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Sayımda B• Jk 
Güçlükle ır İ 

Karşılaştınız Mı? Trakya Enspektör·· ile Konu tuk • l • S tırla 
Dün, hnftalardnnberi dillerde gezen a ım er ın 
sayım günüydü. Eli çabuk ve gözü G • 

1 
D k Yeni SUr'at Katarı 

açık kimseler ara!lından seçilen faal en era aA zım ı·rı· Derecesı· !stanbuJla Ankara arasında yeni 1ıİt 
memurlar, bu mühim vazifeyi müm- Jıt 
kün olan en kısa zamanda sona er- sür'at katarı ihdas edilmektedir. 

dirdiler. Haftalardanberi muhtelif va- A_ 'nlatıyor katar salı günleri !stanbuldan 9,~ ~ 
ıııtalarla halka, memurlara kolaylık L""\. Liıte, Adliye Gazetesinde Ankaradan da çar§amba günler• 1~ 
göstermeleri öğütlenmişti. Diin bir ya- Çıktı da hareket edecektir. Katarda birioclf 
zıcımız, sayımı yapan memurlardan 
h ı ·1 .. .. ... 1 d h lk T k y k d r· k. f B 1 kt T ikinci, üçüncü mevkiler bulunacaktıfo azı arı e goruşmu,.. on ar an, a ın ra ya 8 10 a D 1•a U aca lf üze Bakanlığı 2556 numaralı ha-
bu öğütlerden istifade edip etmediği- y * * * 
ni öğrenmek istemi§tir. Yazıcımızın kimler kanununa göre hazırlattığı ha- DUyunu Umumiye Kornl•.,t 
bu münasebetle sorduğu yukanki sor· (Baş tarafı birinci yüzde) j kom~u memleketlere yapılan peynir kimlerin v~. müddeiumum. ileri.n terti··· o·· . k . • ve _.,. 
guya aldığı karşılıklar aşağıdadır: l . . k 1 sıralarını go t t l dl uyunuumumıye omıserı 

Bunun için Trakyada bu işe önem veri- ihracatının arttın masının temını a • 5 eren ce ve ı a ıye cerı- r· .. Al. R b .. paril' * d ·1 t · · B 1. 1 h~ı_· · ınans muste§arı ı ıza ugun 
Galatasaray kulübünden Rıza Kurt: lecek, halkın bu husustaki bilgisini art- rarlastırılmıstır. esı e neşre mıştır. u ıste er ~ım • 
Sayımda, şikayete değer güçlüklerle kar-, tırmak için de Edirnedeki ipekçilik ~rıcıh~ lerin ve müddeiumumilerin derecele -

ııılaşmadık._ Hatta birçok evlerde, soracağı- mektebinden istifade olunacaktır. rine göre yapılmıştır. Dördüncü dere-
mız suallerın cevaplarını hazırlanmış, yazıl- Trakyada arıcılık, üzerinde önemle cedeki hakimler terSi listesinde ağır ce-
mış bulduk. 1Trakyanın muhtelif yerlerinde kozalar durulacak bir mevzu halinde görül - l 

za reisi Ahmet Suat sekizinci, stanbul 
Fakat ben, bazı ııemtJcrdc, bazı evlerin için kurutma fırınları yaptırılacaktır. ~üştür. Trakya ovalarında yetiştirilen 

yazılamadığını sanıyorum. Çünkü mesela Turizm ı,ı rl ticaret reisi Memduh altıncı ve beşinci 
bir memuru, filan mahallede, filan ııokak- bal, koku ve lezzet itibarile emsalsiT dereceden de İstanbul ihtisas hakimi A-
ta, filan numaradan filan numaraya kndnr Trakyada turizm noktai nazarından bir meta halindedir. Fakat bal pek ip- t f 12 · · ·· t t•k R (IS) 

ı ıncı, mus an ı amazan 
olan evleri yazmakla tavzif etmişler. Ora- çok önemli anıtlar vardır. Bunların tidai bir şekilde ve çamurla sıvanmış uncu ve altıncı dereceden de İstanbul 
dan ötesini de bir başka memura vermişler. h J d } k d A 
Evlerin böyle memurlara taksim edildikleri yerleri tesbit edilmiş, ihmal edilmiş o- küfelerle İsti sa e ime te ir. sri va- icra reisi Ali Kemal ikinci, ikinci tica-
noktalnrdaki bazı numaralann kontrola ragw - lanlar bulunmuş, temizlettirilmiş, gu·· - sıtalarla yapılacak istihsalin bugünki.i t l ·ı H kk ·· ·· ·· M re azası smaı a ı uçuncu, us-
men, sayım dışında kaldığını sanıyorum. zel bir surette muhafazası için icap e- istihsalden bir misli daha fazla olacağı t f F · d'" d" ·· b · · h k k · 
B k l d. b d fi a a aız or uncu, ~ıncı u u reı-

u zannımı uvvet en ıren azı teaa ü er- da gözönüne alınarak köylüye fenni şe- 1 . Ah t KA be . . lm 
Je karşılaştım. Çünkü memurlar, kendi kfı- den tedbirler alınmıştır. T rakyada bir sı me azım şıncı sırayı a ış-
ğıtlannda bulunmıyan. numaraların, diğer de müze tesişi düşünülmektedir. Pe - kilde arıcılık öğretilmiye b~lanılmış, lardır. 
arkadaşları tarafından mutlaka yazılacğı- rakende bir şekilde, ötede beride harap fenni kovanlar yaptırılarak nümune o· 
na kani olduk in için, bahsettiğim yerlerde l k b l 1 b larak dagw ıtılrnıştır. Daha da birçok fen-

----· 
o ma ta u unan eser er ir araya top-

henüz sayılmadıklannı söyliyenlere alaka ni kovanlar yaptırılacaktır. 
göstermek lüzumunu bittabi duymamışlar- lattırılmaktadır. 

Hünkar Hamamı 
dır. Bir Trakya rehberi yaptırılacaktır. OzUmcUIUk ve meyvacıhk 

* Kazım Dirik bu işin de esaslarını hazır-
Topkapı Sarayındaki 

Trakya üzümcülüğü ötedenberi pek Hamam Açıldı Sayun memurlanndan, Mardin saylavı 
Necip Bey mahdumu Celal: lamış ve müzeler müdürü ile bu husus- ileridedir. Fakat ürünün istihlaki müş- T opkapı sarayında eski eserlerin teş-

- Sayımda bilakis, tahmin etmediğimiz ta temas etmiştir. Trakyada turizm işle
kolayhklarla karşılaştık. Bittabi, tek tük rinin tanzimi için Edirne • lstanbul as
rastgeldiğimiz güç mernm anlar muhatap-

külatı vardır. Köylü üzüm ve bağ işini hirine devam ediliyor. Şimdi de harem 

birçok mıntakalarda lüks olarak telak- dairesindeki m~hur Hünkar hamamı 
ki etmektedir. Bunun sebebi ürüne is- açılmıştır. 982 yılında ikinci Selim za
tihlak temin edilmemiş olmasıdır. Bazı manında Y?pılan bu hamam çok nefis 

mıntakalarda da üzümcülük kavun ve bir san'at eseridir. Hamamın altı kub

karpuzculuk gibi besleyici bir halde - besi vardır. Ayrıca hamamın mermer 

dir. banyo havuzları, sıcak ve soğuk suyu 

lar hariç ı falt yolunun da bir an evvel ikmaline 
Kendi hesabıma ben, güçlükten ziyade çalışılacaktır. 

Karabetle karşılaştım. Meacla içinde en az Mand1ralar ve peynlrclHk 
altmış ki§i bulacağımızı ıandığımız saray 
gibi evlerden Üç kişi çıktı. Ve içinde iki ki· 
tinin güç sığabileceği küçücük kulübelerde 
iki düzünelik ailelere rastgcldik. 

