ta.failat için GQlata 

Posta kutusu 1255 ,_IE&l ____ -1 
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Barsal<ları 
Temizler ::1 .. 

o 
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GI 
Q 

Aç karo.ıı l lı r kahve k ışığ ı ulınrlıkta 

Kal11zhğı def'edar 
YeııHıklı rd,·u l>ir"r ırnat sooıu e. ı mrııa 

Hazrnsızlıgı mide e'.cşilil< 
ve yanmalarıııı giJerir. Ağızdaki 
tatsız'ığı ve Lr.o'. uyJ iz ıle eder. 

bıhyordu. bindirerek hapishaneye go • Jıli" 
Am k d o • o d" • d"k ••t" hkA 1 it bit a en ısını unyaya getır ı - ve o um ma um arına a 

lerinden dolayı doktorlardan nefret reye kapattılar. j,lf' 
eden Barninin şimdi onu bu mihnet- Ölüme mahkum adarıılat• t P.' 
haneden kurtarıp öteki dünyaya dikleriui verirler, derler. f~ 
göndermelerine kalkıımalarına kız- ni hakkında bu rivayette ,,, 
ması bir tezat teşkil eder diye • etmedi. Konyak vermediler;.,~ 
ceksiniz. Fakat Barninin kendisi her gün, istediği yerneği ·~~· 
başl~ başına bir tezattı. için eline bir yemek liıteıı ~ 

t:Jıhaye~ h.akim .ağır bir sesle ve ruyorl~~dı. ~usancı ile~? r .w; 
kelımelerı bırer bırer telaffuz ede- yenebılır mı idi? Kendısıle..,.O t' 
rek k~rkunç hükmünü verdi: ediyorlardı? Onu kıvrand (tllll~ 

- idam . . . sancıdan beş dakika için ~ ·~ 
Barni hakimin sözlerine aldırmı- tulabilmek için konyak ııtl 

yordu. Hatta işitmemİ§ gibi görü • konyak ... 
nüyordu. Ellerini karnına bastıra • * ~ 
rak, hakime döndü ve yüzünü bu- Ölüm mahkumlarının 1 t'V, 
ruşturarak: daima iki gardiyan bulu.P~ ~, 

- Allahtan dilerim. Siz de, dok- lar vakit geçirmek için ınaJıP""" ,ı' 
tor da, jüri de benim fU ıırada çek- kambil, dominq, daına ""~1;..-' 
me~te olduğum ıztırabı çekesiniz; ranç oynarlar. Fakat Barııill..J' 1 
dedı. yunlarda gözü yoktu. Şu 1 

Mahkumun bu sözleri, heyeti ha- büyük derdi konyaklı. l'P Iİ; 
kimenin ona karşı besledikleri azı- Hapishanenin papazı g~ 1 f-,W 
cık şefkati ve merhameti de öldür • telkinatta bulunmak iıtedı.. ~ 
dü. . .. . . . "' . ~~rni?~ ruh~ değil, ~jde•~oad" 

Artık Jurı heyetı ıle hak.im verdik· ıdı. Dını telkınata degıl, 
leri ~~~1'? kararının ve doktor da ihti~acı vardı. . A 
verdıgı ıfadeden dolayı vicdanla • Nıhayet konyak verın1Y'. ~~ 
rında ufacık bir sızı bile hissetmi • ni anladı ve mütevekkil bit Jil'~ 
yorlardı. Hatta muhakeme tafsili. • idam gününü bekledi. lda~tO 11':. 
tını gazetelerde okuyan halk bile ceğinden bir gün evvel ak'";IL JI. 
Barninin asılacağına acımıyordu. papazı çağırttı. Papaz efeıı. ti~ 

İşin garibi şu ki, kendisine isnat ninin nihayet yola geldijİD~ 
edilen cinayeti işlemediği, tamamen disine dini telkinatt& b~ ~ 
masum olduğu halde, Barni de bu rica edeceğini zannediyor; f" 
hükümden şikayetçi değildi. Söyle- yüzle höcreden içeriye gir •· ~ 
diği sözler, bütün ömründe olduğu Barni oralarda değildi. . ~ ~ 
gibi gene yanlış anlaıılmııtı. - Papaz efendi, d~İ, ~~~ 

