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iki Taraf Hazırlanıyor 

~~ai Hapishaneye Giden 
ilk Mahkôııı Kafilesi 

.... ,.. ••k•••• .. peri .... 

--·----------------__..._ 
ltalgan Sü•l 
Mulıaf ilinin 

E11diı•leri 
Tedbiri• n.ı,.n OrdUllnU 

•1nn11r• DtlflreC•lk 
LAVAL iLi HOARI RO. 
MAYA GIDIYORL.ARMI$ 

Amıara 5 (A.A.)- D. N. B. 
ajanm. bildiriyor: 

Britrell•lıi /ı,,q.. ~ .. .a.ı 
sn-1-" ...,.W•, ,._.,il• IJoar• 
... aorruqo .w-• •ı.-t Jluolini 
il• ..,.., ,,..,,,,,..,.,. ycpııcalrlon 
HNri 4.,.;. Wr iıtfih 6P'ahtlfllr. 
•• ,_.,.,.ı.,;. ,,..,..,.,.. söre, 6a 
,,_,,,,,..ı.r alıim lıtllır• ıeetice 
pır..liflen lıutirilenei~lı dereced• 
,_ o1a•a.c.lıtir. 

FillHılıih s«ri tell6irı.rin tat6ilri 
lt.ıytaa ...,, ....... .ita o• miilıim· 
,,.,,, ..,,,,,.,_,,,. •lıUllqa tlÜfÜr•· MAKALLEôNÜ 

ÇAMUR DER
y ASI HALiNDE 

c•lı, laal6alıi Haiql• üe alı.U.e °"""" 6ol 6ol eilôla oe cep/atUN elde 
etl•6U.celılet'flir. SUala oe cep/ıan• 
_,,_,.. .a.ı laarelNtlerin mahiyeti· 

_________ ı ..... _,.._11_A __ d•81•• n•ldetllle• ••hk8•1ar, ,.., kır•t•tlerlle 

Aamara S (A.A.)- Rarter ajansı 
•nan bildiriyor: 

ni ..,....,.a. defiftirecelı oe sorlulc 
ı.rı da pelr pir arttıracalıtır. 

SUvey-t Kanala 
Süveyt 5 (A.A.)- Bir Jiiksek me-. . 

ae. ................... l{iii 
""' yüriiyilfü, irtlMat yolannm yapıl- .,... p fiddetli yaimurlar, ... ,.... • • cldeai ı · ...... a..:.. 
lbaaı için bitirilmek isen clurmUflUr· ileri hareketini clmdurmak auretile Ma· rmcı ~ lllUCWIDCI u ~ 

* n b
. . . ııd alma kullanLftMZ, F• bu nwcldeye karfı 

ka eye u il' zaman ISID • U1ualar Soe eteei ktmm 19 
Roma 5 (A.A.)- Meuajero pze- fınatml vsmiftir. Dö Bono'aun m ddeai.;,. ...:-. unca 

"-üae söre, puarteti ak.tamı 48 ... t vetleri 25 kilometrelik hir ileri hareke- nw • 
İçin harekat durdurulmufbu'. tile ,mre pebitirt... Bu hareketin haf. 

Fırtın• ta .oaJarma cloiru yapdacaiı ..._. a-

1.ondra 5 (A.A.)- Röyter ajaniı· im....,· 
ilin alchiı haberlere ıöre, dün bütfia (J>ffUU 6 DCI Jbde) 

--.... ____ .. • 1 1 1 ...... -· 1 1 

Ekmek Sıkıntısı 
Narh Değişince Fırınlar 

Yine lhtikira Sapb 

DUa, flrtnl•rd• ,ıae ekmek zorlukl• •••••• 
'· · ·Elanek •• flranca)aya birer kunıt elanek çakaranlar hakkında ceza veril· 
t.arn yapJlchiı ve bugün ekmek (13,5), m~ ~p ~ ~ ~ bul.un : 
~•ncala (17) kurup satıJac:ağı içİll machiı IÇlll belediyenın ~ tedbiri~ 
dün birçok .emtlerde gene ekmek dar· fayda vennemektedir. Günde on bm 
Liı çelrilmiftir. Birçok erlerde halkın ekmek çdraran IMr fınn, ekmeje bir ku· 
tehacümü yüziinden po~ iati7.anH te • ruf PID Y~ bir JÜD enel iire
lnine mecbur 0~. Z.bdai bele niDce .teli sin •. ehrrek ~ 
~Ye kanununda &f ye itiyat icap et .,. Eti Miyük hnnJar bile e IÜD Iİlaladlll 
lİl'di~ · tekilde......,.... ----- (Devum 1 acı ~) 

Okuyuoulart'81' iola ltiaa Ue huır
lacbfımıı bu büylk tulht ... ria bıı 
uhıaui de Roma İmparAtorluta ka
pılarıod ıe ıyeı ı 

••..... Attila, orduaunu lndarUmıye 
huır duru bir JUmruk aibi tam-
1ordu. Kooa Bua ku•v•ti laarıkete 
ıeçtiji aamaD Be•ablana Utn ka
rakolıan ı 

- Bu'lar hUouma kal"11ut. ha
btrial ea ıerl ıebiılen kadar ul ... 
tarchlar. 

Bular, Metil t•hrlne dofru yUri1· 
yorlardı Birdenbire tepelerin vira· 
ııadaıı Bılvıtyablar çıkta n öaden. 
buowa e&tıler. Bunlar abnlarmdaa 
YUrulmaıa doamltlerdL Bu aralık 
Jiurgoı\yaWar da uzun kıkçlarile 
ıaldırdılar .... 

.. ....... Attil& 1arah elirler için ıa 
emri •ercH ı 

- iJl~lrll•••il•rl .. 

•u .-ı ve çok 11•.-C•la 
tefrlll•llllZI olkurunual 

PEK YAKINDA 

llGddelu•uml Hikmet. 111lfettl• Mu•hhar .,. •• ... rrlrlmf• 

Mahkômlar Dün Tayyar 
Vapurile Gönderildiler 

Dün abah, lataubul hapiaaneeindm 
(20) mabkGm, Tayyar vapurile im • 
rah aduma aönc:lirildi. Oıacla. n...ı 
altında bahkçıhk ve m..tle me,.ul q. 

lacaldar. 
Sabah. U,.t 'leJr.iz. buçukta, ....,._ 
abulle. ToPhaa; nhtidllM ~ 

mahk,mlara düz. kaim, kahve renıi 
bir kum .. tan, onleri kapalı, uzunca bı
rer ceket, kilot pantalon ve ayni ku • 
m8t#tan tozluk giydirilmif. Batlannda 
gcnit kenarlı f8pkalar ve ayaklanncla 
kalın postallar var ... 

Ellleri kelepçeli olduju halde, jan • 
darmalaran nezareti altmda dizildiler. 
Yanlannda, kendilerini lmrah aduma 
11otünnep memur olan adliye CD1pek· 
torü Mutahhar bulunuyor. 

(Devamı 8 inci yüzde) 
•hklml•n• ehrl .... 
kel•pç ..... ı flk .... hrlr-

lnglllz • lttdr•n GerglnlfOI 

Musolini ekrar lngiliz 
Sefirile Görüştü 



SON POSTA 

( .'-'.--H_a 1----k _ı n_S_e s__.ı J J ,~ .. ~WN#::iB'Sı'll·• --A--L~l~---8--L-.-~,.J 
b'kmeğin _ 

Pahalanmasına 
Ne Der&iniz? 

OOniin 

Bir iki 
Satırla 

Ekmek fiati, gün geçtikse fırlamakta
dır. Dün verilen haber1ere göre, bir 
ay evvel on kuruşa alabildiğimiz ek
meği, on üç buçuk kuruştan aşağı yi
yemiyeceğiz. Bu münasebetle dün ya

Çegirge Gibi 
... fiıçragan 
Dolandırıcı 

Şeker 
Dava 

Kaçakçılığı 
Alakadarlar Muhtelif 

zıcımız. rutgeldiklerine • yukarıdaki latanbulda kendisine memur sGaü •• 
suali sormuıtur. Aldığı karşılıklar aşa- 1 ren ve bir çekirge gibi semtten semte 

Bitti, 
Cezalara Çarpıldılar 

ğıdadır. atlıyan biı dolandırıcı vardı. Polis bu * ele avuca sığmayan adamı niha:ret tut-
Cümrük muhafaza memurlanndan Tev- muttur. Adı Münirdir. Sultanahmet 

fik: aulh ikinci ceza mahkemesi bu adamı 
- Ekmeğin pahaya binmesinin muhte-1 tevkif ettikten aonra muamelesinin ik

lif sebepleri vardır. Bu sebeplerin başında mali için tekrar polise göndermİftİr. ld
da, taliplerin çoialması ve mahsulün kıtlaş- dia edildiğine göre Münir muhtelif rol
ması gelir. Söylenildiğine göre, Trakyadan ler yaparak fatanbul aaylavı Halil Ete· 
fazla miktarda buğday talep olunmuı. Her mi, fabrikatörlerden Atikezade Mura
sene Jstanbula buğday gönderen Karade dı, artist Vasfi Rizayı ve daha böyle yir 
niz havalisindc birçok yerler bu yıl bura - mi kadar adamı dolandırmıttır. 

Süt Fi atları 
dan un getirtmek mecburiyetinde kalmıı -1 
lar. Nitekim, Ankaradan gelen bir telgraf j 
ta, mahsul kıtlığını, ve talep çokluğunu te-, 

yit eder mahiyettedir. Son Gür Jerde y c kaeldi 
Gene bu telgrafa göre. hükumet bu va-

ziyeti ehemmiyetle nazan itibara almıt. ve 
aelecek yıl köylüye daha mebzul miktarda 
tohum dağıtmayı kararlaıtırmıştır. 

Son günlerde süt fiatları biraz yük
selmittir. Bu yükaelit tehir kenarların
daki semtlerde yüz para, tehir içinde 1 

Bu hayırlı karar bizi, ekmeği ateş. daha İse bet ve yedi buçuk kuruttur. Şimdi 
doğrusu ((SU pahasına» yemekten kurta - 'ıehre kenar olan semtlerde aüt (12) bu- •,aretlller MahkOm Olanlerdtr 

ıacaktır kanaatindeyim. •ıçukk kuru~, ~kubir içlerin~le dek (ld7> bu- Sekizinci ihtiaaı mabkemeainde uzun bulundu. Davacı ff suçlu Tekilleri de 

* çu ve yırmı rup aab ma ta ır. . . ı · 'k L__ k 
B beb • • ki • k zamandanberı devam eden bır kaçakçı- yer erıne seçti ten sonra lllUU'ar o un-

Suadiye, Baidat caddesi, iskele yola ba- k unun ae .~ .':e erın saman,_ e • lak davası dün sona ermittir. du. 

p, Memdub:b pe ~edarpa gı •. 1t uru !embayelmege vle ı Bu bir numaralı teker kaçakçılıiı Sayfalarca aüren mahkeme kararı 
v u yuz en tz su vermıye f amıı o • . k S 1. 

- Azizim, bunda merak edip, saga ıo- 1 l d M fih b "k 1• t "t davası ıda. Ve maznun olara ta a •- netice itibarile auçlularua Ye auçlu avu-
ma arı ır. aama u yu ae lf e au - • . C • H" 

la sorulacak ne var ki> Ekmek undan, un •. 1 • "ti , ___ t ti hallin Rıfat, Burhan, ahp, uaamet- katlarının bütün iddialannı yersiz bu-çu erın su ere au &arif ırma ceaare e- I . . . 
buğdaydan yapılır. Buğdayı da köylü ye - . . 1 l d t • • d 1 tin ve amaıl ıdıler. )arak reddetti. Ve kaçakçıhiın yapıl-

• • , .. ,, v • • • • • rının aza mıı o masının a eaırı var ır. • . • 
ti§tinr. Koylu bugday yetııtırebılmek ıçın ş· d" h '"t .. tt i "t" . .. Hidiae genıt mıkyasta tutulmut bır mıı olduğu kanaatini bildirdi. 

h L ım ı er au çu aa ı ı fU un nevıne go- ~ . .. 
to uma muntac;tır. 1 •• - .. .. t'k t t k itti Suçlulardan Salahattın, Burhan, Mahkeme bu sebeple 1918 sayılı ka 

v re guawnune e ı e yapıt ırma mec- • • 
Tohum olmayınca, bugday, yaban otu b · ti" d d" Galip ıırket kurmutlar; Sofya ve Var nunun 27 inci maddesi mucibince Sali-. . . , . _ urıye n e ar. 

sıbı kendı kendıne yetıımez. Bugday ye - naya sitmitler; orada kaçakçı ıebeke- hattin Rifatın, ortakları Bürhan Ye Ca-
tipneyince un, minare tozundan yapılmaz. MUlllİ,fTI Mektapbrİ lerile anlatmıtlar ve Bulgaristandan libin ikiter sene hapislerine karar ver-
Un olmayınca da ekmek alçı hamurundan yüzlerce ton kaçak ıeker getirterek ite di. Üç suçluya (114,750) lira da aiır - ı B ı ı d k L f Son yıllar içinde Kültür Bakanhiirının d B 
yoguru maz. öy e o unca a e me~ iati, • giritmİfler diye iddia olunuyor u. u para cezası kesti. Bunlardan batka ha-
kuyrum•na at,.• deamı'ı çekı'rge gı'bı" Lrla- ilk öiretmen kadrosu mütemadiyen dol- k 1 • . d T" k' 1 muha . 1 • f d S li 

·- ~ • D • • • ıe er er ıçın e ur ıyeye ge en - pıs ceza annın m azın an sonra a • 
dıkça hrlar. makta ve yemden çıkanların tayınlerın- . 1 . d h kk b 1 d irundan Sa h tt" R'f h K B'" h Ad 

Atalanmızın: «Ne ekersen onu biçer 
sini» diye bir sözleri vardır. Tarlalara ha
va ekince fınnlardan buhran biçilir. 

d k•. lük' kil • .. . 11• cır erın e a ı u un u. • a ın ı a n onyaya, ur anın a-
e uç çe meaı uzerıne, mua am • 1 ·ı C l'b" N"id •• d ·ı t ·ı 

k 1 · · ilk .. • aln 'h lihattin bir çok muhacırler e paraca ı - naya, a ı ın ı eye son en me en e me tep erının uç aeneu y ız nı a- .. • • 
• 1 k b k l b kt l · gilidir. Suçluların avukatları muekkılle- ikişer sene oralarda ıkamete mecbur rı o ara ıra ı mıt ye u me ep erın ki • 

Bunun önüne 1reçmenin çareleri de, 
hepleri kadar basittir, kanaatindeyim. 