* Sayım memurlanndan ve üniversite tale-
belerinden Feridun: 

- Bence, sayım memurları içinde güç
lük çekenler, kadın memurlardır. 

İçlerinden güzelce bir bildik: 
- Gittiğim birçok yerlerde, diyor, ko· 

nuşmayı uzatmak için icat etmedik lakır
dı bırakmıyorlardı. Hatta bir evde: 

- Keşki, diyorlardı, yüz misli kalaba-
lık olsaydık ta üç gün, üç gece burada ka
lıp saysaydınızl 

Umumi evlerden birinde de garip bir şey 
olmuş. 

Senelerdenberi hizmetçilik eden ihtiyar 
bir kadıncağız, sayım arifesinde ölmü:ı. 
Kadınlar: 

- Zavallı, diyorlardı, tam adam yerine 
eayılarağı sırada öldü. 

Eğer sorarsanız, bu kabilden, sayılmı -
yacak kndnr bol, hazin ve garip sahnelerle, 
cevaplarla karşılaştık. 

Faknt müşkülattan şikayete kalkışırsak 
nankörlük etmiş oluruz. 

Bir Otomobil l<azası 

Trakya mandıracılık ve peynircilik 

bakımından en verimli ülkelerimizden 

biridir. Şimdiye kadar pek çoğu Ya -
hudilerin elinde olan mandıralar gelişi 
güzel idare edilmiş, iyi mal çıkarmak-

Trakya bağlarında yetişen nefis ü- ayni zamanda akıtan altın yaldızlı mus
zümlerle Trakya ovalarının yetiştirdiği luklar ve mermer divan çok mükem ~ 
nefis kavun ve karpuzlarımızın Avru- meldir. 

paya ve sair lromşu memleketlere ihra- Hamam eski halinde döşenmiştir ve 

cı işi ele alınmış bulunmaktadır. eski lıamam safaları canlandırılmıştır. 
Fakat bunların daha evvel iç mem

Son senelerde alınan tedbirler sayesin- leketlerimize sevkinin temini icap et-

tanziyade, nasıl olursa olsun çok para 

kazanmak amacı istihdaf edilmiştir. 

de gü2lel ve h~esiz peynir çı.karılmak mektedir. Şimendifer kumpanyasından 
kaydı konuldugundan y ~hu~ıler man· marşandiz vagonlarının v.:ıktü zama -

dıraları bırakmışlardır. Şımdı mandıra- nında gidip gt'lmesi, istasyonlarda Iü _ 

Bir Mektep 
M .. sel si 

lar tamamen Türklerin eline geçmiş, zumsuz yere b kletilerek mahsulün çü- Köylerden Kadıköye 
hileli peynirler de tamamen ortadan rümesine meydan verilmemesi istenil- 'ı a:ebe Gelebilir Mi? 
kalkmış bulunmaktadır. Çünkü Türk- mic: ve bu temin edilmic:tir. ·· 

..- "' Usküdara yakın bulunan birçok 
ler bu işte çok para kazanmaktan z.i- Türkofis te ihracat işlerinin tanzimi- köylerin çocukları, Üsküdar orta oku-
yade, iyi mal çıkarmak ve Trakya pey- ni üzerine almıştır ve daha şimdiden 

lunda okumaktalarken, bunları, mek -
nirlerine rağbeti arttırmak amacını is· gelecek yıl mahsullerine mahreç temini tep idaresi Kadıköyünde yeni açılan 
tihdaf etmektedirler. Hakikaten bu - için çalısmıya başlamıştır. Hülasa ha- orta k 1 kl t k · t' k b t 1 • . o u a na e me ıs ıyere u a e-
günkü Trakya peynirleri geçen yıllarla 1 zırlanan projevP. göre Trakya ökonom-

1
b 1 l · t• H 1b k' Ü k .. e ere yo vermış ır. a u ı s u -

nisbet edilemiyecek kadar temzidir. I sal ve tarımsal sahalarda pek yakında d d k. kt b b' tt 1 . . . . . . .. .. . . . . ar a ı me e e en az ır saa e ge e-
Mamafı bu ışın daha zıyade mkışafı ve, buyuk hır ınkısaf arzedecektır. b·ı b kl K dk.. .. •t • ı en u çocu arın a ı oyune gı -
=================================~ meleri mümkün clamıya~b~ 

Haydar Mollanın Kitapları Bolpaça lsmailin Yaptıkları Talebe velileri, Kültür direktörlüğü-
ne baş vurmuşlardır. 

P•zar Ola Masan B. Diyor Ki ı 

hareket edecektir. 

* * * 
Bir Şilep Çanakkaled•11 

Çevrlldl 
Limanda senelik muayenesini .Y'; 

tırmadan yola çıkan Geyve adlı bar 
lep dün Çanakkalede çavrilmiıtir. 

"' * * 
Şoförler Cemiyeti 

Ba,kanhftı .. "' 
Yeni ıeçilen ıoförler cemiyet• ıd ~ 

heyeti yarın cemiyet merkezinde ; 
toplantı yaparak, başkanlarını aeçeC 

tir. 

* * * 
Yeniden Göçmen Geldl 

Evvelki gün Adnan vapurile fe)# 
mize Köstenceden 900 göçmen gelısJI' 
tir. 

* * * 
Bir Kadın Seyyah Qeld' 
Küçilk bir otomobille Avrupa t~ 

na çıkını§ olan Misis Filips iaminde . 

İn1riliz kadın ıeyyahı tehrimize geııil 
tir. 

• * * 
Çukulatacılar Döndll 

Çukulata fabrikatörleri namın•.;: 
kUınetle temas için Ankaraya gı)ıff 
tehrimiz çukulatacılarmdan ınürelı 
bir heyet dönmüştür. 

* * • 
Talebe Yurdunda AtatUrk11' 

Heykeli 
B .. cittl 

Kadırga talebe yurdunda ırın ·,/I 
rinin sonunda Atatürkün bir heykel;;, 
açıf merasimi yapılacaktır. Mer• 1' 

· k ··.,Je~ de talebe tarafından bır ço eo., 
verilecektir. 

* * * 
Ressam Şevketin Bir Yerd•~ 

Ressam ve saylav Şevket Dağı # 
şehir nahiye mektebine bazı ders le df 
zimatı göndererek yardımda bulun~, 
tur. Nahiye C. H. P. başkanı bur 
dımdan dolayı teşkkür ctmektedit· 

* * ... 

- Allah. Allah, Hasan Bey! Okudun mu, 1 • ı 

J 

.• Genç bir bayan itfaiye zabiti olmak iıtemiı' .•. Bunca İşıiz erkekler Marken, bu ona dütenni 1 

} 
1 Hasan Bey- Neden düşmesin? BuPiine kad:. 
kadınlar tutuşturup yakmak, hazan da ki.il ··ıı 
mekle ün almış!l!,.rdı. Şimdi biraz da yangın 50 

dürsünler! ..• 





.' 4 Sayfa 

1HAHICEHElERDE 
{;QQDÜ~LlQi t:1 iz 
Koridorları 
Dolduran 

insanlar Arasında~ 

ir Doktorun 
GUnl .. k 
Notlarından 

Paurteal 

('") 

Parkenson 

Muayene odasına getirilen hastanın 
yürüyüşünde bir gayri tabiilik vardı. 
Görüşürken hafif kekeliyordu. Sağ elile 
para sayar pibi hareketler yapıyor. Ve 
asıl sıkmtısı da bu yüzden. Yemek yer
ken müşkülAt çektiğini, elini ağzına gÖ· 
türemediğini söyliyor. 

