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Habeşler ltalyanların ~erisinde 
Makallenin Şimalinde Müthis 

Muharebeler Oluyor 
r '\ 

Barış 

O mitleri 
Artıyor 

Londra 1 (A.A.) -Siyual çeven • 
ler baılıyan haftanın. Habet itinde ih· 
timal bir dönemeç tetkil edeceii mü • 
talea11ndadırlar. Zira F ranaarun tevdi 
etmiı olduiu eulh prasramına Mu90f i • 
ninin buıünlcrde cevap vermesi bekle· 
nilmektedir. 

Dıı itleri bakanbğı eksperlerinden 
Petersonun İtalyanın mukabil teklifleri· 
ni beklemek ve onlan Fransız • İngili 
programı ile mukayese etmek üzere Pa· 
riate kalmak emrini almıı olduiu haber 

ltalyan Hatlarının Muva-
salası Kesilmek isteniyor 
Habeş Kuvvetleri ltalyan 
Somalisine De Girmişler 

Eı~ L--1---·.n• verilmektedir. 
:ı._ &iziz (Özel) - Şehrimizin ilçeleriD • bitmift ıenifletilmeline u.ı-... .....--1. ." Laval ile Sir Samuel Hoann bu avın 

Altın Ve Gümüş 
Elizizde Yeni Made~ 
Damarları Bulundu 

~ ol c Bu d f" r delme ame ıyCll ana • ,, . 
~ •n eban madenindeki faaliyet de • ara a une an d on ikisinde Cenevrede müzakere mev-L.n etmektedir. Türk mühendislerinin ça• aında çok ıı:enıin bir ııümüı ve .albn · an~a· zuu te,kil edecek olan petrol üzerine 
'- alarile maden arama ıirketinin fİJJldİye nna rutlanmıfbr. Yapalan tetkik nencesan· (Devamı 6 ıncı yüzde) 

~(620) metre tulilnde açtardıiı tünel (Devamı 8 inci yüzde) "' --------------

C•ltll• K-"ilM ia6beni -- Wr tırtMl• 
Yunanlstanda iş Kabinesi 

"enizelistler De Kral 
Taraftarı Olmuşlar 
Y •ni Kabine Partiler• Dayanmıyor 

.. ~tiıı.- ı ( ÖJ:el) - Dtin kuruld ye- r Kral pld~ten IODl'8 en önce ha-
• ..: ..... , Yunaniatanm yıllarclaalteri raretli kralcılar ile arua a~yordu.. . 
,..._ ~iti hiç hir partiye iatinat etmi ·ı Kralı bir an evvel ~t~~ek açın 

bll' L-L:_ d' (0erHUftl • lllCI yiislle) 
..., -.u-e ır. 

BiR iHTAR! 

_Dilinizi iyi Tatan Ba 1 
1 1 
Bilmem bu ihtan hatırlayabilir misiniz? 

Umumi Hiıirbln batında Almanr• 
retml" mllletl 

bir beyanname net vet et111lıtL 
r•b•ncllara kartı daim• •DkGt• da 

Halbuki aşk, menfaat, cazibeı 
İstanbulda büyük roller o~nadı. 
Bir fehzadenin ifşaata, bır çok 
felaketlere yol açta. 

Bir Sarar raclaııada 
Bütün bunları ÇARŞAMBA 

günü okuyacakıınaz. 

V•tlngtond• Bir Yenhfllk 

Bir Polıs 
Iran Elçısin• 

Kelepçe Vurmuı 
Amerika T eeııürleriai 

ElçiJ• Bildirdi Maltallc mıntaltauulalri la.,.elaôıh idare ed.,. General SGlltiıtl, A.a. R• 
GultN ile hrcrhr lto1'4ın puan •esiriyorlar. Vaıinston 1 (A.A.) - lran elçisi Gaf· 

far CelaL Dat iıleri bakanlığına müracaat 
ederek kendisini otomobilini aüratli sevke· Addiaababa I ( A. A.) - HaH, ltalyanlann 6iiyiilı sayİalll •ir•· 
diyor diye tevkif etmit ve bu tevkifi pro • lıaynalrlarından rJnilen ha,,.,.,.• yaralı Adaa'ya doinı ric'at dtilrleti 
•eato eylediii •ırada ellerine kelepçe vur • ~öre, Ahara •ırtlarında bir lı~ ~ bildirilmelrtedir. 
mut olan Elkton iaminde bir polia memuru· • •• • 

l 
'd 

1 
a anı:_. . t " den beri mathıı malwıre6eler ol • Habeı Orduları Faali~ 

nun ceza an an m s ... emlf ar. 
Hull bu hadiseden dolayı elçiye Birleşik malıtadır. Addi1ababa 1 (A.A.) - Cenup 

Amerikanın tee89iırlerini beyan etmiı ve Ahara •ırtları, Malıalle'nin IS iri· mıntakaıında Ru Desta kanetleri
etrafh tahkikat yapılacajı vadinde bulun· lom•tr• ıimalinde yani ltalyan ltol· nin bulunduiu Dolo mmt•lra1mda 
muıtur.I Dı . 

1 
• L_L 

1 
v d H 

11
•• larının arluuındtı balıınmalıt.lır. faaliyet yeniden baılamııtır. 

Celi , ı ıı en UtUtan ıgan an u un J 
i ld 

v • hat v be tın" oldu Habetler, bu aıretle talyan ltatl. U,.alrların Bombardımanı 
verm ı o usu aza e yan e lf • • s 
iu teeaaürlerden mutmain olduiu halde ay· rının mava•ala•ını lranulı ı.temelı Aımara 1 (A.A.) - Somali ta,. 
nlınıfbr. teJirler. (Devamı 1 UICI 7'fal•) 

Misli Görülmemiş Bir Maç 
Galatasaray- Güneş Maçında; Futbol 

Sahasına Ayva Yağdırıldı 
Maçı Alh iki Galatasaray Kazandı. Maçtan Sonra 
Galataıaraylılar Güneı Kulübü Önünde Gösteri Yapblar 

lltı~ll .w1m....ı, _,,,..,_., Se)'lrelleftf M 1q1111 ~~er. Sala11ya atılan ayualar toplanırlten. Se)'irciler .,.. 
•• 07fHI iserfne ._..,_ mum •irllmelıtedil'. [Maç yazııı ve tafsılita 1 O uncu aalaifecle] 



2 Sayfa SON POSTA Birinci Kinun 2-:::=::ıl' 
-==--====='=============zı-========----=========================================::=ı======:=:ı=-==--======--================-~ 

( Ottntin Tartha) (Halkın Sesı] 
.Şifasız 

Hastalar 
Öldürülmeli Mi? 

Bir hafta kadar evvel açtığımız an
kete verilen cevaplan okuyorsunuz • 
dur. Dün bir yazıcımız, sona eren bu 
anketin doktorlara sorduğumuz suali
m rastgeldiği kimselere de tevcih et
miştir. Aldığı karşılıklnr aşağıdad•r: 

• * • 
Beykoz Çayır caddesi 146 numaralı ha· 

ne, Cemil: 
- Şifasız hastalıklara tutulanlann üldii

rulmt-leri lazım gelseydi, lstanbulun köküne 
kıbnt Stı}'U dökmek icap ederdi. 

l tnııhu un, kanser gibi ifasından ümit 
k ı l mış nic<." dertleri var: Pan!lımanları ya
pıl mı) a ·a • ı için, bı rak ta bu malum ya -
rnları bo ubo una bir defo daha deıımiye -
yim. 

Ht>ın bu smıli sacle d oktorlara sormaklı -
rın sade bu bakımdan yanlış değil: 

Çünkü doktorlar kendi kitaplarında ya -
zunl. rdan ba ka şifasız hastalık bilmezler. 

Meseltı, ( meteliksizlikn adındaki salgın 
ve oifası güç illetin, «tıp ı> lugatinde yeri 
yoktur. Bu itibarla sana sualini bir de şair
lere sormanı tavsiye edecektim ama, boşu
na olacak: Çünkü alacağın cevapları nasıl 
ol a ncşredemiyecek in 1 

•• * 
Mecidiye köyünde, Ermeni mezarlığı 

kartumda elektrik tirketi memurlarından 
İbrahim: 

- Ben, doktorlann bu ankete cevap ve
rişlerine şaştım: 

Çünkü onlann bu sorguya karşılık ve -
ri )erine bakılırsa, insanları bir koyun Ü -

rüsü, ve onlan sürünün sahibi saymak la -
2ım: 

- Şu besli koyunu kesmek lazım mı, de
ğil mn Sualile: 

- Şu hasta insanı öldürmek lazım mı, 
değil mi? Sorgusu arasındaki fark çok mu 
büyük ki? 

Bu itibarladır ki, onların kendilerinde bu 
ankete cevap vermek hakkını görüşlenni 

garipsiyorum. 
Hem: - Hasta öldürmek yanlıştır! ce

vabını verseler bile ... 
Çünkü bu cevabı vermek için, bunun ak

ıini söylemek salahiyetini de vehmetmek 
lazımdır. 

* * * 
Tarlabqa, Necip Mardan aparhmanı, 6 

numaralı daire, İsmet Necip Mardan: 
- Bence, şifası mümkiın olmıyan has -

talık yoktur: Baksanıza, knra sevdaya tu • 
tulanlar bile iyileşcbiliyorlarl 

* * • 
Maliye tahsil müfettitlerinden Hikmet: 
- Ben, şifa bulmİyacağı muhakkak sa

yılan hastaların öldürülmelerine tarafta -
nm. Konuşamıyacak, yiyemiyecek, içemi -
yccek, oynıyamıyacak, gülemiyccek ve ağ
lıyamıyacak bir insanın acı içinde kıvrana 
kıvrana soluk alıp vermesinde ne mana 
var) 

Bu hem kendisi için, hem etrafındakiler 
için felakettir. 

Ve bu felaketin üstüne inebilecek yegane 
pc:"rde ölümdür! 

Denizyolları için MU· 
tehassıs Getirtilecek 

Deniz yollan itletmesinde mühim deği
tiklikler yapılacağı, Avrupadan bir mü· 
tehaasıs getirtileceği haber verilmektedir. 
Ekonomi müsteprı Kurdoğlu Faik Mad • 
ritten avdetinde Londraya uğrayacak, bu 
mLitehassıs itile me§gul olacaktır. 

• İnhisarların İhracatı Artıyor 

Bilhassa lskandinavyaya 
Şarap Yetiştiremiyoruz 
Belçika Ve Japonya, Bizden, Bol 
Miktarda Tuz Istiyen Memleketlerdir 

lzmir havali•inden deve •ırtında merkeze •evlıedilen tütün balyaları 

inhisarlar idaresinin aon seneler içinde 
dıt piyasaya gönderdiği mallann miktan 
sürekli olarak artmaktadır. Bilhassa tütün 
ihracatı ön safta gelmektedir. 933 le tütün 
rekoltesi 40 milyon kilodur ve bunun 25 
milyonu ihraç edilmiftir. 934 le rekolte 35 
milyon olarak tesbit olunmuf, bunun da 20 
milyonu ihraç edİlmİftİr. 

En iyi tütün müıterimiz Amerikadır ve 
en iyi fiatı bunlar vermektedirler. Bundan 
sonra sırasile Almanya, Avusturya ve Çe
koslovakya rejileri bizimle iyi allf 'ftl'İf 

yapmaktadırlar. 

Son sene rekoltelerinden çiftçi ve tücca· 
nn elinde çok az bir stok kalmııtır ki bu 
miktar 500 bin kiloyu bulmamaktadır ve 
bu da satılmaktadır. 

Bu ytl da bilhasta İzmirde piyasa pek ha
raretli gitmektedir. lzmir piyasası bu yıl 100 
kuruta kadar yükseJmittir. Ax bir zaman 
sonra 935 mahsul stoklan da bibnif ola -
calctır. 

Mamul sigara ihracabnı yalnız inhisarlar 
yapmaktadır. Bunun için kuntratla bağlı ol
duğumuz memleketlerin ba§ında fskandi • 
navya memleketi erile Filistin, Hollanda, f s
viçre gelmektedir. Aynca Hicaza da sattı 
yapılmaktadır. Bilhassa Avrupadaki son 
sergilerde kazanılan büyük rağbet üzerine 
çok talep gösterilmekte ise de, gümrükle
rin çokluğundan dolayı fazla miktarda ih • 

racat yapılamamaktadır. 
Dıı memleketlere tütünden bqka içki ve 

tuz da gönderilmektedir. Bu ıubenin faa
liyeti yeni olmakla beraber çok memnu -
niyet verici ıekilde inkiıaf etmektedir. Şa
rap ihracatı bir yılda (200) bin litreyi tut
maktadır. Ayrıca vermutlarımız da çok be
ğenilmektedir ve çok tutulmuıtur. Ancak 
istihsalimiz fazla olmadığından gönderdi -
ğüniz mal 40 bin litreyi aımamaktadar. Bil· 
hassa İskandinavyada tarap ve vermutla -
nmız çok satılmaktadır. 

Tekirdağandaki ıaraphanemizin yıllık 
mamulatı olan bir milyon litre tarap, ancak 
dahili istihlike tekabül edebildiğinden ih
racat (200) bin litre gibi az bir miktara 
münhasır kalmaktadır. Bununla beraber bu 
yıl 1, 700,000 litre istihsal yapılabilecektir. 

Ayrıca Masara da rakı gönderilmektedir. 
Tuzlanmıza gelince: Belçikadaki aon 

sergide ürünlerimiz çok beğenilmi§ ve ıi . 
pariıler verilmeğe başlanmıştır. Jlk olarak 
Belçikaya 2500 tonluk bir nümune siparifi 
gönderilmiftir. Bunun tecrübesi yapıldıktan 
sonra 40 bin tonluk bir angajman yapıla
caktır. Bundan baıka Japonyadan da ( 4) 

bin tonluk bir nümune sipariıt ahnmıttır ve 
kanunuevvelde gönderilecektir. Japonlar, 
bilhassa ağır sanayi için tuz İstedikleri ci • 
betle, oraya külliyetli miktarda ihracat ya
pacağımız muhakkak görülmekt~dir. 

Izmirliler Dün Toplandı 

Bu Yıl Da Büyük Bir Ege 
Gecesi Tertip Edilecek 

ri Tıbbıyeden Ahmet, hukuktan Osman 
Ali olarak seçilmittir. 

Murakabe heyetine de hukuk tale
besinden Baha ve mezunlardan Sadri 

Dün, İzmir lisesinden yetişenler ku

rumu, Ege yurdunda yıllık kongreleri

ni toplamıılardır. Kongrede yıllık ra
por okunmuş ve kabul olunmut ve yeni 

seçilmişlerdir. 
idare heyeti seçilmiştir. Yeni idare hey 

Kongrede, bu yıl, büyük bir Ege 
eti başkan Maliye Müfettişi Sait, ge- gecesi tertip olunarak hmir mahsulle-

nel sekreter Tıp fakültesinden Lebid, rinin tanılmasına çalışılması kararla§· 

muhasip hukuktan Meh~et; )'urt işle- tırılmıştır. 

Zehra Aylının Ce
nazesi Getirildi 

Bugün Törenle 
Defnediliyor. 

Franaada bir tiren kazasında ölen 

iki Bir 
Satırla 

T. Rüttü Aras Batbakanı 
Ziyaret Etti. 

Dün Ankaradan chrimiz.e g len Dıt 
işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Dolnı• • 
bahçe sarayına giderek Başbakarı lsıne& 
lnönünü ziyaret etmuıtir. Ba~bnkan per " 
tembe günü Zonguldağa gid~k. Söınİ • 

Atatürkün manevi kızı Zehra Aylın'ın kok fabrikasının açılma törenini y<lpa 1 

cenazesi bugün saat 8, 15 de T eofil caktır. 
Gotye vapuru ile tehrimize getirilmit-

tir. Cenaze saat 9,30 da vapurdan Şitli T""b kü"l C · t" T } 1yor . . . u er oz emıye ı op an 
Sıhhat yurduna nakleddmıttır. l . .. . . ci kil• 

S t 10 30 d Ş. 1• S hh stanbul tube,rkuloz cemıyetı, hı ın O 

rd d t .. l k ld 1 T nunun dördüncü çarşamba günu 
aa , a cenaze ıı ı ı at 1 ı 8.3 

yu un an oren e a ın mı§ ve q· nı ya• 
"k" •• ••t•• ··ı ·· t•• B d da Etibba odasında aylık toplan ı 

vı ıye camııne go uru mut ur. ura a 
kıl d k 

pacaktır. 
cenaze namazı ın ı tan sonra ebe- * * 
di medfenine tevdi edilecektir. 

Törehe Halk partisi, Halkevi lef· 
kilatı ile ulusal tetekküller, mektepler 
ve polis kıt'aları da İ§tİrak etmekte· 
dir. Cenazeye bir çok çelenkler götü
rülmüıtür. 

Limanda iki 
Yabancı Vapur 
Çarpıştı 

Evvelki gün limanda bir kaza ol
mut ve Hayri Arapoilu acentesine 
bağlı, İsveç bandıralı Eros vapuru ile, 
halyan bandıralı haliko gemileri çar
pıtmıştır. 

Eros vapuru limammıza girerken, 
Kızkulesi açıklarından, birdenbire ö
nüne, halik o çıkmıt ve hem mesafe
nin kısalığı hem de ceryanan kuvveti 
rota değiştirmeğe imkan bırakmadı

ğından müsademe olmuıtur. 
Gemiler yollanna devam edemiye

rek haliko, Harem iskelesi, ETos da 
Sah pazarı önünde demirlemiılerdir. 

Liman idaresi kaza hakkında tet· 
kikat yapmaktadır. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğü 
Binası 

Galatada inhisarlar umum müdür
lüğü binasının tamamı merkez banka.. 
sına verildiği için umum müdürlük 20 
bin liraya Ömer Abid hanında bir kat 
kiralaımş ve taımmaia baılamııtır. 

Ankaradaki bina tamamlanınca u
mum müdürlük teıkilab Ankaraya cı
decektir. 

Olgunluk imtihanları 
Lise ve orta okullarda hariçten baka -

lorya ve olgunluk imtibanlanna sirmek İatİ· 
yenlerin müracaatlan bundan sonra, yalmz 
Kültür Bakanlığı wafmdan kabul oluna -
cak ve Bakanlıim Yerec:eii emirle imtiba -
na girebilecdderdir. 

Son yapılan imtihanlarda yalnız bir grup
tan kalaıllarm imtihanlan bugün bitmek • 
tedir. 

Tuğlalarla Beraber DUflU 
Cihangir, Lenger sokağında Rem

zinin yaptırmakta oldujıa apartımana 
kurulan iskeleye çıkan ııçı Haydar, 
iskele kırılarak aırtmdaki tuğlalarla 
beraber düpnii§ ve yaralanmı§tır. is
keleyi kuran yakalanmı§tır. 

Gümü§ Paralar Kallnyor . _._
1 

Bir kaç gün e'\ vel Urfada e,ao 

gümüş pnraların piyasada iırum *'04 

w~ 
mın ettiğini, halkı ve kö> 1 ) iı 
ytlk zararlara soktuğunu :> zınıştık& 
Ank.aradan gelen hır habere gô,_ 

bu··w. Şubat baslangıcından itibaren 
gümüş para kalkacaktır. Bu hu usta def 11 

tcrdarlıklara tamimler gönderilmi tir. 
Darphanede basılmakta olan ) eni 1 Ot 

5, 1 kuru luk 'e on paralıklar b ı ay so.ı\. 
nunda pıyasaya çıkanlacaktır. 