* 

d ti • d it ı t ş· d'k" h 1 rini müdafaa ederek, suçsuzlu arını I bulunmalarına hüküm verdı. Mahkeme a e erı e aza ı mıt ır. ım ı ı a • ı . • 
ae- d "k" 1 t b ld "ki 1 · d b" t ileri sürdükten sonra seçen cebede ıd- I masraflarına da suçlulara yükleda. Ka-e, ı ı ı an u a, ı zmır e, ır ane I . . . 

d Ed• B Ad d ı k ·· diasını bildiren müddeiumumi de suç- rar kabılı temyaz oldutundan h6k6m e ırne, ursa ve ana a o ma u- • • 
7 il• kt b" k 1 t luların beraatini dilemiıti. kesbi kat'iyet edıncıye kadar suçlulann n_ı __ _._ - '-li zere mua am me e ı a mıt ır. k b"I ki . . LiJd• eli. 

utl&U1'Öy emruı - Y• Ye asabiye lau- Dünkü duruımac:la be§ suçlu da hazır serbest bara ıla ı ece ermı u il' 

laneai eczacılanndan Ihsan: Yanar sı·gara ile - Bu ııidifle ekmek, pahalılığının sem-
- ••• ,_. ......... 1 .... 1. 1 ............. . -- .. . .. .. . . . . . ·----------

bolü olarak azizim. Bu1rün, zenginleri tas - Uyuyan Adam 
vir eden muharrirler, onlann şampanya 
'banyosu yaptıltlannı yazıyorlar. 

Ekmek Sıkınhsı 
Yakında, bir lokma ekmek bulabilenler, 

fllIJlpanya banyosu yapanlar gibi parmak
la gösterilecek, ve kitaplara geçirilecekler. 

Ekmek, et gibi olsaydı, birkaç yüz okka 
alıp kavurmasını yaptınrdım. 

Çünkü bu gidiıle, kuru ekmeğe fit ola 
cağız ama, aylığı yetiıtiremiyeceiizl 

* Cihangir, lflk aparbmanı, Mahmut: 
- Şarbay: ıEkmek pahalı deiil 'buğ

day kıt 1 » demi~. Bence bu: C!Elbise pahalı 
değil, kumaı yok hı demiye benzer. 

Fakat bence, ekmek pahalılığının auçn
nu belediyeye yüklemek hahızlıkm. 

Çünkü ekmek pahalılrğını doğuran ma
IUın sebeplerin ortadan kaldırılması. bele
diyenin Alihiyeti ve iktidan dahilinde de
iildir. 

Bir Dolan~ırıcı Tutuldu 
lbrahim adb birUi dün Tahtakalede 

Bay Muataf anm zarfçılık auretile ( 30) 
liraaanı dolandırmıttır. Müddeiumumi
lik lhrahimi te•kif ettirmiftir. 

Evvelki gece saat ilçe doiru Feriköy-

de devriye l'ezen polis memur lan bir (Bat tarafı birinci yüzde) 

evden dumanlar çıkhimı gÖrmÜfler; yarııı kadar ekmek çıkanyorlar. Çün
derhal eve aiderek duman çıkan odaya • k kt • 
kotmutlar ve orasını alevler içinde bu- kü arttırdığı bet bın e me en erteıı 
larak yangını bastırmıılardır. Bu oda-, günü açıktan (50) lira fazla bir kir 

da toför Yqar İsminde biri yatmakta temin etmektedir. Dün tehir mecliıinde 
İmİf. Y •tar aisara içerken uykuya dal
mıt ve yangın o yüzden çıkmıttır. bu huıuıta bir takrir verilıni,, zabıtai 

belediye talimatnamesine bu halin önü-

nin tetkikatı üç, dört ıün daha ıüre • 
cektir. 

r 
1 Ekmek Bugünden 

itibaren 
13.5 

Şıhir rteclisinin Dun:<U 
Toplant111 

ne ıeçecek bir madde eklenmesi isten- l.tanbul belediye.inden: /irinci 

Şehir meclisinin dünkü toplantıaında 
Silivrideki Korf allı köyünün adının 
Cündoidu köyü olarak deii,tirilmesi
ne, baiıraakhaneyi konturat harici İf
gal eden kiracıdan bin lira alınarak 
sulh olunmaaına karar ~erilmittir. 

mittir. Bu takrir icabı yapılmak üzere tepinin altıncı çarfCUn6a •ününden 
tarbaylık makamına havale eclilmi,tir. itibaren e~melı on üç baçulı ,..,.., * Francala on yedi lruraffur. 

... Belediye ikinci nevi ekmek meselesi-. L_. _____________ __. 

..................... 1 ••••• 1 •••••• -~· .............. ·------

Tramv1y Çrırıtı 1 Halkavi KUtUphanesi 
Karaköyde caddenin bir taraf'ından Yeni ders yılınan hafl•m•aa münaae-

. ftırdivenden OUştU diier tarafına geçmek iatiyen ihtiyar betile Halkevi kütüphaneci fasla rat • 
Tepebatında Uncu çıkmazında Sul- bir adama 122 numaralı tramvay çarp- b t .. • ba 1 Kn Ü h 

• e gormıye f alDlfbr. ut p aneye tana adlı bir Musevi kadını evinin mer- mıt ve batından yaralamııtır. Yaralının 
diveninden yuvarlannuı Ye ayatı kınl- 1 Papbahçeli Mahmut isminde biri ol -ı devam edenlerin hemen hepai talebe-
mııbr. J duiu anlaıılmıtbr. dir. 

P•z•r Ola H•••• a. Diyor Ki ı 

Posta 
Poeta memurlarrndan bir kJSllll 

bere kursu görmeğe tabi tutulınutl 
kun Beyoğlu tubeainde açılınJlb'· 
dan maada diğer günler iki ,..a 
mecburidir. 

* * • 
••d•llna Ve Portak .. 

Bu ayın on be,inden itibareO 
ve mandalina aatışlan halde 

••• 
Evkaf, ramazanın yakla 

r6 camilerde hazırlıklara bat 
mazan bu ayın 28 indedir. 

• • * 
Ticaret Odasınuı Y 

Bir Kararı 

Boruya yanlıı malumat veren 
dan aonra, fiddetle cezalandı 

• * * 

••• 
Millet Mekteplerln• 

Var MI? 
Şehrimizdeki ilk tedrisat 

millet mekteplerine ihtiyaç oluP 
hakkında incelemelere bat 
tice Kültür Bakanlığına bildiril 

••• 
AbdDrrahman Milel 

Oluror . 
Açık bulunan alb aaylavhk ~ 

liateei hazırlanmağa baıfanınJtb'° 
da Abdürrahman Nacinin bir dl 

aetirilmeai de kuvvetle muhtelll 

• * • 
Yeni Tarih Colr•ffll 1 

Ankarada hazırlaklarile u" 
tarih ve coğrafya fakültesinin 
ikinci teşrin 1 O da yapılacaktır• 

• "' * 
.. hrlmladekl Epafa Of 

Atanıror 

Ankaradan verilen malUın•~ 
tanbuldaki vakıf itleri 1stanb&1 
ve Kadıköy olmak üzere üç 

dürlüiü tarafından idare ediJeİ 

••• 
laveça 300 Bin KllO 

•broruz 
1 

ı. " " 1 uıııudl veç tutun monopo u 
M. Hold AloffÜn baıkanlıiu'b 
dün aabah ıehrimize gelmiftİ'• 
rada lnhiaarlarla temasta b 
veç için 300 bin kilo tütün 

• • • 
8ana-ryan Hanı H .. I . 

Ankara Temyiz mahkenıetl 
Hanının hazineye intikali hakkı 
n tudik etmiıtir. 

• • • 
tHepçller Te9kllltl~-
Hük6metin tavuautile ,._.-~ 

kedere ihracat malı götüreO 
nin bir araya toplanarak t 

mua kararlqtınlnuftır. 

Hasan Bey - Bay garaon, evladım! 
Bundan sonra ıizin zanaata pecek olan
lar için bir mektep açılıyormut- · ' 

. . . Orada, ıinirli, titiz müıteri1e kartı 
naııl muamele edilecejini.. 

lamarlanan ,eyleri büfeye aealenir
ken müfterinin mizacına ıöre tabir kul
lanmayı öireteceldermif.. 

Garaon - llibi, Ha .. n Ser~ 
tebi, müıterilerle patronl-': :fe, 
daha iyi olur! Biz mektep!i. 
olaak, sene ikiıinin araam 

' cak deiil miyiz? 







SON- POS1!A s. ' ') 
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HARİCİ TELGRAFLAR 1 VE 

IBIU tGfü~ 
• • 
Cam Ustura. 

Fransa da 

Staviski Davası 
Uzun Sürecek 

lnıalinde 
k u:llanılacttfc 

1 
C 

Bir ca$ parçasuwı ne Yeniden Üç Davacı Daha! 
anıdan _u..o;,.an11 Ç kb 

kadlll' lieekin wu---- o t a 1 
Ustura . • biliriz- Fakat r ay 

hepınuz • • et hak· 
!İrndiye kadar ı..:- kimse c:amıP bu hasia· Paria S (A.A.)- Se111e cıaay ı 
ı d • . ·~ . ·~:.ti Son • diln nisbeten kalabalık huzurunda 
ın an ıstıfade etmeyı diifU"""·~-· ew 
2aınanlard ç k ı akyah bir fabrikatör, Staviski davuma baflaDll§ttr. . 
L• a e oı ov bir d "k" t .. en ittaham· ı 
uır çok tecrübelerden aonra caınd• Dünkü celse e ı ı ıaa sur 
Ustura bıçagı yapmağa muvaffak ofmUflur• naıne okunmuıtur. 
Bu bıçak, çelik ustura bıçaldamad- daha Yeniden 3 davacı çı~ığından. dava 
aert, daha keskin ve daha clapnıkhchr· Çe- bir aydan fazla ıürecektır. 
~alo akyala fabrikatör bunwı.. nasal imal e- Heryoya h~umlar 
dıldigini gizli tutmakta, fakat ba cam w· p . 

5 
(AA) Herriot'nun pazar 

l b · f ti arıı • • -~ra b çaklarını yakında pek ucm. ar ıa a ünü Lyonda"vermİf olduğu ıö:)'leYİ §İd-
P1Yaaaya çıkaracagını söylemektedir· :etle tenkid eden Echo de Pam pze· 

* teıi diyor ki: 
t e- < Bu söylev bir skandal ve Fransız 

A Amerikada, ndiana d 
GÇ gözli l tinin Soutfı Bene bol§evizminio lehinde bir propagan a 
bir hır•ı% Y~~-..ı lnı'81S111 biri, .. t • "d" Siyasal tekamül tahakkuk ._ 1....._.e, ıos erı§t ır. 

J:leıttrinlerden birinin evine airİP buJabildiği etmektedir. 

1 Ü ·l"Çe Nasıl 
Yazılıyor? 

lngilterede 

Partiler· n Yeni 
Namzetleri 

Yeni Namzetler Arasında 
Tanınmış Ricalin 

Kızlan Var 

H. hm ılı Suleymıuı Naı.if, h r elı k len· 
tııı ıııın degıl, fakat clıne bir kal nı gcçı 

Ten herkesin turk e) ı dıl olma an ık r • 

Londra 5 (Özel) - M•htelif partiler 
Avam kamarasına intihap edilecek 613 
meb'ualuk içiu nanıaetlerini ilaa ehnİfler -
dir N arnzet rin adedi 1 l4S tir. 

Hiikinnet partisi 585 naımıel göstermif· 1 

tir ve .bualardan 51 1 i nıuhafazakirdır. Mu. 

balefet putiiı...t de. 760 namael göalermİf· 
lerdir ki bun.lardaa 552. si amele partisine; 1 

154 li.bual 11.rlİye raens ptur Diser nam • 
z.etler miialakil amele ve mü takil liberal 
partilerindend ır. 

flatvekil Baldvin de dahil oldugu halde 
hükumetin ıo lerdigi namzetlerden 38 ine 

mukabil, muhalif p~rti tara ından hiç nam
zet gö t rilm mİftir. 