Muayene ettim: 
Bir ateşli hastalıktan sonra bqlıyan 

bu hastalık yavaş yavaş koldan omuz
lara ve tarafı aüfliye doiru sirayet et
miş ve titrek bir felç halini almı§. 

Hastalık eskiydi. Kanda frenai yok· 
tu. At~li hastalığın zehirlerinin tesirile 

asup üzerinde yaptığı tesirden ileri ge
liyordu. T cdavi çok mü§kül ve az mu
vaffakiyetli idi. 

Jskopolamen ıınngalan yaptım. Nev
ropatin verdim. Jstirahate terkettim. 
Titremeler hafif clurdu. Az ç k istifade 
etti. 

SON POSTA 

EM·LEKET HABE LERI 

Eskişehirde Köy Sünnsl Düğünü 

Kız Neı 'eli, 
Erkek 
Ciddi Olursa 

Nöbetçi 
Eczaneler ~' 

Bu sec:eki nöbetçi eczaneler f" t(\İ~, 
Eminönü: (Hüsnü Haydar)• , (CI' 

pazar: (H. Hüsnü). Alemd•~ııade ' 
ialoilu). Beyazıt: (Sıtkı). Şe ·ıyadı) 
ba11: (Üniversite). Fener: (Erıı~.sıı~: 
Aksaray: (Ziya Nuri). Ka~a.sıı•' 
(Arif). Şehremini: (Nazıın)· (f-lilj.l)· 

ya: (Rıdvan). Bakırköy: M 1Jceı~; 
Beşiktaş: (Recep). Galata: ( e ~· 
Beyoğlu: (Matkoviç, Kemal~· O~" 
(Şark Merkez). Sar?'er: ~N~rc~•i" it' 

T k .:1:-:.ür D k :ltender ve Namık). Buyüka a. 
( *) B.ı notlnn kesip saklayınız, ya• 

hut bir albüme yapıştırıp kollduiyon 
ya"Jınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

Eslri•ehir (Özel)- Osmaniye k().lnet ettirilmittir. Sünnet düğününü iyi-ıömek elbise yap. tırm. •t.' b.epım,.iw h_.edi) e- dar: {imrahor). KadıkoY·d . es~ 
yünde büyük bir ıünnet düğünü ya- lik yapmasını sevenlerden Bay Hayri ler verere ıevm.~ • ugun 9 ı at}. Heybeli: (Yuııuf). 

1 

pılmıf, köyden 63 çocuk bir arada ıün· J tertip etmiftir. Bütün yavrulara bir parlak olmuttuı~ ·--.;;.;,;.;.._.;__...;.. ____ _ 
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ı· m SON DAKİKA·· ' l rrELG6AF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 
~ - - , 

Yeni Hazır ıklar 
Habeş imparatoru Genel 

giha Gidiyor 

Var 
Karar .. 

(Ba~ tarafı 1 inci yüzde) haberlerde Vehip Papnın Ru Destaılerdir. • 
ğt istihkam kıt'alarının yorulmak bil- kuvvetlerile birlikte büyük bir taarru· İtalyanlar, Makalleye doğru ileri ha
mez çalışmasına borçlu olduklarını da za geçeceği bildirilmektedir. jreket hazırlığı olmak üzere Adigrat 
kaydediyorlar. Bu, yorulmak bilmez 800 ltalyan Askeri Ümitsiz civarındaki dağlar üzerinde tedricen 
çalışma neticesinde yapılan iki tane Bir Halde mevziler itgal etmektedirler. 
,ose vardır ki, birincisi huduttan (A· 250 ltalyan Aıkeri De Durmadan Asker 
duaya), öteki de gene huduttan (~- Eıir Edildi Gönderlrorlar 
sum) a kadar uzanmaktadır. Henuz . • Ö Napoli 20 (A.A.) - Sahra, küçük 
b. . .. .. .. .. . M k il . t.k Cıbuti 21 ( zel) - Buraya gelen A .. tahd. 1 . d be . 
ıtmıyen uçuncusu ıse a a e ıs ı a- .. . . erkanı ve mus ım erın en f yiız 

· · k y k"' (200) k·ı haberlere gore tımal cephesınden 50 
rnetını tutaca tır. e unu ı o- · . . . kiti ile, yüz kadar subay, 2500 asker, 
metreye yaklaşan bu yollar en hafif kilo~e~o ılerıde bulun.~n .6~0 İ~alyan harp levazımı ve yüz tane keşif ve 
otomobillerden en ağır top çckerlere askennın susuzluktan umıtaız bır hal- bqmbardıman uçağı tafıyan üç vapur 
varıncıya kadar bütiin vasıtaların geç- de oldukları, 250 ltalyan askerinin de Napoliden doğu Afrikaya hareket et-
mesine müsaittir. ı ayni cephede Habeşler tarafından eair mittir. 

Büyük Dava Başarıldı 

Sayım Her Tarafta flu
vaffakiyetle Neticelendi 
Ankara 20 (Özel) - Genel nüfus sayımı 2 ye 12 dakika kala bitti. ~ 

kiyede birinciliği Balye kazası, ikinciliği Ayas kazası, üçüncülü2ü Kulp 
zası almıttır. 

lstati.tik genel direktörü tunlan aöylemittir: 
« - Memleket bir tek adam gibi bu büyük davayı fUurla ~ 

Bu, ulusun kuvvetine ve devlete olan bağlılığına büyük bir delildir. urllİ 

Bütün memleket!e dağılan defter sayısı 139 bin 500 dür. Sayım melll -111. 

rının adedi 120 binC:lir. Sarfedilen kağıt miktarı 140 tondur. Ankarada,..... 
kez kazanın nüfui\ı 123 bindir. 

İstanbulun Eminönü kazası dahil olmadan sayısı 630 bindir. 
Bu sayımda göçebe olanlar da tamamile teıbit edilmittir. 
istatistik umum müdürlüğü gelen telgrafların arkası almdıktan ~ 

ayın yirmi beşine kadar sayımı ilin edecektir. .. ~ 
Batbakan lamet İnönü kamutayda sayımın muvakbt neticelerini biJdrt: 

cektir. 

Memlekette Okur Yazarların Sayı~ 
Yüzde Otuza Yaklaştı 

Ankara 21 (Özel) - Nüfus sayımından alınan neticelere göre okur • 
zarların aayııı yüzde otuza yaklatmıtlır. Bu adet geçen sayımdan bir 
fazladır. 

İtalyan istihkam kıt'aları bu yollar- edildiği anl8fılmıttır. _ Gelecek üç gün içerisinde gene 6000 

dan gayri seyyar elektrik fabrikalarım Makalle Önlerlnde kiti sevkolunacaktır. Bunlardan 2000 i Yugoslav Kabinesi 1 Meksikoda 
taşıyan kamyonların verdikleri elektrik Asmara 20 (A.A.) - Royter ajan· somaliye gideceklerdir. Bu askerin ba- ou·· ştu•• mu··?. 
kuvveti ile bir çok kuyu açmışlardır. sının İtalyan timal ordusile birlikte tında 500 subay vardır. Nümayişler 
Or~u sıhhatini bu kuyuların suyu sa- bulunan muhabirine göre, ltalyan or· Gazetecllerln FotoGraf Ma• Gece yarısından sonra radyo ile ve· Meksiko 21 (A.A.) - Ulusal 
yesın~.c .. korumak~adır .. B~nunla hera- dusunun Makalleye doğru ileri hareke· klnelerl MUsadere Ediliyor rilen bir habere göre Yugoslavya ka • münist komitesi, dün ltalya aley · 
ber butun hazır1ıgın bıtmış olmı:ısına ti muharebesiz olmıyacaktır Lo d 20 (Ö 1) Ad' bab binesi dütmüttür Kabinenin dütme • b"" ··k b" .. · t rı· t ı'ttir· ... .. • n ra ze - ısa a- · uyu ır numaylf e ıp e m 
ragmen harp henuz başlamamıştır. 1 :ı.. ... f l . R K · • d ki B bak y vt' • t · · 1 1 kt ik fab ik 1 · stl.AfG tayyare erı as ananın dan bildiriliyor: Şehirde çok sıkı ted- sın e es at an e ıçın eam o • E e r r ası ame eaı cunı 
Habetlllerln Söyledlklerlne b b' d M k il "h. d ... .. ı kt d. F k t d bah de d kika ı cenu u gar ın en a a eye mu ım birler alınmaktadır. Ecnebi gazeteciler· ugu aoy enme e ır. a a ra yonun sa ı saat 11 20 a e .. -""'"'N 