41 • " 

Albn Yüklü Bir Vapur 
Karadenizden altın 'e krom ,> ı.i kü fi• 

gelen bir İngiliz. vapurunun Boğaza gi:.- • 
meden şaftı kırılmıştır. Vapurun hamulesl 
emniyet ve gümriik memurlannın gözcü • 
lüğü altında boşaltılmıştır. Vapur 1 O sil?' 
tamir edıldikten sonra dönecektir. 

• • • 
Dükkanların Teftiıi 

Bazı dükkan, pastahane ve mağaza ıl• 
bi yerlerin salahiyettar olmıyan şahısW 
tarafından teftiı7 edildiği anla~lmı ve bOI 
na çare olmak üzere. Beyoğlu ılçebay~ 
her dükkanda bir defter bulundurulınasııı' 
ve tefti!lC gelenlerin buna büviyetlerile idl'\. 

za etmelerini bildirmiştir. 
• • • 

Maliye Memurlannm imtihanı 
Terfi etmek istiyen maliye m murlaıl 

için yeni yılın ilk ayında bir imtıh n aç~•• 
caktır. 

••• 
olnhisarlar Kitabı» 

İnhisarlar idaresi k.urulduğundanberi al
dığı neticeleri bildiren ist:atiatiklcri ha,i bit 
!kitap hazırlamaktadır. Bu kitapta bılha_. 
tütün tebaruz ettirilecektir. 

••• 
Karadenizde Futmalanndan 

Kurtulan Bir V.-
Karadenizdeki şiddetli fırtınalardan gU9 

kurtulan Yunan bandırab Nomiko ismin ~ 
deki vapur evırelki gün limanımıza elrniş
tir. Vapurun direkleri kırılmış gü' erteıf 
harap bir haldedir. 

• • • 
K1t Tarifeleri S.,l.ch 

Akay, Şirketihayriye ve Haliç düıfclell 
itibaren kış tarifelerini tatbika ba lamı"l.!'l'• 
dır. 

*"' * 
Yugoslavya K.,.Jübünde 

Şehrimizdeki Yugo Jav birlıgınin >'11 

dönümü şerefine, dün akşam, \ ıgo l"" 
kulübünde bir çay verilmi§ ve tören yapılr 
m!ft:ır. 

• • • 
Namık Kemal için 

Namık Kemalin yı1dönumü mun '!ebe • 
tile bugün, 1 7 de ünh ersitedc bır toreJI Portakal ihraç Nizamnamesi 

Türkofis bir portakal ihraç nizamna • yapılacaktır. 
mesi hazırlamaktadır. * • • 

========"""""==-==--=-=o=--===---==-======-~=-=z-=======::ı='.--==================-==============-=====-==-==--------=-=-=---=--=--------------......... -=--==="""--

----

- Bunun ıonu neye varacak diye dütü
nüyorum, Hasan Bey! 

Pazar Ola Hasa• 8. Diyor Ki ı 

2.5 2.0~ 10 dokl!A. 
yannrı. .f~ 

:t'AA.." J'<>Wıoı- u~ ~-s....,, .. . . 
• • 

f:'AS'Ul.V.. 
5 5 

Yiyecek üzerinde esnaf boyuna ihti- ı 
kir yapıp. fiatların iatikrarma mini olu-
Yor ... 

... Türkofiıle belediye müıterckcn huna 
karıı hareket edcceklermiı. Bir fayda olur 
mu, denin? ı 

Haıan Bey - Ona ne ıüphe ! iki elill 
ıaklamaıı baıka türlü ıeı çıkarır! 
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' Resimli Makale Hergün 

''Giineş - Dil-:: 
1'e . . • E l orısınırı sas arına 
Kısa Bir Bakış 

ULUS· daa -
ı: CtCune~ - Dihı Teorisinin türlü kelimeler .. ~ . 
b crınde tatbikatını gösteren yazılarımıza 
ı.ından .. b" k .. 1 k . . . b once ır aç gun ara ı · verışımız, 
u teo . h ·ı til . rı akkında, yalnız memleket hı -

trı erınde değil, asrımızın klasik etimoloji 
)' cnsuplanna da hitap eden bazı etütlere 

91~ "'trnck içindi. «Ulus» ta bu sütunlarda 
~an o yazılan memnuniyetle okuduk. 
ili .~dük ki yazanların hepsi de teoride ileri 
c1 l'ijl len orijinal esasları doğru bulmakta -

ır ar. 

ltı ~er vakit bu yoldaki yazılara yt.r ver -
Cıtle b b 

l'a.lcı e~a er, bir çok okuyucuların me -
da.ha takıp ettikleri tatbikat yazılarını da 
'1ıık~ fazla geciktirmc.meği münasip gör • 

il Fır8at a 
Tek ba
ediyorlar. 

adamına 

r--------------, 
Söziin Kısası 

O Yalan, 
Bu Yalan .. 

Ek· Ta 

, ltalyan - Habc;ş harbi tuhaf, eörül -
medik bir duruma girdi: ilk günkü 
hız kayboldu; şimdi ne ltalyanların 
heyec.anlı ilerleyişlcrinden eser, ne de 
Habeşlerin mütevekkilane geri ~ki -
)işlerinden haber var .. 

Gazetelerin harbe ait havadislerini 
bir tülbent içerisine koyup da iyice 
sıkacak olsanız, donmuş bir limon ka· 
dar dahi suyu çıkmayacak. 

Sade, bir tekzip yarışıdır, gidiyor!. 
Mesela, günün birinde ftaJyan kay -

nağından gelme şöyle bir haber okur • 
sun uz: 

«Kaygana - Lalanga» bölgesinde 

111. lllusıı un ilave şeklinde dil meraklı • 
rına arm w •W• E. l .. f l jj v agan ettıgı « tımo OJı, mor o o· 

>'oll e fonetik bakımından Türk dili analiz 
İç' lrı başlıklı broşür, bu tatbikatı takip 
)._~gerekli esaslan toplamaktadır. Bunun· 
tıı I eraber bir çok yerlerden gelen mek • 
~ arda bu esasların toplu ve kısa bir hü • 

f MUHTELİF HABERLER 
keşfe çıkan uçaklnrımız Cicimama va· 
disinde ordugah kurdukları görülen 
Ras Gele Atma kuvvetlerinin üzerine 
bombalar atarak bir hayli telefat ver • 
dirmişlerdir. Bu kuvvetler, panik ha· 
linde ric'at ediyorlar.» Ankaranın Nakil Meselesi 

b •sına ihf ·· ·ı k ld w • • tı ıyaç gosterı me te o ugu ıçın, 

buırdada böyle bir hülasa yapmayı uygun 
uk: 

Cüneı - Dil Teorisine göre 
Köhler ve Ehler 

1\..)
1

; Türkçede sözün nna kökü (V. + 
lrıc' . ır ( ( V.) vokal, ( K.) konson de • 

Tedarik Edilen Birçok 
Otobüslerle Halledildi 

tttır.] 
B 

o1il u formülün ilk şekli, dilin ana kökü 
~ (a + ğ = ağ) dır. 

1 '~Ot• 1 B w k"'k"" d k" 

Şimdi Bu Otobüsler Elektrikle işler 
Bir Hale Getirilmek isteniyor 

ııta.)J • • - u «ng» ana o un e ı vo· 
ô er şu vokallerle değiŞP.bilir: a (ı, i, o, Ankara 1 (Özel) -
' u, i.i) y enitdhfi Eskifehre 

alı: Not: 2 - - Bu (ağ) ana kökündeki bağlıyan asfalt yolun 
lınırıaz ( ) w k d h" ·· ) u··zen'ndeki köprüyü de~· muet cıg > onsonu a ı ıoY e 
i:ı cbilir: geçince, hemen sol ta· 

ğ ( k h b f) rafta Ankara belediye· Jl v, y, g, -, , , m, p, 
hl b~~lar birinci derece radikal kökler sa- sinin sıra sıra duran 

il ılır. yeni otobüsleri için ya· 

tııı~ot:. 3. - Bütün Türk konsonlan bn- pılmıt ıarajlanmı 
'1ik a bır vokalle beraber ana köke eklen· rastlarsınız. 
oıı ten sonra, ana kök düşerse, kalan ekil, Garajın önünde bir 

Un rnefhumunu temsil edebilir. Böylece: ordu halinde sıralanan 
Ağ + 1 ) kamyonetler iflemeğe 

1cı 1. v. (11, ş, c, ç, z. j, d, t, r, , n 
ıt ınd k k hazır otobüsler ve bü· 
ıl. 

-

e, i inci derece radikal kökler ç.ı ·ar.· 
A b tün bunlan itletmeğe 

1,1\ b· . na kök ve onun yerine geçıle 1
• çalıtan üç yüze yakın 

Otobü•lerin Sıra Halinde Durup 

Bulgaristan da 
Parlô.mentarizme 
Ale.11htar 
Cemiyetler 

Ertesi gün, Adiı;ababanın fU yokla· 
ki tekzibi çıkar: 

<eKnygann - Lalanga>> böl_geaindc 1-
tdyan uçaklarının keşfe çıkıp, Cici • 
mama vadisinde Re s Gele Atma lcuv· 
vetlerini liombardıman ettikleri asıl • 
sızdır .. Habesistan, bataklık, rütubetli 
\e ormanlık olan bu bölgede hiç bir 
zaman kuvvet bulundurmamıştır. 

Sofya, 30 (Özel) - Bulgar gençliği
ni fırltacılıktan uzaklaştırmak ve yeni 
rejimin ruh ve zihniyetine uygun Wr 
tekle sokmak için parlamentarizmia a
leyhtarı kurullar tarafından milli genç· 
lik te~ldlatı vücude getirilmiıtir. Bu 
gençlik tetkilatı kongrelerini yapmıJ, 
ve faaliyete geçmiılerdir. 

Gençlik tefkilatı, köylüyü kendisine 
çekmek ve ısındırmak ıçın köylerde 
hümmalı propagandalara batlnmıılar· 

dır. Bu hususta muhtelif köylerde kon· 
feranslar verilmekte ve köylülere teı
kilatın gaye ve maksatları hakkında 

izahat verilmektedir. 
Halihazırda amele birliği te§kilib • 

nın (77) bin, san'atler teıkilitının 55 
bin, ticaret birliğinin 52 bin, endÜ•trİ· 
ciler teıkilatının 2 bin azası bulunmak
tadır. 

Gençlik teıkilatının da üyeleri bir 
kaç bini bulmuttur. 

Derken, bunun da arkasından şu 
ahe eri görürsünüz: 

«Roma - Kaygıma - Lalanga 
bölg sinde, Cicimama \ adisinde Ras 
Gele Atma kuvvetlerine karşı uçakla· 
rımızın muvaffakiyetle taarruzda bu· 
lunduklannın Habeş hükumeti tara· 
fmdan tekzip edilm i, iyi haber alan 
mahafilde h, yretle karşılanmıştır. A· 
disababanın bir h, kikatı örtbas etme· 
ğe matuf olan bu tekzibini, 00.ın ba
kanlığı şiddetle tekzip etmektedir.> 

işte, son znmanlnrda, harbe dair he
men her giin, bu kabilden karfıli\,:lı 
yalanlaşmalardan başka bir fey okudu· 
ğumuz yok gibi.. 

O yalan... Bu yalan ..• 
kiikJ ırınci ve ikinci derecedeki radikal insanla burası adeta 
111.r. ~· hep kök anlamının mümessili olur· muazzam bir fabrika· 
'1la ko·~ .~emsilde tereddüt edilirse derhal 1 rak bu otobüsleri elektrikle iıletmek için 

ku ha · k d onra yı andırır. Fak b •· b"" ·· teli şa getırme ve on an s ilk t b"" bundan on ıene eY• arqtınnalar yapıyor. at ucun utun 
lllfi~sl:nabkökün anlamını nüanslanndan Ankar~y~ 0 ~ uı f brik d elen 1 otobüslerin aelmemİf olmasma ve idarede 

Tahminlere göre, yakında bütün bu 
tetkilatın üyesi ( 250) bin kitiyi bula • 
caktır. 

Çek CUmhur Relsllill 

Fakat gidişata bakılırsa, Habefista· 
nın pek yakında tahakkuk edecek gıbi 
göriinen feci nkibeti karşısinda: 

- Fili yuttu bir yılan ... O da mı 
yalan~. 

l• llJ re akmak lazımdır. vel ıelmiftir. Berliye a asın arı ı.' çalıtanlann aceınililderine rafmen artık An· 
Oldu: - Ana kökün ilk anlamı. (güneş) ve eski kaptı kaçtıların tiplerinde 0 n se-

Roma, 30 (Özel)-Çek Cümhur Reİ•İ 
Mandarikin istifa edip yerine hariciye 
nazırı Benesin namzet gösterileceği 
Pragdan haber verilmektedir. 

Diye sorncnğıınız gibi geliyor; ne· 

~tı .... 1gu Ve ondan çıkabilen ba~lıca mef • kiz kifiJik bu nakil vasıtası Tqhanla lıtas• 
"" a b ..:+...:d bu 
h • r roşürde gösterilmiştir. yon arasında ifleme batlamlf, ..... e 
0 ut.. • d • I w b •--ıı ...:tcricle bu '1\l._ un hu mefhumlar, ilkin en maddı yon arasın a lf emege afuuu • .... 

J.1ıı ınlarında olarak (ağ) ana köküle an· ıirket (30) a yakın araba getirmif. itin 
l'\ıh·ırıı~, zamanla bir yandan mefhumlar karını anlıyan diğer bir Jl'UP ortaya çık • 
iibu

1
; Iıkri abstre anlamlara döndüğü gibi, mıf. Bunlar aralannda anlatmlflar· On • 

İııkişara~dan da vokaller ve konsonlnr lar da batk• bir otobüs servisi kurmut!~ 
dikli le~ erek birinci ve ikinci derece ra· ve birbirine rekabet için uiratan bu iki 
ftokı older vücuda gelmiştir. Bütün bu çup kısa bir zamanda ıöçüp giderek yer
~ij kere bir takım süfiksler de katılarak lerini kaptı kaçtılar• bıralanıtlarda. 
lvurulınuştur. • O zavallı kaptı kaçtılar da ifte bir •'1 ev· 

tkJc : - Cüneı • Dil teorisine göre Türk velı"ne kadar sinemalarda ıördüpmüz 
..: rı ve o 1 k . il . . 'b ·•}"le k n arın elimedekı ro erı ıtı a· __ ı.: A 

at bu.ık otomobili ıibi sallana sıçraya naı. n· 
"1\ı"t egorilcri de bro~rde izah olun • k A 

"ur. karalıları Yenitehre, yenileri de es ı n• 

Cc; . . . .. d d neı • Dıl T eorı•ıne gore karaya taııyıp ur u. .. .. .. 
y enqehir günden güne buyudukçe ve 

1-fer ha ~~aliz : oll~rı . Ankaranın bütün yolları asfalt olunca. ıeb· 
Ilı "ol! ngı hır kelımeyı analız ederken k d' • k dar dikkat " d • •Üzclleımesine en ı evı a 

J arj an Yürümek lazımdır: rın • b ıec:1· nun · - lk eden ve titizlik gösteren e ıye ve 0 

llı"n Önce keJimenin tam ve asıl · k 01'111 .. a ını t b. batkanı Nevzat Tandoğan, yerı açı 
2. - B~s ıt ederek bilmek lazımdır. bu nakil vasıtaları botluğunu doldurmak 

Yeni Otohü•lerılen Bir T ane.i 

me lazımı.. ...................................... __. .... 
········································ .................... . iftarlık : 
de her hangi bir ihtimale kartı ihtiyat ola-
rak garajda yatıyor. Yakın zamanda (41) Kefkİ .. 
tane daha servise karıımıt olacaktır. Fa:zlü kemnlile me lıur Jbnülemin M h-

Bunların parası da (20) senede ödene- mut Kemnl Beyin, zarafette kendisinden a· 
cektir. Fakat §İmdiye kadar fabrikaya ya- şağı kalmı)an l evfık Bey adında bir kar • 
pılan tediyata göre bu paranın daha evvel de j , ardı. 
verileceği anlatılmaktadır. Bir rnmazan, her ıki ınin de birlikte o • 

Otobüslerle beraber Ruıyadan aerYIJ.I turduklnrı eve, bir çok kim eler iftara gel -
idare ve tamirat iflerinde çalıımak İçin iki mi !er. Yemekten sonra, biraz oturulup, 
de Rus mütehaasısı gelmiftir. Bu mütehu· kahveler, sigaralar da icılınce, nanıaza kal· 
sıslar bir seneye kadar yerlerini yerlettire- kıldıgı sır da, misafırlerden bazılara. itleri 
cekleri Türk itçi ve idarecisine terkec:lerler· olduğundan bahsederek birer birer MVU • 

dir. ' muşlar. 
Şimdiki halde otobüslerde 75 biletçi, 7 Bunu •Ör<"n Tcvfık Bey, orada haı.ır bu· 

kontrolör ve 75 ıoför çahpnaktadır. Junan udcbadan ınunllım Fani Efcndınin 
Otobüslerin tamamı geldikten sonra bu kulağına eğilerek: 

kadro ilci misline çıkarılacaktır. Biletçiler • -Ke ki, demi , nama a yemek.ten once 

den ikisi kadındır. kalk n ıdık 1 
Biletçi bayanlar, baylar kadar vazifeleri· TJlı 

tll, k 
1
. ır kere bu mana bilindikten son· d larile Moskova 

c ırne . 
1 

için Rus dostlarımızın yar ım 
:n bir te~~n ~ide bulunan şekli, onun u· Stalin (abrikasından bu yeni otobüsi-ri se • karada bir otobüs buhranı kalmamıfbr. 
tı•·oırfolojik v muf ne~icesinde al ldı~ı ed~. ~~n tir ge karar verdi ve bunu kısa nkır za • Stalin fabrikasın• ıamarlanan otobuıler· 

ni güzel gönnektedirler. Belediye timdi oto
büs durak yerlel'.İnİ yaptırmakla meııul • 
dür. Durak yerlerinin kapalı bir ıekilde ve 
zarif olmasına bilhassa dikkat edilmektedir. 

f zmirdeki f ş Ve 
işçi T eşkilitı li er k e onetık şekil o dugu uşu • . . • t'kal ettirerek A araya ( 5 ) . . • 

,,. c , ket· manda fılıyata ın 1 
• w b 1 d den ıimdiye kadar 9 tanesı gelmııtır. 