40 se~denberi ilk defa olarak meclis 
rei ıne karıı, kendi dairei iııtihabiyesinden il u başUı.gıtNr 

lı.r bır iı olm d Dl ladı. ııc.a...""'"'' 

t,qtiin rnUc:evJıeratt, gibniit takmıbınm dve. il 
"' b-----1- a . n..1g .. isla11 • 11nettar efY.ayı ........... ftıklll uınuua 89 
le bek il"•" • apan 

B~ok 
nıubalif partiye ~nsup bir namzet aöıte· 

Alman U..e den yanlı derlemeyi bıraktı 
aa til n1mittir Namzetler arasında Loittorç, 

Fa t btıgun böyle bır su bl ılı a ]uzum 

* la Baldvin, Makdonald, Tomas, Leydi Astör S b bi d 

G• Şa • ar e, ô nele. d ye aldı aşa 
bod l ........ e yıa rı sibi taattmt19 ricalin. oialllan ve kızlan ha- dal.' b •p ...... ada, El Po a .ı na "' ya enziy n ül' atıd nn 15 

-·, lunmaktadır. 
Ramon tJ.aes ismiı1de tel ele ık sık gönilıne 'dır: 
doksanhk bir ihtiy•, m~- y alanlamyo-r. irin lttıdatlar meeelen < Fıl"n adam bir gün para ının çalında. 

rası b b.ı.ile kawp eta:ut Londra S (A.A.) _ Wmıton Ourchill ğını goniyor ve bunun falan kadın tara nı ırakacağı akra aka Sof 5 (A.A )- Bulsar ajansı bil- fından çalındığını s nıyorf 
~e bu kavpnm verdiii hiddetle ba ya ya • • uh yye.I Al • verdigi bir söyle.de c:lemiftir ki: 
'- '"'--~'-- t. d" • • Bulaarııtanın m a Naaıl, bir dıl su ba ı aram h-LL 
"'0 farak biriktird1::.c (6000) llrayı uaoauO ırıyor. ~ • bl k • Versay muaı..desinin 1*.~...::.u irki bu. --. 
n.I;.... __ • ag• • • _..._L-ı--.. m- manya • Lehııtan • Macarıstan ° una --. 'ar mı yok mu? .. 
~ alrp eve ırebrnllf .., __...... • • • ·n bazı devletler tarafından Nltmzet .,a.terllen MMldonalchn dutJann harp edilmeclen kalcLrılabileceğini 
lötİiniin önünde atete. ....... cap c:arır güf~~ açılmakla olduiu hakkında ya- kazı lfb-1 dütunmÜyorum. M. T. Tan 
'Y~ı..ı.. n us. yapı • U--1- Ş k H•...11 el 1 

,...... . ........... hancı .azetelerde çıkan ,_yaalar tama- 1 - ar - s er 
· · · · · · · · · · · · · · · · Rusyada talyada Moskova s (A.A.)- Sovyet hudu • 

Çlnde GUmU• Par• Meselesi men hayalidir. dundaki son hi.diaelerden dolayı Sov· 

londra 5 (Ösel)- Ş.npa,.dan bil· SatkastçalerınMUftaltem.~l~rl 3 Kı·,ı· öıu··m Ceza- lngiliz MezarlıXrwna yetir tarafmdan Japonyaya v rilen iki 
di 'Id"•. .. ç· deki ecmıbi banka· Sifya S (Özel)- Sorguları bıtıulen 5a notadan ilkine Japon Dıt Bakanı H rota rı ıgme gore, ın mahk 1 · 
ları, hükumet ıa.ftndan ne,edilen ye- auikaat auçlularının eme er ne•· Çarpıldı Çelenk cevap vererek hi.dieenin Sovyet top 
ili k !~ mevcut -"-ü· ia- yıa sonlarına dojru baılanaca ır. sına raklarında olduğunu bilclirnaqtir. s v 

anun mucUHDae ...... :ı:- • d h · d'd 
taklarını Çin hükumetine teslim edip Efkarı. umu~ıye almaakşım ~ en mu- Moskiva S (A.A.)- Baku hakyeri, yeti rin mütterek bir tahkik komit s' 
'bni eri hakkında henüz bir ka hakMDe ıle alakadar o ta ır. ..,;w; ''-ilMI.. ~ .._.,...... " Y qayan)arın Nankör• kurulması hakkındaki teklifine Japon· 

tar verm mitlerdir. Çiıı hfildimetiaüa iki Mefllul Ceset- mapHl11nıun :t mulaaaelıııeciaini ölüm9 lüğüne Rafınen. •• ,, ,. cenp 'Nrrnemqtir. 

k • 5 f 5 (Ö l) Türk hududuna ve bu nıajazalarm idarecilerinden 11 1 • 
teda ı be" yu""z milyon dolarlık aiıt 0 ya ze - Roma.5 (A.A.)-S&voia -..ı.-.:..erı....ı ••llz •ll•lerl ıa-.,.dan 

T 5 "I d k dan Mlad no- ini de 1 O senedeA iki seneye kadar hap· vw.urn ---, •• ••• 
Paı-a çıkaracag·ı söyleniyor. yakın vı enen aauın 4/mayıa/1917 de bir Alman den=--••- A 1 1 

Vo köyu"" yanında hJçaklarla öldürülmtif se mahkum etmittir. ._. Jrt IJOr ar 
ıemisi tarafından torpillenen Traoayl- Load 5 (AA R 

a ad.ki •yu9turyaltlar "ki erkek cesedi buhınmuttur. Gazete- L_.... • •ımen Teclın vania gemisi feliketiade ölen 200 lnaı"· ld b~a • • - öyter nj n ın n 
,.. 

1 
b" h ı · ·ı ... ,.. 0 a 1&'1 ır hahere göre, bir çok fnailiz 

b• 1 ce••derin tanınmaz ır a e getırı • Jiz asker" · -"-. 1 • 
Vıy na 5 (A.A.)- Buraya gelen ır er, ..... bi d 1 __ ..ı• .............. uwı ,,_ .. p mezar ıia fU İba· aileleri boykotajdan ve harp tedbiıl i 

ı .ng•!_.ıen hüviyetleri tee t e ı e~t· ~ ,..... re,..· t L!'...:tL bir el 
~l1rrafa göre Avusturyadan siyasa se- en nıu apy11a ._..,._ ç enk lroymUf• neticeıi olarak İa§e müıkülitından kor· 
L • • ;ı.: .. 9 bildlrjyorlar. Varıova 5 (A.A.)- Alman büyük el- lardır: k k l aJ d 
ııııeı>Jerle ayrılarak Almanyaya .. llmf ....- T"" • · d M ı k ·r d • ı · b k ara t ,. an ayrılmaya karar ver· 
ol b"" .. }ip Maktull..ia Tiirk oldaklan ve ur- çıaı e ot e ı e 1§ •t erı a anlığı < Yaııyanların nankörlüiiine rll&'mon mitlerdir. Tatili geçirmek Üzera ltalya• 

an Ve şimdi orada bulunan ~ k" _ ... -mek üzere iken ö1duriildük· müıtepn St-ı.ck bir Almaa • Polon• Gazetelere göre 30.000. kı' .i.. ı ·ı· d ..ı_h 
9 '-'at ı · · · t · den itibaren ıye .. - .-.,. · rul · • 1 · ' :rr Dl'I • an u. • evvel çıkmıt olanlar da dön· f\ urya ılara ıkıncı eırm • . • 1 . anaJmaktadır. ya tecım a qmaaı unza etmı~ erdır. mezarlarını ziyaret etm" tir . ki d" 
lınan vatandatlıiı hakkı v•ılm11tır. erı ı • "" • s : w" ' w = = z ' :x • s lf • rnıyece er ır. ' 

~ ==- !$!! ezsxHsı f T 'o34 ide akıl, fikir bırakmadı ki. işimdi sorarım sana; bunun sonu nelturu)ordu· 
5.11-35 H 1 Birdenbire,~ k~n~ tugunu. ha- ol cak} Nereye Yaracak~ Sen, bunda - Hele. Pakize, yahut t Hur· 

tırlamış olacaktı ki sesmı ktsıverdı: çıkar yol rırftrüyot' musun) G · ··ı ·· l b" d k k l • 
e~ ' onu > e şoy e ır o W1aca 0 salar •yr N L 1 fi'- ı - Aman duymasınlar. Zekiye ile Cıpraımı benzittı çak ki k b . 

n ı; KLl c b J-i• Huriye ~v~e. . . . . mı ~larmı çatnu~~. me a ya ar- z~::~:;~~::i:tg::;y:~i.~irse. i te Q 

ti - f.1'f' 1 •• D~nnı sd:arak kınayelı kinayeli - Ben bunda çıkar yol göremiyo- .. 
- _ Eeeey ... Estafirullah ••• Yine ha- homurdandı: rum ... Çocuğu, ati YorulmUf gıbı durdu. kesik kesik 

M~tfağm maıızarası, bana de~et fakanlaram tuttu... - Pakize, üç gündür yok ... Boga· Durcla ~ koynuna koyc:Mı: nefes alıyordu: 
~ışti. Kap kacak.. ~ffannm alb .; Elini ı.na, uzattı; • ziçinde oturur, bir mektep arkadaşı - Y oo .. Bw. dünyada olmaz ..• a· - Zekiyenin şirretliği, farfarahğı 
)tj~ara:. yığılan ~ı ~~ _ .a;r ciıara ver •.• Kalın ~ oJ8:8, 'Yar, ona gece yatısına gıtti ... Gel de tamazsın ... Biı-kere, hen ram ollDalll ••• malum ... A1lahım rabbim, birbirlerine 
a 11 goz kodwtaeak kadiıı .ipcaiim•·· Merak}andım. ellerim tıt- kızma ... Yaz olsa, neyse ne! Kışın ~ Alıştım ayol... iki saatcik yüzünü gör- ~ler aöylemiyorlar, neler! Onların ba-
~ .. ~-~ların hepsini Ihsan abla. mı y.ılr.ıya- . cıgara auamam• gaz -içlerinde ne var... D~nizin ııııınltı- mesem, içim yana yana göreceg"' im _.._ ğırtısından çocuk ta korı~ay 
._.1 ~ rıyor, "' . • .- ıan e>r mu, o 

it L~· \lerdiiim cuprayı y.aktı. yıwınu sım dinle, otur... lıyor... Çocugu, bana, bı.rak· ben da batlamayo "'la H • 
lll81l bl __ 1 __ ~~.,.,. • bak • . ' • r mu ag mıya... ana 

le t. na a. gaıD8'UJilRllf - • ı.. _1_ bıınıflturarak çektı: Sesini, büsbütün yavaşlatmıştı: tıgım kadar bakarım! Dıyorum. ._ .. al' yerlerinde ıh b' .. d 
ualun ·---'-- v •. .-..: ... üadınQlll "" -ır k k Ş b b z k' h ..ı_ ......- , esna~ ep ır agız an >-ıka ıy.unw. a.ere- .. b di. _ 8lı hazırlar da pe sı ı canım... - imdi, unu ırak.ahın... Sen, e ıye, u.a&ua..razı olmayor ..• Hani, bağırırlaT ... 

)it nrnış ÇOcuk çamllfır~ .:1gı ~ Kesik JCesik öksürdü: derdimi dinle, benim... analı babalı bir evlathlo: olsaydı, kolay El" . ha: 
iat';; ~~la. onlan, daha. ~bil - Hep bunlardan ipemı gi>güs il- Agzını kulağıll'W' Y8Jt1ıŞltrmat P,itli: bulunurdu. Aoaanun yah..t babasımn ını. . :vadıa. ~~yo.iu: 
a.- gıbı korlaa korka itti, banaı yer I 1 · e tutulur ölürüm. Siz, iyi daya- - Bu çocuk ıııimdi biz "m elı" · • yanına bırakırdık, ietedig-imiz zaman - Bbıint e'Ydelrimn yanında, o. bır 
~ll • et ertn ı ' T mızı, • ı • ba) B" •• b 1 

· nıyareunur. doğrusu... kolumuzu bağladt. Zekiyeye, bir iki gıder görürdük.. izzet iktam al, getir; şey mı ~ca ır gun, u unup ta dan-
d - Ah, bugünlerde. eeni pek ara- u,__ ·ıcayet edij'Ol'o hem de ~rin hayırlt k .. met çıktı .. Çıktı ama Zeki- *>111'8, sokaga at... I«neh .. or konu komfU, bizden yaka 

1lll. . . rıcıu şı ' C ailkiycnlar Hani le elim· · lnı 
{eslMie çekiyordu: ye, gemi azıya aidr. &n, <<Gonul >den ı~rasınıa dumaelaıma d..a.. dal- · ev en ızın ° aea. 

Ses~ni Yavaşlatmıştı: . ne Sa iki renk olmu(I, handiee üç ayrtlamam, dıye tutturmaz mı? 810 baktyorda: baştmı alacağım, tası taragı toplaysp 
- ö bu ald ki - qın d . ·---LI to ~le bunaldımı öyle n ım na ·recebin: çocuklara uymak, E'.gıldi, yüzüme bakıyordu; -Ne Y4rdm. ne eeıdea, dedik.terine enıUıŞırı ~ara taf1nacağım. Sağ 
l'ttıa... otuzU ~r mı~ ~ biri bana; ce- -OJaolar oldu mu, şımdı? el adamı, döndWc. Ç~ biıtyuk olsa, gece ya- olaun)ar, biri, aöz dinlemiyor ..• 
O da, kerevete, yanıma oturdu.: -: =em ki ... Doğru söze, kimin evlltlık ister mı? Hem, n diye alsın? .. tıu :mektebine verirdik. O da olmayor.. YM>aş aöylemeeine. rağmen COflr.un 
- S:n, benim canım ciğerimsın... :: demeğe dıli varır? .. Ah, oZe~iyenin ~z kesilmek U.zere iken bu yüzden Ne yapacag~~ ve harelııetli idi• 
l<ulagırna iğildi, fısıldadt: . hastalığı yok mu? f~e hep benı şaşır- nı an bozuluvermez mı~ Güler misin, El · dizime koymu tu - Çocuk, Pakizenin, Huriyenin et-

.. - ( <'.:;önüh) ü seviyorum. sevıyorum zı'hı'nlerimi çelen o, oldu. ağlar mısın? _ B r fanda dolA-.--L oluyor ç le 

.. nta d rtlere tan, El' d k. h -y-ı:a.K: • ocu ' 
t" .' onun yüzünden başımız e Elil göksüne vuruyordu· ın ı azır cıg r )ı man 'imek, okşanm k İster, Pak" nin, y 
..ı ltclı. Ne ıni oldu? Sorma. Neler olma· eA lı'· Ba-L~ bir seye benze- .narına baıtırdı · 
~ı ~ B I - na 11. • • ~ hut Hurt} enin inirli bir z manına r t 
C"'' u gidi.le de daha neler 0 maya- . Bir vandan yavruca n h ta- - Buna lunm , 1 d 

"'il; • • mıyor. · · .,. ı rnı, hemen Zeki} eye ı,-~rı 
on.inen köy, kılavuz ıstemez. lıw ... ldum sonra da gün rce, h f- bun dost ta J r, d m I ~· 

Sa du· gına uzu ' 1\1 _ı_ · la or ar : Aman, al piçini! Ayag"'ımı n ruğile basına vuruyor · tal ormedim rcaı g çını o c ktt ki koynun 
- A 1 k Raz O l çocuk. arca g d L • • '- d altında do1 ··~ıp durmasın ... 1 tes o za 

8 a iy .. • n ar lk" k l nu yana ~m•ftı · an p "et mı ç "ar ı, cı "':\' 
e11 d · __ ı_ı--Ja uk. ı 0 u _..- ra sarmap Zekiye de l...--· akl 

ol ıı çocuksun? Çoc~ çoc -Af Bir anaı bu kadarına da nırıba ladı: :u~· ~r arı açmıyor 
~ur ınu? Olunursa, böyle olur. ? y vrucağın hastalığı. hasr~ti, ben- -Acı, acı, acınacak hale gel ••• Peki 
"-.ek rner.aklwımı.a.tı. acY.itdİI mı 8 

1Ar1',asa varl 

~t etmiyerek, evin Ç ıguu 1 
köpegj de çalıp götürmüıtür. 
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Taarruz Durdu 
1
,- ·SON DAKİKA·· 

F t 
- y -:;- 8 } d TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLEıtf 

ır ına, agmur aş a ı ' _ 
iki Taraf Hazırlanıyor Zecri Tedbirlerin İkinci Listesi Hazır 

ltalgaga Mal Kaçırılmaması Jçitı 
(Baş tarafı birinci yüzde) lunduğu sayılan Tigre cephesi komu -

imparatorlarının tabiyesini sadakat 1
1 
tanı Ras Seyumun kuvvetlerine iltihak 

le takip etmekte olan Ha betler gerilere etmektedirler. 
doğru çekilerek toplanmakta ve arka- /talgan Ordularının Vazlg•tl 

Yeni Tedbirler Alınacak 
ıfa münferit asker grupları bırakmakta- Asmara 5 (A.A.)- Havas ajansı 
dırlar. Dün Makalle'ye doğru yürü • mn Tigre cephesindeki aytarı bildiri -
mekte olduğu bildirilen Habef kuvvet- yor: 
leri ortadan yok olmuf gibi gözükmek- General Dalmazzo'nun kumandası 

18 ler Komitesi Bugün T oplamyor. Almanya il• 
Amerikanın Tetbirlere Iıtiraki Çareleri Aranacak 

çevrealerde aaoaldığın• dft 
Habeı hUk6met1 tarafın dl' 
nanaal yardım dlletlnlP r• 

altında bulunan yerli askerler, Maso- Ô Lond.ra S ( ıel) - 18 ler 
Harrar V• Cicikada bev yakinindeki bazı köyleri ifgal et-

tedirler. 

