
'llıı melııtelli t•ldeleri 
Eur•ı• 1 

R Go••pmenleri Arasında: 5 o manya y 

Bir Türlü Paylaşılamıyan 
Bir Mahalle Adı 

Muallimin Bir Çin Horozu Getirmeıl 
E d Bir Hidise Olmuı ! 
vreşe e .. . kurmaya dant etmek 

rer 1oçmen eYJ 

o)muf• 
Evi• ,.,,..,,., lahl · · · . 

Bu da.et• icabetin ıiriindtlttl .. w 
a:.bi ..,.a)pbnıyacajuu MZ• arzuya .... 

köylüler ite ke,.aballflar• • arU.lara 
Topladıklan mal ..... 11 

yükliyerek E.,..,_ia pi•• hltmtlfları 
v •• öç.mea ............ ksup , •• 

)erine dönmiifler• 

Payllfılamıyan al 
Şimdi, E.rete41e, yirmi evlik ltlr ıöç· 

men •ahalle•İ ve bu mahalleden daha 
geniı bir ihtilaf var ... Kaymakam: 

_ q.~mUff n.h·,. mWIWüal 
Eureae illr mektep lla.ımcıallimi M. S•lıla •ıklftırmaaaJ'dUD malaalle lmrulamı,.a· 

cakta. Bu itibarla, mahalleye adımı ver· 
Evreıe (Tral<yaC:la), Hususi- Bun· mek ıerefi bana aittir! 

dan bir müddet evvel, nahiyelerden, hu· Nahiye mUdürü, bu terefin tamamil• ı 
..ıı • • • • oç" men evi kur· kendı'ı"an• ait oldutunu iddia ediyor • .. utları ıçınde yırmııer 1' 

lnaları is teni imi§. Bu iıteii yerine ıe· muı •e: 

t . kalkı"anlar,· hüsnüniyetin, fa· Çünkil, diyormuf, J,u mahalleyi 
ırmeğe ~ - hen akıl ettim r 

ziletin ve ıayretin laf, kerpiç ve kere•· köylülere kurdunnd ayıE mahalle 
' ~ dü ünmÜf· Bu fikri 1.ulmua1 ım vreteye 

le ribi kullanılamıyacagını ..' • I d a.:ı L.11-·· itil• yaptıramazdık! 
1 • ı )erle dunya evı ••· ' ...... 
er, manevı ma zeme lar bir Halltuki nahiye muhtarı: cMehmet 
kurulamıyacaiını heaaplamıı ' laalı..i• diye tahell laasarlat • 

h • müdürü· Bey .. • • M 
Çare aramıılar. Evrete na ıye .. • mak ...... Gellltoluya ı•tmlfo " ., 
hÜn bulduiu çare, civardaki koyle~~ (Devamı 8 inci yüzde) 
Evreıede kendi nam•• he .. plarına •· - .. 

idare ifleri telefonu: 20203 F'lali 1 K.., . 

Bugün Bütün ltalyada 24 
Saat Bayraklar Asılacak 

F aşiıt Kongresi 18 ikinci Teşrini Denaet Günü Telakki Etti 
-----····---··-····--............................ .... 
lngiltere Kıbrısı 
Yunanistana 
Verlgormuş 
Atina 17 (Özel) - Radyo Naıyo • 

nala Roma ajanıının •erdiii bir habere 
söre Yunaniıtanın bazı limanlarını •• 
ltu arada Giritteki Suda limanının İn • 
ıllis donanma11 ihtiyacına tah•İ• edil· 
me.l mukabilinde lnıilterenin Kıbraa 
adaaına Yunaniıtana terketme•i için 
Yunani•tanla f nsiltere ar .. ında müza· 
kereler yapılmaktadır. 

Bu hu•uıta fikri .orulan Batbakan 
Kondili• hükumetin bu meMle hakkın
da hiç bir haberi olmadıiını .öylemittir. 

fİzm büyük konseyi, l 8 ikinci hıpia 1935 
tarihini dünya tarihinde bir deDMlt •e İn· 
.afsızhk ıünü olarak telikki eder. Ve tim· 

diye kadar biç bir zaman tatbik edilrnemit 
bulunan bu zecri tedbirlerin ltaly• mille • 

tini ideallerini yerine ıetirmekten .e laa • 
:ratmı müdafaa etmekten men IUl'etile ha • 
cil bir mevkie dütünnek ıayeeile a1ınmıı 
l.ulunduiunu ilin eyler. 

Fa,izm büylik konseyi, bqüaldi .Ui • 
aelerin tarihsel mahiyetinden tam· ııa fU• 

ıarlu bulundufunu ispat eden ltalyan n il-

letini misal teıkil edecek. Sukuta ile ıöa 
terdiıi devamlı disiplini över ve nu11eti, 

bütün manevi enerjileri ve maddi ıelirlf'ri 
rejim teıkilitı kanalile seferber bir hale ıe· 
tirerek bu zecri tedbirlere kUfl ko:rmaı• 
davet eyler. 

24 Saat Bayralı 
Dijer taraftan Atina ajan11 diln ihti

yat kayclile ••tretmittir. ----··-11-11•-·-.. ···········-··· .. --··· 
Acıkh Bir ÖIUm 

Faıizm büyük konseyi, ayni ......da, 
Mitün ltalyanları, evlerine l 8 ikiacl teırin 
aiinünde 24 aaat bayrak aamaia el.ne eder 

Mu•oh .. ı yumru9u11u HH•r••• n müdafaa hareketlerini takviye ebnel e-

Şair Celil Sahiri 
Kaybettik 

Kıymetli 

Toprata 
Şafr Bugün 
Bırakılacakbr 

Roma 17 (A.A.) - Bii:r6k fatid BMC- l melile büyük harp ölüleri ana ve daO.ruun 
liai, ...a 22 de toplanmlf n toplanbla sece iM vilayet komitelerini kinunuevvel teri • 
yansını 45 ıeçeye kadar aürmiiftür. Fe • binde Romada toplantıya davete ...._ ve

derzoni l»ir takrir okumUflur. Bu takrirde rir. Çünkü zecri tedbirlere kUfl midaha • 
Duçenin İcraatına kayıt ve prbaz itimadı o- lede en büyük ve en birinci rol ltalyan !'a· 
lan bütün İtalyanların ltalya İçin arurl o- dınlarına verilmİf bulunmaktadır. Fatiım 
lan bütün gayeleri elde etmek makaadile büylik konseyi, bütün kıt'alar medeni;reti • 
her türlü fedakarlalı ıöze almaia hazar ol- nin o kadar borçlu bulunduiu ltalyaya kar• 
duklan beyan edilmektedir. fi yapılan büyuk hakıazJISI yiD y.n.ıa aon• 

:Junclan aonnı Muaolinl a8s alarü dU... raya hiJdirme)'e ...ika olac .. Mr ..._ ta• 
kü vaziyet ile secri tedbiri. hakkında iu • tının, h.lyanın bütün ltelediye daıirelerine 
hat vennittir. konmasını emreder. 

Kararlar 
Roma 17 ( A.A.) - Stefani ajansı ibt1-

diriyor: 
Büyük fatİ.ll konseyince kabul edil .. 

kararname ıudur: 
İtalyaya karp alınan .ösüm ona secrl 

tedbirlerin tatl,iki arifeeincle toplanan fa. 
=--=-

Fatizm büyük konseyi, zecri tedbirlere 
ittirak etmemek auretile bant eserine yar • 
dım eden ve milletlerinin hiui:ratma terci.i
man olan devletlere de sempatisiai Wldirir. 

Fatizm büyük konseyi, ftalpa .-aeti • 
nin Romalı fazilet ve kuvvetinin ... ,.. • 

(Devamı 6 ına yiıule) 

Yeni ltalyan Batkumandanı Yold• 

Habeşistanda Italyan 
ilerleyişi Güçleşti 

,,.,,..,,,. c.ı., s.1ta. 
Tirk .w.i,.alln•a .. ,. ..... 1ıt ... ı. . Geri Dönmek lıteyen ltalyan lıçilerine 

rmdan , ...... •• talr Zoqul.lak l&T• K T •kJ B 1 d 
.... c.w Sahirin .... 1kı .... ı.ı-ı. arşı azyı er •ı a ı 
ni ha,.ata ,amarak araa11sdaa &Jl'lldı· A41ultaba 17 (A.A.) _ D. N. B. ar-
tanı derin teeuUrle 41uyduk. tarıaın bildWltiae _...., ,t.al .,.. .. • 

Busüne kadar muhtelif ıiir" mM • •İnde Hal.etler, an•ı•1a yapbklan lal• 
mualarile ede~i:rat taribimisde kıy • cumlarla Jtalyan Uerlerlflal ailçlettlr • 
metli bir ,_ tutan C.lal Sabir usaa mektedlr. 
mliddettenlteri ha•ta yatıyordu. ÖIUmU Cenup cepheıinde hal:ranlar Fafaa 
memleket kUltilr laayah lçia mühim ltir nehri boyunca ilerlemekte iMier de ba 

siyadır. ilerle1it hlla ıayet , ... ,tar. Ba ... Ud 
Cenaze•İ busün törenle saat 1 da taraf ar .. ında mühim muharebeler ol· 

Kadıköyiindeki Süreyya ainema•ı lc:ar- maktadır. Cibutiden Btrenllditiae sin, 
ııaında Rontken apartımanınclan tören· Tabunaya yapılan bir balyan hücumu 
le kaldınlarak Kadıköy İ•keleıine ı• • püıkürtülmüttür. hal:ranların sayiatı , 
tirllecek, •adaa Aka11n Ereaköy vapu- nın çok olduiu da Miylenmekteclir, 
rile Sirkeci aral»a npur i•kele•in• çı- Büyült Bir HIJcum 
kanlarak Sirkeci •anndan Bakırkö:re Adisababa ı 7 ( A.A.) - Rö:rter •1· 
ıötUrillecek " aile mezarlatı•a sömü- tarının bildirditine ıöre, bUkumet bu· 
lecektir. ıün cepheden hiç bir bab.r almamıtbr 

EminlSnU Halkevinden: Bununla beraber Dası abur bllı••İn 
Tiırk yazmanı ve .. iri Zonıuldak .. y • de pek 7alunda büyük bir hUcwna inti

lavı Celal Sahir evveliai ıece dünyaya ıöz- zar olunmaktadır. 
lerini yummuıtur. lıalyan Kuooellm 310 Bin Kiti 

Butun evimiz bailılannın. tarananna ıö· Roma 17 (A.A.) - Eritre ve Somali• 
re Kadıköy veya Srkecide bulunarak, bu de bulunan ana vatan a•kerleri ile yer• 
kiıltur adamımıza eon adevleriai yapmala- la askerlerin miktarı 310 bin kiti tahmin 
nnı dıleriz. edilmektedir. Buna, İtalyan aUbaylan 

tarafından kadroya Mkulmuı ~ıbo -
F811 ltalyad• zuk yerli kıt'alan da illve etmek se • 

rektir. Bu kıt'alar timdi Setit cephe•ini 
Floran .. 1"7 (A.A.) - Yanan krah tutmaktadırlar. 

Yun 

buraya ıelmİf •• Sparta •İllUana ia • Ana •atan kıl'alannın miktarı 250 
(Devamı 6 ıncı yüzde) 

Ealı,...,talyan 8Gflluma,.,,.,.. 
MarefGl Del Bo,.. 



2 Sa' fa SON POSTA ikinci Teşrin !!.--

}' angınların Bı·r Jkı· 
Önüne Nasıl • 

Geçmeli? ~akir Talebeye Satırla 
Son günlerde aık sık yangınla.r vuku 

bulmaktadır. iki gün önce yinni dört .. .. Yardım Edilecek 
saat içinde fstanbulun muhtelif semt-

lerinde yedi yangın çıktığı görülmüı- Baı Öğretmenler Fakir 
tür. Bu hususta okuyuculanmızdan bir 

kaçile konupn muharririmizin aldığı Çocukları Ayırıy~rlar 
cevaplan aşağıya yazıyoruz: 

Sitare Akçil- (Divanyolu Cebeciler ıo- Şehrjmizde Çocuk Esirgeme ve Kı • 
kak numara: 7 de öğretmen): zılay kunımları tarafından, her yıl, fa-

- Yangın vak" alan eksilmi) or ki fazla- kir ilk mektep talebelerine kı,tlık elbi-
laşsın. Her gün hangi gazete sayfasını ka - se ve pabuç dağıtılmaktadır. Ancak, bu 
fl!ltusam en az iki, üç yangın hnberile kar- yıl bazı semtlerde vaziyetleri orta olan 
şılaşıyorum. Sebepler de hep ayni şeyler: bazı aileler, 90cuklannı mektebe pek 

Mangaldan kıvılcım sıçramış, bacanın • sefil bir halde, ceketsiz ve pabucsuz, 
kurumları tutuşmuş, sigara söndürülmeden yalın ayakla göndererek, bu yardımdan 
fırlatılmış ... Biz tecrübelerden ibret almak İstifade etmek İstemeğe kalkmıılardır. 
itiyadını bir türlü edinemiyoruz. Ayni tch - Bunun Üzerine okulların baı öğret • 
lıke başımıza ne zaman dolanırsa gözümüz Haliçte seyrüscf er menleri her çocuğun ailesini ayrı ayrı 
o '\!akit açılıyor. Zaten lstanbul evleri tutuş- tetkik ve fakir çocukları teker teker 
mak için bir kibrit çöpünün alevini bekler. Haliç Şirketinin Durumu tesbit etmeğe batıamı~ıardır. 

Ben binalann beton, taş 'e tuğla yapıl-

;::: :::.::•;;.:c~r •üdü bu'"""'"· Belediye, Akay ldaresL_i 
Hüseyin Çokgören - (Topkapı Çlkma.z 

ıokak numara 23; mütekait) : 
- Bunlar da yangın mı yahut. Siz Is -

tanbul yangınlarını otuz kırk sene önce 
görmeliydiniz de yangının ne demek oldu
ğunu anlamalıydınız. O zamanlar bir yan
gın en aşağı bir mahalleyi kül ederdi. Evler 
birbirine bitişik, hepsi tahta ve yağlı boya 1 
Bir kıvılcım 111çraması kafi. O devirlerde 
bugünkü vesait ne gezer .. T ulumbaların ek
serisi de yangın söndürmeğe değil, yağ -
maya gelirdi. Jstanbul gibi bir şehirde arn
SJra zuhur eden bir, iki yangın "ak' aSJ ta. -

bii hadisedir. Zaten zamanında haber ı; e-
rilirsc itfaiyemiz hızır gibi yetişerek yangın 
tehlikesinin önünü alıyor. 

' * byas Baskın - (Bakırköy istasyon cad-
desi numara: 62, iradile l[eçinir): 

- Olmasını istemem. Fakat )angın sey
rine bayılırım. Kıpkızıl alevlerin yayıla, ya
yıla 'göklere yükselmesini görmeğc doyu -
lur mu) Yangınlar bana cehennem ateşi -
nin bile zevkli olabileceğini düşündürerek 
tescili verir. Romayı ateşe verip vahşi bir 
hazla marifetini seyre kalkan Ncron ne ya
man adammış! Tuhaf bulacaksınız; fakat 
ıu fikir bende sabit bir haldedir: 

Bozuk bir şehri yangınlar gi.ızellcştirir. 

De Almak istiyor 
Eğer Bu idareyi Alırsa, Haliç Ş~rketini 

De işletmeyi Kabul Edecek 
Haliç ıirketi lıtanbul Vilayetine, ' Belediyeciler arasında hakim o

Belediyeye ve Deniz Ticaret Mü • lan kanaat ıudur: 
dürlüğüne baıvurarak sıkıntılı vazi- Şirketihayriye ve Haliç belediye. 
yetini bildirmiş ve bir çare bulun • ye geçmelidir. Esasen belediye oto-

?1~~sa eli~~eki köm~rü. a!ın yirmi büs imtiyazını da almıştır. Yalnız 
ıkısınde bıtınce faalıyetını durdu • İstanbulluları bol ve ucuz nakil va

racağını anl~t~ıştır.. • sıtalarına kavuşturabilmek için A
llbay Muhıttın bu ıtle bızzat rneş-I kayın da mutlaka belediyeye veril-

gul olmaktadır. Haliç ıirketi bir kaç · I'"' d Ç""nkü" k k 
d b • 5 b" 1. k d mesı azım ır. u en ço aza. 

sene en erı 7 ın ıra a ar tutan •· Ak d Ak b 1 
h. · · d·-· . . b I d" nan muesaesc ay ır. ay e e-
ısacsını vereme ıgı ıçın c c ıye 'd" ·ı d"k b 1 d" d" -

b • ft hk .. ıyeye verı me ı çe e e ıye ıger 
ır tara an ma emeye muracaat · k l · .. .. 1 k · · 
t • ··b·· t f d Ş h" M §lr et erı ustunc a ma nıyetınde e mış, o ur ara tan a e ır ec- d -·ıd· 

1• • • k" 1 d egı ır. 
11ının geçen sene ı top antısın a 

Meclisten (25) bin liralık bir yedek 
tahsisat almış ve f irket faaliyetini 
durdurunca bu para ile işi üzerine 
almıya hazırlandığını anlatmıştı. 

Yeni Paralaı 
10, 5 ve bir kuru§luk nikel paraların 

basılmasına ba§lanılmak Üzeredir. 50 
ve 25 kurutluk gÜinÜf paraların basıl • 
ması haziran ayına kadar bitirilecektir. 

ı:em Yen·e'< Ye.niş, Hem De 
Paral ·rı Çain~--k 'stenıiş 

Hasan adında bir adam sarho§ bir 
halde Zeyrekte Mustafanın lokantası
na girmi§, lokantacının dııarı çıktıtı 
bir sırada çekmeceye yanaJ&rak para
ları &§ırmağa kalkmııtır. Fakat Hasan 
tam suçunu i,tlerken yakalanmııtır. 

Karıkoca Yumurtaetyı 

Yaralamışlar 
Samatyada Simitçi fırını sahibi Üzey

rin karısı Kevser ile yumurtacı Lutfi 
arasında kavga çıkmıJ, karı koca bir 
olup Liıtfiyi kepenk demirile dövmüı -
lerdir. Lutfi ağır aurette yaralandığın
dan hastahaneye kaldırılmı.t1 suçlu ka
rı koca da yakalanmııtır. 

iki Deniz Kazası 
Arnavutköyü ıahilinde Adnan adın

da bir çocuk deniz kıyısında ellerini yı

karken denize düımüf, etraftan yetiıi· 

lerek kurtanlmııtır. * Yine Arnavutköy önünde Bürhan 

adında bir adam aandalile birlikte de

nizde devrilmi1, Bürhan boğulmak Ü· 

zere iken kurtarılmııtır. 

* İhaan - (Süleyman iye AY,fekadın ıo • 
kak numara 7): 

Mahkeme tarafından tayin edilen 
ehlivukuftan eskiden Seyrisefain u
mumi müdürlüğü yapan bir zat ra
porunda, Haliç 'irketinin biraz ta
dilatla pekala kazanabilir bir müeı
sese haline getirileceğini ileri sür • 
müştür. Bu mütehassısa göre tirket 
bir yolcuyu Eyübe bir ıaatte götü
rürse elbette zarar edecektir. Fakat 
şirket mazotla işler küçük vapurlar 
alır ve çeyrek saatte bir Halice va
pur kaldırırsa çok kazanabilir. 

Bursa Lisesi Mezunları 
- Yangın mı) .. Bacayı sıırdıysa fena • 

dır!. Vallahi, ben bir kere yandım; hala sö-
ncmiyorum ..• 

Laik Hıristiyanlar 
Toplandı 

Dün öğleden sonra Beyoğlu Halkevinde 
de laik Türk hıristiyanlar birliği azıw ıo.;. 
lanmııtır. Toplanbda <cHakiki Türk kim • 
dir?n; «Ekalliyet Hukuku gibi mevzular 
Üzerine konferanslar verilmif tir. 

İçtimada azlık öiretmenleri, mütevelli. 
ler, papazlar, direktörler, Türk bıristiyanlar 
buhuunutlardır. 