ırırı 1 d" 1meyi ilk etimolojik aslına ça - 1 b"" !eri ııletmege af a 1• • 1 c ı ır. pek yakıtan o o us k im Bunların (50) tane11 ça ıııyor. (9) tanesi 
Bu suretle Ankaranın nakil meselesi halle • 
dilmiıtir. - Adil Rıza 

Bu ç . __ A:n~k~a:ra::b:e:led=i~ye~s:i~b~u:n~u~n~la~d~a=a=~ı~y~a~·==~:;::=::~~ 
:~;\~~:~~~:, göz önünde '"'"l•c•k ;===::~~::~~~~~~====l:..N--A--N-:--·-, S T E R 

iNANMA! 

fzmir (Özel) - Şehrimizde İf Ye İKİ 
organizasyonlarını incelemek üzere gelen 

) profesör Veygert'in başl<anlığtodaki heyet 

I 
Ankaraya dönmÜflÜr. H yet . baıkanı, 
( 35,000) i ~iyi bir fcdera yon halinde çev
resine toplıyan İzmir e naf ve itçi tetekkul· 
lcri b"rl" inin çal a 1a mı takdir etmiı ve 

on!IQ)a ır kelime konsonla başlamaz. ı s T E R 
•onrad başlıyan sözlerin bn~ındaki vo' al 

an d .. Batında eskimiı bir ıal, ayağında bir ıalvar, sırtında keçede 
yapılma bir yelek ve mavi düğmeli, dallı ıömlelderi ile kapı ka
pı dolaııyorlar: 

b) s·· uşrnüştür. o •. 
~ctİtıi zun başında ana kök, yahut onun 
bu k'·klutan radikal bir kök vnrdır. E;er 
"'-•· O SÖzd ·· • ' "''lı d e gorunmiyorsa sonradan dıı>ı· 

) emektir. 
c H· 

~'tıı ıç bir ek köke doğrudan doğnıva a rtıa~ A . 
lı v k • raya mutlaka l>ir vokal gırer. 

cf· 0 al s·· d d til!llı o:z: c görünmiyorı;a sonra .:ın 

) uş oldug .. un h'"k 1·d· ç L•· a u ·n1ctme ı ır. 
t ı-ııç b• d "b Ct QI ır sonek yalnız vokal en ı a 
)· arnaz E'" k 1nd~ .. · ger sözde yalnız 'okal 'IC • J 
v Roru ·· (-) lr d nııyorsa, orada düsmuş bir g 

lllekıir. 

(Devamı 1 1 inci yüzde) l 

. . . • me hurdur!.ıı derler. Belediye, yıllar· 
"fstanbul dılenası ıle w t k'k dokuyan bu aslından 

· k ·· bucagında me 1 

danberi ıchrın ofe .. .. 1 damları karıt karıt kovalar, 
d w•ı f kat duıkun o an a .. 

muhtaç egı' a D ··ı· eze (Düıkünler yurdu) na go-. • . kalar aru ac 
d r Kımını yıı. • uru . · . . . m hkemeye venr. d 
türür, kımını a il killer ve desiselerle halkı o· 

.. .. 1·· k yafetler N> er, ıe . d" d 
Türlu tur u ı f b 1 ofesyonel dilencileri tım ı e ye 

)andırmasını bilen ıtan u un pr 
. b' k !ıkla ortaya çıktılar: 

nı ır ı 

- Muhaciriz, Bulgaristandan geldik. Bulıar malımızı, para
mızı aldı. Aç kaldık. Allah rızası için .. . 

Ve yalnız on para, bir kurut aadaka ile !<almıyorlar. Eski el
biseler, kullanılmıt paltolar, ayakkabılar, havı dökülmüt manto· 
lar ve entariler alarak geçip gidiyorlar. 

Artık İstanbulda dilenciliğin karlı bir ticaret olmadıgına, 

Göçmen kılığile. · • 

iSTER iNAN iSTER JNANMAI 

- -

bu birliğin hiç bir Balkan memleketinde 
bulunmadıgını söylcmi~tir. 

Sanayi işçi! rinin t hlik den korunması 
hakkında Çinde açılacak bir sergi is'in iz • 
mirdeki itçi birliklerinden fotograf ve ma• 
lurnat ist ~nmi~tir. 

lzmlr Adliye Doktorlul• 
İzmir, 30 (Özel) - lstanbul t.w.. adU 

müessesesi asistanlarından doktor Mahid· 
din, İzmir adliye doktorlufuna ~ eclil
mİf ve tehrimize ıelmiftir. 



4 Sayfa SON POSTA 

HAHICEHElEIDE 
~.. .. . . 
!:!ORDLIKL~BI M iZ MEMLEKET HABERLER 
lki Güzel 
Mahkeme 
Karıısında 

Gaziantepliler Süt işini Hal Parasızlık 
Bir Evi 

Yirmişer yaılannda iki güzel bayan 1 
Fakat sadece güzel kelimesi onları tavsife 
yetmez. Çünkü güzellikleri, güzelliğin üs
tünde, 

Bu iki hayan Pangaltıda oturuyorlarmı~. 
Ve birbirlerine komşu imişler. Önceleri a· 
ralan pek iyİymİf. Fakat bir gün iddia e
dildiğine göre bir delikanlının her ikisine de 
olan alakası yüzünden araları açılıvermiş. 

Birbirlerile adeta Habeş - İtalya gibi müca
deleli olmuşlar ..• 

Mahkemeye düşmelerine sebep te ıu: 

lettiler 
Pastörize E
dilmemiş Süt 
Satılmıyor 

Bayanlardan bir tanesi ötekinin aparlı -
manı önünden geçerken başını pencerelere 
kaldırarak tuhaf tuhaf gfilümsüyor, y.ıka - Gaziantep (Özel) - Şehrimizde 
ndaki bayan da sesleniyormuş : sarfolunan sütler belediyenin daimi mü-

- Ne gülüyorsun öyle manalı manalı'> rakabası altında bir aantralda fenni 
_ Burasını apartımanhktan çıkardınız muayeneleri, tahlil ve pastörizeleri ya• 

pıldıktan aonra piyasaya çıkanbr. Antepte •Üfler 

raretteki pastörize kazanlarda yarım 

saat kaldıktan sonra çıkanlır •• Ve 
göğümlerin üst kapakları kurıunJa 

mühürlenerek aabta arzolunur.. Sabf 
eanasanda aüt aifonlu mualuklardan a • 
kar. 

da onun için gülüyorum .. 
Bu muhavere bir kavganın başlanıııcı o

uyor. Birbirlerine ağızlanna ııeleni söy -
üyorlar. 

Neticede her ikisi de birbirlerinden dava-
cı olarak mahkemeye bat vuruyorlar. Du -
rupnalan da ikinci cezada. 

Hlkiın her ikimıe de soruyor: 
- BanfJllıyor musunuz? 
Bir tanesi b8.flJU geri itiyor: 
-Banşmam. 

Öteki mütarekeye razı: 

- O davasından vaz geçerse ben de ge-
9erim .• 

Süt satacaklar bunları temiz kaplar 
içerisine koyarak oraya verirler. 

Bu nümune laboratuvara alınarak 

kesafet, yai miktarı ve hamiziyet de • 
recesi tayin olunur. Bu dereceler belli 
olunca göğümler yetmiı beı dereci ha • 

Bir "Sairifilmenam,, Tren 
Altında Kalarak Öldü 

Balıkesir (Özel) - İki gün evvel Ba- 1 mı çiğnemİ§tİr. Ceset ancak ertesi gün gÖ· 
lıkesir İstasyonundan 1,5 kilometre mesa • rülmüıtür. 
fede trenyolu üzerinde kafa, kol, bacak ve Tahkikat neticesinde bunun Bigalı Sii· 

Fakat bu sulhıeverlik sebepsiz değili İd
diaya göre bu hayan ağzına geleni söyle -
diği sırada Türklüğe dokunucu laflar da 
aarfetmiş. vücudu paramparça olnuJf kanlar içinde Jeyman oğlu Hasan Çavuf isminde 45 yaf• 

Kamutaydan genç bayanın bu cihetten bir ceset bulunmuştur. fte derhal el koyan 
1 
ıannda bir adam olduğu anlaıılmııtır. o • 

muhakemesi için de karar alınmış. genel savamanlık ve hükumet doktorluğu topsi neticesinde Hasan çavuıun uyku has-
,_,,. • • • ~ • • • • • • • • ·~·- vak'a mahalline gitmiıtir. Hadise tudur: 1 talığma müptela olduğu meydana çıkard • 

İzmir - Bandırma arasında işliyen posta 1 mıttır. Zavalh adamcağız sairifilmenam 
treni bir kaç gün evvel saat 18 de Bahke- halinde evinden çıkhjı ve tren yolunda 

ıire yaklaşırken karanlıkta hızla geçmiş ve dolaşırken bu feci kazaya kurban gittiği 
her nasılsa tren yolunda yürüyen bu ada- anlaşılmaktadır. 

Orman Müfettişleri 
Arasında Değiflklik 
Çankırı orman direktörü Fuat Muğ

la orman direktörlüğüne, Muğla or
man direktörü Ekrem Çankm orman 
direktörlüğüne, Adana birinci amıf 

orman mühendisi Azmi Burdur birinci 
aınıf orman mühendialiğine, Burdur bi
rinci aınıf orman mühendisi Ahmet A· 
li Adana birinci aınıf orman ~endis· 
liiine, Afyon orman mühendisi Emin 
Osküdar orman mühendisliğine tayin 
edilmiılerdir. 

inhisarlar idaresi 
Sama·ında Tütün 
Almağa Baıladı 

Samsun, (Özel) - İnhisarlar İda. 
resi dizi dengi halinde tütün almağa 

karar vermittir. Şimdiye kadar alıcısı 
yalnız Geritabako ve bir Amerikan 
tirketi olan bu ürünün fiyatları istik· 

Mardin de 
Elektrik Yapılması Iıi 

Kcr.ıuıulJu 
Mardin, (Özel) - Şehir meclisi be· 

lediye reisi Abf Ulus oğlunun baıkan· 
lığında toplanınıt ve tehre elektrik ya
pılması iti konutulmuttur. 

ı ' rarsızdı. 
Belediyeler bankasından alınacak 

50 bin liralık istikraza kartılık olarak 
gümrükler yüzde onundan belediyemi
zin hissesine dli§en senelik meblağ kar· 
tılık aösterilecektir. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazartesi 

(*) 

Anterit Tüberkulöz 
Baraak Veremi 

Barsaklarında fiddetli ağrılardan ve 
ishalden tikayet eden hastamı muayene 
ediyorum: 
Bir aenedenberi çektiği bu rahatsılık 
kendisini çok zayıflatmış, evvela di -
zanteri teıhisile bir müddet tedaviler 
yapılmış. Ateı düşmemiş. Sonra sıt -
madan ıüphe edilmiş. Fakat ateş aza
lacağı yerde aksine çoğalmış. Arada 
sırada peklik te (aldığı ilaçların yar
dımile) oluyormuş. Fakat: 
1 - Ateşin düımemeıi, 

2 - Son ishallerin devam etmeıi, 
3 - Ciğerlerinde de zafiyetin başla • 
ması, 

4 - Anneainin ciğer vereminclen ve -
fat etmesi. 
S - Röntgen muayeneleri, 
Hastanın geçirmekte olduğu rahatsız • 
bğın bir barsak veremi teşhisine koy
mamıza yardım etti. 
(Edu de chans) kirCç suyundan ye • 
meklerde aldırdım. 
Nitutalı ve tanenli lavmanlar yaptır -
dım. Bol ve çiy elma günde yarım ki • 
lodan fazla yedirdim. Gıdasını tanzim 
ettirdim. Bir kaç ıişe de vigantol kul -
landı. Ateşi düıürecek (cryogenin) 
güllaçları aldı. İahaUer durdu. Atefi es
kisi gibi deiil. Hasta şimdi daha rahat 
günler geçiriyor. 

İnhisarlarm verdifi 'bu karar, dizi 
denari halinde tütün alam satımı üze
rinde önemli tesirler bırakmaktadır. 

Silivri Şarbayı istifa Etti 
Silivri, (Özel) - Şarbay Nihat Al

par istifa etmiıtir. Yeni belediye reisi 
aeçilecektir. 

Silivride Göçmenler için Hazırhk 
Silivri, (Özel) - Buraya yerleıti

rilecek muhacirler için yer hazırlan~ 

mağa baılamıttır. 

Adapazarı ipek Fabrikalarında 
Kamçı Makinesi 

Ada~a 6ir ipelı la6rilr .. 

~.Adapazan (Özel) - Buradaki ipek ca uğraıhktan aonra bir kamçı makine
fabrikalarında kozaların uçlannı l>ul • •:rede de hem zamandan kazanmıJ, 
mak için kamçı denilen ameliyeyi kil• ai yapmaia muvaffak olmuıtur. Bu 

çük ve çocuk itçilere yapbnyorlardı • hem de masraftan yüzde elli taaarruf 
Bu bazan uzun zaman s~rfedilmesinl etmiıtir. . 

(*) Bu notlan kesip aaldaJ'llllZ, 1a· mucip olurdu •• İtçilerin de elleri ve Fabrikada aünde 30 kilo koza itlen. 
lıaut bir albüme yaplfbnp kollekalJoa parmakları yara olurdu. mekte, bu makine de güne 30 kilo ko-
J&pllllZ· Sılmab umanmızcla bu notlu Bu mütkUlatı ıöz 3nUne alan ve bir zanın uçlanm bolmaktadır. Makine 

ı,..;;;Wr;.;;..cl_old_or_ ... ıihi_. _1mc1a __ d_uuu _ _...Yetit_ .. :..W_ilir._._. __ ipek fabrikası ifleten Nurullah yıllar· buharla İflenıektedir. 

tahlil edilirken ... 

Halkın sıhhati namına belediyemiz 
tarafından tatbik edilen bu usul önem· 
le takip edilmektedir. Ve bu suretle 
tahlil •• pastörize edilmemit aütlerin 
hiç bir auretle aabp. çıkarılmasına mü· 
aaade olunmamaktadır. 

Nasıl Bozar 
«Dört sene evvel evlendik. Üç ~ 

.. E l d" v. --,.,..an iP""" bir çocugumuz var. v en ıgım ~·· ·tdlıc 

parlak değildi, kayınval.denin e~ne ~ 8" 
Bize orada bir oda verdıler. İç guvey91 ,old' 
bu odada yaşadık. Fak at bir müddet ~ 

cak 
v n .,.. 

karım gebe kaldı. Doğa çocugu. c1t 
evde yaşamasına imkan yoktu. Be~ 
kazancım biraz düzelmişti. Daha g ~ 
bir yer tuttuk ve oraya taşındık. Ben ~ 
kaybedinciye kadu her ıey yolun~~ .. ıdilf 
Sonra parasızlık bizi birbirimize dutu ki" 
Bu kavga yüzünden, bir gün kaynanadl i" 
nmı ve çocuğumu alarak kendi evine 'fİJl" 
türdü. İki senedenberi kanm anasının e • 

djğidl dedir. Karımı ve çocuğumu çok sev 
için bir müddet eve dönmelerini yalvardıd"' 
Bu yüzden çok üzüldüm ve hastalandı:: 
Fakat karım gelmedi. Boşamağa ela 
razı olmadım. Şimdi böyle tuhaf bir vaıl • 
yetteyiz.. Ne yapayım? 

Rüştil 

Evi bozan imiller arasında p~ 
batta gelir. Kadm için evin bafka __.., 

yeni IskiJip yoktur. Siz onu bealiyemez, .siYdireıneıt' 
niz kadın evin ve erkeiin lüzumunu -:.; 

Kaymakamı mu olur. Anasa varsa anasına, yok&a,,.. 
bunları temin edecek erkeğe kaçar. P 

İzmir (Öze]) sız bir kocaya kartı kadını evde tutacak ı-: 
- lzmir mek • eine kuvvet sevgidir. Kadın kocasını "cı
tupçuau Bay Ba • vene her ıeye katlanabilir. Arada 0 

ha Koldqm laki- yokaa netice feJ.Bkettir. 
lip kaymakamlı • 
ima tayin edildi- Maamafih ümidinizi kesmeyiniz. Kati -
ti İç Bakanlıktan nız bilhassa çocuğunu büyütmek için Par;; 
vilayete bildiri! • muhtaçtır. Annesinin evinde yardun b tııd" 
mİftİr. Bay Baha yorsa bırakın orada kalsın. Siz de ~~ya it"' 
Koldq, İzmirde zı kazanmağa çalı§ın. Kazancınız du:zel 
bulunduğu müd- karınız eve dönmekte tereddüt etıne:ı. 

detçe çok bqa • 
Baha Koldaş runlı itler yapnılf 

ve köy bürosunun batında köylü için faydalı 
hareketler yarabnlfhr. 

Dört birinci kanunda yeni vazifesine gi. 
decek olan Baha Koldaflll yeni vazifesinde 
daha ba§8runlı olacağını umanz. 

izmir Körfezi için 
Vapur Allnıyor 

İzmir 30 (Özel) - Kartıyaka battmda 
ifletilmek üzere İzmir liman tirketi direk
törlüğü Avrupaya iki vapur sİparİf etmiı • 
tir. Bu vapurlar beter yüz tonluk olacak 
ve (14) mil süratle seyrüsefer edecektir. 
Finans Bakanlığı tarafından liman direk
törlüğüne vapurlarm aiparİ§i müsaadesi ve· 
rilirken, bu vapurların kullamhm.t olma 
muı tart kotulmuftur. 

Mardinde Kıztlay 
Kurumu 

* <<Ben bir müessesede çalışıyorum. Ge' 
çende gizlice daire şefimizle nişanland; 
Fakat bunun dairede duyulmasını isteın )ıi9 
ğimiz için burada iş arkadaşlarımızdan .. 
birine haber vermedik. Arkadaşlar .i~ 
se suitefsir edecekler. Belki de d edık • 
yapıp. işimize m~ni olacaklar .. Fakat bu:; 
li vazıyet te benı rahatsız edıyor. Çok 
lüyorum. Ne yapayım? 

Ferih• 

Gizli nİf&ll gizin için bayırla değildir· ": 
kekler gizli nİpa istedikleri zaman nıO ~ 
hakkak makaatlan fenadır. Onların ':a. 
sözlerine aldanıp hayatınızın en mes'ul -· 
diaeaini arkad8flarınızdan sağlamak rıı"' 
buriyeti, bir ıenç kız için çok acı bir ._ -
rurettir. Buna razı olmayınız. Nif8Dınt.Zl ~ 
tün arkadaılarınıza anlatınız. Varsın d " 
kodu yapsınlar. Onların dedikodusu 
bedbaht etmeğe kafi gelmemelidir. 

Mardin (Özel) - Şehrimiz Kızılay 
kongresi Halkevi salonunda toplanmıı
tır. Kongrede 15 lriJilik yeni merkez • 
kurulu aeçilmiı, yeni yıl bütçesi tanzim 
edilmiıtir. Kurum baıkanhğına ıarbay 
Atıf, yar baıkanbğına doktor Suzan , 
katipliğe Sabri Aykal, muhasipliğe va· ; 
ridat direktörü Kazım, veznedarlığa 
eczacı Ömer seçilmi§tir. 

TEYZf: 

Son Posta 
Yev..ı, etyad, H-adlı ve Halk ........ 

Eski Zabtiye, Çatalçeşmı eobea, 25 
ISTANBUL 

Gerededq Ekim i'leri 
Gerede, (Özel) - Karlı ve yai

murlu havalardan sonra güneı sevimli 
yüzünü göatermİftİr. Bütün çiftçiler 
tarlaya dökülmÜflerdir. Devamlı bir 
ekim çalı§lllası vardır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler twılardır: 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçükpa
zar: (Yorgi). Alemdar: (Eşref). Be • 
yazıt: (CemiJ). Şehzadebatı: (İbrahim 
Halil). Fener: (Hüsameddin). Kara • 
gümrük: (M. Fuat). Şehremini: (Ah· 
met Hamdi). Aksaray: (Sanın) . Sa -
matya: (Rıdvan). Bakırköy: (Hilal). • 
Galata: (Merkez). Haıköy: (Yeni Tür· 
kiye). Kasım paşa: (Yeni Turan). Be-

.... " -
GaıetemlıJo Çt!ta11 Y..
Ye reafmltırio bütün haJI.!~ 
mahfvı ve caaetllDlae ai1UP 

ABONE 

Sen 
Kr. 