Komlte&l yarın toplanarak Tail 
Diğer taraftan Harrar ve Cicika'ya mişlerdir. General Mariotti'nin ku .. lkt11adi Komit• tarafmdan ya• 

da Hab.,.. takviye kuvvetlen· go""nderı·l- mandasındaki kol, Makalle'nin 50 ki- b 1 -. pılan azı tekli ve tanlyelerl 
meye devam Olunmaktadır. Çu .. nkü. 1- lometre berisinde bulunan mevkilere t•tkik ed•ceklerdJr. Bunlu m ... 
talyanlar Ogadende yava.t olmakla be- yerletmit 'bulunmaktadırlar. Negach .. yanında Kanada D•l•ıeıl tara-
raber sistematik bir tarzda ilerlemekte- Maineıti tepesini zaptetmit olan Santi fından, ltalyaya kGmUr ve çelik, 
dirler. ni - Biroli kolu Agoula'ya doğru yürü- pet.ıol •• d•mlr lhracmın mene• 

Ad B -
/ 

l mektedir. Bu kol, Bet - Mariam bölge .. 
ııa 0 ı•• ıinde bulunan Adeabaghe'ye timdideiı dllmuine dair yapılan teklif de 

Asmara 5 (A.A.)-Adua bölgesin- varmlf bulunmaktadır. ·vardır. Komite bu teklifi t•tkik 
de, Maravinia kolordusu Adiabo'ya Köse Şeytan : _ Ya Şeyh, dedi. Bu nsizll" edecek •• bu huıuıta Almanya 
doğru ileri hareketine devam etmİftİr. Adigrat 5 (A.A.)- Röyter ajanıı Y• Amerikayı da bu memnulyete 

ltal11an Ta•rrıızıınıllı H•d•Jl ayları bildiriyor: . lıtlrall ettirmek JOlların1 uaı-
Roma 5 (A.A.)- ltalyan taarruzu- General de Bono ile kurmayı, ita). tıraıtıracaktır. 

nun hedefi, Eritre cephesini Tacaze yon ordusunun ilerleyİfİnİ takip etmek Komite bundan maada ltal• 
nehri ve Aksum güneyinden' Dankali- ü~ere Adigrat eüneyinde birlqmitler-' yaya karıı alınan zecri tedbir• 

d M li d 
v k • . kil dır. lerln mUeuir olabilme1l için, 

e usaa agmın mer ezını teı et-
tiği bölgeye kadar uzanmaktır ' Haussien'i İfpl etmİf olan Santini Uluslar ıoıyetHlncle Aza bulunan 

" il B • kolu ilerleyitine devam ederek Negoıh deYletl.r tarafından, bu ıoıyeted• 
•o ar ozalmuı · · · mıusta tepesme varmıttrr. Aza bulunmayan devl•tl•re ihraç 

Asmara 5 (A.A.)- Geçen gece ya- iı l v .. ı. edilecek maJlar hakkında da .. ·· kr v 

1 
a 11•n AartUfunı 

ıan sure 1 yagmur ar kamyonlar i- Lo dr 5 (Ö 1 . . lnceleıtirmeler yapacak. ve bu 
çin yapılmıt olan yolları bozmu t B n a zel)- talyanlann ılen 

f ur. u h k t" · M k 11 12 ·1 k ı d yollarla ltalya7a mal ka .. 11alm•· 
yağmurlar, mevsime nazaran bir iatİı· are em~ a a eye mı a a ur- • r 

maıı için almacalc t•dbirlerl dll
tllnecektfr. 

Bu . İçtimalarda bulunmak 
Oıere lnıiliz Hariciy• MUıteıarı 
BuıUn Cene'freye bar•ket et• 
mlıtir. _ 

Lbt• Hasır 
Cenene, S (A.A.) - . Am· 

barıonun daha bir takım iptidai 
maddelere teımill bakkaadakl 
talep Oı:eriu• baıırlanaa te 1•· 
nn on ıeklzler komltHlne Yeri· 
lecek olan llate neıredllmittir. 
Kömür mUıtekatının bu llıtede 
yer tutmadıiı tebarUı ettlrll• 
mektektedlr. S6yltndliln• 16re 
eter cevaplar teklifin 1erlnde 

oldutunu ıöıterirae, 18 ler ko· 
mlteal hllkum•tlere bunun tatbik 
mevkime konması için bir tarih 
teklif edecektir. 

llahılerln Yardım Dll•ll 
Cenevre, 6 (A.A.) - Yetk•ll 

dllmHI muhtemeldir. ,,,,-
Habeşi.tan ltalgan tılcllJ 

Kabul Etmtgıeık tfl' 
Adlıababa, 5 (A.A.) ~,"6 

kümet çevrenleri, ltaly•D " ol~ 
anlaımazlıtına bir çlSzt• : ... ~ 
F ranıa Y• lnıllter•Y• 1, .,
CeneYre tanılm koaılt•11~;.I 
rarını m•mnunlyetl• kart 
tadır. ıtİ 

Maamafib, bu çevr•01"~ 
yanın yeni dilekleri tfıb~ 
tarafından kabul .dilellli~ 
den clolayı yapılacak I ~ 
lerln ıonnçlara hakkınd• 1 

ıörünmektedJr. ~ 

Jıalgall• M•kaoıtr1•• ~ 
Roma, S ( A. A. ) --d~ 

ltalya, bDgUa sec.rf t ,ıf. 
mukaYtmet H'f&fına ~/ 

na tetkil etmektedir. muş oldugu teeyyüt etmektedir. Roma-
Dün aababa kartı ileri yürüyü'e de- da~ bildirildiğine !öre mütemadiyen Parti Kamutay Gru- Heryonun Sovyet Dostluğu 

vam edilmittir. yagmakta olan yagmur dolayısile Ma- punun Kararları 
.. Uçaklar Makalle'ye doğru .. .. kalleye giden yollar geçilmez bir hale • F. · d B • d d • k dtll Habeş kollarını görmüılerdir yuruyen gelmif ve 'ehrin önündeki ova bir ça- K Ankara 5 (A.hA.)-ba~!· .. P:ı"ısl ransa a Jr e } o JI' 

. ' • mur deryasına dönmüttür. amutay pupu eyet t gm an: 
Er~tr11lı A•lcerler K11çı11orlar Ordu 48 aaat zarfında İfgal ettiği C. H. Partisi Kamutay grupu bu- fll 

.. Adısa~aba 5 (A.A.)- Söylendiğine mevzileri tahkim etmek münakale i gün Hasan Saka'nın batkanlığında La~al, Halef ini Sovyetlerln Elinde Göt ff 
gore, E~tre İtalyan kuvvetlerine men- temin etmek ve ilerlem'ekte olan : toplandı. Milli idareler, ilk tedrisat, Kendisini Mahzun Edeceğini, Söylell' .,J 
aup yerlı as~erler, kütle halinde kaç • kolla irtibat tesis ederek cepheyi dü : milli emlak, memurlar kanunu ve top· <dıf ~ 
makta ve tımdi Adua güneyinde bu- zeltmekle mefgul olacaktır. rak kanunu kimiıyonları gibi partinin Paris S (A.A.)- Devlet bakanı Gazeteye göre, Laval, '"' 

öze~ komiıyonlan üyelerile Kamutay Heryonun «Sovyetler birliği dostlarm sının idareıinde tahsi b~ ,~. , 

Yen I• o M h f encümenleri mütehassıs üyelerinin ae- nın tezahüratına İftİrakinden bahseden kendisini müteeuir etın•Y~ rm a 0 U a aza çimi etrafında görütülerek teabit edil- Eko dö Pari gazetesi, Lavalin dıt ba- fakat muhtemel halefini ~k 
mittir. kanlığında bazı dostları önünde yaptığı linde görmenin kendisini r 

T eşkilitı Memlekette Kıt beyan•- tekrar etmektedir. edeceğini» ııöylemiftir. 

A B kil
- 1 - • d Karaman (Özel)- Şehre kar yağ- cu·· mhurı;ye- t·çı· Lı· derle' 

nkara Ö (Ôzel)- Memleketimiz- t - t d k" b.. .. ] ... . u eş a ın memur arı pıya e ve maktadır. Daha -?imdiden yerler 4 par· 
e ı utun orman arın «askerrn hır teş- süvari olmak üzere iki kısma ayrılacak k k t t t Od k"" ·· fi 

kilat halinde idaresi için bir kanun la- orduya . ı fr t d ·ı · mal ba~du mb~ş u~:k ıun. v~ omur - Serbest Bırakıldılar~ ... 'h h a ınan c a arasın an seçı e • at arı ır en ırc yu se mıştır. .,. 
yı ası azırlanmıştır. Bu layiha hafta cekt' H" t "'dd l . 2 5 l * . . . . . . ır. ızmc mu et erı , sene o a- .~ 
ıçm.de Ve.kıller heyetmden Kamutaya caktır. Bu müddetten sonra vcq;ifede Yozgat (Özel)- Soğuklar ~iddet ·• At_ina 5 (Özel) - Cumhuriyetçi parti liderlerinden Papa ~.J." 
verılecektır. kal ak . . 1 • · ş hr k w f k iı ,erfl' . m ıstıY.enler memuriyetlerinde enmışt_ır. e e ar. yagmış, a at yer• Papa Anderiu, Komüniıtlerle hiç bir alikuı görülmediğinden, .J 
1 Bu kanunla orman muhafaza me • kalabileceklerdir. de çok kalmamış, erimiştir. kılmıtlardır. y ,• 
murları, asli vazifeleri değiş~emek ü- Bu teşkilat, Ziraat ve Milli Müdafaa .. * .. Lndra S (Özel)- Yunan hükumeti, memleketten tebit edileli~; ':J 
zere askeri usullere göre yetiştirilecek- Vekaletlerine bağlanacak ve blı livanın ~iğde (Ozel)~ Dö~t ... be! günde~- ricalinin 8 gün zarfında Yunaniıtana avdetlerine müsaade ~ec ~ . 
frdir. . . idaresi ·altinda bulunacaktır. hen devam eden sureklı ı:_uzgar ve yag- , Londra 5 (Özel)- Yunan Kralı ıiıilletinin arzuıu üz~ruıe 1 ,il• /. 

: Spor = murlardan sonra kar yagmıya başla • Jorj bugün Yunan halkına hitaben n<f dönmek üzereyim.» cıe.,,.ııt Jıli J 
, .. mı~trr. Kar lapa lapa yağmaktadır. Ya- rettiği bir beyannamede: · Berlin 5 (Özel)- g,..J ,J!I' 

. .,. ğışlar yüzünden ekim i,Ieri gt>ri kal .. uCenabi Hakkın ina7eti ve Yunan 24 ünde Yunaniitana •"'del .M 

T am~şvar Takımı 
Şehrimize Geliyor 

. mıştır. Bir Yunan Uçağı DU9tü, iki Kiti 900"~ 
Tay/unun .Atina 5 (Özel) - Faler üzerinde talim yapan bir deniz u~. 
Zararları tür. Uçağın pilot ve raaıtı denize düttük~ 

. Spor Tetkilitı r..-"' 
.Önümüzdeki hafta Romanvanm en ·Peter uzun h. ti d ık Miami 6 (A.A.) - Tayfun tara -

J • ızme er en sonra art · . · 
kuvvetli bir takımı olan Macar Tamllf· 1 bizimle olan alikaıını kcsmittir. fında~ yapılan hasar ıkı milyon dolar 
Yar futbolcuları tehrimize gelecekler- Peter Türk güreı takımının bir tahmın olunmaktadır. Evvelce haber 
dir. çok muvaffakiyetlerinde büyük rol verilen dört ölüden başka beş kişi daha 
Tamaşvar takımını, Galataaayla Be- oynamıı kıymetli bir antrenördü. kayıp vardır. Yüz elli kişi de yaralıdır. 