Doktor verdiği ifadede bıçağın yük bir ricam var. BeniıO bot,,., 
maktul üzerindeki seyrini uzun uza- sırrım var. Fakat bu ıneıı etti:~ 
~ıya anlatm.•ş~ı. Bu i!i gören bıça • hastalığı beni her vakit.a~ f"jl 
gın da Barnımn oldugu ıabit olmuı- tık ne kadar konyak ıç . ~ 
tu. Zaten Barni bıçağın kendisinin vermez. Doktorlar tedad )it• 
olduğunu inkar etmemif, ancak ci- uğraştılar, büsbütün aZdır ~~ 
nay~~~e~ birk.aç gü.n ~vvel ~nu kay. doğarken bu hasta~~~ do ... , t""ts 
bettıgını, cebındekı bır delikten ka- Papaz: - Cismınıı:ı değl~ 
yıp şokağa düşmüş olacağını iddia nuzu ... diyecek olduyta ~- ıJd_j, 
etmişti. Fakat onun bu iddiası, dok- - Ruhumdan ınuztarıPJO'I 
torun ve Barninin mazisini karıştı- papaz efendi! Midenıde? 1''~1' 
rıp onun birkaç defalar hapse girip bim. Dünyada acaba benilO ~ 1 
çıktığını tesbit etmiş olan polisle • zap, benim kadar ıztıra~. çiiJI~~ 
rin ifadelerini çürütmeğe kafi gel - adam var mı acaba? [)ü§ bifl!"'f
memişti. kere, papaz efendi. seıı JJr'M

Mahkeme salonunun altındaki yağda kızarmış soğana )>şJu,iiJ"".'""# 
mahkumlar höcresine götürülürken, kat yiyemiyorum ki... ·d'ed~.1# 
gardiyanlardan bir doktor çağır - taşındım. Bu körolaıı ~? dl~ 
malarını rica etti. Doktor gelince, almak istiyorum. OnUJI •~..,; I"' 
B 

· d · . · .der• d arnı: yar ım etmenızı rıca "" 1ı-1 " 
- Aman doktor, bana biraz kon- Papaz hayretler içinde 1 ) 

yak. O körolası midem, bağırsakla - - Ya o büyük sırrıtl~•? 
rım müthiş sancılanıyor... dedi. (~r" • 

Orada duran sivil bir polis me • 
muru da Barninin hakikaten fena 
bir mide rahatsızlığından muzta • 
rip olduğunu tasdik etti .. Barni bun
dan cesaret alarak: 

ehemmiyetli olmadığını, ko\"1doı·daki J de Dr. Ali Şükriinün ba§kanlığt altında top
pencerelerden birinden de çocuğuna j. ]anarak geçen toplantıdaki zabıt olrnnduk
şaret edebileceğini söyledi. Biletleri al· tan sonra Dr. Vasfiye ve Raif Yesarinin a
dı ve gitti. Bir daha da kendi.sini gör- zalığı kabul edildi. 
medim. Sonra Dr. Aziz tarafından bir Piyoterrni jj 

Y kl V M 
vak'ası ve Dr. Naci tarafından söylenilen ı 

- Vallahi doktor, midemin, bar
saklarım ın sancısını konyaktan 
başka hiç bir şey durdurmuyor. Ho~ 
onun tesiri de uzun sürmüyor ya! Şu 
dakikada barsaklarımm ustura ile 
parçalanmakta olduğunu zannedi • ata ı agon emuru çocuk terbiyesi üzerinde konuşularak on beı; 

Frenç, katibin sözlerini dikkatle dinli- gün sonra tekrar toplanmak üzere toplan~ 
yordu: tıya nihayet verildi. 

- Bu seyahatin nasıl geçtiğini bir J>attan 
öbür başa kadar tahkik etmek istiyorum. Emlak Komisyoncularının Toplantısı 
Ne dersiniz? Acaba o geceki yatakh vagon Emlak ve emval kumusyoncuları, tel. 
memurunu görebilir miyi.m? lallar ve muakkip!-er cemiyeti bugün 

- Tabn görebilirsiniz. Fakat ben bu 
1 
saat 16 da Bahçekapıda Selamet ha • 

hususta size fazla m<11lümat vere:niyeceğim. nındaki kurum merkezinde bir top • 
LU.tfen yandaki odaya gidiniz. Oradaki me- lantı yapacaktır. 

l 
KAR GiBi 
9~YAZLA.TIR 

,: .. --·~----------

yorum. 
Mahkemede de büyük ıztırap çe

kiyordum. Hatta hakime anlatmak 
istediğim ıztırap ta bu idi. Allah rı· 
zası için biraz konyak verin, ne o -
lur? diye yalvardı. 