• Ay 
Kı. 

TORKIVE ıcoo 150 
YUNANlsTAN 2340 mO 
ICNEBI 2100 1400 

Abaoo bedeli peşindir. Ad"• 
deiittirmek 28 IRdttu. -

a.ı.,. ••r•lı geri ".,.,, ..... 
Rlnlercl ... mea'uliret .......... 
Cevap için mektuplara 10 kwru,ı..11 

pul il4vesı lazımd1r. 

şiktaş: (Recep). Sanyer: (Nuri). Bey- Po•bl kutu•uı ;41 ı.&anbu! 
oğlu: (Matkoviç, Kemal). Şişli: (Şark 1 Telgraf ıS~op09ta 
Merkez). Üsküdu (imrahor). Kadı • I ·,.. Telefon 120203 
köy: (Sotraki, Üçler). Büyükada: (Meh-

• met). Heybeli: (Tanaş). 



c::-- 2 Birinci Kanun SON POSTA 
Sayfa 5 

HARİCİ 
ALMANYADA 

1 Mısırın Istiklfili için lng .. ~ rterede 
Yapılan Yeni 
O_"omobil 

100 Bin Kişi 
Hicret Etmiş 

~ l. Yahudiler Almanyayı 
_a ımafnamesi Terke HazırJanıyorlarmıı 

Kahirede Bin Kişilik Bir 
Miting Daha Yapıldı 

Eksik 'Varlık, 
Hiç Yok 
Oluşfan· lgidir! 
Sc, dıgim fıkrnlnrdnndır: A k Timu. 

run değerli torunlanııd n Sulı n Husc) iq 
B ,>karanın § ir Cami ve Ali Şir Ne-.aı ıle 
sarayından edebi musahabclt"r ) unittu u 
bır gece k pıyn bir d n I!! gelir, huzura çık
mak isler ve çıkar. 

iter ıegden İngilterede otomobil Cenevre, 1 (A.A.) - Alman muha· Nuhas Paşa M•llf E il f y 1 y fd 
Oııce cen• kullanmak için son cirleri heyeti üyelerinden B. Georgea 1 me er 8 nız e 
tllm.,. ol· günlere gelinciye ka • Bernard beynelmilel muhacirlere yar- Partisinin Temsil Ettiğini Sövfüyor 
mo/c mua. dar polisten ehliyet ve· dım komisyonunda Hitler rejiminin ku- Kahire 1 (A.A.) - Vefd partisi, 

y k /es.i eikası almaya lüzum ruluşundan beri takriben 100'000 Al- 1923 temel yasaaınm tekrar kurulmaaı 
b~ ·tu, Her istiyen parasını sayıp otomo • manan dışarıya hicret etmiş olduklarmı için yeni bir propaganda ve mücadelö" 
d'.

11 aldı mı derhal direksiyona geçebilir· aöylemİftir. J yapmağa karar vermiıtir. Bu mücade
j~· .~akat yol kazaları gittikçe arttığı için Mumaileyhin ifadesine göre bun-/ lenin masarifi umumi bir iane ile te • 
I gılızler bu durumu değiştirdiler, fazla 0 • lardan 40,000'i Fransaya 10,000'i Çe· min edilecektir. 
;rak bir de «yol talimatnamesi» yapblar. koslovakyaya hicret etmiıler ve Bazı çevenlcr, nasyonaliat parti-

li talimatnıımenin ilk sayfasında şua ıuıtır 40,000'i de Filistinde yerle1miılerdir. nin Mısırın vaziyetini Cenevre müesse-
\nrdır: <cBernard, muhacirlerin yüzde yir- sesine arz ve izah etmek için bir dele-

-<Size tavsiyemiz her ıeyden önce misinin yahudi olmadıianı kaydetmiı- gasyon te§kiline karar vermiı olduğu. 
~entilmen olduğunuzu ve centilmen gibi tir. Mumaileyh, yeni Vahidi Alman nu söylemektedir. 
.. areket etmek mecburiyetinde bulundu • neslinin de Almanyada hayatlarını ka-ı Nahha11 Paıanın Söyleui 
ııınuUJ otomobilin üstünde de unutma • zanamamak yüzünden hicret mecburi- Kahire l (A. A.)- Dün akıam. 
hla.nızdır. yetinde kalacaklarını ilave ey]emiı ve Vefd partisi önderi Nahhas Pa§A, ta· 
b Bizde otomobil kullananlar Jngilizlerin demİ§tİr ki: le beye hitaben demiıtir ki: 

u .kitabını okudular mı~ Bilmeyiz. Fakat «Bu hal Alman muhacirlerinin mık· < Mmr partilerinin birle§melerini is-
tok faydalı bir kitap olduğu muhakkakbr. tarını 200,000'e kadar çıkaracaktır. tihdaf eden bütün gayretler, Mısır'da * Suii.timallere Kar§! dahili bir heyecanlı durum te.iı ve ida· 

BerJin, ı (A.A.) - Almanya İç İ§· me ettirmelden menfaattar bulunan 
Seri halinde Münill belediye dai • leri bakanı Frick uyuıturucu maddeler Londranın ilham ettiği fesadın mahsu • 
•vlenmele,. resinde geçen hafta ta· auiistimaline lcarıı mücadele edecek Jüdür. Bugünkü günde milli emelleri 

hal:- marn 120 çiftin seri merkezi bir ofiı vücuda getirmi,ttir. temsil eden tek bir parti varsa o da 
ıcaı:ndc, makine yapılır gibi bir çırpıda, ni· Vefdtir.» 
yj J~n kaydedilmiştir. 120 delikanlı ve yüz CiNDE Nahhas Paşanın bu söylevi, bütün 
il llnı genç kız yan yana dizilmişler ve ııra 1 1 H k • partiler arasında müıterek bir pro • 
· c Yoklamalan yapıldıktan sonra defteri istik a are etı gram üzerinde bir itilaf husulü için 

Adamcağızın kılığı bozuk oldu~ru içın 
Cami t kılmaya ycltenır, sorar: " 

- Nereden gcli babalık? 
- Mcleı ladan {gôkten demt-k). 
- Aman ağzını opeyim, orada ne 'ar, 

ne yok. 
- Jyilik, güzellık 1 
- Edebiyat ta var mı, yer yuzündcki 

şiirler duyulup okunuyor mu) 
- Hay, hay . 
- Benim, Sadiye yaptığım nazire de o· 

kundu mu? Okundu ise hangisi beğcnıldı) 
- Sndininkil 
Cami. yüzünü ek§itir: 
- Anladık, der, gôkte de iyi eözü güç 

seçiyorlarl 
Benim namuı hakkında geçen gün geli

§İ güzel yaptığım bir tarife sezgisi kuv' etli, 
ifadesi zarif, nükteleri keskin genç bir nr
kadaı eksik diyor. Kendisine ka olarıık 
Caminin bu ıözünü hatırlattıktan sonra cid
di olarak diyeyim ki eksik varlık, hiç yok 
oluştan iyidir. Namusu, n mu uz Lir md • 
hum halme koyan iyi tarif ve «telkin» olu
namam sıdır. Genç dostumla bu noktada 
birle§İyorsak uyu mamıza artık engel lcal • ltrı;ı;aya davet edilmişler, sonra: G ı• ıerfedilen emeklerin suya düıtüğünil 

t - Nikuhlarınız yapılmııtır, cümlesi ile eDİf lf 01 göstermektedir. 
e Yİ edilmislerdir. N hh p f d • 1 * • a aa aıa tara ın an tertıp o U• * Japonya Bu harekete nan mitinge İ§tirak eden 1000 den faz· 1 Kültür Bakanlığından yazılıp b ın genel 

maz. M. T. Tan 

0 ,.v•çll- ~ Okyanusun bir köıe • Yardımlarda Bulunacakm11 la talebe, hatibi ıiddetle alkıılamıılar direktörlüğünden eöndcrilen diızdtmc) • 
ler/e tlolıı sinde kaybolmuı kU· Pekin, 1 (A.A.) _Japon Ateıemili ve Mısırın istiklalini elde etmek için :usıdır: 

6lr Fraıuı çücük bir ada vardır teri TakahaJİ, istiklal hareketinin Şa- mücadeleye hazır bulunduklarını aÖy• Talebe kar11nnda bir aöylclJ veren <Son Postanın ı 7/11/935 t ııhli nüs • 
J ':""" •da•ı ki, yanın asırdan {az· bar ve Hopei'ye seçerek Şuane • Ung· lenıiılerdir. Nalrluu Paıa hasında, Dun ve Bugiın sutununda Unutu-
a hır -..~ d 5 • • le d • t d lan Öğretmen» baılı:7• lıında çık n M. '" . .... rnnn anberi Fransız bayraia albnda Şami ev uıyuan a a ar aıraye e e· ÇEKOSLOVAKYA'DA A VUSTURY ADA - 1 

• 

Ya.şarnnktadır. Fakat Kcrgualcn adını taıı • ceğini tahmin ettiiini havas ajansına Tan imz lı yazı doğru değildir. Öğretmen 
~an Lu ndada bir tek Fransız yoktur. Me. söylemi1tir. Yenı·dcn Tedbı.rler Milis Kuvvetlerı· Abdulkadirin adı ve lıaftnda okutacağı ders 
Nur] rı da dahil olmak ıartile bütün halkı Ate§emiliter, istiklal hükumeti Ja. saati okula gönderilen kadroda v rdır. Son-

orveçl'd• k d t L" • t t Al ~ •k Ed•ı• ra da Konya ö;;.,.clmen kadrosunda L·ndı· -1 ır. ponyaya artı 08 ça uır vazıye •• en Si J ıyor .. KL -

Ce ı d k d i kd' d J ke IDlyOr sinden nıuııtağni kalın cnk bir durunı hh ıl çen er e toprağının üstli ve altı çolı: m ı ı ta ır e aponyanm sere n " 
~CJ)r.j 1 b d mi d b l ıı:. t •t v· ) oldu. Bu fırsattan istifade olunarak ve T• - • le·· "'n ° an bu adaya bir miktar Franıız ütün yar ı ar a u unaca.ını eyı Prai, l (A.A.) - Bakanlar Varga. ıyana, 1 (A.A. - Hali hazırda "· 
oy]ij5 •• •· I .1 • • A t Mili• • • ·1c· b I retmcnin sıhhati, evvelki talepleri göz ônü-.._1. • unun yer ettirilmesine tqebbU. edı • el~tır. aın baJkanlığında yapmıı oldukları bir vus urya sının tensı me aı &mlJ 

·•• ~ d * ne alın rak 'e bilınerck fstanbula nakledıl-ıse e: toplantıda kanuni intizamın muhafa- tır. Federal ordunun kurmay baıkanı 
S mi tir. Ln - iz aklınızı mı bozdunuz? cevabı a· Şanghay, 1 (A.A.) - Japon haber· zaaını temin için kabulü muvafJk ted· ol~~ .Albay Kubitza, Yarından itiban-n 

ll"ııştır. Jerine röre, Yin. Ju. Kanır müstakil birler ve son isyan harek&tına iıtirak Mılısın Kurmay baıkanı olacaktır. Mu- Yunenlablnd• Bloke Kelmıf 
Fransız gazeteleri buna balı::arak: hükumeti Kupiekov'un kontrolunu ele/etmiş olanlara verilecek cezalar tet· maileyhin maiyetinde federal ordunun Atacaklar 

~f - işte bizim ıömürgeciliiimiz, diyorlar. almııbr. • kik edilmiıtir. faaliyet halinde bulunan subaylan . fzmir 30 (Özel) _ Türk ihracat 
fl} ~~eket dışına çıkmak için fazla zora gel· Diğer taraftan, Jİmali Çin merkezı - ·. · • · · · · . . . • .. .. bulu?~~aktır. fırmalarının Yunanistanda bloke kal • 

elıyız Bu takdı'rd d .d w. • yerin hükumeti baf kumandanı Sun • Şeh • Pekın ve Henbın _tehırlerının mumkun Mıhaın baıkanlığı, başkumanlığı mu l mıı alaealdarı odaca tesbit edilmekte • 
1ll ı e e iti ecegımız f ld - k d b ki kl ·· k'I b0 

• • P b · · d d' ese a Cezayir .b. b d'b. d Yunan Nankin hükiımetine bir telgra o uru a ar ça u u a musta ı il' avını rens Starhem erg'ın üzerın e ır .. Alacaklıların Jist si Ekonomi Ba-
ol gı ı urnumuzun ı ın et • ı d 1 lı ı· · ı ki b'ld. • · 
~nı isteriz. yollıyarak, Hopei ve Şaban illeri ile ev et a mı a aca arını ı ırnnıtır. kalmaktadır. kanlıiına gönderilecektir. 

--===== ~"""""°'"""""'""""""'-=-~~~°"='"=-""="'~~~.,,..--,,-~ 

li 1 S M f Tl No61 1 mış.. ı kurtarırdın.. 1 Artık bir yerde barınamıyor olmalıy _ 
<Mektubunu okudukça şa tım, oku- «Sivil Mehmedi, ben de tanırım.. dı ki T opkapıya kapağı atıverdi .. 

dukça şaştım .. Senin bu kadar kaz gi· Kurnaz bir adamdır .. Tam zamanında, ccBu, hiç mi aklın gelmedi? Sonra 
e bi gafi avlanacağını doğurusu ne u • / hızır gibi imdadına yetişmiş.. Yoksa, /da kurnaz, açık göz geçinir in .. 

n r 1/ L 1 y r N L r Q mar, ne de aklımdan geçirirdim.. 1 gecenin o saatinde, hem de öyle bir re- (( Sivil Mehmede, belki te kür bile 
f::1 t:: fı C 1:: • ccTehlikeden az zararla kurtulmuş zaletten sonra, sen, kimi kefil bulabi • etmedin .. Dünya küçüktür insan İn· 
t Şf.1#'§111*j+f·'s' olman, sırf bir tali, tesadüf işi, Paki • lirsin .. Hatırlıyor musun? Bir sefer, /sana lazım olur! dedikleri b~dur .. Gün 

- f · ı - Bak lafa daldım da, Zekiyeden f b 1 k ·1ca h ı· 1- k la şı gücü bırakıp ta, komşu ar - ze · ası mıştı • ta, CCI metga a rapt» me- ge ıyor, uir arınca bile bir insan ha-
la ını uğraşacağım ••• A, doğrusu, on· gelen mektubu göstermedim:: .. _ «Ama, tamamiyle, tali ve tesadüf selesi için, kimseleri bulamamı tık ta, yatı kullanıyor.. ' 

tı~~ hasetleri, dedikodulan için raha- Kalktı, tel ~olaba doğru yur;;:u: k i(}il .. Bak, anlatayı~:y Yalnız bunları ellerimiz, böğrümüzd .kalmı~tı. «Gene ukalalığı tuttu! diyeceksin •• 
i an olamam ••• Varsın söylesinler - Okudugun zaman, sen pe okurken gene ukalalıga başladı, de • « Mehmet, araya garmemış olsay - Hayır! O kadar sıkıntı içindeyim ki u· 
stedikleri kadar.. Hasetlerinden çatır sevineceksin .. Pakizeciğim, bana an - me .. Geçmiş için faydasız, lüzumsuz mış, sen görürdün, kepazeliğin danis kalalık edecek halim yok .. 
~~ır Çatlasınlar .• Ne oluyorum? Ben, lattı, pek keyiflendim... .. ~ .. .. görünse bile, ukalalığım, ilerisi için kasını ... Tahkikat ilerledikçe, arkası «Pek perişanım, Pakiz .•. Ya 

1

1 1ntı çektiğim zamanlar, bir kapımı Tel dolabın Üıt rafının kagıt o~tu· çok faydalı, çok lüzumlu o1acakhr. lçorap söküğü gibi çözülür ve annemi m m, y ma değil.. Son günlcrd bi-
Çal~P. halimi soran mı vardı~ Varıtına sünü kaldırdı, bir zarf çıkar~ı ve kagı • «Yazdıklarmdan, vaziyeti, şu şekil- de karakola çağmrlardı.. raz h talanacak oldum, öyle bir scfa-
ie ~ırn,.. d~. te~rar düzeltti, zarf elmde bana/ de anladım .. Necdet, bir kaç gece ev • . «f~te o vakit, ppa. o~ur~~ğunun res- Jete dü tük ki ... 
d' •garasının dumanını havaya üfle- dondu:: . . . _ ı vel, aranızda geçen kavgadan sonra mıydı .• Amma, sen, ıkı elını açıp Alla- <1Sorm, ... Bunl, r, ynzmakln anlatı· 

1 
\•e ba~ını bana yakl-tırdı: - Mısırlardan gelıyor ... Z~ıyecı içerlemiş; kurmu • kuımu , çekmiş ka- ha şükredeceğine, üstelik burun kıvırı- lır ,eyler değil... 

- Lı j .,,- w• b• ya~yormUf kı sor - fa d k d• ·b· b' • J • ladı, rıe C: P~izeciğimi, keneli _öz ev· gım, ır yapyıf T- yı, yanına a en 1 gı ı ır serserı a • :?r~un .. Mehmet hakkında SÖ} lemedı- <rO işi ne yaptı~ ;ı HalB halledemiyor 
..... Çocugu ımif gibi aevmeaı yok ma. · • . I .. .. . .. mış,. dayanmışlar kapıya. · J gını bırakmıyorsun.. musun~ Ah, benım fst nbulda olaca -
·•ıu~ l t b M kt b verdı manga ın onune ço A'1~ı Cami n çer 1 · · d. · 11.1 h • b' I O Pak· Ş .e u, beni pek sevindirlyor.. 7 u u " <C ıa ·~ • ~~v7 ~ıı ın ~rm'.ş· <ov e met, sem ır zaman ar sever· ğıın zamanını,! ç günün iç.inde, tere· 

1 ı~ecığimi, bir baba gibi okfıyor.. meleli: w •• • d ler .. Tabu mahalle bmbırme gırmış, di .• Sen, ona, çok haksız muameleler yağından kıl çeker gibi yapar, yakıştı-
~san ablanın sesi burkulmuştu: - Bu.gün gene ah~ıgı~ ~;~;m~:: ortalık allak bull~ olmu.ş.:. .. ettin ••. ~ak, g~ne in an çocukmuş .... rırdmı .• 

ı Pakizecigwi d na bir yavru Sana, bır kahve bıle Pir' «Bunların hepsı rezalet ustune re • Geçmışı tekmıl unutup seni arkaya nl- < Kızm , gücenme amma, pek kom 
~Uz . m e, o ' k H' mn kırın etme... a1 1 bir k 

U gıbi sokuluyor... Yok, yo :.. 1~ m . i . z et amma, ne çare, o muş ere - dı. Ben, senin yerinde ol am, onun uyuşuk un .. Kendini, lapa gıbi salı\c-
Ses· b·· k 1 kl çeceğiz Ben de senın g e1· . .. d. . B . ı· ı usbütün titriyordu: arşı ı _1 ı _. · • • re... . .. mı oper ım.. . . rıyorsun. arı sıra ı. zı: ınanı ge ınce., 
- Sokulmaz m vrucakl bi sade ıçecegım. f. I «Polıs, onlan çalyaka karakola go· c Senin taşın başa gelmedı. Paluze! derlen, topar] n, cani. nıver .. 
C .. 1 ı, ya .• 1 . 1 yıkıyor mcan arı .. .. . d • d .f .. . f-1 . • • • 

oz erinden yaşlar boşanmıştı: Cezve erı a ıyor, ' turunce, senan e. annemm e ı a· Gene de Allah go term~m. -ıunye uBana luç mı acımıyorsun? Bır n 
- Onlar küçük y şta baba sevgisi· hazırlıyordu: k k deleri alınacaktı .. Açık konuşalım .. Se- ne oldu? Ben, gurbet illerinde az mı ev\el kurtulmak ıstiyoruın .. Biı blitun 

llc hasret kaldıla Bab cıkları sagy ol- - Oku, ama, Alla~ af ınla,ho' u ... nin zabıtada kaydin var.. Muayene çektim? Hala çekiyorum. Daha da çek ha talan p kalırsam, ıki bir yok, gebe-
8ayd r.. a a • k d Jerın ayo , ıç se • • . . ı · - ,. . . .. . 

