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1 KOK KÖMÜRÜ BOLLAŞIYOR 

Kömürün Tonu 23,5 
Liraya Satılacak 

Bir Tebliğ 
Çıkarıldı 

Habeş imparatoru ltalyan 
Uçaklarına Ateş Etti 

Kömürü Yüklü 3500 Tonluk Kok 
Vapur Limanımıza G~lmiştir 

~ÜŞMELERE BUGÜN DE 

.~AM EDiLECEK, ITALYAYA 

y APILACAK TEKLİFLERİN E--~ARI KARARLAŞTIRJLA • 

CAKTIR. .• ----
par is 8 ( A. A.) - Takriben ilci buçuk 

~at süren Lava) - Hoare görüşmesi saat 
O Ye doğru bitmiştir. Münhasıran ltal -

l'an - Habeş muhaııaması üzerine cereyan 
~tr w· 1

&1 sanılan bu görüşmeye yarın da de -
"•il\ edilecektir. Bu akfam Jsviçreye git -
l'nek . . d 1 l nıyetın e o an Sir Hoare hundan do-
l}"ı hareketini tehir etmiştir. 
wCörüşmeden sonra Lava! gazetelere a. 

kırdaki bildiriği vermiştir: 

Resmi Bildirik 

Cı ''Başbakan, beraberinde Sir Ceorge. 
S ark, Van Sittrad ve Peterson bulunan Sir Mor•,.l Batlo,lio lttılycn lı•tır6Öuul• 
~ •llluel Hoare'i kabul etmiştir. Her iki ba- Add' b ba 8 (A. A.) _ Habet hü • tahliye etmelerini emrettiiindeıı tehir ıim· 
•rı. sıkı iı bi ı· ~· · h iN a 

... d r ıgı ııyasasının devamı usu- k. ı· D . 'd b lu an ecnebi ıazeteci- di boı bir vaziyettedir. -.. n a t b" f·L· . . ume ı. essıe e u n 
t.. . am ır ııur ıttıhadı beslediklerini I • d b h" h t- Lan•..;..m· bombar· (.'Dn11mı • ıncı vrilı•4•) ">"ıt et · } d" N erın en, u te ır as an ...... ,-

mış er ır. oktai nazar teatilerine · J l 1 1 - ' ' -- ·- ··----
»'•rın da deva d'J k l 1 H b dımanı hakkındaltı ta yan ya an anması - Gı·rı•tte K.an/Jı . m e ı ece ve ta yan- a eı v b"ld" 1 • • • · "ıı.ıhas d nın asılsız oJduıunu ı ırme ennı ıstemıf• 
a,.. amasına ostça bir hal çaresi bulmak . H L _ h"L• t" n-•rettiai bir bildirilc-'""'n Ya J ı_ '-l'fl . tır. &oef u..ume ı, ..,.. •• pı acaııı. teııı. ı erın mevzuunu teılcil . . . 1 fı d b ç l 
edebifec le I I k te, Denıe nın talyanlar tara n an om • arpıcma ar e esas ar aranı aca tır r J · · bardımanında hiç bir ıebep mevcut olma-

ngı ltere Ve Franaanan Ga71'etleri imı .öylemektedir. Hiç bir -lterin bulun· Atina. 8 (ôZef) - .Ba ..... k!it" dün 
P · 8 (A A J 1 Girit umum valiliğine tayin -.n ge • •r arıs • ·) - yi haber alan çeven· madıia ıehirde altı bir polis takımı i e tay-

llO la l H ı. neral Bakopuloa ile Gfridin Gruaona ve .. • va - oare görü,mesinden sonra yarelere lcarıı kullanılan toplardan baııı;a 
••eır d ·ı b Moleviziu köylerinde siyasal sebeplerden .. e 1 en ildiriğe büyüle bir ehemmiyet hiç bir kuvvet bulunmamakta idi. 
ll'erın k dolayı köylüler arasında zuhur eden e tedirler. Söylenildiğine göro, lnaiJ. Şehir Bopltıldı haLL d L 

(D • kanlı çarpıtmalar 111.&ln a 11.onuımuı • ......_ •ll•mı • ıncı .W•zd•) İmparator bütün vatandaılara Dessie'yi 
-4:::::: ,_ !ardır. Bu görüımelerden son'- baıba-

Italyada Ekmeksizliğe 
kan gazetecilere hadisenin siya•I hiç bir 
ehemmiyeti olmadığına ve mevzii bu • 
lunduğunu söylemiştir. 

[Diğer Yunan haberleri 6 &ncı 

Alınan lte•in teclbirln •ayeainclc kara kıı baımaclan l•tanbalJa 
kok kömürü buhranı ve ihtikannın önüne geçilmiı, Ankara mrmarlar 
kooperati/ firketinin teıebbüaü ile liyatlar clüıürülmü1tür. Halkımız 
bunun aemere•ini 6ir ilti 11üne ltaclar görecektir. 

Dün Ankara kooperatif firltetinin Ankara için getirtmekte olclaiu 
(3500) tonluk kok ltömür yültlü oapur l•tanbula gelmiıtir. 

Bu kömürün bir kı•mı lıtanbul fiyatlarını haddi itidale irca için 1.
tanbula çıkarılacak ve ilci gün .anra halka tonu (23,5) liradan aatıl
mala baılanacaktır. Kooperatifin 11eçen ıene /•tanbulda kok kömürü 
liyatlarının tlüıürülmeıincle yaptılı hizmet Ekonomi Bakanlığının tolr-

Jirini mucip olmuıtur. Bu •ene ele l•tanbulda yükıelen kömür fiyat
larını inclirmelc için bu lıoo,,.ratilie (5000) ton kolt kömürü lcontot
janı vermiıtir. Kooperatif bu kömürleri on bef gün faııla ile oe ilri 
partide l•tanbul limanına 11etirtmi1 bulunacaktır. 

L----- ·------------------------_J 
Kahlrede Kan Dökülüyor 

Halk ile Polis Biribirine 
Girdi, Hastaneler Doldu 

Her Tarafa ihtilal Bayrakları Çekil
miıtir. Yaralananlar Arasında Polis 
Müdürü De Vardır. Münakalat Durdu 

Brükeel, 8 (Telıizle) - Kahirede her tarafa ihtiliJ hayraldan pılril • 
mittir. Caddelerde Ç&l'JHJmalar olmaktadır. Nümayiıler emumcla poliı 
halka kartı ıilih kullamnııtır. Yaralıların aayııı çoktur. Ha+knelet 
dolmuttur. 

Sokaklarda dolapn nümayiıçiler: 
«lıtiklil için öleceiiz fo diye baiı rmaktadırlar. Yaralananlar araııa 

da Kahire poliı müdürü de bulunmaktadır. Şehirde münakalit dur 
muıtur. Halle zabıta kuvvetlerini nakleden otomobilleri tahrip etmek 
tedir; . Tedbirler Alınıyor 

8 
... R,,.m~::1 

IWusolinl, Ulusl•r Sosyetesinden Acı Acı: Jr uya 
" ••t•rlyet Muhlplerl ,, Diye Bahsediyor 

.karıı 
Ve Bir Define Hayali 

ıı. lt~nıa, 8 (A. A.) - Milli buiday müaabakaıı mükafatlarının veril • 
;•ı •ırasında Muıolini, fU beyanatta bulunmuıtur : 

f el la.lyanm bütün topraklarından teknik ile ve bilhaııa iman ile isti • 

~ele ~dilme~ aerektir. Jyi bir mahtul elde ettik ve edecejiz de •• Cenev· 

L . ._ ekı be,erıyet muhiplerinin bize kartı bir de ekmek zecri tedbiri tat-
1" etnı J • • • 

Fatihte, Bir Kadın, 35 Sene Evvelki 
Rüyayı Hakikatleştirmeye Uğraşıyor 

......_,_eme erı ıçın yegine çare budur. Fatihte Haydar mah1tllesinde imareti 
sokağında Kilise camü arkasındaki evde o· 
turan Bayan Saide bir ay evvel Müzeler 

Umum Direktörlüğüne müracaat ederek/ 
evinin bahçesinde define arama müsaade
si almıştır. Bayan Saide ve oğlu ile beraber 

---....:.ı -. ...... ....__o-._~- .... --~ ---
Bugün Bir Fahrika 

üç dört amele bir aydanberi bahçelerinde Da/ıa Açı/ıgor har.;,., yapoyodu. define •nyo.ı ... e, 
kazıya bir müze memuru ile bir kaç da po· 

caktır. Açılıt törenine Ekonomi Ba-

1 

lis nezaret etmektedir. 

Ekonomi Bakanı 
Zonguldağa Gitti 

kanı Celal Bayar baıkanhk edecek- Bir aylık araştırmada yalnız bir kaç 

tir. Bakan dün akıam vapurculuk tuğla parçasından başka bir ıey çıkma
tirketinin Tarı vapurile Zongulda • mıştır. Arama müsaadesinin müddeti de 
ğa hareket etmittir. Celil Bayaral bugün bittiği için Bayan Saide tekrar mü-

fe rımız e u unan say av ar an . 
• .. . cektır. 1 

h • · d b 1 1 1 d saade alarak araştırmalarına devam ede-

bazıları ıle Sumer Bank genel dı "I Bayan Saide burada bir altın mahzeni 

1
ıs 1 rektörü Nurullah Eıat, İt Bankası bulunacağına ve zengin olacağına o kadar 

genel direktörü Muammer Erit . ve /çok inanıyor ki ~u kazıya beş, altı ~üz li· 
fabrikanın ,ehrimizdeki mümessıl • ra gibi mühim hır para ayırmıştır. Bır mu-

J • f k t etmi•lerdir. harririmiz bu define masalını dün Bayan 
erı re a a :r w d. ı · · K·· ı d 

Dünkü Maç 

Galatasaray • Trikolor 
1 1 

Ekonomi Bakanı Berabere Kaldılar 
Celal Bayar oapurda 

'> [1\11 • tafsilat apor sütünlanmzıdadır] ~ c..onguldaktalri Sömikok fabri- ıaca aıt 

'•nın açılma töreni bugün yapıla-1 ••••••••••••-

Saidenin agzından ın cmıştır. up er o-

( Devamı 8 inci yüzde) ... ' ..... ' .. , .................... .,_, 

Behkh Hastanesi 
Müdürü Diyor Ki: 

Sayın gazetenizin 6/ 12/935 tarihli nÜ•· 
hasının birinci ve se.k.izinci sahifelerinde 
Esrarensiz Bir Tecavüz baılığı altında: 

İfademe atfen yazılan yatılann lt11mı • · 
(0.HNK ,. Wll ykileJ / 

Yulıarul•: B•Y*lll Saül• .,. ~,.,.. 
Aflllıdaı Ha/riyal ,__. 
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(Halkın Sesi) 
Tramvaylarda 

Tatbik Edilen 
Yeni Usul 

SON POSTA 

Şehitlikleri imar Cemiyeti Kongresinin Kararları 
Dünden itibaren tramvaylarda ye· ç k k d T k L 

ni bir usul başladı. Yolcular araba • ana 1 e ee ı ·· V A 

:.::d:~~.~:~.::.·~~.~!·~. ö~u k:: a e ur u g e a. 
~:~~~?:-t~:h:~~~.::::~~;~~~~~ yı·k Bı·r AA hı.de oı·k·ı·ıecek 
lere aldığı cevapları yazıyoruz: 

Edimeknpı Çukur 6okak No: 63, askeri 
mütekait Ahmet Remzi : Dün öğleden sonra saat 2 de Şehzade· 

- Her yolculuk ze'liklidir. iki tanesi baıı Letafet aparhmanmdaki halk partisi 
müstesna: Tramvay yolculuğu, ahret yol • merkezinde <1Şehitlikleri İmar Cemiyetİ1> 
culuğu 1.. 1 tanbulda malını ve canını Alla- azalan toplanarak senelik kongrelerini 
ha emanet et. tramvaya bin 1 yapmıtlardır. Kongreyi cemiyet baıkanı 

Girebilmek bir derttir, yer bulabilmek• Cevdet Kerim açmıf, bundan sonra idare 
bir derttir: hele inebılmek en büyük bir heyeti raporu okunarak cemiyetin bir se • 
derttir. Tram'liayla on dakikalık bir yere nelik faaliyeti gözden geçirilmiştir. Bir çok 
gitmek p e- tile dönmcğe yeter. T ram Yay- azalar &Öz alarak cemiyet faaliyetinin art
lar dururken oişmanlar zayıflama çarele - ması ve gelir kaynaklan bulunabilmesi için 
rini başka yerlerde arama ınlar. Yüz kilo- yapılması lazım gelen itleri sayarak dü • 
luk bir kim c Harbi~ ede inmek üzere Fa • §Üncelerini bildirmiflerdir. Gelirin artma • 
tihten tramvaya bindi mi daha T epeba 1• sı için takvim ve muhtıra çıkanlması, ida
na gelmeden cenderede suyu alınmış küs- rei hususiye ve belediye bütçelerinden yar• 
beye döner. dım istenmesi, hususi ıirketlue mÜTacaat· 

Benzetmek biraz tuhaf o~acak ama ben lar yapılması, rozet dağıblması, aza ade .,, 
tramvay yolculuğunu vagonla koyun nak- dinin çoğaltılarak cemiyetin bütün Türki • 
liyatma benzetirim. yeye teımili esaslan ittifakla kabul olun • 

Birinci Kinun 9 
~ 

( Ollniln Tarlhl) 

Bir iki 
Satırla 

Devlet Demiryolları Müdürü 
Şehrimizde 

Devlet Demiryollan genel dırektö..U 
Ali Rıza Eren Haydarpap işletme "<.· ha • 
reket i§lerini incelemek üzere şehrımi%• 
gelmiftir. İki gün sonra Ankarayn döne ' 

cektir. 
• • • 

Yahya Kemalin Müsahabcsi 
Şair Yahya Kemal dün Yüksek Mual • 

lim mektebinde günün edebi mc eleleıi 
üzerinde bir müsahabe yapmı§tır. Musaha• 
bede bütün edebiyatçılar hazır bulunmur 

lardır. 

• • • 
Tenviriye R esmi 

Belediye elektrik olmayan mahalle 
sokaklardaki binalardan tcnvınye resroİ 
alınmamasını kararla§tırmı~, alakadıırlara 

tebligat yapmıştır. 