. Gellnce.. . . kuvvetler gönderdiğini ve bunların ye- den bazılarının fotoğraf makineleri verdiği bu haber henüz bir batka yer- cereyanını keserek tramvayların 
Adısababa 20 (A.A.) - Resmi bır i · d · kıtaat 1...1=~-· .. •· •· d d'l · t' den teyit edilmi• değildir ihtiyatla te· fabrikalann itlemeaine mini olınU • • •w •• • • rıne e yem ge UA5uaı gormut· musa ere e ı mıt ır. T • 

bıldırıge gore, Habet kuvvetlerının likki etmek lazımdır. dır. 

t~planma faaliyetiA henüz bitmit değil- lran Dış bakanı- Hatipler, İtalya ile Musolini v~ 
dır. Habet harp planının, Habeş kuv- Ankarada Güreş Müsabakaları k (AA) lr d tizm aleyhinde tiddetli nutuklar sO 

1 · · 1 1 1 k MUos ova 20 . • - an ıt vet erının ta yan taarruz arına artı A • • .. Bakü'd mitlerdir 
k ti · · k · · bakanı Kazımı han bugun en · 

iri tt•w• .. l _,_..ed. B'ld. "ld'"'' hareket etmıttır. G il G I k mu aveme erını arttırma ergesını ta- Sovyetlerle Mu·· sabaka lar . . Fransızlar• Göre lteır• 
p e ıgı soy enmcıu ır. ı ırı ıgı- a p e ece 

r.e göre, Habet ileri karakolları dütman Prens Pol. ":ondraya Paris 20 (A.A.) _Fransız sen 

ılerl~yitine ciddi engel tetkil etmitler- Netı• cesı· z K a ı dı Gıttı odalarının vermit oldukları bir ,<>l 
dir. Paris 20 (A.A.) - Yugoslavya aöz s;· 1eyen Maretal Franchet l 

Habet ordusunun sevkülceyfİ duru· kral naibi prens Pol ile prenses Olga peret, .. arp eden uluslardan biri vetlJ. 
'munun müsait olduğu söylenmekte- Ankara 20 (Özel) - Bu alqam ke- 72 kiloda Yusuf Aralan· Katalof- Londraya hareket etmitler ve Yugos- öteki hakkında tarafgirlik etm .... 
dir. sif bir kalabalık önünde Halkevi tiyat- maçında Katalof sayı heaabile galip. lavya elçisi ile Yunan prensi Nikola ta- söylemekle beraber İtalyan orduıUll. 
Bayük Taarruz Hazırlıkları rosunda Rus dostlarımızla pehlivan 79 kiloda Nuri Rulotof maçında Nu- rafından seliml,anmıtlardır. genİf ölçüde süel hareketler neti~ 

ller!edi güretleri müsabakalarına saat onda rinin hakimiyeti altında geçtiği halde Fransada Senato Se· de, en sonunda galip geleceğine ı 

Londra 21 (Özel) _Habeşistan • bql~tır. Salon hıncah~ç ~olmut- Rusla~ın ~ol?tofu galip sayma~ iste- çimlerind Kazananlar dıimı ifa~ etm~~~· .. 
claki b.. "k h 1ık1arı il I tu. lnhısarlar bakanı da aeyırciler ara- melen seyırcıler arasında asabıyet U· • • Mareşalin dedıgıne gore, H 
.. uyu taarruz ~zır ere • sında görülüyordu. Sabırsızlıkla bekle· yandırmıttır. Parıs 20 (A.A.) - Senato ıeçımle· nın silahlan, ademi merkeziyet 

Dllftir. Hazırlıklarla bızzat Niyüs met· .. bak l niha t ı.. ... ·lanabil R 1 M t f ka ıka k rinde kazananlar arasında tunlar var- il ·d edil b "nkü• •· de nen musa a ara ye ,._, • uı arm us a aya ışı ç ca e ı are en ve ugu gun 
gul olmaktadır. Taarruzun bütün cep- d' N . 1 lard 1 B' • . . d ki hl' L--t dır: Eski cumur bqkanı Millerand .ı __ ._ ___ bi"lci la to h I d h b" d lı .., .. ı. elice er tun ır: o an ırıç 11mın e pe ıvanın wu a . . .. Vllf meyUllllllllUUl ___ m o n o 

e er e e~ ır an a bat yacagı soy- 56 kilo Hüseyin • Zakofskiye aaıyı olduğunu ve güretlere itlirak edemiye· ( cumhurıyetçı)' tuze bakanı Berard silahların nasıl kullanılacağını b" 
lenmektedır. hesabı ile galip. ceği bildirilmesi de halk üzerinde tesir (cumuriyetçi), eski bakanlardan Ribes yen bu impantorlukta henüz · • 

Ras Seyum Haz1rhkl•rını 61 kiloda Yqar • Batkakofıki ma· uyandırmıttır. Bu terait içinde gü- (cumuriyetçi), Dumeanil (cumuriyet· bir haldedir. 

Ad" baba 2:ıt(I~~) _ ltal çında Bafkakofski sayı hesabı ile galip reşlere devam edilememit ve müsaba- çi), Borrel (rad~~~>. Seine ve Puy-de· Habet a•kerlerinin süel tedbirlerİ !. 
ısa • · yan T edilm" . k la · · k im Domede namzetlıgını koymut olan La- pek • k' · d "''ld. Ancak l'fflP 

uçakları büyük bir faaliyet göstermek- ı an ıtlır. a r netıceıız a 1ftır. · val her iki yerde de kazamnıtbr Eski 1?1 dı·ed·w:tmıt .. egı ır.fak . _ı.d 
t d' H .k. hed d HL.-. k if . reta ın ıgıne gore en u ~ 
e ır. er 1 1 ~ep. e e a~ et Türk Gençliği Atatürke Sovyet • Mançuko Sı· batbakanlardan Steeg ile Caillau.r da na varıncıya kadar tanıdıkları keıP .. 
kolları İtalyan ılen karakollarına gece- ğ d ki H ..... d. tekrar ıeçilmitlerdir "'lek 1 • d H 1.. ... 1 od t.itt 
leyin ketif taarruzları yapmakta ve Sa Ildır nırın a a ıse T . Ş . 1 1 u e enn e a~ er en m erıı 
esirler getirmektedir. Ras Seyumun BugUn Bir Miting Yapıhnaaı Moskova 20 (A.A.) - 12 ilkte,rin- enıs amp yon arı ordu için dahi tehlikeli olabilirler. 