9iktaf klüpleri davet etmİflerdir. Ro- . Pet~r hura~an doğruca memleke- Civar mahallerde de müteaddit yaralı
manyalı futbolcular lstanbulda biri Ga- .tıne !ıdecektır: Kuvvetle söylendiği- lar bulunduğu haber verilmektedir. 
latasaryla, diğeri de Besiktatla olmak 1 ne gore ~acarıstandan Yunani~tana 
.. .ki .. b k ' 1 geçecektır. 
uzere ı musa a a yapacaklardır. . .. ç·· k"" y .. f 

T 
un u unan gureı ederasyonu 

amaşvar futbolcuları evvelce de ' tarafından a · d"l · t" 

Bir Köyü Yllanlar 
Bastı 

b d ·· b k . . ı ngaJe e ı mıı ır . 
. ura i:n mu~~ a a yapmıı ve ıyı ne- Türk güreı federasyonu kontura· Rangone 6 (A.A.) - Yandon kö -

tiTce ~ ıı ır takımdı~. Bu yüzden tını feshettiği antrenör Peteri~ ye· yüne, bir su baskınından sonra, yı ~ 
.aksım stadyomundakı maçların ge- rine Finlandiyada e · b" lr rı kalması zaruri görünüyor. t'r kt" n Y nı ır mua ım lanlar üşüşmüş ve bunlar evlere gir -

ge ı ece ır. · b ı ) d K d k c·· ·ı . . . . . . .. mıye a li• amış ar ır. a ın ve çocu -
urefçı erımız ıçın Fınlandı).'O• Gureş federasyonu genel sekreteri ı d d· J ·ı l k .. h r 
dan antrenör getirtiliyor Seyfi Cenap yeni muallimi getirmek larl ~()(~;ık~ ma uzer~ a ~)~ s~p: • 

1924 senesindenberi memleketi • üzere iki üç cüne kadar Fh1laudiva- a~ a ,J .. .. a .. ar en~ere ve - o ra 
mizde.,,güıtc.1 antrenörlüğü ... yapan ya &ider.ektir. yılanı oldurmuslerdır. · 

Mıntak• Ve KIUp Ba,k•nl•rının Seçimi rt'•' ,; 
. T••dlk Edllec•k . 3t11~Af k. pıt "" • Ankara 5 - Beş yıllık spor programını tesbit etmek, elde 1 

• 0ıı / 
yi değiştirmek üzere i kişilik bir komisyon yapılmıştır. Bu ko~ısY ~lıfl_,1 
da iki gün toplanmaktadır. Federasyonların elindeki salahiyetıflk3Jııl~ıl 
ve tam merkezi bir idare tesis olunması. fikri etrafında ınutabı~ ve~ 
Daha şimdiden bütün mıntaka ve kulüp reislerinin, idman reıs. )(ıır'' 
nın, idare heyetlerinin, genel merkezin tasvibine iktiran etfJlesı 
rılmıştır_. 

Çık.,,~ Piyango Hangi Numaraya •• ıeı:,t, 
Ankarada yapılan bir İspritizme tecrübesinde medyorn bu çı1' ~ 

yare piyangosunda büyük ikramiyenin 2·11 G numaralı bi)et:iletİ 31~:1 
söylemiştir. Tecrübeyi yaptıran adam Ankarada bu numaralı 

1 
t5tı:ıııl1" 

Simdi merakla aym on birini beklemektedir. Bu biletin 3 parças 
diğer parçalan Boluda ve İzmirde satılmıştır. 

,;, -- & • , • ...- ~ 
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Pr•n•11 caıuı t•ı· 
lııllltında Kerıeaı· 

ral D11pon büyOll 
auharelıle H••· 
atada Alaan erıi .. ••cl• lıla••• 
•4•• ltltla •uba7l•n• edlanaa; 
•er•cl• •• k•ç tarlhl•4• .ıetıi•k• 
lanaı ltr•n•lttl •• lıefılal • 

••*• bllll••· 

Hu tllht kötrtl 
1 

•:rnı blylik a ,. · ·~'"J\,;~ 
te ört pa çaya 

1 
•yır p bir 
b•Ç y•p•· 
lılllr ID 1 • 

Tepe Yelkenlerl 
Yelkn rrmilerl•de tepe yelkeni deni· 
len yelkenler dırt·fln en lıt &< amıadakl 
yelke•ler ol1na1ıp A. B. C. lınretll 7e'• 
kenlerdir. BuDl. r Oıerl•d• daha dört 

lnıt yıllcH vardır. 

Ge~•• Wlme· 
cemlıu h! ııu 

2 lılebe H 7.1 ef• 
fala her Wrtae 

111 Ura ıiltlr .. 
r•lıı talıı•fa edla 

kiliH Kopeıılı ~'la Heluoo l llır .. çdar ~lr ••· 
t•kliııde yapılmıtlir de; btr •tul; bir 

ıie eJ•I•• eilu 

Deıılı Kısı 
mı; dealı ... 
keti •I? 

Arab •laıı de· 
nlıılerln4e lıa• 
luı •uyun lı
t .. de n lıola 
beat•:r•• o• 
"•••tl•n ile 
kalaç at•rak 
ylHa aı.11 ••h 
laklar tıpkı lıııl 

•••a lıle111•• 
••lotedlr •• 

........ , ................................... ._.4~ı•l•l•IHl~IHIMIMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ......... iii;""jŞÇi 24 Saat içinde 1 Şu Garip Dünyada Neİ~r 
Milyoner Ol u .:,::.;~ ~:z:·~~~;!~~ .. ~ 

md.U.. (2) yıldanberi Cak ~lb" •ılam 

Hartman F ritch is • 
minde genç bir Al· 
man neferi 1914 

E~in Bodrumunda Tesadüfen Görülen 
Bir Maden Damarı 

.,,. ••,.v.f Molleen isminde bir 

adamı aramaktadır. Bulduğu takdir
de ona uzak bir amcasında kalan dört 
milyon dolarlık serveti tes1im edecek -
tir. Fakat Cak Molleen gazetelerle ya
pılan bütün ilanlara ve hayatta oldu -
ğunun da yakinen bilinmesine rağmen 

yılının son aylarında f8rki Pru :>ada 

Ruslara esir düşer. Sibiryada bir e it • 

lcr kampına gönderilir, fakat adam O"' 

rada hastalanır. Hastaneye )atırılır, 

iyileşir, yalnız hastalık esnasında ha .. 

bir türlü gelip görünmemiştir. Bunun fızasını kaybettiği için hiç kimse~ i ta • 
sebebi ( Cak MolJeen) in elektrikli san 
dalyeyc oturtulduğu ıırada kaçmış bir myamıyacak hale aelir. Bu vazi~ette 
idam mahkumu oluşudur. Amerika ga· de sulhun oluşuna rağmen Rus). da ka-

diye kadar hiç kıymeti olmayan bu e- zctelcrinin tahminlerine göre Cak Mol· 1 F-,_ · · · 
· · daki • • fi b' ır. a&at geçenlerde bır hayır cemıyetı 

vm Ye cıvann arazınm yatı ır Jeen para) ı almıya aelirken tutup idam 
giin içinde bir kaç yüz miali fırlamıt· edilmemek için meydana çılcmıyacalc • Hartman F ritchi Alman yaya gonder • 

tır. Evinin yanındaki analara da aa- tır. Bununla beraber parayı almasının mw ve ailesini bulmıya tcşcbüs etmi 
bir yolu vardır. O da gizli bir evlenme tir. Bu dakikada Hartman Fritchi ken· 