• • • 
Belediyecilik Dersi 

Siyual bilgiler okulu (mülkiye mektc ' 
bi) nde belediyecilik denleri ihdas edil -
meıi kararlaştırılmıştır. 

• • • 
Temenni edelim ki bu yeni konan usul muştur. Baıkirdeatan Cümhur Re· -si 

tatbik edilsin. Belki bir fayda elde edile - Yapılacak itler arasında Edirnekapı ıe • Şehrimizde 
bilir. bittiğinde yapılmakta olan imar itine de • DüRiü lrongreye İffirai edenler Ba~kirdestan cümhur reisi T airof şehrY * vam olunması, Çanakkale tehitliğinin bir, • yeti tunlardır: l.evdet Kerim, Cemal, sötürülmüılerdir. Edirnekapı tehitliii top· mize gelmiştir. Sovyet konsolo luğund• 

Tramvay tirketinde 783 numaralı bilet bir buçuk milyon liralık muazzam bir abi- (Nemli zade), Sani Yaver (doktor), Kadri lu olarak dolatıbmt ve cemiyetin bu fe • misafir edilmektedir. Bir iki güne kadat 
memuru Hüseyin Yılmaz : ı de ile tezyini ve orasının Türk kahramanh· (lı...yvan borauı uasmdan), Hikmet bitlikteki faaliyeti sörülmiiftür. Cemiyet bu Parise gidecek olan Tairof tanınmı bir Pi" 

- Bu arkadan binip önden inme usulu ğına liyik bir tehitlik haline konması; ya- (dvktor), Süleyman (mezarbklar müdü • fC)ıitlikte göze çarpan bir nrbk söst• • yes muharriridir. 
çok yerinde. Hele bizim 0 kadar işimize bancı ülkelerde (Yugoslavya, Avusturya, ı rü) Fehmi (müftü), Salih (Emliki milli- rnİftİr. • * * 
yarayacak ki .. Fakat asıl mesele tatbikın • Suriye.··) ki ıehitl'!rimize birer ıehitlik yedtn), lama.ı1 Sıtkı (Şehir Mecliai aza • Mezarlıkta yedi bin tane febİt yatmak • Güzel San' atlar Akademisinde 
da .. Ön taraftan bir kimse biner. ihtar e • ve abide kurulması sibi vazifeler göstml- aından). tadll'. Bu ,.hitlerin her birinin mezarı ayni Güzel San'atlar Akademisi direktörlüğii• 
decek olursunuz, derhal sizi tahkire kal • miftir. Kongre saat dörtte hitam bulmuf, intizamla meydana çıkarılacaktır. Şehitlik ne tayin edilen İsmail Hikmet vazifesin° 
kar. Halkımızın nedense tramvay biletçi- Sonra açık namzet usulile yeni idare he- tutulım otobüs ve otomobillerle kongreye içinde ayrıca muotuaftı yollar açılmıf, çİ· başlamıştır. Akademi bundan sonra bl:ı 
lcrine kal'§ı tuhaf bir zihniyeti Yardır. yeti seçilınİftir. İttifakla aeçilen yeni idare, gelera cemiyet azası Edirnekapı ıehitliğine çekler yetiıtirilmiı, ağaçlar büyiitülmüıtür. mecmua çıkaracaktır. Bu mecmua 3 ayd• 

Netice §U ki: Bu karar herkesten ziyade bir çıkacaktır. 

bizi •evindirmiıtir. * M olosi klet içki Ve Eğlentiden Fakir 
re!:~:cc:e~ekke sokak No. 149, öğ. Devrildi, 4 Kisi Sonra... Çocuklara 

- Bu usulle hangi mahzurun önüne ge- Yaralandı fkı· Gençten Bır· •. Hastaneyi, Bayramlık Elbi•e 
çilmek İsteniyor acaba). Karııılığın mı). 
Kalabalığın mı) Kazaların mı). Bilet kn • Sultanahmet cami avluau 8 aayıh evde D.g"' eri Karakolu Boyladı 
çakçılığının mı).. oturan Süleyman evvelki 1tece aaat 22 de 

• • * 
Patrik Jyileıiyor 

Rum patriii F otyosun hastalığı devatll 
etmektedir. Maamafih vaziyetinde salaı; 
görülmeğe başlanmıştır. Partiğe ~irndiy• 
kadar sun'i gıda veriliyordu. Şimdi al 

miktarda tabii gıda verilmektedir. 

* * * 
Bu iş kanun değil, bir seviye ve terbiye 329 aayıb sepet.İz motoaiklete binip arka-•---'- s l"L-dd Evvelki rece Sabri adında bir genç, meselesidir. Bizim tramvaylanmız bir çok- sma da Nimet adında bir lf.UUll a ana in 

b . • alarak la ı.lan F arkada§ı Nihadı sustalı ile üç yerinden lanmıza fırsat yataklığı yapar. Arabalara isimli ır ııencı yo ç •ıtır. a • 
k Çar k l · d .. · lik ağır surette yaralamı~tır. binerken ve inerken kalabalığı bahane sa· at ıı apı ön erın e muvazencsız • 

k 1 t t ·kl t d ·ı · t• 1 Sabri Milisyan hanında kunduracı yara yakışıksızca hareketlere yeltenenler en mo osı e evrı mıı ır. 
pek çoktur. Yankesici tehlikesi de baıka.. Motosikletin devrilmesinden üstündeki üç Dimitrinin çırağıdır. Nihat Tavukpaza· 

Beyoğlu Halkevi bayram münaae• 
betiyle on ikinci ilk mektep talebesin
den fakir elli çocuğu ıiydirmeie karar Beynelmilel Dit Tababeti Kongreıİ 
vermiştir. Bu münasebetle de ayın on 8 ağustosta Viyanada toplamı olall 
beşinde fırka binasında bir müsamere beynelmilel diş tababeti kongres t- Tür -
tertip edilmittir. Yine Halkevinin ça- kiyeyi temsil etmek üzere dişçi mektebi 
lıtmasiyle mektepteki çocuk velileri ta· erdinaryos profesör Kandrovi gide -

* A'Wllkat: C. Şemsettin : 
- Çok güzeeeeell... Yalnız, tramvay 

sosyetesine bir teY tavsiye ederim: Araba
lamı kapı ağızlanna tünelde olduğu gibi 
birer girme • çıkma makinesi yerleştir in. 

Bu, her türlü mahzuru ortadan kaldıra
cak en muvafık bir şekildir. 

Hayvan Ve Zeytinyağı 
lhracahmız Arttı 

Son günlerde canlı hayvan •atışla
rı artmııtır. Bilhassa Yunanlılar fazla 
mübayaat yapmaktadırlar. 

ftalyanlar da zeytinyağı almakta 
ve mütemadiyen yeni siparişler ver
mektedirler. Zeytin yağı piyasası fırla· 
mıtbr. Bir ay evvel 29 • 33 kurut ara· 
aında ıatılan zeytin yağlar timdi 39 -
47 kuru§ arasında aatılmaktadır. Bu fi. 
yatlar toptan borsa aatııı fiyatlarıdır. 

Yeni mahaul henüz piyasaya selmemiı
tir. Gelince fiyatların düıeceii tah
min edilmektedir. 

1 il 1 

uı 

ki§i muhtelif yerlerinden yaralanmıılardır. rında marangozdur. iki ıenç Aile bah· 
Hadise anında tesadüfen oradan geçmekte çesine giderek içmiıler ve geç vakte 

olan Kemal adında bir genç te bir kaç ye- kadar eğlenmİ§lerdir. Fakat sarhoıluk 
rinden yaralanmııtır. I sebebiyle aralarında hiç yoktan bir mü 

rafından yapılan yardımla elli çocuğa cektir. 
her gün yemek verilmektedir. Müsa· "' . "' 
merede Gençler Mahfeli bir temail 
verecektir. 

Süleyman suçlu görülerek yakalanmııtır. ~~kata .baı .ıı~stermiı. bu müna~aı~ ~ir Kepenk Altında Kaf m14t 
ikı dakıka ıçınde kavgaya çevrılmııbr. v v • • Y • 

Yakalanan Kumarcılar 
Balatta Tabirin kahveainde Tahir, Kar· 

nik, Bekir; Ortaköy Tan ca:ıinosunda ih • 
san, Halıl, Mehmet; Beşikta§ta Eminin kah
vesinde Bahaeddin, Cemil, Ha.an kumar 
oynarlarken yakalanmlJ)ardır. 

Dişlerini Kırını, 
Fındıklı iskelesinde arabacı Hasanla mo

törcü Mustafa bir alacak meselesinden kav
gaya tutuJunca Muatafa Huanın ditlerini 
kırmzıtır. -

Oda Arkadısımn . arifeti 
Mercan hanı aakinlerinden İsmail yata;jı 

altındaki ( 20) lirasının oda arkadaıı Kah
raman tarafından aıırıldıjmı iddia etmiı, 
.uçlu yakalanmJfhr. 

Gazino aahibi iki genci ayırarak iki- Cagaloglunda tamır edilmekte olan bir 
. . . ' [dükkanın kepensi ameleden Alinin bapna 
aını de cazınodan çıkarmıstır. .. 

• duşcrek adamcağızı ağır aurette yaralamıt-
Kavga gazino önündeki •okakta ye- tır. Yaralı Gülhane hastanesine kaldırılDılf 

niden alevlenmi§ ve biribirleriyle bo- uııtabaıı Ahmet te auçlu ıörülerek yaka : 
iuımaia ba§layan iki gençten Sabri lan11Ufhr. 

suatalıaanı çekerek, arkadaıı Nihadı 

arkasından, boynundan, göğsünden a· 
jır aurette yaralamı,tır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, suılu 
yakalanmı,tır. 

Bir (" • J "' . .=ı.ca ı Yaka'a'ldı 
BeJiktaıta D'kilitaf Saatçi bayırında ma· 

ra! oz Ar : oturdtj;'U (30) ı;ayılı evin 

bodn-rnu:ıdan bir bisikletl , ayni mahalle
de (77) sayılı evden pantalon ve sair eş-

ya çalan sabıkalı takımından 
Hasan Kizun yakalanmııtır. 

Trabzonlu 

3 Yaşmda Bir Çocuk Havuzda 
Boğuldu 

Mecidiyeköy Sakızağac (10) aayılı 
evde oturan hamal 1smailin 3 yaımda
ki çocuğu Remzi bahçedeki havuza dü
şüp ölmüştür. 

Bir f Ö'nll"CU Caddede Oldu 
Kirkor adında bir kömürcü İstiklal 

caddesinden geçerken Üzerine fenalık 
gelerek, dÜfÜp ÖlmÜftiir. 

P•z•r 01• H•••• 8. Diyor Ki ı 

Yangına Karşı Tedbirler 
Belediye fen heyeti hem yangın tehli -

kesinin önüne geçecek, hem de sinemacı• 
lan ağır masrafa sokmıyacak bir u ul b-J• 
mak ve sinemalarda yangın tehlikcsiniır 
önüne geçmek üzere tetkiklere b lamış • 
tır. 

• • • 
Sağlık Müsteıarı 

T rakyada göçmenlerin vaziyetini "' 
yapılacak Hilaliahmer hastaneleıi hak • 
kında tetkikatta bulunan aağlık must~ıt 
Hüsamettin yarın Ankaraya gidecektir. 

• • * 
Taksim Helası 

Taksim meydanında çirkin bir manza.,. 
arz ve çok pis bir koku neşreden hclunıll 
yeraltı helası yapıldıktan sonra kaldırıl" 
ması kararlaştınlmı tır. 

* "' • 
Yangın BaşlangıCl 

Beyoğlu Okçu caddesinde ihsanın fırı -
nının baca kurumlan tutuşmuş, itfaiye ye -
tişerek atefi bastırmıştır. 

- Belediye, yeni bir varidat ka~ bul· •.. l>iikkin ve majaza camekinlanndan 1 
reklim vergisi alacakımt. 

Acaba, bu ıuretle camekanların bir 
~u bofalmaz mı? 

Hasan Bey - Zararı yok, dostum. Vi!• 
rinlerin boplmaaı, belki bizim keseıeriı:ıı•• 
zin boplmuma mani olur da, biraz ~ 
arttırırız! 

mUf •• 
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Resimli Makale 

Sayfa 3 

Hergün 
Diinganın 
Gidişine 
Bir Kuş Bakışı 

lngiltere Niçin Sulha Yanaıtı ? 
lngiltcre ltalynya karşı petrol ambıır· 

:
0•u ynpmak için hnz.ırlanırken neden bir· 
cnbire sulha ynnaı1tı) Niçin lngiliz harİ· 
~e nnzın, Parisc kndar giderek Fransız 

1 
'o \'ekili ile İtalyn:rn yapılacak sulh tek· 
ıflcr· . . ı - d ını tapıte uzum gör ü) 

~ Bu sualin ce" abanı vermek için son 1 
tunlcrde cereyan eden bir iki hadiseyi bil
llıcJc lazımdır. Jngiltere petrol ambargosu· 
llıın nıu· · l b·ı · · · A 'k d essır o n ı mesı ıçın men anın 
b l iıtirnkini zaruri göarüyordu. Amerika 
b~ anıbargoya iştirak etmezse tedbirin hiç 
Ant fa~dası ol~mazdı. İngiltere elaltından 

cnkanın fıkrini sordu. Amerika hüku
~c1ti harp halinde bulunan devletlere pet· 
'
0 

•• d 1 t.l gon eri maine müsaade etmiyeceğini 
oıd· . 
?İti ırdı. Hatta Amerika nazırlarından bi • 
tı bunu ilan etti ve petrol kumpanyala
'4 rı., İtalyaya petrol sevketmcmelerini 
"•İye etti. 

il Sulh Ve Dostluk il 

.. 

Dünyada aulh ve milletler aruında dostluk böyle temin ediliyor. 

