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yemini Etmi:;:--=şl=er===~ 
Bunlar, T~yYarelerine 

-BOmba Dolduracaklar ••• 
Sonra Zarhblaruı Oserine Tepe Aıağı 
Sald;rarak Bunlan Batıracaldarmış. 

Umutlar 
Beliriyor 
Cenevre 31 (A.A.) - Royterin 

bildirdijine göre. yann .. bah Aloııi, 
Samuel Hoare ve Lavalin burada bu· 
lunmalanna çok büyük bir ebem· 
miyet verilmektedir. Mevcut kana· 
at• s&re bunlann Cenevrede bulun· 
malan bir hal suretinin aanıldıiından 
daha çabuk elde edileceiini göster· 
mektedir. Ve öyle eaıuh7or ki phıt 
lr.onupna)ar ilgili taraflarca ve ulu
lar aoayeteel tarafından kabul edile
bilecek bir neticeye varacakbr. 

Dan Cenevrede verllen karar• 
l•r• dair hllberlerl 8 ınet .. ,. 

fa1111zd• bulac•kS1111a 

Bu Çocuğu 
Kim Ve Ner•sl 
Alacak? 

H•b•tl• Taarruzu 
RedcleHller 
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Nlılle ,_,.,..,_. h ,....,.. H .. 
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Ha;H an dller Telgrafler 
ellln• MJM••dadı• • . 

ÇOK ŞiDDETLi BiR HARP OLDU 

350001iiVe 
Yaralı Var 

Haheılilerin Kahramanca 
Döğüştükleri Söyleniyor 
Adieababa l (A.A.)- Havu ayta-,lut'alanna kumanda eden Der.ar (Ab

rmın huıuıt kaynaktan öirendiiine dülkemal) maktul düpüftilr. Yarali 
göre bu aon günlerde Opden cepheli- ve ölülerin aayııı da üç bin bet ,.aıalür. 
nin bir çok noktalarında, bele Habq- Haber verildiiine göre kunetli eu· 
lilerin beyhude yere aldırdıklaıı rette ıiper almıt olan ftalyan)arm &ıün-
Oualoual mıntaka11nda fiddetli çarpt- de Habetliler .kahramanca bir inat ve 
malar olmUfhır. Rivayete ıöre HabeJ tiddet gÖltermitlerdir. 

Belediyenin Lifta Kalan 
Güzel Bir Tasavvuru 

Şu Levha Münase
betile Hatırımıza 
Geldi De Yazmak-

tan Kendimizi 
Alamadık 

Kellog Sesini Yükseltti 

Amerika, ltalyayı 
Mahküm Etmeli 

Salnt· Paul • Mhua9IOta • Jl (A..A.) - Eaki Am..nw. dlf itleri ha
kanı Kelloı, radyo U. nepedU.. bir liSyleYlnde demiıtir ki: 

cc.Amerilra blrletik deYletlerİllİll, dli• memleketlerle 1.irlikte, hal,.. 
fit bqka bir memleketin haklm'7etbıi açıkça çiinedijbıdea clola11t 
mtitecam olarak illn etmeai mtlmldindiir ve Amerika bunu,. ........ 
dır ela. 

Amerika, imza ettiii mmlaeclel..deld taahhitlerine riayet etmedlfla
den dola11 ltalyaJI mahk6m ebaeli ve &JDI zamanda, muluıaa .. ta ni
uyet vermek için dii- m...ı.ketler tarafından alman teclbirl...ı itkll 
edecek Ye )'Üut bunlann Ja:rmetlerini )'Ok eyliyecek hif bir Jauebtte 
bulunmıyacaiuu il&n etmelidir. 

TDrkler 
Roma Kapılarında 

Ttlıkleı bir suwalar Al,a ıtepleriodea kalkmıılar, tl Roma 
bpılaaaa day•nmatlvdL Büyük İtkeDdtr Hindiıtana 
kadar lıidıbllmiıti. NapolJoa PetrHbuııa bile nn.mamııta. 
TllrkleriD Boma kapıluıu dayanııı, tarihin kaydeUifi fitubat 
harblnia en btt)'lltldQr. Ba bü1ük ıefıri düDJ&DID en bilJlk 
olbansiri Attil& il• birlikte takip etmek lıter1tniı, ıasetemisia 
7alantla batl•J&Nla 

TDrlder Rom• K•pllannd• 
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(Halkın Sesı] 
Elli JVJilgon 

SON' POSTA 

Lira Arttırılışına 
Ne Dersiniz? 

Bugün, arttırma haf tasının ikinci 
günüdür. Dünkü gazetelerin verdikleri 
habere göre, para artbranların banka
da elli milyon liraları birikmiş. Ru 
münasebetle dün bir yazıcımız rasgel
diklerile bu hususta görüşmüştür. Sor
gularına aldığı kaqılıkları yazıyoruz. 

Ankara caddesi, 22 No. b Riza Bey apar
bmanı, Bayan F ortüne: 

Fırtınanın Yaptıkları 
[(arada Zarar Az Oldu, Buna Mukabil 
Den~ zde Birçok Sanda iV e Motör Battı 

- Eskilerin aDamlıya damlıya göl o· 
lurıı diye bir sözleri vardır. Biz bu hakikati 
maalesef, damlalann böyle göl, hatta deniz 
te§kil edebildiğini görmeden anlamıyoru.ı:. 
Eğer her gün arttmlan bir knç kuruşun, za
manla tıpkı bir çığ gibi büyüyeceğini, ve 

Dünkü sayımızda fırtınanın yaptığı 

bir çok kazalan kaydettik. Bu arada 
Gerze ve Gazal vapurlarının baılanna 
gelen hazin akıbeti de yazdık. Fırtına· 

nın zarar muhasebesi bunlarla kapan• 
mamıttır. Mütebaki.ini buıün kaydedf.. 

günün birinde bir servet teşkil edebilece• yoruz: 
ğini unutmasak, bu elli milyonun bir kaç Den!zd• 
misline yükselmesi İşten bile sayılmazdı. 

Fakat ne yazık ki hepimiz, iyiliğine kani l - Haliçte bulunan Adnan Tapunı 
olduğumuz hareketleri yapacak ve fenalığa yan yatarak Unkapanı köprüsü üstüne 

k w b·ıd·w· · ll d k k sürüklenmit ve yolu tıkamııtır. Liman 
çı acagını ı ıgımız yo ar an açmaca . . .. • 
k d · d .. t • I ıdaresınden gondenlen kurtarma vesa· a ar ıra e gos eremıyoruz. 

B t • 1 b • d . .. itile uzun uiraımalardan sonra vapur ence za en ınsan ıır u ıra eyı gostere- . . • 
b·ı 1 d" ı· b k 1 d"kl • kurtarılabılmııtir. Zarar tesbıt edilme-

ı se er ı ve mcse a aş a anna ver ı erı , • , , 
ih tl · k d w·ı yüzd k d" mışse de mühım deiıldır. Köprünün nas a enn ço egı , e onunu en ı· . . • • , 

1 · tut 1 d d"" d f I f 1.k d zıncırlerı gevıemııtır. Bunlar yapılınca en sa ar ı, unyn a se a et, e a et c-
.1 • f ti d b.l k 1.... d köprü tekrar kapanacaktır. 

nı en a e er en eser ı e a ınaz ı. 2 B.' ilk d d H M h 

* Bebek, Solakmusa aokajı «Enıeln apar-
bmanı, bir numarab daire, avukat Rifat: 

- Gazetelerde okuduğuma göre, bu 
hafta bir müsabaka tertip edilmiş. Ulusal 
bankalarımızdan birisi, tasarrufa dair en 
güzel yazıyı yazacak talebeye ( t 00) lira 
müka.fat verecekmiı. 

- uy a a a amamcı e me-
din motoru tatlara çarparak parçalan
mııtır. 

3 - Heybeli limanında demirli bir 
tenezzüh motoru rıhtıma çarparak par
çalanmııtır. 

4 - Gene Heybeli nhtımında iki 
tonluk bir kayık parçalanmııtır. 

5 - Yemiı ve mal yüklü bir kayık 
parçalanarak batmıı, kaptan ve tayfa-

Unkepanı köprUaU, timdi, böyle açık bir duru.'ndadır 
ıi için seren direkleri balta ile parçalan- 2 - Heybeliada iakeleainin ahıap 
mı§ ve kayık batmaktan kurtanlmııtır. kısmı parçalanmı,1tır. 

9 - Tarabye önlerinde balık avhyan 3 - Bir çok aemtlerde çatılar bozul. 
Mustafa ile Bedrosun sandalları dev- mu§, kiremitlikler aökülmU,, camlar 
rilmi§, kendileri kurtarılmııtır. kırılmııtır. 

10 - Cemal ve Salih adlarında iki 
gençten birinin ıapkası denize düımü§, 
ıapkayı kurtarmak için motorlu bir ka
yıkla denize açılmıılar, fakat fırtına 
kayıiı kaptığı gibi sürüklemeğe batla 
mııtır. Baıka bir motorla yetiıilerek 
gençler kurtarılmııtır. .. 

Karada 

* Karadenizde bulunan Yapurlardan 
bir çoğu f ırbna dola.yısile yollarına de
vam edemiyerek en yakın limanlara aı· 
ğınmıılardır. 

Ben, bu yüz lirayı kazanacak talebenin 
akıbetinde garip bir tehlike seziyorum: lar if{iç halle kurtarılmıılardır. 1 - Fırtınanın ıiddetinden Unkapa-

6 - iki kayık batmııbr. nındaki büyük bir evin bacasının tuğ-

Vapurculuk ıirketinin Aksu ve Erzu
rum vapurları Ereili iimanında glzlen
miılerdir ve dün geç Takite kadar 1rel
meleri beklenmiıtir. Fırbna dinmit 1ri· 
bidir. Sakarya ve Tayyar Tapurlan dün 
akıam üstü İzmir aeferbıe 9ıkmıılardır. Çünkü maazallah, bir kaç satır yazıya yüz 

lira almanın keyfine aldanır da yazıcılığa 
başlamıya kalkı11rsa, yandı demektir. Çün
kü, apğı yukarı her yazıcının geçirdiği ga
zetecilik stajını atlatıncıya kadar, kovula 
kovula ebedi baı dönmesine tutulur. 

* İstiklil caddesi, Fanldak sokağı, 117 No. 
hane, Hamdi: 

- Bu ha.Perin ehemmiyetini ve bu ra
kamın değerini anlamak için ufak bir mü
hyese kafi gelebilecektir, kanaatindeyim: 

Bu elli milyon lira, bittabi kağıt paradır. 
Fakat iştira bakımından kıymeti, eski altın
lara muadil sayılır. 