hip bulunan ve düne kadar alelide bir ile bir çocuk yapmalıdır. Bu çocuk 
&am LeaYer lamlnde hlr maclend ıe • maden ameleti olan Le.ver de bugün ileride babasının eJine gcçmiyen ıerve- di çocuk.larına benzeterek sahip çıkan 
pnlercle eYİnİD bodrumunu temizler· zenain bir madenci olmuttur. te tevarüs edebilecektir. tamam 12 aile vardır. 

~~~~~~~~~ft~~---~l~>==~==~-~~~-E=c=~~z==~-==~=~~ 
• • ŞoYDI .... ıeudüf _.,... toprajı lıazank da kömür madeni lrulunan eYİDİ ıöo- ün yanın D engin 

Amerikada Ohio eyaletinde Wil. H daman meydana çlkamııtbr· Şim- tennektedir. K ş 
telırinde, küçük a.1r ..- oturan Öpegv i ikagoda 
-- y J 1 1 da De~I Çölde Bir Deve Yardım Hiııi anız nıan ar Ji• Geçenlerde Amerikada, Şlka. 

isyanı ıo ,ehrinde 70 1aıın• ıeldiii 

lrlanda Hayvanat Bahçe
sinde Bir Sahne 

Y alniz insan • 

.... clejiJ, ha:JYaD• 

lar da birbirlerin• 

Jardım ederler. 

Reamimiz lranda 
ela Belfut ,ebri • 

hayvanat 

bahçeainde, maJ· 

nıunlar daireıin 

de almmıtbr. Ve 

Lir maymunun, 

Herk.. develerin açhia, ıuauzluia 
ve ııcaia dayandıklannı zannederler. 
Halbuki bir dereceyi attıiı zamaıJ, en 
11cak çölleri bile zahmetaizce apn bu 
hayvanlar bile ııcaklıia dayanama
maktadırlar. 

Geçenlerde Afrikada Merakq ile 
Kaaaplanka tehirleri aruında bulunan 

halde hiç evlenmiyen IMr kadıa 

ölmü•tür. Oldukça unıin olu bu 

kadın hayatta birçok ........ tek. 

liflerile kartılatmlf İM tle .-kek • 
lerin sadakatine 
bir türlü inanma • 
mıt ve bu teklif • 

lerin hiç birini ka· 
bul etmemit; bü· 
tiin atkmı, Pet İl

mindeki beyaz 
köpeiine baila • 

Ben Gerirr ka1abaııncla ıac:akbk 45 de
receye çıkmıf ve pazar yerinde yat

makta olan de•elerin hepai de ııcak
bim tesiri albnda kudumnıtlu- ve 
• 1 · · ı_ __ı_ mlftır. 

1 
ıp ennı .opar ..... çöle doiru kaçmlf-

l 
lardır. Sıcaktan bayım bir hal I Olmezden biraz e ıe en • . 
deve sahipleri bile yerlerinden kalkıp eTVel bu ıhtıya.r 
Jıayvanlannı tutmaoa t--LL.. _ _._ kadın notere ııt 

• wyçuuUI CUC• mi V )ı • b' 
memitlerdir. f e ıç ır 

mahkemenin bo 
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K.o sanın Aşkı Yazan: 
K•dirc•11 

Kaflı 

u Y ahyanın Sevdiği Gözdesi Bir Eğ
lence Gecesinde Ansızın Kaçırılmıştı 
-27 -

- Hayır. Don 

Aboes askeri bü· 
tü silahlaril6 

çabucak karaya 

ç kardı. Kalyo· 
n da dibini del 
direrek batırdı. 
Türkler buna çok 

kızdılar. Gemile
rini Ebu Mesut 

d 

ra 

ra 

t 

sınin beri ta • 

daki kumsala 

tırarak ka-
asker dök -

r. 

- lspanyol .. 
aleye aldınız 

mı? .. 

- Grek siz· 
den ve gerek Sul-

' tan Ebu Hamu 

Ze yenden alclı -

ğım emirler Is • 

panyollarla hoş 

bir 

ı 
kızını vererek damat 
tasarlıyordu. 

Yılan Gibi 
Bir Kız 

yapmağı bile 

Fakat bir eğlence gecesi sabahında 
bütün bu sevgiler kin olmuftu. 

Ebu Yahyaya Cezayire gelen İspan
yol kumandanı Don Anrigez, E.ndü • 
lüalü bir cariye armağan etmİftİ. Zey
nep adındaki bu güzel kızın yılan gibi 
kıvrak bir vucudu, t~kın bir göğsü, 

simsiyah saçları ve iri eli gözleri var
dı. 

Ayaklarında ve el bileklerindeki 
bilezikleri şıngırdatıyor, avuçlarına 

aıkıttırdığı ka,ıklarla tempo tutarak 
çılgınca dans ediyordu. Ortada bir 
tayfun gibi döndüğü zaman saçaklı 

etekleri havaya kalkıyor, vucudunun 
kıvnlıtlariyle insanın yüreğini oym~h

yordu. 
Şeyh Ebu Yahya hayatında ilk o

larak bu kızı çılgınca aevmifti. Fa
kat nasıl oldu bilmiyordu; geç vakit 
praptan mahmurlafan gözlerini aza· 
cık kapamıf, ağırlatan başını ipek yas· 
tıklara bırakmıştı. 

Zirai Hapishan 
1 k ahkii 

ye Giden 
af ilesi 

(Bat tarafı 1 inci yüzde) - \ve mahkumlar uyuşan kollarını salb" 
Daha evvel rıhtıma gelen lstanbul yarak rahatladılar. .. fi• 

genel savumanı Hikmet ve Adliye Ba- Bu yirmi mahkumdan, ( 13) u 
kanlığı başenspektörü de vaziyeti kon- tanbul hapisanesinden, (.>) i Üsküclat" 
trol ediyorlar. I dan ve ikisi de Tekirdağından göndl • 

Bir tanesinin yanına sokuldum. Bu, rilmektedir ve hepsi de seçmedir· ()ılt" 
seçme bir pehlivan gibi iri, ) arı vü • daki hareketi rinde salah go tereııleli4 
cutlu idi. mahkumiyetleri de azaltılacaktır· 

- Memnun musun arkadaş? dedim. lmralı adasında büyük kavık ~ 
- Elbet, dedi, kendi isteğimizle gi- yapılacak ve mahkumlardan m.,- • 

diyoruz. goz olanlar bu işte çalışacaklar. ~ 
- Mahkumiyetin neden? risi çiftçi olduğundan toprak i lerıle ~ 
- Cinayet, on beş sene yedim, beş raşacaklar, ve bir kısmı da balık 

sene kaldı. yapacaktır. 
Diğerleri de öyle; biri Sivaslı, 7 se· ı Kafileye, Mudanya ve Bursa ha -

nesi kalmış. Bergamalı oldukça genç, 1 pisanelerinden (:30) mahkum daha"'° 

diğer birinin de 7 senesi var daha. 1 tılacaktır. 
Ekseriyeti katil suçundan mahkum. Kafileyi götüren müfettiş Mutafıh" 

Ve en az daha bes seneleri var. da, bir ay kadar adada kalacaktır· dlta. 
Bir aralık, müfettiş Mutahhar, Bugünlerde (10) kadın m hkıllll t' 

müddeiumumiden, mahkuml rın ke - buradaki yerlerin darlığından . ~ 
lepçelerinin çıkarılmasını rica etti ve T ekirdağı hapisanesine gönderil~ 
Hikmetin ernrile, kelepçeler çıkarıldı tir. - * 

Birinci Teşrin lnkılAl~>1nın 
18 inci YlldönUmü 

Birinci te.şrin Sovyet inkilabımn 18 

inci ydc.lönümü münaaebetile yarını 
saat 22 de şehrimiz Sovyet Rusya kon-

soloshanesinde büyük bir süvare ve

rilecektir. 
gecinmemi bildiri. 

yordu. Be de bu 

emirleri tuttum. 

Köse Şe}·tan; - Yn Şeyh, dedi. Bu size Tanrının 
nimetidir. Kendi a) ağile buraya geldi. 

Öcüni.ızü alını} acak mısınız} 

Zavallı Yahya, gene kızın o gece 

Eb E 
. . d · ..... • Tetebe Blrll§inin Kongre91 

u ymen ıçın ans etbgmı, onun 

1 
ön·· d ... akla~ k lra•l .. zl Milli Türk Talebe Birliii, yıllık kong• 

Kı k G "ll C ak çekildi. une ogru Y ....,ar -T a go e 
OT unç U e d.. itaretlcttiklerini anlayamam••tı. Ebu rasini bu puar Halkevi konferans aalo-

v Şeyh Ebu Yahya misafirine on· ._,. 
~ ağmuru dü: Eymene o kadar güveniyordu. nunda toplıyacaktır. Erteai pazar, tek-

SUreyya Opereti 
Fransız tiyatrosunda 

Bu ak am 20,30 da, 

BAY· BAYAN 
büyük operet 

Şeyh Ebu Yahya Becaye kumanda- _ Lütfen burada istirahat buyuru • Bir aralık Ebu Eymenin sesını rar bir kongre toplanacaktır. 
nm yaptıklarını ne kötü bulduğunu, nuz. Size yiyecek içecek versinler. Bu duymUftu. Onun kula ma töyle di- ••• _ .............. - .................................... .. 

n de i}i bulduğunu söyliyor, böylelik- sırada ben yardım hnzırhkları için la- yordu: Yeni Neşriyat: 
le zavaU yı merakta bırakıyordu. zım gelen emirleri veririm. - Ya Şeyh, babam yerindesin. Sen- Natlt • Ertuğrul Sadi' 

Şebzad aıı TURAN 
tıyatro• oda Bu gea• s ld 

? d b" d'I w • Hafta- < Hafta nın 83 üncü sayıaı 
- 0 ra ne 0 u · Ebu Eymen büsbütün kıvrıldı ve en ır ı e m var ... 
- Tu l ... r karad n ve deniz en ka- büküldü: - Bu akş m 0 k dar mesudum ki, Harp devam ediyor , Romada matem 20,30 de 

l 1 • Korkunç bir şekilde gül- _ Çok çabuk davranmalı ne istersen veririm... '"'a ak , < Habeıistanda çıplak aakerlerı> 
le y • dırıyorlar ve saldırıyorlar ... Siz- feyh .. Vakit çok dardır... ya j - Zeynebi de mi? ı gibi dünya vukuatına ait ya21 ve reaim- CEZA KANUNU 
d n yardım istemek için adam gönder- s· h" .... 1 • M.. kii" - Ona ilitme!. O benimdir O yal- Ieri ihtiva etmektedir. 

- ız ıç uzu meyın.. um n · • --------------------~ 
i ed"m. Hiç kimse Türklerin ~af- olan en kısa zamanda mümkün olan nız benimdir. Ben onu çılgınca sevi-

' odvıl 3 perde 

l ı yarıp geçemedi. En sonra kale- her ,eyi yapacağız... Beraberce ynla yorum. Onu başkasına vermektense 
deki kumandayı Don Aboese bıraka- çıkabilmek için kuvvetlenmeniz la • ölmek, hatta öldürmek daha ıyı ... 
rak ken im iki yüz kiti ile Cezayir ka- zım. Bunun için yemek ve dinlenmek.. Anlıyor mu un? .• Ba,ka ne diler-
pısmdan bir çıkı, yaptım. Buraya iki Çekilip gitti ve. ic kapıda kaybol- sin?.. Söyle!... 
ki i ile geldim. du. • Zeynep Ve 

Şeyh Ebu Yahyanın gözlerinin ö- Ebu Eymen 
- · · · · • • 1 nünde eski günler canlanıyordu. O 
Bir lu:.ç saniye süren aes$ zliği yine ·· 1 d Eb E b" d lik l 'd" 

Ebu Eymen duraklamıf b. 
Sustu. Eb E bozd gun er e u ymen ır e an ı ı ı. 

u ymen u: Eb Yah da "d" Eb Y h 
Çab k d k 1 Ş h u yanm yanın 1 1• u a • - Ben de onu istiyecektim. •• 

- u yar ıma 0 f8 un ya ey · ya onu seviyor ve L-~eniyordu. Hatta 
Hemen yola çıkarsanız umımm ki ye- u.:a {A,..kıuı var) 

ti,iriz. Türklerin o yaman Akhrıtlarına 
üç dört gün daha kartı koyabilecekle- Kapalı Zarf Uauliyle Eksi:trne: 

J~~iı;:,:~~==:~:'~ -:::. Nafıa Bakan lığından: 
mus ve terefini lnırtannak için yalva-I 1 - Ehiltmeye konulan it.; t<Tokat vilayetinde Niksar • Kep.diye 
ran bir adam oldujuna belli ediyordu. - 7ohınıda betonarme Fadb köprüsü inpatı. 

Ebu y ahya bunu wezmitti.. İD§&atıD kqif bedeli 21,500 liradır. 
Eski 2 - Bu iıe ait tartnameler ve evrak tunlardır: 

A - Eksiltme ıartnarnesi, 
B - Mukavele proj,esi, Hınç 

Gözlerindeki lrorlnmç ........ ,,. eslô 
hmcm hili ölmedijini. luıtti daha ,... 
man bir tekilde kendiai p.termek ii
zere olduğunu anlıebyonlu.. 

Bu aırada Mlimlwjm iç lrap1S1 aç1-

larak bir u.-k aöriinclii. Şeyhin lmJa.. 
ima doğru ijilerek bir feYler aöyleci. 

Şeyh: 

C - Nafia itleri ,eraiti umumiyeıi, 
D - T es'riyei tih:abiye, pe- ve kagir inp.ata dair fenni p.rtname, 

E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni prlname, 
F -Ketif hülasa cetveli; 
G-Pro)e, 
btiyenler bu tartııameler.i ve evrakt 107 ,5 kurut bedel mukabilinde 

Nafia Veki.leti toseler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11/11/9~ tarihinde p&Zlll'tnİ aiinü saat ıe da An· 

karada Nafia Vekaletinde ıose!er reisliji dairesinde yapılacaktır. 

Yarın akşam 

Fransız ıinemacılığının bir 

Franı ı. tarihinin Napo:eo ı devri kahramanlarının ldull91'iıll 
göater•n tanlı blr uhlfuL •• 

07nıyaofaw: PiERRE RENOIR, CONSTANT REMY, ANNIR O.UC~ 
ve&air bir çok dehaWr artiltler. 

~----• ÖnUmOıdeki Cuma ıOnUndua itibaren ~--~ 1 p E K SiRemasınJll 
OLGA T.CHEKOW.A • ADOLPHI! WOHLBRUCI<; 
( Bitmemiı S9afoal) arti.ti li.OUISe ULJ•Ctt tarafın 

fevkalAde bir auretts temıll edilen 

ARADltll KABI 
,..._------~· emaalaiz filmine batlıyor. 4m1----~:; 

Yarın a1t11111 M E L E K Sinemasında. 'I 
SEVMEK SAK MI• 

- Bu akpm, iatemiyonım, eilene
cek zaman dejil ... 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile Y,4-Pılacak.tır. 
S - Ekailme1e girebilmek için isteklinin 1612,S lira muvekJ,at te- Fran•zca lidL Z-.&a filminde 

minat vsmeai, bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz olmaa lizım· N O R M A S H I! A R I! A•tn animU;iğ_I • .....t 
dır: P A E D 1! R 1 C M A RC H'ın casibellSS""-

1 - Ticaret odasına kayıtb bulunduğuna dair vesika, CHARLES LAUGHTON'ua kuvvetini ıörllnOL 

dedi. 
U ak bu cavaba fafb. 
Çünkü kendisinin söylediklerile 

hiç L r il isi yoktu. O lbni Hüzeyme
den şu sözleri getirmişti: 

2 - isteklilerin yapmıJ oldukları iılere ait vesikaları ihaleden en ._,._._ .. Biletler evvelden •llnablllr. Te'efon: 40868 
az 6ç gün evvel göetererek Nafia Vekiletinden alacakları ehliyet ve- -----------------------___.-' 
ıikası. 

6 - T eldif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar toaeler reisliği dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecelHir. Posta ite gönderile

ya kaşlarım çatarak onun yüzüne bak- cek mektupların nihayet üçij.ncü maddede yazılı saate kadar gelmit 

- Bü) ük fırsattır, kaçırma! .. 
Fakat uşağlh şaşkınLğı ancak bir 

saniye sürdü. Çünkü Şeyh Ebu Yah-

mış, çekilmesi için korkunç bir işaret 

1 
olması 'f'C dıt zarfın mühür mumile iyice kapatıllmt olması lazımdır. 

yapmı tı. Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. u3053n. u6538» 

T A N sinemasında 

KADINLAR NE iSTERl 