MUHTELİF HABERLER --
Habeş Harbinin Akislerinden 

Sözün Kısa11 

Yazı Çok O/dulu için 

Bugün Konamatlı 

...........................................•. ._ ............ . 
•• 

Uzüm 
Satışları 

Dıı Memleketlere 
( 57,089,819) Kilo O~üm 

Gönderildi 
Ankara 8 (Özel) - Jkinci tepin •On· 

), rına kndar fzmır bora ında satılan uzum 
miktarı 445.756 çuval '\e 3.762 torba yani 
63.831.566 kılo olduğuna ve bona bari • 
cinde de (50.000.000) yani 7.000.000 
kilo ıatıldığı tahmin edildiğine söre yeni 
yıl rekoltesinden muhim bir kıammm ihraç 
ve istıhl.k ıuretile elden çıkanlnllf oldu· 
ğu gorülur. Gelecek rekolte menunın• 
daha yedi ay gibi uzun bir müddet bldıiı 
da hesaba katılacak oluraa elde kalan u· 

ztimlerimizin daha musait liatlarla •tıla
cni:-ı kolaylıkla anla ılmıı olur. 

İngiltere bu vaide güvenerek petrol 
rı~~rgosunu yapmağa karar verdi. Fakat 
:aı~~ kabinesi bu karan verdiği gün, A
to~ka hükumeti fikrini değiştirdi. Ve pet· 

1•hracına mani olamayacağını bildirdi. 

tilt § bu kadarla kalmadı. ltalya - Ame
lli ' Petrol kumpanyası adı ile ortaya yc
bı b.ir petrol §irketi çıkarıldı. Bu şirket A
lt c.rıka.n petrol kumpanyalara tarafından 
tij111 edildi. f tnlya hükumeti bu irketle iki 
~ rı evvel bir mukavele imzaladı. Bu mu-

Fiatların i tikran karoııında pİJ'ua} a 
çıkmak luzum gom1i.>cn uTaritı iizüın 

Bazı Levantenler, Türk Matbuatının ~~':7.~:.:;.h·l••Ô:nd:.:~.:ü::-1w .. : 

A N 1 D A 1 1 1 ? 
gunu akpmuıa kadar 

cap ası urum masını sf yor ar. ;::~·~.;2;'.~~;2"~~,:,:·~:~~ 2:~.;:~ 
"cle .b. 1 l ~o) . mucı ınce ta ya - Amerika pet-

'4I ırketi, ambargo konduğu takdirde 1-
llı.Yaya muhtaç olduğu bütün petrolü te
ltı ili etrneği teahhüt ediyordu. Hattii bu 
ı.ı"kaadla lıalynya 1 7 milyon lngiliz fira
'.ıt l» •~ ır de kredi açtı. Buna mukabil otuz 

Jzmir, 7 (Özel) - Son günlerde f. 
talyan - Habet harbi hakkında muh
telif kaynaklardan akseden haberle-

rin Habeıliler lehine teveccüh etmesi 
üzerine, fzmirde manasız bir hadise ol
du. Üzerinde dikkatle durulması gere· 

-.:ne • • 1 1 tof . ıçın ta ya ı.•e müstemlekelerinde pet· ken bu hadisenin kasa11: 
1nhisarını aldı. J - Sabahları İzmirde Fransızca ola-

~ .. 1 tal>n • Amerika petrol şirketi bu pet • "u R rak intiıar eden «Le Levantı> .razete-

Ankara Halk evi Çalışıyor 
--~ 

Hapishanelerde Okutu-
lanlara Diploma Verildi 

Son hafta içınde inhis r idareal de piyasa· 
dan üzum satın nlmı!ltır.ldareninl9/l l/9.3' 
akııamına kador 11 tın aldığı uzum miktarı 
ise 8.597 çm 1 yanı 1.220.774 kiloya u· 
la mıştır. MeHım b !angıcı olan 17 a • 
ğustos 935 ten 16 11 1935 akpmına 
kadar lzmır liın nından dıı ülkden ihraç 
cdılen uzum mıktarl n i c memleketlere 
gore şoyledir: 

ctlc omanya petrollerinden temin ede· sine (okuyucularınızdan bir .rrup) 
d Ve Macaristan tarikiyle talyaya sevke· Ankara, 8 (Özel) - Gün ıeçmiyor rine giriımek için ilk beraberlik ham-
tccktir. müsteariyle imzasız bir mektup sel- ki Ankara Halkevinde bir konferans, l~si atta. Bundan baıka Ankaranın Bol-

Alm ny 24. 103.866, 
İngiltere 11.473.512, 
Holl. nda 7.077.555, 
lıııly 6. 928.5 62, 
Fransa 2.936.815, 

t Bu vaziyet, Jngilizlerin petrol ambar· mittir. Bunda kısaca deniliyor ki: bir sergi, bir temsil, bir toplantı yapıl- ıat köyünde köylümüzün devrimine, 
0'J nisbet_1erini suya düşürmeğe kafidir. <İtalyan - Habef harbi hakkında masın. Ankara Halkevi bugün Ankara ideallerine daha yakından sahip olma· 
~_ite İngılterenin aulh tqebbüslerine gİ· aon samanlarda verdiiinis haberler halkının, Ankara sençlijinin laakiki bir Jarı için bir okuma odası açta. Okuma o
~ın manası: İşte son günlerde ltalyan tamamen yalan ve asılsızdır. Siz de heyecan kaynaiı olmuıtur. dası köylüyü çok aevindirdi. Kolun bun
- t~lerinin tekrar yüksek perdeden ko· diier Türk sazeteleri ıibi ltalyan - Baı döndürücü hızla çalıtan Anka- dan ba1ka her ay köylere siderek hu-
lıftrıağa baılamasmın sırrı. Habeı harbi bavadislerinde Habe1is- ra Halkevi bir aylak plinçosuna bir taları iyileflirmek, köylülerin dilekle-

Belçıka 2.811.0.31 
Norveç 691.647, 
Avustur)a 267.5 78. 
Mncnrist n 199. 350 
Polonya 141.264, 

'ç l'\rtık, lngiliz - ltalya ihtilafı açıktan tana temayül söstererek kalem kulla- göz atacak oluraak, Ankara Halkvei • rini dinlemek sibi, sünlük itleri de aa· 

-.:ı..' lngiliz ve Amerikan petrol kumpan- nıyorsunuz. Halbuki hakikat Habeıle- n~~ dokuz. kolu?un k~di Üzerlerine yılabilir. 
~ tının harbi halini almııtar. Bu itibarla rin mailup olduiu merkezindedir. Bu du,en nzıfelerı hakkiyle yaptıklarını Soy•al yardım lıolu 
. daha merakla bir safhaya girmiştir. ,ekil neıriyata devam ederseniz hiç bi- sö

1
rürüzD. •

1 
T .h E.ı 

6
• Bir ay çok az bir zamandır, fakat * * . . . :ıı:.. - ı , arı , ue ıyat b k 1 b • • d b __ _. fili rimız sazetenızı okumayaca •• z.» 

0
.. .k. • C . t 1 d u o un u az zaman ıçın e a,_. .. ı-

S "1anya - Franuı Müzalıereleri aLe Levanh l'azetesi direktörlüiü ettiii:ç •S:~. ~;;~:~~: ;;~;·:at~;l:~ i• itler ölçüye sirmiyecek kadar verim-
~· on haftanın en mühim hadiselerinden bu mektuba açık bir cevap vererek h_u- üç gün de •ürekli söylevler verdiler. lidir. Bu kol öksüz mekteplilere 300 
ı.,' de Almanya ile Fransa arasında an· liıa olarak JU noktalara temaı etmıt· O l'Ün için bu kolun neırettiii cıHalk • kitap, 2~00. defter, 2500 ~alem da~t-
lltdırıa tcıebbüıünün biraz ilerlemiı olma· • • e mıı ve yırmıye yakın çocusa da elbue, 

ır, tar: vinden halka» adlı bil' broıür Ankara- k k ht dd d d 
A - «Türk matbuatının Habef -ftal- lalar• datıtaldı. Bu broıür alta okun ır dm~ l aç yur aıa a para yar ı-

~eıı bl~anya •• Ha~ef harbi başladığı gün· yan harbi hakkında aldıiı haberlerin anlamını en süzel bir tekilde anlatıyor·/ mın a u unmuıtur. 
tırıa •cssaz ae asız çalışmasına ve ha· membalara tebiz, radyo ve ajanabr. du. Geceleri açık havada evin ainema- Spor 
~C)' nrrıasına devam etti. Fırsattan istifa • Habeıiıtanda muhabir bulundurmayan sı ulusal temsiller ıösterdi ve radyosu 29/ il /.9~5 sünü ile aenelik çalıJ· 
'-t ~kalkmadı. Fakat daha büyük bir fır. bütün acun basını aynı vasıtalardan üç sün neıriyatta bulundu. masına gırıten spor kolunun salonunu 

8 cklerneği tercih etti. istifade ediyorlar. Bu kol son toplantılarında Ankara- geceli gündüzlü gençlerin çahımalan-
~İia U. arada Fransa ile anlaşmağa tcşeb· Herıeyden önce <ıLe Levanto ta bir da bulunan yaılı ve senç fiirleri topla- na açık bulundurmuıtur. 
f),riacttı .•. El altından adamlarından birini Türk ıazetesidir. Türk cazetelerine yarak tiir ceceleri yapmağı, hatiplik Kütüpanf! ile nefrİyat 

Litvanya 119.5 3 7, 
Aıncrıka 73.555, 
lıvcç 68. 906 
Filistin 35.1 74, 
Çek 34.585, 
Fenlandi)a 29.578 
Danzing 20.100, 
Hindıstan 18 650, 
IS\•İçre 15.182, 
Mısır 14.370, 
Surıyc 'e sair devletler 24.500 kllodur. 

Bu hesaba göre 57.089,819 kilo üzlm ec· 
nebi memleketlere ıatılmıı demektir. 

lskenderiye pi) asasında mevaim dola • 
yısılc kuru mcpa pi) sası çok hararetlidir. 

Mı ır piyasasında s tılan mallardan 'ro 
80 nini l urldye m hıullcri teıkil eden fi· 
atlar da yuksclmesc ba!llamııtır. Rama • 

lıı,.. c Conderdi ve bir müzakere imkanı o· k 1 20 000 ·ıd k •-· b b l .. olrnad .. düıen vazife JU veya bu tarafı iltizam kursu açmaiı arar a tına aldı. , cı e ya ın alta ı u unan 
•eye ıgını araştırdı. Fransa, müzake· d • t 2 _ Tem.il Halkevi kitap sarayı halka her ıün ... zan muna cbetilc i tl'k fazladır. 

Yan k deail; sulhu koruma yolun a neırıya llıtn aşma tan çekinmedi, hatta Al- .. İlk olarak Yanık Efe piyesini sah- at sekizden on ikiye ve on üçten 20 ye Alman)a ~e in ıltere noel bayramının 
.c\lırıYaya, Rusya ile aktettiği muahedenin yapmaktır.» neye koydu. Piyes dört defa temsil e- kadar açık bulunmaktadır. Evin son yakl ması miınosebetıle orıe kulliyetli mik-
tı.._ •rıraya le t .. • b. h l Bu hadisenin 'Le Levant» sazete- . . ·ıd·-· -..1 ~._d .. arşı ecavuzı ır ma iyeli o . dı.ldı· ve her defasında aalonu dolduran t t" t•kı • k 1 tarda kuru üzüm Bıpını ı "erı ıııı eo,..en • ıgın · h d d h uı·ı kısımları s a ıs ı erıne nazaran o uyucu ann 

1 ıza a bile ]uzu •· d.. sini alaka ar e en uı il • beti mektedir. Çckoslovak,.adan son hafta Al m gor u d d 1 k halk tarafından alkıılandı. Temsilde adedi bu aene o...-en yı ara nıs e ~ V lllany k. .. d • t• edilirse üzerin e uru aca •-T . d 1 k" 1 . . 1 L)"f er anın ta ıp ettigi gaye şu ur: il ısna , s·ı her bakımdan hiç bir noksanlık yoktu. o/ı 10 t t içın e ur 1)1." uzum en ıçın yapı an lca. ı -

~ba~ı&a;y hlduahedesinin Almanyayı bağlayan noktalar çoktur. Ad. ..'.: .... Bu temsil bize Türk kızının verimli ze- o Ha~:e~ıt~~-üpanesine vasati olarak ler de ) uk eklikle k ydedilmiıtir. Bu piya· 

l ı _ rna deleri k d·1·-· d d -·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da zu lr · ·zi r k·ı> ''unan üzümle ~ "'trııııt F k . en 1 ıgın en orta an • .. d 
3 

f . l akdedilen dahili istikraz kasını, Türk oflunun fıtkıran enerjisi- her gün 500 okuyucu gelmektedir. aa u 
11 

cnmı n " 
1 

• 

.J a "ardıır.k. a at hır takım maddeleri da • yuhz ·eıı .. a•~ e ha etmeğe bir kısmı da ni İspat etti ve temsil kolu duraksama- Halk der•haneleri rinden bir Clarin d h ) ük ek olduiu bil • 
\li~ r ı Almanya b 1 d f · ta "ı erını ım ' • . . k b dirılmektedir A"il R..,, ""ltıck v A' I un arı a 11 ıra ın· . d E k V\ etlerini arttırmağa tahsis e· dan göiüslenmızı a artacak tekilde Halk dershaneleri her yıl olduiu si- · 
~;, e manyavı d·- d 1 ti 1 mu a aa u . • .. la\'i b· . ~ ıger eve er c . . çalıııyor. bı bu yıl da lasan kurslarını açmak ha- ••••••••••••••• ................................ , ... -----

dır. Bu dır vazıyete getirmek arzusunda· dılccektır. . .. k . . yu .. z Müzik koluna selince bu kolun ça· zırlıklarını bu ay içinde bitirmiıtir. lltarlık : 
~li a ancak F f k . ·ı fngiliz hukumeti yenı ıstı raz ıçın • d 1 . l ıtıku d·· ransanın muva a atı ı e k . B ._ .. de ür Jııması da ötekiler en aıaia deiildir. Buna ıliveten Ankara Halkevinde isi& ... mın Şartı 
'8 rı ur ç·· ıc·· f ·ı l d b. faız ve- ece tır. amı;aya yuz ,,. ._ t 