Belediyenin diğer alakadar ma
kamları tarafından bu hususta bize 

ıu malumat verilmiıtir: 
- Nasıl bir karar Terileceğini 

şimdiden söylemek mümkün değil •· 
dir. Belediye ıirketten (80) hin lira 
kadar bir para istiyor. Bu hissesini 

eeş l(umarCI Ya 1:'andı isterse vapurlanna haciz koymak 

Şehzadebaıında İbrahim Etcmin kah- suretile pekala temin edebilir. Fa
vesinde Mehmet, KemaJ, Hasan adla- kat o vakit faaliyet durur. Halbuki 
rında üç kiti kumar oynarken yakalan- nakil meselesi amme itidir. Bunu te
mıtlardır. min etmek te belediyenin vazifesi- Dün toplanan 8uraa tiaeai me%unları bir arada 

* Balatta Razinin kahvesinde ku- dir. Bu husustaki en müessir söz lk
mar oynıyan Ziya ile Ihsan yakalan - tiaat Bakanlığınındır. Son kararı o-
mıılardır. 1 rası verecektir.n 

Buraa lisesi mezunlan dün Halkevinde toplanarak senelik kon&relerinl 
yapmıılardır. Dünkü kongrede yeni idare heyeti seçilmlt, kurum baıkanları 
Tarım Bakanı Muhlis ile Burıa lisesi müdürüne telgraflar çekilmİ§tir. 

Paz•r Ol• M•••• 8. Diyor Ki ı 

• 
• 
• 

• 

ismet lnönü geliyor ~ ..1.1' 
· · re ljM"'"" Ankaradan gelen haberlere go rJI' 

k ı 1 .. .. .. b .. Ank• an smet nonunun ugun 
tehrimize hareketi muhtemeldir. 

* * * 
Polis telefonları ·ıe ~ 

Emniyet direktörlüğunün kararı 'fi 

deki polis noktalannın kaldınlrna ~ Jı1t 
yerine polis telefonlannın konuhn•,..,a 
lanmıştır. 

••• 
Serseri köpekler ~ 

Son günlerde Akbıyık ve Sul -..,,,,,,,_ 
civarında serseri bazı köpeklerin ~ 
tığı görülmüş, belediye tarafınd•n 
telef edilmesine başlanmıştır. 

* * • 
Yeni tütün ambar~~rı ra)/1 

inhisarlar idaresi tütünlerin ıyı şt: ~ 
hilinde muhafazası için Tire, Kırk eıJ f 
Urla. Milns, Gönen ve Akhisarda 'I 
tün ambarlan yapmnğa başlamıştır· 

* • * 
Halkevi jimnaıtik salon"~~ 

lstanbul Halkevi yanında ya~>1~a\~ 
nastik salonu ve tiyatTo binası ıçın 'tlf 
nan proje bitmiştir. ilkbaharda yapı~ 
!anacaktır. 

• • • 
Yıkılma tehlikesinde olall 

binalar ,,ti ' 
Belediye şehir dahilinde yıkı)ına ~ 

kesinde olan binaları araştırmaga bıı.1'~ 
tır. Bu gibi binalar lüzum görülürse yı 
caktır. 

• • • 
Şehircilik mütehassısı geli{~ 

l anhul şehrinin planını yapına 
91 

... 

çağınlan Fransız şehircilik mütcha951 
• .; 

Prost"un önümüzdeki ay içinde gelıne91 

lcnmektcdir. 

• * * 
2 inci nevi ekmek yarın çık•~°!; 

Belediyenin verdiği kararla ikin_eı 1' 
ekmeğin çıkarılmasına yarından 1::.C. lr 
bqlanmış olacaktır. Belediye bu hu 
nncılara bazı talimat vermiştir. . *. 

Maarifte yeni bir tayin 
1
, 

Ankara Gazi enstitü ü direktord tJfİI 
Konya kültür direktörü Esat tayin e 

1 

tir. 
• • • 

Yunan elçisi gidiyor ~ ~ 
Yunanistanın dış işleri bakanJıgı eli'. 

eekretcrliğinc tayin edilen Ankara 
1
,.tD,J 

Sakclaropulos yeni vazifesine ba• p 
üzere bugün ıehrimizden hareket eJeC 

• * • 
Norveç elçisi döndü ,..,; 

Flliatin ve Suriyede bir tetkik se} eifj 
ne çıkmış olan Norveçin Ankar1' tif• 
Bentzon evvelki gün ıchrimizc gelrııı 

* * • 
Beyoğlu Halkevi 1/ 

·Beyoğlu Halkevi yakında Masoıı 
nın tcrkettiği Hayksul İngiliz rnek 
nındaki binaya taşınacaktır. 

* * * 
Para YOzUnd n Ka1fC"

1 
~ 

Fatih Saraçhane caddesi 102 sa>" ; .. 4' 
Yede yatan amele Hüseyinlc, ~ 
mU.teciri Hakkı arasında par• 1'• tJI 
ainden kavga ba§gÖstermİ§ı J-lş~ 
aandalya ile Hüseyİnin ba11nı y• 

• _ .Şu cennet .llİbi §ehri görüyor muıun, 1 
Haıan Bey? 

... Bunu, belediye daJaa çok imar etmek l 
iıtiyormuı... 1 

, .. Ama, paraıı yokmuı! 
d•" 

.Hasan Bey- Parasız yapılacak ~=rift 
rını yapsa, biz ona da eyvallah 
doıtum 



Yazı Çok Oltlap /rln 
Bugiin Konamadı 

............. • ...... 1 . ..... .. 

Sôz::n 
lne6olu' dan 
N•v••er• 
Mektup 

uSayan bacını; 
uOtuz bet yıHık cefah ömıflmla ı.ti • 

mesine. lzmir kirfezinia ~ mdi E
pnm koynuna ebedıyen delmu -•• 
erifi1orken, eon dUfQnceau ..... llW et • 
tim. 



4 Sayfa 

riAHKEHElEliE 
~ ...... .. .. . . 
t~QBJ)UK.llll f:l iZ 
Kavgacıların 
Arasına Giren 
Bayan 
Yaşının fazlalığı cöze çarptığı halde 

gençliğini, tazeliğini kaybetmemeğe çnlı~n 
bir kadın. Yanında da on sekizlik bir genç. 
İkisi de suçlu. Suçlan da bir adama sokak 
ortasında hakaret.. Anlatılışa göre hadise 
töyle: 

Bayan Sabahatle delikanlı, bir gün Mı
sırçarşısından gec;mektclerkcn knl'§llanna 
bir dükkancı çıkıyor ve delikanlıyı kolun
dan tutarak: 

- Borcunu halii ödemedin. Daha. ne ka
dar bckliyeceğim, diyor. 

Sen misin bunu diyen?. Bayan Sabahat 
açıyor, ağzını, yumuyor gözünü .. Dükknn
cıya bir çıkışma ki deme gitsin .. Hatta de.. 
lıkanlmın da iıtirakile adamcağızı hırpalı
yorlar bile ... Fakat Bayan Sabahat böyle 
anlatmıyor: 

- F eritle çarıı içinden geçiyorduk. Bu 
adam karşımıza çıktı. Olur olmaz liıflarla 

Fcritten para İ.ltemeğe baıladı. Ben de ıi
nirlendim: 

- ((Böylo ıokak ortasında para iıten
mou dedim. Adam bana kızdı, fakat Fe
ridin üatüne atıldL O emada ben de boş 
durmadım tabii.. 

- Nereliain sen?. 

- Mersinli. 
- Evli misin) 

- Evli. 

- Burada ne iıin var). 

- Misafirim. 
- Ferit seain neyin) 

- Misafir bulunduğum evin sahibi. 

- O adam F eritlc kavgaya başladisc 
aııa ne) Ç&l'F içinde yok mu ba§ka bir 
ayıracak. Sen bir kadınsın. f erit te senin 
hiç bir ocyin deiil. Dul'U§manız bir ay ıon

SON POSTA 

j •• 
mıİ~Lı&lbll 

Hayrebo odan Tekirdağına Okuyucuları: 
Bir Yol Yapılması isteniyor ~:,~;;~::;,, 

Hayrebolu (Özel) - Bağlari ve 6 ay evvel nişanlandım. Gelbıı 
bahçeleri ile yemyqil bir manzara• ar- zaman nişanlımın bir teyzesi ..;e ~ 
zeden Hayrebolu İf bilir kaymakamı ve nin de bir kw olduğunu, nişa~ ~ 
şarbayı ile parti bqkanının dele vere- tile bu kızla eeviştiğini öğrendiJI'~ 
rek çalifmalatı aayeainde her e-iin biraz ne ıordum, sevgiyi inkar etti.!% 

ye kadar teyzesinin kızından .. ~ 
daha gelİfmektedir. Kasabanın elek· .,_... fliphemi uyandırdı. Kendisine ,, 
trik teıisab mükemmeldir. Belediye 

kasabanın güzellqmesi için çalışmak· 
tadır. 

Hayrebolunun eksikleri tamamalnır

aa, yeni yerleştirilen g~menlerin de 

• ki bunlar cidden ça}ifkan insanlardır 
ve durmadan yeni yurtlarının baymdır

laşmasına çalışmaktadırlar - gayretleri 

sayesinde bu lka&aba Trakyanm en Ö· 

nemli merkezlerinden biri olacaktır. Hayreboluda Belediye parkı 

Hayrebolunun en önemli ekaiği Te- cm:::=---=======::::::m==========:::m::=--==---=-====--=::::::::11..:::ı 
kirdağına yolu olmamuıdır. Hayrebo.. 

ludan lstanbula da Alpulluya gidilerek 

trene binmek ıuretile gidilebilmekte

tedir. Hayrebolu poataıı bili araba ile 

gelmektedir. Halken tqkilib yapılma
mıttır. 

Kasabada bir çok )'eni binalar ve pek 

çok göçmen evleri 7apılınıftır. Fakat 
hala bir eczane lrunılmamıttır. 

K...abanm tanmacl vaziyeti çok iyi
dir. Bu yılın bereketi herkesi •rvindir

mİflİr. Aynı bereket ıelecek yıl için de 
umulmaktadır. 

.. 
Urfada Sel 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karşı yapılmak İ.ltenen 1 zatmak istiyen sefilleri kötülerken ulus 
suikast do1ayııile yurdun her tarafında ve cumhurluğumuza daha önemli yüce-

Jikl t k . . . uyanan hC"yccanı bildiren telgrafları ya:z- ı er yara ma ıçın aenın uzun Y•Ja • 

d d
. yı§larını dileriz. 

mıyn evam c ıyoruz: E 
ce Abattan 

Bardan 

Bor -Varlığınıza el uzatanları ken· 
dimi:ı:den saymayız, sana her yoldan ca-
nımız fedadır. 

bini sordum. Lüzum görınediii" 
Bu mesele benim içime fiiphe 

dersiniz, nifam bozayım ını? " 

·--~ ~ delikanlı bir bata lf1, 'fJıl# 
.. me bu kızdan b~ ~ 
ldiçük hata bir niJan boxınaıa . fi' 

Siz nipınlımzın harekatını ~ ~ 
onda teyzesinin 1muu ~ ~I 
bir bal sörüyoraanız: mesele ro"-~ 
dirde kendi aaadetinW d...., 
Wanelemeyiaiz. . . . ·~ 

eki JJ r., 
iki kızım var. Birisi 28, öt f,,; 

da. Küçüğüne çok talip çlkı:0'· Z 
,.Oiünün gönlü kınlmasın ~ıye ~ 
nım. küçüğün de mütemadıyen 8' ,4' 
metine mani olmak istemiyorum· 
leyi nasıl halledeyim? ~ 

.,. •• ..::lı:~ 
Haksızlık ediyorsunuz. .,.~, 

kısmetini körletmeğe hakktntS ~ 
yüğii münasip ıeldide bazırl~ _, ~ 
Büyük evlenmezse küçük te ~ ,-~ 
lacaktır. Ona münasip bir ~ ~ 
anlatır ve müsaade istenensı:, o-'~ 
reddetmeyecek, hatta size bu b 
dun edecektir. 

••• 
ra. Şahitleri dinleyeceğiz. 

- Aman efendim ben Mersine dönece- s· k E Akaaraydan 
iim. ır aç v Yıkıldı, Bir Aksaray - Partimiz menauplan Ye 

Eceabat - Eceli gençler aon hadise 
dolayısile derin teessürlerini bildirirler
ken sana kalkacak her eli ktnnağa ha· 
zır olduklarıaı ar:ı:eder 'Ye bitmez tü • 
kenmez sağlık, esenlik Ye uygılar di • 
leriz. 

Bebekte Cavit: ~ 
Kızın üzerine o kadar çok • ..~~ 

biraz da onun sizi talqp etm~ 'llff"" 
rakınız. Bu tekilde birbirinisil' 

:Burdur - Can evimize :saldırmak u- ~ 

Bıudurdan - Onu ben bilmem .. Sen kendi başına Kısım Eıyayı Sel Götürdu yurt sençliği büyük önderimize el u -

iı açmıpın. Urfa (Özel) - Şiddetli yağmurlar s· -. t_l_k_ f V•• • daha iyi anlamıt olununuz. .~ tıyen alçaklara lanet olsun. Size hepi-
miz sonsuz bir minnet ve hiç sarıılmı • ----=a Dışarı çıktık.Jan vakit Bayan Sabahat f . d A .. liha H lil .. rrah lVQS Q ft.09 

delikanlının koluna girdi ve etrafa bakma- ne ıcesın e ynuzze ' a u - , V l Qk l 
rak gülümsedi: man ve Muhacir çal'fıaı mevkilerini su .l afl 1. U U yan bir inanla bailıyız. Alanyads 

Gençlerden 

D. Bekir - Yüce Yarhğınıza kar.ıı dol" 
- Ferit benim niçin bir ocyim olmaz- ba&llllflır Nüfusça zayiat olmamakla 

mıı? Ferit benim canımı. Onu ben bir ea- • Açı I Jl beraber hasar oldukça miihirndir. Sel I Uı 
nafa ezdirir miyim ... 
---· • · '° - • . . . . -- bir çok qya ve zahire eötürmüftür. 

yapılmak istenen kut D. Bekir ıpor,böl- Gaz Buhranı Ol 
SiYu (Özel) - Üç amıfh köy o • geai sençliği arasında çok büyük acı ve Haber VeriHyor ~ 

kullanm bitiren köy çocuk1annın tah • heyecan uyandırdı. Bu kötü harekete fll ~ 
aillerine devamlannı temin için burada yeltenenlere lanet eder, hu makaatla u- Alanya (Özel) - BuraJlll' "":J 

_ı __ , • _.:rı_• zatılaCAk elleri her zaman L-... ,. .... mı- b"un dertlerm" den b;~.ı· de Jll~ 
Hekimhandı Peçe Ve Çarşaf Bir kaç ev de yıkılmıfhr. 

Kalktı 
Hekimhan (Özel) - Belediye mec

lisi burada da peçe ve çar,afm kaldırıl
mumı kararlqtınnlf, kadınlar bu ka
ran hemen tatbik etmif lerdir. 

Akpmarda Jandarma Karakolu 
Hakimhan (Özel) - Malatya ile 

Hılkiı:Dhan yolu üzerinde i.şliyen oto

mobil ve otobüaler Akpınar denilen 

yerde uzun müddet tevakkuf etmekte

dirla. Bu noktada bir jandarma kara
kol binası yapılmıştır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Pazarteıl 

(*) 

Akciğer Zafige.ıi 

....... 
1 

Genç bir kız muayene ettim. Üç de
fa gripten yatmıt. kalkmıı ıon günlerde 
iıtihasız, nei caiz. diz.lerindc kuvvet yok. 
Mütemadiyen ağlıyor. Renksiz, kansız 
kalmıf. Arasıra atcfİ geliyor. Göğsünde 
arasıra ağn •• bazan hınltı ıeliyor • 
mu1- Ciğerlerin muayeneainde her lki
ıinde nezle ve zafiyet buldum. Grip 
hastalığının verdiği bu zafiyet ba~la
mak üzere olan bir akclier zafiyeti ıöı
teriyordu. 

Tedavi altına aldım. Çamlık ve ar
kası kapalı, denizden biraz yükaek irti
fada bir yerde teptilhava etmesini ve 
mutlak balıkyaiı içmeaini tcnbih ettim. 
Bal, tereyağı ile bealettim. Kireç ilaçlan 
verdim. Tehlikeyi attık. Şimdi hasta 

1 
memnuniyet beyan ediyor. 

( •) Bu notlan keaip aaklayum, ,.._. 
hut bir albüme yaplftU'tp kollekıiyon 
yapma. Sıkmh zamanumda bu notlu 
bir doktor cibi m.dad1111U yetifebilir, 

--. 

Edirnede ikinci 
Ekmek 

bir yatılı köy oauıu teaıa ewunıf, tö • ..... . -.· u .- .,...,.- ... 

renle açılmıatır. Bu bu yıl açılan ikinci za ant içer, sonıuz baibhiımızı bir ke- h d · n·k lm an gaı ~ ~ 
T re daha aunarız. er aım e 1 0 ıy . r,,. 

köy yatılı okuludur. Birinci köy yatılı K"t h J dır. Bu buhran aenelerdenbdl.,... ~ 
u a yauan • ~'&} 

Edirne (Özel) - latanbulda olduğu okulu lBeykpıknar köyuk.ndedl ~· Buklo~l: Kütahya - Kütahya sençliği yüce eder. Kırk bin nüfuslu bır ~r 
'b" Ed" ed d k k d d' d lara ge ece öy çocu arı yıyece ermı varlıiın•. kıymak istiyen alçaklan tel'in I aazıız l«.!ır, sırası gelir menıl ~-~ 

gı ı ırn e e e me er ı var ır. . l _ ,1_ • ki b l b .J_ • ~lı""." .i 
U 

çıy o anLK getirece er, un ar urauo. eder, sana ve rejimine bütün varhkla • tenel,. gaz kalmaz bulıraJılll. 
rayca ahnan tedbir üzerine birinci ve • • .1 ek ki d' ·ı kt" ·1 b ~ ı ı ki ..ı pıtın er çocu ara ye ın ece ır. rı e ag ı ı annı ve sonsuz saygılarını sebebi denizcilik tirketi ve aerı • -~ 

ikinci nevi unlar karıttmlarak bir kaç Merkezde açılan köy yatılı okulu • ıunarlar. • . tllf~~ 
gündenberi bir ~qit ekm<. çıkarılmak- nun masrafı hususi muhasebeden öde- * Bilecik - Hain vatansızların !• • ıtletmesı vapurl~mın gaz 1'JI"..-~ 

ku d 
_ı_ bıalarına karıı yapmak istedikleri aui • , malan, l.skendenye, Berut ve : ~ 

ta ve 11 ruf üzerin en aatumaktadır. necektir. Bu okulda okuyacak talebe tD'~ıl kast teşebbüsü nefret ve 
0

lane.tle kar§ı- bizim aahillerimize gelecek f110 ' 
Ekmekler biraz esmer iıe de tatlan rok günün muayyen saatlerinde de sanatlar ı d G lik d -"' ~ an ı. enç ı atasına erm mınnet bağ- gaz getirmesini beklemek Jll~ , 
iyidir. evinde sanat öğreneceklerdir. ]ılığını tekrarlar, esenlikler diler. b l d Zam r ki~~ 

Ercişte Gençlik Teşekkülü 

l 

Erdf aençleri Van gölünde gezerken 

Ercit (Özel) - Van gölünün kena- nizcilik, futbol kolları vardır. Gençliğin 
m ıda yükıelen Suphan dağının eteğine muhite faydalı olabilmeai için bir de 
kurulmut olan Erci,, Van gölü kıyıla- gösteril kolu kurulacaktır. Sık sık top

nnm en güzel ilçelerinden biridir. ilçe- lantılar yapılmakta ve halkın konfe

de genit bir gençlik t~kilitı yapılmıt- ranslar, müsamerelerle tenviri imkin-

tır. Bu teıekkülün avcılık, binicilik, de- ları gözetilmektedir. ' 

* B·1 "k T .. k.. ·· b b ~. u unınası ır. an ge ır 
ı ecı - ur un goz e egı . .. • }irar-

yüksek ıahtalanna karfl YUku bulan pek nekesı uç lıradan beş altı . ~ 
çirkin ıu~kast teıebbüs?.nü kurumumuz yükıelir. Zaman gelir ki on ijra ~ 
500 azasıle bera~ te~ ın eder. niz bir teneke gaz bulamaz~uııı- J/11 

Seyıt~azüleıe ıu ile karıtık bir takım hali~ 

blır. Burada büyük gaz Seyitgazi - Kutsal varlığınıza kar- ~ 
fi bir takım alç.k ve bayaiı kimselerin 
ıuikaat yapmak istemeleri ilçemizde rmdan birisi bir ,ube a~a bu 

11 

çok derin ve elim acılar uyandınnııtır. eser kalmıyacakbr. 
Kadın, erkek büyük ve küçük

0 

blitün il
çe halkı hainleri lanetledik. Sonsuz e· 
ıenlikler dileriz. 

Art vinci en 

ArtYİn- Sana kötülük yapmak isti
yenleri tedbirli hükiimetimi.:ı:in tuttuğu
nu öğrenince aevindik. Bizi kurtardın, 
bize vatan verdin. Sen Yarol. Canımızı 
yoluna kurban olımı. 