.. ı, onlar, böyle boynu bükük bü - Onlar, senın ar eş kaçağı. diye kaç defa takıp edıldın ..• mı}ecegım, ne malumf.. rınm .. H na, ;azık, gunah d(' •ıl m? 
l'urfcr ıniydi? vinmcz olur musun?.. h Polis seni, kolay bırakmazdı.. <ON cdet ser risini, e\e almakta Annemin bir uy ı çukurd . Evın. 

f( • fh bl kahve takımlarını azır· • O T k l b' 1 1 d 0 Ynundan burun mendilini çıkar· sana a, be z k·yeden «Eski sh-il taharrilerden Mchmedin ne mfın ve rdı) nun op ·apıya ge • ıze, ne urumu' r 

1_ 1• burnunu s'Jd· ··zı · · sıkı sıkı lamakla me~gulken, n, k e rdı • 0 sırada karakola uğramış olması bir meğe razı olu~ıundan kuskul n cık • < Ce, hını dort gozlc b klı~ orum 
ttur la ı ı, go ennı . len mektubu o uyo um. • Ahi l k. u dı: Pakızey.e ge tesadüften başka nedir? Eğer o kefil tın! Ömrü, günü Beyo lund eçmi , an· ıy~. > 

-z k· •w• ..... b ccPakıze, d k k 1 k k 1 h G 1 1 rd Be -ı ··t - M kt ıbu k ti dı , z rf ko;cluı. e ıyecıgım Huriyecıgım de u· ., b' ... k 'ııı olsun! olmasay ı, sen, ara o ara o, em/ a ata a a, yog un suru meg a- j I 
tada ı ' < E dogrusu, uyu geçmıy d d 1 ] "d .. · · b' . . T k h n ahi ; n uruttu ı . ın bl 1, g .ı.• 0 saydılar keske... < • b'. . . ., .. .. atlat- de mevcu en, o nştm ıp mu urıyctı Jışmış ır serserınm op .ıp d gel - l . I k d a· d • · s· Hani, kazanın uyugunu ka .. _ I ,_ - .... d.. rı par tı.>ara sor u · 

ır en hatırlamıs gibi elini alnına ıze. •• V .1 . d kalarmız var • boylardan .. Artık bu sefer, ya nı guç mege razı o uşu. ÇOK su goturur u .• j (Arka 1 var) 
Vurdu: \ mışsınız ... erı mış aa a 

... 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

· SON POSTA· Birinci Kanun 2 

• 
SON DAKiKA ·--___ , 

TELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLERi -ıtalyada Süel Hareketler Petrol Ambargosu Tatbik Edilmeden Önce 

Yapılan Nakliyat Soğuk- Vahim Had·seler Çıkmadan Evvel Bir 
tan ileri Gelmiş Hal Sureti Bulunacağı Ümit Ediliyor 

Par.ıs 1 (A.A.) - Son zamanlarda ltal- bir haber yoktur. Paris 1 ( A. A. ) - Fransız mehafili, 
yada yapılmıı olan esrarengiz süel hare • Yeniden Asker Gönderiyorlar. İtalyanın, petrol ambargosunu hasmane 
ketler hakkmda itimada değer bir kay • Kahire I (A. A.) - Colombo, Piave değil de gayri dostane telakki edeceği hak-
naktan a .. agı-daki izahat verilmektedir. ve Nazario Sauro ismindeki İtalyan va - ._ " ıunda vermiş olduğu izahattan memnun 

Bütün Alp bölgelerinde bulunan kıta- purları, ıırasiyle 265 nefer, 352 amele, görünüyorlar. 
lann yani son manevralar münasebtile 1167 amele ve neferi hamil oldukları hal- Bununla beraber Fransa hükumeti an _ 
Brenner' de tah .. id edilmi• olan 500.000 e de Muıavvaya gitmek üzere Portsait o • 1 I "' " aşmaz ığın hududunu darlatmağa ve eğer 
Yakın askerin kı• garnizonlanna gönderil- nünden geçmiılerdir. · k 1 b 1 1 

v mum ün o a i irse petro e ambargo kon -
mesi zaruri idi. Brenner'de kıı mevsiminin Roma 1 (A. A.) - Salahiyetli çeven- · - 1 k masının önüne geçmege ça ışına tadır. 

çok sert olduğu ve bu kıtalardan bazıları- ler yapmış olduğuna dair olan haberleri Romada Akaülimel 
nın orada hüküm sürmekte olan ıoP,lığa tekzip etmektedirler. Aynı çevenler, hu -
öyle kolay kolay mukavemet edemiycceği dutta yapılmı§ olduğu söylenilen hareke -
kaydedilmektedir. Diğer taraftan, Fransa tin Afrikaya gitmiı olan Auietta fırkası 
hududunda İtalyanlar tarafından anormal yerine bir kaç tabur konulmuş olmasından 
asker tahıidi yapılmış olduğuna dair hiç ibaret bulunduğunu beyan etmektedirler. 
_.,,_ ............ . 

Paris 1 (A. A.) - Dış işleri bakanlığı 

adına söz söylemeğc aelahiyeti olan bir zat, 
dün Laval ile Çerutti arasında yapılan gö
rüşmeler hakkında beyanatta bulunmak -
tan imtina etmiştir. Bununla beraber bu 
görüımenin bizzat halyan sefirinin talebi 
üzerine vaki olduğu ve sefirin Fransız baıı
kanına petrol üzerine konulacak bir am -

bargonun Romada husule getireceği tid -
detli aksülamelden bahsetmi§ bulunduğu 
kaydedilmektedir. 

Uzlatma Gayretleri 
Paris 1 ( A. A.) - Bu sabahki Paris 

gazeteleri, petrol üzerin konulacak ambar-
gonun vahim sonuçlarını ehemmiyetle kay
detmekte ve böyle bir ).(arar almadan ev
vel uzlaştırma gayretlerini arttırmak 1azım 
geldiğinden bahseylemektedirler. 

hükiim •Ürmekte devam ecliyor. Şu ,.,,. 
le na.zaran çok vahim hcicliaeler çıl-
madan evvel bir hal •ardi bulunacall 
ümit edilmelrteclir. 

Echo de Paris gazetesinden: 

Musoliniyi ve ltalyanları yeise, ümitsiı• 
)iğe düşürmek zaruri midir? Ne seheh' 
mebni işleri tacil etmeli? 

Sosyalist Populaire gazetesinden: 

İtalyanın tehditlerinden hiç biri ikaırı• 
Gazetelere Göre 

Petit Parisien, yazıyor: 
Zecri tedbirleri tatbik eden 

baılanılacak gibi görünmemektedir. Mu • 
devletler eolini, harpteki şantajını değigtirmeğc kal-

payitahtları, 12 kanunuevvelde bir tünele kıımamalıdır. Zira mütesanit olan AvruP9 
dalmacağını ve bu tünelin çıkı11nın görül· - zecri tedbirleri tatbik eden devletlerde• 
miyeceğini anlamaktadırlar. biri Milletler Cemiyeti mukavelenamesia' 

Petit Jurnal yazıyor: sadakatinden dolayı tecavüze uğrayac:-' 
Romada •Ükan 11e aoiuk kanlılılı olunıa - duçeye kartı harp edecektir. 

Barış için Çalışmalar 

Ekisperlerin Hazırladığı Yeni Teklif 
Eskisinin Tıpkısı İmiş ... 

--======-=---===-====:>o-======~======.....,-=~='--======--=.-,============~-===----=========-=-=====-------==-=-----=-~ 

Pariı, 1 (A. A.) - Fransa hükumeti, 
Fransız ve İngiliz eksperleri arasında cere· 
yan eden müzakerelerin kabul edilir ma
hiyette tekliflerin tanzimini kolaylaştırmak 
için tesri edilmesini istemektedir. 

Haber verildiğine göre, eksperler, ge -
çen teşrinievvelde hazırlanıp, fakat İtalya, 
Habeşistan v Milletler Cemiyetini tatmin 
edemiyeceği görüldüğü için vaz geçilen 
tekliflerin hemen tıpkısını hazırlamıştır. 

Bu teklifler arasında, İtalyaya bazı top
raklann ve ezcümle Ogade'nin terkedil -

mesine karşılık Habeşistana deniz üzerinde 
bir mahreç verilmesinin düşünülmüı ol -
ması muhtemeldir. 

Orta Habeşistanla, kenar bölgeler ara
sında her hangi bir farkın gözetilmesi, ge
rek Habct İmparatorunun ve gerek Millet
ler Cemiyetinin muhalefetiyle karşılaşa -
caktır. Tiğre,nin İtalyaya terki de ayni mu
halefete uğnyacaktır. 

Tasarlanan planda, Milletler Cemiyeti -
nin kontrolu altında bir yardım mukavele· 
sinin akti de dahildir. 

·---•• llııılı•• ...... - • ... _____ .. ._. .... ·--·--- • ·------ •• ·-· ...... ·~----

Habeşler /talganların Gerisinde 

Makallenin Şimalinde 
Muharebeler Oluyor 
( Baıtaralı I inci yüm• ) ı 

yare filoıu cenup cepheıinde bir ke

tif uçufu yapmıt ve Daıabur istih • 

kimları üzerine bir çok bomba at • 

mıttır. Ayni zamanda bir motörlü 

Habeı kolunu imha etmiıtir. 

Şayialar: Habeıler İtalyan 
Somalisinde 

Hanar 1 (A. A.) - Habet lutalanrun 
ltalyan eomalisinde kain Arnara'yı işgal et
miı oldu.klanna dair bir pyia dolaımak • 
tadır. 

Ru De.ta lta11anlarla 
Kartı Kar9ıya 

Harrar 1 (A. A.) - Ru Destanın 

Ouebaichebeli üzerinde ltalyan lutalan ile 
karıılaımıı olduiuna dair bir pyia dolaı
maktadır. 

Ual • Ual Kimin Elinde? 
Adclieababa 1 (A. A) - .Havas mu

habirinden,, Bir takım resmi haberlere 
rağmen, müşahitler, son ıünlerde Habeş -
lerin hiç bir süel harekette bulunmadıkla
nm ve ltalyanlan mevzilerini terketmeie 
mecbur edecek kat'i taarruzlar ..uku bul -
madıiını kaydediyorlar. İtalyan'lann mev
zuubahs edilen seri çekilmeleri ya bava 
durumundan ve yahut ki iate icabından 
ileri gelmiıtir zannediliyor. 

Habeılerin Ulual' ı zaptettikl~e dair 
elln Harrar' da pyialar dolqmaktadır. 

Harrar ahalisi, İtalyan cenup orduıunun 
hali hazırdaki vaziyetini tamamı tamamına 
bilememekten dolayı asabiyet içindedir -
ler. 

Ramazan Münasebetile 
Oııaden balkı, ltalyanlann, Harrar ce

nubuna doğru uzanmak fikrinden, belki de 
vaz seçerek, batı istikametinde, Sidano ve 
Balli bölselerine doğru ilerliyeceklerini 
aanıyorlar. 

Yine zannedildiğine göre, ltalyanlar, 
harekatı ramazandan ötürü tatil etmişler -
dir. Zira ltalyan askerleriyle Dubaların ço
iu müslümandır. 

Henüz teyit edilmeyen bir şayiaya göre 
İmparator Dessie'ye varmıı bulunmakta -
dır. 1 1 Q 

Roma, 1 (A. A.) - Bir halyan kolo-

Barış 
•• 
Umitlerl 

Artıyor 
( Baıtaralı I inci yü%de ) 

ambargo konulması meselesi ile İtalya
nın asgari sulh şartları meselesinde mÜJ· 
terek bir hattı hareket tesbit etmek Ü· 

zere yakında görüıecekleri ümit edil • 
mektedir. 

Bazı çevenler Cenevredeki zecri 
tedbirler komite.inin • hatta petrol üze· 
rine ambargo konulmasının kabul edil~ 
meıi takdirinde dahi - diplomatik mü -
zakerelerin seyrini takip edebilmeıi için 
bu ambargonun tatbikini tehir edebile· 
ceğj fikrindedir. 

nik Auua bölgesinde hücuma uğrayıp 183 
telefat verdiği hakkındaki Habq haber • 
leri yalanlanmaktadır. 

Vahti Kabileler 
Addiaababa 1 (A A.) - ltalyanlann 

Musa Ali mevziini terkettiklerine dair son 
çıkan rivayetleri bükGmet teyit etmemek -
tedir. Epey zamandır Auua cephesinden 
bahsedilmediği kaydediliyor. 

Habeı mehafili, ltalyanlann, vahfi, ço
rak kızsın ve hemen hemen sayri mcakOn 
olan bu bölgeye sirmekten ıimdilik vaz 
geçtiklerini zannediyorlardı. Auua bölse· 
ıinde, yalnız geçenlerde Ru Getaşo tara -
fından doğu cephe.i baı kumandanlığına 
tayin edilen Sultan Yayo'nun vahfi kabile
leri oturmaktadır. 

Bu kabileler teYhlerinden sayri biç bir 
tefe itaat etmiyeceklerinden kendilerini 
l-Bbeı ordusunda tavzif etmek sayri müm
kün görülmektedir. 

Bir Haydut Yok Edildi. 
Addisababa 1 (A. A.) - Habeı dere• 

beylerinden Tadeua'nın kıtalannın bapn· 
da olduğu halde meıhur haydut Berrou 
Baldaıı'ın çetelerini bozmuı ve kendisini 
öldürmiiş olduiu haber verilmektedir. 

Barro Baldas, Addieababa' nan süney 
tanflarında dehtet salıyordu. 

Yugoslavyada Genel Af 

Kararname Çıktı. Aftan istifade 
Edecekler Çoktur ... 

Belgrat 1 (A. A.) - Hükumetin 

teklifi üzerine niyabet konseyi, bir 

genel af kararnamesi neıretmi,tir. 
1250 siyasal mücrim bu kararname

den iıtifade edecektir. Başın kanu

nu ve orman kanunu mucibince ce

zaya çarpmıt olan mücrimler de ge

nel olarak affedilmektedir. Bundan 

iıtifade edeceklerin sayısı pek bü • 

yüktür. 

Bulgaristan da 
Protesto Nümayişi 

Nöyyi Muahedesinden Yine 
Şikayetler Edildi 

Sofya 1 (Özel) - Her sene olduğu 
ıibi, bu aene de Bulgar milli letkilat
lannın ve üniversitelilerinin ittirakile 
yapılan seçen aünkü Nöyyi aulb mua • 

heclesi protesto nümayiıleri esnaaında, 
Sofyada •• İç tehirlerde tevkif edilen

lerin 1ayuı 100 ü bulınuttur. Zabıta, 

o sün burada «Halaskar Çar'' meyda. 
nında toplanan ( 500) kadar üniversi
teliyi ve bunlara katılan amele ve .hal• 

kı, zorla daiıtabilmittir• Nümayitciler 
hep birlikte kahrolsun Nöyyi ve Ura 

diye batırmitlar ve toplantıyı daiıtma· 
ia çalıtan zabıtanın üzerine, askeri 

kulübünün bahçesinden kaldırdıkları 

aandal)•eleri atarak tecavüze seçmif • 
lerdir. 

Bunun üzerine zabıta, kamçı ve meç 

kullanmaia mecbur blmıtbr. 

Filibede, Plevne, V arna ve Eskizai

rada da Nöyyi muahedesi aleyhinde 

biiytlk proteato içtimalan J'apılmıtbr. 

Zabıta ile, talebe ve amele aruında 
en çetin arbede Eıkizatra ve Filibede 

olmuttur. Buralarda sabıta, nilmayit

çileri .taiıtmak için da1ak •e havaya 

ıilib atmai• mecbur olmuttur. Bir 

miktar 1arab da •ard1r. 

Amerikadan 
ltalyaya ihracat 

V atinston l (A. A.) - Tecim Da • 

kanlıjmın haber verdiğine röre, ilk 
tetrin ayında ltalyaya yapılan demir 

•e çelik ihracatı 1934 yılının 18,021 
tonuna mukabil 44,301 tona balii ol • 

Genel aftan §U kimseler iıtifade mahkum bulunan dört kiti. 

edemiyeceklerdir: Genel af kararnamesi bütün Yu • 
1 - Yabancı memleketlerde 'bu • goılavyada gayet iyi karıılanmııtıt• 

lunan ve memleketin mahkemeleri Bu kararname, Stoyadinoviç- hükii • 

huzuruna çıkmamıt olanlar, 

2 - Devlet aleyhine ağır ıuç İf • 
lemit ~ulunanlar, 

3 - Casusluk suçiyle mahkum 

metinin programı mucibince, melll"' 

leket ıiyaaal hayatının sağlamlatt,. 

rılmaıı yolunda ileri doğru atılnı•f 

büyük bir adım gibi telakki olun • 

bulunanlar ve ayrıca irtifa suçiyle maktadır. 

Musolinlye Göre Uluslar Sosyetesi 

Duçe, Zecri Tedbirlerin ltalyayı ManeVI 
Cihetten Müteessir Ettiğini Söylüyor 
Roma 1 (A. A.) - Musolini, Vencdik 

sarayında büyük harp ölülerinin dul karı
larını ve annalerini kabul etmiş ve bu ka
bul sırasında bir söylev vermiştir. Duçe, 

bu söylevinde zecri tedbirlerin ltalyayı 
müteessir etmediğini çünkü İtalyanın sa • 
nıldığından çok daha fazla kaynaklara ma· 
lik bulunduğunu söylemiştir. 

Musolini, şöyle demiştir: Zecri tedbir " 

lerin İtalyayı mütee1111ir eden tarafı mane" 
' 

vi cihetidir. 

Duçe, Cenevre'yi, ltalyanın 

merhametsizce diri diri teırih 

yapılmakta olan bir anatomi 

benzemiştir. 