1 
..... • • un u ngı tere A manyaya e ır b·ı h lk .. d b·ır fa· Köycüler açılan Tecim kurslarına 50 ye yakın ta• 

r ·••Usarnah k" b. . 1 f · ı ıra ı en a ı yuz e __._ r'rısa d a ar ır vazıyet a mı tır. aız e pa . . k d t k Bu kol bir aylık çalaımasında bay- lebe devam etmektedir. Bu kolun An- Bund n otuz ) ıl k ı<lnr once, bir anı;a • 
'- a razı old v .. AJ V . 1· dahilı ı tıkra:ı:a ıştıra e avet e mc • k il k b. linci Y trıuah d ugu gun, manya er· ız 1 h .k. . .b. k fnc ve ramın ikinci sünü öy öğretmenlerine kara hapishanesinde açtıiı okuma da ımızın. bir ınnhn c m tc ı on e lft• 
o c C3i . t k k in ilız u ·umc-tı gı ı uvve ı • . h . "akit .. nı amamen yırtıp ataca 'e anca b. d I t tarafın· verdiii bir çay zıyafetıyle köylünün kurslarından bu ay 80 okur diploma hit oldu •u bu ınuha\ ercyı, oşumuz:a gıttı-
t\ı ınust 1 k • k . F k .. ıe çok gu,enen ır eve 1 d n trıuv em e e ısteyece tır. ransa· me~ 111 • aoysal, kültürel ve ekonomik tetkikle- almııtır. A. • ği için burnya knyc e ıyoruz: 
~lrı afakati için bir ~art ,ardır: Al· dan yapılabılır. = On, on bır ya larınd ıkı çocuk UTfl • 
lh_ .}'arıın F ·-.nya b ransaya teminat vermesi. Al- c: Ja ııl ır. Bır tan i, suınugunu çeke çclı.e ai· 

l" hcd ~n· hazırdır. Çiınkü onun bugün- r I N A N I s· T E R I N A N M A , lıyordu Öt kı sordu· 
dit. cfı Fransa değil, Sovyetler Birliği· J S T E R • Ahmet, b 1 Nt" •lı.>orıun? Dayalı: mı 

8 yedın) 
~, ... u ebep] d. k. A 

1 
F b. k 1 Netice: Bu on bin rocuk hili aç!. r. ~"ld e ır ı lmanya i e ransa a· fıtanbul ilk mekteplerinde 10 ın aç çoc:u var. ,,. - ı.:.v~t lc'k.ı.ı~ /'apılan müzakere mukaddimeleri Bu çocuklara kim yardım ed~bili.r? Hükumet, Kızıl Peki amma, hükumet, Kızılay veya Çocukları Korumu - Kımd n) 

•i~aa·ı " e rnuhimdir. Belki de A' rupanın K C ta Cemiyeti de bu çocukların yardımına kotmazsa kimden - Ho dan!. D mın b n : ulılimın tar· 
tı 'n"'ı·y . ay veya Çocukları oruma emıye • m d t 1 m t. .. etıne yenı· bı0r ••ec;he "erecek· • e e uma 1 

• tJ kar? dı• e sordu ·, \ erdıoım cevaL. be • • Hükumet yardım etmıyor. .,, ~ .. ut 

1 b k d 
vu be•lı·yecek para· Bu vaziyeti ıörüp te bizden para toplamak için hiç ;,cnmcdı. ıkı tok 1 ttı 

il ·ı Kızılay, bütçesinde u a ar çocug • • ft 

j 
er tered d I r bir bayramı kaçırmayan bu hayır cemiyetlerinin vazife- _ Ultınl t 1 ıının ırtı dokuzdur. dıye. 

rı h 
e olmadıoını söyJiyerek yar ıma ge mıyo_. . l... ı ab sı .. • b lerini anladıklarına, artık: d. ' \lltıl'h k attan muzaffer çıkan lngiliz hu· Çocukları Koruma Cemiyeti de İfl enımsemıyor. ıne ın mır 

~tcr11b UVVetini denemek içın yeni bir J S T ER J N A N M A f - e dı) orsun, be? On ıkı dedım de a• 
tlllık ;c girişmiştir. 300 mil) on ingiliz J STER J NAN ne beaenmedıl 

Su ahili bir istikraz yapmak. l--------------------------------------------------.9' 
r>aranın mühim bir kısmı evvelce 

• 

Tı/11 



4 Sayfa 

HAHICEHElEllE 
GöRDÜ~L~RjMjZ 

- -. -- ---- -

Pişkin Bir 
Hır•ız: 
Cevahiri 

İri yapılı, kırk yaşlarında bir kadın .. Ke
narlan iılemeli büyük bir peotemalı eski fe-

race bathklan ıibi üzerine örtmüş .• 

Adı Cevahiri Kendi.ai de mevkuf .. 

Suçu hırsızhkmıı.. Davacı sandalyasın • 

da da eski Rumeli muhacihlerini çok an -

'dıran bir kadıncağız var. 

Hadise iddiaya göre şöyle: 

SON POSTA 

M MLE B RLE i 
• 

Diyarıbekirde Ziraat işleri •• 
Köylüye 

Zirai Sanayi 
Öğretilecek 

Diyarıbekir, (Özel) - Diyanbekirin 
Bundan on. on beş gün kadar Önce Ra- tarıınsel vaziyetinde göze çarpar bir ge-

mide oturan bir kadın, komşusu Zümrüt liıme vardll'. hbayhğın büyük yardımlan 
Hanunın evinin önünden geçerken evin ka- ile gayet önemli bir İ§ baıaralmıı, Diyan
pmndan yabancı bir kadının, koltuğunda bekir çevresini dolduran ve burada Me
hir takım eşyalarla çıktı~ını görüyor. Va- necük denilen Menengiç ağaçlarına bat • 

ziyetinden ıüphelenerek derhal: 
- Hırsız var, hınız varl .. diye feryada 

tanbaıa Antep ftstığı aplannnfbr. Yalnız 
merkez kazasiyle Cermik'de 3150 Antep 
fıstığı ağacı yeti§tiriJmitti. 

baıhyor. Mahalle aralannda oyna§an ço • 
Giregoz, Haburman, ve Şinto köylecuklar bu sesi duyarak toplanıyorlar. Bu a· • 

nnde de gayet bereketli ve bol fıstık 

.. . Her •cıhadcı in'kitcılcı bcıtlıyan Diycırıbekirden bir görünüı 

ve rastık hastalıklarına kartı da tohumlar 
bedava iliçlanmaktadır. 

köylüye dersler verilmekte, &ll'&at. memur
ları bizzat tatbikat 7apank köylüyü öğret· 
mektedirler. 

rada komşusunda oturmakta olan ev aa • 

hibi Zümrüt ı. iti anlayarak ıokağa fırlıyor. 

Küçük, büyük lıep birlikte hırsız kadının 
pepne diifüyorlar. Ve kendisini el}'alarla 
birlikt. yakalıyaıak karakola götürüyorlar. 

Kadm eoyalanm geri ahyor, Cevahir ele 

suçlu olarak mahkemeye veriliyor. 
Duruşma üçüncü cezada yapıldı. 

Suçlu, dinlenen phitlerin hiç birisini ka
bul etmedi. 

Davacı Zümriit, Cevahirin evden ( 1 O) 

lira da para çalmıı olduğunu ve bunu ala • 

madıiını iddia etti. 

-Karakolda suçlunun üzerini aramadı
lar mı~ diye sordular: 

- Aradılar, fakat.. Bir yerden ıüphem 
~aldı... diye cevap verdi. 

Meğer Cevahir bu iılerde bir hayli piş • 
mi~: Sabıkalı! .. Kendisine (9) ay hapis, 

'(9) ay da nezaret cezası verildi. Suçlu bu 

mahsulü ahnmqtır. 
8 - 1 O yd aonra Diyanbeldr Antep 

kadar ve belki de daha ileri fıstık ürünü 

yetif tiren bir memleket olacaktır. 

tıhaylak köylüye tanmsel sabada bü 

Bundan bafka da kavun ve karpuz eki· 
minin geniıletilmesi, hububat cinslerinin 

ıslahı, ipek böcekciliğinin inkitafı için mü

ki.f ath serailer açdmaktad ... z .... i san'atler, 

yük yardımlar yapmaktadll'. Hususi muba- peynircilik, tereyağcılık ve ıarapcılık gibi 

sebe idaresinin satın aldığı bir makine ile itlerin köylüye öğretilmesi için de büyük 

köylünün tohumu temizlenmekte, IÜrme emekler sarfedilmektedir. Bu hususlarda 

Pancar Ziraati Merzifonu 
ihya Etti 

Refaha Kavuştu Ve Fenni Köylü 
Ziraat Usullerini Öğrendi 

Hulasa bir yandan bugünkü çahımalann 
bir yandan Diyartbekirin tarkm ihraç İl• 

tasyonu vaziyetini alqının neticesi olarak 
3-5 sene 10nra buraaı prlda en büyük 
istihsal merkezi olacak ve artık Diyartbe· 
kir köyliUü yoksulluk denilen durumu unu
tacaktır. 

Çanakkalede 
Dört Köy 
Halkının Dileği 

karan sükunetle dinledi ve bir kelime bile Merzifon (Özel) - Burada pancar ka yerlere olan borcunu kolaylıkla ven· 
ziraati çok yenidir. Burada pancar ekimi yor. Çünkü bankalar, pancarı olan köylüitiraz göstermeden jandarma önüne katıldı. 
geçen yıl "batladı. Veba yıl daha çok de- lere elden geldiği kadar yardım ediyorlar. 

Çanakkale, (Özel) - Kumkale o
vasındaki bataklığın kurutUlınakta ol
ması köylüleri çok aevindİrınİ§tİr. Pı

narbatı, Ovecik, Yılancı bayırı, ve Ye· 
nitehir köylüleri bu bataklığın Men
derese akıtılmayıp da denize akıhlma
sı takdirinde ceniı miktarda pirinç e
kimi yapabileceklerini aöyleınekte ve 
kanalların denize doğru yapılmasını 

dilemektedirler. 

__ .._ ............ ___ ................................... . 
Bahkesirde Kadm Kursları 

ğerlendi. Pancar ekenlerin eline çok para Ve böylelikle pancarı olan çiftçinin, ban· 
geçtiğinden rağbet günden güne arhyor. kada büyük bir sermayedar gibi kredisi o· 

Balıkesir, (Özel) - Halkevinde ka- Bu yıl, Merzifona pancardan «150» bkı li- luyor. 
dmlara mahsus Fransazca, biçki, dikit, ma· ra sirecektir. Pancar ekiminin arhn83mda Bu yıl kuraklık olmasına rağmen köy- Karamanda Ekmek işi 
kine, ve Güzel San'atler ıubeainde tezyini fabrikanın da çok tesiri -.ardır. Çünkü fab- lü pancar hasılabndan memnundur. Son- Karaman, (Özel) _ Fırıncılar bir 
resim kursları kurulacaktır. rika çiftçinin muattal zamanlarında avans ra fabrika pancar dolayısıyla diğer nebat. birlik yapmıflarcb. Fakat aralarında an

Anlıp Haritası 
Gaziantep, (Özel) - lzmirde mU· 

teahhit Cevdete yaptırılan ıehir harİ· 

tasının tetkik ve kabulü yapılmak için 

bir fen hey'eti teıkil edilmiı, haritayı 

para vermek suretiyle imdadına yetifmek- ların da fenni bir ıekilde yetiımesine dik· lapmamazhk Çlkmlh bu yüzden bu bir-
tedir. Pancar zeriyalı memlekete cireli kat ediyor. Ve bu eree ile bölge ispektöri . ..,. ___ da '---~ •. 
...,:ı.. • • k d ~ '-'-Iar 1 d Ba C •. di k'. l . lal lık bozulmuttur. ~ mı o_..... IÇID ~ .. ~çmm ll%aD ıgı varua tun ar ar: y evat mutema yen oy erı, tar arı 

... 1- Arazi çok kuvvetlenmiftir. dolaımakta köylüye yardımda bulunmek· de mınlar kapUllDlfbr. Ekmek ilatiyacı-
2- Çiftçi bir dönüm tarladan 20, 30 tadır. Çünkü köylülere ve pancar sahiple· nı Konya havaminden getirttiği. unla Le-

lira alıyor. rine «meccanen, tırmık, pullukn gibi bir lediye karşılamaktadır. 
3- Çiftçi fenni ziraatçiliği öğrenmiştir. çok feyler ven'liyor. Ve köylüye makine 

Zira topraklar dinlendirilerek ekiliyor ve ile nasıl çalıtılacağı gösten1İyor. s d J lki 
tetkike baılamııbr. ın ırgı a 
.... _ ... ____ ......................................... bu suretle ıslah iti kendiliğinden yapılmıt Hatta köylülerden (Çayır) köylüler 

"I bulunuyor. tırmığı ilk defa görmütlerdir. Pancarın ki· V • V l d 
Bir Doktorun 
Günlük 
N otlrından 

Atropin ile 
Zehirlenme 

Pazarteıi 

Odanın içine boylu boyuna uzanmış, tır 
naklarile yerleri koparacak gibi müthio 
bir sancı içinde kıvranan hastam ile 
baıbaşayım, etraftakiler anlatıyor: 
- Bir şeyciği yoktu, timdi bir aaat 
evvel ıokaktan geldi ve kendini yere at· 
tı, biz de taıırdık kaldık. 

4 - Merzifona fenni ziraat aletleri gir· losu ((40n paradır. Her pancar sahibi pan- l'\..İŞl ı Q7Q QR l 
miJtir. cannı abr, Hacı Bayram istasyonunda Sındırgı, (Özel) _ Hamidiye kö-

S- İt alam geni§lemiı; bir çok adam· '' Turhala » gitmek üzere vagonlara yükler .. d K H .. · ~ l H . yun en avas useyın og u asan ay· 
ların karnı doymuştur. ve bu suretle teslm işi de bıtmit olur. Ta· ı . .. c··ı .. kl .. Ah d .

1 . . • .. · nı koyde oturan o cu u me og u 6- Yalnız pancar ziraati yapanlar de- tıma sona enmş, ıımdı para tevzune bat· . 
ğil, bir çok i§çi, arabacı da para kazanı· Janmııbr. Mustafayı bir tarla itinden dolayı çıf-
yor. Ve bu suretle, köylü bankaya ve bat· te tüfeğiyle ağır surette yaralaınt.§• 

,,. 
Kötü Bir Adet 

Bigada Köy Düğününde 
Bir Çocuk Yaralandı 

Edirnede 
Üç Cami Tamir 

EC:iliyor 

tır. 