*Artvin- Size, düımanlık yapmak 
iıtiyen melunların cezalarını sabır11z· 

lıkla beklemekteyiz ve hepimiz senin i· 
ıaretinle canımızı feda etmeie hazmz. 

Ardançtan 
Ardanuç- Önderimize, cumburlu

ğumuza, yurdumuza, ulusumuza fena· 
lık yapmak istiyenleri tüm yurtlarımı· 
zın linç etmeğe hazır olduklarını ve bu 
anda bu hainleri tel'in ıeılerimizin ıök-

( Arkası 10 uncu yüzde) 

Nöbetçi 

• ~:c:..~8!.~~ * 
Eminönü: (Hüsnü Haydar): (C,V 

pazar: (H. Hüsnü). AlcrndaJ• Jetı-' 
loilu). Beyazıt: (Sıtkı). ~~a (AJ) 
(lmıail hakkı). Karagümr~~: (P.lı 6' 
Fener: (Ernilyadi). Şehreının1 • (.>' 

Hamdi). Aksaray: (Ziya Nu~>·. ("" 
H ako.>· ıımpaşa: {YeniTuran). a. sr 

ni Türkiye). Beşiktaş: (Na:l~~ (~ 
lu: (Kemal, Matkoviç). Şışli· rJı' 

üsi'ıJ" 
Merkez). Sarıyer; (Asaf?· jske"Je 
(İttihat). Kadıköy: (Faık 

1 
,b 

Namık). Büyükada: (Şınasi). l' e 

(Yuıuf). 
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• HARİCİ 

,. 

~atbudlınd.ı 
6öımCı1<'.Lll21t'11l 1 Çinde Cirit 
Avrupada f ransada ( 100) Mi yon Japon Hareketine Oyunları 
Ne 17adar Franklık.Bı·r Sa htekaA rlık varşı Hazırlık Bayburttan on iki cirit oyuncusu geldi-n• A4 iini, bunların Veliefendi çayınnda huner Ekmek Ven.lyor? Vllpl lzyor göstereceklerini ve sonra Ankaraya giderek 

.6 
4 d D t• i MtllA Mı" d ~aa Kuv .6 4 başka oyuncularla karplaşacaklarını pze. Avrupalıl•r Avrupa milletlerinin F lan in rar ıs ı ı u a,. - Şangha~ 17 (A.A.)- Çiıa çevenleri- tclerde okudum. 

le d lda ne kadar ekmek • A tf l Jstedi ne de aöylendiiine &'Öre Pekin • Hana- Cirit, Türk sporunun en önemlilerinden ne•km:tıar ~~dikleri hakkında fJtJtlerinın r lrl mO.llRI kov ve Tientain. Hankov demiryolu bo- biri idi. Otuz lmk yıl önceye kadar Anado-

plgor.ar 1909 yılından 19l-4 • .& .&) <Ocak yıldızı» )'UDCa Çin kıtaabnın tahfİt edihnekte !unun hemen her kasabasında ve büyücek 

1 · d dan bir i9ta· Pari• 17 (n.no - < olması Nankin hükumetinin timali Çin· köylerde cuma günleri cirit oynanırdı. lstan-•nı umumi harbe ka ar yap kil Belçi- I t ·ı «tebüt maaılannı ti bulda ise cirit. pek teYilen, pek beğenilen tiatiktc: F ransızlann yılda 220 · o. ad ı aoaye e 1 e • üdürl · • de berhanl(İ bir Japon ask•i hareke • 
62 L!I- •riktirm" •A•wetesı m enn . ld i ve pek önem verilen bir oyundu. T opkapı ltaLJ 19 7 k"I f 1 1arm 1 1U1Vt bı e)) -J Du ne karıı durmaya azmetmıt o u unu arın 1 

o, ta yan. . kilo, blanmıfbr. C sarayında Bağdat köokile Sofa ocağına gi· l.ı>anya. (ng;liz ve t..;çndil..., 153 73 den Ducreu J8 Ulll dojıt - da bir clelihfir. dc<eld.,Uncü yerin -ii>•ndaki be,m.ı 7er· 

Danimarkalılann 76 kilo, Ahuan1arm reux, sahte teme er lngı•lterede de, Gülhanede. Sqiktaı aarayınm çinıli kilo, İsverlen·n 5 7 kı"lo, Fil&ndiyamn .... 6 mak 't'e bazı ..Jıtekirhldar ylap~ h 

" 1 k Bu et ne- meydanında cirit yerleri vardı. Sultana • kilo, Norveçlerın' 44 ve Portekizlerin 
4 ı- olmakla a•ırladar. .,.y a)e er ld s -'- '-! d · 

1 . d"'-=-~ -2' lan ·-•brm ar 10• Mak ...1 • met. Kadirga. Cinci meyda1U11n, etı9'1 evır-
o ekmek yedikleri tesbıt e ıu• .... •· aaplanncla yapı --s • .. '10Da 1 D lf8• terde ciritçileria hüner ..balan idi. 

Fakat son yapılan iata.tiatikler~e F~a;~ nuçunda «Matin» ka~et•;:.:~;: sal istikbali Cirit bir yandan kol aiJcüne. bir yandan 
•ızların yılda yedikleri ekmek miktan yüz milyon franka ar pek ince bir cevikliie dayandığı gibi ya-

kiloya inmiş. ltalyanlann İM 171 kilo,a önemli ihtilialar m.,dana çıkanl • Loadra 17 (A..A.)- MilU İKİ farlr. man bir biniciJiie de ihtiyaç göeterir. Hatta 
çıkmıştır. Diğer bütün milletler iae umumi mıftlr. UDd•• Sir Thom- Roabotlt.e-. lcıeadi- iyi bir biniciJdik c:irilıı;i o~a yetmez. atın 
h dah ekmek .;.; • ..-:.... _._!__....! :...:_..ı_ .._. __ ..,.__,_ ciride ..;;,H •e&:....:...:'L....e.İ 8ereKIİr. arpten evvelkine niıbetle a az * - -~ ._ .,,_... - .,_ •- ,, .......... 

L-.... •-a .J.lm MelcoJmjn iftirakile )'ellidell Benim babamm baba.. İ,7i ve ünlü bir Ycınektedirler. Bordo 17 (A.A.)-Flandiain u.r -ı ..._ 

• k mtilt.eMt :rapılaWlmeai ~ iatifap ha- ciritçi -.. Siwıa nliai bulunduğu balde her ıı=-----.- •F • gazeteleri kanlığı altmildapartilol~ h~=:t:n::.; zır olduiunu bildirmittir. Mac Dan.W, cuma sinü ciDcle çakar, aaatlace at kot-
1 aggar11 il• ransız olan muted enD • aiyua) utildaaJi u.Jwıda henüz bir tururmUf. Onun bir cirit atarak delc:lij:i ka• 
kaç• tc,ılılt ~mrük .kaçak~: kıımını tetkil eden «d~okratik hır· karar .._...k W••eımektetlir. Sir To- pı hala Sinlta durur. Ben çoluk çocuk ıahi-yapı lıgor nın, Amerikada old l"k enelik kon,resim kapatmıthr. --· r _____ .._..._ Erkmakirk a-;.,... bi olduktan sonra da. bir kol gücünün ol-.. tal 1 

)) • b" "tim d - ~~ ,....... 
Ru gibi Avrupada dahi en asri vaaı an K hükümete tam ır 1 a ndine karfl '000 reylik bir çot-hik dukça kabn bir kapıda açmıt olduju o deli. 
kullanmaya başladıklarını yazıyorlar. An- ;.~:;;,. ve ltilbaısa apjıd-!d ka • kaawrak iatillap wı.;ar. ğe hayretle bakar ve güç bakırnından de· 
lattıklan vak'a .,,dur: I I ta aD bir'--- aureti kabul demle lr.endımin arasındaki derin farkı an-,,_ --L • • •ıt an flY ...-.. Demokratik birliii başkam Flendin 

Bir kaç gün evvel Dünkerk gcunnm J • ti" Amerikada !ayarak utanırdım. l 
-•- l ·· etmıt r. • • iz d 000 000 fr nk k Halb k" d d · · · -=•:!!.: • oon plajında nöbet beklem-.te o an sum- mim müdafaa ıçm e em niıbetle e 4.020. • a no • u ı e enun c:ınt~ o san atta 

..... - •..:..:-1 il--. Fransa, .. lukl kat d Gu-mu·, sı·yasası u··n alan bır" "Ok ad--'an anında L!.....! __ J'lııı: memurları bir motör 8e8I •ıı•uuer: .--.- J fedakirlıklara çoSUD • •.. • l&D ır. ., AUU n Y DKIDl 

larını sesin geldiği tarafa doina çevınnc:e, o an 1 bi bir milletle aamımı ~e Kadı•lare lllllhap Hekkı ~ ki Ed.Jd• futbolcularıD lrıgiliz milb talwnına karıı 
Lir ta • k cak yer anmakla 1D4- lanma ı, ç _L b" ani a fına 8 d t 7 (A A ) - Devlet bakanı en t J ) olan durum lan Kibi cılız kalır. Bir cirıtle yyarenın ona -r devam ed-LifecmJ. ır aflll_ doa • or o • • hlı b __ ,_ 

1 
, nra ev - t . b•rli;s.: k ft eainin zır ir lllYlerİ attan )'lkaıı, sene bir ciritle gul olduğunu görürler. ayyare az '° k amalı ve an'aaevı • Flandın, demokrat ı •• 0 ırr Ne+totk 17 (A.A.)- D6n «Ohloıt b" b ıc._ d . . ... T ·· kler 

1. • ,,.. •• rük hnı açınD L- L. • • ld i ·· azaın ır Opo:JI evıren yıııt ur var-oir kaç yüz metre ötede yere mer. ~um l ı. alan muuıuaza e- kapanma celaeainde Hl•lf o u u aoy· cemiyetinde Mr .öyfev TWen eald cum. d On _ı, • d l R f • 
1 F k t t are luklar a •D-fl" clirm l"d. il ı. yewncı uır a yapı an evan ee en ınemurlan derhal kopr ar. a • ayy • d k 1 k veden e ı ır. inde bakanlar arasında teaan t mev • har hllflnanı Ho.w, Roavelt idareai tara· d d d L!_ Tii k ___ L 

· k" ·· ·· ı ki uça- ere on an u-ır "L • . M • esnuın a or u a DU" r , atının )'IUUDa-nın yanına vardıklan va ıt gorur er • • cut olduiımu tudia elmip. um~ı • fınclaa sikliilen aibnüt mübayaası siya. !lıında durup dört yanına bakınırken bir ııe-~n · · B 1 ·k tu··w··nü ile tıklım tıklım dolu· St.,..lıi ,ı__, le L. f-L ~ama )aalrlralMla ura- L..."ft.. ..._L.!& tm" IÖ 
•• ıçı e çı a • iri d ~-- ıraaaı.D r--- •aaJftt ıın ... :aasa -.u-.: e lf ve fU Z• yiğin boynuzlanru dikip ovada koıtuğunu 
dur. Buna karşı pilotundan eıer yok~. Parü 17 (A.A.)- Stavıı . av:; hat ırermiftir. F~dia, .~erin ha • leri aö,.lemiftir: gördü, hemen abna sıçradı, saatte belki 
Tayyare muhafaza altına ~mlfbr. Motor ımı ,c;rmeye d~ eden emay kikatea ıeaıel olabilmesi ~ın kadmlana «- Herhalde İyi komtuluk aiya ... ım otuz kilometre hızla yürüyen hayvanın ar-
numarası eaaı tutularak fabrika tarafından mahkemesi bugun aaylavlardan rey vermek b•kkw• malik olmalarma, 1 tatbik etmek içindir ki, gümüı madeni d J ·· -.!: d-'--' ki• b" h 1 d 

1 'd " h kk d tah • • l t M . l ına uşıu, ara ıuu açı ıgı ır am e e 
hangi oahaa satı mıı 0 0

111 a ın • • Bonnaure'un ifadesını a mı§ ır.. U· hük\ımet iatikranma leınm 0 unmaamı üurincle speküluyon yapan yabancı- k .. ltb, heMtph bir noktaya sefir arelmez 
itikat yapılmaktadı~ • • maileyb, Bonnaure kredi meselesmden iatemiftir. ._,.......,... ............. r.aJuaclai. Bua- ciriııMni ....... ,. seJ'ifi r11zaır o!maktan 

1ıif bir maMmab olmechiJw., Sta • K b ._ ...,._, A...,...fp, Hln~taa Ye -.,. Wr a,... e1 hhe lcoydu. bulundu-
ltalgan ki•· ltalyan pzetele~ sor- 't'iaki • • )üç bir tetebbiate balua. Romanya ra ·--·· Mlttln a9lnilt madenlerme ~-- p )'ele .... eli. Revan eehrini yazan ta-

gag•rlerl delli isminde bir ftal- IÇID Jarla onun lelüade d G• d• dım ettik. Fakat iyi komıuluk siyasa • rilder, ba cirit laönerini de yaifandıra bal-
ıure'f ••• yan mühendiıinin sun! ::aı:~' ~~=J'&pmamıt oldujunu Lon raya 1 ıyor aında daha da Beri cı-rtı"k, Çmde ve sil· la.dıra yazarlar. Çünkü yaprhnaz bir ittir. 
ve pamai yünden başka ıunı ç ar ıo . • Gz I) B bild" ..a, mikya11aı mahfaza eden t.Gttiıııı B.Jlıarthı J"'IFthttfann rö.terecekleri M-
Y11pıgorllll' pamuk imaline dahi beyaa etmiftır. S? ... '!• I~ ( e - uraya •· ... ıe•etfenfe para karııhldan io • aerin semc;letiıuize cirit 9e+gdıiııi de a.,ta-

rnuvaffak olduğunu yazıyorlar. SôyJedilde- V erıi latıaJalc ROie.an rildıgıne SOl'e, ~m~nı:_a JCrah ~ lmdwlc. h memleketlerde fair ÇOJc aaJa. ma._ dilerim. Çinki ha O.)'Un, dedifim 

rine inanılırsa laboratuvarda yapılan dene· Paria 17 (A.A.)- Ba wneaia ilk rol, ıe~ ikin~k~D~ ;.~~ telrirltMar yapdlnuını, İf anlar••hk- .-, ı.- kol. hem irade ırfidhdl lie.fer, 
meler tam bir muvaffakiyet ile sonuya er· ~ ...p hudab 25 milyar LondraJI zıyaret. e e tir.. oy . • ._. doimanm blaylaıbrmak ve mill1 ~""" W.W ele Yll1Mr. 

iniştir. Yakında imalata bqlanacakm. Ve Oll ·~:..frak ohnUflur iri seçen dijine (Öre bu zı!a~~t, lnaıltece ilellt f-liyetlen1e ~deta o:rnamak auntile Bir çok •PGdıtrda ~ bJıyoruz. bari 
ltalya bu sayede yalnız pamuk için bir .e- 8Z9 • Y' f denesine niabetle Romaa7a yak.ualap IÇID Japalmakta· h 111e1111eletferaa &ize olan doatfukfa. ciride alw •hn ... ._ lldlaaalımr .. 
llede harice verdiii 150 milyon liretten kur- senen:ıc,.:: ••bütçe tahminlerine dir. nm l'iP teıçl ettik.» M. T. TAN 

tulınuş olacaktır. Z.032. --"9!!!!1-----~----------
.__ l8-ll-3S it 1 ~ ~ S: T N°'J ı~:=..~i) teliMizlip. ı:a~:~~ Bir yerden on para ümidi·ı ~;...~~;:;Her ,eyin aza 

~ n L içini derin derin çekiyordu: Acı acı aiilüm.ayoıda: kani!"; çoia zarar. 

T 
- Hanti birine yanacağnnı, aaya- - Parayı WSJW7~ faiz bine- Tabak rafından küçük parlak bir nr 1/L yr N L b Q. cajmıı ben de fafJMım. «Çocucab far. ak. .. Fm hindi~ hoıç ~ ... tepü aldı. 6ncanları dizdi. tekrar man-

1::1 t: fı 1::: beni içli ettiler. • Bort hüyiidalçe. lıiç ~emez hale pLa ı.,ın. çömeldi: 

-
"*'*"'+ı•t·!sz n!_ f_-1..L ..:ı...: L .. J .. 1 ___ L o 1 !fi_ -'-'- D-L d E L_ Q •• bafka bir ™ ur ~YODDUf •- aa...,.. geıeas... zaman, ma ımız, •~ a1W· - ~ ...iifürıü)'Ulam. Y, ua-

«Alman karısını da bir gönen ... yapt~ı ama ~ iiilmifti: iımız üç bet kuruta karflhk kapa~- nim izerimde. ...__..da. yıkaınm dal 
Mısır ·· k··ı·· çlar Patates gibi bir fti1 dejil... .._._._ bir" - Arblı çekecel te l.alina blmadL 'ftl'eak .. · Kimin ne demeğe hakkı var) 

pus u usa ... L~ onwı yapwr..uannın ı· --=L .• ..l.-:-:: El" · h'-' .. L li 't..~.ı...t "' l'--'- L:l-:- L-L 
•urat ... Kaba, hantal bir vücut... «Ama, IJICU' de"". Madem Gün ~uaçe Tücuttcn u~;:;yorum. ım ~uu.ct waa~tıı sa MIUI: Biip;- ~umuyordu-: 

N . . .,. N sini sev· ni yanına bırakacak . ~ Ölsem de kurtulsam, diyorum ama... - Senin anllyacagm, ev, faıze kur· _Gel 1ıeleliıa, kazın ayağı öyle de-(( ercsı hofuna gıttır ere bir neflaniyetlilqprdi~ aon\ID& ba iı:fecek.. 
di~ Erkekler, çok zevksiz mahltlklarf ~~ ~-ömt Kendi :~ün:_lam~~~oba «çocu- :=~ ·: L-IL ğil... Bu eri. bwa. nbaaetli efeadi ba-

l · anmak ..- ..... ..,....._-• "'bi cak» lann uz &a ııı;ıuuaruıa ma acı· UKUCa ay ... ...-11 ! ğıtladı. F abt bu evde •yavrucak>> la-iaı « lk ~zinlediiim bir~· ~ «<>na ~· Şimdi~~-~ mlfh, pek belli deiildi. K~ pa- - C-e ı.u.ıw.ı..- 1-ı... nn da hakkı varı Y a1mz Pakivciıjimia 
.. •ınedım. Folrat il""._'.~ .. tandı aoğudum. Artık. bütün düııundugum, UtiDi çıkardt, ince ı,;. cıpra ...,...p Tel tlalW dııjjr.. ~: deiiJ: H11liyeciiimia de. Zelüyccip-
~düm. Artık .~in.~. &öt":' ettik. sadece ondan öç almak... ı.,ı..ı.; -lliır 
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• T '.1"'. m~~ ı;:. :..W... «Önce, bu eWen ~.;:.; - 8qlinlmlo Pakim de pdı dil- .., .ı. ..... .. U-.lu limonlu içeriz. mı) Onlar, --.laroa. Allat. -
1 .«~acıt, benı bır dövdü. '---L- Bu evde. elim kolum baiJa... fünceti ... En ıehine loydundnn, diye Buan..Jetde -,.chıdandım 1111) kı ' d" • L .. U.. " rodan JUIDW Kıhmı )u. e- "S-

on ışını .uruw, apı kontrol akında Y8f1Yorum. • tutturdu. Vanmız Yoğumuz. ifte bu n_ı_.__ L::-aL. ~ ·z.:-ı iki elini. iakaır- edİ,JODMlf sibi .,.i ho . ""k . • de kal· e· beetlenır· ~ .. ..,,-. çay ıorı.... ve çay fandı ... Vücudüm, çünı ıçın prdalamıya.-. ua ses ev ..• Rehine koymak. satmaktan be- btmana çıbnlr: Fi ~yordu: 
dı... sem. göriir gününü or.. ter •.• .E,ten doıtaa görüp duyuyo • Ça • • • • bo di '-- - Yok. ... Yok... Ben, AIWatan 