ANNABELLA GUS TAV FROEHLICH f.Ga' 

HENRY BAUR NORA GR 411' 
~Programa ilaveten : K U K AR AÇ A Paramouot düuya haoerl 

.,. _ _. Bugun Pangaitı 

MOSKOVA GECELERİ 
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"' Her hakkı mahfuzdur. c • Yazan: zı,. Ş.ltır 6ll1/li 

Yıldız Sarayında Sabaha Kadar Süren 
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.. 

Vem b1r ....,...., ,_..ız• bile verseıet 

almaytnız. "Fazla 1111' vermesine ratm•~ 

~/. 40 noksaİI elektrik cereyanı aarfedeo 

pzh •çift ,!SPiranı Jeni TUNGSRA~ 
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Dlkk•tl 
En hafi( bir 
eotuk algınlığı 
inaana ıün[erce 
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olcu 
Muharriri: Freeman Wıllı Cro[tı - 18 6/11/935 

Bahçede Kazılan Bir Yerden Sir Conun 
Cesedi Meydana Çıkıvermişti 

BUyUK Bir Şa kınhk 
Binbatı fena halde §a· 
fırdı: , 

- İfade mi? Ben mi 
ifade verecek miıim. Si
zi namusumla temin e
derim ki söyledikleriniz. 
den ve bütün bu olan bi
ten i§lerden zerre kadar 
bir §ey anlamıyorum. He
le bu toprak yığının ne 
olduğunu bir türlü kavrı· 
yamıyorum, dedi. 

Reyni, güldü, omu:zla. 
rını silkerek: 

SON POSTA 

Hayatın ne e 1 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTID RSIZLIÖI 
·n 

BEL GEVŞEKLIGINI 
ıidırlr, yaıamak D&iHİnİ iade eder. 
Eczaoelerde bulunur. l..taııbulda 
fiyatı ıso kuruı. Tafıilit için Halata 

Potta .kutueu 1255 

Eyüp icra memurluğundan: 

lkhcl Teırl~ 

1 
lngilizcıden ---

HERKES iN BiR PAHASI VARDIR 

BİK YE 

t H . b. .. 1 w celllrel 
ım. ıç ır şey soy emege sô· 

edemedim. O, başını aalhyarak 
-2-

Dünkü Kısmın Hulasası 
Bir kulpte, alelumum herkesin vic- zünc devam etti: 
danının para ile satın alınabilip alına- _ Sevdiği adamın, Laııçeıteriıı 
mıyacnğı münakaşa edilmektedir. hayatını kurtarmamı iıtiyordLI··· 
Oradakilerden mütekait bir miralay: f pa· 

Her ikisi de, sırf benim şere "'e. 
1 
• ., 

- Ancak alçakların vicdanı satın ah- d .. .. k k isrnıl1 •• 
nabilir, diyor. musumu U§Unere ızımın e-
Mütekait bir cinayet mahkemesi rei- mahkemede mevzuubahı edilrne.Pl 
si de; alelumum her vicdanın satın sine karar vermiılerdi... O adafl\l 
alınabileceği ve yalnız her birinin çıldırasiye ıevdiğini, o ölürae, le~' 
k d b. h ld ~ . . . w öylll' en ine göre ır pa ası o uguna dısmın de yaşayamıyacagını ~-•• 

1
• 

kanidir. Ve bunun da kuvvetli bir yor, göz yaşları dökerek, aya!P";jr 
misalini anlatıyor: ma kapanarak yalvanyordU··· ,, ıı1 
- Meşhur Linçester dııvasını hatır- k k D yoi" te ızım... ünyada varım 

M h 1 · ı · k !arsınız. a cuz o up paraya çevrı mesı mu ar - bana yalvarıyordu ... » 
rer bulunan çini ıoba gardirop ve saire 

1 
L t b' d '"ld'" ki D d •. .. .. k·-iİıtl• 

21 35 1 • 4 ançes er ıra am o urme e, ya- ayanama ım, ıozunu ..-
1 1 1 /9 sa ı günü saat 1 3 ten 1 se • d .. d.. k ·ı ·ı · h l k 
kadar Azapkapı Meyyit yokuşundaki apar- nı upe uz atı ı e ıt am 0 unma • - Ne yaptınız? 

'k" . k d k .1 taydı. Kendisi de, çok sevdiği ve F d .. .. .. h t'o• bit3f tımanın ı ıncı atın a açı arttırma suretı e • • _ • k d f - er ası gun Jurı eye ı ... 
- Bilmemenizi ben de 

temenni ederim. Gördü
ğünüz gibi bu toprak yı
ğını bir mezara benziyor. I 
Onu şimdi açtıracağız. 

Sizin de hazır bulunma- 1. 

nızı münasip gördük, de
di. 

paraya çevrileceğinden istiyenlerin yüzde b~rlıkte yaşadıgı hır a. ına ena ederek mütalaamı ıöylediın. i 
. iki buçuk tellaliyc müşteriye ait olmak I hır nazarla bakan, onu çırkef e, se- C k k . . b'le b ı 
1 f l ·· '"ki k · b' d . anını urtarma ıçm ı r üzere mezkur gün ve saatte yerinde hazır ' a ete suru eme ısteyen ır a a- k d . . . .. I kte ıstı' 

Reyninin bu sözlerinin 
ne İma ettiğini derhal an
lıyan binbaşı sapsarı ke· 
sildi. Tavırlarında bir a-
sabiyet cörülmiye ba~Ja. : Mezar açılırken Frenç Binbaşının yüzüne 

dı. Frenç te Reyni de O· dikkatle bakıyordu 

nun bütün harekatını büyük bir dikkat-' Ceplerinden Sir Con gibi bir adamın ü
le takip ediyorlar, gözden kaçırmıyor- zerinde bulundurabileceii bazı ufak 
lardı. tefek eıya çıktı. Bunların arasında eski ı 

Reyninin bir İ!lareti üzerine polisler I fakat kıymetli bir altın saat, bir çakı, ı 
mezarı açmağa ba_Şladılar. Bu sırada bir kaç anahtar, bir sigara tabakası ve 
çalılıkların arasından biı ses İ§İtildi. bir buçuk lira kadar bozukluk para 1 

- Ne o Ne yapıyorsunuz yahu!. .. vardı. Cüzdanında bir kaç kart dö vizit, ı 
Nasılsınız Mister Reyni? Eve geldiği- bir avdet bileti ve (55) lir lık banknot 
nizi gördüm amn henüz giyinmemi§ - bulunuyordu. Sol elinin serçe parmağın· 
tim ... Buralarda ne İJ görüyorsunuz Al· da gayet kıymetli bir yakut yüzük var-
lah aşkına? dı. 

Mezar kazılıyor 
Biraz sonra çalılıkarın arasından 

Viktor göründü. Fakat ortada yarı açıl
mış mezarı görünce birdenbire durala
dı; sonra yine ilerliyerek: 

- Define mi arıyorsunuz. Öyle bir 
şey varsa beni de ortak edin. dedi. Fa· 
kat onun yapmak istediği bu latife pek 
soğuk bir tesir yaptı. 

Herkes susuyor, durmadan kalkıp i
nen kazmalara, gitikçe genitliyen me
zara bakıyordu. Bir müddet sonra ;>o· 

lislerden biri, küreğile toprağı dürte
rek: 

- Burada bir şeyler vardı, dedi. Se
si titriyor, heyecanını güç zaptediyor
du. 

Reyni; sert bir tavırla: 
- Çıkarın bakalım, ne imit o?. dedi. 
Oradakiler gayri ihtiyari, bir kaç a-

dım ilerliyerek çukurun ba§ına toplan
dılar. Polisler daha büyük bir hızla ça
lışıyorlardı. Nihnyet çuval parçnsına 
sarılmış bir İnsan cesedi meydana çıktı. 

- Reyni gayet sakin bir sesle: 
- Bir sedye tedarik edemez miyiz? 

Şöyle eski bir kapı, falan bulamaz mı
yız? dedi. 

Çuval parçası 
Binbaşı: 

Frenç Reyniye dönerek: 
- Anahtarlardan maada, i1imizc ya-' 

rıyacak hiç bir şey yok. Bu anahtarla· 1 
rın sayesinde Sir Conun kasasını açabİ· 
lecegiz. Eğer taliimiz varsa, belki de 
bir İpucu elde edebiliriz. Herhalde va-1 
aiyetname oldukça işimize yarayacaktır 
dedi. 

Binbaıı auçlu mu? 
Reyni, derin bir düşünceye dalmıştı. 

Binbatıyı tevkif etmeğe bir türlü karar 
veremiyordu. Bütün şüpheler adamın 
üzerinde toplanıyordu. Eğer hakikaten 
katil o İse kaçması ve yahut ta kendi ı 
kendini öldürmesi ihtimali vardı. O i 
vakit vazifesinde ihmal gösterdiğinden 
dolayı mesul tutulurdu. Diğer taraftan.! 
frlanda Başvekilinin şahsi bir dostunu, 
halk arasında oldukça yüksek bir mev
kii bulunan bir adamı ceffelkalem tev
kif etmekte pek kolny değildi. Binbaşı 
masum ise, Reyninin böyle bir hareketi 
onu çok gülünç ve müşkül bir vaziyete I 
düşürebil!rdi. Nihayet fikrini Frençe 
açtı: 

{Arkası var) 

Ecza esi 
Ehven fınt ' satılık11r. İ-<tıvcu erin 

pazarlık veyta M 'mıı k iizern Soma 'ya 
,~" lm,.ferİ. M~ktııpla ıf ı 11alıHt Vt' , i ir., 

A b' h .. 1 ··ıd" d'' - .. .. a ının ısmını soy ememe .. 1 . bulunmaları ilan olunur. 'mı, anı ır te evvur e o ur ugunu 1 d b' d h hald taOJll a 

1

. · f d' d O .. l d'kl • e en ır a amın er e ı, - ıtıra e ıyor u. nun soy e ı erı j k l l _ .. led' bir ço .. 
Gaip - Yalvaç orta mektep birinci sı- bittabi esbabı muhaffefe teıkil e· 1

• 
0 mıyaca.gı~ı soy . ım onlllrı 

nıfından aldığım taııdiknaıneyi kaybettim. demezdi. Bilirsiniz ki İngiliz mah- ?'ısaller g~tı~dım ... Nihayet içİtl 
Yenisini alacağdmdnn hükmü yoktur. kemelerinde, Fransada olduğu gibi l ıkna edebıldım. Kızımın hatırı f•• 

Ş. Karaağacın Uğraş köyünden (Krimpassyonel) yani nşk yüzün- 1 o adamın hayatını kurtardıınİ iit11' 
Süleyman oğlu Jsmail d . l • ti d .. kat ondan sonra ben de ıneı e lcİ 

hen ~.ş en~ln cın~e 4:~. e °icu~amda- den çekildim. O zaman anladıı:P lı r· 
a gosterı mk.el~· k u ~· 1 v~. alakr'l~ herkesin bir pahası vardır ve e 

maznun ve ı ı e serıya muve c ı ı- k l b'l· 
· · d klA es satın a ına ı ır. 1 nın cınayet esnasın a a ı muva- b ıılıı.t 

zenesinin bozuk olduğunu iddia e- Ancak bunların araımda a d~· 
1 der ve bunu teyid edecek bir sürü d~ha bahtiyardır, çünkü ka~fl~~tçe-
de doktor raporu gösterir ... Nitekim kı adam bu pahanın kıymetuıı 
Lançester davasında da vekil böyle mez .... 

bir iddiada bulundu. Fakat müda- ,------------
faasının gayet zayıf bir tarafı var- M •• b k l 

' dı. Cinayete sebep olan kadının is- USU Q Q l 
mini söylemeği, hatta onu şahit sı- LJ •k "' / • • z 
fatiyle bile celbedilmesini istemi- n l age erımı 
yor ve bunda ısrar ediyordu. Maz- Biffİ 
nunun kendisi bile kadının ismını . ııef 
söylemektense ölümü tercih edece- İki aya yakın bir zamandanbefl ~&· 
ğini bilaperva söylemi§ hatta: retmekte olduğumuz mü bakalı b cul' 

k b ycıler serisi evvelki gün bitti. Oku~ •t' 
- Onun ismini söyleme eni b h.k. 1 . d 

0 
hikıı> 

Ş h ld · · rımız u ı aye erın sonun a le• kurtaramaz. u a e nıçın onun ieı 
nin neticesini tahmin edecek ve _1_,;. 

ismini de bu işe karıtlırayım? diye dr~c>· 
cek pazartesi akşamına kadar a hikj• 

mahkemede bağırmıştı. le birliste <cSon Posta müsabnkab etııı• 
Onu kurtaracak yegane. §ey, o sı- yeler memurluğuna» kaydile idar 

rada §UUrunun haleldar olduğunu nemize göndermiş olacaklardır. f , 
· t t kt' J" · b k t e 'l' h · 1 ·· · d k rııu"• ıspa e me ı. urı una anaa g • , a mm er uzcrın e en ço .. _ ı.ur. 
tirirse bir müddet timarhanede ka- fak olanlara şu hediyeler vcrileeCJ" • 

L lır ve tekrar iyilettiği tebeyyün etti- Brinciye: Bir gÜmÜJ ·ol •••~ 
' b k 1 d J L. • B. .. •. • •• tı-
1 
ği zaman da serbest ıra ı ır ı. Hıncıye: ır gumUJ cep • et~ 

Dr. • 
httr ko\ 'J ..ıp~·u at CI\ td .. ~I ~O. 33 

- ---··----------

Halı• ve hakiki tııblaLleri ııılılıııtiuizi 
oğuktım ve Liiltin agrılımlau korur. 

lernlne dikkat 

Muhakemenin neticesinde ben Vçüncüye: Bir fotoiraf 111•~0 atİ' 
kendi kendime bu adamın idam e- Onuncuya kadar birer masa sa \j • 
dilmesine karar vermi§tim. Sevdiği onuncudan 20 inciye kadar biret,~ere 

rekkepli kalem, 20 inciden sonrB
kadına karşı takındığı Şövalöresk, 
adeta Donkişotça ta vır benim üze - de muhtelif küçük hediyeler. . . elı'' 

Hal varakalarınızı 11öntlertf'I ) 
rimde hiç bir tesir yapmamıştı. Fer- acele ediniz. 

dası gün ben mütalaamı ıöyliyecek L_ ~··" 
ve jüri heyeti de benim gösterece- .............••••.•...•.••.....•.....••.••..•..••••• 
gim yolda bir karar verecekti. O ak - , 

şam eve döndüm ve notlarımı önü
me açarak muhakemenin bir hula
sasını yapmağa ve mütalaamı ha-ı 
zırlamağa başladım. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra uşağım o
daya girdi ve genç bir kadının beni 
görmek istediğini söyledi ... Belki de 
bir kızım olduğunu bilmiyorsunuz!. 

* İhtiyar hakim çok acı bir şey tat-

~ki _ıabtiye. ~.ateloeom• ... .., 
ISTANBUlt 

ABONE 

- Şimdi buluruz, dedi ve Frençi ko
lundan çekerek eve doğru yürüdü. Bah· 
çenin yan tarafında, yıkık dökük bir 
kulübeye girerek içeriden eski bir kapı 
çıkardı ve kendisini takip eden bir po
lisin yardımile bunu sürükliyerek tek
rar mezarın başına döndü. Frenç ceıse· 
din sarılı olduğu çuval parçasını yırttı 
ve Sir Conun solgun çehresi meydana 
çıktı. 

SİMAYİ YAQATAN DAY1HAD11l 

mıı gibi yüzünü buruıturdu. Zaval

lının ne kadar büyük bir azap ve is

tirap içinde olduğu görülüyordu. 

Titrek bir sesle sözüne devam et

ti: 
Binbaşı, gayri ihtiyari bir sayha çı

kardı. Ötekiler dona kalını§, Sir Conun 
cesedine bakıyorlardı. Manzara gayet ' 
çirkindi. Çünkü be~ altı gündenberi top· 
rak altında kalmış olan ceset çürümiye 
başlamıştı. 

Polisler cesedi eski kapının üzerine 
ko ·l\rak, ilk muayenesinin yapılabil -ı 
mesi için eve t sıdılar. Burada Frenç 
ile R yni dişlerini sıkar k cesedin üze 
rindcki elbiseleri çıkardılar, başka bir 
od • ..,.a götürdül r ve doktora da ölüyü 
muay •ne etmesini tenbih ettiler. 

Kasa anahta1·ları 

,..,...----4 . 
L.T.PIVER . 

PARIS 

Reve d'or 
E SAN $-LOSYON 

VE · ouOOA 