* Medrese Boğazı köyünde Ali kızı 

Ayıe de kocumın av tüfeğini temizler
ken tüfeğin ate§ almasiyle dizkapağm-

dan yaralanmıf, Balıkesir haataneaine 
nakledilmi.ftir. -----Edirne. (Özel) - V aluflar senel di

rektörlüğü burada tarihi ve mimari ki)'- la ıkesirda Namık Kemal Gecaıi 

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım 
«Arkadaşımın nişanlısını seviyorutn· Ol' 

ların pek sevişmediklerini, ve arkadaş~ 
mes'ut olmadığını görüyorum. Fakat be' 
sevgimi hissettirmiyorum. İçin için yanı.1° .' 
rum. Ne yapmalıyım} Arkadaşımın bu pi 

ıanını bozdurmalı mıyım) 
Nahide 

Onlar ister geyifıinler, iater seyjpnesiıJI' 
.raya sizin girmeniz doğru bir hareket ol~ 
maz. Bu duygunuzu ne arkadafınıza, ııe1,.. 
DİfaDhsına söylemeyiniz. Bilüu onlar~ 
uzaklqmız Ye neticeyi bekleyiniz. Kendilik 
lerinden ayrılırlarsa o vakit o erkekle _. ' 

lapnayı düfÜnÜrsÜDÜZ. 
* * • 

aÜniversitcd.e iken iki kızla tanışıyot ' 
dum. Bunların ikisi de beni seviyor~ 
Biri cüz el, fakat az zeki. öteki fena d 
fakat çok zeki idi. Üniversiteyi bitird~ 
sonra bunlardan birini tercih edip on..-JI 
evlenmeği düfiindüm. Fakat bil' türlü~ 
veTemedim. Hili da bu kararsızlık iç.incir 
yim • Bunlardan hangİIİ insana daha iyi ~· 
yat arkadaşı olur? 

Nuı:i 

Kıç biri. Daha henüz evleneceği ~ 
kadında anyacağı ev~fı bilmiye~ ~ek; 
lenme çağma gehnemıı demektir. 51% •• 
bir kız istiyorsunuz? Bu kızlardan hangdil'° 
de aradıklannızı buluyonunm:? Bu iki pi' 
lin cevabını verebildiğiniz gÜn davanıs dl 
kendiliğinden balledilmiı olur. 

• • • 
«lki senelik evliyim. Bir de küçük çoGıl' 

ğumuz var. Son günlerde karımın evlenı1le
den evvel bir gençle seviştiğini öğTendiı11' 

' Bu genci tahkik ettim. Hala karımın etra 
fında dolaştığını, onu rahat bırakmadıgııı' 
öğrendim. Kanmda gayri tabii bir hal Y.0~ 

k b b . · d · · · b abı1ıt• Fa at u genç ızım saa etımızı oz 
.. d ··ph' Daha §imdiden karımın sevgısın en şu 

etrneğe başladım. Ne yapmalıyım} 
Tahsin 

Bu cenci mubitiniı.den uzaklafbracak t? 
relere baı vurunuz. Meseli batka bir ~ 
naklediniz. Mümkün olduğu lbdar izllP' 
kaybetmeğe çalııımz. Karmız yüz ve~ 
neticeden korkulmaz. 

••• 
cıKızımın işsiz, meslek.siz bir gençle 11111

' 

haberesini yakaladım. Kızı aı.kıJtırdım, .e"' 
diiini .öyledi. Fakat genç ele avuca ıJıı' 
bir ıey değil. Kızıma acıyorwn. Fakat. ~ 
yapayım bilemiyorum. Bana bir yol göttl' 
rir misiniz} 

Zehrıt 

Analann vazifesi kızlarını ayd1nlatrrı_t 
br. Ona bu sevginin tehlikelerinden, ~ 
ıötürebileceğİ uçurwnlardan bahıedinİJ, ' 
mm gC:zünü açmız. T eblikeyi ıörünce ~ 
gelmekten çekinmez. 

TEYZt: 
• t h ·- • ,.,.--"' 

Bir Köy Okulunun Bef Stnıfk 
Olması isteniyor 

Çanakkale, (Özel) - Çaplak köyiiı'° 
de üç denbaneli bir ilk okul vardır. 

T evfıluye n Kalafat köylerinin V' 
cukları da bu mektebe devam etmelıl' 
dir, bunun için okuJun beı muflı okul 1' 
pılması için ttııebbüslerde bulun~ Hasta hezeyan halinde. Sorulan sualle

re cevap vermiyor. Hadekalar büyü -
müt- Göz çanakları kanlanmış, inliyor. 
Ceplerini aradım. Bir karbonat ıişeai 

fçinde atropin. Eskiden mide ağnsı çe· 
keo hasta yanlıtlıkla her nereden teda
rik etmiş ise karbonat yerine atropin 
kulJanmış. Ve timdi onunla zehirlen -
menin acısını çekiyor. 

Biga, (Özel) - Örtülüce köyünden 

14 yqlannda Mehmed imıinde bir çocuk, 

köyde yapılan bir düiünde havaya silah 

sıkarken çlkan kurpmlsdan biri, köyden 

ve kendi akranlarından Hatim İlminde 

bir çocuğa rastlamıı baımdan ağır suret· 

meti bulunan Eski cami ile Üç ıerefeli ve Balıkesir, (Özel) - Halkevi büyük tur. _____________ ...., _____ , __________ .,,,,,, 

Müshil verdim. Yumurta aklan solüs -
yonlan ile kuaturmağa uğraştım. Apo • 
morfin yaptım. Zitkafürii ıınngalarile 
kalbi kuvvetlendirdim, ılık su banyo • 
suna koydurdum. Bir kaç saat içinde 
tesirini gördü. Hadekalar biraz küçül
dü. Ağrılar durdu. Fakat, ancak bir ay 
zarfında umumi kudretini kazanabildi. 
Tavsiye ederim. Tozlu ilaçlar kullanır
ken aslını bilmeden kat'i surette bunla
ra el sürmeyin. 

( *) Bu notları kesip wlayınıa, Y•· 
laal bir albüme yapıfhnp kollelHİyon 
yapmız. Sıkmb zamanınızda bu notlar 

bir doktor aibi imdadınıza yetifebilir. 

.. 
te yaralarnııhr. Yaralı, İstanbul hastane· 

lerine ıönderilmiı ve suçlu Meluned de 

yakalanarak hakkında tahkikata batlan· 

11Uflır. 

1 

Karslılar 

., Bir Hayvan Borsaıı 
Açmak f atiyorlar 

' 

Kars, - Kars ve havalisindeki bayvan 

ticaretinin güçlüklerden kmtulması için za.. 

rarlı bir unsur olan ve canbaz denilen mu

tavassıtlarm ortadan kaldırılması, burada 

bir hayvan borsası tesisi için teıebbüsler 

yapılmaktadır. 

Gazi Mihal cmnilerinin tamirine karar vatan tiiri Namık Kemalin 48 inci Ö· ~----------------, 
vermİftir. Bunlann ke,fi yapılmıı, icap e· lüm yılını bir törenle anmıttır. Bu ee· 

den tahsisat da gönderilmi§tir. Tamire ya· cede edebiyat öğretmeni büyük fÜ· 
kında batlanacakhr. rin hayatını. eserlerini ve phaiyetini 

Somada Terziler 
Manto Yetiştirmiye 

Çahtıyorlar 
Soma (Özel) - Belediye meclisi ka· 

dınların çarıaf, peçe ve peftemal kullan • 
malanm yasak etmqtir. Şimdi terziler ge -
celi, gündüzlü manto dikmekle mefguldür
ler. 

Oeti Tutun Fiatleri OltşUyor 

anlatmıı aençler de ıörlerini okumuı 

ve ona olan duygularını izhar etmit
lerdir. 

Sındırgıda 

15 Gün Evvei Evlenen Bir 
Adam Bir Ka~ın Kaçırdı 

Sındırıı, (Özel) - Pursunlar kö
yünden Mustafa oğlu Süleyman Eyüp 

Gaziantep, (Özel) - Deli tütün fi- oğlu İsmailin karısı Emineyi kaçırmıı, 
yatları düşmeğe batlamışbr. Koopera- fakat hemen yakalanarak adliyeye ve· 
tif bunun önüne geçmek için derhal ha-ırilmiıtir. Mustafa oğlu Süleyman bun· 
rekete gelmit ve fiyat yükseltici ted- dan on ııün evvel Ilıcalı köyÜnden ••
birler almııtw. atçi İameıil Haklmun km ile nlenmİftİ. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi ecaaaeler flllllardat• 

Eminonü: (Hüsnü Haydar). Küçük.,-
zar: (Necati). Alemdu: (Sun). Be,. .. 
zıt: ( Asadoryan). Şehzadebaıı: ( P,, 
saf). Fener: (Arif). Karagüınrük: ( /t
Kemal). Şehremini: (Nazım~. Ak' 
ray: (Şeref). Samatya: (Erolilos). S--
kırltöy: (Merkez). Galata: (Merkeı)• 

Ş. Ilı 
Beyoğlu: (Matkoviç, Kemal). ış 

(Şark Merkez). Hasköy: (Halk). ~~ 
sımpaşa: (Mel'kez). Beşiktaı: ~~·~): 
Sarıyec (Asaf). Üsküdar: (SelımlY 
Kadıköy: (Leon Çubuk.çıyan, Osın•tl 
Hulusi). Büyükada: (Melımet). He1 -
beli: (T a.Daf). 



9 Birınci Kinun 

1#\a thu .ı tın d .ı 
6 Ö~()(jl(L(l2ıl HIZ -Bir Amerikalının 
Akıl Almaz 
Bir işi 
:---~----

Herkesin re•-ı Amerika milyoner -
mini çe~tirecek lerden ve fotoğraf -

-k mıf çılığa son dereceme-
~ . lı olan Mister Hughes isminde bir znt 
k unyadaki butim insani rın resmini çekip, 

l
endi }nşadığı devrin muazzam bir resim 

il buınunü A "k h "k. . . men a u umetıne hedıye et· 
rtıcğ" karnr 'crmi tir. Mı iyon er, icap eder· 
&c bu } olda bötun sen etini sarfetmeğe ha
tır bulundu •unu söylemektedir. 

) kında dünyadaki iki mılyar ins:ının 
it) n yrı foto v rafJannı çekmek üzere im • 
dıden h b. . • d er ın mutc dit fotoğrafçılardan 
rtıurekkf.'p ( 20) heyet yola çıkacaktır. 

Sen· · 1rn bağırışım, karık, kekre seaı 

BARiCI 
İSPANYADA 

Kabine Yine 
Düşecekmiş 

Madrit, 8 (A.A.) - Kortezler, müı
temlekelerdeki imtiyaz iılerinde yapıl
dığı eıki müıternlekit genel iıpekteri 
Nombela tarafmdan haber verilen •ui
istimallerden doğan siyasal Soravm 
kimlere raci olduiu meıeleıini müza • 

kere etmittir. 
Kortezler,eıki baıbakanlık müıte • 

§arı Calvo'nun aorun (mea'ul) o1duiu • 
nu 48 oya kartı 116 oyla kabul etmit • 

tir. 
Hükumet bloku birliiini korumakla 

beraber kabinenin yakmda hazineye İ· 
Ji1kin projelerin veya buiday meaeleıİ· 
nin müzakeresi ıırasmda dü.§eceji ta

smlanmaktadır. 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 
Sayfa S 

.· DON ..... ·· .. 

Devrin 
Olgunluğu 



6 Sayfa 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 
--

Kondilis Beyanname Çıkaracakmış 

Yunanistanda Dediko.du
lar Yeniden Başladı 
Eski Tüze Bakanı Digor ki: 

«KONDILls KABiNESINjN ÇIKARDI~I KARARNAMELER 

GAYRİ MEŞRU ADDEDILIRSE KRALIN GELMESİ DE 

GAYRİ MEŞRU ADDEDiLMELİDİR.» 

Atina 8 - Başbakan parlimentodaki lidir » demiştir. 
parti liderlerile olan konuşmalanna devam/ Yunan Parlamentosu 
etmektedir. Dün Kondilis ile görüşmüş ve Atina 8 (A. A.) - Millet meclisi baş· 
Kondilis eskidenberi iddia ettiği gibi, şim- ! kanlığı divanı, meclisteki flrkalar mensup -
diki parlamentonun feshi lazım ıeldiğinde ları miktannı neşretmiştir. Halkçılar: 203, 
ısrar etmiştir. Teotokis grupu: 40, Kondilis grupu, 35, 

Kondilis, ba§bakanın, kendisinin batba- eski nazırlardan Kirkos'un müstakil grupu: 
kan olduğu zaman çıkarılan muvakkat ka- 1 O, Metaksas grupu: 4, müstakiller 3 •• 
rarnamelerin ilga edilmesi doğru oldığını ve Ordu Müfettişlikleri 

eğer hükumet böyle bir ıeye teıebbüs e - Atina 8 (Özel) - General Mavrosko-
derse kendisinin Yunan ulusuna çıkaraca- dis, Kondilis kabinesindeki Sü bakam Pa
ğı bir beyanname ile böyle bir hareketin pagos ordu müfettiıliğine tayin edilmqtir. 
doğru olamıyacağını anlatacağım bildir - İtalyadaki Yunan Mültecileri 

miştir. Dönüyorlar 
Kondilis kabinesinin Tüze bakam da Napoli, 8 (A. A.) - Yunan kralının 

gazetecilere : << KondiJis kabinesinin çıkar -
dığı kararnameler gayri metru addedilirıe 
kralın gelmesi de gayri mep-u addedilme -

genel affı ilin etmesi dolayısile yüz Yunan 
mültecisi, Pireye gitmek üzere Brendiziden 
vapura binmiflerdir. 