Kaldı ki o zaman, bankalara mevdu olan 
paranın miktarı 4 7 milyonu güç doldurabi
liyordu. 

Aradaki büyük ve çok hayırlı fark, biz
de tasarruf fikrinin zaman 1ıeçtikçe sağlam 
banka kasalarında biriktirilen paralar gibi 
arttığını anlanyor. 

Alınan bu kabanlc yeOn da, tasarruf !ile
rinin artmasından doğan en tabii ve sevinçli 
neticedir. 

Zaten, tasarrufun kıymetini lüzumu, e
hemmiyetini anlamamak için, para kuvveti
Ain: sade insanlann değil, milletlerin mu
kadderatında oynadığı büyük rol karvısın
da kör kalmak lazımdır. 

Kara gün dotluğunun ~ün geçtikçe yıkıl
dığı bu zamanda, ilerisini düıünmeden dav
rananlar, kendi kendilerini en fena akıbet
lere mahkum etmiı demektirler. 

--·····-·············· ..... ··············· ..... ·······--·· 
Bir Çocuk Mangilla Duştu 

7 - Bir kayık kaybolmuıtur. ı laları koparak sokağa yuvarlanmıs ve 
8 - Ali reise ait yirmi tonluk kömür I o yoldan gelip geçmek tehlikeli görün. 

yüklü kayıiın fırtınadan kurtuabileme- düğü için nöbetçi konmuıtur. 

ibretle 
Okunacak Bir 
Mektup 

Gazi Köprüsü 
Nihai Mukavele imzalandı 

Gazi köprüsünün nihai mukavelesi 
hazırlanmıJ ve dün de belediye fen 

Karaburunda karaya oturan Gerze 
vapurunun yolculan d&n kara yolile 
İstanbula getirilmiılerdir. 

Kavga 
Ve 
Yaralamalar 

Tıp Talebe Cemiyetinin vitrininde müdürü Bay H~snü ve müteahhit Şev- Yedikuleli hamal Koço sarhoı olarak 
asılı duran bir mektup var ki büyük bir 1 ket tarafından ımzalanmııtır. Mukave- mahalle aralarında dolaf1rken bekçi 
hayret ve ıayretle okunmaya değer. le yazıldığı aibi tasdik için Ankaraya 1 Mehmet karakola 1rötürmek istemif, 
Bu mektup, ıeçen yıl Tıp fakültesinden gönderilmiı değildir ve gönderilmeye fakat sarhoı adam, bekçiyi tatla :rU· 
mezun olup, Karsın Arpaçayı isimli na- de lüzum yoktur. Müteahhit Alman ıir- zünden yaralamııtır. 
biyesine hükumet doktoru olarak gön- keti, köprünün demir ve çelik kısımlan- * 
derilmiı olan doktor Mehmetten gel- nı Almanyada hazırlıyacak ve burada İskambil yüzünden Şnket namında 
miıtlr. Arkadaılarına hitap eden dok- belediyenin Balattaki imalathanesinde biri, arkadaıı Safayı bıçakla tehlikeli 
tor Mehmet ezcümle diyor ki: kurarak yerine yerleıtirecektir. surette baıından yarlamııbr. 

'«Burada aençleri bir araya toplayıp 
bir kültür birliti yapmak İstedik. Bazı 
mütegalllbe, buna bin türlü kulp taktı 
ve nihayet bir akıam hamamda yıka
nırken Uzerime tabanca ile hücum etti
ler ve beni yaraladılar.» 

Bu münaaebetle diyoruz ki Tıp Tale
be Cemiyetinin vitrininde asılı duran 
bu mektubu ibret için herkes okusun. 

Elektrik Tarifesi 
Elektrik tarifeleri son tetkiklerden 

sonra gene eskisi gibi kilovat ıaat bat•· 
na 14 kuruı 30 para olarak ipka edil
mesi İçin Ekonomi Bakanlıiına teklif 
yapılmııtır. 

r 
Ulusal 
Biriktirme 
Haftası 

Ulusal arttırma ve biriktirme haf
tası dün baılamı§br. Evvelce daha 
geç baılıyan bu hafta, arsıulusal bi
riktirme gününün yıldönümü olması 
itibaril~, timden sonra, her yıl 31 
birinci te§rİnde baılıyacaktır. 

* Kahvede eğlenmesine mini oluyor 
diye Nafiz adlı birisi, arkadaıı Emini 
bıçakla baldırından vurmuıtur. 

* Osküdarda sandalcı Arap Mehmet, 
aarho§)uk yüzünden BülbOldereli İbra
himi çakı ile göğsünden yaralamııbr. 

iki Hırsız Tutuldu 
Ilgazlı Süleyman oğlu Hüseyin Ada

da bakkal İspironun dükkin duvarını 
dclmif, çekmecedeki paraları alıp ka
çarken tutulmu§tur. 

* Kumkapı Niıancasında oturan Meh- Tarifeler, muayyen bir mukaveleye 

Dün, bütün okullarda, talebeye, 

ilk ders, ulusal biriktirmenin önemi 

hakkında verilmİ§tir. Haftanın ge
lecek günleri için, Halkevlerinde 
konferanslar hazırlanmaktadır. 

Kültür genel müfetti§lerinden Ah· 
medin Cumhur adındaki iki yqındaki müstenit bir formüle ıöre yapıldığı ve 
çocuğu mangala dü§mÜf, muhtelif yer· I bu formülde, §İmdilik hiç bir tenzile 
lerinden :yanmıt "Ye hastaneye kaldınl- J imkan bırakmadıiı cihetle, tarife ay-
mııtır. nen bırakılmaktadır. 

met Tevhidin Dizdariye sokağındaki 
evine hırsız girmiı, 23 parça kitabını 
çalmıttır. Şükrü ve Galip namında iki 
ki§İ suçlu olarak tutulmuılardır. 

Pez•r Ola Hasen B. Diyor Ki ı 

( Gibıfto 
Bir iki 
Satırla 

Ford Fabrikasının D•-~~ 
Ford fal>rikasmın gümrük k~ça,;, 

yaptığı iddiasile açılan dava üzerın:..,. 
kemenin, fabrikanın hesaplan ve ~~ 
IAb üzerinde yaptırdığı tetkikat ~ 
Ehli vukuf raporu mahkemeye ve ~ 

Muhakemeye bugün devam edile<: 

* • * 
ll•mleketlmlzden Tr•v•" 

isteniyor ~ 
Suriyede bir kısım demiryolu iJlll' 

üzerine almış olan bir firma Be~tı:..Mll r 
deceii vimendifer için memleke~j.~.J.' 
pç tTavers almak istemiştir. KülliY~t~ 
tarda travers iltiyen bu firmanın rrıu "'"" 
allkadarlara bildirilmiş ve venlecek 
ıorulmu§tur. 

**"' 
Ulusal EndUstrl Blrllllll ... ..t 

,. Ulusal endüstri birliğinde dün ~I 
nb yapılmışur. Bu toplanuda faJ>ılP'" ~ 

lerin io kanunu etrafındaki mütal~ 
celenmi§. dilekleri tesbit edilıniıtir· 

* * .. 
Doktora lmtlhanl•rl ~ 

Universitede yapılan doktora • ~ 
lannda, Hukuk Fakültesinde, fifah~~ 
dan yalnız bir kişi muvaffak olab'ı:;;,ı 
lmtihanlann neticeleri bir hafı.ya k' 
lınacakur. 

*"' * . 
Heybeltye Cami ~ 

Heybeliadada. evkaf idaresi tar "1" 
yeni bir cami yaphnlacaknr. lopa~ 
da ba§lanacaktır. 

••• 
KUltUr Bakanıııınd• ~ 

Kültür Bakanlığı. genel en~" 
kadrosunu geniıleancktedir. BugUP~ 
tanbuldaki lise direktörlerinden b ,_l.d 1 
~enel enspektörlüğe tayin edilec:eV"" 
tahakkuk etmektedir. ... ~ 

Eski Anlllar Hakkında Ko"~ 
Dün akşam dağcılık klübünde ~f1 

ler mütehassısı M. Mamburi tar~ 
«lıtanbul anitleri» hakkında bir k0 

verilmiıtir. 

• •• 
Yeni Getlrllen Do11torl•~ 

Ankaradaki merkez hıfzısslhha e J~ 
için Almanyadan getirilen Paul Pıı~ 
dün Üf8Jll Ankaraya gitmiştir. En• J* J 
bakteriyoloji kısmı için de Dr. ~aç~ 
minde bir profesör getirtilmekt~~·...19'" 
memleketimizde beı yıl çalışacaJtJAIY" 

*** 
Hazine· Evkaf Heaapl•~ ~ 

Hazine ile evkaf arasındaki alaca~ 
cek he.aplannın tasfiye edilmesine Y~ 
baılanacaktır. Bu ive göre, 93.ıf yıh ~ 
kadar olan hesaplar muamele ıörec 

* * * 
Alaçlar1n Buda.-111•.,118 

ea,ıanıyor Jjf" 
Belediye bugünlerde şehrin ınuht~ 

de ve tosalanndaki ağaçların bud 
baılıyacak tır. 

* * \ 
Garsonlar Mektebi 
Açllmıyor Mu? JJi!.. 

Açılması düşünülen garsonlar ınek~ 
hazırlıklan devam etmektedir. Art ~ 
kantacılar cemiyetinin yardımı ~eıı~.o ,1 
edilmemiş olduğundan açılına ıti »~ 
tikçe geri kalmaktadır. 

- Hasan Beyciğim! Buıün aym biri ..• •• • Matbaadan, aylığını aldm .• : ... Benim bir çok kıtlık eksiklerim var .•• 
Onlar için baİıa para ver 1 ( 

Hasan Bey- Olmaz, karıcığım! Tat&~ 
ruf haftaaının içindeyiz. Ben büyükle~ 
min öğütlerine bugünde riayet etınezıe 
ne zaman ederim?. 