Doktor: 
- Ya! demek inkisarın bu idi ha? 
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..... nun ÇaJclan.. lrartı emni,.el. ... ~ :ralanlamalctadır. 

* m • .._...de up.pl&15 taldirde • 11959 
Döktor, o pce)'i as ı.;p aeçüuıit llirlıat - içinde Wrimci ...ı atletler 3655 

ti. Hatta, basuruna c:lolnmup dolam • ...- aı5ecekleri _ ........... KD'- 4662 
llUJacajını tecrübe etmek için il i et -m. W'1, .. .n. Jetil almak •ere dört 8699 
Efendinin evinden plİiniii ..... 181-~ lrchhlera ıiıı+Mı• &. 
lısından yınn1ı ._., • ........ IO ~ .._...., - Birimci Edip 
Lir ~ hb.. Wle • .ıı <:retil> .. -. bd.ci ili& <_..> .,,. O • r ) jG ara· çGmdi Nejat (bwww). 

19734 13303 
21856 12374 
8979 2330 
6119 2.8513 

1531 
13591 
12005 
22230 

150 Lira 
Kazanan)3r daki hizmıtıi .ıame wnl. 18 ~ .talar _ 8"U Alımet 

..... Zihnİlllle it lliJ- lıir ..ı dii- Ali a (....,i). ha.ci ••nrddie a,3 
lüınleni,_: • (u-aza). Oça.ca s.8li (aar1). 2365 19450 1442 

Aman ,. "·ı... • ...._ cirif1 Gllle - llidaci Nadi (bwm) 7889 152 9731 
çıkıflı itlerdaa ,.h-.. ..... ., .... 11,U. hıind Sait (1ar1) ıı.- Uçla. 28308 
.tını? idi .,..... (.,.pi) 10,15. 

diye dütünüyordu. 4 78 küçükler - Birinci kırmızı ta· 
K lan ,__ kulesn.leld .ll. kam +ı.-. lkirM:i .-ı. OçUacü Jetil. 

•• 1f ~ :-"'1 • ... ~nae, 4 J&e ortancalar - B"lrincf iirmıa 
l'üzel lel~ bir m~~ ~l~ eanmı eku taba ı,22.9. ikinci maYi. Oçüacii ean. 
)ordu. Birdenbire (La iilci ferik hanı- u.-ml netice: Birinci kll'llllm, ikinci 

100 Lira 
Kazananlar 

23671 ı-adıtı ve h&kA ıtie ..... pi • •Dtfaımılttir 
7418 meıi mümkUn •h·f· WIA'L'ttlr. H•' ,; ....._ e • 

15434 Umumi efkar a-incle iyi •w teair •ı· avdetW te.i ~~ti. bir telır 
25016 ralmuyan bu ........ Kondilia ha • Kral ........ -...:.~ca etmiftlr. 

hri 1 .... ıl · -......- ıtlnU hare • 
om~ - ylemıttir. '-t etlenlW \iti · ı· 

... ıd... • ... ı· __ ....ı..:....1- 1 *· 
" .. ı ......- Yma .._. .... .,. Tı• a. ? 

.... b -ZL-.L.a 1 -··· .. unu ua- ••tha •ıa luwtar- AliıM U (Ozel • 

.... ve Yunnh!ann ...._.,1 3 s ....ı. terlan ) - ÇaW.ria taraf • 
k • • pullmenton ... a.p .. !1b7a çap 

ea.e IÇUl ••• .... •-- Meceiiai nim·-• lllemektedir1-• 

IU) çalm_,, lroridorlar
1 

divallanels ean, üçlblcii retil takamlardır. 11315 5Z887 15803 27602 9092 
birbirine kanflDlf; ••• 13911 18754 23468 MOND • EXTRA 

- Reis,... aeliJor. 29156 20028 29257 7061 11180 Tırat bıçağı duoyada en ok ÖD...... Tıraı bıçafı herkeala bı 
MINORA 

dır. 