B ecf beni bana mu• L hİlte L-·-'--- - Y lÇlft, llntr zar. yorllU', « ununla da kanaat etm ı; • "Abla, sen, ne yap yap; ' ıum ••• Bir aere ft -..;puun ma, ar· M l ba .. 1m· . lcorluuun. 
kolumdan tutunca kapı dııan ~z hokbk pom ııönder. Ama, nereden hlı malmı siımit lıil .. R..lııi.e ~ anııa ın tına 1'.'.'me. 'fili . Soi .ı;ı. ı-kw"" - ditledi: 
rnD Üstelik zabıtaya haber vermıf. la ) diyeceksin. Ben. letanbula meMao ha111 ~... - Bortuı•-. duak.- mu> Bil· - Benjm )'l"IW"IP if dejil ... Ken-
~i muayeneye eevketliler. K-!-let b:li= aana. bu parayı öderim. l.ıaa- Cıgarasmı yakh, dudaklarının uca· miyo~~m. Ça': ~pek iyi pliy?r: dileri yoba, Allah.lan burada ... Zeki-
l8tediler. Ben, kefalet göeter~· 8 takmbda kahmt alacaklanm na m,tirdi: Çay ıçmce, amirlerim yatıfıyor sıbi yeciiimi. Hmiyeciiimi. boywı'-1 bü-
tesrni evlerden birine ıöodeıdiler· :!:" on1arm bir kmnmı olsun alabi· _ Rehine koyduk, pek ala. .. Sa.- olur. • kük bırakmak iatemem. Günün birin-

(( Bu kadar vic:dan81zhk olar mu) l .. :mi eamyorum. ra ne ile ödeyeceğiz~ El adamı, para· lbnie, manplın kenannda bynı- de, karflma aelseler ele melil meli) bak-
~unlar da yeti,miyor muf gibi bana, ec~ et· yahut hayır. bana. acelece- uıu, botun• kapatırım) Elbette iatifa· yan ~~ 811 doldwdu. luvılcımh Alar, ben, ne yapanm? Ne söylerim) 
ıft• d .,. < v ' _, _ _!_....__ •. · Hu- _ı _ _: _L __ L V!_ LT_ L__..ı__ L!- lüle aurdü. M .. ı..•--·- :..:_ı __ ! ~! ıra a etmez mır va az. GöZJCnllUIOU operam. - umm ~ •.• ~ umr, - ~ ._ • .. er--m-.tı. a~ yapnven11: 

«C A ben ek durmuyor mUfUDl' . P Y wıeceiiz. - Haydı, evladımın aılunuaı var: _ Günün birinde. eli orum. Belld uya, ' t da rıye» . ··zc1e çıkar di o· :y 
gizli gizli onu aJdatıyonnUfWDI O lı.-n ablaya mektabu pri verecek- Gözterini açmlf bakıyordu: evı ao ~ . arı~, . yorum. ıy<>- yann; 9lt kapıl Celiveninler lllİ) A. 
benden öç almak için, bütün bunları . • dalgın dalgm düfiinüye>rdu; - Alclıitmız parayı nereden, naaıl rum ama, iki pye aihrum taktkyor. inşallah ..• Bütiia belrlediiim de o ... 
l'apıyormu,t tını. o. mektubu uzattığımı gör· ödeyeceıPz1 Cünü aelioce. pwa buır A1a9a batı. tel dolaptan iki kiiçiik Entarisinin yenile aözlerini ıiliyor-

ııHaydi, dediği gibi olsun: onu. al· ~en •:-ır• nu) Hani bir yerden ümidimis ol., cam fİKaa pkarcfl; b.na tö.terdi: du: 
datrnıs olayım; fakat bunwı için iman du. ·~h b vrucaldarl.. o.Junı eh. ne i.e. ... W l:.illnbm da bor. - Banlar, bana. pek brar ~r. 
ltalkar da cana mı kıyor) Evet. bütin - ' u ya · 
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6 Sayfa 

()lup bitenler 

Habeş eri o·· ş·~ndüren 
ese ererden I:i i ~: P i\RA 

!mpar~1tor·çe Isra-: lara Rağm ?n Cephe
ye G·tınekten Bir Türlü V 2zgeç~miyor 

Habeş imparatorunun, hanedan a • bir meydan muharebesi vermeğe lüzum 
zıtsmın cepheye hareketi hakkında her . görmemektedir, dedi. 
eün yeni bir haber duyulmaktadır. 1 · Bir Habeş Baskını 

imparatorun atları daha ıimdiden Şarktan, Danakil havalisinden bu • 
Dessiyeye gönderilmektedir. Saray er· raya gelen haberlere bakılarsa, hal • 
kanı, muhafız kıtaatını ve sair maiyet yanların Eritre hududundan ilerliyen 
memurlarını nakletmek için burada bu- bir kolu, çölde, açık araziye çıkar çık • 
Junan hususi otomobil ve kamyonlara 1 maz Danakil kabileleri, bunu her taraf. 
hükumetçe vaziyet edilmiştir. 1 

tan sararak üzerine çullanmışlar ve bir 
Bazı kimseler İmparatorun perşem • hayli İtalyan aakerini öldürmüşlerdir. 

be günü Dessiyeye hareket edeceğini, Bu boğazlaşmadan kurtulabilen İtal • 
diğerleri ise, Dessiyeye gitmezden ev • yanlar mümkün olan süratle kaçmışlar 
vel birkaç gün için Harrara gidip ora· ve güç bela Eritre hududuna sığınabi);. 
daki vaziyeti gözden geçireceğini sÖy· mişlerdir. 
lüyorlar. 

imparatoru Korumak için 
imparatorun kafilesine, yolda hal • 

yan tayyarelerinin bomba atması ih -
timalinden korkulduğu için, İmparato • 
run yanında Likamaha tabir edilen me
murlardan birkaç tane bulundurulacak
tır. Bunların vazifesi İmparatorun kıya
fetine girmek ve düşman ateşini ken • 
di Üzerlerine çekmekten ibarettir. 

İmparatorun Dessiyeye gitmesile, o· 
rası muvakkaten payitaht ittihaz edİ· 
leceğinden ve buradaki bütün resmi ve 
hllSui işler tamamile duracağından, bü· 
tün Adisababa Dessiyeye gitmek üzere 
b.azırlıklar yapmaktadır. 

imparatoriçe 
İmparatoriçe kendiliğinden cepheye 

ıitmeğe karar vermiştir. Onun 1896 da 
Adua muharebelerine İ§tirak eden Me· 
nekilin zevcesi fmparatorice Tai-Taiye 
imtisalen cepheye ıitmek hususunda 
vermİJ olduğu bu karar, aaray meha • 
{ilinde bliyük bir endiıe uyandırnuı • 
tır. Kendisine 1896 danberi harp usul
lerinde büyük deiitiklikJer olduğa, Jİm· 
di hav&dan ölüm yağdırıldıiı, bu yüz. 
den birçok kadın ve çocukların öldük. 
)eri, k~ndisinin de büyük tehlikelere 
maıuz kalacağı ıöylenınİf iae de verdi· 
ti karardan dönmemiftir. 

Meydan Muharebe•i 
Buıün, aal&hiyettar bir zat, banaı 
- Vakit ve zamanı ıelince, İtalyan

larla Habeı kuvvetleri arasında büyük 
bir meydan muharebesi ve harbin neti
cesi bu muharebede belli olacakbr. Fa· 
kat bu büyük meydan muharebeıi her 
halde Makalle etrafında olmıyacakbr. 
Daha doğrusu f mparator, büyük bir e
hemmiyeti olmayan Makalle için böyle 

Para M eseleıi 
Adisababa resmi mehafilini en ziyade 

dü§ündüren meselelerden biri de para 
meselesidir. Habeı hükUmetinin, mali 
yardımda bulunulması için Uluslar Sos· 
yelesine yapmıı olduğu müracaata he· 
nüz cevap gelmemi§ ve Habe§ hükô. • 
meti de bundan artık ümidini kesmi§• 
tir. 

Onun için, geçenlel'de bir ziyafet es· 
nasında derhal cebindeki parayı çıka • 
rıp veren eski Paris sefiri Havariat, en 
müstacel ihtiyaçlara sarfedilmek üzere, 
dahili bir istikraz yapmağı teklif etmiş 
ve bütün malını, mülkünü İmparato • 
run emrine terketmittir. Bundan maa • 
da çiftliklerinin bütün mahsulatını sa
tıp bedelini hazineye yatıracağım aöy
lemiıtir. 

imparator, bu İstikraz teklifini esaa 
itibarile kabul etmi§tİr. Birçok zengin· 
lerin Havariata imtisalen hazineye bü· 
yük teberrularda bulunacakları ümit e· 
dilmektedir. 

M enelikin H azine•İ 
Burada dün aabahtanberi meıhur 

İmparator Menekilin hazinesini muh· 
tevi bulunan mahzenin açdmaaına bat· 
lanmııtır. Menekil, vasiyetnamesinde 
bu büyÜk servetin kendi makbereıinin 
altına ıömülmeaini ve vatan büyük bir 
tehlikeye maruz kalıp müstacel bir lü· 
zum haııl olmadıkça buna dokunul • 
mamaıını em.retmifti. 

Bu mahzeni açmak aayet güç olmuı, 
40 santim kalınhiında iki demir kapı • 
nın dinamitle atılmasına mecburiyet ha· 
ııl olmuıtur. Bu auretle meydana çıka· 
rılan Menekilin hazinesi 8 milyon taler, 
ve 135 milyon frank kıymetinde altın, 
gümüı ve platin külçelerden ve aair 
kıymettar mücevherattan ibarettir. 

Türk-Yunan Kle- !Uray Memurlar için 
ring Anlaşması 1 Bir Yardım Ve Koruma 

Oouncu Madde izah Edildi ı Sandığı Kuruluyor 
A k 17 Y Ki . 

1 
Ankara 17-Bütün uray memur lan 

n ara - unan enng an at· • . • 

dd 
. • . ah ıçm bır yardım ve koruma sandığı te-

masının onuncu ma esınm aon ız . · . .. • 
d'l ki. .. y . al sıs edilmek uzere bır kanun projesi ha-

e ı en te me gore unanutana m w 

·· d k t" 1 1 ki zırlalllDlflır. Sandıga bütün memurlar gon erece uccar ar a aca an mente • 
h d t · d b. . . y b maatlarmm yüzde beşmi verecek, be· te a e namesın en ırmı unan an· . 

k t ki d F
. . . d.I ledıyeler de yüzde bet koyacaklardır. 

asına ya ıraca ar ır. ıata 1tiraz e ı . 
d•v• t kd. d y kd" • kı Alınacak para cezalarının bir kısmı da 
ıgı a ır e unan ta an ymet ve w • • 

T .. k t k k • 1 kd" w • 1 aandıga tahsıs edılecektir. Sandığın e-ur a as omısyon arı ye ıgerı e • . 
t d k h kikA kı • • sasları ınhısarlar memurları ıandığı e-
emas e ere a ı ymetı tayın e- t 'b"d· 

sas arı gı ı ır. 