ku ki ba 1 la 
Muhtemeldlr d s t M k daki h" Londra 20 (A.A.) - Londra kapa- Bulgar ulusal Bankası 

rmayı seç n ıu y ar tamamlan- - e ovye • ançu o sınınn a- l . . 1 .., ekiz" • d f Sofy O (A A ) B .. suı.-
Ulu Önder Atatürke yapılması ta· d' h klonda Kaba k'dan hn ı tenıs ,ampıyon ugunu s mcı e a a 2 • • - ugun 

mıttır. ıse a rovs a an 1 k F B k ul 1 banka b. 1. t ı-. I aavvur edilen suikast herkea üzerinde l I A t .. J M uk o ara ransız orotra azanmıttır. usa ınasının teme ı a ı 
m~aratsr Kararglha Gidiyor derin bir nefret uyandırmıthr. lstan·lmk alu~ada gor~. akkpon ve40 anki~ .liko ab~- lngiliz Sharpeyi 6/0 612 ve 6/0 yen-. ve bu münasebetle büyük bir töreo 1' 
Ad11ababa 20 (A.A.) _ Cenup er erın e mure ep •• ır . . ılm 

b 1 li"'. · b ·· b' 'ti l mıttır p ıttır J cephesinde sükfınet vardır. Bu cephede u. genç gmın . u gun ı~ mı ng e müfreze Novoalekseeva bölgesinde iki · • ~ 
tayyare faaliyeti de azdır. Buna muka- su~tcılar aley~~~e tezahura~t~ bulu- taraf sınmnın i,aretler ile açıkça tahdit Musollnlnin La vale Mektubu 
bı·ı t•' 1 h . d t f 1· ti nacagı ve nefretını ızhar edecegı haber edilmit bulunan noktasından Sovyet ma cep esın e ayyare aa ıye 
büyüktür. Bu cephede Jtalyanlar hava alınm1fbr. topraklarına girmittir. Bu müfreze T t 7 
iatik,aflarını Habet topraklan içinde Türk talebe birliji Atatürke fU tel- Sovyet topraklarında üç kilometre ka- 1, avassu Lamanı 
250 kilometreye kadar ilerletmiflerdir. grafı çekmİftİr: dar ilerlemiştir. Bunlan gören iki atlı 

95 Bin Kı,ı deha Yuca Önder Atatürke: sınır bekçisi Sovyet topraklarında bu- , 
Madein, Gofa ve Voll a mıntaka- ~ana ve ülküne tek yürekle_ candan bağ- lunduklannı İfaretle anlabruf, fakat 

eg lılıgımızı. yalnız ve yalnız aenın ve yarattı- b 1 b k 'l • k l .., ebb" 
larından toplanan 95 bin kitilik kuv .. 0 . . . d .. . 1 un ar e çı en ya a amaga teş us • gın evnm ıçın yap ıgımızı, ınanç a ve • , • 
Yetin 19 bini bugün buraya gelmiftir. antla söyler, alçaklara lanet diye haykınnz. etmıtler ve bekçının yardımına kotan 

l~p~ratorun genel karargiha ıeya- Suikastçıları Tel'in 1~ kitil.~ iki d~vriye koluna tüfek .ve 
lıatı ıçın hazırlıklar hemen hemen bit- Zonguldak 20 (A.A.) - Atatürke mıtralyoz w ateşı .~ıtl~~ır. Devrıye 
mittir. kar kı it l . .... likl almıt oldugu emır mucibınce mukabe-

, 1ıf.. fi yanca ye enen en ıgrenç e le etmit ve müfrezeyi geri çekilmeğe 
~ kartılıyan Zonguldaklılar adına Ata· b b k B .. d AcJisl\hahA 20 (A.A.) Royter .. ... ... mec ur ıra mıttır. u musa emede 

ajanaının muhabiri, cenup mıntaka- türke halkın duygusu, baglılıgı, andı devriye kumandanı ölmüt ve iki Sov-
sıncl• Habt!,lerin Daggahapuru tahki- sunuldu. yet askeri yaralanmJtbr. 

me "e ba •ehre doğru olacak ltalyan * Lenin'in Kızkardeşi 
Uerleyhin'- 1cu,ı tiddetle mukavemete Balıkesir 20 - Binlerce halk Uray Öldü 
karar v.,.rmlılf!rcHr, al~ında toplanarak büyük bir mitin~ Moskova 20 (A.A.) _ Lenin'in. 

Vehlp Pa,a Taarruza yapmıtlar ve Ulu Önder Atatürke suı-lk k d . k" bol .ki d 1 
k ak 

.. .. ız ar etı ve en es ı tevı er en 
'l&cıyc..r ast yapm tctebbuı'!~de. bulunanla- uı· _ı_ b' h t l kt i 

l "' ,_ rı · 1,. . I d' J ıanova uzun ır as a ı an sonra 
~{·"ı!T,,._ ~! ( Jıel} _ Buru_a aeien. rı le ın etmış er ır...luurün ölmüatür.. - J 

Henüz Gelmemiş 
Paris 20 (A.A.) - Övr gazetesi, menba göstermeksizin, Cene~ 

aldığı bir haberde, Pariıteki İtalyan büyük elçisinin Lavale Muaolininin bu• ;ıi 
bir mektubunu verdiğini bildiriyor. Muaolini .bu mektupta, lngiliz efk,} 
umumiyesi henüz ıükUnet bulmamlf olduğundan tavaaaut zamanuıt11 ~dl 
mediği ve beklemek muvafık olacağı kanaatini izhar etmekte ve iıtad>' 
Fransanın letriki mesaisine güvendiiini ilave etmektedir 

-
İngiltere Bir Taarruza Uğrarsa ~ 

Londra 20 (A.A.) - Tecim bakanı Runciman dUn verdiği bir aıutulc 
ezcümle demittir ki: . 1..,. 

«lngi1terenin yegane amacı, herhangi bir ıava,ın 3nüne geçmek içın u 
lar sosyetesini kafi bir otorite ile techizetmektir. el 

e<Eğer bir taarruza uğrarsak, memleketimizde kendimizi müdafaa • ıetfll caW 
vazife addetmiyecek hiç bir kill}ae_yoktur • . fogiliz ~•İyasaıının kuvvetı1 de 
kuvvetlerimizle ölçülür •. 



21 Elrinci Teşrin 
SON POSTA Sayfa 7 

Harp Mıntakasının Esrarı 
• 

insan Uzaktan Gelip Harekit Saba 
sına Yaklaştıkça Bir Nevi Esrarın 

içine Girmiş Oluyor-

Btlyük İİmitlere Kapılm~malı ... · 

lng~liz - ita lyan Görüşme
leri Hen üz Neticelenmedi 

• 
Zecri Tedbirler Suya Mı Dütüyorl 

Ccncvrede Hergün Yeni 
Kararlar Veriliyor 
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Borsada 

Bu Hafta İçinde 
Bir Düşman Güllesi; Kemal Reisin Kal- ,. eler Duyduk? 

Yonunda Tam Yanına lsabetEtmisti.. Afyon: lannbirkıs~ıK~~~~nizve~ 
kıyılarına gonderıldıgınden 1 

• v bqlad inhisar İdaresinin 935 senesi mah- çin sıkıntı çekilmektedir. 
- 10 - ı - Prova toplan... Hep bırden: çırpınmaga L . . sulü afyonlarını tamamen satın aldı- S .. I d 1 b l de 

' Bu hal onun yanında dö\'u,enlerı on gun er e stan u 
Kaptan tatırmtfb. Gözlerini uiut· a .. t .. ee .. ff .. ··. .. .. .. ld ğını ve eski senelere ait depotarında bu- mevcut stokların da mevcudü 

'turdu. Bir anda ne büyük bir sersemlik Kor~ç. bır gumburtu havayı sarı- yı ırmıflı. . • .. . .. lunan malları da her sene beş yüz san- ta olduğundan spekü,latörler ııa , 
! yapbğmı hemen anlamıftı. Tevekkeli tı ve btretti. . . Kemal Reıaın ~llelerile olere~, ya- dık imha edeceğini bu sütunlarda yaz- diyen mal toplamakta ve binn~ 

ka k ıdu~ hald Kemal reis Bu ıırac:la Venedik kalyonu genye hut yaralanarak guverteye ıenlenler dk 
ar ıı apaçı o gu e .. .. • . v d h k . . . •-~ ı · atlar artmaktadır. 