4 Sayfa 

HAHKEHElERiE 
Gö~DllKLERiMiZ . -::._"7; ...... _:::- - ~ -

- 8 o ········--·-· .. ••••••••••• .. - ... ·······--···-

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlar· 
dır: 

Eminönü: (Agop Minasyan). KG • 
çükpazar: (H. Hulusi). Alemdar: (E· 
1at). Beyazıt: (Belkia). Şehzadebaşı: 
(Hamdi). Kangümrük: (Suat). Fe • 
ner: (Vitali). Şehremini: (Nazım). Ak
saray: (Ethem Pertev). Samatya: 
(Teofilos). Bakırköy: (İstepan). Gala
ta: (Mioel Sofronyadis). Hasköy: 
(Halk). Kasımpaşa: (Merkez). Be • 
şiktaş: (Rıza). Beyoğlu: {Taksim, 
Beyoğlu). Şişli: (Halk). Sarıyer: (Os

man). Üsküdar: (Ahmediye). Kadı
köy: (Alaeddin ve Rifat). Büyükada: 
(Şinasi). Heybeli: (Yusuf). 

SON POSTA _ 

ET ·-HABERLER I . 

Zeytin Fiatları Yükseliyor 
Armutlu (Özel) - Zeytin fiatleri ' 

yükselmeğe ba,lamıflll'. Zeytinlerin 
toplanmasına başlanmiftll'. Yeni mah
sulün kilosuna 13 kuruttan timdiden •---------~-;.;. 
istekler vardır. Mahsulün daha iyi fiat
lerle satılacağı umulmaktadır. 

Emette Sünnet OUgUnO 

lzln..-hallu auıkastçlları tel'ln ediyor 

Emet (Özel} - Çocuk Esirgeme 
Kurumu tubeai 35 öksüz ve kimsesiz 
çocuk için bir sünnet düğünü tertip et
mİf, bunlara elbise de vermİf tİr. 

Yeniçağada 

Bayındırlık 

Çalışmaları 

Samsunda Ucuzluk 
/nönünde Samsun (Özel) - Burada bilha ... 

Hayır sever köylerde kayda değer bir ucuzluk nr
dır. Tekkeköy pazannda sığır etinin ki-

B ir Tecimen ıosu 1 buçuk, keçi eti 10, koyun eti 12, 

in.. ·· (Ö 1) T • nl • • tereyağı 45, semiz tavuğun tanesi 15-onu ze - ecıme enmıı; • • 
Yeniçaia: Geredede (Özel) - Bu- den Kara Molla Mehmet cumhuriyet 20, piliç 10, yumurtanın IO tanen bet 

rada yapılmakta olan yablı okulun bi- bayramı dolayısile kasabanın 15 fakir kuruttur • 

rinci katı tamamen bitmiftir. Şimdi yavrusunu bir araya toplamıt, hepsi- Karamanda Ekmek Fiatı 
ikinci kat inf&&lına baflanılmlflır. Yu- ne birer kat elbise ve~f, bir de dü • (Ö I) _ Ekmek fiati 
kan Koldan köyünde de prktan ge • iün yaparak hepsini ıünnet ettirmit • ük" Karald~beledi ze b. • • • ekm ~ 

• y ıe ı, ye ırmcı nevı ege 
len göçmenler için yaptırılan evler bit- ür. 9 buçuk, ikinci nevi ekmeğe de 8 ku· •---------~;:;. 
mek üzeredir. Bu İnfaata kamunbay Yozgat Elektrik Santrah rut narh koymuttur. Maamafih bu 
bizzat nezaret etmektedir. Kamunda Yo~gat (Özel) _ Yozgadın elek • narhın da artacağı söylenmektedir. 
yol, mektep, yapı ve diier ba)'Jlldırlık trik .antrah genitletilecektir. Urayda Çünkü ekmekçiler çuval batma 15 ku
iflerine önem verilmektedir .. ,r bu İf için hazırhldara baflanılmıttır. 'Uf zarar ettiklerini söylemektedirler. 
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HARİCİ 
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Başladı 

SON POSTA 

TELO 

Yeni Bir 
Tedavi 
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AFLAR 
Düzeltme 
illeti 

Bu, laelımnlefta delil, nııhiyatçılarm tan .. 
dıjt, biz yazıcıların da ac111n1 ıık ad&: çektiil 

fngilterede iki Esasb bir illettir. Dii&eltme in.ine uinyanlar •• 

Rus •••rı ı, !Yeni bir etnirnalll• ma· ç r japoayaaıa ha~ clejil. u.tı dQU'lar w bafbı.r.. anllll 

I 

I' cı·L!-e Ruayada bii- KuvYet arpıpyo l kk acıtll'lar, zevkini incitirler • 
• l'k I DU- bele..: ta te i ı ettiğı 

• ••• • kt tale •• A -") e-·m mii<* B _ tün me ep aalar· Londra 31 ( .n. - ~· • Çinia dltler;al aı•ı 1111111.., ....... iafülııiıL:d• Wd AhMlem 
do111Jgor tekrar eski sam bafla=sfbr· iki esaslı kunet, clwriacle h •silik ,...,... .. ._etli ....... 

da olduğu gibi ünifortn• ıifnÜY~ batlıl- ~: •• meJdac:ltr: tedavJ etmek Eleadi idi. A........_ ..,.._. iDr • 

i n iÇİll kı· ~·~f~-•..ı:.- L•-•- ile : • ...:ı-. f,.in tatbik et- Ullı -.ı.w-.. 1ut • - .. ~-- L---Yaca.klardır. n11an, her zam• m..- ...._ .,.,_ ~ T _. - -

Yafet değistirmiye baJpuiw• ()aua i- ~ _ f--•- li)ihlanma, eko- tiii aeuL lan ı.. miis...&deyi ..,_ ..... •&Mit • 
,. · b · h gı"deceğindeıı Müc...-. - uaa _ _!_ ..ı_ mekten kendini alamudt. Bu müs-2=-lılı 
"rın u yeni kararın Of& ---1 ) d üzsiuuc ya- y--·-.. h L arın ikind - __ :ı. ve si,-- mes~~er . . [Nıc•rnlyajlıı Mos- rin belki .. nih:~ Ln-t"ı rL-.ı!_L .ı d_a.._ 
fUp e edilemez. Yalnız aar JlOlllU'o ile partili ·-- ....-- ......auuD ... -

bir kısmı Yardn- iri, on11ft natal kaJ1ıla• pdacaktır. ffikUmel ayrlf kova ıuıtısiııdeıı] diremiyeceği dtne:ede diiqinclii, biJsili ka-
nacl\ğı belli değildir. Filhakika kararın birbirine çok uyaun ve ulmlar sosyete- faların ve iflek kalemlerin yarathfı fe)'lenl. 
ikinci luaau ile de hafta ve a,t.qi yok· • • tin" at eden bir uyua tavsiye et • Fakat efenöı, d&zeltme illetine tutıalda • 
1__ ...ı-ı -.ık- ıme ıs 
-.nalan ve sene aollU i9tik meJrtediıJ. • E''-_ • • tandan i,i kBtl demezdi, her yazmm alta 
..... teaia edilmektedir. 5o1,.ı .~ iKi1er ~ a.. lngiliz -F ran•ız Denız 1aperlerınm ............ 

* prdliı ifl-i tmldt etmektedirler· • G .. .. l . G . z · v l Mallın 7at lniecll iademi Babıllide ...... r----..... iater Jama Parr adı· ımkitlere cenp oluak, lliikfiımt ifsiz- or uşme er l lZ ı n.a ıyor .,. .w-1c • ., • ~ ~- ....... 
17 r1ıl .-,.,,. nı tapyaıt, ,U.di 76 ~- lik Wafietjlderiı:Ü ~er. Londra 31 (A.A.)- Fnnsız ve lngitiz deniz eksperleri dün konllflDAlar ....._ .._. .a..a ... i ai,.I ,.._ 
6 • Wr lasifis Bir Pul ' da orada kaleme •1 m. • cD ..... 

ir 11.,.,.c• p• selmtt •• 7500 llr•J• yapmlflardır. Resmi çevenlerde aöylendijine söre, bu konuflD'danıı Bizli .... Ali r.--- -.. ._ 41u.:· ='r 
ıs tariJaiıııııı1e A.-ı ... .&.) Jlin-ftlft en • ı_ı.._ --.a -- ..,. •• ._ " 

------··· • ta- 1.-dra 31 (.....,... - ı- kalmuı gerekmektedir. Ayni çevenlere göre, timdiye aıwar D~-.....en çö- ...alıen:e a-ı - mjjlıjm - ,,... • d .. 
ka hükumetine batvurarak Amenı: vic• pahalı posta pulu dün ~er- Rooke zelerden ötürü laofnutsuzluklannı bildirmektedirler. kal .. e eJdı, lmecli kalemiadeütipllk.._ 
biiyetine girmek iatemittL Yabııs • taraf.mdm ..adıia çıkanl • oilu Fuat Beyi çaiıraralc müsvedd • ""'" 

danı kendisini ailih ı...-·~ aııihl•ele• pal, bir çelik olup İııgiliz Gii- ltalyada Bulgarlstanda di, beyaza ,eldlmeüni emretti. • 
tiği için icabında askere • lllJfbr• Buaı"ttir. Mezat 1.600 sterlin li- Fuat Ber, razı cleraiıü babıumclan -•.1..ıc. 
tnüstesna tutulmuını da rica etmifti. A· yanauna ş dd J o S •k 1-- •...:- -'- .....-
lnerika Lük\imeti ise ı.u 1rayıt1ı JUlhd: ,.. .. bdu çdmt•ff8'· i et i epreme Ul 8SIÇIMll" ·~ b., .. , onan aibi yazardJ, rörenler art.. 
lehi kabule imkln görmemitti. Ara daki 1Hr YllZIDID Ali 'Pqa tarafından ..... 
l7 yıl geçtiktm, yani Mister PUT on,.. Amerikada Oldu Hapisanede yolma Faat ~ tmafmdan tlll lca,__ ...... 
di yıl düıündiikt• ..... .uih. ~ dıtuu .,.. .. Fi ...... 