deceklerdir. Maden kömüründen batka 

bütün ithalitrmızm parası Yunan ban· 

kasına yatırılacak, banka bunun yüzde 
Yeni Saylav 

Namzetleri 

SON POSTA 
= 

SON DAKİKA·· "' 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE~ 

arsilya Suikastçılarının 
Muhakemeleri Bugün 

~~~~~~~~ 

MUHAKEME EDiLECEKLER AL Ti KiŞiDiR ~ 
Aix-En-Provence 17 (A.A.) - Yu • 1 dilecektir. Çete başkanı Paveliç ileKva· hırvatbr ki, ıuçları fenalık içirı f~ 

goslav kralı Aleksandr ile Fransa dı§ İf· j ternik, ki bunlar Torinoda tutulduk - te1kil etmek ve çifte cinayette J!l' 

leri bakanı Barthounun ölümünde met• ları halde iade edilmemitlerdir ve üçün· dar bulunmaktır. ~ 
haldar Ustatilerin muhakemesine yarın 1 

cü olarak halen Avusturyada bulunan Muhakeme on gün kadar ıüreC , 
burada batlanacakbr. Perçeviçtir. Muhakeme celselerinin intizaııı• •:,_,ı 

Muhakeme edilecekler altı kiıidir. Vecahen muhakeme edilecekler ise kunu için lazım gelen bütün \itll 

Bunlardan üçü gıyaben muhakeme e· 1 Prospifil, Raiç ve Kralj ismindeki üç tedbirler alınmıJtar. 

BiR FRANSIZ GAZETESiNE GÖRE •. 

Uluslar Sosyetesi Ingiliz Siyasa] 
Kurumları Arasına Girmiş ,,, 

d • fak•t Paria 17 (A.A.) - Övr gazetesinde 
Madam Tabouia, lneiliz seçimlerinin 
ıonuçları hakkında tunları yazmakta • 

lan Milletler Cemiyeti timdi, İngiliz hü- lar her halde reddederler ı. ıJt"' 

kUmet adamları için, İmparatorluk hü· Jetler Cemiyeti ayni dilekte bulııl1 

dır: 
kUmetinin dünyayi idare etmesi teklinin 

bizzat kendisidir. Mesela Londra, do • «Bu seçimlerden en fazla istifade e
den Milletler Cemiyetidir. Siyasası bü- minyonlardan bir Avrupa harbine İf • 

tün İngilizler için bir nevi din olmuı o· 1 tirak etmelerini isteseydi, dominyon • 

Yeni ltalyan Başkumandanı Yolda 

Habeşistanda Italyan 
il rleyişi Güçleşti 

'(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
bin, yerli kuvvetlerin miktarı 62 binden 
fazla ya baliğ bulunmaktadır. 40,000 
ıivil amele, yolların yapılması ve mev
zilerin tanzimi ile mefgul olmakta ve 
bu hususatta istihkam sınıfına yardım 
etmektedir. 

Eritre Cephe•inde 

Kıt'alarm en önemli miktarı, Eritre 
cephesinde olup Somalideki 50 bin ki· 
ıiye mukabil 260 bin klıidir. 

Eritredeki kıt'alar mevcudu, dört pİ• 
yade fırkasına baliğ bulunmakta olup 
bunlardan aeneral Santa Balbini, re • 
neral Graziani, Bertini ve Dük de Be· 
ıamenin kumanda11 altında bulunmak
tadırlar. 

Eritrede General Ettoro Bastico, ıe· 
neral Umberto Somma, General Ales
aandro Traditi, General Atilio Terrusi 
ve General Gacomo A.pplottinin ku • 
mandaları altında beı fırka bulunmak· 
tadır. 

General Grazianinin emrindeki aüratli 
harp vasıtaları, yüksek dağlarla çev • 
rili bulunan Harrarın doğrudan doğru• 
ya zaptına mümkün kılacak mahiyette 
olmadığından Eritreden kendisine yar· 
dım yollanması lazım gelmektedir. Bu· 
nun için alınacak en esaslı tedbir, hare· 
kat merkezinin Dessieye doiru nakli • 
dir. Çünkü buradan bir irtibat temini 
mümkün bulunmaktadır. 

Şimal cephesinde Gondara doiru •Ü· 

ralli bir yürüyü§ ihtimali de mevcuttur. 

lıçilere ihtar 
Aamara 17 (A.A.) - Quotidiano 

Eritrıea ıündelik gazetesi, yol yap • 
makla meıgul bulunan ve kuntratları 
bitmekte olan iıçilere hitaben bir ihtar 
beyannamesi neıretmektedir. İıçilerin, 
balyaya dönü§leri tarihinin geriye atıl· 
ması sebebile canları aıkılmtJ bir halde· 

dir. Halbuki, İtalyan ıüel makamları, 
İtalyan ileri hareketinin menfaati ica • 
hınca bunları disiplin göstermeye tef • 
vik etmekte ve emirlere itaat etmiyen· 
ler için ıiddetli tedbirler alınacağını 

bildirmektedir. 

Bundan batka Eritrede iki müstakil 
grup vardır ki 29 bin kitiden mürek • 
keptir. Muntazam yerli askerler, kırk 

bin kiıiden mürekkep olup bir kolordu 
tetkil etmektedirler. Nihayet hususi imparatorun Uçağı 
tank kolları vardır. Aiır topçu kıt'ala- Adisababa 17 (A.A.) - Necaıi, ge· 
rı, aıhhi servisler, levazım servisleri ve çenlerde İaviçreden sabn alanmıı olan 
58 bin kitiden ibaret olan istihkam sü • tahsına ait üç motörlü bir uçaiı, Kızıl 
bay ve efradı vardır. haça hediye etmiıtir. Bu uçak, ihtimal 

Yeni Baıkumandan HaTehet Etti ağır yaraldarm nakline tahsis edilecek-
Napoli 17 (A.A.) _ Mareıal Ba • tir. Uçak, sıhhat servisi uçakları ıekline 

doglio, 2000 İfÇİ nakletmekte olan San· getirilecektir. Çünkü yedi ki9iyi rahat· 
ça nakletmesi lazım ıelmektedir. nio vapuru ile hareket etmittir. 

Aımara 17 (A.A.) -General Dö Bo· Zenci Uçman l.ıila Etmif • 

nonun yerine Mareıal Badoglionun ge· Adisababa 17 (A.A.) - Julian ıs • 

derhal kabul edeceklerdir. ~itJI 

Denebilir ki, ıeçim sonuçları ,.ıı,tt 
ler Cemiyetini İngiliz aiyasal kıırll 
arasına sokmaktadır. 

1 Zecri Tedbir/er', 
Bugün Baş/arıı!J0 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) J" 
kında b.. .. d" d a1ı··r ede' utun unya a .tez u 

. d" ı8 emın ır. ııı' 

Faıizm büyük konseyi, toplantı~, 
ikinci teırin pazartesi günü devartl 

tir. sıttı• 
Amerika, ltalyaya Harp LeıJtJ 

Vermiyecek • e~ 
H··ıcıııll ... 

Vatington 17 ( A.A.) - u I 1111· 
''k b ~ n t• -" mu errer ey ana tına ragme at" lı" 

harp levazımını veren ihracatçıl bilı ı' 
fi hükô.metin aldıiı tedbirler tat 

11 
~ 

dilmek üzeredir. Bitaraflık kaJl"~tı fi' 
nız harp levazımından bahsetrrı~ ~ 
de Cumur batkanı bu karara yalı ' 
bakır, traktör ve saireyi de ith•1 1 

fikrindedirler. d, ._t 
HükUmetin finansal tedbirlere JI~ 

racaat edeceği anlatılmaktadır· r• ~ 
met kalkınma ofisinden ödünç p• ).," 
mıt olan vapur sahipleri hı.ly•Y11

11,ı- 1 

levazmu yükledikleri taktirde ~0oll" 
rının vadesi geldiği vakit bu 
yenilemiyecektir. 

? .. 1ısır-d-ak_i_K_a rışı~" 
lıklar 

Ölen Üniversitelilere r.ftJ" 
tantan Bir Cenaı• 

Alayı Yapıldı ;I 
Kahire 18 (Özel)- Minofi~~~ 

yeti merkezi Şibi Nelkornda b:biİ' il 
grupu mektebi yakmıya tefe ... t~· 
mialerdir. Polis talebeyi (lag.• •1.,",ıİ • iiJl .. 
Kahire karısıklıklarmda ölen bİt 1 
teli talebenlıı cenazesi mutantıı.Jl otl ~ 
rette icra edilmittir. Cenazede. i Ji"" 
kisi bulunmakla idi. Vlft partı• . 
Nahas Pa~a da bulunmuftur• 

tirilmeıi, ltalyan ıenel karargahını hiç mindeki Amerikalı zenci pilot -uçman· 
te hayrete dütürmemİ§tİr. Zira, Ba • ki Siyah Kartal unvanını kazanmış • 
doglionun Tigreyi ziyaretindenberi tır. Habeş ordusundan istifa etmiştir. 
böyle bir 'eyin vuku bulacağına dair Zannolunduğuna göre bu İstifa, bir ÜC· l ne b o I u 
ıayia dolatmakta idi. ret meselesinden ileri gelmittir. * Tigre Cepheainde F aciaıı 

Tigre cephesi 17 (A.A.) - Mare§al Tigre cephesi 17 (A.A.) - Ecnebi , _ _ __ ~fi 
De Bono, müstemlekeciliğin siyasal kıs- •azete muhabirleri Ras Seyyumun kö,t· ı Kaptan Mehmet cf 
mını temsil etmekte idi. Halbuki Mare· künde sabık askeri müşavir Rus mirala.- 1 v UY 

ellisini Fransız frangı olarak Cumhuri

yet Merkez Bankası hesabına kaydede

cek, yüzde elisini de ashabına tediy~ e· 

dilmek üzere Türk lirası olarak kayde

decektir. Bütün transit malların bedel

leri &erbeat döviz olarak ahnacaktır. 

fal Badoglio iıin bilhassa süel kısmım yından gelmiş olan bir mektup bulmuş. ! Mütemadiyen A9 . .8'"~ 
temsil etmektedir. Asıl bundan sonra - lardır. Bu mektupta miralay İtalyan tft• İzmir 17 ( ö~el} _ Eko::~~ .. ııi"jı 

Ankara 17- Münhal bulunan ıay- dır ki harekata hakikaten harp ismi ve· 1 arruzuna karşı ne ıuretle muk<!lbele e· Celi1.I Baya.rm lnebolu {acıa... gtlr" 
lavlıklar için parti namzetleri bu hafta rilebilecektir. dilmesi lazım geldiğini in.ı.h etmekte - da t<:tldkatta bulunmak ij7ere ıl 
• • d •ıA dil ekt• N ti Sürat dir. Tigre cephesindeki hadiseler Ha • söylerunektedir. 

11 
• .,1p111• ıçm e ı an e ec ır. amze er ro· . . . . . . ... .. ,l' 

, T. h • 17 (AA) G 1 be,.hlerın bu tavsıyclerı takıp etrnı" ol- j h 1 ·· · · M hmet r ..ıl 
mancı Hüseym Rahmi ile İbrahim Tali ıgre cep esı . . - enera " .. . ~ ne o u suvarısı e -Jı•·· 

· · ' Badoglionun gelişile vücut bulacak duklarmı gostermektedır. hapish&nede bütün geceyi d • 
mualhm Esat ve Hatıce namzetler me- 5 .. d .. kl.kl . h kk d b ı * . . . ..1~ 

d b f b k d il trateJI eğışı ı erı a ın a ura • geçırmıştır. rot-11 'ı 

:.:~:~ •• ~ ••• ~ .. ~-~.: •• ~ •• ~~ •• ~:..................... da bir çok tayialar dönmebktedir. Genel , ~s~ıara ~ 7
1 

(A.A.! .-.-hTaltknzhc böl- 5Bu.f:gar1i37ta(nÖBa1ş)bakan8•:;: .. r 13•1t~, / . . .. . . .. olarak sam)dığma göre, undan son • gesman temız enme~ı ışı -emel! emen o yı:t ze - 1<•" 1 Türk • lran Ticaret 
Anlaşması 

mehmıze muracaat etmıstır. Mutehas- ı k' h kA k k . . . .. b.t. ·ı · .. M · ·ı k A T f T'' k·ye Başb3 l-:'ı1ı • ra ı are atın ara terıstıgı surat o • tamamen ı ırı ını~ur. arıH•ıgna ı e · anı . oşc , ur ı fll• , il" 
sıslardan mürekkep bir heyetin bu hu- lacaktır. Çünkü İtalyanlar için, yağmur BoAtİconun kıt'aları ileri kollıu·ı te:;:!:!l anet f nönüye çektiği bir tel~r•ıeritJ1 

Anloır~ 17- İran lıükıimE-ti b!r ti- susta müzakerelerde bulunmak üzere rn1>vsimi11d<::n evvel Eritre ile Som4 1i a- etmekte ve ileri mevzileri işgal el•nck· bolu facinsıntlan dol.ıyı taz:ıye 
CAı d ır.-;.;ahe::.Je~i y~pmak Üzere bükii- 1 Tahrana gitmesi muhtemeldir. 1 rasında irtibat temin etmek lazımdır . tedir. l c.ti?"mİ§tİr. 
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Fllyos - Irmak Yolu 

Bize, Kara Elması Ucuz 
Temin Edecektir 

, 

Y•l1t1url•rdan bir _., h•ll•• ..... PH•r al8dı•d•11 bir 98rUnUf, Penerb•hç•. Beflkt., ••ç• 
rapd•lll8dılt•d•• aerlrcller paral•nı1111 geri werlh11ealnl latlrorl•r 

Dün Yalnız Lik Maçları Yapıldı 

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Yağmur 
Yüzünden Yapılamadı 

lik Maçlannda Galatasaray Süleymaniyeyi 10-1 Mağlôp Etti 
Fazıl 

67 inci dakikada Nihattan pu alan 
Gündüz. 

81 inci dakikada Danyaldan pu alan 
Gündüz. 

Ali Çet nkaya, ilk Kömür Vagonunu 
Ankaraya Götürmüıtür 

ru, .. ırmak hathnın açılma töreninl f abrikahwımuı: çoialdı ormanlarımıa 
Japmata selen heJeti. Zonsuldakt- korumak enditui arttı. Bu sebepten kö
~elen heJet .Zoquldaia da•et edecek· müre ihtiyaç ta aİJadelqti. İıte bu hat 
ti. Bunun lçın hasırl&nm1fb. Fakat de- kömilrü bize setirecek •• aJDİ aamand• 
nizin flrhnah olması dola,.aile bu elli· ucuzlanmıı olarak setirecektir. 
ıilnceyi tatbik etmek miimlriln olama· A~ılan hatta laali)'et: 
mııtar. M • · • Fil Z ld • . eraaımı açan Ab Çetinkaya aüılen• 

JO• • onsu ak 25 kilometredır. • 'lk k"' ·· be be • 
K 

mıı ı omur ••sonunu ra rınde 
ara Jolu o kadar l:ııozuktur ki pek çok k • · 
il lilkl b·ı k An araya a•tll'IDlf ••kara elmaaa ulat-

• ç e otomo ı anca 2,1-3 aaatte · • .a.-L- • • 

k t tm k d
• z ld ma ıemereımı 1Ua&araya hedıye etmlf-

a e e te 1r. onsu aia 11z1Jacak • 
olan hat Çatalafzuıa 11/8/36 da •e Zon tır. 
suldafa 10/1/37 de •aracakbr. Ondan Ankaradan Çankınya kadar olan ten• 
90nra EreiliJe •aracak •e 0 •akte ka· zilli Jolcu tarifeai 12/11/35 tarihinden 
dar Eretli limanının yapılması belki ı.ı. itibaren Çankındaa Filyoaa kadar uza
tama ermİf bulunacaktır. Çatalatzı blmııt.r. Bu tenailli tarife yilzde elU 
Erefli kımu elektrikle İfliyecektir. niabetindedir. 

Harpte dilflll&D teca.U.U karııunda, Yine aJDi tarihten itibaren her türli 
ıulhte Karadenisin ıiddetli dalsalan etya nakliyat. b&flamııtır. Her ha(~ 
karıııında denizden dahile kömUr nak· Pazar, aalı, silnlsi Ankaradan Filyo .. 
liyat •e ae•kiyabnın silçlllttl acı acı tec- Ye Filyoıtan Ankaraya karııhkh bire• 
rübe edilmiıti. Bu hat bUtiln bunların muhtelif katar hareket ettirilmeie bal" 
·· .. .,e seçmiı olacaktır. Eakiye aazaran lamııllr. - H. L. 

Son Posta 
v ........ , .... ""•"• •• lhhıı , ....... 

ilki labtiye, ÇatalQeşme eokata. 25 
ISTANBUL -
GaıttemlıJe ('bn yaıı , 
" rtalm1•no blitllo haldan 
mahluı •• caıetemlae aittir. 1 

lzmirde At ABONE FIATLAAI ' 

s!.. • 3 1 
Ay A1 Ay 

Kr. ICı. X,, K. -
TORKIYE ı• 750 - 150 
YUNANlsTAN 2JtO UIO 710 ,,. 
ICNEBI 2700 1400 800 300 

-
A~ bedeli ptşiadir. Adrea 

de tirmık 2S kwittaac. 

Gel•rt •w•t ,_,, .,..,,,,,.. .. 
Un .. rd ... 111ea'ullyet alınm ... 
Cevap içio mP.kluplar& 10 hı u,luk 

pul ilAve11 lı\zımdlf, . 
r- Poata kutuau ı i41 l.tanbul ~ 

Telgraf ı Sonı 09tıa ı 
~ Telefon : 20203 ... 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Borsanın Aşkı 

Yazanı 

c.111raa 
K-flı 

Romanya Göçmenleri Arasınd 

Bir Türlü PaylaşılamıY 
Bir Mahalle Adı Abdullah, işin Sarpa Sardığını Görmüş, 

Kılıcını Çekerek lleri Atılmıştı 

' 
- 38 -

Abdullah ıarardı. 
Sultan Ebu Hamu da merak et -l 

mişti. Her halde bu n.dık kuman • 
dan şeyh Ebu Yahya ile birlik ol • 
mak istemediği için ondan ayrılmıf, 
buraya gelmitti. Aferin fU İbni Ci • 
bireL. 

Gitmek üzere olan lbnilömerle ar- 1 
kadaılarına: 

- Durunuz! .• Yeni haberler ge • 
tirmİ§tİr ... 

Dedi. Hepsi de durdular. Sultan 
uşağa emir verdi: 

- Hemen buraya gelsin! •• 
İbni Cabir toz toprak ve ter için-

de göründü. · 

Ebu Yahyadan 
Mektup 
Yerlere kadar eğilerek sultam s~ 

lamladı. Koynundan bir mektup çı
kardı, uzattı: 

- Şeyh Ebu Y ahyadan sultanımı· 
za yazılıyor .• Bundan önce yazılan 
mektubu götüren adamımız hain 
şeyh Ebu Eymenin adamı tarafın -
dan öldürüldü, mektup ta çalındı. 
Bunun için ikincisini kendim getir
dim. Gerek ,eyh hazretleri, gerek 
ben kulunuz, ne emir buyururlarsa 
onu yapmak için hazırız. 

Sultan Ebu Hamu neler itiliyor -
du?. 

Mektubu alırken: 
- Bu ne demek? •• 
Diye sorar gibi odanın kenarında 

duran Abdullaha baktı. 
lbni Cabirin gözleri de oraya kay-

Ebu Yahya. Bo~a Hüaeyinin sevgilisinin 
gözlerini eski gözdeai Zeynebin elıl 

gözlerine benzetiyordu 

durdurabilınif ti ! .. 

* -18-
Ela 
Gözler! •• 

Şimdi onlar aabiden Ebu Eymen 
için: 

- Cezasını buldu.. 
Diyorlardı. 

Önce uılan yaftadan haberi olanlar 
bile neredeyse teYh Ebu Y abyanııı Ke
mal reiai iyi kaqdamakta, candan ol
duiuna İDanmıflarch. 

Bu bali gören teYh Ebu Yahya, Ke- ,/jf 
mal reisle adamlanna olan güler yüzlü- Evreıedeki 11öçmen er>lerinde, ahır lıapılannın ( X) i(:ıretU ~ 
lüğünü arttırıyor, elden geldiği kadar 11öçmenlerle hayr>anları mümlciin mertebe ayırınlflt" Jif" 
ağırlıyordu. (Baftaralı 1 rinci yüzde) tarafa yapılmaaı l'öçm.enl.,ı. 

Türli ıerefin kendisine ait olduiunu münaka· lan mümkün mertebe ayı~~I 
Kardeı!.. faya bile tahammül etmiyormuı: M. Salibin, bu ziyaret d~ ti.' 
Kemal reis bir taraftan eksiklerini l - Ben, diyormu§. bu İf için «lif» de· lattığı vak'a, horoz hikiY ~ 

t h b. t ft d le ti · iil «emelu aarfettim ve yapı yerinde dırdığı hayreti de gölged• ,. amam yor, ır ara an a ven erı· .. .. • . F k b 

1 

koylulerle beraber ırgat gıbı çalaıtım. a at mektu u postaya 
ni biraz dinlendir.W. olmak için çabu- Bereket ki, bu 1tarip ve çirkin ihtilaf mek için, bu hikayeyi ya..-f' 
cak yola çıkmayı diifünüyordu. 

1 
mahallenin tamamlanmumdan sonra mektubuma bırakıyorum· f. J 

Fakat betinci gün gemisinde bazı çıkmıtl 

itlerle uğratırken küçük bir balıkçı ka- Açılıta kalacaktım! Bulgaristan.,!!.-r.t1' 
yığı limana girdi. içinde bir adam var- Eğer Evre,e, mektebinin değerli öğ-
dı; ilk rast geldiği Türk gemisile bir retmeni M. Salihin hakkımdaki gıyabi Komünistler 
çift söz konuf tu. Sonra dosdoğru Ke- teveccühüne •ığmamasaydım, Demirte- c1• 
mal reisin gemisine geldi. 0nu yukan pe göçmenlerinden beter bir akıbete uğ- kiim Edil ı ,11 aldılar. rıyacaktım: Çünkü nahiyede, benim gi- --~· 

ıri Tanrı yolcularının sığınabilecekleri Sofya 17 (Özel)- ŞUJ110~_,Jıfl.I Bu, parlak küçük gözlü, altını~ yat- edJllll'r· ~ 
bir kovuk bile yok. nan 53 kadar komünist t~ r 

Ce · d h Ik l · · d larında bir adamdı. ı ~JI zayır e a çı gınca sevınıyor u. Tesadüfün kartıma çıkardığı M. Sa- valan geçen gün netice f":.J 
Uzaktan uzağa Türklerin yiğitliklerini, Güverteye çıktığı zaman ilk rastla- lih, Evreıede \am albncı yılını dolduru· ların 11 i aiır bapia cezai~ 
kendilerinden bir kaç misli büyük düt· dığı levendin boynuna sarıldı: yormu§. Evreıeyi yadırgamıyor gibi nlmıılardır. Aralarında dl 

manlara, batta bir kaç tanesine birden - Kardef ... Türk kardet!.. Kurta- görünmeğe çalıpn aabırb muallim, fe- len kadınlar da vardır. dit 
ka dıldan b ··..!:L f l · d ncı Tu""rk kardea! racrat borcunu hayli faizile ödemi•. • zan u,,\&a za er en uymuf- T · •• • :s Almanya • Polony 
larc:lı. Diye öptü. Muallim mücadele ediyor Anlatma•• -·~..I 

Bütün bunlar onlar için bir masal Gözleri ıslanmıttı. Onunla konUJmak tesadüfü beni, Ev- Berlin 17 (A.A.) _ Ayaıt tfl!!'I 
kadar inanılmıyacak gibiydi. Her za- Sonra birdenbire kendisini toparlı- re~ ve ~avaliai hakkında bayii bilgiye icra mevkiine girecek olaJI ~ 
man. yarak sordu: aahıp etti. lonya ticaret muahedesi Dlf "-'il 

• _Kemal :. ? E K ) • ? Eu-eteliler nedense, çocuklannın tar· kanlıg~ ının bır" k arnamesil• "'7: 
- Bmaya ne aman gelecekler?.. re .. • ··· yne ema reıs • ·· ar mı~tı. laya devamını, mektebe devamından mer'iyet mevkiine geçmi§tir• 

Abdullahı gördü. Ah buraya da gelaeler... Biz ancak o Onu 'eiain yanma götürdüler. daha faydalı ve lüzumlu aayıyorlarmıı 
- işte .•. Sultanımıza gönderilen zaman dütmanlann ikide bir yapl!klan Zavallı adam Kemal reisin evvela ve: ı lng·lt&rede Grev 1 ___ ,,,.--.,,.. 

mektubu postacımızı öldürerek ele zulümlerden. kurtulacağız ... Ancak o ellerine, sonra ayaklarına kapandı. - Biz, diyOl"larmıı, rençber adamla· Londra 17 (A.A.) - Gal ~ 
geçiren alçak, budur. Zaten Beca - zaman zavallı Endülüslü kardetlerimiz Hıçkıra hıçkıra ağladı. nz . . . Çocuklanmız vakitlerini mektep· ! nup kwnı ifçilerinden 3843 

y~d~n k~çt~~ı .. için_ o da efendiaile son ferdine kadar Jspanyolların kılıç- Kemal reİI onun sırtım okpdı: te geçirirler de tarla sürmesini, tolıum 85372 reyle liderlerine verd 
bırhkte oldurulmege hak kazanmıı· ları altında can vertniyecek A-la Erk kl _

1 
ekmesini, mahsul biçmesini öğrenmez· lahiyete gö~ bunlar, eğer ,UO~lllıııı• 

··• - g ma... e er, ag amaz .. · lerse halimiz nice olur? iki tilin ilave edilmezae ~ tı... D . 1 di. Ne ..J!r__ ' ı __ ..,, ,. .. .. 
İbni Cabir neredeyae Abdullahm emıf el' auenin onu söyle... Genç muallim, tam altı senedir, bu ceklerine dair ihtarda bul 

üstüne yürüyecekti. Şimdi itte uzaktan uzağa duyarak Cafer bu sözleri ihtiyara tercüme et· zihniyetin kökünü kurutmağa çalııı - •ı d E -bl Hl 
l b · tL • balık k b ~ "k ,. manya a ene Sultan Ebu Hamu: masa İmİf gİ i gelen büyük zaferlerin ti . .\fltıyu çı bafım aLLrdı. yormuı, fakat una ragmen, tam nı • le 

_Durunuz!.. yiğitlerini kartılannda buluyorlardı. ( Arltaaı yatın) bini verebilecek bir netice alabildiiine Takılm•y•C• 
k ku k kani değil. Bertin 17 (A.A.) - B~ _...-i Dedi. Mektubu açara o yaca , pı--

ı 
Mesela bu yıl, mektep talebelerinin Fuhrerin müsaadesi olma 

aonra onları dinliyecekti. t b J M t k v •d t -1 • • t Abdullah atıldı: s an u ın a aıı arı a ekseriyetini göçmen çocukları teıkil e- Dİf&D ve mad-..yeleruııll 
diyormuı. sak edilmiıtir. 

_ Efendimi hak11z yere aıtılar. T h kk J_ M •• d ... ) .. Jı(, •• d ----
Onu ört baa etmeğe çalıııyorlar ve a a u~ u ur uo un en: Hadise çıkaran horoz A b c o kktnı~I 

l M. Salih, Evreıelilerin diğer husus • ra a amc. 1 U • :z şimdi bana da iftira ediyor ar··· lıtanbul mmtakaıı tahakkuk ve tahıil müdürlükl.;rıle maliwe ••• ı..___ • - _:ı.. 
" runı- lardaki bazı telakkilerini de §Öyle an· Arabacı Emin ara~ 

Yaman leri ihtiyacı için (162500) kilo odun paaarlıkla satın almacaktır. Mu· latmııhr: desinden l'eçerken beysiri~ 
Bir Atlı hammen bedeli (1690) liradır. Pazarlık 20/11/935 çartamba günü _ Mwallimler, diyor, hulundukları den araba bir camcı d'. _ __. 
lbni Cabir cevap verdi: aaat on bette dairemizde kurulu komisyonca yapılacaktır. lıteldilerin yerlerde bahçe merala uyandırmağa, [ mı1, (30) liralık cam kırılııur; ' 
- Eğer yırtıp atmadıysa mektup p.rtnamesini görmek üzere dairemize ve pazarlığa girmek için de arıcılığı, fidancılığı ve tavukçuluiu teı- • . • dl 

ondadır. Hemen aransın!.. Aranma- (126) lira (75) kurutluk muvakkat teminatı maln.ndığına yatırıp vike de mecburdurlar. Eır iŞÇi Yaralan 
sını istiyorum. Bu, her ,eyi kestirip makbuzile birlikte muayyen gün 'ff n.atte komisyona gelmeleri. Ben, latanbulda geçirdiiim izinden Balatta Köprübaıında Uh 
atacaktır. (7258) dönerken bir Çin, bir de Lögorn cin • zumhaneıinde çalıtan 20 y 

İbni Ci.birin sözleri aabiden ıul • - sinden horoz setirmiıtirn: bozumhane içinde bir iti• 
tanı fÜphelendirmitti: Köye 1telince, köylüleri çağırdım, ve: elinde tuttuia zincir kolu 

- Arayınız!.. Devret Demlryollan ve Umanları işletme Umum idareıi ilAnları - lıte, dedim, size cina, gayet kıy· ' Hnden kurtularak fırlaın•ft 
Diye kenarda duran Utaklarına metli bir horoz. Bunlarla çiftJeıtirerek. I çarparak delikanlıyı yere 

emretti. Mevsim dolayııile yolcu trenlerinin tarifelerinde bazı deiitiklilder ya- tavuklaruaız.m. ciaaini ..lala edebilirsi- 1 yÜp aiır surette yaralaı1d 
Abdullah itin sarpa sardığını an· pılmııtır. niz ! tahaneye kald&rılmqtır. 

lamııtı. - Her gÜn Haydarpaıadan ıaat 19,00 da kalkan Anadolu aürat katarı Bu aö:ı.lerim onlarda, umduium ıe- .............. , ..... . 
Sağa sola baktı. 22/11/935 ıününden itibaren Ankaraya aaat 9,55 de varacaktır. vinç yerine, •mmadığım bir hayret •· 

Pencereler hem kapalı, hem de yük- Bu trenle Ankaraya gelerek Kayseri tarafına devam edecek yolcu- yan-dırBir~ı. ~=~~m? _. _ _.:•--. 
1 

ların Kayseri trenine yetitebilmeleri için de Kayıeri treni 22/11/935 ·~ ucuuer 

sekti. , gününden itibaren Ankaradan saat 10,05 de kalkacaktır. . Bir hafta aonra karııma birisi l'eldi, 
Bir anda kılıcını sıymh. Pazar, Salı, Ça!'§&mba, Cuma, Cumarteıi aünleri Sivaıtan 00,26 da •e aözlerU. IMai hayretten dondurup 
- Davranmayın!.. kalkan yolcu treni Kayseriye 6,13 de varacaktır. aitti: 
Diye haykırdı. Muhterem halka ilin olunur. «3371» «7210>» Meler, t.enim köye Çia horozu seti-

..s.i__ m~L·ua ..._!_ hadise •-1.:1 etmi•-Bir kaplan çevikliğile merdivenin - ,_...., uu uu- ..... T- r 

- flati)ar heyeti toplanm•ft waretli 
batına fırladı. 1 Emllk ve Eytam Bankası llAnları 1 münaupı.r omu.,. eeı.. köylü: 

Orada herkesin eli ıilihma gitmitti. 
0 

_ yerilen karar üzerine, decli, köy-
F akat Abdullah o kadar çabuk davran· -A liiler, taYUklanmn ecnelN horozlarile 

mıştı ki ona biç bir teY yapmak İçİD ·KIRALI K EMLAK çiftlepneleriae, dÜfüp kallmıalanaa ra-
vakit bulamadılar. • zı olamsyorlar Te: 

AbJullahın merdivenleri inmeıi, Esaı ((Muallim. clemifler, Çin Japon ho· 
avluya çıkması, bir kenarda duran ah· No.ıı Me•ldf Ye neYI Depc>zlto rozlarma Mlaİp obua, .. onları ta•ulr· 
na sıçrıyarak aokagaw fırlaması bir kaç TS ı:- larımızın ar...- aal•erme•in. Görür -

94 Heybeliadada Yala ıokağında 2 No. lı gazino ... aek, keseriz! 
saniyelik İf olmuttu. 69 Küçükçamlıcada Karakol arkası Fııtık ıuyu 

Ne başta sultan olduğu halde bir çok- namile maruf ıu yolunda tarla. 24 lira 
larımn: • Mevkileri yakanda yazılı emlik bir ve yahut Uç ıene müddetle 

- Tutun! .. Tutun kaçıyor!.. kiralanmak üzere açık artbrmaia konulmufhlr. 
Diye bağırması, ne de arkaamdan Kiralamak iıtiyenlerin 22/11/1936 cuma ıünü 1&at onda tubemize 

ltotanlarla atalan oklar bu yaman atlıyı plmeleri. (283) 

* Ricam ü.a.m.. M. Salih hana, adının 
terefi payliplamıyan muhacir mahal· 
lesini de gezdirdi: 

Ayni plan üzerine yapılan bu evler· 
de de hail yok. Fakat ahır kapısının dıt 

D 
• 
1 

rıaa• 
SiNE:MADA 

deYam ediyol• v 
KAS 1 

Halk Opered 
Kadıköy Sureyya aioelll 

18/ l l/9;J5 Pazart.,i akt•':' 
H U L L E C 1 kowedi a · ıı Yazım : Reşat Nuri u 

Naıit • Ertutrul Sadi 
ŞehıadebalJ! TURAN 

tiyatroauoda 
Bu gece 20,30 cJa 

Halk ve ( Komediler 
Geceai ) :t pİJH 

Tecdidi Nlkih 
Zor Nlklh 
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TURNLEAI .__ __ Bors_ada __ _ı 
MA KAPILARIN Bu Hafta içinde 

Gerhart Ellert'in eserinden -
8 

-
181111935 Neler Duyduk ? 

yunanlı Esir Attilanın Dairesinde Gün- Yapağı: vcl sekiz kuruı on para iken hafta 

1 Y 1 B na Mahpus Ka imişti yir~:rv~:&e~:::~~~~n:!Y~=v~:t~:; ::~;yv~i~~~~=k~:~:ıcruJ!:r~~~a~a~~~ erce 8 DJZ aşı b~ ~a~t~ K_ar~hi1ar, Eıkiıehir ve bu çıkan Polatlı yumuşakları dokuz ku 

- <tMemleketler kılıçla zaptedilir • l 
Actiüs; tahkimatı askerler yaparlar, 
bdınlar değil.» 

ne guhimsüyordu ç-· k.. bah gıbı bırıncı cını Anadolu mall rın- ruı be§ paraya kadar dü mÜ§se de 
solan '\le kral R h. un··ı~ m.~vzı;;. 1 - dan 1500 balyalık bir partiyi kilosu alıcııı ~ıkmadığın"'an satıl nıamıı

u anın o umı en ıcc e- kırk dört kuruıtan satın almıılardır. tır. 
nen o hudut muharebesini macerape- Bundan baıka yine Ruslar tarafın- z· t B k .. . 

Romalı başını sallıyarak cevap ver
di ı 

re tlik evkile ve heveskarlık arzusile dan Trakya mallanndan .SO balya- fı" tıırdaa .. an . aaınıkün··ı'!1~.telm~dıyen 
"d . . u urmesı spe ator erın ce 
ı are etmı tı. Akılsızlık ederek terket- lık küçük bir parti de kilosu elli ku- retini kıl".mı ve 0 ı ··ı ··ı · h 
•v• s· ·ı narı o u u are· 

tı.g• • ıcı Y~ adasındaki malikanesini ruıtan satın alınmııtır. Sovy tlerin kete mecbur et İ§tİr. 
- <Fütuhat fikir kuvvctile ynpılır, 

laptolunan bir memleketi ise aile ocak
ları muhafaza eder.>> 

Attila gözlerini yarı kapıyarak dü
•ünceye daldı. Tekrar gözlerini açınca· 
Ya kadar aradan bir kaç dakika geçmiş
ti: 

- <'Sözlerini tamamile anlayamıyo
rum. Fakat bu hususta düşüneceğim. > 
d-..ı· <:UI. 

İleride Dost Kalacaiıı 

şımdı acı hı 1 rle hatırlıyordu. bundan evv~lki ah§larile son ahıla- Fiatlar: Ekstra Pol tlı on kuru 
Onege bu uretlc düşünmekte iken rı arasında uç kurut kadar bir nok- 0 p ·· d · • d I 1 ! 

b. ·· . 1 k .. ··1m k d. n ar , yuz c yırım çav r 1 ar 9 
ır gun Attil"nın birdenbire vanına ge ınn 1 goru e te ır. buruk T k k I l 7 b k ·ı 

• J · • Al ı d - . ~ , ra ya ızı ca arı u u 1 e 
lıvermesi esir Yunanlıyı fena halde ür- man ar a aon aunlerde pıya- 8 b k A d l 1 . 
k .. tt"" Att"I"' b k . aadan 60 kuruı üzerinden 250 balya . uçu arası, na 0 u sc t erı ıe-

u u. 1 anın a ışı, her zamankı kız kuru T ky ti • d 7 k 
·b· ı ı . . yıkanmıt gii.z yünü aatm almıılardır. f, ra a ıer erı e u 

gı 1 an aşı mıyan bır muamma perdc~n- . . ru on paradır. 
ı · t··ı·· ·d· o Tıltık · e or u u ı ı; negesin hayab, mematı · . .. • • . .. Arpa: 
teraziye aynı ağırlıkla basıyordu. ... ~on yedı gun ıçınde pıyasada muı- Trak il 5 ı___ L..--

. ... . terı olarak yalnız Almanlar ıörül • ya çuva ı .n.uruı otuz ~ 
Attılu hıç ses çıkarmadan bir müddet .. 1 d" y t Am z f para, dökme Anadolu alb kuruıtur b k mUf er ır. Ollp , aıya, a • ra • 

ona a t~. Sonra, sanki sözlerini teşkil ranbolu mallanndan 800 balyalık ~vdar 5 otuz bet para ile altı ku. 
eden kelımeleri birer birer ihtimamla bir partiyi kilosu yetmit kuruıtan ve ruı arasıdır. 

Romalı cevap vermedi: tartıyormuş gibi dedi ki: 200 balya oğlak ta kiloıu 81 kurut- Mı•ır: 
- «Herhalde yarın Romaya dön- - <cRnhat ettin mi) ihtiyacın olan tan almıtlardır. Bandırma ve Trakya altı kuru 

rnek için kat'i surette karar verdim, bu şeyleri sana verdiler mi?» Geçen haftaya niıbetle ıon günleı·- Adapazarı çuvallı 5 kuruı otuz pe 
fikrirn d v • d f 1 1 d d egışcmez.» Oneges gen·ı:ı b. f ld .. k"" e aza ıatıı yapı mamıııa a ya- ra ır. 

Fak ı · ·· b k k. Bu '" ır ne es a ı, çun u ... • 
at Attila tarafından yapı an ve Attila Oncges in yuzune a ara · - bu sözler hay tt kal w h"" . paga nazaran pıyaaa tutkundur. Al- Fındık, Ceviz: 

dostl w d l l d kl'f" k barit karan sen kendin vereceksin. a a acagına ve urrı- 1 d"" k b .. b 1 uga e a et e en te ı ı pe w· . y t" · tek k w del"] d. man ar, mevcu u anca eı yuz a • R kolte baRlangıcından son 01 b· w h I Ben degıl. dcdı e ını r r azanacagına a et e ı- d ·b b 1 k . k l d ::r 
ır surette reddetmiş oldugunu atır ı- yordu. Cevap verdi· tya

1
. an 

1
1 are

1
t du unaVn ed~kı 

1
1 ~naf. a beı güne kadar gevıek bir durumda 

Yarak şu sözleri de ilave etti: ile beraber geri dönmesine müsaade .: . a ıp o mu§ ar ır. er ı erı ıat olan fındık piyasaaı dııarı memle • 

Se d. · At d"I w• · tt" Fakat bütün bu - 'H r ey mukemmeldı, pren . ıatıcıları tatmin etmedig"'inden it ol k ti d b"lh Alın d . - « ni gücendir ım mı, prens - e ı ecegını z nne ı. . . . y I . . . . . - e er en ve ı aaaa anya an 
tıla? Benim yolum senin yolun olamaz. zanları boa çıktı, harıçten hıç bır ha- rıa· nı~ e~kmuhım olan şey eksıktı: Ta- mamııtır. Fıatı ellı kuruıtur. Piya-1 fazla istek olmağa baılamı ve bu~ 
h .d .. . d . > b 1 d" ı um a ında vereceğin karar.» ıa isteklidir. nun n tı"ceıı' olaro.k ıon yed·ı gu··n ı·· 
crı c dost kalacağımızı umıt e erım er ge me ı. 
Attila başını kaldırarak Romalının Onun için } pılacak tek bir şeyle Attili mırıldandı: Buğday: 1 çinde fi tta geçen haft y n zaran 

YÜı:üne baktı. Çukur, küçük gözlerinin me gul olmağa b 1 dı: Kendisine bir- - < Bu kararı, sen kendin verecek- Bu hafta Anadolu, Trakya ve yedi sekiz kuru§ kadar bir yükac.k 
bakışında hiç bir hareket görülmüyor, az çeki düze..n verdi, e ret hayatının ve sin, ben değil.> muhtelif limanlardan memleketimi- lik görülmü tür. Fiatlar: Sır malı 
bıı bakış hiç bir mana ifade etmiyordu. geçirdiwj olüm korkusunun tesirlerini p. ·ıı ' A.kı ze 1S7 v gon kadar buğday .gelmİ§· 58 buçuk, kabu lu da 26 kuru tur. 
v k Ik d run as ın .n.v tir. Bundan baıka Ziraat Bankası - Ceviz piya sında bir değiıiklik 
l\.tsık bir sesle Aetiüse dedi ki: gidermege a ı ıyor u. 

F k 1 
. k k Yunanlı esir kendine kalırsa bu ka- nın da piyasaya günde vasati olarak yoktur ve piyasa isteklidir. Kar 

- «Aetiüs, seninle boy ölçmek isti- a at gece en gene uy usu açıyor d · l k b ki b k I .. .. rarı vermenin hiç zor olmıyacağını dü- 400 ton lmdar mal arzelmesi fiatla- enız ma ı a u u 12 uçu i e 13 
'7cn Attila ile istihza edi) orsun, aklını ve bir takım dertli <luşunccler tekrar l b lm b k ı··reı h da b .. . , . . . ündü ve Attila t rafından sorulan su- rın .ıeri emeıine ıe ep o uıtur. uçu arası ve na u rm n 
aşına al 1 > baş goeterıyocdu. Kendmnın çarmıha ı· b. rt "ht" tt•w · · ı d Anadolu aertleri bir kar. aiin ev- 35 kuru•tur 

• A •• • •• ledi w • • • • • • • n ın ır f8 ı J ıva e ıgını an asay ı :r •- :r • 
Attıla bu sozlerı soy , atını çagır- genlmesı mde aralarınd şıddctlı bır k d h I b"ld" kt .k . -~==:oıııı:::=-==== ==::.:::ıı 

d ı ararını er a ı ırme e gecı mıyc-
ı Ve yurda döndü. Romalı yo da onun zıddıyet ve dü rnanlık hasıl olan iki kt" H t h kk d k r s· ·ı 

v ce ı. nya ı n ın a arar ıcı ya-
l'anından ayrılmıyor ve söz açmaga prens, nih } t idamına tekrar karar d k. .. .. bawl t d E a ı uzum g arının or asın a, tna 
Ça~ıyordu fakat derin bir düşünceye verem zler miydi~ Romalılar kalkıp gi- d v k . d . d · · . yannr agına ve oyu mavı enıze na-
alnıı~ olan Attila hiç cevap vermıyor· deceklerdi, onu arbk kim müdafaa ede- k"" ··k k. k.. ·· ·· .. .. .. ld" d '\" zır uçu oş u gozunun onune ge ı. 

u. Ancak saraya yaklaştıkları zaman bilirdi) Oraya geri dönmek ve bundan sonra 
Attila başını kaldı~~rak Roma baş ku- Attilinın Bakıtlan biitün maceralara bir nihayet vermek 
rn~danına baktı. Oyle bir bakışla ~a~- Bir de kendisinin kumandanlık sıfa- kendisi için en büyük ve en ıon gaye 
~ kı sanki onun güzel simasını, ~~nın tı hakkında Attila tarafından sorulan olacağına kanaat getirdi. Geçirdiği 
Uruşunu, biraz ileriye doğru egılen sualler Onegcsin zihnini gıcıklıyordu. yeknasak esaret günlerini bir anda unu

ornuı:larını tamam ile hafızasına nakfet- Kumandanlık sıfatı!.. Oneges bu iki tur gibi oldu. 
trıck istiyordu. kelimeyi aklına getirdikçe müstehziya- (Arkan var) 

Ne Bugün, Ne de Yann 

Birdenbire: 
- «Aetiüsl» diye bağırdı. Romalı 

iirktü: 

- «Prens Attila)» 
- «Yarın ne zaman hareket ediyor-

•Un )n 

.. - «Öğle) e doğru yola çıkmayı dü
fu ·· nuyorum.)> 

- «0 halde selametle git.» 
. - «Seni bir daha gorenıiyecek mi

l'ırn )» 

- «Göreceksin fakat ne bugün, n , 
c de Yarın.» 
Attila bunu söyledikten sonra hc

~en atını geri çevirerek sürdü ve ıssız. 
Udutsuz Stepte gözden kayboldu. 
Actiüs onun arkasından baktı, onu 

taki A ·1A h P etmek istiyordu. Fakat ttı anın 

lt~rhalde bunu istemiycceğini ~e arad~-
rtıcaafenin de çok uzun oldugunu du-

tiiner-'- t k" · cx a ıptcn vaz gcçtı. 
Zaten ortalık kararmak üzere idi. 

* Ölüm Korkuau 
Yunanlı esir Oneges, kendisi için 

~e karar verildiğini anbyamadan Atti
anın dairesinde günlerce mahpus kal

~·· Yiyecek, içecek getiren ve her sua· 
b:c sı~ıtarak dişlerini göst~e~.ten 

şka hır cevap vermiyen zencı cuce· 
den ba k h. b" k" · ·· d. Ş a ıç ır ımseyı gorme ı. 

Oncges bir kere olsun Attilanın gö
~~~.eceğini ve hatta, ümit içinde geçir
ıgı anlarda, kendisinin de iki Romalı 