' . d.. .. rdu dönup kaçmak ıçın yaptıgı manevrayı e er eıın ceaaretını KJnDlfb. idare muhtelif tüccarlara ait elinde . . . 
gerı onmuyo · mak ·· d. L ti ı.... K M rh ldu Fıatlar hafta ıptıdasından ..J 

Er · ı .. t .. dü <liflerini sıktı yarı yanya yap uzerey ı. even er u.yta oca uı 1 0 • bulundurduğu bütün eski malları tek . . .. ı ınJf r 
ını anına go ur ' ' fı d d" .... "iki v h ld d.. · • • ·· t kadar malın cınsıne gore at 

aoözleri yuvalanndan fırlıyacak gibiydi. Kalyonun bq tara n a, ıregm gu a e. utman gemısın~ guver e • bir parti addederek satacak ve bu satış- d .k. k k d t 
1111

ur. 
""' - d b" kal b 0

• •• 
0 b" .. ks 1 · · ııler brpan atmaga baslamıs . an ı ı uruşa a ar ar m T Bir saniye öylece kaJ.fı. / yanın a ırer e urcu gı 1 yu e en ıme gırm · ' . • • • tan toplanacak paralardan ambalaJ, .. . . . ·~..At 

k l 1 · d tırt lar ldu O lardı . . . ,. fi Yuzde yınnı bef sertlı ve~. aavq u e erın e ça ı o · ç · sevk~ komısyon gıhı zarurı masra ar . . , 
Şaş k_ın /ık • aiille b~den ora~ yalalDlf, vyıkmlf,. il~- Ahmet Reis te diğer taraftan r~mpa' için yüzde on beş tenzil ettikten sonra mı ça~darlı beyaz mallar sek~lat 1, 
Dakıkaları tündeki ukerlerı d~~~dagın etmıftı. yapmıf, kolaylıkla kancalamlf, guver- malın miktarı ve morfini nisbetinde a- ra, yuzde otuz beş ça~dar tJlj;J. 
Sağa döndü ve Koca Muılihin ge- Kol, bacak, bq bırbırıne karıtıyor; leye atılmıfb. lakadar tüccarların her dört ayda bir buçuk ve Trakya sertlen de Y 

ınisine baktı. Onun ardını neredeyse kolsuz, bacaksız, parça parça vücutler Kemal Reis onlardan geri kalır mı? hesabı carilerine geçirmek suretile tes- kuruştur. 
kesmek üzere idi. güverteye, ve denize yuvarlanıyordu: .. Şimdi ~~- Venedik lm!yon~ ~~ viye edecektir. Arpa: 

Sola döndü ve Bodrumlu Ahmet re- - Rampa... At kancaları ... Bag- Turk gemııınm ortasında bır dağ gibı Mallarımızın hilesiz ve ayni zaman· ~ 
• · • · · ·· d .. o da V edik kal la' M · ·· ·· ·· 1 s· Dur .. .__ 1i fakat hi b" . ek k ı· d . l d isteklisi fazla bulunan b~ ısın gemısını gor u. en • • . . . emıf, gozunu aç··· ınan, • yuaue yor, ç ır fCY yapamı • da yiıks a ıte oluşu ış pıyasa ar a . ... ~ 

d d k kti h d. ·ı ., d . . . .. . h ı·f A pıyasada satıcısı bulunmadı yonunun ar ını nere eyse eaece • muf, ay ı ı en···· yor u. tesırını gostermıp ve mu te ı vrupa . ak 
Kemal reis bir kasırga gibi doadoi· On, on bet kanca birden kalyonun Yalnız güvertede ümitsiz bir &aV&f memleketlerinden her biri yüzlerce amele olmam1fhr. Fıat Tr ya 

ru onun üstüne geliyordu. Ne yapma· bordasına yapıfmlftı. Uçlan Türk ka- baflamıttı. sandıklık müteaddit siparişler verilmiş· beş kuruştur. 
hydı? ... dirguma bağlandığı zaman iki gemi Pala, kılıç, balta, topuz, mızrak bir- tir. Avrupa fiatları da son günlerde his- Mısın 

Bütün tatkıDlann yaptığı ~i dü- birbirine kenetlenmit gibiydi. birine karıtıyor; yaralılar ve ölüler ÜI· solunacak derecede yükselmiştir. .. ~ 
men batına kotlu: - fl:'O• eli ı tl n . d 1 kılı tüıte yığılıyordu. y iki gün cvvelisine kadar dort 

~mı even er e enn e ya ın ç- apağr ~ 
- Geriye ... Geriye!... lar, baltalar, palalar ve topuzlarla düt· Artık kartı duran da yoktu. • t~.satılan Mısır, bugün Ban }I 
Diye haykırdı. • . man gemisinin güverteaine tırmanıyor- Bütün V enedildiler ıiJihlannı atarak Hafta içinde Anadolu malları üzerin· lımı çuvallı bet kuruf on paradst ~ 
O saniyede Modyano yenıden topla· lardL ellerini kaldınydrlar; gemilerinin kıç de mühim bir muamele olmamıştır. pazan ve Trakya mallarına alıc:I '1. 

rin bqına dönmüttü. kasarasına doğru kaçıfıyorlardL Yalnız beş bin kiloluk ufak bir paı·ti da satış olmam~tır. Ve şimdi~ .J 
En yakın olan Kemal reisti. Müthiş bir Kaptan Morandi bot yere onlan aa- elli dört kuruştan yerli fabrikalar tara- mübayaatta bulunanların eks~ 
Top atımı kadar aokulmuttu. Muharebe vqa kıtkırtmak için didiniyordu. fından satın alınmıştır. Geçen haftaya diğer maddelerde olduğu gibi yıırr;;. 
- Pruva topu! ... Atef!.. - V ' b ., Emeklerinin bota gittiğini görünce kadar mübayaatta bulunan Sovyetler- külatörler tctkil etmektedir. .J o· b kırdı urun.... en.... ~ 
~!~. ay • . • Kaptan Morandi böyle haykırıyor, o da artık silahını elinden atmıf, teslim den bir talep olmadığı görülmüşti\r. Bütün fiatlann fevkalade • 

Buyuk çapta olan bu top yaman bır b"tl d ğ d 'b" k 1 · olmuttu • Bugün lstanbulda mevcut stokun 8000 ihracata dahi tesir ctmif ve dıf P .. l d. za ı er en ço u a onun gı ı as er en • 
gesle gur e ı. il · .. v -L-h lard Mod (Arkası var) balya oldugvu tahmin edilmektedir. sevkiyat tamamen durmuştur. · b fı b en ıurmece ~ yor L yano 

Venedık kalyonunun 8f tara a· lin . .:a:;:.: b" bal il kal Tiftik: Fındık: rut dumanlan araımda kayboldu. e e eeçır~:-· U:, ta e yonu SUreyya Opereti 

8 . ..11 K l • • L-. kul "' Türk ııem111ne bajlıyan halatlan kes- Fransız tı~atrosuudu 20,15 dı B h f S l ela ld v k ır gu e ema reıam ~ on a:s . u a ta ovyet er yapağı o ugu Geçen günler 43 uru~ 
•. .. dü· tü. K---• • ..1.• di· mıye çabalıyordu. Emir Seviyor .b. ·t .k d . ..ba b 1 fta .h t·ne onune f • cmaa re11 gu umae • Faka T·· k • • • b ların Operet 3 perde gı ı tı tı te e yenı mu yaatta u un- düşen fındık ha nı aye ı • 

t ur gemısınm ram ata - mamışlardır. Yalnız geçen haftalar zar- tekrar yükaclmeğe başlıyarak ~ 
Alev Ve daki okçular daha timdiden dütmanı Natlt. Ertujrul Sadi 