ıneaeleaindeki ıörüt pkfini de~lf~~ "'am Bı•r Roma 31 (A.A.)- Cauino'da tid- Sofya 31 (Ozei)- Bulpriatanda f'mt Be:r 'babenmn nı•weclaeaint laem 
•e bu defa kaJJbız ve ,..-. ~. - • ~ l ~ detli bir deprem oLnut ve ba1k büyük son auikut .mebiJe ud auçlu olarak temime ~ IJits ftl'ak misllll ~ 
"iline •erdiii için ~ ~ Bı·tara.1 "ık bir korku içinde aolmklara ft meydan- yakalanan 27 'kithıin aorp)an tamamL ..... ....... ..... .. .. ~ ..,. 
kalaw eclilmitlir• /tı Jara fariıumtbr. lmaaca zarar yoktur. le bitirilmit ve 'bepai de merkez .ı.ı.ia- _.... ~ a. ..._ F..t B.,m,... 
---·· · 1 ıtere Bazı evlerin duvarları çatl•Jlllfh'. h•DNiae aevkedilmi,..,.._.. dıimı zannederek ber zamanld illeti 6-
Almanya ile ngi Ruzvelt lbracatuı Kontrol l)eAlaHdfkler çala kalem d"imlni .. ! 1 I • .. telde 
~ 81 Hidl•e Edı· _-Jt.& 1 Sö" I" .a. 1k da Yeni Tau. •• .,. .aoktuktan aaara ı:.at ae,. _, ·' ~rasında r ·yük ·~~·1 Y uyor ..,mer a • - Sofya 31 (Özel)- Burac!a mey• _ Bö,J. ya-. Mr•••tliJ 
l.ondra 31 (A.A.)-.Ahnan ~de- v.pnataaJ1 (A.A.)-Ro~~ ~- yare Meydanla':' na çdmn1an auikaal hidlaeainden sonra Diye Fuata.,.. ••twa91115ıaıid 
~' d~ c:ht ifleri ı.km1•izaa .-bir zetelere verdiii bir diynde demlftit ~: Vatinıton 31 (A.A.}- Tecım ha- Kralm tasvip ve tasdikile Burga~ Cu- zade bir iki yutlm•d•, ım....k. boWllnlk 
tek, Strand adlı mecmuada çıkant...to ((Amerika, bugünkü anlatmazlıga kanı Jobmon, u~ alanları yaP,ılmuı maibali, Filibe, Vrace, Pleme ve Es- hakikati aöyledi: 

lllakaleyi, hükUmeti namma pro - .......,ek kannad.dir· Ulu- h!:k=rh Wr ...,._ vermifdr. Bu ldzaira vaJii umumilfld.U.. de y..U. - Mfiav.W .. .-... -hihhwm idU 
Clmr- ........ - "'lı-

tbnittir. Bu .......... ~ ., ... harbin .&metini... proirama sare 750 alan ,..,. .... lrhr. ri ·~· Şimdi Şe8rad Efendi ...... dUtmflttl, 
dlill'in nuyonal- aosyalizme hucum ve ~ im j& ıçin .,.._ gibi bazı Bunlann ,..... ı ,a. ilyn dolara ç111>1n17ordu: 
llitleri tahkir ettiii söylemnekteclr· ~:.ot • imkinlan brfıamda ka- _............ Alm•n .Ordua11nd• T-.WW - A bvim. önceci• niçia .c;,.ı-=Wa 

muw• ecım aJan1armdaki muha- Berlin (A.ı\.)- Ordmlm nwkelif de bana bapmdan bii7iik itler yapllnnm. 

Bir lnglliz Kruvaz8rU JabiBr. Fakat harp temin ecliJecek ka- ........ ,.. Bir Jl•Uak •kunu içila ._ ıünLırde ,._. •• rtr Benim ele flll'Ada burac1a Çlkan 7...ı.n. 
Kaza Geçirdi l&ID"nm devamı ile uluau tarafından Şankgay 31 (A.A.)- Laotaeucleki teebit oL··-...•· B..- htiıy.J. ala~- .... -.1.&,le cliizeldldiiüü .,.. .&qe • 

Hayfa 31 (A.A.)- Durban lııliliz ~~) ~~ ~ A· uil4wıııat tlıpo-mm iftiali em•-df lar n tUarlar ,.laız .... ililnlerini ~ dlaah dl:re lmlhuıaıimı lııir kelimenm 
lcnıvazörü, dün limana girerken Akde- JP1U1U ewuı«e •~ _ _.__...__ her id iil- iki itin laıdu lrimı-m öldiii ft t.ir değil, fakat etkiden olduiu aibi .,m ata ~ slr&,anma. °""'11 • 
IÜzdeki çok bü,ük rüzPrm ~· cW- merika h~~ cılD elrte. çok ~ enkaz altmda lsaldlit amma. biNr de numara tafııaceldar- ::::.. ~ ~lııwk 0 

illi ..... 
la kırana çarpmlfbr• ıcnıvuore Lir k.,.. pıp bildirilmekteclr. dlr. M. T. Tan 

tey olmamıthr. dir. 1 par, yabftınrım · · · Onlar. bildiiin. an- nuf!Dak. bir if ı karakola kanufl""k, I kartılamıştı: 
LI ı a' ~ f T ioll J.hiın ~ ~ değillerdir; ~bir if ... Bunlar, erkek yapacağı .f8Y. -Toz,_~ çaım ~ ... Hava. 

l-tı-35 l J ~ n dim •.. Polil: Peki,~· ~n bu lf8 ler ... Bi7,. elimize, yüzümüze bulaftırı· k ...... m•1111Jab ..• Ayalalanm 0 b-

T 
r Q mukayyet ol.·· Tekrar 90yluyorum, ta. nz. Ka, yapmak i.eterkeıı aöz çıkarını- dar sıkı silme ... Zaten mutf.iı dm.o 

g ~ KL Y.fn~J- ıs • . ~ ~ıe~~.~va11md~·se5:' deıra r;; ~l:: ~: dizime laıymUfbı; ytivanrak dimıı;;.,, •lılnm .-fıığı, ı..ı.. .-. 
iiliill•• ... - .tt •kJ rini oy e o ur o az, ev ere gıtmesın er... bakıyordu. file fllm talar ymuyord B.h • b-
·ı---ı. > Şündi' mi> derler, .onra. mahkklanemeb~ek~" ~la e ka : Biraz fazla aerbeat bırakıyorsun gali - - Oh .benim evlidam Ben. leni pımıı IN!'lftNL badm ~· ç"ednm • 

- Ne zaman ven~ • __ ı.1. eden aldı ır agı B da ı..._, __ lumdi ' ••• -,--"T9 ını e, epo 
diye sordum P~lis güldü: Hayır, va~- maı .. ~ t ederler mesele kalmaz... ba) u zaman ' genç ~" ... çağırttıiı mt çncncaklara. eöylemedim •• iin a.,.na llbmfb. 
de, tek . hkemeye gittikleri vakıt rakolal ıabaabla .. e~ ferahlaılııf gibi ıa- bavalanna bırakmak, d~gnı degıl. • • OnL.rın fimdilik habıeri nlm"DI ... Bel- Ban., ilkemleyi göstedi: 

rar ma __ LkemıeYe hlan 'yur insanın batına, olmadık itler çıkar. ki unutunı di,e --ı:.. ~• Se 
\'erecekler ı dedi. Ne vakit Jllill1 rahat nef• alıyordu: . Z. __..., wcme U•a-· - nr otur... Pek alçak vefirse, 
ridecekler) dedim. Biz, aLp parece- ha~ Allah razı o!ıun, polit. t;>u~u söy- lhaaıı.abla. hak veren bir ta'VU'la ba- Po&silt., böyte biri velir. biri ~· minder k°"'yam. Ben, kuruyan çama· 
ğiz! dedi. • • • • . serin salllr eerpildı. Mah· layordu. ben, ne yaparım) Komf'llar da, 1'killi" ,m-n eök81i olan1annı anyorom. 

İhsatı abla, cıgarası ajzında. elJerinl feyınce. :mr:. ... çaimYorlar) dedim. -Adamcağız, ne söylese helda var. I~. Ben de oham, ifkiDenirim. Po • Sökiildcrediktmtd:meden ütülftyonım. 
birıbirine vuruyordu: bmeJe ü dedi. Gin)en:1en peqembe Ama, çocacaklamnı, yalnız ben ser - Hıı, ne anyor, ne soruyor) Ne otur, sen, Bazan, çocucaklar, mmn kmn ediyor • 

_Ah, ne t.alihsiz bafUD vaıanf··· :: ::: C:,.üm.&zıJ.. epllY siin var,~ best bırakmıyorum ki ... Herkesin kız. kmakola bir ujr~yıver. Artık keiil mi lar. SO"lükleri dik~, ütüler bozulu• 
Şİnıdi Ç __ L)anm hmazları bnh kıl: • • p' 1. • _,,e sıkı sıkı tenbih etti: Jan serbeat ••• Ben, yavrucaklanmı, D8• olursun, kefıl JD1 DUIUflUD~ Bu İfi yor, yeniden iltiltemek tlzun aenyor 

ocuca& • ı ı dım 0 18 • ·--- ADah k kınada • • • • tiller gibi, ata olup mahkeme ere m · . akpmm• kadar kefil göster· aıl tan oı n, eve kaparım) yap, düzelt .•• Onlar. aeain karJ.,.le • iki it olacatnm, evwlinden babrım .. 
tötürülece~er>.. . =· salı ..bahı sefir. ikisini de Gel gelelim, herkes böyle dütfuıür mü) rin .. : Eb, -~bunca yıll.k babı~-. Beh~eki iplere, 'beyaz. pem'be, ko-

Elı .. k llar omuz)annl• dizle- da alı ..=.a.A..iim; sünah benden Evde kapanıp oturan kız, kaldı ıru) Çileçekmejeabfrmt. kanıkMmfftn- yu san ...,_L , ___ • 11__ •• _._,_, 
cnnı, o mı, . _ ı.ı: Zo r, -~--- Kı I • kacak kızlar • -.,,an ııuıımısoUlll', ıonumwer. 

rini titreterek kendi kendisinin taAU .. "tti. Mahkem• ifleri, pka götürmez. • smet erı.çı . ... Kısmetleri- wdann ~cüliiyordu: orsalar, bluzlar, etekler aaalmlfb. 
d• . gı • d-..1! Dl evde JD1 bekJıyecckJer) - Beı,ka m -y ........ :-_ .... ,. lh -LI- "----.--1-- _,_ L t..1-
ını yapıyordu: ihmal etıneYJD, euı. • . . .• • . r- -:----,.- ...... , san •ouı, &uru,.cu.u•u llll)'Or, 11&1 uw 

- 8afladı mı benim ellerim• .•yak- Ciddi ciddi ı..mı ..U.yoıdu: Kesık keeik guldu: Jll'lmile bir ~.çaba ... Amir., muayeneden aeçirdtkten sonra Milam-
L _. • JC.. PoU.. hatimden .. h-LL Gene insan - Otur kwm. otur: bahtın açıJ.m .. yaimz-blmalt. vezümi kerlmtmu • Jarını çarnA•ır tepetine atıyor· .SldJk)n 
ıantn tıtreme5 ..... • _ Adamcagız, uw. • • ,__ d dini" hat T k lar aha · .. __,. ' "'-
kork . N l1D o da emir ku- Te.uar er ırlanufb: yor... e on r t etsınlcr, onlann yırtıklı olanlan ayırıyor. kerevetlaı de-

tu. A b ocukmUf··· e yap ' .. ,_ . ··ı .. ..ı_ 
Valde b kadar 'tellt etme... n • ç . oL iz österdi ••• Göster - - Şimdi ne yapacajız1 .. Polis, son yuzıerı au aun aa... - tüne yığıyordu: 