üzerind• 

ameliyeti 

salonu~ 

. .. ..... ___..__...-

Bütün Fransada Büyük Bir Fırtına 
Oldu. Zarar Çoktur 

Pariı 1 (A. A.) - Bütün Fransada büyük bir fırtına olmuıtur. Fır· 
tma büyükçe zararlar vermit ve birçok ıemileri tehlikeli vaziyete dii • 
türmüıtür. 

Almanya, Cenevreye Dönecek Mi? 
Londra, 1 ( A.A.) - Havas ajanaı 

re, Almanyanın Cenevre'ye dönütü ve iki 
de mÜ7.akere edilecektir. 

Londra aytannın öirendiiine ı• 
taraflı hava miaaklan me.eleld' 

Alman hükumeti ile temaata bulun-mak üzere dıt itleri bakanlıiı tarafı..
dan Berline sönderilmit olan lnıiliz eksperleri hala orada bulunmaktadır• 

Habe9lstanda Petrol 
Londra 1 (A.A.) - Rickett' den evvel 

Habeıistanda bir petrol imtiyazı almıt ol
duğunu ıöyliyen Chertok ile Londra Ha
befistan sefareti katiplerinden Zafiro cu -
martesi günü Amerikaya gideceklerdir. 
Bu iki zata Adisababa hükUıneti tarafın

dan hususi bir vazife verilmiıtir. 

Zafiro bir imtiyaz meselesi mevzuuhahs 
olmadığını beyan etmiıtir. Mumaileyh ay
ni zaman<la Amerikadan bir milyon İngiliz 
lirası istikraz yapılacağı haberini de ne te· 
yit ne de tekzip etmiştir. 

Chertok, bu seyahati müşavir sıfatiyl~ 
yapmakta olduğunu söylemiıtir. 

Bu imtiyaz sahasının Habeşistanın Lon
dra elçisi doktor Martin'inin malı ve 

Bulgaristanın 
Dış Siyasar.:ı 

Sof ya, 1 (Özel) - Bulıar Bat .,. 
O.t bakanı Köae fvanof, yeni hükiaıP.,, 
tin dıt siyaıası hakkında Yuıosl•""° 
1anın Avala ajanaına fU diye"d• 
bulunmuttur: 

Yeni hükumetin dıt aiyaaeti, koıPf11 

bükumetleriyle de samimi dostluk .,, 
anlatma aiyasetini takip etmektir. 

Tahmine göre, Bulaaristanla Yuıol 
Javyanın yakınlapna politikası, onl•rı• 
tarihinde mes'ut bir hadise olacaktır• 
Bu, her iki kardet milletin ruhuna ~ 
kalblerine de aluetmi1tir. 

muıtur. 15.000 rnil. murabbaında olduğunu ve Her iki yakın milletin sulh se"' 
ler siyasetinde herkes tarafındaD a,r 
Dimaeneceiine eminim. •• • 

Eylul ayında yapılan ayni maddelerımuhaeamat bölııeleri dıtuıda bulunduiunu 
ihracab 40,432 toluktu. ilive ctiniftir. · 
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Benim Görüşümle 
Trakya göçmenlerinin durumunu yerinde görmek 

\'e duygularını gazetemize yazmak üzere bir arkada• 

''tntzı göndermiı ve görüp iıittiklerini okuyucuları• 

lnıza hildirmlıtik. Bugün de köy ve köyciilüğe dair 

tserlerile tanınmıı olan mimar Abdullah Ziya ile 
R'Örü t'·k 

' u • 

•* 

Köy 
Giçmea 

Evleri Ve 

Sayfa 7 

Halk Operetinde: 
Sevda Oteli 

Miınar; Trakyada yapılan köyleri yakından etüt ettiğini, malumatı• 
llın gazetelerde çıkan fotoğraf, yazı ve duyumlardan ibaret bulundu

iurıu söyledikten sonra suallerimize aıağıdaki cevapları vermiıtir: 
Mimar 

Ah. Ziya 

'Tq dağ köyl~ri (N~v§ehir köyü) 

Lise Hazır hk Sınıfı 
~, 'ı·· 131.1 cvf d h .1 k' tmeksizin lise sınıf bitirme ve olgunluk 

ı.ı~ er e heli yokmuf. Bu, ıizce M m bir ta sı ta ıp e 1 .. 
lllaı.ı~ ınudur? untaza . k ençleri bu sınavlara hazır amak uzere 

-...... I hariçten ıırece 1 >, ı·· )(•Pının sınav arına.. . . d bir (Hazırhk sınıfı) açılmııhr. 
lı~ı.ı.... Veya pencerenin Jüzwnlu ve· (Y Ülkü) Lısesın e . w 1 · tak' tm 1 · .. 

~· "•au:l ld w uca . . h' 1 . ·n de bu oırem erı ıp e e erme mu-
1l'trı b- 0 ugu hakkında aklınıza gel- O"' em aaatlerı, ıt .. ıp erını 

~ı.ı h ır •or 11' k'lde tespit olunmuıtur. 
" 'lıacdiyo~=u~ela için neden mcv ... ade edecek ~e ı k tli lise öğretmenleridir. 

11, ~ta ıc,d Öjretmenlerı en une .,w enmek kayıt olunmak için her gün (15, 
tç, dci'l •r: Pencere kadar lüzum)u bir Kayıt ve kabul prtlaOrını .. oırL. . , uamelit bürosuna batvurabilir. 

ı tnıdir ki? Yuca lku ıaesı m 
~ -...... s· 30) dan sonra b . · perıembe fiinü baılanacaktır. 
it) l:lcc bu köyler nHıl yapbnlmalı • Oiremlere birinci kinunun eııncı (517) 

......_ Bcıı ltöyün v ._.. . . L- Jü• 
e 11;oy evmm aoy ye, ve 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner S.nk fubeal 

Merkesi: Derli.o 

Tilrlclg•tl•kl ıahelerl: 

a.ıem • latanbul • lzmlr 
Depoıu ı .ht. l'titün Güııırugıi 

<ti H• tilrlil banka ili ~ 

Halk operetinden G-; san'atkôr 
LütlullaA Silrüri Şa~ye Hü•eyin Kemal, lrma Toto 

- Bay bayanı rördün mü 7 
- Hayır rönnedim. 
- Öyle ise bitmeden rit sör •• 
-Güzel mi? 

l 
fanın buJuıu tesirini rösterir. Vali da nilia• 
yet Gül Hanımı MYer. 

* 
- Güzel, hem de çok rüsel oynuyorlar •• 

Söylüyorlar: 

- Operette mevzu aranmaz? 

Halk operetinde rüzeJ iki ses nr: lrma 
Toto ve Lutfullab ! 

Dış Bakanı Şehrimizde 
Ja kucaklaıırken görür. Dı• İııleri B k T f.k R'' 

M ). c··ı H 1 v·ı· . 'k :l' ~ a anı ev 1 U.ftU A-utta ıp, u anıma a anın sevııtı • ras dün sab hk' k 1 ı , a ı e sprea e stanhula 
!erini, niıanlanacaklarını, bunun için Afi • gelmi•tir. Bakan dol-ruca ·d 

:l' , .. aaraya gı c• 
tabı çağırdıklarını söyliyerek meseleyi ört· rek ba,tbakanla aıörüımü,ttür. 

bas eder. 
Dedikoducular bot durmazlar.. Vali • 

nın niıanlısı Celileyi, Celilenin anasını ba
basını da otele getirtirler. Celile Vilinın 
Gül Hanımla nipnlandıiını duyduiu za. 
man üzülmez, bilikis aevlnir. Çünkü o, bar 
ka birini, İrfanı aeviyordur. Jrfanı aeven, 
yalnız Celile değil, Celilenin anası, ve Afi· 
tap ta. Hatta dedikoducu Kimran, İr· 
fanla bu kadınları Öpüıürken rönnüı, re • 
simlerini bile almııtır. 

Bir dedikodu mevzuu daha bulunur; bu 

sefer ihtiyarlan birbirine tuhlfturac:aklar • 
dır: Kamran, yere bir resim dÜfürür. Res• 
mi Muttalip alır •• Kansının İrfanla öpütür· 
ken alınmıt bir resmi.. Muttalip reami ıö • 
rünce memnun olur. Bu resim onu kılıbık • 
lıldan kurtaracaktır. Fakat balledileçek tek 
bir it kalır: Gül Hanım, Valiyı seviyor, 
Vila sevmiyor .. Bir çare IUım, bu çareoyi 
de irfan bulur: V iliyı kıskandırmak f lr-1 

TAKViM 
BlRJNCJ KANUN 

Hıuot eone 
1351 2 

Arabt stııe 
1354 

Kasıın 
25 

Re11mi sone 2 noitetrfn 
1935 19 

PAZARTESİ 

Zen!I Ramazan .Eunf 

s. 
2 
7 

D. 
25 
06 

6 
8. ]. 
12 40 
s ~l 

~-;-"'.":"-~~~~""T""..,_~-;..~ 

Öyle l'ıindi fftar Yata 1 
s. ı>. s. j ı >. ı:;. I n. s. /' ~. 
7 22 9 46 12 - 1 38 

12 03 14 28 16 41 18 19 

Yüksek Ziraat Enstit:sü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Enstitü ihtiyacı olan ve cinsleri ile muhammen bedelleri aıa· 
iıda gösterilen 7 kalem eıyanın 5/12/935 perfembc günü saat 15 te 
pazarlıkla sahn ahnacaiından prtnamesini görmek istiyenlerin her 
gün idare müdürlüğüne ve taliplerin yukarıda göaterilen eün ve saatte 
372 liralık teminat mektupları ile birlikte Yüksek Ziraat Enstitü ida-
re ve ihale icomisyonuna müracaatları. u3347n ((7156>1 
Miktarı Kilosu Cinsi Fiah 

4000-5000 1 Sabun 32 kurut 
1000-2000 1 Soda İstanbul Kristal 9 ıı 

150 kutu 250 Gr Brasao 35 » 
1250 ıı Pırıl 25 n 
1000 adet İstanbul ıupurgesi 25 » 

500 
150 

)) 

120-130 Sm. uzunluğunda sü
pürge ıapı 12,5 u 
Sifon süpürgesi maa sap 12,5 » 
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BüvUk 
Deniz 
Romanı Korsa~ın Aşkı 

Yazan: 
Kadire•• 

Kt1flı 

Yunanislanda iş Kabine•i 

Venizelistler De Kıral 
Taraftarı O .... uşlar ''Reis Bile Bizden Ne Fazla Alıyor, Ne 

Eksik •.• Akın Arkadaşlarıyız •. ,, ( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

bir darbe ile iktidar mevkiini ele alan 
Kondilis kabinesi getirdikleri Kralın 
kendilerinden aynlamıyacağını zanne 
diyorlardı. Fakat kral memleketin iç 
siyasasını normal bir hale getirmek 
için düşündüğü şeyleri yapmakta ısrar 
etti. Ne kendisini getiren Kondilis hü
kumetinin ve ne de Çaldarisin sözleri
ne kulak verdi. Her ikisi de kendileri
nin yeniden kabine kurmak için ısrar 
hatta Kondilisin tehditlere kadar var
dığı halde bile Krala tesir yapamadılar. 

hal konsey halinde içtima etmi )erdir. 

Kral Ciride Gitti • 
Atina, 1 (A.A.) - Girid biiY~ 

nin bir davetine cevap veren :Kr•1• ~ 
kında Girid adasını ziyaret edeee B d :--al 

5
A
2
nrik- •• 1 d" .. •· 1 u sıra a amır ez fOY e uıunu- , 

yordu: 
- Kemal Reis ona yetifeceiimi anla • 

dı.. Sıkıya gelince Nao burnunu kıvrıldık
tan sonra açıklara aiderek aavuttu.. Ya • 
hul Valansiyayı da ıeçerek Kutellona 
doğru gitti.. Her halde benim aeldiiim 
yerlerde hiç bir düıman ıemial kalmadL 

Bu dÜ§Ünce ile gemilerden ikiaini Ku
tellon t rafına yolladı. Banlar bir kil! mil 
giderek Türk gemilerinin o tarafa aidip 
gitmediklerini anlayacaklar, baber setire
ceklerdi. 

Türklerin 
Bir Oyunu 
Gemilerden biri de Valansiyanın tanı 

karıısındaki açıklara gitti. Ufuktan a
raıtırarak Kemal Reisten bir iz araya• 
cak, eğer dönüp gelecek olursa hemen 
haber verecekti. 

Amiral, bir iki saat Valanaiya önün. 
de ilk haberleri bekledikten sonra ya• 
Janlarda düımandan iz sörUlmediiial 
öğrendi. 

Limana girdi .• 
Demir attı .• 
Valansiya büyücek bir nehrin al -

:undadır. Geni§ bir limaaı ve bu lima • 
nın ağzında iki kuV"Yetli kaleai vardı. 

1 Kemal Reis Süekadan aonra kıyı ile 
olan aralığı üç mile çıkardı •• 

Buraları zaten diier taraflardan da· 
ha ıssızdı .. 

İspanyol bayrakları indirildi. 
Şapkalar ve ceketler çıkarıldı. 
Yalnız Boğa Hüseyinin remisinde hiç 

Lir şey değişmemifti •• 
Boğa Hüseyinin gemisi timdi dosdoi· 

ru Valansiyaya dönmüıtü.. Dört Türk 
gemisi de prova çizgisinden borda ni
zamına geçmİ§ler, öndekini kovaladık • 
larmı gösteren bir hal talonmıılardı • 

Daha ilk dakikalarda Kemal Reis 
filosunun yürüyüıüne, Boia Hiiaeyinle 
leventlerinin telaıh ıöriifmelerine baka 
rak yanı batında duran Çolak Aliye 
§Unları söyledi: 

- iyi ..• Çok iyi ... Bundan ne ami • 
ral Anrikez, ne de batkaaı kuıkulana • 
bilir. Bizim be§ iken dört ıörünmemiz 
İse bahse değmez .. Onların akıllarınca 
yabancı denizlerde bir T&rk filosu her 
an azalmağa mahkUmdur. Şimdilik 

bizim de gemilerimizden birini kaybet
mit veya kazaya ui~atDHf olduiumu • 
zu sansınlar! ••• 

Yaman 
Delikanlı 

Çolak Ali k'eyifli keyifli cülüm
siyordu: 

- Evet reis ... Ben bile doğrusu §İmdi 
Boğayı bir fspanyol kaptanı sanıyo • 
rum .. Hokkabazlıkta da uataymıı .. 

Selim Söze karııb: 

Çünkü memlekette tam •ekiz tane 
çocuğu vardı .. 

<ıTüysÜz» sözü de onun köaeliğini 
.röateriyordu amma, kısırlıiını zannet • 
tirmiyordu .• Bundan batka bu söz he
nUz bıyıkları çıkmıyan delikanlılar 
hakkında da kullanıldığı için ho1una gi-

1 

diy?rdu .• Çünk~ o hala kendisinin on 
selriz yaıında Lır ıençten aıaiı olmadı
imı söyleyip duruyordu .. 

Kemal Reisin gemisi küreklerini kar· 
tal kanadı biçiminde kullanmaya baş • 
ladı .. Gemi pekaz hızlanmıttı •• Bu çe
kiıle kürekçiler de hemen hemen hiç 
yorulmuyorlar, batta ne zamandanberi 
UJ11fuk kalan kol ve bacaklarını aavaı 
zamanlan için §İmdiden ahıtırıyorlar • 
dı ••• 

Diier ÜÇ aemi de onun gibi yaptılar. 
Heyyyyyy, 

Hamza, Hamza! ... 
Çok seçmeden Valansiyanın kale 

burçlarında, mazrallarında koıuıma -
lar oldu ••• Kemal R.U Kıyıyı Talıti~ 

Edu•Jı Gidiyordu.. Boia Hüaeyin doacloğru limanın ağ-
y zma gidiyordu •• 

attı.. arı okııyarak, yarı azarlayarak 
dedi ki: Kemal Reia, kıç kasaranın iakele kü-

s · b peflesine yakla§tı .. lekele tarafında gi-
- en yerıne geç, acaksız •• Geveze· d 

lik zamanı dejil... Ululcta Valansiya • en Bodrumlu Ahmet Reisin gemisine 
doiru haykırdı: 

nın çan kuleleri, burçları göründü, 
bak•ana!.. - Heeyyy!. .. Hamzaya bağır ... Bo-

Pire Mustafa parmaklannın üstün • fa Hüaeyini önleşin, açığa sünün! .. 
de yiiluelerek baktı: Ahmet Reia de tıpkı Kemal Reis gibi 

- Sabi!.. Kusura bakma reis, çok kıç kasaranın iskele küpeıtesine da
tanberi §Öyle kartılıkla bağdat kurup yandı ... Ve iskele tarafında ıiden Ham

za Reise bağırdı: 
çene yarı§tırmadık da ... 

- lıtahanı dönÜ§e sakla!.. - Heeyyl. Hamza!. .. Hamza! .... 

Kondilis kabine ile Kral arasında 
ki ilk itilaf mart isyancılarına verile· 
cek af işinde baş gösterdi. Kralın bü
tün isyancılara af verilmesini isteme· 
sine karşı hükumet bir çok kayıt al· 
tında ve Venizelos, Blastiras gibilerin 
istisnasiyle bir af vermeği istiyordu. 
Kral istediğini yapacak bu yeni kabi· 
ne işbafına getirdi. 

Bugün kralın mevkii çok kuvvet· 
lidir. Yıllardan beri parti kavgaların
dan bezmiş usanmış ahali ile parti al
tında olmıyan bütün ciddi çevenler 
kral ile beraberdir. Hatta Venizelistler 
bile ~imdi kral taraftan oldular. 

Yeni Kabinenin Siyasası 
Atina, t (Özel) - Yeni Ba!bakan 

kabinesinin yapacağı işleri gazetecile
re şöyle anlatmıştır. 

«Serbest bir ıeçim yaptırmak, dev
letin bütün dairelerinde ekonomiye rİ· 
ayet etmekle beraber memleketin mü
dafaa kuvvetlerini takviye etmek ve 
Yunanistanın arsıulusal taahhütlerine 

bildirmiştir. ..A 

Müteaddit tecim ve endüstri l"ııl' 
fesyönel teşkilatları milli birlik "' fi 
la§ma lehinde kararlar alınıtlaf ~ ,. 
güç itinde kendisine yardım etıPe..uı' 
zere kralın etrafında kayıtsız ~ 
toplu bulunduklarını bildirmitleru~ 

Gazeteler de Memnun ~ 
Atina 1 (A. A.) - Bütün gazeteler, 

1
J 

kabinenin efkarı umumiyede hasıl;r 
mukemmel intibaı tebarüz. cttirınekt "'il' 

Çaldaris'in halk partisine nıensu~ 
merini, Proia V radini. Ellini kon fJe' • 
gazeteleri ile diğer gazeteler, bütün ~rtt
lerin ve her türlü siyasal unsurla~n .. ~ 
yardım ctmeşİ lazım geldiğini ilen -' 

tedirler. .~ 
Elefteron Vima gibi curnurcu ~ J 

ile Estia. Akropolis ve diğerleri gibi bil'~ 
gazeteler de kralın kabine buhranın• 
diği hal suretini tasvip etmektedirlet• 

Aftan istifade Edecelder · 
Atina 1 (A. A.) - Genel af k~· 

mesi bu akşam ne§rolunacaktır. Af~ 
nasız olacaktır. Bundan istifade ,,t 
derhal salıverilecek ve arkasından ~.ı;' 
tedilmiş mallan geri verilecektir. tcfıl 
gayri kanuni yollarla kazanılmış 0 jllJ • 
muhakkak görülen servetler bundan 
fade edilecektir. 