Amerika Kuvvetlerini Arttırıyor 

Her Sene 800 Tayyare 
inşa Edilecektir 

Vaıington, 8 (A.A.) - Ruzvelte ' sene muhtelif tipte 800 tayyare inıa 
verdiği senelik raporda, harbiye baka- 1 edilecektir. 

nı, 30 haziranda zabit ve neferi 111.979 Bu tayyarelerin yarısı eski tayyare-
olan Amerikan ordusunun 165 bine ib- l • • •w 

·~ v d'l v •• b·ıd· . • ı ıerın yerme reçecek ve dıger yarısı da 
ıag e ı ecegını ı ırmııtır. 

Harbiye bakanı hava kuvvetleri timdiki kuvvetleri takviye edecektir. 

hakkında ıu teklifte bulunmaktadır : • Böylelikle memleket bet sene sonra, 
Hava kuvvetlerinin çoğalblması için asgari üç bin modern muharebe tay • 

bet senelik bir plan yapılacak ve her yaresine sahip olmuı olacaktır. 

Acıklı Bir Blinço 
Sinop Yangınında (35) Ev, iki Diik
kan Yandı. 200 Kişi Y ard~~· Muhtaç 

Sinop 8 (A. A.) - Sinop yangınında 35 ev 2 dükkan ve bir çocuğun 
yandığı tesbit edilmit ve yardıma muhtaç olanların da 200 kiti oldu

ğu anlatılarak bunların barınmaları ve yiyecekleri için önemli tedbirler 

alınmııtır. 

Fransada "Ateşten. Haçlı
lar,, Meydan Okuyorlar 
Pariı 8 (A. A.) - Gazetelere verdiği bir bildirikte, Albay de Laro

que, «Ateıten Haç» birliğinin askeri bir mahiyeti olmadığını ve men .. 

suplarının ıili.h taıımadığını temin etmektedir. «Alçakca bir kanun 

projesinin müzakere mevzuu "o1masmm protesto eden Albay hükumetin 

görüımelerde tanıdığı, .. cansızlığı ve hareketsizliği - tenkit etmektedir. 

Albay de Laroque ateıten haçlılar aleyhindeki hareket ve meydan 

okuyuıların her zamankinden daha büyük bir tiddetle yeniden batla • 
dığını söylemi§ ve demiştir ki: 

«Bunun i;indir ki tedbir almaya devam edeceğiz. Bize saldırmak 
iıtiyenler tarafımızdan mukabele göreceklerdir. 

Londra Deniz Konferansı Açılma
dan Önce ihtilaf /ar Başgösterdi 

Londra 8 (A. A.) - Deniz konferansının açılışından evvel Japon ve 

Amerikan heyetlerile temasta bulunanlardan alınan bazı haberler, her 

iki memleketin silah adedi noktai naz':ırından, fikir ihtilafı besledikle _ 
rini teyit etmektedir. 

Almanyada Kış Yardımı 
Berlin 8 (A. A.) - 11 Milli tesanüt g iinii tir. 
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Musolininin Son utku 
Ortalığı Yine Karıştırdı 

Fransız Gazetelerine Göre, Petrol Üzerine Konulacak 
Ambargonun Tatbikına Sene Başı Başlanacak 

Paris, 8 (A. A.) - Bütün gazeteler, dış kabul edilmiştir. Laval ile Sir Samuel Ho- mak üzere Aloisi'nin Parise gönderiJıne..f 
işleri bakanlığında yapılmış olan görüşme-

l den sonra neşredilen tebliğde kullanılmış 
olan (csıkı mesai birliği siyasası >> tabirini 
ehemmiyetle kaydetmekte ve aynı günde 
Musolininin hiç olmazsa şekli itibarile te
essüfe şayan bir nutuk söylemiş olmasın • 
dan dolayı teessür ihzar eylemektedirler. 

Can Sıkıntısı 

ar, Mussolininin dün sabah kendisini ziya
ret etmiş olan İngiliz ve Fransız sefirlerine 
söylemiş olduğu güzel sözleri, vermiş ol-

duğu söylevin yalanladığı mütaleasında 

bulunmuşlardır. Musolini, 16 birinci teşrin 

tekliflerinde ısrar ediyor. Milletler Cemi • 
yeti, bir aylık iktisadi tazyikten sonra bun
ları kabule yanaşamaz. Bu sebepten dolayı 

istediğini de ihtiva edeceği muhakkak olall 
tekliflerin esasını bugün kararlaştı rmalıırl 
muhtemeldir. 

Petrol Ambargosu 

Bourgues, Petit Parisien gazetesinde di- Sir Samuel Hoare'in usule ait tezi kabul 

On sekizler komitesinin evvelce tesbil 
edildiği veçhile 12 birinci kanunda toplaP' 
masına da karar verilmiştir. Ancak ltofllİ18 

Roma yeni tekliflere cevap vermediği tak• 
dirde, petrol üzerine ambargo konulın391 

tedbirinin tatbikı tarihini 1 ikinci karıııl' yor ki: edilmiştir. Bununla beraber Musolininin 
olarak tesbit edecektir. İngilizlerle Fransızların noktai nazar bir

likleri uzun müddettenberi bu kadar kat·İ 
bir şekilde tezahür etmiş değildi. Bu hava 

müzakerata yanaşacağını ümit etmek ge • 
rektir. 

Hayal İnkisarı 

Duçenin şÖylevi, Frannz ve JrıgiliJ 
•iya•alannı kat'i surette biribirine yak' 
laftırmağa yaramıftır. · " ' 

içinde Musolininin nutku gerek Londrada Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesinde, du- Cenevrede Ne Dütünülüyor? 
ve gerek Par iste biraz can sıkıntısı uyan - çenin nutkunun dı" i .. leri bakanhgv ı meha • C t-1 al 

"' ,, enevre 8 (A. A.} - Laval - rı0 
dırmıştır. filinde uyandırmış olduğu hayal inkisarını görüşmesinin bilhassa petrol üzerine ko 1 

Ümitler · ehemmiyetle kaydetmekte ve hatta bunun nulacak ambargoya müteallik teklifler İl ' 

Pertinax, Echo de Paris' de yazıyor: bir acılık olduğunu yazmaktadır. Laval ile zerinde mühim tesirleri olacağı sanılma" ' 
Fransız - ingiliz teşebbüsünün prensibi Sir Samuel Hoaren, müzakerelerde bulun• tadır. 

Çekoslovakyada 
Para Kaçakçıhğı 

Prağ, 8 (A.A.) - Resmi gazetede•· 
§ağıdaki tebliğ neşredilmi§tİr: 

Çekoslovak otoriteleri tarafından 

son aylarda yapılan tel.kilerden a:ıla§ıl· 
dığına göre, Çekoslovak banka kaime • 
lerinin gayri kanuni bir tekilde ihracı 
artmıştır. 

Çekoslovak hükUmetinin döviz hak
kındaki kararlan hu suretle sayılmamış 
ve bir takım tediyat maksadiyle Çekos 
lovakyadan mühim miktarda banka 
kaimesi ihraç edilmittir. 

Bu gayri kanuni ihracatı durdurmak, 
hudut haricinde dolatmakta olan elli 
ve daha fazla korunluk banka kaime • 
)erinin gayri kanuni bir yol ile cumhu
riyet topraklarından ihraç edilmİ§ ol• 
dukları tahminini isbat etmek maksa
diyle hükumet, elli ve daha fazla ku • 
ronluk kaimelerin kanuni ihracını da 
yasak etmİ§tİr. -----

Paria Mülakatından 
Netice Çıkmadı 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
tere ve Fransa, Millet Cemiyeti üyeleri ta
rafından 3 ikinci teşrinde İtalya - Habeş 
muhasamasına sulhperver bir hal çaresi 
esası bulmaya memur edilmişlerdir. Res
mi bildirik, iki devletin, bu sulhperver ö • 
devi büyük bir enerji ile yerine getirmek 

Habeş imparatoru ltalyan Uçaklarına 
Atcı Etti 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 

Yangın Bombaları 
Addisababa 6 (A. A.) - Havas ajan

sının aytarı Dessie'nin dünkü bombardıma
nı hakkında aşağıdaki tafsilatı vermekte -
dir: 

Beş İtalyan uçağı, yangın bombaları 
atmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. Hasarlar• 
da ebemmiyetsizdir. Habeş hükumeti İtal
yanların Dessie şehrinin askeri kuvvetle -
rin tahaşşüt merkezi ve aynı zamanda vila
yetlerle yapılmakta olan silah kaçakçılı 
ğının merkezi olduğu suretindeki iddiala • 
nnı reddetmektedir. 

İmparator Bizzat Uçaklara Atef 

Etti 
Habeş hükumeti, Necaşi'nin bombardı

man sırasında civardaki bir ormana sak -
lanmış olduğu yolundaki iddialara karşı 
da protesto etmektedir. 

Hükumet, Necaşi'nin bombardıman es
nasında mevzi başında kalmış, İtalyan u
çaklarına karşı kullanılan bir mitralyözü 
bizzat idare etmiş ve soğuk kanlılığını, 
sükunun tamamile muhafaza eylemiş oldu
ğunu beyan etmekte ve burada bulunan 
gazetecileri şahit göstermektedir. 

Tigre Cephesinde 
Cepheden ve bilhassa Ügaden' den Ad

disababaya hiç bir haber gelmemiştir. Sa-

nıldığına göre İtalyanlar, bütün gayretle 
rini Tigre cephesinde sarfetmektedirler. 

İtalyanlar Amerikan Haıtaneıirtİ 
Bombardıman Etmemitler 

Londra 8 (A. A.) - Romadan geleli 
haberlere istinaden verdiği bir diyevdeı 
İtalyanın Londra büyük elçisi, İtalyanlatl11 

Dessie' deki Amerikan hastanesini bolll ~ 
bardıman ettikleri haberini yalanlamakta • 
dır. Elçi bundan başka Gondar'ın borfl 
bardımanını da yalanlamaktadır. 

İtalyan tayyarelerinin yakıcı bombalıt~ 
kullanmaları, Habeş askerlerinin kulları ' 
dıkları dum dum kurşunlarına bir muko ' 
bele teşkil etmektedir. 

Tayyareden Atılan Bir Mektup 

Habefleri Kızdırdı 
Addisababa 8 (A. A.) - Bom bardı • 

man tayyareleri bu sabah yeniden DessieY• 
taarruz etmişlerdir. Bombardımanın ziyall 
vermediği temin edilmektedir. Uçaklardıt!l. 
biri, içinde şehir halkına hitap eden şu ınelı.' 
tubun bulunduğu bir şişe atmıştır. 

«Roma medeniyetinin selamlarını, but•' 
ya getiriyoruz. Habeş imparatorunu sel~ 
lamak ve bisküvitlerini yiyip yemedig1 

sormak için geliyoruz. » 
Şehir asabiyet içindedir. Bu mektuhıı' 

Milletler Cemiyetine yollanması istenrne1' 
tedir. 

hususundaki dileklerini teyit etmektedir. 1 1 
Dünkü nutkunda her iki bakanın barış talyada Otomobil le Seyahat Yasak -

yolundaki çalışmalarını hiç te teşvik edi • Roma 8 (A. A.) - İç itleri bakanlığı, Vintimille ıehri ıeyyahlarırtl)t 
yor görünmeyen Musolininin takındığı va- otomobille Fransaya gitmeleri~i yasak etmittir. 
ziyet nazarı itibara alınırsa bu teeyyüdün -==========:e::=-=:!:====~=----==-===========-=-=--""""=____.., 

kıymeti artmış 0ıacaktır. Ortamekten Kayser ide Kalp 
Pariste tasarlanmış olan tekliflerin ile • r 

ride Roma hükumetine bildirilecekleri kuv- ihtiyacı Para Yapan iki 
vetle sanılmaktadır. Bu suretle İngiltere ve 

Fransa, temin edilecek neticeleri Milletler Karşılanacak Kici ır aka/andı 
Cemiyeti üyelerine bildirebilecek ve 12 bi- Y .a 

Kültür BakanlıO. Türkiyedeki 90 orta K ·d · ·· ·· liralar talıP" rinci kanunda İtalyaya petrol ihracı bak - ... ayserı e yeru IJUDlUf muzı 

b mektebin ihtiyacı karıılamadıinnı aöz önü- ederek pıy· a•aya "'U
00ren :ı_: kiti yakalanııııf ' kında alacağı vaziyeti tes İte yarayacak ... • "' "' uu el 

ne almış, gelecek yıl. dan itibaren ilk mektep tır Bunlar Kaysen"nm· Go··ııük· abaU•sifl 1 
delilleri 18 ler komitesine verebilecektir. • m "" 

Anlatma Oldu mu? mezunu elliyi aıan kazalarda ilk mektep • berber oğullarından Mehmet oğlu kuy&ad" 
lere birer albncı smıE eklenerek orta okulun cu Tahir ile Haşancı mahallesinden JJ•" 

Paris 8 (AA.) - Laval - Hoare müla- •ıt• 
birinci sımf dersi gösterilmesini kararlaı • Mehmet oğlu üç kağıt Retittir. KalpıtzaPI 

katı bugün dış bakanlığında saat 16·30 da hnnışhr. Bu usul tatbik edilince gelecek yıl rm her ikisi de yakalanmıf, kalp parıl~ 
tekrar başlanmış, İtalyan • Habeş ihtilafı - • 

95 yerde birden orta mektebin birinci Si• yaparlarken de resimleri alınmıştır. Sıııt 
nın sureti halli hakkında bilkuvve anlaşma · 1 ' 

nıfı açılmıt olacaktır. ların yaptıkları kalp paralar muvaffak " 
basıl olmuştur. Tahrire ait bazı müşkilatın f' 

Den.iZ Ka•alarının muı değildir. Bilhassa kenar tırtıllarınırı. bertaraf edilmesi için müzakerelere devam -.. Jirl' 
olunmaktadır. Önüne Geçilecek nen taklidi mümkün olamamııtı.r. Kalp ............................................................... 

Bir Kaza 
Samatyada Hir Çocuk iki 
Tramvay Arasında Kaldı 

Iardan otuz kadarı yakalanmıthr . 
Ekonomi Bakanhğı son bet yıllık deniz T ç 

kazaları etrafında tetkikler yapmıf, bu ka- ren arpışması ; 
zaların sebeplerini gözden geçirmi, ve bun- Roma 9 (A.A.) _ iki yolcu treni ?il• , 
lara göre Karadeniz sabiJlerinde kuytu yer- l' )<ı po ı yakınında çarpıımıthr. Şimdiye _. 
ler hazırlamak gibi tedbirler ahnmasını ka- d b. .Jş "' ar tes ıt edilen kazazedeler arasırıP 
rarlaştırmııhr. ölü, 50 yaralı vardır. 