mim u1 bir gc« takıp edcı. Her ''' lcna g runur. insan huysuzlanır, 
•. 

0 
ıeniı "e hİ' biı şc}den memnun lnıaz Heı mu\-affaklyctın ilk ..,... 

.. e er ' • 1 d r. • 1 • 1 ıar dınlenmiş bir vücut \ e dınlenmış sin rler r Lgt:r sın rlı seni~ 

Bromural .1enoıı- komprimeleri 
sizi kurtarır. 

MOsekkindır ve uykuyu temin ıdeı "' hl~ bir zararı 1oktur, bltQı 

dlinya tanır. 
ıo ye 20 ııomprlmcyl llJ~I IDp 
lırrd• rcnnt~rdt ~••fi• uı l ı 

KnolJ A.•O:ı kimyevi maddeler fabr1kaları. Ludwigıbafen •/Rhlll 

--------~---:-:·-------------------~ ( lnhiıarlar U. Müdürlüğ&nden: 
b hç f brikamızda teraküm eden ite yaramıyan tahminen 1500 

Pat~ 8

1 
de a r.ıkan müıtamel çuval 20/JJ/935 tarihine müıadif 

kilo f ıte er en 7 J . 
b ·· ·· saat 10 da pazarlıkla ıatılacaktır. steklıler çuvalları 

çar§&ekm ~ gunuher .ftin Paıabahçe fabrikasına ve pazarlık için de Kaba-

'
örın uzere e- 7180 

tattaki alım ıatıın komiıyonuna müracaatları. « » 

lı.anbul Milli Emlak Müdürlüğün en : 

Feriköy ı 

Feriköy : 

Muhammen 
D ğcr 
Lira 

ikinci kııım Çifte cevizler sokağı eaki 78 sayılı 
ananın tamamı. 6312 
ikinci lcııım Haıo ıokağı eski 5 sayılı ananın ta-
mamı. 7120,9! 

Hocapaıa: Hobyar mahallesi A ir Efendi kütüphanesi so
kağı eıki 7-7 M. yeni 30-32-34 eski Selanik ban-
kası binasının 180/1280 payı 5274 

Yukarıda yazılı mallar 22/11/935 cuma günü aaat 14 te arttırma ıu· 
retile ve kapalı zarf uıulile ıo.tılacnkhr. 1 teklilerin yüzde yed.buçuk 
pey akçelerini yatırarak hazırlıyacakları mühürlü zıırfluı arttırma saa
tinden bir ıaat evveline kadar idarede müteşekkil ıatı§ komisyonu 
batkanlığına vermeleri. uM.» «6879u 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yükıck Enıtitü ihtiyacı olan ve cinsleri ile muhammen bedelleri aıa• 
jıda göıterilen 7 kalem eıyanın 5/12/935 pertembe günü saat 15 te 
pazarlıkla ıatın alınacağından ıartnameıini görmek istiyenlerin her 
pn idare müdürlüğüne ve taliplerin yukarıda gösterilen sün ve saatte 
372 liralık teminat mektupları ile birlikte Yükı k Ziraat Enstitü ida" 
re ve ihale İ<omiıyonuna müracaatları. «3347)) ((71561> 
Miktarı Kilosu Cinıi Fi atı 

4000-5000 1 Sabun 32 kurut 
1000-2000 1 Soda lıtanhul Kristal 9 n 

150 kutu 250 Gr. Bra110 35 » 
1250 » Pırıl 25 » 
1000 adet lıtanbul ıupuraeıi 25 n 

500 
150 

)) 

)) 

BEŞORTAK 

120-130 Sm. uzunluiunda •Ü· 

pürge sapı 12,5 » 
Sifon ıüpürgesi maa sap 12,5 » 

iNŞAAT ŞiRKETi 

DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Enel e gaıeteltrle Direktor arandığı ı!An (' 1 lnıiıti. Vukubulan mu atler 
tetkik ve mUnlıaller doldurulınu lvr. B yhurl ~er m•ırocaal e lıluıı meal 
ilin olunur. 
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•• 
Oliim 

Yolcusu 
Muharriri: Freeman Willı Croftl - 29 - 18/11/955 

iki Polis Müfettiıi Nihayet Biribirlerin· 
den Ayrılmıya Mecbur Kalmışlardı 

Fakat Viktorla Goaun ayni motör yol· 
cuları meyanında bulunduklan ve bu 
suretle motör yolcularile evveli. Viktor 
vasıtasile, saniyen Gos, yani Kota vaaı· 
tasile bir münasebet bulunduiu mey • 
dana çıkınca, tek baılarına alındıklar; ~ 
zaman hiç bir ıey ifade etmiyen bu hl· 
diseler büyük bir ehemmiyet kesbedi • 
yordu. Frenç dütünüyordu. Acaba Sir 
Conun katli ile, motör yolcuları arasın· 
da hakikaten bir münasebet var mı idi 7 

Bu çok uzak bir ihtimaldi ama .•• 

Vilrtoran Se•i 

Frenç tekrar Sir Conun katledildiii 
ıünkü l'arip hareki.ta dütünmeie bq· 
ladı ve düıündükçe de bu l'&rİp harek&· 
tın gene fevkalade bazı esbaptan ileri 
celmi§ olacağına karar verdi. Onun için 
ne kadar gayri muhtemel ve ıülünç bi· 
le görünse, Sir Conun katli ile motar 
yolculuğu arasında bir münaaebet ola • 
bileceği faraziyesini birdenbire bir ta· 
rafa atmak doğru olamazdı. 