)'orum, ~:da güç •.• Dünya hali bu; :·~:ı.=~ ~a. .. ~aldım, der, ka- d~fa aelip te. sıkı ula~~ etti ya. be- Scıini yav..,~tmıştı; ifitilmelı:ten . - Dik1cat etme en olmaz ... Zekiy .. 
~her fCY gelir ..• J(olay tar~~ y dayaımcb. Ne yapabilirdin) Emre n~ aklım baf~ gıtti ... Seni düşün- korkuyorınuf ğibı fı~ıl~: . nın ç~maşırlan hastaneye •idecak •.• 
tl6'ünelim. Eğer maJıkemeYe aittilden ::;. durulur mu) •. Elinden gelen bu· dum. C~ gunu, ~ı örttüm. bi - - Ne yalan eöyliyeyun; benım de Ete gune karfı ayıp ... 
!aman, hasta idik; İfİJDİZ vaıdı; derler- kadar. Yavrucaklann yerine mahke - ~.eski komfu aktar Hıfzı Efendiye başım amç olur... Durdu, yüzüme baktı: 
le, cezadan kurtulurlar. Mahk~~· plip te .-Jıitlik edemez yaL gittim. Sana mektup yazdm:lun. Polie, Bu içten tik'Yetiııe. aene kendi aü· - Sahi bilmiyorsun ... Nenden f'1 
niçin gidemedikleJ'inİ eöylemeli. bır meyehiç merak etme evJAdmı ..• Ben, anlatacafl kadar, anlatb ama, gene ita- cenmifti: berin olacak~.. Aylardar uiramad&J 
mazeret bulmahdırlar. Bir dokto~::uı 1e11, caklarm kulaklanm bükerim ... Eh rıfık iş ... Hele beni bırak; çocucaklann - Ölüp kurtuluversem, daha iyi, o- Lkiye. hastanede ... 
rapor alırsınız, yahut ta ifleri ol~ugu- ::r da, cahil çocuklar. emir, nizam da bu işlere, pek alull.an ermez ... Bak, lacak yal.. Gözlerini yumdu, dudalclanm .., 
._,ahit filan gösterininiz. olur ~ter:·· bilirler mi~ Ben, hatuLııtunn ... Sen, ne raport llzımmı~: şahıt lbımmıtl Son- - 14 - dı: 
Sonr~. bir de kefil ~ız, ~1~ dedinte, hepeini olduP-si!Ji .öyler; ya- ra. kefil lizımmış ••• Mahkemede ko • lh1an abta,·beni Adeta kucaklar ıibiJ (Arl. .. .,.,., 

karakola uğramadan mahkemeye p 
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Habeşistanda Harekat Başladı Mı? 

us alide ltalyanlar 
Harekete Geçtiler 

ltalyanlar Tek Bir Cephe Teşkil Etmek . 
İçin Uğraşıyorlar 

Son Durum ı linmek istemiyor. tJlkemize yapılan ıi-
Londra 31 (A.A.) ~ Royter a· lah ihracatına konulan ambargonun 

, SON DAKİKA·· ~ 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLER!, 

'· # 

CENEVREDE DÜN iKi TOPLANTI YAPILDI 

Fakat Zecri Tedbirlerin Tatb.kine 
başlanacak Gün T esbit Edilemedi 

jansı bildiriyor: kaldırılmasile yakında İtalyanınki ka • 
Tigre bölgesinde ltalyanların ile- dar modem birharpmalzemesineıahip Görüşmeler Devam Ederken Jsviçre Hududundan lta)yaya 

ri hareketi pek çok noktalarda de- olacağız O zaman İtalyanların üzeri • 
vam etmektedir. Makalle yolu .açıl- mizde hlç bir üstünlüğü olmıyacaktır.» Yalnız Bir Günde 40 Bin Ton Mal Geçmiştir 
mııtır. Artık İtalyanlar bu tehrı he- Veliaht aiyah gömleklileri teltiı etti 
men hemen harpsız işgal edebilecek· Napoli 31 (A.A.)- 3,300 siyah ~ondr::- 3~_(Özel) - 18 ler kon_ıi- ı Habeşis~anm tem~i~. edec~~ ~ıl~slar kanaatini ileri aürmekteclir~er. . 

1 ferdir .. 1 idi d"" B" mıa' ı' ile tesı bugun ogleden sonra tekrar ıç- soıyetesı aekreterlıgıne bıldırmıftir. Her ıeyJen evvel lngılter~ ıl 
. aom e un ıancamano ge . k A db" 1 hakk · 
Danakildeki ltalyan taarruzu di- d - Af 'k h k t tm' l d' tuna edere zecrı te ır er ın- Romaya göre uzlaımalı bU 

ğer timal bölgelerindeki taarruzla bir- o;~ h n .. as~~l ar.et eft'e tı' e~ ~· da, muhtelif devletlerden gelen ce- Roma 31 (A.A.)- Stefani ajansı· Londra 31 (Özel)- Rornadan ~ 
likte ilerletilecektir Bu suretle timalde ıya. gomık e Venı· hıd lf ke nıet ufıze- vapları tetkik etmiıtir. Bugüne ka- nm Paris aylarından: dirildiğine göre, lngilizlerin teklif etlbı.ı 

· re gemıye ç an e ıa , as er ara n- d 50 d 1 t · t' Bun . . . · ed k ı.ı: hareket eden bütün İtalyan kuvvetleri .. . ar e~ e cevap ve~ı! ır. • Lavalın dün ltalya, lngiltere, Sovyet len gıbı her tarafı tatmın ece ~ 
. . . dan cotkun gostenlerle kartılanmı•tır. ların hepaı de ltalyaya sılah ve le- .. .. . . ·· ak · · bulmak .. la~ 

tek bır cephe tetkil etmış olacaklardır. I 'it H b t t Tt r h b' k' b Ruıya ve Papalık buyuk elçilerile yap· muz ere zemmı guç o 1• 
ngı ere a eııa ana a aıemı ı e vazımı ar ıye sev ıyatına am ar· k I hl'l d . l R hafilin' her fe 

Cenup cephesinde bir çok müsade· gönderdi k dukl b'ld' . t' 48 d tığı onufma arı ta ı e en sıyasa çe- tır. oma me e nazaran _1 .. , ~ 
. go oy arını ı ırmış ır. ev- .. .. d l 1 1 il İn ·ı · anı"" 

meler olmaktadır. İtalyanlar Adısaba- Adisababa 31 (A.A.)- lngiltere ilk let mali ve 47 devlette iktisadi ted- venlerle bulun gazeteler, bu konuşma- en e~e ta Y~ e gı teren~ arUaıt' 
bada teyit edilmiyen bir habere göre defa olmak üzere Habe,istana bir ata- ! birleri tatbik edeceğini tebliğ etmiş- ları, Ce~ev~e görütmelerin~ b~. ~e.: ması l~ımd~ ki ~u~un kısa bır znı~e! 
Gorahaiyo girmiflerdir. temiliter tayin etmittir. Bu memuriyc- , tir. vamı telakkı etmekte ve İngilız gorutu- da olabilecegıne ihtımal verilıne 
Habeş hükiimeti, Musaaali dağı böl· te atanan binbatı Cholt'a yüzbatı Tay· iktisadi tedbirlerin aleyhinde bu- nün İtalyan görütünden uzak olduğu dir. ~ 

gesinde İtalyan kuvvetlerile kabileler lor muavin olarak refakat edecektir. lunan ve kendilerinden başkaca ce-
arasında sık ıık müsademeler olduğu ltalyanların tebliği vap beklenmiyen Ma~~istan, ~~U&· 
ve Danakillerin bu dağın cenubunda Roma 31 (A.A.) Tebliğ: turya ve Arnavutluk ıstısna edılırse, 
bir çok noktalan ltalyanlardan geri al- Eritre hududunda, birinci kolor- uluslar sösyetesine mensup devlet· 
dıkları bildirilmektedir. Bir ltalyan er- duya mensup bir siyah gömlekliler 

1 l~rde~ ancak dördü f~mdiy~ kadar 
zak kolu muhafızlarına hücum edilmit müfrezesi dün sabah Adaga Hamus hıç hır .c~vap vermemıılerdır •. ~un-

b ı "' · t d' 'imi t• ile Makalle arasındaki yol üzerinde lar Bolıvıya, Honduras, Domıniko, ve un ara agır zayıa ver ırı fır. U d 
B. J l b · Mai kuyularını iıgal etmittir. ikinci ve rugay ır. 

ır ta yan aa ayı eıır T l'f k · · d b ak " 
Ad. bab 31 (AA) O d kolordu ile yerli kolordu tarafından e ı omıtesı e u tam resmı 

ısa a . . - ga en b' . . kt tm' d h .. · . . itıal edilen bölgelerde fevkalade ır ıçtıma e e ııse e enuz zec-
cıvarmda bır tanktan ınerek kuyu ba- k . 1..... . .. • b t ı ri tedbirlerin tatbikine ba•lanacak . . . . l · omıser ıgm emn uzerıne ser eı 1 :s 
tında su ıçmek ıstıyen bır talyan su- b k l k"l I . t b't d'l tarihi teıbit etmemiıtir Bunun ya . . . . . . ıra ı an o e erın sayısı eı ı e ı • • 
bayı esır edılmlf ve buraya getırılmtf· · t' yarın, olmazsa cumartesi günü tes· . mıt ır. . . . . . 
tir. Bu adet 16 bine yükselmektedir. bıt edılmeıı muhtemeldır. 

Habeılerin tekzibi Su lıuyularına taz atıyorlar 18 ler komitesi 19 birinci teırin 

Gizli Entrikalar Yokmuş 

lngiliz Dış bakanı Yeni 
bir Söylev Verdi 

.. ' 
Londra, 31 (Özel) - Bir kaç gündenberi Londra - Paris ve Paflr•' 

Roma arasında İtalyan - Habet harbını durdurmak için bazı sulh ,e iıd 
iti hakkında müzakereler cereyan ettiği rivayeti dolaımaktadır. s~ el• 
münasebetile verdiği söylevde hariciye nazırı Sir Samuel Hoaare b~,M 
bete temas ederek, ileride yapılacak müzakerelere bir zemin .bud·ıdl
için İngiltere ile Fran~a .araıı~da filvaki bazı n~~~b nazar teatı e 1;gil
iini söylemi§, fakat aızlı entrıkalar cereyan ettıgıne ve yahut ta . l~ 
terenin dıt siyaı~sında bir değiıikl ik olduğuna dair çıkan tayı• 
ıiddetle tekzip etmiıtir. 