F11ılbaı büttin hapishanenin koridor ••• Poıta 11979 9888 13215 17663 18642 n rio bejewalena l»çatad r.. 10 &ueıi 3, l ..... 
.. .ı .. , ....... , ı.a. ]O tanHi 50lurutlul\ n ... r yerde ıabhr. Hf'r - ..I- __ .....ı.. 

't'e ~ •LJR?lfb. e. ••• ı lLAR rlATLAlll 26ı.l14 1l • ~-----iııilıilliİİmliiiıiiİİİİİİlii.---~~-1= .. -:.:-=~-""'111111-' 
ilci tindi lir telreıaiil" eniif ..... .. 1 - Gazeten a ... yuıaıfı 15536 3081 22943 6813 1112 
d-.e IMıain tlolder Ali ~dm 11aJbi b 1Ulu•o iki •tin Wr 25490 11851 8678 
LirdenLire ticfdetle oynamıfb. ( 1a11tim) 1&yılır. 

Reia pspnm onda bul••tlÜia mid- 1 - Sayfuına ıore b r •n· 
det zarfında herkesin yerli :JerİIMle, .... timin ft D fiab 1u11fardır1 

lllevkufun ela koiut ve locaları içinde 
., ............. pek~ dikkat edhQi 
için doktor da locasına dalmıt; baid•t 
kurup Rbnı dlmıra vererek clilfünme
Je batlaDUfb. 

Aradan; y ım saat, t. MDale geç
lhİf ti. Sonra, b rdenbire ayak sesleri· 
n lca n k hç ye tilih takırtılan ip 

. Bu ........ Mıele Mıele Jekh: ... ; 
k ı tiddetle açılımt. Meh· 

.. ,, .. ,,. ..,,.3 
t 2 

40G 2ao 200 toe ao 
""" K11- K,.. K,... K"' 

S - B r ıaömdı •IAti (8) 
kılimı .ardır. 

' - !ooe vı kaho yualar 
tut. aklan 1erı SÖN 
1Utimle ölçlllr. 

50 Lira 
Kazananlar 

17579 25094 189 10793 3102 
19186 22540 ZIOC2 Z5046 26743 
3197 2Z7A 22688 251• 130'15 

12866 1333% 15242 25352 11910 

2114& 2874 ·- &034 9.128 
60fO 1231 ı 4251 13323 23127 
4798 4157 
a 22280 D20 n• M71 



12 ikinci T etrin 

NiMET GiŞESi 
Her keşidec e bir çok kimseleri 

zengin eden 

NiMET 
GiŞESi 

Bu keşidenln en büyük ikramiyeıi olan 

25.000 
LiRAYI 

Müjdesi telgrafla bildirilen Elizlzde 
kuyumcu Bay Cebrail'e isabet eden 

2 4. 6 2 5 numero kaza~dı. 

SON POSTA 

Rekor kırdı. 
, 

PiYANGOSU 

VE 

IMTURAT 

1 5 • O O O lirahk ikinci ikramiye de yine gıtemlzde satllan 
9.156 No. lı bllet kazandı. 

Pek zengin ikramiyeli olan YILBAŞI biletlerinizi 
Hacı NİMET'in uğurlu elinden Alınız. 

Taşradan da siparit kabul olunur. Telefon ı 22082 
All~ese dikkat: 
Em~nönü 16 No. ı~iMET GiŞESi ıabtbi Bayan Hacı Nimet 

llu kutunun içinde kadın gUzelllllnln 
bUtUn a1rr1 glzll oldulunu blllyor muaunuz ? 

.,· . ·'' 

PERTEV PUDRASI, cilde yapııık durmaz, 
çUnkD cildin ta kendisidir, yOzU parlatmaz. 

ÇtlnkU parlaklık onun kendiaidlr. 