Arada bir münasebet olduiu farze • 
dildiği takdirde bunlar ne mahiyette o
labilirdi? 

Motör yolcuları Sir Conu öldürmilt o
lamazlardı. Çünkü cinayet iılendiği Si• 

radaPortpatrikte bulunuyorlardı. Frenç 

İspatı gaybet (1) iddialarında daima 
son derece titiz davranırdı. Fakat lnı 

vak'ada hiç fÜphe götürür yeri yoktu. 

Gerçi yolculardan birisi Viktor, Port • 
patrikte §ahsan görülmüıse de, sesi 
iıitilmişti. Fre!lç, Viktorun o sırada 

motörde bulunduğuna emin olmakla be· 
raber, görülmemi§ olduğunu not etti. 
Bilahare bu ciheti de kontrol edebilir
di. 

Faraziyelerin Nihayet.i:zliii 

Frenç dütündükçe bu motör yolcu • 
!arından hiç birinin Sir Conu katletmİf 
olmaları ihtimalini kabul edemiyordu. 
Bunlardan hiç biri o cinayetin i.tlenme

sinde methaldar olamazdı. Gosun bu 
meselede biraz garip hareket etmi.t ol· 
masından baıka, yolcuların cinayetle 
bir alakası görülmüyordu. 

Arkadaıına döndü ve: 

- Bu i.tlere sen ne dersin bakalım 
Maklang? dedi. 

Maklang ağzından piposunu çıkardı 
Ye: 

- Ne diyeyim Mister Frenç? Hiç, ne 
Clüıündüiünüzü tahmin ediyorum. Mo· 
tör yolcularile Sir Conun katli araıında 
bir münasebet olup olamıyacaiını dü
JÜnÜyordunuz, değil mi? 

- Evet. 

- Bidayette ben de bir münasebet bulun 
ması ihtimalini dü.tündüm. Fakat ıimdi 
o fikirde değilim. Gerçi Gotun harekatı 
biraz garip görünüyor. Fakat cinayetin 
iılendiği sırada kendiıi Portpatrikde 
idi. Binaenaleyh Sir Conu öldürmüt ol· 

masına imkan yok. Viktor Portpatrik
da idi ve onun da bu cinayetle alikaıı 
olamaz. Bana kalırsa bu motör yolcu· I 
luiundan bir İpucu elde edemiyeceiiz. 

iki telgral 
Frenç, Maklanga doğru iğildi veı 

- Bir adamı bir meyhaneden çıkar
ken görürsen, içmi.t olduğuna hükmede
mezsin. Sokakta biriıi yanından geçer· 
lıı:en ağzını silerse, bu da bir ıey ifade 
etmez. Fakat bir adamın ağzını silerek l 

meyhaneden çıktığını görürsen?... O 

1 
vakit nasıl hüküm verirsin? Ne demek 
istediğimi anladın mı? İtte beni de dü· 
fÜndüren bu nokta... Viktorla Gosun 

her ikisinin de hem motör yolculuiu ile 
ve hem de Sir Conla olan münasebetleri 
ve Gosun o garip hareketleri beni dil· 
JÜndürüyor. Gerçi motör yolculuğu ile ı 
cinayet arasında bir alaka göremiyor· 
aam da, içim rahat etmiyor, anladın 1 
mı? j 

Bu sırada telgrafçı salona girerek ı 
Frençe iki telgraf uzattı. Bunlardan bi
risi binbaııdandı ve §Öyle yazılmıı~ 

( 1 ) Bu bir hukuki tabirdir ve bir 
maznur.un, bir cinayetin işlendiği zaman, 
cinavr• } erinden uu~kta olduğunu isbat edi- ı 
ci dc:lıllcr 2östermesi demektir. 

Frenç bütün hadiselerde Cos un harekatını 
garip görüyordu ama .. . 

aVi,tor, Londrada Sent Cons Vud 
caddc•İnde 11 (J numaralı hane•inc av
det etmiıtir. » 

1kinci telgraf Reynidendi ve JU me· 
alde idi: 

«Makltıngın lrlandaya 
mÜ•aade edebilir•eni:z çok 
olurum.» 

dönme•İne 

müteıekkir 

Frenç homurdanarak: 

- Haydi bakalım Maklans, bize yi
ne yolculuk mukadder. İt yine ıenin ba
tında patlıyacak. Şuradan iıtasyona 

kadar &'İt, Londra treninde bana, Larn 
vapurunda da kendine birer yer tut. 
Ondan sonra ıider, tren vaktine kadar 
biraz eğlenir, kafalarımızı dinlendiri· 
riz. Hele benim kafamın dinlenmeğe o 
kadar ihtiyacı var ki!. 

* Komiıyoncu Çarleı Coı 
Frenç bütün geceyi trende uykusuz 

geçirdiii halde, ertesi sabah Londraya 
celince, istirahat etmeğe lüzum &'Örme· 
di. Derhal bir taksiye atlıyarak Vilc:to
run evine &'İtti. O da, yazıhanesine &'İl· 
mek üzere evinden çıkıyordu. Frençi 
&'Örünce aıeri döndü. Frenç: 

(Arkası var) 
---- .. ·····- ........ - ............. 1. -

TESİS TARİHİ: 1868 

Sermayesi: 10.000,000 !nııiliı lirası 

Türkiyeniıı batlıoa oehirlerilt 

P~riı, Mareilya, Niı,Londra ve 

M.anoeater'dt. Mısır, Kıbrıı, Irak, 
lran, Filistin Vt' Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Surıy• vt Yuuaııiııtaıı'da Fılyalleri 

varılır. 

Hır torlu banka muamelalari 
yapar 

'------------~-' 
TAKVİM ' 

,.._,~--

Gün PAZARTESi Kuım 
30 18 2 el TEŞRiN 935 11 

Arıtbi J,J-54 il 
il Ş~bun 1 

H.umi l~fül -
2 ci Teşrin 5 

\'akit Eıa "i Vuati 

Gllae, 'l 02 6 .ıO 

Ôil• 7 10 il ~9 
l:&lndl 9 44 14 33 

v~!!!....IEıaııi 
j Aktam 12 -

1 Vahı 1 35 
lmalk 12 19 

Ih 49 

il 24 
Ol 08 

SON POSTA 

Yurttan 
Atatürke BiBAYE 

( Baıtarafı 4 üuclt yllzd• , lacilizcedeo 
lere yükseldiğini bildirir en derin ıay• 
l'Jlarımızı sunarız. 

Trab:zondan SiHIRLi DEGNEK 
Trabzon- Gönlümüz İnanılmaz al· 

çaklık karıısında taıtı. Coıtu. Bize bu
aıünkü varlığımızı yaratan sana sevgi 
ve ıayaııdan baıka bir duygu ile bakan 

&'Özler kör olsun ve kalkan eller kırıl· 
sın, kopsun. 

Y eıilouadan 

Y etilova- Size kötülük dü,ünen ha· 
inleri tel'in eder, Allahın ıizi milletimi
ze baiıtlamaıını ulusun önünde bulun· 
manızı candan dileriz. 

Mudarnudan 

Mudurnu- Yapılmak istenilen ıui· 

kast memleketimiz halkına çok acı du· 
yurmuı ve böyle azıyanlara linet et· 

Halife, tahbnın yumutak minderine 

kurulmuf, dütünceli nazarlarla taht 

salonunun tavanına bakıyordu. Et· 

rafına sıralanmıt genç saray hademe· 

leri deveku•u tüyünden yapılım,, uzun 

saplı yelpazeleri sallıyor, halifeyi ıerİn· 

lendiriyorlardı. Uzun ve ıırmalı cüp

peli vezirler ve musahipler ha lif enin 

karşısında diz çökmüf, kollarını göğüs

lerinde ka vutturmutlarch. 

Ha lif enin ga,ları çatıktı. Titrek par· 

miıtir. Cezalarını ıörmekle sevinmi~ o· maklarile mütemadiyen sakalını karlf· 

lacağımızı •zeder, ıayl'ılarımızı yol· tırıyor, yüzünü burutturuyor ve her 
)arız. 

Ç 
L d zaman kadife yastık üzerinde gevfeyi-

an~ırı an 

Ç k ti. · h lk t 1 k veren iri vücudü bir yandan bir yana an ırı- ımız a ı op anara 
coıkun tezahüratla hainlere karı• nef- ı kıpırdıyordu. Her halinden, her hare· 
retlerini haylc:ırmıtlar ve yürekten bağ- ketinden son derece hiddetli ve sinirli 
)ılıklarını yiice katınıza ulaıtırmalarını 
dilemiılerdir. olduğu anlatılıyordu. 

V evizler, musahipler biç seslerini Oftan 

Of- 16 milyon Türkü öksüz, esir, 
&'Üneıaiz bırakmak iıtiyen hainler hak
kında verilecek kararın bildirilmesi he
yecanımızı dindirecektir. 

Manya•tan 

çıkarmıyorlardı. Halifenin huzurunda, 

bilhassa hiddetli olduğu zamanlarda 

selametin sükiıtta olduğunu acı tecrü· 

belerle öğrenmitlerdi. 

Halife birdenbire sai tarafında otu· 
Manyaı- Kamunumuz halkı yaptığı 

büyük ve heyecanlı bir toplantıda senin ran birinci vezire döndü ve hiddetinden 

yüksek varlığına kıymak istiyen kansız 1 dudakları titreyerek: 

ve vatansız h~inleri tel'in ederken bu _ Söyle bakalım, ne yaptın? diye 
haydutların bır ayak evvel cezalarının ~ 
verilmesini sabırsızlıkla bekler. bagırdı. 

Bordan Bu ani ve kızg4i!'. sualin kar.ısında 

Bor- Türkün yüce önderinin haya- şaşıran vezir yerlere kapandı ve keke
tına kasdedenleri kentimiz lane tle ya· liyerek: 

deder ve pek değerli hayatınıza canla _ Elimizden gelen her feyi yaptık 
haf la bağlılığımızı bildiririz. d k 

ya halife! Fakat muvaffak olama ı •.• 
Sungurludan 

Sungurlu- Köylü ve ıehirli Sungur· 
lu halkı gözbebeğimize yapılmak iste· 
nilen suikastı tel'in etmit ve baılarında 

bulunmanızı uğur ve iftihar bildiklerini 
ve senin için çarpan yüreklerinin delin
mez birer kale olduiunu bildirmemizi 
dilemi§lerdir. 

Geyueden 

Geyve- Türk gençliği kutsal haya· 
tının kıskanç bir bekçisidir. Seni yok 
etmeyi düıünen kafalar koparılır. Sana 
uzanan eller kırılır. Kem bakı!lı gözler 
kör edilir. Yoluna ba§ koyduk. Sana, 
değer biçilmez varlığına yağınç yap· 
mağa yeltenen alçaklara en eür sesi· 
mizle lanet diye haykırırız. 

Talebelerden 

Bertin- Bütün varlığile senin yolun· 
da yürüyen birliğimiz, alçak güruhun 
son sefil hareketini tel'in ederken sana 
ve inkılaba bağlılık andını bir daha tek· 
rarlar. Berlin Türk Talebe Birliği 

Karaağaçtan 

Karaağaç ıarki- Yolunda ölmeyi şe
ref biliriz. Sana, kurduğun Cumhuri • 

yetimize uzanacak kirli eller bize gel
sin. Partimiz kurağında toplanan halk· 
la vatansızlara lanet okuruz. Ulu §efi· 
miz sen çok yaıa. 

Boyabat tan 

Boyabat- Yüce varlığınıza kıymak 
iatiyen alçakça giriıimi Boyabat pana· 
yırında yirmi bin kiti en büyük tiksinti 
ile iledik. Bu alçakların en kısa anda 

cezalanmalarını sabırsızlıkla beklerken 
be§ikten en kocamıılara ve igcillere ka
dar göğüslerimizi ıize kalkan etmeğe 
and içtiğimizi bildirir, uzun sağlıkları· 
nızı dileriz. 

Lap•ekiden 
Lapseki- Hainlerin alçakçasına le· 

cavüze yeltendiklerini duyan Lapseki 
halkı büyük bir coıkunlukla kanlarının 
son damlasına kadar varlığın uğrunda 
akıtmağa and İçtiklerini sayeılarımla 

bildiririz. 
Tar•uatan 

Cenabı hakkın takdiri böyle imİf; de

di. 
Halife gene kızgın bir tavırla: 

- Yani vazifeni hakkile yapama

dın, değil mi? Bir de vezirlerimin en 

zekisi olduğunu iddia ediyordun ha? 

Yazıklar olsun senin o zekana! 

Vezir gene yerlere kapanarak: 

- Yapılabilecek her teYİ yaptık ..• 

Bizi ihanetle ittiham etmeyiniz, ya ha

life! diye yalvardı. 

Halife titman vücudü ile ileriye doğ
ru eğildi, dirseklerini dizlerine dayadı 
ve vezirlerle musahiplerin hepsini sü· 

zerek: 

- Benim en kıymettar olan inci tes

bihim, ecdadımdan kalan ve bütün SÜ· 

lalemizi koruyan bu tdsım kaybolsun 

da gene sizi ihanetle ittiballl ~ 
öyle mi? 

Taht salonunun 

torlara bağırdı: ~ 
- Hey! Buraya geliniz. ŞU , 

herifi götürün, karanlık ~~ 
Halifenin hiddetinin ~ (1 

bu tezahürü kartısında 'f'~ 
musahiplerin yüzleri ~1...-İ t 
Ayni feyin kendi bqlarma P-- " 
timali vardı. Hepsi de birde11 1"' 
pandılar ve: ~ 

- Ya halife ... Arkadat~ ~lı' 
na attırmaymız. Vazifesinde biÇ •;' 

sur etmemittir. Bütün hizınel~~ 
guya çektik, idamla, zindanla ~ 
tik. Ne yaptıksa fayda vennec'- 1 
de inkar ediyor, masum ol~ 
dia ediyorlar . . . Cenabı ~....,.; 
böyle imif .. . Biz aciz ve~ .-JI 

ilirİS 1 P""". ları bu takdiri nasıl bozab ., ;;,> 
den ne gelir? diye yalvannaP ~ 

Halife biraz sükiın buldu 'f'I ~ 
larının bu yalvamıalan azeru.-~ 
veziri serbest bıraktı ve ıene 
ne dönerek: Jf' 

- itiraf ettiği takd~ h:: 
deceğimi de söylediniz Jlll 1 d 

- Evet ya halife! •• ""'' 
- Hırsızı bulmak için bır ıp els Jlll 

terecek veya onu ihbar ~ .;! 
mükafat vereceğimi söyledin~"- "tlt' 

- Evet ya halife, söyleoa-
bunların hiç biri fayda verınedi-..,. ıJ 

Halife, meyus bir halde bat S'. 
ne eğdi ve bir müddet b&yle ~ 'J 
ra salondaki vezir ve muaahtP 
ayrı bakarak: ~ 

- Bütün ülkemde, hın~ l9İf ;/J 
çıkarıp tesbihimi bulacak haç 
adam kalmadı mı? diye IOrdu-~ 

Orada toplanan vezir 'f'• 111 ;f 
rin arka saflarından genç b~ ~ I' 
ğa kalktı ve eğile, eğile iJeri!~1 .... 
lif enin önüne geldi ve diz çök _.ıl ~ 

- Günef, yann bu .,..ıdt ~' 
günkü yerine dönecekse tesb lııif I{ 
öylece size dönecektir. suoa ,,, ..,, 
he etmeyiniz. Ancak onu ~ 1' l" 
mak için bana müsaade .,ef'İlıİ" 
life dedi. --~) 

(Arkası y.--. 

Tarsus- Melunların ulusun gözbe· 
beği, dimağı, kalbi olan sizin kutsal var· 
lığınızı yok etmek için yapmak istedik
leri canavarca teıebbüsleri tel'in etmek 
ve sesimizi bütün acuna duyurmak için 
biz Tarsuslular toplanarak sizin yolu· 
nuzda ve kurduğunuz cumhuriyet reji
mi yolunda her vakit can vermeğe and 
ettik. Sarsılmaz bailılıklarımızı sonsuz 
sayııı ve sevııilerimizi ekleriz. 

liğin timsali olan EB markasını 



... 18 ikinci T etri• ,---- ·----------••No. A4m-~ .,. • ıs-ll-93S ... • 

Zindan Blşelerladea 
Yıldız Sararına 

SON POSTA 

Yeni Netrlyat: ---------
Resimli Herıey - Bu haftalık re imli 

mecmuanın 8 inci Mylll renkli bir kapak 

içinde ııuzd yazılar ve reaimlerle çıkmııtır. 

Yeni Adam - Terbiyeci lımail Hakkı. z y Her hakkı mahfuıdu .__,, 

Pr;·0~;~ z. N~dya, Koc~sı Demirofun ;:,~·~:~'.!~~:.m=;:: ::..:ı.~:'. 
Çektiği Tabanca Karşısına Dikilmişti rik;::~;•km·::·~~" .. , ..... nı ···k•; 

la>tan" bir kapak İçinde çıkmııtır. Bu aayıdaki 

- Demek Der n...-j tanmm?. Jbahçesinin kapmndan içeri 4 renkli tablolarla ıüalü (Kadın nu. Diıi kap-
' "'...,I" remin iiltüne atıldı: 

- Nuıl tanımam? Uzaktan akra· P ter! lan m1) l'urkler niçin n naaıl müslüman 
'-a. olur - Artık ye •• olmuılardı) latanbulun Eair pazarı, Tur· 

-AJi ... Şimdi bir~ daha ~ar. Biz Diye bağır~ı. f L:-- ladı. Bir kiye Ye Prens Biımark, Jaa, Spor, Sinema) 
L Prenı Demıro , .,...a.u Pf8 ı d 
uq .1_1_. b .. ı.ı..::.... __.... der- L. 1_1..ı. O yazı an var ır. uuanoru .... UB ... muz za..-. d · kilmeye mecum ~ haJ b' k • • b• kefil a ım gen çe • • L-- alan Annelere Öiüt - Çocuk Eairıeme Ku-

ıze paraları verme ıçuı ır zaman ayakta ıenıt •emt nen:ı1 
~ ' •• J-L....4 1_a.. • • rumu ıenel merkezi; yeni doian çocukla • . ~~~~~~~ 

- Ha h y kiliseye geL pre • • ' lan clölaneye bafla- nn bir Y•§ına gelinciye kadar nuı) bakıla. 
I'\_ y, ay. arın de bmken ıztırap • ··• t A 1 ö··· ·· 1 · · uer n_ ·b' , • cagını ogrc en " nne ere gut» un mcı 

vae ı kefil vereyım. dı • '- - · _ Ka ? • •yıaını te.uar baıtırmıfhr. Bu öiütler bı • 
çta • • ___ .__ Pr•,....in piaınldrlan rer aylık 12 tane yazıdır. 

- AL---- .L..:.... Dokuz, OD..... B 
......,..... uugau. - Artık yet•, preaa... u, cana· Aynca çcx:uklann naal bealencceiini ve 

~· • yarca hiaJerine aon yennelWn. Bir Ro- mamalannın nasıl hazırlanac:aimı öğreten 
Eh •• Minak parol... ah- manof prenMli hiç bir p!Mft senin «Annelere Öiütıt ün 2 inci •YllUU da b.. 

'-r - Hadi bebhm, KaarJan . ~ aitmda ezi)e. tırmıftır. 
•• Y ertu parol... bu delice ,. liannd. ki, 1 ve 2 Ayılı öiütleri iatiyenlere kurum 

• • • mez. Eneli fUDU bilmen paraaız olarak sönderir. 
v.ı..n, büyük bir eninç içinde ... saraylara penler; oranm ezeli bnun- - ... ., ______ ,~ 

Iİlaoclan çlkarak tekrar Y eaibp.dan larma boyun e;melidir. Sen bunu vak- Bu hafta yeni çıkan kitaplar 

tr._ bindi. Sirkeciden ele bir bJlia tile clütfinmeli, ana göre hareket etme- Her Pazart .. i biı Jlate No. 22 

'tbnr.ıc DrtlJ& ıeçtİ· J>oiruca Bey· 6 idi. Mademki bu kadar faziletkirdm.. 11. 