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

Adisababa 31 (A.A.) - Resmi çe· Adiıababa 31 (A.A.) _ 15 bin tarihinden evvel vaki olup bedelleri 
venlerde Asmara İtalyan telsizinin ver· İtalyan yavaı yavaf Asla kuyuları· ! öden~i~ ıipari~leri~ ~ecri tedbirl~r
diii bir haber yalanlanmaktadır. Bu na doğru ilerlemektedir. Habeıler den ıstısna edılmesını kabul etmıı· 
haberlerde ltalyan bava kuvvetlerinin kuyu sularını, tuz atmak auretile tir. Fakat bedelleri kısmen ödenmit 
Magalo tehrini tamamile tahrip et· içilmeğe ıayri ıalih hale koymuılar· ıipariılerle beynelmilel Kliering an· ltalyada Yenı· Tedbirler: yabancı 

· ld - b'ld' ·ı kt 'di dır laımaları bazı mütkülit ibdaı et-
mıt o ugu ı ırı me e ı . · . 

Şimale doğru İtalyan kıtaatı Monzalleden do- mektedırA. l . • Mallara Boykota1· yapılacak 
Adisababa 31 (A.A.) - Hükôme· iuya doğru hareket ederken genit . manyanın vazıyetı . Jlı' 

t• b'ld' eli-· .. M linin" hareketlerde bulunmaktadırlar. 1- Mamafı Almanyanın da Amerıka Roma (A.A.) - HükUmet, Büyükharpte kocalarını kaybeden dil .J 
m ı ır gme gore, ussaa cenu- İ 'b' . .. lA t' A b' b't f b "'Ik d ıecn 

İ . "' • . talyan süvarisi mmun(a kadar ile- ıı ı ııyası, ma ı ve ıcarı ır 1 ara • ra ve analara hitaben bir beyanname yaymı§ ve ütün u e e. iıs' 
bunda talyanlar fımale dogru ilerile- 'l . ir M l' • I' d · j lıg-a karar vereceg-i tahmin edilmek· 1 d h k t' . t' k tın .... kendıler . . . . l rı emıtt • usaaa ı ııma ın e yenı tedbirlere kartı yapı an ayanma are e ıne lf ıra e egı . JI" 
mektedı~er. t":;:ara kabilelerı t~l- 1 bir İtalyan hava üssü tesis edilmit· . tedir. • . den istemiıtir. Analar, ve harp dulları, ileride teıkil edilecek k01111~tıl' 
yanlan ırpa am adır. Mangalla bol- tir. Kamyonlar burada toplanmak- Bu tedbirler ıttıhaz oluna dur$un re dağılacaklardır. Bu komiteler, yalnız İtalyan mal ve erzakının Jel' 
gesinde İtalyan topçusunun ve tank- tadır. her gün lıviçreden, Sen Gotar tari- lanılmasını temine çalııacaklar ve zecri tedbirlere ittirak eden de" ş1' 
lannm mühim bir harekete hatladığı Danıteiller 25 ilk teırinde bir kile ltalyaya mütemadiyen eıya ve lere bir mukabele bilmiıil olarak yabancı mallara boykotaj yat>l~c 
haber verilmektedir. İtçiler yollar yap- ltalyan karakoluna hücum etmiıler- emtia aevkedilmektedir. Yalnız Ba· lardır. 
maktadır. lıerliyen İtalyanlar 15 bin dir. İtalyanlardan 15 ölü vardır. le istasyonu vasıtasile bir günde 1- * * • 
kiti tahmin edilmektedir. H~heı kıtaatı bir çok deve ele geçir· 1 !~lyaya kısmı azamı kömür olm~k Londra 31 (Özel)- iktisadi tedbir· buhranına kartı bir ltalyan ıniih~u 

H b l . mıttir uzere 40.000 ton mal geçmiıtır. . . . . il . li R bo . inde 11111 
a eı er taarruza geçıyor . B 1 Almanyadan gönderildik- leri kartılamak üzere ltalyada hazırlık· disı ıspirto e lf yen :u r 11rn 

Adisababa 31 (A.A.)- Havas a • lngiltere Mıaırın iıteJiklerini le1:t:~:in ediliyor. lar devam etmektedir. Bu meyanda ha- ~otör icat etmittir. 
janıı aytarından: . .. . kabul etmiyor lngiliz heyeti kalabalık vayici zaruriyeye narh konulmut ve * . ·ııld 

ltalyanlarm Wolkaıt bolges~de ara- Kahire 31 (A.A.) -Alman iıtih- Cenevre 31 (A.A.) - Eden ile fiat listeleri neşredilmittir. Roma 31 (A.A.) - MuıohP1 J 
dıkları R~ Kassanm kuvvetlerı, ~on· barat bürosundan: Liberte g&zetesi, I beraber buraya İngiliz dıt i,leri ha- M otörler i•pirto ile iıletilec~k buğday ekiminde hazır bulu_ııııt eti 
d~dan Tıgreye gelerek Ahum gune- , kapitüli.ayonların muvakkaten ve- kanlığı yüksek memurlarından bir Roma 31 (Özel)- Zecri tedbirlerin üzere 3/11 de Littoriaya ~ılJ'l'I 
ymde toplanmaktadırlar. Wolkait böl- ya daimi surette kaldırılması muta. ! çok zevat ta gelmittir. tatbiki üzerine bat gösteren benzin muhtemeldir. 
gesi, Tigre bölgesi gibi dağlık ve arızalı ıavver olmadığını yazıyor. Sir Hoare'ın Cenevrede ikametini ------ - ~ 

olup Habetlere kolayhkla gizlenmek İtalyanlara kar§l alınacak zecri pazardan sonraya devam ettireceği Fransızlar Arsıulusal Barış T eşkilattPI"" 
imkanını vermektedir. tedbirlerle bu memleketin Mısırdaki zannedilmemektedir. 

Harrare. Diredua yolunun güneyin- imtiyazları. nasıl telif edileceği he- Edenin etrafındaki zevat, Hoa· Kuvvetlendirilmesini istiyorlar ,, ... 
de devamlı bir faaliyet gösteren Habet nüz belli değildir. re'm seyahatinin asıl sebebini, lngil· l d . l . .. . k di baf~~ 
kuvvetlerinin yakında taarru • Gazeteler, İngiliz fevkalade ko- terenin dıt ıiyasasındaki vahdeti Paris 31 (A.A.) - Saylavlar kuru u ıt lf erı encumenı, en jçııl 

za geçme · · · N · P k b.ld' k b l kt · · t d'W' · b ı mu'"dafaa ·' le · iht' l ·ı kt d' mıserının, esım aıanın anunu aleni surette ı ırme te uma a- nını Lavale kollektif emnıyet sıyasası ıs e ıgını ve arıt tıı"'" 
rıne ıma verı me e ır. . . . . d . . b' I . l d' .1 . . tt' w • • b'ld'rmeye ıııe 

8 . H b lı I • eaasısının ıa esme ve yenı ır ngı· dırlar. arsıulusal teıkilatın kuvvet en ırı meıını arzu e ıgını ı ı • 

R 31 
ır(A Aa )eı Ga eaı 

1 
. h liz - Mısır andlatması akdine dair Akdeni%de Fransız - lngiliz iı birliği · · ,.tt Oma t etmııtır. d •·ı·r • · · - aze e erın a- 1 kl'f' · dd · - · · d 1 (A A ) 26 'lkt · d d 1 l H b l · hakkın a .,, b d·-· .. . . . o an te ı ını re ettıgını yazıyor· Lon ra 3 . • - ı etrm e Encümen aynı zaman a, ta yan· a et meae eıı 

Der ver ıgın~ gore, l~lyan S~malıaının lar. Kabinenin hemen istifa edip et· Londraya tevdi edilen Fransız muhtı- kitap neırini de istemektedir. ---
ecbats den~en yerlı as~e~l~n, çarta~- miyeceği belli değildir. Milliyetper· rası hakkında Times gazetesi, ilham e- •• ? 

ba ~abahı .skiııave kaıesmı ı,gaı etmış- ver partisinin icra komitesi, durumu dildiği zannedilen bir bent ne,retmek- Dort fer Kon/ er ansı Mı. 
lerdır. Bu ıfgel, ltalyanlara Skillave böl- incelemek için parti üyelerini f evka- d' B b d .. F ht 

1 
biİ . . . ı te ır. u en e gore ransız mu ırası ret c 

gesınde hakimıyet vermekte olup Gor· iade bir toplantıya çağırmı§tır. Mil- Akd . d b' Fransız. in 'liz i bir· Paris 31 (A.A.) -Lavalin dün Dış İşlerilbestçe görüşebilecekler ve bu ~u debili' 
rahei yolu üzerindeki önemli bir engeli liyetperverler gittikçe daha geni§ ve li-· henızkkıned ırb' . t kl"fgıl iht t' Bakanlığında yaptığı görüşmeler, uLlaşma 4 ler konferansı yapılmasını temın e 

be • d h 'I 1 l . ki 'l . .. .. gı a a ır aerı e ı er ıva d •v· b" d 1·1 t ki d" ·"" rtaraf etmış olmaktadır. a a acı u usa ıste er ı erı suru· . . çalışmalarının evam ettıgıne ır c 1 eş- ce er ır. taıırrw 

S k d l etmektedır ve bu teklıfler halen Fran- k'l t kt dir Akdenizde lngiliz •donanması, lıJ' onuna a ar yor ar. . . A • ı e me e . w w • • de J,ıJ . 

Ad. bab 31 (AA ) T l H sız ve İngılız bahrı eksperlen tarafın- Journal diyor ki: ugradıgı takdırde, Fransanın elın Jııf~' 
ısa a . . - ec e a- M it 3 H G • • . . . l 1 d b"' .. k d . h a vasıta ' a aya arp emıst dan incelenmektedır. Aloisi, Cenevreye gelmıştır. ta yan e· nan ulun ara, enız ve av d ft#'ıı 

variata, gazetecilere a,ağıdaki ıözleri J R d · 1 1 d d v· hakkın ıt ,. Göncerildl Akdenizdeki ngiliz gemileri legesinin Cenevre ile oma arasın a utı· ngi tereye yar ım e ecegı cufll' 
söylemittir: meıele•İ batı temin etmesi, İtalyanın uluslar sosye· sız ve İngiliz hükumetlerinin geçe~. 