Altın 
v,, Gümüı 

Pire Mustafa bir pire ıibi kıç kasa • - Ne "Yar?" 
radan güverteye fırladı.. Sonra hem - Boğayı önle!: .. Reis öyle istiyor.. :. ( Baftaralı 1 inci yüzde~ 
Valansiyayı daha iyi görmek, hem de Açığa sür!.. Atina, t (Özel) - Yeni kabine de 700 metre derinlikte olan bu İPie' 

sadık kalmaktan ibarettir.» 

arkadaılarına yeleken idareai için da • - Batüstüne .. Hemerujmdi... Mart isyanı mahkumlannın haczedilen ı içinde altın ve gümüşten başka, on b ,)d' 
ha iyi kumanda etrpek üzere Grandi Hamzanın gemisinde kumandalar mallarını da iade etmek üzere af ilan ce kilo saç, bakır, kükürt, demir, alçı 
direğinin ip merdivenlerine tırmandı . biribirini kovaladı: ettikten sonra bir kaç gün içinde par· ığu anlaşılmıştır. ~Jt' 

Gemiler de tıs yoktu.. _ Yelkenleri ger Du"m _ I limentoyu toplayarak proğramı oku· Diğer taTaftan bu maqcn cc.vherl ·~ 
T 

•. en sancaga . ~ · 
.. oplar ııkı S1kıya doldurulmuJ, Dikkat ... Vardiyan ... Vur tokmağı yacaktır. ( 10) bin ton hazır kuyulardaltı ha~ 

~ileler ve barut torbalariyle fitiller, Son hızla ... Boğanın önü k ·ı k ··· Atina, t (Özel) - Ahali partisi Iİ· ve altın eritme ameliyesini beki il'' 
yeniden doldurularak atılmak için en 1 Göreyim sizi... esı ece ••• deri Çaldaris yeni kabineye kartı par- dir. Bunlar. iki üç sene evvel açıl.O/ 
kullanıılı yerlere yerlqtirilmiılerdi.. Tokmak h 1 h 1 1 

_ parlamentoda alacakları durumu tayin yularda bulunmu§. fakat zehirli ıı 
Kartal dl: 

ız ı ız ı vuru maga ba~la- 1 l l t d' . .. ·· d k ı -a' etmek üzere ıay av arını top an ıya mevcu ıyeta yuzun en çı an a... _, 
Kanadı T k çağırmııtır. Geban madeninde kqfedilen bU - Jll 

- o ... tok ... tok ... tok ... tok... d" k d r'ı; 
Topların parlak namlulan biraz son- Kürekler iakarmozlarda hafif gıcırtı • Kondilis, aıazetecilere, kabine buh- denlerin değeri. şim ıye a ar k I'" 

ra düıman üzeri.ne yıldınm saracak • 1 k k ranının hallinden dolayı memnun oldu- masrafın bir kaç mislini ödiyece 
~ ar çı arıyor, Ürek palaları denı'ze da- . .t 

lardı .. Bunu biliyorlarmıı ... ibi aankı' on- g-unu ve fakat parlamentoya gitmiye• büyüktür. 1JY • yanarak esnedikçe geminin teknesi · de 
lar da gülümaiyorlardı.. sarsılıyordu.. ceğini aöylemiıtir. Ayrıca madenin yol faaliyetı ,> 

Şehir gittikçe daha iyi belirdi.. ( Yenı' Baıbakanın Hayatı müzdcki marttan itibaren başlamıt - 1' Arkası var) d ~ 
Kale duvarları, kuleler, ıato ve ev • Atina, 1 (Özel) - Yeni kabinenin caktır. Dağ tepesinde olan ma ener .. 

ler, büyüdükçe büyüyor, bütün ihti • kurulu§ tarzı bazı fırkacılar istisna e- uzayan yol üz.erinde 8 metre yüksek.,;" 
ıamJariyle cözleri kamaıtırıyordu. Prag Sovııet dilince herkesi bütün çevrenleri mem- bir köprü kurulacak, fabrikanın ku~I~ 

Şimdiye kadar ce .. tikleri yerde bu :7 tm" t" çalışmağa başlayışından sonra iki bifl 
T nun e ıı ır. . _ . ~ 

kadar büyük bir tehir l'Örmemiılerdi •• cY .~ Baıbakan Demircis Yunanistanda buTada !} gorecektir. - * ~ ... 
Deniz kıyısında ve denize açılan so- .Je1 ar etinde Bir 1876 yılında doimuştur. Hukuk tahsi.t-·········-·····----·· .. ···:r--~·-· ŞJ1 

kaklarda büyük bir kalabalık vardı.. lini bitirdikten sonra 1900 de Atina """"' ''""'"' epe Afi " 

Kemal Reia bir elini alnına götür • Kasayı Soııdular üniversitesi profesörlüğüne tayin edil- $thtrT'a.yatrowa Tı~:tr::;;. 
mü,, gözlerinin Üdüne bir fapka siperi ~ mittir. 1910 da siyasi hayata atılan unı~u dl 
gibi koyarak oraya bakıyordu... Demircia saylav seçilmiı ve deniz ba- R ıaat t0 ı 

Viyana, 30 - Korriyera Della Sera- kanı olmuftur. 1914 yılında istifa et- CA 
- Filomuzda Boğa Hüseyinin e§i - Alil. .. Vardiyana söyle .. Kürek • ya Pragtan bildiriliyor: Ayın 27 incı' ge l SAZ 
kt Y d lik l Z 

1 1 F k h ı d • mit ve ayni zamanda o vakte kadar 
yo ur.. aman e anı... aten her- er ça •ısın... a at ız ı eğıl. .. Kar • cesi, Sovyet Rusya elçilig.inde mu"'bı'm • ~ 
k b k b l 

••• • t 1 k d mensup bulunduğu Vcnizelos partisiy-
es unu a u ettıgı çın.. a ana ı.. bir hırsızlık yapılmr•tır. Elçilik bı'nası • 

B .. ı · K ı M B " .. · ı :s le alakasını kesmiıtir. 1917 de Zaymis 
u &az erı e eş emit tamamladı: 

1 

- aıustune reıs .. na girmeye muvaffak olan hır•ızlar, Yazan: Ek:reOl~-' 
Ç ) k Al" 'I · 'd " kabinesinde yine bakan olarak bulun- _ı J"' 
kr muş ve ilk Cumhur ba§kanının istifa. - Hepimizden genç Ye yeni olduiu o a J 1 erı gı erek kumandayı bir kasa içinde buldukları bir milyon um Mtiılkı C~•!P.,~ 

halde bizden önce reia seçilmesini çok te ar etmek üzere idi. 1 ruble. ile muhtelif bankalara ait çekler 
go"rm d"k Kemal Reı' ·ı· tt" b k h sından sonra bütün partiler tarafından ----e ı .. .. -· s 2 ave ~ ı: . . ve. ır ta ım ma rem evrak ele geçir- .. • H ak O , 

Kemal Reis onun gönlünde bir kıs • - Kurerın palaları demze keskınle- mıılerdir. Cumur başkanlığına namzet gosterıl- Fransız. 'fiyatroııuııda 8 20-
k 1 

· k An • • d p k lo d~-t t'" l""k ·ı· Bugim matine 14,:10 , nk,am ' 
anç ıiın bulunduğunu aanarak cevap me gırece .. laıılıyor mu?.. Elçi, ancak erteai sabah hırsızlığın mıı ~ e an. a sun 1~ a or u 1 an 

verdi: - Anladım reis ... Kürekçiler çalış· farkına varmıştır. Kasanın bir anah • , etmesı dolayısıyle bu seçım yapılama· SEVDA OTELi 
Ç k t ki h ld 

· t Buviık fantui operet 
1 - o geçmeden siz de reis olacak- ı an a e gemı gene yelkenle gittiği tarla açılması ve baıka bir taharrİyat mıJ ır. · ,_,. 
amız. Bu akında ~imdiye kadar zavallı k~~arla kalacak ... Görenler de bunu yapılmaması, nazarı dikkati çeken bir 1926 da tekrar saylav seçilen ve on- Pek 1akuıda Telli Tu / 
Endülüslülere yardım ile uğrattık.. bızım son hızımız sanacaklar.. 1 hadisedir.. dan sonra üniversite profesörlüğüne 
Bundan ronra da a11I avcılığa ba,Jıyo- ı Bu, Kemal Reisin bulduğu kurnaz • 1 Kasayı açan kimsenin pasaport dip- çekilerek bugüne kadar bu vazifesi
ruz.. lıklardandı .. Biraz sonra fspanyol filosi- lomatik sahibi olduğu ve bu sa ede hu- ni ifa etmittir. Siyasa "Ye hukuka dair 

Kelet Memiş hemen bu sözü karııla- le karıılattıkları zaman çok iılerine ya- dudu aşmıya muvaffak olduiuy söyleni- bir çok ilmi eserleri "Yardır. 
dı: rayacaktı .. Bu gidişe göre hesap yapan yor. Af Kararnamesi 

- O sözleri bu makaatla söyleme • amiral, pek çabuk yanılacaktı.. Atina, 1 (A. A.) - Genel af kararna-
dim rci~ .. Aramızda bir kürekçi de, bir - Hey! .. Tüysüz Muıtafa ... Vardi- mesi pek yakında neşrolunacaktır. Kabine 

Pransad• Bir MahkOm Ortadan dim reis .. Aramızda bir küreüçi de, bir yan batı... üyeleri, yemin töreni yapılır yapılmaz der· 
Kayboldu 

vardiya başı da birdir .. Hiç birinin İfi - Buyur arkada.t!.• 
diğerinden üstün görülmüyor.. Çolak Tüysüz: Paris 1 (A. A.) - Ka~kçılık clir • 
Ali ilave etti: Mu•tala münden dolayı ilkbaharda üç sene 

- Reis bile bizden ne fazla alıyor, - Reisin emri ... Kürekçiler çalı§& • hapse mahkum olup bazı tarUar al • 
ne eksil ... Hepimiz akın arkadaşlaw • cak •• Fakat kürek palalan denize kes • tında aerbest bırakılanı olan eski müs-
yız.. kinleme girip çıkacak.. 1 tepr Vidalı ani bir şekilde evinden 

- Ve herbirimiz becerebileceğİmi3 Tüysüz Mustafa eski bir lcventdi •• ı kaldırılmrttır. Mahkeme Vidal'a kar§• 
İ§leri üstümüze ahyoruz.. Kürekçiliktcn yetişme idi.. Şimdi de bir derdest emri tanzim etrniıtir. 

Son sözleri söyliyen Pire Mustafa İ· kürekçilerin başında bulunuyor, onları 

di .. Yelken işleri tıkırmda olduğu için idare ediyordu, onda ne sakal, ne bı • KaduöyU için Cenaze Otomobili 
bir aralık kıç kasaraya çıkmıf, onların yık vardı .. 
aralarmn girmi,:ti.. Halbuki kırkı aşkındı .. Fakat köse • 

Valanaiyanın )erin ayni zamandn kısır oldukları söy-
Çan Kuleleri lendiği için kendisine «köse ı> dedirt • 
Kemal Reis onun sırtına bir tokat miyordu •• 

Mezarlıklar müdürlüğü Kadıköy ve A
nadolu yakasının ihtiyaçlanna k&JJılamak 
üzere yeni bir cenaze otomobili almııtır. Bu 
otomobil birinci sınıf ve ücretlidir. 

Na fit - E ·h trul Sadl 
Ha:ide 

Şeh:ıadebaşı TURAN 
tiyatrosundu 

Bu gece saat 20,80 da 
OTHELLO 

BUyloe halle 5 perd~, Kıbrıa 
perdesl•tle salar •ilencc:lert 

ti,. 
En mUkemmel çift •' ~ 

KATE DE NAGY ve pJf~ll 
RlCHARD wtı.LM 

BAGDyAJ>ıtJ 
,. 

Aık1 macera e11rar 
hareket filminde 

Pek yakında 4' 
SÜMER aioruı••ıP 



TURNLER 
ROMA KAPILAllN' 

-22- 2 /12/935 Gerhart Ellert'in aerinden 

Attila, Yüks~k Ve Sert Bir Sesle: GCle-
cek Seferine Hazır Ol Oneges, Dedi 

...- ••• ••••• ... • iLAN FIATLARI 

1 - Ga&eteo.a •u )'UUile 
b.r .. , ... iki -- Wr 
( ... tim) •,Wr. 

ı-Sa,..... ... Wr-. . 
.... .... ... ,...a.,duı 

..,,. _,,. _,,. 
-t ~u s.. 

l 2 J ,.-leı 

··~ 
400 aso ..., 100 80 30 
K-.o """ Kq. K,... K,.. 

""'" 
1 - Bir •ntiwd• Ywti (8) 

kelime ardır. 

' - İnce " kalın yaular 
tutacaklan yen &ÖN 

aantimle ölçülür. 

1 Borsada 1 

Bu Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 
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Öl Dm 
Yolcusu 

Muharriri a FrH maa Willl Oroftl - 41 - 1111/955 

F renç Viktora Söylemiş Olduğu Ya-
lanları Aynen Malaıa Da Tekrar Etti •• 
O sün Sir Conun Blenhepı ldiWiade- J 

ki dostlarından biri olan Hep-.ört jeejncle 

ihtiyar bir borsa acentuau sİ7ant etli n 
Sir Conu fena halde ibecek n plgpcelg 

bir meseleden malimab olup ............. 
aordu. Mister Hep-.ört dört ... Q ...-1 
Sir Conun epeyce ibiiW&illli T• t.
sehebini de mahremae ...U. kr,. '• 
anlattıiını MSyledL Hep-.ört'ID H.._. 
11e söre ne Malkolm Ye ne de Vlldor U.. 
tlyarın iatediii sibl hareket etml,........ 
mıt•• tkiıi de mali mlltldlllta diitmlt Ye 

kendisinden mua•enet latiyorı...,.aı 
Con, bunlan ifliataa lmrtanmk ltiD 
hayli para aarfetmek mecHriFetinde ... 
lacaimdan endİfe edİyOl'lllllf. 

Bor~lar V • Bala• JIİİfl.,.•,,,_ 
Bunu itidir İfİbnez Fnaç .ı.w b

laldanm kabarttı: 
- Evet keten piyaHnMMI ... • 1 

elan binbap Malkobn'a çok miilı ı ıs ol
dujanu ve Viktor'un da f- bir ftSiJ.ıte 
bulundujunu biliyorduk.. Slr Coa, Vldo
run diiftüjü fena vuiyetia aebepı.ial D
se anlatmadı mı? dedi. 
ı Mister Hepvört omuzlaruu ailldiı 

- Ne olacak? At Yantlan, baba llllit
terek.. Büyük bir y....,ta :JiD}erce lira ile 
t.abse sirmek ve bu yiizclm de fUDa bma 
' horçlanmak ••. İfte Viktorun •lnnb...
laatlıc• sebepleri bunlar •• ttittiiime sön 
~ Malu isminde birİIİne bin lira bor· 
ca vannıı .. Allah bilir daha kimlere ne 
kadar borcu vardır. . . eledi. 

SON POSTA 

Misli Görülmemiş Bir Maç 
Galatasaray- Güneş Maçında; F utb 

· Sahasına Ayva Yağdırıldı 
Maçı Alb iki Galatasaray Kazandı. Maçtan Son 
Galataıaraylılar Güneı Kulübü Önünde Gösteri Y apbl 

rine kadar götüren Salim. ~k rahat bir 
vuruıla topu Gündüze verclL 

Pası yerinde alan Gtindb Kılıç Gala • 
tasarayın dördüncü aolüafl ;rapb. 60 ıncı 

oyuncuya mütemadiyen yediji 

artık tahammülü kahm7u Danyal da 
kabele edince hakem Wr utaya 

ettikten dolayı Danyalı •heden 
kardı. Sahada .ekiz kiti le oyna,.a 

latasaray noksan kadro ile müdafaa 

hücuma kalkıldıiı için 11 ;rarde 

yapılan bir hatadan dolayı firikikteD 79 
cu dakikada ikinci sola ...._ 

()yun buna rabnen CalatuaraJlll 
kimiyetle ve 6 - J. plel..ile bitti. 

mnde Güneı kulübü IDIDde top 

meı·aleler ellerinde, uma mGddet 

lar söylemek auretile &Jll bir 
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Zindan Köşelerinden 
, Yıldız Sarayına 
--•=-• Yazanı z. ş. Her hakkı mabfuıdu 41••" 
Abdülhamit: Canilerden Biri, Sefaret: 
hane Hademelerinden Vahandır, Dedı 

Her gün 
"Güneş - Dil,, 
Teorisinin Esaslarına 
Kısa Bir Bakış 

(Baı tarafı 10 uncu ;yü:zdc) I ne§» 1 ikinci: Hasip «Haliç" üçüncüı 
Vefa tı:ık.ımlan arasındaki maç 3 • 3 be • Mehmet Ali <tGüneş ıı . 
rabere neticelenmiştir. j 87 kiloda - Birinci: Mustafa < GU. 

Güreşte Güneş neş,,, ikinci: Zühtü «Günep 

Birincı· Oldu Ağır - Birinci: Miço ccGüneş ., f. 
kinci: Kemal «Güne§» 1--------- ULUS· dan - latanbul güreş ıampiyonasma dün Puan hesabiyle: 31 puanla Günel 
bütün aikletlerde birinci, dört punnl.; 
Haliç ikinci, 3 puanla Kasımpnşn ij., 

çüncü oldular. Be§iktaş ve Topkapı 
birer puan almıılardır. 

[Baş tarafı 3 üncü yüzde] de devam edilmiş ve iki haftadır süren 
d) Türk ııözlcrinde yanyana aynı cins- bu müsabakalar dün sona ermiıtir. 

ten iki konson bulunmaz. Eğer böyle iki 935 senesi güreş birinciliklerine Gü· 

An karada 
~ Eğer Reşit Pata küçük sigara is • ı hal Çit köşküne geçerek ıefiri buzu· konsona tesadüf olunursa, bunlardan bi - neıten 17, Haliçten 4, Be§İktaştan 5, 
'tnlesi üze · d d' k t" l k bul etti Evvela, dereden, te- rinin uzatma rolünü gören bir (V. t-(D nin Kasımpa,.adan 51 Topkapıdan 2 gÜ· 

t 
1
_ rın e uran pa e ı a a· runa a • • .. . ~ h'"k :I" al(: d b h tt" Sonra birdenbıre ıo- kaynaşmasıle )'Bpılmıı olduguna u met- re§Çİ ki cem'an 33 güreıçi iştirak et· pe en a se ı. eı·d· Ankara, 1 (A.A.) - Bucün şehri• 
- B· k m 1 ır. miştir. Müsabakalar tam bir intizam 

to 
L ır sigara almaz mısınız, dok • zü deg~ iıı:tirere : , 3 K ı· · b.. 1 b" [ (Y + K ) mizdc y pılan lik maçlarında Gençler-i' Q ~ • • - e ımeyı oy ece ır · · içinde cereyan ctmiıtir. 