Ereğli Şirketi de 
... fi af ın Alınacak 

Suikast çil erin 
Muhakemeleri 

A.lman milletinin giriştiği okış yardımı 11 ha-

Dün akfam Etyemezde bir tramvay ka -
zası olmuş, Hüseyin adlı 15 yaşında bir ço
cuk Etyemezde ters taraftan ve yürürken 
tramvaya atlamak istemittir. Bu arada mu
kabil istikametten ba§ka bir tramvay gel • 

ia ne halktan toplandıktan sonra H"tl · 1 er mif, Hüseyin bu iki tramvaylD arasınCla ka-
Ereğli kömür şirketinin iılettiği kömür o

caklarınan hükumet tarafından satın alın

masına karar verildiği ve Franssz tirketi ile 
müzakerelere baıla~dıjr haber verilmekte
dir. 

Ankaradan bildirildiğine göre Atalu: 
ke karşı sÜikast hazırlayan maznunların fl'1 I' 

hakemelerine yakında ağU' ceza ınab~e:İ"' 
sinde başlanacaktır. İddia makarnanın id 
namesini hazırladaiı ıöylenmektedir. 

·eketinin en mühim noktasını teşkil etmİ§hr. iane toplıyanları başbakanlığa davet ederek larak ezilmit, batından ve kollarından ağu 
~-800 iane toplayıcı bugün Berlin sos -ı kendilerine, kıs yardımlarına sarf edilmek surette yaralanmıthr. Hiileyin Cerrabpafa 

yal ve medeni mefk.uresine müracaat etmi~- üzer!', rt'i" ' ·: rı 1- ·~ :-ı · ' ı~ ~ . .. ..,,.,...,.· .;., '· .. ~•ı:t .. 0•İnp k,.Jdırılmı~hr. 
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Spor 

Dünkü Maçlar 
Galatasaraylılar Rumenlerle Bera· 
bere Kaldılar. Beşiktaşlılar Da Güneş 

l'akımına 2 - 1 Galip Geldi 
Romen Takımı Dün Akşam Şehrimizden Ayrıldı 

. Makine, Galata nlahmında lıurulmUf oaziyette 6Örünüya 

Fenni Bir Buluş iddiası 

Makinist Mehmet Kemal 
Makinesini Kurdu 

O, Sahillerimizde 20 Bin Beygir Dere
cesinde Kuvvet Elde ~diJeceğine Kani 

Buıün, yann aftan istifade ettilderi için memleketlerine dönmek emrini beki .. 
ye.• mülteci Yunan zabitleri; ,elarimizde vakit seçinneie çabalıyorlar. 
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TÜRNLER 
ROMA KAPllARINt 

SON POSTA 

inip Binme 
U•ulü Tatbik 
Edilebilecek Mi? 

S.yfa 9 

j ___________ B_o_r_s_a_d_a __________ ~I 
BU HAFTA 1ÇJNDE 

NELER DUYDUK? 

Tel. 

zmir Süra't Postası 
Yalnız bu haftay~ münhasır 

olmak üzere 10 birinci kinun 
Sah günkü l.zmir ıür'at yolu 
postası yapılmıyacaktır. «7748ı> 

Trabzon Yolu 
lzmir vapuru 1 O birinci kanun 
salı günü 1&&t 20 de Ri.ze'ye ka· 
dar. <(7716» 

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

Yurdumuzun nefis me;rva usarclcrıl• 
hazırlanmıttır. Mümuil Avrupa muı • 
tahzarJannı aratmayacak mükemmeli • 

ycttcdir. 
Hazimıizlifi, muannit inkibazları Kİ • 

dcrir. f cvkalidc gazozlu olduğundan 
yemeklerden ~ara ferahlık verir. 

Tilrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimd "ye k tdar bin.erce kit yl zeıgi ı etmiıtir. 

2. el Ketlde 11 1. el Klnun 935 dedir. 

suyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 

( 20.000) liralık bir mU'<Afat nrdır. 
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Muvaff akiyetin 

RADYOLiN 
haboratu \ arlarda insan diılerl 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

sırrı 
-· 

Bir yandan diılerl beyazlabp leke ve 
kirleri izale eder, dlılere tatlı bir par• 
laklık verir, nefeıl tathlaıtırırken diğer 
taraftan dlı etlerini de tedavi eder ve 
kuvvetlendirir, dişlerin en büyük düş
manı hamızlarla mücadele eden tükrü
§'ü çoğaltır, mikropları öldürür. 

RADYOLiN 
kullanınız 

. . .... . ~ 

, ... ' ...... . ... . . 

Türkiye 

Seker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Eskiıehir Şeker Fabrikaımdan ve lzmit yolile denizden 1936 
senesi zarfında İstanbula l'etirilecek tekerlerin nakliyesi 21 ilk.ki· 

nun 1936 cumartesi ıünü saat 11 de Şirketin lstanbulda Bahçe. 

kapıda Tat Handaki bürosunda kapalı zarf usulile talibine ihale 

edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 

Burnunuzun par.1 
1tarel parlayuD dur

dulunu sız deill 
o s6rQyor ••• 
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Kari llelctdltın t: [ 
Milli Müessese- ~-::---------

l __ ..J 
BiBAYB 

İngilizceden 

/erimiz Ve 
Halkın Dileği 
Cumartesi günü matbaamıza. Vezneci· 

lerde, Şen iş komisyon evi sahibi Muam • 
mer T oron müracaat etti. Bu zat, 1 19 li • 
ralık bir havale muamelesi için iş Banka· 
sına müracaat etmi§. Veznede zorluk gör -
müş. Bilhassa ( 7) numaralı gişenin göıı -

terdiği kolaylığa mukabil ( 6) numaralı 

gi enin durumundan müteessir olmuş. sevi· 
len. çok rağbet gören milli bir müessesedt· 
böyle bir vaziyetle karşılaşmak bizi inciti· 
yor. diyor. 

Son Posta: Bir sui tefehhüm eseri oldu
ğunu sandığımız bu hadiseyi kaydederken 
bankanın bütün aJakadarlanna gösteregel· 
diği büyük kolaylıkları yazmayı bir vazife 
bildik. Bunun her halde tekerrür etmiycce
ğinden emin olabiliriz. 

• 
lsfendiyar Oğulları 

Bahsi 
Filyos • Irmak hath baflıklı yazımızda 

Çerketten bahsederken İsfendiyar oğulJarı
nın torunu olduğu söylenilen birinin ismi ve 
bunların oturdukları evin de sözü geçmiıti. 

Manisa orta okul tarih ve coğrafya öğ -
retmeni Çerketli M. Çağatay gönderdiği 

mektupta bu zatın İsfendiyar oğullarından 
değil, Hidayet oğullarından olduğunu, Hi
dayet oğuJları ile İsfendiyar oğlları ara -
sındaki karabetin birbirlerine kız alıp ver· 
mek suretile baıladığını bildirmekte ve 
evin de 52 yıl önce Sait adlı biri tarafın -
dan 'inıa ettirilmit olup lsf endiyar "oğulla
rına ait olmadığını yazmaktadır. 

HOKKABAZIN MAHARETi 
- 3 - sen de ne olur ne olmaz diye peşin iyi-

E~:elki gün_!cü ve dünkü kısımların ce bir yıkanmak istiyordun, dedi. Arçi 
hulasası: somurtarak: 
Hokkabaz Mander epey zamandırki 1 B · · Ea 
• t k'l · t" ı ·abat 1 k . . - en sızı tanımıyorum... vap· 
ıf en çe ı mtJ ır. stir e me ıçm ] . . . 

k"ld'" · k" k" b' h arımı verınız, dedı. çe ı ıgı Of une il' ıece yarası ır- ı K . . .. . . 
sız girmittir. Mander, bll'sızı cürmü f .. omıser uzandı, Arçı nın elbısele-
meıhut halinde yakalammıbr. Telefo- 1 rını aldı ve alı.şık parmaklariyle ceble
nun tellerini kesmiı, Manderin taban· I rini .. karıştırmağa başl_adı. Sani? ~an: 
casının kurıunJarını çıkarmııbr. Nite-

1 
der ın hokkabazlıktaki meharetı, tıındı 

kim bir bava neıreden tabancaya komisere intikal etmişti. Banyo hade
Mander hll'sıza çevirdiği zaman, he - mesinin hayretten dört açılan gözleri 
rife hiç bir fey olmamlfbr. öniinde Arçi'nin ceplerinden birer bi .. 
Hırsız, ev sahibini bağlayıp evden rer altın madalyeler gümüf madal· 
gülerek çıkarken Mander de onun 1 y l b" .. .. k

1 

tli altın on ar ve ır suru ıyme ve 
arkasından kıs kıs gülmektedir. .. .. k d 
Ç .. nk.. h d alolb b" gumuş eşya çı ar ı. u u ll'sıza a aın ır oyun K · 

apana tutulan hırsız, bu eırada 
oynamııtır. 

Ertesi sabah komiser, yanında iki po- süklüm, püklüm bir havluya aannmış-" 
)isle Londranın atağılık mahalJeJerin- tı. Hay·ı·tle: 
deki banyolara &r8fbrmağa çıkıyor • - Nedir bu başıma gelenleri ••• Ne 
lar. oldu benim suratıma böyle: 
Bu mahaUelerdeki banyolardan birin· Diye sordu. 
de bir adam yıkanmaktadU". Onu dı- Komiser gayet lakaydana: 
f8rı çıkarmağa çalıfıyorlar. - Sana söyleyivereyim Arçi, een 

Banyo hademesi ağzını anahtar karşındaki adamı pek hakir gÖrmÜf• 
deliğine yaklaştırarak: sün. Mister Mander, evvelce, aahnede 

- Polis! ... diye bağırdı. çabucak tebdili kıyafet etmek için 
içeriden boğuk bir küfür aksetti. kullandığı tabancayı senin üzerinde de 

Su şakırtıları birdenbire kesildi ve or· denemiıŞ. Senin çocuk oyuncağı zan
talığa derin bir sükunet çöktü . nettiğin 0 tabanca, bir insana çcvriliP. 

Komiser hademeye dönerek her ka-
te tetiğine basıldığı vakit göze görün

pıyı dışardan açan bir anahtar bulun-
meyen bir gaz neşretmekte ve bu gaz 

ması lazımgeldiğini, o anahtarı getir-
da o insanın suratını, işte tıpkı ecnin 

mesini emretti. Hademe mütereddit 
suratın gibi muvakkaten yeşile boya

bir vaziyette: 
maktadır ..... Ne ağzını açmı~ öyle ap· 

- Fakat efendim ... 1f tal aptal bakıyorsun} Haydi giyin de 
- Faka ti makati yok. Bizim, tam 

Bakımsız Bir Sokak merkeze gidelim. Bu kıyafetinle eski 
bizim aradığımız adamın, Arçi'nin se-

Semtimiz Nişantaşının giiz~l bir yerinJe bir Yunan heykeline benzediğini zan• 
ve Vali konağına yakındır. İslanbul yolla- si, dedi. nediyorsan aldanıyorsun ..• Dedi. Hır• 
rının yeniden tamiri düşünüldügvü bir sırada Bir dakika sonra banyo dairesinin k b d l 

1 sız büyü ir en işe i e: 
bizim sokağımızın bundan hissedar olma· kapısı açılmıştı. çerideki müşteri baş-
sını dilemekteyiz. tan aşağı sabun köpüğünden ibaret bir - Bu, boya ne kadar zamanda Çl" 

Pangaltı, Harbiye ve Cabi caddesi gibi yığın halindeydi. Komiser büyük sün- karmış acaba? diye sordu. 
kamilen parke veya asfalt olan civar mu- geri musluğun altına tutup ta herifin Komiser gülerek: 
hit bizim sokağın çamuru ve tozile kirlenir, yüzünü silince, sabun köpüklerinin al- - Vallahi ben de lyi bilmiyorum.ı 
temizlemek için yapılan masraflar boşa gi· tından, hiç görülmemit renkte bir çeh· Kodeste bulunduğun müddet zarfında 
der. re meydana çıktı ... Yeşil, ham elma inşaallah zail olur. Mander, bunu ~' 

Dileğimiz tudur: yeşilinde bir surat... Komiser gülme- karmak için hususi bir ilaç kullamyor" 
Sokağımzı bu harabiden kurtarılıp, hiç gv e başladı: muş amma, adamcağızın klğıtlanni 

olmazsa yeni baştan tamir edilmelidir. 
Nifantapnda Kuyumcu irfan - E... Azizim Arçi... Şimdi ra- o kadar altüst etmişsin ld bunun re 
Sokağanda Nuri hat banyoda oturuyorsun an;ıma biraz çetesini bir türlü bulamadı 1 dedL 

"' Balıkla Haıtaneıi Mü-
düril Diyor Ki : 

(Baı taralı I inci yüzde) 
zamı hakikate uygun olmadığından a11ağı

daki şekilde düzeltilmesini dilerim. 
1 - Balıklı Rum hastanesine Sıhhiye 

Vekaletinin emrile değil, İstiliyanos Kö • 
mürcüoğlunun riyaseti altındaki eski heyetin 
hekim azalarının inhası üzerine mayıs 1 9 3 5 
tarihinde müdür olarak tayin edildim, ve 
yüksek Sıhhiye Vekaletince tayinim tasdik 
buyurulmuştur. 

2 - Ke:ıulik iki şef doktorun hastaneden 
uzaklastırılması ne yüksek Vekaletin emri, 

sonra da kodese gid~ekain... Galiba - S O N -

VIM bulaşık yerinin yağh plsli~
lerinide temizler. 

Nice bı11nlar genç ·ve 
gQzel olmalarına raamen 
erkekl~rln kendiler l n e 
ba' bile çevirmedikle
rinden mı'yusturlır .... 
Sebebi meydanda : 10~· 
terinin parlaklı~• devam 
ettikçe hoşagıtmlyecek
lerinl h&li anlayamıyor

tar. L. T. PİVER 'in 
• ve ne de benim teklifim üzerine olmuştur. 