İstanbul asliye birinci hukuk mahkeme· 
sinden: 

Anadolu Kontuarı Limited şirketi vekili 
Mercan ile İstanbul Tütün Gümriiğü 1 7 nu
marada Yani Boyadis arasında açılan 268 
lira 54 kuruşun tahsili talebine mütedair bu
lunan davanın cari mahkemesinde: Müdde
aaleyhlerden Yani Boyacise tebliği muktazi 
gıyap kararının mumaileyhin ikametgahının 
ıneçhuliyeti hesebile H. U. M. K. nun 141 
inci maddesine tevfikan cevap vermek iize
re ilanen tebliğine ve mu~akemesinin rte 
24/ 1/ 36 saat 14 de talikine karar \.erilmiş 
olduğundan mumaileyh Yani Boyacis yev
mi ve vakti mezkurda mahkemeye bizzat 
gelmediği veya bir vekil göndermPdi~i tak· 
dirde hakkında mahkemenin gıyaben cere
yan edeıceği muhakeme divanhanesine talik 
edilen gıyap kararının tebliği makamına ka. 
İm olmak üzere ilan olunur. (494). 

Beşiktaş 2 inci sulh hukuk hakimliğin
den: Mahkememizce terekesine el konmuş 
olan ölü Mustafa Şekibe ait ve Bebekte Ru
melihisarı caddesinde kain sabık Sadrıa· 

zamlardan Arifi Paşa yalısında mevcut ya· 
zıhane, kütüphane, hurda demir ve sair 
eşyalar 15/ 11 / 935 tarihine müsadif cuma 
günü saat 9 dan itibaren müzayede ile sa
tılacağından taliplerin o gün ve o saatte 
mezkur mahalde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. ( 16494) 

Dördüncü İcra memurluğundan: 26/ 1 O/ 
9 3 5 cumartesi günkü 1880 sayılı gazeteni-

KIZILAY CEMiYE 
Genel Merkezi ambar direktörlüjiill 
Eıkitehrin Karacaıehir köyünde Kıza1ay ambarında buh'>" .. 
(1700) Jira d~ğerinde olan ( 3) Fiyat ( 9) Berliye ( 2 
( 2 ) Latll kamyonu ile ( 1 ) Alblyon marka tamirhane ot 
ve bir pres tezgahı gerek perakende ve gerek topta• 
üzere açık arttırma yolıle aatııa çıkartlmııtır. Görmek lıt•1 
hergUn ve arttırmaya girmek için de 14/J 11935 Perıe111bt 
pey akçe~erl e adı geçen ambar~ gelmeleri i'.in olunur. 

t)D1P1z~7JI· 

llKKTI -. · -ıDI11. 

Muhayyer Hasan Şe"~ 
PUDRA ve YACSIZ KRe 

Dünyada emıalıiıdit.. Her yer.de arayın•" 
111

,_ 
P•rla rezllı etiketlere aala aldan111•fl K A Ş E zin 1 3 üncü sahifesinin 19 uncu sütununda 

(Satılan hisseye düten miktarının yüzde 7,5 

yazılmış ise de) doğrusunun yüzde 75 ol- t• 

N E O 
., A L M ı· N A duğu tashihen ilan olunur. (495). Gümrük Muhafaza Genel KonıU 
A S O M A lstanbul Satınalma Komisyonu:, 

Merkez Eczanesi 1- Gümrük Muhafaza örgütü için 20 adet masa telefoll~ Grip • Nenaljl • Baş "8 dit ağrıları • Artritiım • Romatizma 

Dr. ETEM v ASIAF but&:~= ·~Ü~: .... 
C;a. oloi il a<:eç Ö.oıa apartuuaa: Tel. 22tll EY. Kadalll~ ...... ,.. 11.rı ukak Tel. I07ıt 

Ebnn fiatla ıatılaktır. lstiyenlerin cumartesi günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
pazarlık veya almak üıı:ere Soma'ya 
celmelerl. Mektupla da izahat verilir. 2- Taııplanan tutan 640 liradır. 

3- Evsafı komiayoDdadır. Alınabilir. • .; 
Son Posta Matbaası 

N•fl'l1at llldlrlı S.Um Rarıp 

SabiP'•rlı A. EU ... 1. Rqıp, iL Lltfa 

4- lıteklilerin yüzde yedi buçuk t~minatlari olan 48 ...ı:.o1' 
buzu ile komiarona ~ elmeleri. « 