~ çıkarak kiliaeye pti. Der Ole- Madem ki ahlik ye fazilete bu kadar Turk tar hi Oıe\inde toplamalar 180 

bi bir kö,eye çeldi. MeaeleJİ baca hi· riayetkirdm.· Şu halde Romanof saray- Adeız baıa .. t 
~1e etti. Komiteci papu, evveli tereci- Jannda ne İfİJI vardı. Bir ıenç Roma· ~::: ~~~~kir 
diit lö.etnfi: nof prenMli ile niçin evlendin?.. Ook Yuıu 
. - Olur ki doktoru bulurlar. Paralen Boiuk bir 1e1 ifitilcli: .. . Re911t Nuri 

Jcinı verecek. _ Hata ettim.. Bin kere, JUZ bın Bahar Ç ıçeırl 
1\..... •· y .-::l--lr Muazzez Tehel11 
~ ahan, gü-..-: 

1 
kere pifmanım. 

- Canım, Der baJll'! .• Doktoru hu• a..,_ __ derin derin toluyank ce- Taranta Babuya mvktuplu 
ııl..L .-.---. Nlzun Hikmet 
:~sonra; araclıjunız adam, bu de- vap verdi: Portreler 
iiL.üt; demek zor mu?.. - O halde, mtanm cezaamı çek... Nlznn Hlk•et 

Ce.abuu verdi. .ftte, una açık aöylüyorum. Sen, be- M .. rfsıı.m Af) on mudar 

50 

too 

eo 

ao 

40 

10 

• • • mm· V.in ~!-.-nmn en tahammül edil-
·T- auu.,--- Aııadoludan ıipariş alır T• gönderır. 

b.~~~ prenı Demirof tarafından ya· mez bir adamısın. Hayatımı, gençliği- y EN 1 K 1TApÇ1 
.~ aece, bahçeye çıkmadan ~v- mi L:-Lir zaman aana ebediyyen bağla-
'tl oda l • a&.y1 Ank ıra ca lde•İ ;\o. 85 

Pren .. NadJUllll•~ .ıe m•f· yamam ... Benim de bir kalbi mvar. Be-
iL:;: ~ ~~ bpıaına . ~yorum. nim kalbimin de bir ihtiyacı var· Atk 
-..o ııze ıyı bir haber ae~ iatiyon1m. Seval iatiyonua. Yapmak ..-

l>enıi,ti ... Veranm bu~~- istiyorum. Çılpılık, net'e, eaaclet isti- = 
._ ~ lb. ı..::..::a. bar ümıt ~ '"adyanm b me uu7- yorum Anladın mı, prena Demirof; 
~ti. Tamamile heyecan içinde kal- anlad~ mı? .. Ben, Romanof kanından 
-.,, artık yatajmda rahat yatamıVya- lıiaıl oLan prensea Nadya.. Bütün bun· ~ 
"lı 1raı1m,.,. pencerenin önünde, e- . . V _ _._,_ · • ,.,, 
l't ' lan ntiyorum. e anm sema o cana w 

)1 beklemeye betlamlfb. . varca hislerine kart• isyan ediyorum. c= 
F alrat biraz IOlll'&, titreyerek yerm· Ei• bunlara tahammül edemiyecek· ; 

de.. fn.• .. -·-b Çünkü karanhklar ara· L-: ··ldür' "" ._...., • öl- aen· DCIU vur, o • w 
~korkunç bir hayal ı!bi boldu~ 1 ı;te, lrartmdayım. Korluım)'orum. ~ 
-:--...... kocası -· Demırof gunu dan ku L4 ~ r· - . Sana kartı mey o yorum . . . O:S 
eli 1?1lftı. Hiç 9üpheaiz ki bahçede tım· Karranhkta, Prenı Demirofun eli e 

bır facia kopacaktı. .. kalktı. Prensea Nadyaya kartı, o küçük 
Nadya; bir anda, ne yapacaglD• ta· velTer azanda. Bir, iki, iç aaniye böy- Z 
~. Fakat biraz düt~ ~ ~kaldı. Ve aoora: ::U olup bitecek ~yleri ıörmek ıçm ~ _ Seni aeviyorum Nadya .. Kaç ke-o ~ 

e bahçeye inmif; taflanlann ve çı: re öldünnelr iatedim. Fabt öldireme- ~ 
Çek Y•iınlannm arasına ıine ıine preoaı di ~ 
~ m. ~ 

P etmeye batlamıttı. DiJen iniltili bir sea, o bnnhldar ~ 

MUferrib 
Midevi 

Bar saklın 
Tı11tizler 

--
ô z 

• • 
-o = c 3 

- Q, 
111 • ..: ~ .. • • N 
- g 
: tı 

.... c 

ıı 
o: o -· a:. 
.: > 
• 1: 
uo o 
-: N =· -11 
:1 • l • G 

p Prenı, Verayı yakaladıiı zaman, içinde doiaftı. Prem Demirof bir auda 
~&es Nadya, uzakta değildi. Kaplan y•e yuvarlandt. Elindeki roYelnr, U· 

.Aç karo na r kahve Jıaııtı alındıkta 

KabızhAı dereder 
lik ar kıskanç ve atı~a~ bir ruha ma· zaklara fırl.dL . 
ı._ olan kocasınm, tımdı burada mu- Vera kelbincfen.. kopan bır kadm tef· 
Q kkak bir facia yaratacaima ~ katile, ;renıin üzerine abldı. Ayni za• 

ti.'-ııu ıörmemek için bçmak iateant- manda titreJe• bir Mele:.. .. .. .. 
p Fakat, buna vakit bulal""WUfb· - Ne yaptınız.. Onu oLlürdünuz. 
~:'1'· Verayı ıüriikliyerek oradaki laf Diye baiırdL 
~esine getirirken, hemen bir büJik (Arlcuı var) 
,.._,İr kü • • ...IS..• .... ..._ -"• _.. ............... Heen••·-··--···----.. --1- mesınm amme ya....-p 

ıırrılftı. 
~ . . 

~en., ile Vera; kat .,..,-P-
lcir · zaman, .... ,., Nadyaya bir fi. 

reLnitti: 
- A L V kendiaini nuıl "' .... _ ca.. en, 
"~faa edecek? 

L_ ne .. İfti. Ve llunu öjrenmek için; 
;:'nhldar arumda, kendiMnİ ıa.ter
~ ll1e7e çahtarak k1f bahçeline doinı 
tl~:-t• p --.., ı. 

to re111 Demirof, Verayı yakalallUf, 
' 'Vel-verj alnına dayamıf; bık c:titlerİ 
dıl"t.ııııda.n bir kaplan liomurtuıunu an• 

l'an İniltili bir aeale söyleniyor; Vera· 
)ı 'elde v 
~11 ·~ tle tazyik ediyordu. era, 
iç. •ın kartısmda, karim ye ıztırap 
ltıde kıvranıyordu. 
Ptenaea Nadya, daha fazla dayana• 

'-''dı. Birilenbire 1eriıKfen fntaclL Kff 

loa Peıt• 
iLAN FfA Ti.ARI 

1 _ Gazetenin .,.. yuui.le 
bir aıitlİDllD lkf IA&lrı lılı 
(sao&im) •JIÜr. 

1 _ S.Jfaıın• ıön bir ıu
ümla Uiıı flatı ıwalardırı 

.. ,, 
1 

200 100 eo ao 
ICl'fo Krto Krt- Krto 

ı _ Bir ıantimd• •ua&İ ( 8 ) 
kelıme Tardır. 

' - looe •• kaha 7ualar 
tutaoülul P" •• 
ıantiml• algllll. 

Yemeklerd.o bireı Mal soara alınına 

Hazım11zhlt mide ek9itlk 
•• pumaları• ıtderır. Ajısdaki 
tataslqrı n kok•J• bale eder .• 

Denlzyolları 
JfLITMBll 

Aeeateleri ı llawaklr u,r1a... 
TeL GM2 • llrlııeel lllMW ..... 

Ha• Tel. m• 
19kenderlr• Yolu 

EGE npwa il ........ 
IAIJ ....... 11. ~ 
KENDERIYE'1e btlu. •1211,. 

Tr•bzon Yolu 
A Y VA L 1 K npwu 19 

bded....... SALI tini ••t 
20 .. RIZE'J9bdu. "7219., 

Dr ......... Zd 
BeJedlJ• karııııada Pi1erlotl 

............ 21 
He~ lfl•4• IOllN lautaluıaı 

kabul eder. 

S.yfı 11 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 

BakırköJ ı Cevizlik Bostan ıokaiı eski 28 M. ar
aanm tamamı 

Mahmutpap: Mahalleai Yeıildirek Bakkal aokaiı 
eıki 15, yeni 14 ıayılı ananın tamamı. 

Galata ı Beyazıt mahallesi Mumhane aokaiı ye-
ni 11-13 aayılı dükkan ve odalarm 1/2 
payı 

Büyükdere ı Duvarcı aokaiı eüi 8 aayıh araanm ta
mamı. 

T akıim ı Büyük Pan•altı Dolapdere aokaiı eaki 
116, yeni 104 •:rıh araaıım tamamı 

Bakırlcöy : Cevizlik Y eniyol aobjı eski 135 yeni 7 
aayıb evin 2/6') paJI 

Eyiip : Hacı HiilreT mahalleai Çeıme aokaiı 
eıki 2-2 yeni 2-4 taydı boatan ve kulübe 

Taksim ı Pangaltı Dolapdere aokaiı eski 276, 276 
M. aayılı iki ananın 1 /2 payı 

Edirnekapı Atik Muıtaf apap Boıtan aokağı eski 
43, yeni 39 aayıh fırının 30/120 payı 

U.Odar ı lcadiye Arapzade t0kaiı etki 11, yeni 
11 artanın tamamı 

Bü}'tilıdere ı Kirkor aobjı eıki 74/6, yeni 35/6 aa
,.W ananın ta1D.9m1 

Biyülrcl.. ı Kirlror tolraiı ealri 74/7, yeni 35/7 a&• 

,.W ananın hm•mı 
Taksim ı Panplb Akbaba ıobiı eaki 23 aa11b 

ananm tamamı 
Uakiidar ı Maratreiı Tmıucu t0kaiı eski 4 ... 

yılı ananın tamamı 
Takıim ı Panpltı Dolapdere ıobiı eaki 258 lll 

262 arAnm tamamı 
Beylerbeyi ı Kuzpncuk lcadiye Derefınnı aokaiı 

eaki 43, 45, 47 yeni 30, 47 aayılı ey ve 
dükkinm 5/16 payı 

Kuzguncuk : lcadiye Avramaçi aokaiı eaki 73, 75, 
75 M. yeni 24, 51 bili haY& iki dükkl
nm 9/72 paJI 

Büyükdere : Tepeba91 aokaiı eski 41 arsanın tamamı 
Büyükdere ı Lambirinoı aokaiı eıki 6 aayılı araa • 

nın tamamı. 

Kocamuıtafa- Simkeı mahalleıi lkincipap Bakkal 
paf& 10kajı eaki yeni 1 O Ayılı ey anumm 

7/16 payı 
Yenicaml t Hoca Aliettin mahalleıi Yenicaml av-

lusu etki 72, yeni 76 ıayılı dükklnın 
1/2 paJI 

Kamerbatun: Mahallesi Serkiı ıokaiı eaki 17, yeni 
21 Ayılı evin 1/5 payı 

Arnavutköy: Subabçeai aokaiı eıki 16-18 aayılı araa-

değeri 

1769 

350 

1400 

29 

33 

13 

1065 

44 

169 

113 

705 

635 

120 

75 

87 

454 

223 
28 

45 

18 

400 

768 

nın tamamı 690 
Haslcö,. : Sütlüce Bademlik ve KırlanerdiYen ao-

biı eald 81-2-4-8 yeni • 4 8 _,.... ar-
..... 1036/1200 paJI 56 

Hasköy ı Kiremitçi Ahmet Çelebi Ayazma aoka-
iı esiri 16 M. Ayıh araanm tamamı 25 

Büyiıkdere ı Pikoli aobjı eaki 3 Ayıh araaıım 4/5 payı 65 
Büyukdere : Bü,.ükdere caddeai aobiı ealri 294, ye-

ni 281 anama tam•mı 275 
Büyükdere ı f llbklUJll aobiı eski 18 aa11b anaımı 

tal!D.9mı 138 
Pancaltı ı Dolapclere aokaiı eaki ~27()-272 aa-

11lı ananm tamamı 87 
Kuruçetm• : Çiııarbçepne aokajı eaki 24, yeni 22 

ananın tamamı l 00 
Büyükdere ı Çivici aokaiı eıki yeni 8 aayılı evin 8/6 

payı 240 
Riltempap ı Uzunçarfl caclcleıi etki 9, yeni 331 •· 

yılı dükkinın 535/1200 payı 220 
Büyükden ı Yenimahalle Pazarbaıı caddeıi etki 

112, yeni 51 aayılı dükkanın 60/350 payı 100 
Eminönü ı Şeyh Geylini Kömürcü aokağı Şapçı 

hanı derunu eıki yeni 32 aayılı odanm 
399/1536 payı 70 

Kurtulut ı A:ratanat aokaiı eski 7 ıayıb araanın 
tamamı 10 

Bebek ı Yeni ıokak eıki 1 M. yeni 12/72 1&· 

yılı arsanın tamamı 230 
Bebek ı Bere ıokaiı eıki S M. yeni S aayıh arta· 

nın tamamı 100 
1'•ıaerbabm : Yenitehir Tuzcu ıokaiı eaki 4 ıayılı ar-

anın tamamı 83 
Bebek ı Yeni aobk eaki 1 M. yeni 12/74 AJllı 

ananın t.mamı 191 
lliiyilıclen ı Büyikclere caddeai etki 164, yeai 177 

aayılı clükkinın tamamı 400 
ltmtulut ı Bekçi aokaiı eaki 18 aayılı &rl&Dlll ta· 

mamı UM 
Yenitehir ı Mahalleıi Papuojlu aokaiı eaki 42, 

yeni 42 arAnın tamamı 92 
Boiaziçi ı Amavutköy Doiramacı IOkaiı eski 4. 

6, 8, yeni 24-26 aayıh ananm 1/4 paJI 81 
Boiasici ı Dolaplıkuyu ealri 2 sayılı ananın tamamı 51 
Ama'Y9tk1J ı Dere eolraiı •iri 51 yni 54 aa11lı eTin 

2/S payı 60 
HaıköJ 1 Kiremitçi Ahmet Çelebi F arat A vram 

aokaiı eıki 3 M. Ayılı arsanın tamamı 15 
ferikiy ı MetrUtiyet Hacı Manıur eıki 38 M. ar-

aanın tamamı 273 
Amawtk6J ı Dere aokaiı eıki 22, yeni 15 aayıh evin 

7 /40 payı 167 
Yukanda yazılı mallar 22/11/935 cuma günü saat 14 te pefİl 

para ft açık arttırma ile aahlacaktır. lıteldilerin yüzde yt-di bu. 
çuk pey akçelerini aaat 12 den eYTel yahrarak idarede mütetekı •u taht komiıyonuna müracaatları. (6910) (F) 
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Beşeriyete beli olan. fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FareZehiri 
Fare zehiri macunu Fare zehiri buğdayları 

Bir parça ekmek Yeya pastırma veya yağla 
gıdalara sürülerek farelerin bulundukları yere 

Farelerin bulundukları yerlere Hrplniı. 
Bilhassa ktiçUk farelerle fındık fareleri 
derhal ölürler. bırakmız. Bilha11sa liıçanlar derhal ölllr. -. UKI' bfl''bl' 

25 kuruştur. 25 k. uruştur. Kuıtllyü yaıbk yDziJ• ,1 
bı 1ut•· 1 

M B v d •k• • b• d 75 kuruı. KuttllJO r ~ 
a~un ve ug ay 1 ısı ır ara a gan, )&ltık takımı ıs tir•· .ıfJ• 

k11fO'' 
Bazi fareler buğday :ıehirinden hoılanır ve bazıları macun yemek ister. Bazı fareler sabah tUylinlin kfosu 71 ""1.,;· 
}edlkluini akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çeıidi vermek lazımdır. Bunun KuıtUyü ıalon yaatakl~~ 
iç:nair ki her ikiıini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, baba YI - T-~ 
s.laı:eıi muhakkak ve kat'ı surette ölürler ve kokmazlar. lkiıi bir arada 40 kuruştur. Dr. A. K U IS-.

1 
Hasen deposu : Ankara, ısta nbul, Beyoğlu ... i ~°' ~ 

' Kııraköy Topçular oadd~ .............. ~··· ........................................................................................................................................... ... 

. . ~ 
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Dit macunu piyango bileti değildir G N( 1 k Hem kendisi ıztırap çekiyor, 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu Ye hoı lezzetildir • . Çocuklar bile 
kuHanabilirler. · 

RADYOLIN mine tabakaaını tahrip etmeden çok kııa bir zaman 
içinde dişleri beyazlatir ye parlatır. · 

RADYOLIN aaudaki her çeıit mikropları yUı:deyllz &ldDrUr. 
Ağız kokusunu izale eder, nefeıl talhlaıtmr. 

RADYOLIN d ., etlerini kuvvetlendirerek birçok tehlikeli haata• 
lıklarm önünil ahr. 

·RADYOLiN 
' ıt ... 

Bütün bu ena~ı Lir araya topl aciıit için hiç tereddüt etmeden 
1eçilen en mükemmel dit macunud ur. 

w 

Son çıkan 

COL.UMBiA 
Pi Akları -

17267 : ~f. K .. 
Canım diye b&!ıitın beni 

Cismin beni t&rkeıtse1 ds 

17~66 : Balkan ihtifa lindv 9ala11 
flRZ }J"YPtİ 

KEREM KURU .KAFA 
HALK TÜRKÜSÜ FATMA 

17?68 : 'l'u ra ıı Ca z Urkı-s'r"ın 201..:·, u 0 f , w .ı ,: p11 ~·:- n ,,, :ı ıy4i 

BAY BAYAN opt·retin•1eıı RUMBA ATEŞTEN GÖMLEK 
BAY BAY AN opt! re tiııdt!a Fok, trot iKi <.iÖNÜL BiR Ol.SA 

17z68 : Yesıui A"ım Tıirkoji;hı ve Mahmure Haudao. 
Pervane glbJ ayrılamam ••k ateşinden 
Bir zaman;a,. bu yollarda seninle ben 

\ 
ı 
J 

K VV~Tİ 
~~ORMOBiN 

---KUTUSUNDAN CIKAA 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

BEL GEVŞEKLIGiNE 

,-.ROMTIZMA 
ve SiYATiK ACRILARINA 

PiMANOL 
birebirdir. Üıtiterek arkanızı vli
cudünüı,il afrı, ııı zı kapladı iu 
( PIMANOL) ıörünüz. Duhal ı•· 
c.~irir. Viicudü kızdırır, ıoğuğun ci
ğerlere ltlemuiaıe aatülcenb ve n· 
türreerıio baılamuına ma.nt olur. 
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Son Posta Matbaası 
Netrl1at MOdl rü; Selim Rııııp 

Salılp:erl: A. !:.krem, S. R•ırıp, H. Ltltfll 

Hem de başkalarını üzüyor. 
Devasız bir dert mi? 

Hayır, Birkaç kaş• 
• 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

GBİPİN 
. 

Bütün ıztırapları dindirir• ,,ı 
Dit, adele, bel •Orllar1nı, UtUtmekten mUtaveUlt,1,1' u•• ve sızllar1 keser, Qrlpe, nezleye kartı çok nt .i 
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• kimyagerleri tarafından lmal edilmektedir.~ - .. - - .. ~ 
PARLAK BiR CILOD• 
HOŞAGiDERLIK 
OLMAZ 

Şimdiye kadar talk uuı 6~ 
rine hazırlanan bütlln pudrala• 
parlak bir cilde kartı fiderie' 
bir müeuir olamiyoıdu ı ~tınkO, 
bizzat talk parlaktır. ' 
Ancak mat ciılm\orl• hazır.: 
lanmış mat bir pudra mat 
bir çehre vücuda ıetirebilir. 

Bu ~üphe1iz ki, açık bir haki· · . 
kat ; faktt, ancak mlltemme\ bir telchik 
i1e tahakkuk edebilir, ve iıte bıa tekoın-. 
mül etmiş teknik bndiıini 

MATITE. 
de göatenı:ıiftir. 
Binlerce bayanlann tecı11be ederek seve. 
seve benimsedıltl.;t bu pudrayı kulla• 
narak siz de onlar ,.tbi kadife bir m•t 1 v E " 
ten.~ .uıllik olmak iltemeı mitini&? L. T • P rı 
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MAT 1 , 
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