D 1 Vızl arak klar fmd. a aldıkları malları tesellüm etmek- metini bulmuştur. . . ~ uman f8fırtmıt ardı. ıy gelen o • Şeh.ıadebaşı TURAN 
danh .• Mod ı.;::..__ . di tedırler. Piyasaya az mal geldığinden 

- Beceremedin ,.eJebi.. ırı yanonun cırl-a&UA gır • tiyalroıunda 20,SO da 
:s T kuma ld d Almanya alıCJları ise bugünlerde satılmaktadır. Alakadarlar bu 

Aradan bir dakika bile gçnıemİfti opçu ndanı 0 uiu yer ege- Otello _.ı. 
iled• Bal l ha ad L-ld 82 kuruştan 400 balya oğlak. 72 bu- ı"hracat mallarımızın bugü~leJU"" ki bu sefer Venedik kalyonunun kıç r ı. tayı tutan e v a IUl ı. 

Bal lind dü Büyük haile 5 perde çuk kuruştan 300 balya Ankara işlen- ha d f. b I v •• 1....... ";l 
kasarası altındaki lumbar kapaklann- ta e en ·· f lÜ. a ıat u acagını soy .nu 

Ka b. luktan fı kınr ....!I.. akı - miş ve 76 kuruşta··" 250 balya Kasta- fr fındık 46 buçuk, tombul 23,~ 
dan da alev ve duman fıtkırdı. Kor- n, ır o f gauİ yor- Dr. A. KUTı•EL ~ 

du monu malı olmak uzere 1000 balya ka- d 22 k t ,,,,,.,.,.. .. le ~n··rt1l..-Uf'2 
kunç bir gürültü rüzginn, denizin ve • e uruş an m~ 

V -.!ildi" bit. •· •· ı·· land dar tiftik almışlardır. ---=-····-····· ... -.·.=-----~~ güvertedeki kumandaların setlerine lca- enıı:ıa za yuzuı u yuvar ı, Karaköy Topçular cııddui No. 33 .4111 

n~LH~~~oo~~~~- ~~=~=====~~==~=~~===~~=~ Bu~day: 
mıştı. 

Bu alet büsbütün bop gİtmemİflİ. 
Koca Muılihin gemisi kıç katara dl· 

Clibine ve arka direkteki üç köte yel
kenin ortasına iki aüDe yemİftİ. 
Venedik Kalgonunun 
Aborda/anması 

Gemi aarıddı. 
Kıç kaaaranm altında büyücek bir 

delik açıldı. 
Fakat au kesiminden çok yUbnda 

olduğu için korkulu dejildi. Koca Mu. 
lih köpürmiiftü. 

Leventler de ondan apiı deiillerdi. 
Bir kaç saniye içinde oo Türk gemi

ıinin direklerindeki V enedik hayra.klan 
İnmİf, leventler kendi cebkenlerile sa· 
nk ve külahlannı giymİ.flerc:li. 

Dütman gemİlinin güverteainde ya-
' man bir korkunun batladfiı görülü • 
yordu. 

Lakin zabitler askerleri toparlıyor • 
lardı. 

Kaptan Morandi de dört yana kotu
yor, yeniden atq etmek üzere toplan 
doldurtmaja, Türk gemilerinden ah
lacak olan kancalı balatları kesmek için 
baltalı askerleri bordalarm kenarlarına 
dizmeğe çabahyordu. 

Kc·"'lal Reiı çok çabuk davranmak 
lazım geldiğini hemen kavraJnfıb. Dilf· 
man yeniden alet edinciye kadar, o, 
güllelerini Venedik kalyonunun pro
vasına yap!flırmış, yahut gÜv~eyi 

yalatmıf olmabydı! 

- Dikkat! .•• 

r Eml6k ve Eytam Bankası ilanları 1 lstanbula Haydarpa~ ve Trakyadan eteri 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gün~v~ti~ar~yirmiva~nbu~ MONTE KR'ıS 

K• ı k Emlik day gelmektedir. Bu miktar İstanbul 
ıra 1 sarfiyatına kifayet etmekte ise de bun-ı~-------~~ 

Esas No. Iİ Mevkii ve nev'i [)epozito 
Lira 

25213 Beykozda Tokat çiftliğinde bahçe 40 
409 Büyükçarfıda K&lpakçılar başında dükkan 102 No. h 60 
R0/4Z1 M-çbde Sil.ilıhane karfllmda gazino 10 
Yukarıda yerleri yazılı emlik bir, yahut üç ıene müddetle kiralanmak 

ve 26 t~el 1935 cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak 

üzere açık artbrmaya konulmUflur. Kiralamak istiyenlerin tubemize gel-
meleri (248) 

fstanbul Mıntakası Varidat 

Tahakkuk M:~dür!üğünden: 
latanbul mmtakaıı tahakkuk ve Tahsil müdürlükleri ve Maliye fubeleri 

için 162,500 kilo odun açık eksiltmeye konulmUftur. F.kıiltme 22110/935 
uh günü Hat 1 S te dairemizde kumlu komisyonda yapalacak n aon pey 

layık hadde görüldüğü takdirde talibine ihale edilecektir. Taliplerin 126 lira 
15 kurut muvakkat teminatı Vilayet Malsandıima yatırıp makbuzile bir
likte yukanda yazılı gÜn ve saatte komisyona gelmeleri ilin olunur. 

C<618J» 

Nafıa Bakanlığından: 
18193 lira 50 kuruş muhammen bedelll 555 parçadan ibaret 

muhtelif. cina mobilye kapalı zarf mulU ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 lkinclte§rin 935 cuma glnO saat JS do Ankarada 

Bakanlık malzeme müdürlUğfinde yapılacakbr. 
isteklilerin tekliflerini Ticaret Odaaı VHikaa ve 1364.31 liralık 

muYakat temlnatlan ile birlikte 1 ikinci teırln 935 cuma gUnU 
saat 14 • kadar malzeme mOdfirlDğftne teYdi etmeleri lizımdır. 

lıteklller bu buıuıtakl ıartname ve eklerini para1ız olarak 
Ankarada Bakanlık 111al&eme mldürlOHnden a!JıbilU.W.. 12~ 

= -

BUGÜN 
Y 1 L D 1 Z sinemasında 

Aylardanberl hasr•t ve hlilyecanla. biltüo l.Mnbulun bekledili 
büyiılı:: ve birinci vi"ioo -"' 

:~HT:_ı_RE-L Gi Ön ii Eci T'1ı\ 
RO~~RS Karyokayı halkedeo •anatkarları' 

IRENE daha ü•lün filmi 
DUNNE Ayrıuı fi 

İtlllya - ·uabt>.ş nva~ı ( FOKS JURNAL ) ve lllKI • -~
PHOG l{AM vo HAHŞlŞ YOK - Bqtan aşnğı PAN 

40 KURUŞ ~ 
~--~~~----~--~---- ._. , ______ ... , 

TÜRK'te 
.. -· 

BRİGİTTE HELM'I 
BEN SENiNiM 

filminde görmeğe koıunuz. 
Dii.veten : FOK& JUR. ·AL: İtalyan ve Hal,eı h rp cepheleri· 

,._.BÜYÜK İHTİLAL 1 Fovka!lide bir maharetle çnrilmiş bUJllk b:r film ~ 
~:.-.ANNABELLA • JEAN GABiH .......... 