~ 

MATITE 
~ellik pudraii" talksızd1r ve •İzi bu tehlikeye karşı muhafaza 

r 
Ub beraber, her vak.it mat kalacak bir çehre de te'min eder. 
MAT 1 T B mattır çünU terkibindeki berşey mattır ve eşsiz bir 
Utıılk kabiliyeti vardır. 

Pıtfam~ri L. T. PIVER A. ş_. lstanbul Şubesi 
Şltll Ahmet Ser ıouk No. 56 . T elet on : 43044 

ve Sanayie 
Iıtanbul Ticaret vo Sanayi Odasından: 

Bazı sokak ve cadde isimlerinin ve dükkan ve mağaza numara· 

larmın deği!mesi yüzünden tiicarethanelerin adresleri tebeddüle 

uğramaktadır. Odalar nizamnamesi mucibince tüccarın kayit ve 
tescil beyannamelerine yazdıkları malfımattaki her türlü değİ§İk

liği Odaya bildirmeleri mecburidir. Binaenaleyh erbabı ticaret ve 

sanayiin posta ve telgraf adreslerinde, isim ve töhretlerinde ve 

nev'i İ§tİgallerinde ve sair hususattaki her türlü değişiklikleri pey· 
derpey vaktinde Odaya bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

. ~ ~ l -

Dr. BTBM 
C •••• ~ •. 11 9'eçı Ö.en apartaına•ı TeL !20ll Ev. KaclulJy 8.daarlye ileri aoiuk Te:. 6071 9 

Hususi hastaneler kanunu ile bu hekim
lerin her gün hastalarını ziyaret etmeleri la
zım gelirken bu mecburiyetten kaçınmak 
istiycrek yüksek vekalete vaki olan şahsi 

müracaatları da reddedilmis olduğundan 

heyetten iki ay mezuniyet alarak mezuniyet 
müddeti hitamından hayli zaman geçtiği 

halde vazifeleri başına gelmemişlerdir. 

Hastaneıni:tin heyeti idaresi bu durum kar-
şısın<l,a hastalarını terketmis olan işbu ef
leri müstafi addetmiş, yerlerine başkalarını 
tayin etmistir. 

3 - Ben hastane heyeti idaresinin kanu
ni çerçive altındaki emrü kararlarını İn • 
f a;oa memur olduğumdan rehberim dayma 
heyeti idare, ben ise icraya muvazzaf me
mur olduğumdan bunlara aykırı yazılan be
yanatın muvafık olamıyacağı bellidir. 

4 - Tecavüz meselesine gelince, hadi
se) e adliyece vaziyet edilmiş olduğundan 
sonucunun beklenmesi daha münasiptir. 

1 bu yazının değerli gazetenizin nyni sa
hifesinde derç ile tashihini hürmetlerimle 
ri<a ederim. 

Balıklı Rum Hastanesi Miidürü 
Dr. İ. Petraki .............................................................. 

&o11 Posta Matbaası 
Neırlyat MldtlrG: Selim Raııp 

Sahipleri& A. Ekrea, S. Raııp, H. Latfl 

I J 
11-V 817•033 fi 
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Bir Sarar 
Facıuı 

9 • 12 • 935 _ 6 _ Yazan: ••• f. 

Pavla; Nuri Beyin, Kendinde, Maziye 
Ait izler Aradığını, Sanıyordu 

.... ::·~~'. al~a bineceğôz. Evveli U.- Nuri, bu mektubu 7azclddoıa _..., 
,, •• kotkune .,de,.k <Wada bör - ;... 1ıör sarla koyank ..m ...,..ı.. o-;. 
.... ıız. Sonra da, Bentlere kadar giderek, dö- ne de tU adresi yazdı: 
I ~fte. sahil tarikile avdet edeceiiz. Nasıl?.. (Büyük Karargahı urqumi Yaverlerin-
11 hır program değil mi?.. den, Binbaşı Hilmi Beyefendi.) 

- Çok iyi, efendim. Ve sonra; zile bastı. Gelen emirhe-
ti) -:-- ~ahusus siz, böyle kalabalık at sezin- rine: ermı çok seveniniz. - Mehmet! •• Bu mektubu al. ita• 

- Evet, efendim. rargahıumumiye git. Hani bizim bin· 
_ - ~u gezintiye, Kont Denedik ile yeni ba~ı Hilmi Bey yok mu 1 •• Ona yer • 

.. •etres d . f k ., 1 
e lf ıra eaecek. Dedi. Mehmet, aldıi• emri tekrar 

etti: 
tir~ Şimdiiii .• Siz, Tokatlıyana haber ve • - Efendim!. Bu mektubu alacağım. 

sınız. O gün ·· 1 b. la A • • • H • lJ , guze ır çay azırlaaınlar. karargahıumumıyeye gıdeceğım.~ anı 
ZUn saatlar at .. r· d la ~ ~ ' us un e yoru caiız. Acı· bizim Hilmi Bey yok mu?. Ona yerece· 

do ~gız. Onun için, içleri bol bavyarh ..,.. jim. vıçler yap~ınlar. - Amma.. Bizzat, kendisine yere· 

BT cekıin. 

16 
:- . '•nm; m"akbsmndU". Allan, ı.ı. - Effl, ef•ndün. Zal•n"'• -.ı;.in• 
pqesaz .. ok cnizel tım· tt" • - 1 • • d • • ... •- ar e ırır ve eger en yereceiim· 
e~~yıce temizletirsiniz. Ben doru ata bine-~ .Şarlolu, al ala b;ndmiz. Babauna Mehmet. -• ."dunlarla ~d .. bü~~ 

• kırı veririz; olmaz mı?. kar çıkmaz, Nun Bey kendısinde 
- Olur, efendim. :rük bir ferahlık hiuetmifti. 

lı:eaı-· ~ont, eski atına metresini ),indirecek, * 
~ı de Halepten yeni getirttiii ata bine-eelunlf. Bakalım, ıu atı da ·· •. .. H - Al bakalım, Hofmaa. O. .., Ya• 1aak IOl'anD.•• aaa, L-L b" •k ınız, az kalsın unut d Vak A gonı- ır veaı a. Jto ı uyor am. ıa 

nt, Avusturya karargahınd iki i1illh - Yatasın, preD•· 
t&vari alacak ama siz d k an ~L• ha be - Ne?.:.Yqaaın, prena 111if .. Bravo 
ı·· ' e, arargana r 

0 ndeneniz, bir kar ıil~Llı .. . tirt• sana, kaba herif ae.iz ,... an auvarı se • • - Ya, ne demek Jazımgeli1ordu. 
'-1 - Ef~di ~azretleri !.. Karargahta, za • - Yaıa•ın Pavla ... 
'İf kaç suvarı var. İhtimal ki onlar da va· Hofman, bir kahkaha attı ı 

ede... y P _. ! 

C 

- aıasın, a·~na ... 

-anım ifı·ı Cit ' vaz e en o up ta, ne olacak? Diye bağırdı. 
' turaya.. Gel buraya... Dütman kapıya lelınedi ya? Bır· .nn. d zif •tm - Hiç sülme dostum. Anlıyorum ki, 

• · · · ·-·· e va eye gı e-~erainler .. . Yanımızda adam olmazsa zengin oldukça, kabalığını da o nia-
oLnaz, maliım ya ıid -· • 

1 
' bette arttırıyoraun. iki sene enel, fa· 

lft-~·• ' ecegunız yer er, ta • k. b. • • f .k d h .k --mue tenha. Ne olur ima ? s· L- ır ır tııecı esna 1 • en, a a nazı • 
L.ld ,neo z •• ız,..- • 

e kararsiba hab r ·· d • • H. ı tın. lba--- e son erınız. ıç o • .\b:;:'.; bet alh süvari ,.ı;..ı;mz.. ŞDndilôk - yapma, iM .......,. 
lairaz . ~marladık. Ben hareme gideyim de, -Yapması, yar mı?. Baksana. Ve-

ıaürabat edeyim ·k ı· 1 1 • aı ayı e ıne a ır a maz, yafaaJD prens 

Y _ * d;,_,. oı.uo•-- -

)SON 

950 gramhk a•ballJ 

TURYAC aaf, hasmı kolaJ .e Witla ,.._.kler 
için bllaaılan .......... lair nebati m•tHla yatıdır. 
Çek Wareli olup. alet tesirila telNJJ-ur edecek hiç bir 

•..W.Ji wdatm dqiWir. 

K...li amulA.jııeııla Wr kaç aJ taae olarak •uhaf as• 

ediJebilir. 
Saf aebati TURYAC ile pifirilea ~emekl• çok le:uetli 

olur. 

TüRı<iYE YAG VE MAMULATı 
SANb.Yii LiMiTED ŞiR~E Ti 

ıstanbul • ızmlr 

- -

, Sayfa 11 

.. aı,. ••er Nun Bey de odasma ç•kildl. maharetleri• •Iİn• ı•ld;iüü Wr ..,,;y• 
illl)dınijddet, dalgın ve düıünceli bir olıun, dütünmüyoraun • Muhterem 
lo e, atalı yukarı l'ezindi. Ve prens hazretleri; bu kağıdı, artık o fe- (tiİ 
,.._ ıı .. a, kararını verdi. Derhal yazı ri aönmiif gözlerinin hatırı için takdim 
ll&aaın1n ba • . • • • tına aeçtı. etmedıler, :zannederım. Eğer tU zavallı 

Hem kendisi ıztırap çekiyor, 
.. -

•• 
d Şımdı tu satırları yazıyor; yazdıkça Pavlacık olmasaydı; deiil bu kağıt 
il kalbindeki acı, bafifleyordu: parçaauıı almak, prenaİD en küçük bir 

Aziz karde§İm, iltifatına bile nail olamazdın. 
> Hup, bütün man&,;yle fed b;, oafha· ffofman, eHncWri k&tub. dDd .. tlo 
ıe' ıiriyor. Bütün arkadaılanm, cephe· cüzdanına yerlettirdikten aonra, senç 
,:de kan ve alet dalgalan ua•mda yü· kadmı omuzlanndan yakaladı. Hafif 
..,'0 '· Halbuk; ben, bu<ada &hl b;, ,.. hafif oanarak iki tarafa salladı. Sös
.:ı Y hayatı ya11yorum. Bundan dolayı vic· lerine bir çocuk tiveai vererekı 

ıız ıyor. - Aman da, PaYla. Canım da, PaY· "'nırn 1 ' 
it lıtirham ederim; beni bu zilletten la .• Hoplala, hoplala. •. Hopla.·• 

.:';:'" Bütün kuvvet;n; ,.,fcde<ek ı,.,,; Dip pka~ batJa<lo. 
;/ ele.den b;nne aönde<t. Bu benhn Pavla, iki elD• Hofmamn röioüae 

an büyük b • ı A f 1 • d J. b ır utu o acaktır. Sabırsızlık· dayan ı. 
le,· u lütlunu bekHyornm. Muhabbetle söz- - şu.ıı; alaJ'I lıorak. ŞID'AP br-ınden ·· · · d • 1 b. ·ddA k operım, azız karde~im. tıma otur a, aenın e ıras cı ı onu· 

Şehzade Ali Elendi Hazretlerinin tallm. 
yaueri, yüzbaıı Diye mırıldandı. 

~__,~a---~--~N~ur~ı~·---------------------------(Ar--r:kli9~-yar--)_. 
;& ' 

, , 
KiSi • 

KUL r 

TIRA~ 
BIÇAGINI 

Baı a~ralan in· 
pnı iıinden ala- ı..A.tl -~'O 
koyar. Ve vO- J--ı • 
cudunuıda ufak bir ağrı bia&•· 

deraeniz derhal bir lra .. 
NEVROZIN 

ahnız. 

Bur... ..bunu H nya 12 adıUik 
kutularda 1atJlır. 

Gayet mUhlm 
SUllD& aabUDOll111l kokulu bir 
pb\ID ol•JIP tabii kokulu n 
em..W• olntt• herı•J lolo kolla-
111ıaa bit n •bUDU olduğunu, 
bllbaı• iT Jıacbo}analD 4ikkat 
nuarlarına ~· Bir Morllb• 
ılıl ikna& k&fidlr. Bum• •bunu 
TURAN mamulAtıııdaııdır. 

Hem de başkalarını 

Devasız bir dert mJ_. 

Hayır, Birkaç kaş• 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

IRiPIR 
Btitün ıztırapları dindirir. 

Dlf, •d•I•, bel •lr1larıaı, l9Utmekten ınUteveHlt 11sncı 
ve eızll•rı keser, Grlpe1 nul•r• ller" çok •l•s ~ rdlr. 

nı t lıallll 

ORIPİN: 
Radyolia dıt macunu fabrika:ttma 
kimyqerlerl wafıodan imal ecülmekte4ir· 

- Jıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: r 

Beyoilunda eıki Caddeikebir yeni lıtiklal caddesinin en İ!lek ve 
,erefli bir yerinde bulunan ve balen Galataıaray poliı merkezi olanll 
kullanılan 277 numaralı kigir bina ile altındaki dükkanlar parası pe
ıin ve nakit verilmek prtile 91482 dokıan bir bin dört yüz seksen iki 
lira muhammen bedel üzerinden 30/12/935 pazartesi günü saat on be e 
kapalı zarf uıulile aablacaktır. lıteklilerin 6862 liralık teminat mek • 

tuplan1e teklifnamelerini ıözü ıeçen gÜnde aaat on dörde kadar elki 
defterdarlık binaıında toplanan lromiıyon baıkanlıjına vermeJ ri. 

uM.» u7472>ı 
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Mevsimin ah eseri 

YENi SALONU 
VE 

EŞSiZ RADYOLARI 
Galatada, Voyvoda caddesi 17 No. J ENER AL Han 

535 
16 • 2.000 metro 

her dala• • 

45 
16 • 2.000 metre 

her dala• 

p 22 
16 - 2.000 metre 

her dalaa 

6 l..imba 
AkUmtllit6rll 

~~ TÜRK PHIUPS UMITED ŞiRKETi • lstanbul, Galata· Frenkyan Han. Telgraf: PHIUPS. ISTANBUL ~"":il 