"eyefendi. _ Bilmem, baberinız var mı ••• + (V. + K.) + (V. + K.) .. . J seriııi S 1 1 d r· birliği Demirspor gelmediginden s,.re• 
u Bı"r Ermen"ı komitesi, içtima halinde h l" d a aı· tt"kt onuç ar fUn ar ' • F • moni yapmıf, Muhafızgücü Altmordu ı>o"' demeseydi, belki de tatlı bir rüya a ın e n ız e ı en ıonra, manasına 56 kiloda - birinci: evzı, «GÜ· .. .. " I' u·· ... •• d ·· b t k. d"k 1 k""k ·· maçında Muhftfızguc.u 3 - 1 galip 

gunü sanacaktı. yakalan ı. gore aş a ı ana veya ra ı ·a ·o e «gu - nep ikinci: Emanuel «Günep üçün· . • 

1 d b 
l rı da ı d ı ·· ı · · ı ı d h gelmıştır. * Maalesef, bun ar an azı ~ • neş» asın an ge en turu anam ar an an· cü Ekrem «Topkaprn. 1 lzmirde 

Prens Demirolun istekleri Rus tebaasından ... Rusya hükume~- gisinin e~ çok yak1~1k alacağını düşünüp 61 Kiloda - Birinci Ömer <Güneş>' "i~bdiilhamit, Ög~le yemeg~inden he. nı·n, bu kadar<iddetli inzibatına rag• bulmak la,.mdo<. jôkônch Ömer, .Haliço liçüncfü Zekô lzmir, 1 (A.A.) - Uk mnçlnuna " .. ık lk ~ d k t Burada sırf kalıp üzerinde mihaniki <ıGünep. ı bugün de devam edildi. f lk kftr ıla§m " 
>i • • mı§tı. Tüfekçi Halil Bey, iı;e men, bu fesatçıların ora an çı ıp a bi• çnhoma ye<ine, bilmenin ve dü,Unmc- 66 Kiloda _ Birinci' Yaoar «Gli· yo Buca ile Şark•por yapblar. Buca üg. 
di:&ırdi. Hünkara bir mektup ver • buraya na11l geldiklerine hayrete· nin c•"' olduğu göz önünde ıuıulmahd". neı" ikinci Vefik .Günep, üçüncü' tün bir oyunla 3 - 1 galip grldt 

diyorum. 4 - Ana veya rndikal kökün manasını Yorgi uGünep Bundan sonra yapılan Göztepc 

,.;- Efendimiz!.. Prens Demirof ta· Darılmazsanız, açık söyliye • buldukton oon.a ona ynp•oan eklerin ma· 72 KHoda - Bi,.incb Saim •GÜ· Bo~ova maçm• da 6 - 3 Göz! pe l<a• 

1tıdan ·· d ·ı • . ···Adeta Rusya"·hu .. kfımetinin bi • naya verdiği nüsha lan da tesbit etmek liı- nep ikinci: Ali uGüne§>> üçüncü: zandı. 
n 

gon erı mış. yım s K ş K d d" ' ' tf"" zomd" Panayot , Be,;ktan». on maç Altoy - • • . ara<m a 

tı. Ş: ı ••• Abdülhamit, mektubu aç• ze karıı beslediğini z~nne ıgım Bu,~do da •Özün kendi manaoiyle ana 79 Kiloda _ Birfoch Rmk, «GÜ· oldu. Altay K. Ş. K. i 4 - O yendi. 

(Şe 8 tırları okumaya başladı: hüsnü niyetten §Üphe edıyorum· köke verilen mananın nisbetini daima göz ' 
B vketmaap 1.. Dedi... Sefir Zinoviyef' biraz te- önünde tutmalıdır. 

Urada . f" b 1 d v ··dd qrfı mısa ır u un ugumuz mu et laıı. ile cevap verdi: •• Bu analiz yapıldıktan sonra yeniden 
1- rıda hakkı d ·· d·v· · IA f ~ 1 R hu d"" ··1 k ı· · dek" k " · 'itta mız a goster ıgınız utu - _ Ah ıı.evketmeap... usya • ıenteze onu ere e.1ımız ı eumcnın 

Beş Aylık 
Vergi Tahsilatı 

Millet Mekteplerinde Cersler 
Başlıyor 

Bu yıl da açılması karnrlntlırılan 

millet mekteplerinde bu günden itiba• ı nasıl b" .. k 1 k b 1 d v· • ' :ır k f 1 .. k oj~. ır şu rnn a mu a e e e ecegımı . • .1 • nasıl takip etti· ilk etimoloji şekilden son mor o oJı ve 
ry

0
rum kumetmın, canı erı f ·k ki d"" ·· ·· ·· k"k t k C· · b damların onctı şe c onuşunu tet ı eme ve ,,..~•d c.diğfoiz dokıo.ı ... n hazakan .. • iini bilirsiniz. Ben, u a kökle ekle.. ve.ilen m•noı.n bö.leoıfre - Kazanç Verg. ai Ta h s ;ıa tı ren deroler• ba11anacaı.tor. 

t\lc. b:· rahatsızlığım, tamamile geçti. An- Rus tebaasından olduklarını zan • rek kelimenin son manasını bulmak lazım-
'">d "hafto kada. Adada, ıa.afı 

1
ahane. neımiyorutn· Eğer aldanmıyorsam; d"· Yüzde 45 ıi Bu:du Bir işçi Yaralandı 

~""en ~ayin buyurulncak bir yerde tebdili bunl•r yerli Ermeniler olacak. Her Türk dilinde mütekamil fonetiğin iste - Mali senenin birinci altı ayı bitmiıtir. Is· n·· .. kd k.b "t f b "k "Ya ıh · ... ' f d . . . . h uyu ere ı rı a rı asının soy• 
"'""•Ya b~acom va•. Bu IUtlü de diriğ bu- lhalde kapitülô.ayonlardan illi a e diğô oöz ıckli oudu" ıanbulda bet ay •ç>nde kazanç vogm ta • ma k"m•nda çahoan Yalovah lbrahim 

A. cagınızdan eminim. '. • I . ve kendilerini bi· «Mana kaybolmamak şartile kelimenin. silah nisbeti yüzde( 4S)i bulmuıtur. Bi· ı og~lu Seferin eli makineye çarpmı" ve 
~ Ytıi zam d d·w b. 1 h k etmek ı&tayor ar, .. r . ~ d h ki" 1 k k ,. llda d an n, ıger ır mese e a • • d .. t riyorlar. soy ıyenın agzın nn a en. ı o ara çı ·a • na vergiainin tabıiliitı da o/o(40) dere yaralanmııtır. Yaralı tedavi altına a .. 
~'cııa . a inayetinizi istirham edeceğim. zım tebaamız an gos ~ •• l l bilecek ve işidenin kulağında temiz ve cesindcdir. Bu nisbellere göre bu sene vergi 
!l}

1

,.t csın rahatsızlığı, son günlerde art : _Ah, ekselans! •• Eger boy e 0 • düzgün bir yanku yapacak şekilde olması. » ı hs"lAt • eçec kt"r Vergile lınmııtır. ~ ır R . b h • la ı a ı geçen seneyı g e ı . -
ı.hiı · eçetcleri nlınan doktorların bas • saydı bu meseleden ııze a setroı • işte morfoloji ve fonetiğin, Türk sözle - • ..zde altın lan fazlası baci% yolilc lah· 
ı..ı,i, ~~hi, edemedikleri anla,.l.yo•. Hal • ye lü~um bile görmezdim. F -!'at ne ~-nin efonolojik _ıekille<inde yapı.klon de- ~~ :ildilô için '!..evcuı mem"' kadmu çok "!::! 
dokt defa olarak kendisini tedavi eden • k I nnenilerın ya • gı~melerın sebcbı, budur. . k · • d h W 
l•k ~'. Ali Sedat Beyin illia kendile<inc çare kı, ya a anaıl e I d •Güneş Dil > teoNinin bu _,ınnn• an- dar ıeldöğmden gelece ttne •ç•n a a ~ ı · 
,.l.,~ •'."mioti. Eğe< bu doktorun buldu • rıdan fazfa&1, llZID adam arınız ır. la)"P tatbik etmek için, he< ııeYden önec geniı kadrolu bir letkiliit yapdma" ~ 
'1, bb" koç gün p<en•e•; tedavı.inc mü· Hatt&; bir taneBi de, aefarethane • kalamoz• klôoik erimoloj; ve gmm" gö • düıünülmektedir. :a 
~i~· uyurulursa, çok büyük )Cıtüfkarlık nizin hademelerinden Yabandır. rüşlerinden ayırmak lazımdır. ----
1 ıı..'~,·~cakt... • - Vahan?.. Yangın [ar Şehir == t~· ~,~wı 
ıt1;._ • 81 e ile de tazimatı fnikamı arzey- E t V han ~•ı, §evketmeap hazretleri. - ve . . . 

8 
T l . ~ Ti _ Mümkün değil, ıevketmeap. ~ e eJ OllU 1.Ltl 

Abd"' Prens Demirol - Yaaa •• O halde buyurunuz. 0-
titd'ktulhamit, mektubu okuyup bi- Bı.ldirilecek 
'tlt 1 en sonra, ba15ını hafif hafif kuyunuz. lı.,~'."ıı; dudaklarında garip hir le- Miiıterek Bir ihanet Karııaında itfaiye müdürlüğü yangın ihbarla· 

nnda münhasıran tehir telefonunun 
kullanılması için bir teıebbüs yapmıt· 
tır. Bu teıebbüse sebep geçenlerde Ni· 

§Antatında vukua gelen ve bir evin ta• 
mamen, bir evin de kısmen yanmasiyle 

•urnıe: Abdülhamit bu sözleri söylerken, 

-...... Zavallı p Vahanın üzerinde çıkan mektup 
I:)' ren&... S f bu ıye nurıldandı. kopyasını sefire uzatmı§tı. e ır, 

Y l m
ektubu okurken rengi sararın•! ve 

er i Ermeniler * sonra, dona kalmı§tı. 
ı. ~l'&dan b · · R f · · M. Zinoviyef ayağa kalkarak Ab· 
''l. z· ır saat geçtı. ua se ırı 

•. uferrih 
Midevi 

, Barsaldarı 
Temizler 

--o 
z 

:::1 • o 
a. 
G) 

Q 

de ı. ınoviyefin geldiği, Abdülhami • dülhamidin önünde eğildi: 
~r verildi. Abdülhamit, der· _ (Arkası var) 

neticelenen yangındır. Bu yangın itfa· 
iyeye ıehir telefonu ile değil, buıuııi 
telefon ıebekesiylc haber verilmek is
tenilmiıtir. Hususi ıebekenin muhtelif 
santrallardan geçmesi itfaiye merkezi· 
nin, ıeç ve güç bulunmasına sebep ol· 

muf, yangın itfaiyeye bu yü%den an• 
cak 15 dakika sonra haber verilmiıtir. 

.Aç karnıua !Jir kahve heıgı • ııdıkta 

Kabızhğı def'eder 

Diyarıbekir Bankası T. 
A. Ş. Direktörlüğünden: 

- - • - .g'J1_ - - - ı 
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1 
L-.a . .ı B ıt X 18 Santim 

2 -.. uz kalıplannın ağız ebadi 8 X16 Santim 
~ -.. Buz kalıplarının dip ebadı. S t

0

01 
-> B 110 an 

1 

4 -.. uz kalıplarının derinliği. 
lati

11
; Ağız tarafından vinç demirine 

5 çubuklan ara aahaıı. 
hil'ib =--:- Dip tarafında 14 buz hücretini 
itiba ıtıne bağlayan çubuğun dipten 

s,s Santiın 

Santim 9,5 
2 Milimetre 

6 
ten sahası. 

'1 -.. Saç kalınlığı. ithal edibnit olacaktır •. 
... , 

· ·8-.. Kurtun veya tutya banyosuna 
9-.. 322 üç yüz yirmi iki adet olacak!•~· • b l22 adet buz kahbini Tef-

~~-.. Yukarıdaki tarifat ve re1iın mucıbınc~.:ıf Bu kaıı T A. Ş. ne müra· 
-ge tat· Di beaır an • t~tl ıp olanların Diyarıbelrirde yarı 

'rı ilin olunur. 

Ankarada ı A K B A 
Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

'-'---------------------------~ 

# • • a•t • ., ~ < .. c. cı..o, ... 1 u• 
• "~ ''°' <.~ıho r 

Diğer taraftan telefon idaresi de 
hususi telefon tebekelerinin kaldınl· 
ması yolunda bir tetebbib yapmııtır. 

Yeıneklcrdf'n birer 11aat aoura< ınır il 

Hazımsızlığı mide e'{şillk 
n yanmnltı.rını giderir. Agııdnki 
tateızlığı ve "okuyu izale ed• r. 

.... --
Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akıl 

hastalıkları roıı ı • ı ııı91 

Cıı~alo~lu ICeçl Ören apartıma• ı Tel. 22033 Ev. Kııdı ~öy Bahariye lları aokıılı r .... l>U719 t 

------·---------------

"''" ..- ~P r.ı..!yr v.c.~oı 
.,.4 11 ~·o" ... ·u....,o ""' ,.,.~ ~,,,.~ r>• 

ol.,, 



SON POSTA B. . . K" .... ı 
ırıncı an~ 

======"---

Hasan öksürük Pastilleri 
ö sürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğls haıtalıklarile seıi kııılan'ara ı:fni tea'rlerl 

çoktur. 30 kur. ş ur. Hasan Ecıa Depo3ıJ ... 
l)iş macunu piyango bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLIN ıilzel kokulu •• hoı leızet!ldir. Çocuklar bile 
kullanabillrlcr. 

RADYOLIN mine tabakaımı tahrip etmeden çok kıaa bir zaman 
içinde diıleri beraı:latir Ye parlatır. · 

RADYOLIN ağızdaki her çeılt mikroplan yU:ıdeyllz öldUrUr. 
Ai'll kokuıunu izale eder, nefeıl tatlılaıtırır. 

RADYOLIN dit etlerini kuvvetlendirerek birçok tehlikeli haala• 
)akların önUnU alır. 

.. · 

RADYOLiN 
Bütun bu enafı bir araya topladıj': JçJn hiç tereddüt etmeden 
ıeçl.en en mükemmel dit macunudur. 

Fakat niçin 
böyle hor 
bakıyor?! 

Bu kadın dlier bir çokların· 
dan •üpheslz ki daha gOzeı ••• 
Şimdi ınladım ; cildinin parlayı'ı 
"otuna cııtmlyor ... OzOlmeylniı ba· 
r•n: L. T. PIV&R' in 

MATITE 
güzellik pudrası, yilzünüze. erkeklerin betcnüp hayran kaldıtı kadife 
gibi bir matlık verecektir. 
Bu pudra fevkalade mattır ı çtınkü. hem talksızdtr. heıa de 
terkibindeki bntün maddeler mattw. 

ParfOmörl L ... T •. PIVER A. Ş ..• fstanbul Şubesi 
Şlfll Ahmet Bıy sokak No. 56 • Telefon = 43044 

- --- --- --------- ----- ----
l ______ ,_•t._•_n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_IY_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_,. ____ __.I 

Keşif badeli 441 lira 34 kuruı olan Divan yolunda Hacı Ferhat 
Ağa M. Darlieseade ağaaı Mehmet aia Mektebi tamiri pazarhğa 
konu'muştur. Keşif cnakı Ye şartnamesi Lenzım MUdilrlUğllndo 

ıörülür. Pazarlığa girmek iıteyenler 2490 No. lu erttırma Ye eksilt
me kanununda yaıılı vesika ve Nafıa MUdtırlüğllnden alacakları Ye· 
ıika i:e 33 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 3/121935 Sa'ı gllnU aaat 16 da leYaı:ım Müdlirll\ğUne 
müracaat etmelidir. " 111 "7609,. 

Her eksilen dl91 canınızdan 
koparılmıt bir varlıktır ı 

PERTEV DiŞ MACUNU 
't cliıleriaid kerpet•adea kurtar11 • 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞlRKRTI 

latanbul AcentaJığı 
Liman ban, Telefon ı 2~925 

Galata ıubeal Tel : 43663 

·----------------------TRABZON YOLU 
AKSU Yapuru 3 Bir'ncika

nun S A L 1 gUnU ıaat 20 de 
RIZEYE kadar. 

m!Ji .. MEEJllm!llAm1 M ...... IBI!: ...... ~ 

KuıtllyU yaatık yflzile beraber 
75 kuruı. Kutttlyll bir ıilte, }'Or

ıan, yaıbk takımı as lira, kut· 
tUyünüa kf'osu 75 kuruıtur. 

Kuıtnyü 1a:on yaıtıkları bulunur. 

. 
\ 

K VV~TI 
~~ORMOBiN 

---KUTUSUNDAN CIKAR 

1 
ADEMi iKTiDAR 

, BEL GEVŞEKLiGiNE 
Her tehllk•ye kar'ı --

S l g o r t 811 Kasalar 
En asri ve en amelt 

Dosya möblesi 

.. 
Hem kendisi ıztırap çekiyor, 

Hem de başkalarını üzüyor. 

Devasız bir dert mi? 

Hayır, Birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

ORİPİN 
Bütün ıztırapları dindirir. 

Dit, •dele, bel •Artlarını, UtUtmekten mUtevelllt .. .
ve aızılara keser, Grlpe, nezleye k•rtı çok mUeaaır#' 

G R ı p İ N Radyolin dit macunu fabrikaauun •ll&e..,.,., 
: kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. - .. -- .. ~ 

Hurınıı rLuuıı 2.J: Yeya l~ adetlik 
kııtularda aatılır . 

Gayet mühim 
Hurma aalıununun kokulu bir 
.alnın olmayıp tabit kokulu Ye 
emsalsiz cirme Jıer9ey için lı:ulla
ııılan bir ev aalıuou olduğunu 
bi!JıanCL ev kaıf ınl&rllllll dikkat 
nazarlarına arzederiz. Bir ı.crübe 
ı.izi ikııaa kafidir. Hurma 1abunu 
TURAN marıııılat·ndandır. ' , ,_ ' 
Deııizyolları 

JŞLETMISl 
Ae .. teleri ı KaraldS1 KlSprlbatı 
te. 425,l - lirkr el Mlhlrclana:: • 

Haıı Tel. 22740 ........ ~ ........ 
lskenderiye Yolu 
EGE Vapuru 3 Birinci KA· 

nun SALI ıllntı aaat 11 de 

TOZU iLI BiLCüHLI 
HU:raA&e EŞYA vı 
EDE VATINIZl,BANYO
LARINIZI VE SAiRlYl 
VORULHAUSIZIN Ti'" 
MiZLIYiB PAALATAli· 
LECEGiNiZi NATIAINIJ' 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
~ MAMULATll>IR! 

ISKENDERIYE'YE kadar. l 
ve teıiıatı 

ZiYAEDDiN SAiD .. 7600,, 
.. _.Galat• • latanbul ..--~ ......... _____________ , 

Son Poata •tba•., 
Ne9rlyat M8da w Selim Jlal'P ..-' 

Sahip'•:_ A. F.kre , S. Rarıp, ~ 

SENE BiR ÇOK K\MSELERE ZENGiN iKRAMiYELER DAGIT AN 
Tlrk Maarll Cemiyetinin 

Biiyiik Eşya Piyangosu 
6/12/935 de çekiliyor. 

·ikramiye: 15400 Lira 
BfR BiLET BiR LiRADIR. BÜTÜN PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR. ••sı6'• 