5
cvi!I' 

«Eğer İtalyanlar, topraklarunızdan Cebelüttarık 31 (A.A.) - Üç harp L d 31 (AA ) Akd • d tesi kadrosu içinde kalmak hususundaki di- tesi günkü teyitleri bura çevenlerını . . . on ra • . - enı7. c· . . . . 
çıkmazlarsa, sonuna kadar harbedece - gemısı buradan Maltaya hareket etm1'· k' 1 T ... emilerinin geri alınması le~ni işaret etmektedır. dırmıştır. 
-· H b • ı ngı ız • O d" k" ·ıf gız. a etistan, dünya haritaımdan si- tır. meselesi dün Sir Drummond'un Ve- euvre ıyor ı: . . . ltalyanın Dahi 

... • • İyi haber alan çevenlerın tahmınlerıne 

Cenevrenin Tebliğine Almanya Cevap 
Vermiyor 

Cenevre 31 (A.A.) - Alman resmi menbaında, dıt bakanlığının, 
zecri tedbirler hakkındaki 19/10 tarihli Cenevre tebliğatına cevap ver
mek tasavvurunda olmadığı hHdirilmektedir. 

nedik sarayına yaptıgı zıyaretın I .. lA n g"o"ıüşme isti razı ·--t· • • • göre, tasar anan çozge p anını , .. ,,. 
mevzuunu teıkıl e~ı§tı~.. esası olarak bile kabulü hiç muhtemel de- YapılıJlP .~ 

Habeı mwneHılı v•td' Roma 31 (A.A.) - . teblt• 
Cenevre· 31 (A.A.)- Habef hüku- gı ~:·nevrede umud edildiğine göre, Lavnl olan istikrazın kayit ne~ce~~şriııd' 

meti, Belaten Guetta wolde Maryan ve Sir Samucl Hoare, Aloisi ve belki de I edilmi!tir. Kay itler 28 ılk 
Ayalctin Tecle Hawariate'nin yerine Habeş İmparatorunun ~r mümessili ile ser- 20 milyar lirete çıkmı§tır. 
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.• SO.ft POSTA 

Rejiıör ı 

l Bu Çocus?u Kim Ve 1 Neresi Alacak· 

( KEMANLAR ÇALARKEN ) 
Emsalsiz şaheserinde kemanm hak.ki nağmelerini dinli. ecekıinlz. 

Baş rolde : G Ü S T A V F R O E H L 1 C H 
'Bir Hnsor :ıablti üniforması altında yeolden temo:yUz. etmektedlr. 0ıd' 

BOLVARY - Filmin devamınca Çigan o~keatrnRı dinlenecektir. Hiıı i ve mile'leır , ,Jı ıel ·r .•. Aşk··· 
Bu ak•am 1çln husual mevkller hemen tamamen sablmııt gibidir. 

Tdefon -: 42851 
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POSTA. 

•• 
Olüm 

Yolcusu 
Muharriri ı Freeman Wıllı Croftl - 13 - 1111/935 

Sir Conu, Sol<aklarda Dalgın Dalgın 
Gezerken Görenler de Vardı 

· - Ben onun öldürmüı olduğunu pek 
zannetmiyorum. Namuslu bir adam olduğu
nu siz söylediniz. Bundan maada cesedi or
tadan yok etmek meselesi var. . . Bunu na
sıl yapabilirdi? Farzedelim ki Sir Con'a 
rast geldi ve onu öldürdü. Yolda bir bo· 
iuıma olduğu zannedilsin diye otları ve 
toprakları çiğnedi ve ıapkayı da bir tarafa 
Sakladı. Cesedi ne yapabilirdi? Yolun or
tasında bırakamazdı. Vaytheddeki tanıdık
lanna uğrıyacaiı için otomobiline alamaz
dı. Saklıyamazdı da, çünkü alelacele sak
lamıı veya gömmÜf olsa herhalde bir iz 
bırakmıt olurdu. 

Reyni mütereddit bir surette bafmı katı· 
7ordu. 

-ı Kari llelctubları 11" 
- HİKAYELER 

-
MÜSABAKAl.I 

10 Hukuk 
L. ________________________ __ 

O:ıuncu 

____ ,,,.. 

Talebesinin 
isteği 

• 
mamıttı. ı 

lıayan Ovenin Ölümü 
-3-

ABONE 

Poata kutusuı ;o~ 
Telgraf ı S onö'o•ra 
T oteton ı 20203 



SON POSTA ikinci Term ı 

~I ~~Sa~}!f a====================":::::::::::::;;;:=;=::::~~====rıl:77::ı::=-===~ı==========~:~=;~;=~~:ı~~=;::~~======• :_ ::;;;;;;.-~~-•No. •• __..._ iki Zorba Kapalı Zarf Uıuliyle Ekai~tme: 

·-zı-ndli"~ BlşelerlDdeD eır Kadının Boynuna Nafıa Bakanlığından: 
Yıldız l ft•atr1D8 Sarılmıılar 1 -Ekıiltmeye konulan iı: ((Tokat vilayetinde Nikaar- Reıadiyı 

ga J • AJte adlı ıenç bir kadın, evnlial yolunda betonarme Fadlı köprüıü inpatı. 
Her hakkı mıhf111dar •-"' ..Un Unkapanmdan ıeçerken E .. t adla İntaatm kqif bedeli 21,500 liradır. 

Yazanı Z. Ş. ·-------~ " HaJiJ blrlıi ayağına çelme takmıf, arkadaıı 2- Bu İfe ait prtnameler ve evrak ıunlardır: 
Vahan Yakalanmı• ve Dogruca Ali de kadının boynuna aanbmf, lldal A - Ekıiltme prtnameai, 

~ J t de tevkif edilmiıtlr. B - Mukavele projeıi, 

B . H una Çıkarı mış 1 c - Nafia iıleri ıeraiti umumiyeıi, 
eyın uzur Bir Ateşçi Yaralandı D - Teıviyei türabiye, fOle ve kagir inaaata dalr fenni ••rt:n•ııu-.. b. aldatmak il- r- r-

11.ıiı . tirilece-\teti albnda ezildi. Son ır • Vatan Tapurunun kuanc1S1 U:ru, E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni prtname,. 
.... . . . Bey, laDki Vabanm ge nıidil yalvanr gibi cevap verdi· ıeminin anbarına düpnU,, atır aurette F -Keıif hüliaa cetveli, 
~1 ~iliYonnut gibi, ayakta belrı..nek·ı ~yledim ya, Papm botta ıeze. yaralanmııhr. G-Proje, 
e idi. Nitekim, iki ıivil tüfekçi ~- • -hem de... . ~-iilı'lıiılıiiiiıi'·'li'lil-·mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' lıtiyenler bu f&l'bıameleri 'Ye evrakı 107,5 kurut bedel mukabilinde 

~ .araamda Vahan odadan içeri "";jir anda Vahanm aklına bkırlimkur : H E M s E R 1 Nafia Vekaleti ıoaeler reiıliiinden alabilirler • 
... ICI' ıırmez: ehnitti. Gen• 0 ıibirH e eyı 3 - Ekıiltme 11/11/935 tarihinde pazarteai aünü aaat 16 da Ali• 

- Bu dam ? nazlık 1 bi .. pbeaiz ki karada Nafia Vekaletinde toıeler reiıliği daireıinde yapılacaktır. 
I'\_.. a mı... burada kullanacak ve ç fU ___ ,,... 4 - Ekıiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

-~. Tüfekçilerden biri: kolaylıkla yakasmı laJrtanVefe&;.au ı. 
r:o d (T 5- Ekıilmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 lira muvakkat t64 c.vet, bu adam. H de efendim, ben enız,. e Ö ı k k 

Cevabını verdi. Halil Bey, bir kaç - em • nlimllzdeki Cumartea çı aca minat vermeıi, bundan baıka aıağıdaki veıikaları haiz olmaıı lizııq• 
ıt.niy .. auall · e baa) danım. li • olan haftalık ılyaal Halk dır: ' 
de e du,ündükten aonra, erın Halil Bey birdenbire bu ke m~ın a-azcteainln lımidir. 1 - Ticaret odaıına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
~~etti: manuını anlamadı. Kafasını hafifçe 2 - lıteklilerin yapmıı oldukları itlere ait veıikaları ihaleden en 

adın ne oldu?.. Dadı • • • az üç (Ün evvel göıtererek Nafia Vekaletinden alacaklan ehliyet ve· 
- içeriden; görmediğimiz bir adam 18 T. ba d mı.. Ne tabaadan?.. Dllnya ıiya1aıını canlandıran ıikaıı. 

t.rafın --~td" - a a an renkli ve temsili resimler • Halk ~ dan yakalandı. Geri ~ 1•• ~ Ruı tebaumdan. maulı • Polis romanı • Caaueluk 6 - Tek lif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı ıaatten bir 
inan biz de, tıpkı emrettiğiniz gibı - V ilahi arkadaf, ne tebaumdan tefrlkuı. Memleketımlıdeki bldiıe- aaat evveline kadar toaeler reiıliii daireıine getirilerek ekıiltme komiı-

~'Ptılc. Saklandığımız yerden ııçradık. - :L Eğer doğnııunu aöylemez • ferin halk dillle anlatalııı ... Hikiyeler, yonu reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile-
\& •darnı yakaladık. olursan. kemiklerini kırarım· Ondan fıkralar, karlkaturler... cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı aaate kadar gelmlt 
- P k~li 1 "de L.:::.W-11 .... ;m..n aen, aenın c1o~·ca Ruı olması ve dıt zarfın mühür mumile iyice kapatılmıı olmaıı lazımdır. 

olı e a •• çen n .._. .. - !ı'""O-- da bir çuvala koyar, 15'.. l cak "km l k 1 d l 
~rnut. ~ ·~·"~~~~~- vani~y~bunlardanıonra: ~d~_a_o_a~~'-~--~e_e_r~a_b_u~e~im~~-·~~~<-~_o_5_3_»,_<_~s~ 
- liayır. ~- dakika kadar orada ae e ! ın. Salan yalan aöyle- J b J L• S h•J S hh• M k • l>eicL, ~ ~.ı:•~ hın Ne lf yapan d gazetenin yapraklan aruında16 ·~- stan u 1man a 1 l ıye er e•ı ~ik. Fakat hiç bir aes ifitmewa- • • d h Çünkü ne aöyleraen er- bifelık müstakil form• halinde bır • 

Jh:-? kadını yakalıyam ,ömJediniz hyıml tahkie~~ata~aptıra~ım. tefrika ne 20, ııs, ıo,r> füadau baı- Satın Alma Komisyonundan ·. 
""&I •• a f hald• kıvranmıya bat- byar1k 200 okuyucuya muhtelif kıy-

Vahan ena ~ mette hediyeler dağıtao ıengio 
- Ha)'Ir. ., ' hakikati aöyliyecek olursa lkramiyeli bir müaabaka... ltlifıfar ameliyahnda kullanmak üzere 30 ili 50 ton çubuk kükürt 
- Bu herifle o kadm ne konuttular? la:~töD:. ~~~•-L-li ve bütün ümitleri mah- Bunlarm hepai ••• Hep11L.. ekıiltme ile aatın alınacaktır. 
-An liaan k bü -wu- inkirda d · A - Tahmin bedeli kiloıu 18 kuruıtan 9000 liradır. 