- Evet bir kızım vardı... Hafa 
da var. Lançester davasından bir 

Abone lJedeli pe~iadir. Adtll 
değl~Urmek 26 kur(ltCUI-

-
Gelen evrak geri °'""'-:.-" 

n1ard n m r.'uUrot 111 şı~ 
Cevap için mektuplara 10 1cıru 

pul ilii vesı lı\zımdır. 

Po to kutusu ı i41 (Jtaııb~ 
T lgr f ı Son posta 
Telefon : 20203 

Elbis lerin nuayenesinclen mühim 
bir y öğrenc .. -Jilt" ... H'l•tn bunların 
üz n de fozb t?z toprak bile yoktu. ı 

Parfümeri L. T. Pİ VER A. Ş .. İstanbul Şubesi 
$işli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :43044 

sene evvel beni bırakıp kaçmıştı. 
Onunla evlenmesine müsaade- etmi 

yece -·imi bildiği bir adamı delicesi
ne seviyordu. O adamın ismini Je 

bana söylemiyordu ... Kızımın beni 
bırakıp gitmesi benim adeta kalbi
mi kırmısıtı ... Biricik evladımdı .. O
nu kendi canımdan fazla seviyor

dum. Beni bir sene terkettikten son

ra tekrar bana geliyordu... Niçin 
geliyordu tasavvur edebilir misi
niz?» 

Hayretle hakimin yüzüne bak- 1 



11 Safa 
...................... N~B9 ...... ~ 

··---•,. 6-Jt-93S ... Zindan iliş ıerladea 
\'ddıZ Saraflll8 

..... ------Her hakkı mahfuıdu 41m-P 

Rasp:;;~: Çariçenin ısran Karşısında 
Nadyayı Kurtarmayı Kararlaıtırmlfh 

. . 1 - Bütün hayabmL·· Bır raun badalaa • Pek llL tubaJI ........... 
- Fazla kıpırdama, F edo. .ltira- - .. 

zıa •tıma aenemlik YerİJOI'• ................. 
••; füab, mabb ,ak. Eler Had- - Ne •mm? .. . 
,. IDUztarip ile· ba ....... , ..... - 8a ...... itihueD , . * ruclan dojruya kendinindir. Benim 
biJdiiim bir tef vana, zenıin w T•tklfl-... . . • . 
ihti,ar kocalar; ailaa,.t Wr .... itte tarihi filaeöDi düa ~ ~yli 
IOllra, ıenç bnlarmm kollan ara- •mm muhafua edecek olan bir binL. 
•ıncla memnun ye balatiJU bir laal- Saltan Am. Dolmıt,.hçe ... JIDI 
de can Yermeliclir. Ah bu Rom~f ,aptll'U'ken, üç -- d9ha infuuu em
lcam.. O kadar aiır, o kadar itıl kL ntmifti. Bunlardan biri, (GibnüpuJU 
Hep düıündükleri, tiir ve ~tk··· Fa- lafluı), diieri ele (Maçka kıfluı) idi. 
kat, bu bir hayvanlıktır· Eıer yara· J>olmebahçe ..... yma nam olan sırtlar
clıbpmızdaki hisleri böyle sadece ela ptınlan llu iJd lotla. _..JI muha-
llazari:rat ile ıeçiıtirecek. ~lunak. Y:.Celdl 
bu dünyanın hakiki zeYlrini ~e ~- ~ ..,.da, bunlara bir ücind' -. 
..._ •üreceiiz? •• Ben bu auab, bir dala ilive eAnifti. Bu ela (T., latla) 
~ kere oaa da 10rd.-. Bana ce- • idi. 
.... olarak ae eledi Wlir misin? .. denU. WiJ1k bina 
c'Parlik üniformalar üstünde rük· . lnlıdôp ~=. ... doi· 
-ı_ it .b. ---ım bir hat- Bu Bu binanın temellen, --..a a m 81 ı - · 1 , __ L tılc:hiı halde, sonra bataa ortumda, elmaa sibi J>U •· ruya kıtla o..,_ a .. . • . 

Elbiselerinizi, Pardesülerinizi, 
Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 

........... np .... llw•lr ............ --~-.. ' 
Kumqlarının mikemmeli1eti, kuıurıuz biçimi ve fiyatlarının ucuzluğu ile 

en ıüç befenenlerl bile memnun eden: 

Galat.'dll 
K•nıköy'de 

ziyaret ediniz. Her 

• 
1 M•l•zal11nnı 

bul.a 

1aa bir çift ps. Ve IOlll'&• ıüzellik· bundan vaz ıeçilmİt; (Askeri ~1~ 
le knrılan bir çift dudak. lıte, be- olarak kullanılmuma bru ftrilnütti. 
•iaa atkım ve idealim.>>··· Bu sözler, Bir müddet bu mretle mektep halinde 
Ollaa bir reaiaa badalaaa olduiun• Jmllmıluı bina, Alkeri icWiainin Çen
!Getmmiyor mu?- Buak fU ahma· pi yyündeki (Kuleli) laflesma nak
il- Hadi.. Şimdi biraz .... da. .. . üzerine ciheti askeriyeye teslim 
M..ı et, beni. r • ..: idi. Ba ..:::;, ve o tarihten itiharm ele içine • 

Aaıl _.t olu ~·çe ı.badnH Mker 1erleftirilmitti ----·------------------------------
!~ aclaau). ~ .:-tün laWeri (313) ele suhur eden Yunan hm· 
ni em.:!8!' !:'!-:"terik bir bdm- ilinde, T., Jatlanm vaziyeti biru deiit
daa • ~!.'- ıa.La.. Wr bale ptİI'- ..:..:. Bu büyük kıflanm bir kısmı, 

SIJ- .... - ~ --'·'•- &-L-!-
lbifti. RaapotinİD 1aib " ~- llarp hattmckn ıelen 7 ... ...-. ™ 
llllf aakat.üa, ~dan, laiç edihnit ve (Hililiahmer )in emrine ve-
aa Jlzi pnai,.a imli • ~-- rllmifti. Harp ıeçtikten sonra da, bü
daa ..... aP bb. ÇariçeJi _... Mitin bafka bir tekil iktisap eylemifti. 
laot .Uyordu O sırada lıtanbulda mühim bir inkı-

Mahametıis bir papa .. lll••• lııı..ı·• •ııi. • •• , 
r-~- ricıMhmun ............ ora ele ima binr iaticftP" ~~ • • . _&&.!----lr • • kol DDI leçell azaaa, 

cl.kQere ~ ıçm, • tan wıra, muhtelif yrlere sürgün edil-
tuima 1erletll' p°bı bır hareket p.. ınifı.di. Fabt, iatipdat hükimetinin 

........... IJle .,..... Griıori .... IMı f8Clit aiyueti, arbk 7&ftf yavq 
..L •• !...1..1:- •• cleİmm. uyanan latanbul ıençlerinin laüriyet-
.. llıanun aksım ...- ~L.!..1--:-:.. •· üne eme 
Fllbt timdi Nikoya ltir cevap ve1'181k perYUl9 ~-- on ·~ • 
1iz.. ... ·7 Bu mesele .......... mittL Geceleri tobldara, cam nı 11 

-. ~- ·M..a:ra vdecek ce- nna padi.... ve hükUmet aleyhinde 

.._.isin, W:. yardun istiyor. ~ 7&~yor; ..... ~ 
- Ru . clzlınin Gatünde, botta Jarmda c:amilenn penarelerinden .... =. .. ullech. Bı;ır, içeri el yumuı veyahut mietmeihde 

...... çı yaamı • ....,.. da- .......... lleyannamıl• ablaJordu. 
1tlen.I .... ,... eh iDI _._ (Arkua var) 

hdı. Maddi ye ...-ri ...-ali .--

'-- Wr hhhha llutL Ve aoan: ( Topl•nbl•r, D•vetler J 
- Nikoya• ... mı? •• Bınk fUDU 1 1 

..__ ~...,,.. ,.-. s-, lmD- Mikroplar Ve ns•n ar 

._ tu cenin nreceiim- ccHaLP.. Hakkınd• Bir 
-.._; diitfbaür• •• _.adsw. Sen Konferan• 
ele ~ün Ye emret, clJweiim. Sen ele Din .... .., Oamnite ldnfenm • 
-... utenm, öyle cn&P ~· L.....t- •-~--'- BerDa Bio • cm..Be emtitfieil 

r..!'- t r-ı, Hmllll Kaam-• ..,..._.... 
- '8'1KO ... ~ .. • etmi- clreldörii ..... Kari N ......... . 

... llbrapluma lalÇ merllamet L..-...1..- U!L--1--• ........... • 
)Clllan. .....- cu•~-. 
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lıtanbul Orman Direktörlüğünden: 
Haliç Orman idaresine mazbut 615 kilo katran ile Y•ibpı iclare

aiDc:le mazbut 92,1 kental bntık odun 1200 adet domatea amp 200 
kental kaym odua 480 adet funda aüpürp 125 kental karıtık odua 20 
çift •ban takımı 12/11/935 aalı ıünü aaat 14 te ihale edilmek &zere 
aablaia ~ıkanlmıfbr. iti iirenmek iıtiyen alıcıların Orman midiriyet 
kalemine plmeleri ilb olunu. (6748) 

Cildırn 

İlt• 1aieaa. ııter ıüqlr ..... um• 
rumd• detil, terkl'oı-.kl "Kn .. klpql.. 
••re11Dde "Tobloa pad--., aıa her tirli 

laa.a,a dayaDdajuaı iyi bilİJonaFL Cildim 1ath .... 
-ı'oblaa pudruı,. dlpr MI )fadniudaa 4 defa Iİ7ade 
... JaPlfık bbı, tere.,... ........ ta. pıaito 

........ ...ıo1 •. 
Ne ,.,..,ı .. Jbdts ......... ••J• poe .,.....-

....._.,, lwiblHı ......... taltit teUıa liao ",_..... wı1 
bnkm17.eak ,.. ........ • Tokaloa ,.._" a. Kut1 Wr ailıl itia ~ 
a. Pıtalia ,......_ J911a tilcller lola -r.uı. Pero paclır • hlu••s. 

K A 

o 

Denl•yolları 
lfLITMISl 

Atıatelori ı ltarake, Uprlb•t' 
Te'. 42161 • llrlleel Mlltlr4arsado 

Haa Tel. 121'1 
....... 4 ..... 

Ayvallk Yolu 
JANDIRMA ..,.. 6 W.. 

eittfrl• ÇARŞAMBA ftlal 
ıaat 19 da A YV ALJti•a ka
dar. •'6931" 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA nparu 7 lkin

cit .. r.n PERŞEMBE ,eoa ıaaa 
11 de Pa1au bdar. "6932,, 

Trebzon Yolu 
ANKARA Yapan 7 lldn

clt..... PERŞEMBE 1Dnl 
ıut 20 de HOPA'1• K .. 
dar. 1'6951,, 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Ya,_. 7 lldncl

lefrl• PERŞEMBE .... Mat 
18 da IMROZ'a bdar. •'6952,, 

Ademi iktidara 

FOBTBSTİN 
törülm•mit ll&çtır. Y orpa Yicutlara 
poçlık, cliaçlik •• y•ta••am lleftiDi 

wrlr. Belpqekllilei P9İftr• 

v,.qı • a.ı ve Dit •lnl•n • Artrltlzm • Romatlz 

ô ür nlere: BI B 

• 
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Beyoğlunda (Pasaj Karıman) 

Beyotıanun en blytlk ve ea asri mağazalarıdır. Bltla mallar llyatlarlle sergi ballade teşhir edllmlşUr. 

En son modaya muvafık bUtUn mevsimlik çeşitler 
Flatlarımız bugüne kadar emsalı görülmemiş derecede ucuzdur. 

Paris Modelleri 

KIŞLIK 

ROP ve 
AN TOL 

En son moda 

·Kusursuz 
biçimlerde 

KADIN 
• 

ŞEMSi ELERI 

şık ve sağlam 

Satenden 125 K. 
Reps'den 210 ,, 
Gloria 350 ., 
Yaram ipek. 580 ,, 

En asri saplar 

Zengin Ç8fltlerde 

Paris ve Viyana'mn 
son modelleri 

66 Kuru luk Eşya 88 kuruşluk Eşya 

Maroken 

KOD CANTALARI , 
GörUJmemiı orijinal şekiller 

PAMUKLU KüLOTLAR 
Y nl şekil ve renkl rde 

55 kurutten itibaren 

1 Mendil markalı kadınara 
6 Mendil işlemeli kadınlara 
3 Mendil renkli en iyi cins 
6 Mendil beyaz çizcili 
6 Mendil beyaz, erkekler 
Kravatlar, modern ıekilde 
Elbise fır~aları 
Tıraf fırçaları 

Saç fırçaları 
Yüzük ve küpeler 
Erkeklere evrak cüzdanları 
Kadınlara para cüzdanları 
Küçük kızlar için el çantalan 
Sigara tabakaları 
Pudralıklar. makaslar 
Tıraf makinaları 
Kırılmaz aynalar 
Reaim albümleri 
Hamam taslar• 
Güzel saatler . 
Tıra§ takımı 

66 K. 12 adet renkli mendil erkeklere 
66 n 5 » iyi cins renkli mendil erkeklere 
66 » 6 » iyi cins beyaz mendil erkeklere 
66 )) t )) iyi güzel İpekli mendil 
66 >> 6 » kadın mendili renkli 
66 » 1 » yumuşak saç fırçası 
66 l) Tırat fırçaları 

66 » ipekli kravatlar 
66 >> Son moda kolyeler 
66 n Güzel ta~lı yüzükler 
66 » Bilezikler ve küpeler 
66 » 6 adet saç maşası 
66 » Makaslar 
66 n Çantalar için tahta fermuarlar 
66 n Küçük kızlara el çantları 
66 J) Küçük kızlara evrak çantaları 
66 >) Erkeklere deri portföyler 
66 \l Para çantaları 
-66 l> Pudralıklar, sigara tabakaları 
66 » Kurşun ve dolma kalemler, çakılar 
66 n Yaldızlı hamam tasları 

KADINLARA 

EMPERMEABL 
MANTOLA 

Gayet pratik 

16 Lira 
ipeldl Mu,ambatar 

ELOiVENLER 
. 

Glase ve 
Süed 

müsköter 
190 kurut 

Her renkte 

lüks ipe 
çoraplar 

Dolma kalemler ve kurtun kalemler 
Parfömler ve losyonlar ' 

66 l) Albümler ve süngerler 
66 n ARKOS ve İV A markalı 6 sabun . 

88 K. 
88 )) 
S8 » 
88 » 
88 1) 

88 )) 
88 )) 
88 n 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )l 

88 » 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 )) 
88 » 
88 » 
88 » 
88 )) 

Yeni 
renklerde 

Her 
cinsten· 

Rekabe•ll! 
fiyatı ar 

Sağlam, Bııetll veya baaettl• 
ipekli çoraplar 88 K. ·BAYANLARA TRiKOTA 

Jaketler, bukle yDn-den· 
Yakası Ankara yünOnden 

Şık biçimde; 
En ıon moda buluz •e jileler 

Rekabet kabul etmH fiyatlar. 

u Le tek& ,. mark h 

'fen• OrseJer (Gaine) 

300 kuruıtan itibaren 

Faruki pudraları 
Kolonyalar, iyi cİn$r 
Beyaz önlükler 
Mektep çantaları · 

Bask bereleri 

'ERKEK LEVAZIM Ti 
F nılA pijamalar 2QO K. 
Spor ıöml kler 165 ,, 
El örme kaınklar 285 ., 
En . ıon model yakalar 30 ,, 

YüNLULER 
Kıılık rop ve mantolar için 

gayet ~ nsıln çeıltlerde 
Jrnmaılar 

iPE LilER 
Blrman m trosu 150 K. 
Kr p Yal ova ,, l 90 ,, 
Flaniaol (robluk ),. 260 ,, 

66 \) 6 adet cliserin sabunu 
66 ıı Losyonlar, parfömler, pantuflalar 
66 'I> Cepli mektep çantaları 
66 » Süed kemerler, yarım İpekli askılar 88 }) 

88 'O 66 n Beyaz, renkli ve çaprazlı önlükler 

Cazip ıekllde 

KÜPELER, KOL YELER, 
TA'LI YOZOKLERiN 

PEK ZENGiN ÇEŞiTLERi 
Fiyatlar her keseye 

elveritlidir. 

AVRUPA BEBEKLERi 

Kadmlara GUzel Pijamalar 
MANTOLARA 

GARNiTOR KÜRKLER 
TiLKiLER 

Blberet, KaraklH VHaire. 

'LOVERLER 
El işlemeli, gUıel şeklllere• 

rekl6m fiyatı 285 K. 
Kırılmaz ve gliıel modeli r .,. ~---------~------~------

EL NTA ARI 1'4 HER NEVi OYUNCAKLAR 
Züccaciye ve porselen 

takımlarının ııengln 
çeıltlerl. 

ÇOCUI{ ESV DAiRESiNDE 
Bebe fist İıları 125 K. 

Çocul<lara Yün Jaketler 
150 K. 

Yeni ve zengin çeşıuerlı 

Seyahat levezımab 
1 1 Şık, sı:ığlam ve ucuı valfı e 

111 Beyoğlunun lstikldl ve Tepebaşı gibi iki bUyl\k ve mühim cad
dealnl birlbirine rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer ve 
sergileri gezip dolaşabUlr. Eşya almak mecburi} ll yoktur. 