11 lamachk. Yabancı bir o- Jacaktı Onun için ıene. e- e e e B - Kükürt -rtnameıi lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Lo-"tlular vo • r-

. di vama bafladı: 1 vazımından paraıız alınır. 
rtı•"°'; kadın, bu adama bir teY ver lıticvap.. H EM s E R C - Ekıiltme 15 ikinci te§rin 1935 cuma günü ıaat 15 de Galatada 

ı ... _ Niçin yalan söyliyey~,. ~m. Kara Muıtafa Pata ıokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeaf 
(;;karanlıkta farkedemedim. latanbula geldim geleli, hiç bır ıt u a • Satın Alma Komiıyonunda yapılacaktır. 

eki tüfekçi söze kanfb: madım Bot gezenin, bot kalfaııyun. D - Ekıiltme kapalı zarf uıulü ile yapılacaktır. 
- Ben d 'k • • örnıedim ama, • (Arka .. oar) Uo beraber linllmtızdekl iki ıon E - Muvakkat teminat paraaı 675 liradır. 
~ e ço ıyı g r . . ·- . - . - T l C t ı u il 
~ •nılacaklan zaman, bu adam e ını -·- · ' JJ ··-ı· b ) •fl • umar ea g n F - Ekıiltmeye ıirecek olanların 935 ıeneıi Ticaret Odası veıikHI 
~t~ Arna, kadınla toka mı etti. Yok.. Odesa e stan u ahe geliyor... göstermeleri mecburidir. 

it, elillde b" • ldı Artık onu d fiyatı yalnız 5 kuru.tur. G - lateklilerin aaat on dörde kadar teklif mektuplarını KomiıyoıtA 
l>ilttıeııı. n ır teY mı 8 

• Arasın a ' vermeleri lazımdır. (6823) 

~ lialil Be derhal: S f 1 
- A_ •• y,_ . G ıya Vapuru e er ere 
J:'-..~Yln uzerını. ru 
~verdi. iki tüfekçi, büyük bir Başladı 

~tle V abanı aramaya bafladılar. E elki gece limanımıza, Odeaa ile 
$tendi), küçük bir çakı, eski bir para 1 V.: l arasında yolcu ve qya tqı • 
1-lltaıuıın İçinde bir takını ufak para· sta_? :..b acak olan Sovyet bandırah 

tdan ı..._k kü. ük' b" kartVizit zarfı· maga Y 1 • t' 
ıı. '- .._, a, ç ır r-. ..v vapuru ge mıf ır. 
ıc_ •onuımUf üç tane çil Ruı altını çı· ~'""j: ti ttığı çok büyük bir fırtına 

tdılar. ..V.~ da a ~ aaat eeciken geınl, rıhlı· 
""'fli1t)iJ Bey, albnlan eline aldı. iki ta· yuzun -~ 2130 da yanapbibniftir· 
'" ın b" ka ma ancaa • _11...: 
1. ı Çevirerek baldL Ve aonra ır ç 'lk ı· münaaebetile eneuu s• •er . . d Bu ı ge lf • de b. 
&il)~ tavla zan gibi avucunun ~~ e ce eınide, reami kabul mahiyetin ır 
tel dı. Yavllf yavq Valıanm onune . g fet verilmittir. Ziyafette, matbuhuat 

erek İıticvaba batladı: zıya Iarı salon müdürü, ve m te
menaup ' 

Vahan Kale.tel.. lif ••vat bulunmuftur. • _ı_ı.: • ti 
-. ~ ? ..... .. fennaeaa m • 
V '°' IÖy]e bakalım. Adın ne •• . Davetliler e\·eli ıeyru~e O-

~ ahan, kurnaz davranmak iatedı. ından dolayı dört nıtan alan ve • 
Uıç. cevap v di. zam .. türüP ve Sivutopoldan ıetır· 
-. İ" er • detaya go da iltifatlannı ve 

urkçe bilmem. d'"" Bafbakanımızın . 
lialiı Bey, bu sözleri anlamadı: J~ıerini kazanan gemiyi gezmıtler· 
-Adın d ' I)· ne, a ın. .. • c:lir. (5500) 

•
1Ye bağırdı. Vahan, kendine bır ec- (1250) yolcu alan Guraya, 

lleb1 .. •• tarta . b" urdur ve aaatte , . •usu vererek, bafını tarta ' tonluk yepyenı ır vap . . 
>'lıı sözleri tekrarladı. on bet mil mesafe katedebılme~edır. 

to O lantan, odanın içinde korkunç bir Sovyet • Türk dostluğunun ~ır defa 
•- kat takladı. Vahanın gözleri içinde, _ı_L. anılmasına vesile ola~ zıyafette 
"'-kin b · · " la sal· uıu- ebb.. " .. nemınden bah· 
1-ııd ır ••mtek çaktı. Saga, ao bu hayırlı lef uıun o .. lenmi ve 

ı. Yere yuvarlanırken; .eder mahiyette nutuklar. aoy , • ! d 
~Vahan, efendim .• Vahan... geç vakte kadar büyük bır Defe ıçın e 

Ye nunldandı. wlenilmittir. 
da. lialil Bey, birdenbire hayretle aand- eg Gruzya, dün sabah saat onda Ode-

müteveccihen yola çıkmıtlır. 
V 

• saya ..•.. -
la - ahan .. Vahan mı? •. Bu ennenı ... - . . . . . ...••. 

illi .. Söyle, ermeni miıin 1 A L M ~ N 
Vahan; yattıjı yerden homurdandı. H A S K 1 
-. Evet. 

- Ne it yaparım 1 
- Botta gezerim. 

1 -. lr" _ 11 Ş n_x-. ,ay e 
-e • ~. uraya otur. UVIJ' -

lf Yaparsın?.. • 
. Vahan kalktı. Halil Beyin ıötterdı· 

:~. ~ndalyeye oturdu. Hafı, fena halde 
onüyordu. Hiç ümit etmediii halde, 

aldından geçmiyen mülhit bir kapana 
tutulnıu•tu. Buradaki vaziy~t; Galata· 
~ T ·~ 
~tayda, Süreyyanm oduında geçır d• d. ·r 
... nıaceraya benzemiyordu. Ağrdarı ın ırı • 

Halil Beyin sesi, top gi.bi giirledi:
7 

.. HAS" keHmeılne dikkat. 
- Meri, söylesene. Ne lf ycıpanın • ·• _, ___________ .., 

Vahan, bu aeıin ve bu aualin deh-

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birincitetrlnde Bank• 
Şube ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açtırarak en 
atağı 10 lira yatıranlar arasında 100 klfiye afağıda yazdı 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 
ikinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Betlnciye 
Elllnciye kadar 

100. 
80 
60 
40 
20 
10 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" Elll birinciden yüzüncüye k. 5 ,, 

Kura Blrinclkinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektlr. Kuraya girebilmek için par yatıranların 3• 
ralarını 7 Blrincikinuna kadar çekmemeleri lazımdır. 
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ZABITA MEMURLARINA MUJDE:' Niçin dalma 1RADYOLiN1 i Tercih 91~~ 

200 metroluk ışık veren -: Llizım geldiğini düşündünftz nıi11 

DAiMON 
FENERi 

I 

GELMiŞTiR 
DlKX.AT: 

BASURA ÇARE HEDE·NSADIR 
Ameliyatsız memeleri kurutur. Kam, ağrıyı derhal keser. 

=
ONLlJ·VMIEli ·l'fEVDllQ' 
DUGU N ·YERDE ·HE:R·AYı N ·Bl RiN 
IN·FAi~iNl·AL· 
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1 -

A D APAZAR.I • 
T'1RK•Tj~4"AE'I'• BM 

1 

Denlzyolları 
. iŞLETMESi 

••••t•l•ri ı Karak81 K3pr0bat• 
Tel. 42.NI • l irlr,el MDhlrdarı:ade 

Han Tel. 217 40 ....... . ...... 
Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 2 İkin· 

cfteırin CUMARTESi gilnll 
saat 20 de HOPA'ya ka-
dar. u6772 
~ '' 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsiliit ı Galata Posta kutuıu 1255 

ÇBnkü: I 
1 - Formllln baıka hiçbir d f 

macununun formOID Ue kı1~ 
edilmiyecek olan RADYOLI., 
fırçanm giremediği yerJer• kld 
Kirorek dişleri temizler. 

2 - RADYOLIN dlflerl teıPir 
lemelde beraber mina tabakaııJJ' 

•• da tahrip etmeden be1a1labf 
parlatır. 

3 - RADYOLIN dlılerln oıl' 
rindeki lekeleri çıkanı, kel•~' 
tabakalarım eritir. bUtüo mtkr0~ 

ları % 1 
~lllrllr. O 
4-R~ 

/1 

YOLIN dit 
etlerini k•f' 
• • t 1 endııl'• 

l ,. hoı bir • 
zetl •• kO' 
lmıu olddl" 
için ••"8 ... 

al• ve kullaP 
bilir. 

kullanmağa başlayınız. 

SONGERCiliK T. A. ŞiRKETl 
Hüdavendigar hanındaki merkezini : " 

11•" Galata'da Voyvoda caddealnde 25 • 1 numarada Sumer 9e9 
blnatı1nın 3 ncU kabna ta,ınmıtt1r. Yeni telefon numarası 44' 

'--------------------------~ 11_.P_H_.i Mel c o 
RADYOLARI 

Pek yakında geliyor. · 
1
,., 

HELtOS MÜESSESATf, lııtanbul O• 