(RE K S VAHŞi ATLAR KRALI 
Türkçe 16zlll, yakında T O R f('IS 
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Ti G .. C KEN 
...._ 

LI 
( .ı t e devrini• farlll I ) No.1s2 

Her hakkı mahfuzdur • .c...mmma:m•• Yazan: Zlg• Şakır •aı••••maıaam••21/10/35 

üyük.. ongrede, Bir Misakı Milli 
·Tanz·m Ve ~ abul Edilmişti -

n 1 d d b
. h yli me· yellere emretmitti. Fakat bu emir, ve- içinde en büyük varlıklar göaterebile-

un ar a.n ınaa a, ır a ı k r t - . • 1 . . .. d' k' 
lseleler hakkında karar verilmi~ti. rilmİJ olmakla ka aca ; ve me~ ıa e, ceg~eh~.;;1 ey. emı.1~ Bu~u~ ıçm ırb" ı 
Bunlardan en mühimleri; (Erzu· türlü bebanelerle to~lanmıyacabtı. • ar(Mtı.. h~ metm • bır (Hamı) ve ır 
ru ._ • k lan j Bu ciheti nazarı tlıkkat ve e emmı· uza ır} e malık olmadan yaııyamı· 

nı HOngr e.11) nde esası onu _ . , ._. • 
(M. k . • . 'd" (T .. k Ana• yete alan kongre; her tarafta derhal ı yacagm herkesın kanaat getırdıgı bır 

ısa ı Mılh) nın teyı ı; ur • ı 1 · d l R . d 
1 

k t'i su· intihabata b ılamlmasına, ve • ııg a • zam nda Mustafa Kemal Pat• asıl 
o u ve umelı) hu ut arının n 1 1" • T" k • • • ı ·e tt . . . . . k u ınad· tında bulun n utanbulda, mec ısın tam ur mılletının mayaaında mevcut o an 

c tesbıtı ıdı. Mısa , aynen J • • 'kl"l ·ı ı k d t k b'l" · ·· k b .. t .. d el · .
1 

. "d~ bir hürrıyet ve ıstı a ı e ça ıımasıno. u re ve a ı ıyetine guvenere u un 
erı ı ıtıva etmekte ı ı • • · · 'h ı k b k f"k" ı .. · ·· . . ,. imkan olmadığı ıçın • ıntı ap o unaca u .. at ı ır cereyan arına gogus ger-

M Mısakı Mıllı . . ı azaların Anadoluda münasip bir şe· miş; yaldızlı bir nam altında kabul c· 
.. adde: 1- Devleti. o.s?1anıyenk~n, birde iç;imaile me clisin orada açılına· dilece k olan esaretin, önüne geçmitti. 

nıunhnsıran Arap ekserıyetı ıle mes un . . . ol . . 
8 

·hr mü· sına karar vermıstı. Sıvas kongresinin akti, İıtanbuldn pek 
t an 30 Te§rmıevvel 191 tarı ı d 1 Fakat (Amerika mandası) meslesi- mühim tesirler uyandırmlfb. Vatanperver· 

ı1 arekenin hini aktinde muhasım or u· nin pek uzun süren müzakerat ve mü- lerin bütün ümitleri, bu kongrenin karar! • 
arın iş li altında kalan nksamının nakaşatı dol yısile içtima maball" ay. rile; miIIi kuvvetlerin, bu kararlan muvaf· 
llluluıdderatı, ahalinin serbestçe be:an ca müzakere edilememisti. f stanbul fakiyetle t tbik edeceğine hasıl olan kanant 
edec kl · t f'k tavin edıl • rı • • • tr f d t 1 c A erı arnya ~v ı an J.,. hükumetine müracaat olunarak ıntıha· e a ın a op anmıpı. 
.rn~k lazım gcleceğın~en, me.zkiir hattı bata ba§lanılması temin edildikten son· Fakat buna mukabil; Saray, Babıili, ln
?nutareke dahilinde dınen, ırkan ve as· • t' . in tayini meselesile gilizler ve Hürriyet • itili.fçılar fena halde 
1 • k h•' f ra; ıç ıma yerın ' k rk lar 1 gil Ü en müttehit, yekdiğerıne ar§ı urme ı (h . •1. ) . t' al eyliyecekti. o muf ve bocalamıılardı. n terem • 

.. A 1 k h" . t'l eyeb temsı ıye ıt ıg 'ili~ il 1 .1. k "'L •• nıutekabile ve fedakar ı uıuya ı e . • k . ) · bu §C· mesı;ı A• e ngı ız ordusu ararganı, run· 
llleıhun ve hukuku ırkıye ve içtimaiye- · ·: (Sıvaa umu~ı ongrfeskı" ntlın b"t Cle bir kaç keTe Babıaliye müracaat ederek 
) • Jnlde ve tam hır muva a ıye e ı ama b k • b" • , •. 1 'b" 
erile §Craiti muhitiyelerine tllJ.llamıle . 1 P ) k u ongrenın ma ıycb ve men ı ıç n ne gı ı 
• . . ermesı• (Mustafa Kema ata nın ço t db' 1 • ·L-- .1 ·-· -•-•-da ·--L- · rıayetkar Oım:ıanh İslam ekserıyetı mes- ' . "d' K b t e ır er ıttiıuu edı dıgı baJUUu 1UU111t as• 

._. büyük bir zaferı ı ı. ongre za 1 na· t' p d' b il S d F 't P 
"'un bulunan aksamın heyeti mecmuası, f . 1 uk ıyor; A ııa e n nazam er& af8. ara-
hakikaten veya hükmen hiç bir sebeple melerinde aynen mah uz o an y ar~- 1 smda sürekli mülakatlar devam ediyordu. 
tefrik k b 

1 
t b" k·;ıd·· daki ifadelerden de anlasılacafı veçhı· BabıA lide, üç kuvvet birlefmiıti. Bunun 

a u e mez ır u ur. . · k d zevabn he· b' • • • S d F • p ıı_: · j ' . . le, kongreye ıştıra e en ' ırıncısı, a rıazam Damat erıt a~, ~ın· 
İdi~ shtrat- Kabul edılen hudut, §U men hemen dörtte ~ç~, (Amerika ı_nan- cisi Har~~yc Nazın N8:zun P8!'1; üçüne ü 

• dası) nın kabulünu ıstemektelerdı. E- de, Dahıliye Nazm Adil Beydı. Sonra bun· 
Şarkta, (Elviyei selise) yi de ihtiva ~ c Mustafa Kemal Paıa hüsnü idare lara, dördüncü bir kuvvet daha inzimam et. 

ederek geçiyor. :d:rek, ba§ladığı yerde durdurmay miıti. O da, İngilizlerdL 
Garpta, (Edirne) yi de ihtiva eden · ·· h • k" Bu dört kuvvet, kon ... renin toplanmasına 

d
. muvaffalt olmasaydı, hıç şup esız ı • 

• bugünkü hudut • teşkil e ıyor. . mani olmak için bütün kudretlerini &arfet-
. d Türk istiklali ebediyen tehlikeye gırc-

Cenup hududu ise, isken erunun ce- mitler; fakat Sivastaki aakeri ve mülki kuv· 
cek ve artık ~eniden bir Türk devletinin 

cenubundan başlıyor, (Halep) ile (Kat- vetler ellerinde olmadığı için bu içtimam 

) d (c hı . } k.. - •. kurulması için tarihi bir mucize belde· o .. nu··ne ge,.cmemı" lerdı". B ...... bma' en _....._,,., 
ına arasın a, era ıs oprusune ,.. ........ arı"' 
ıniintehi olan bir hat ... ve bunun şark necekti. hiç bir resmi hükumetin baıvumuya tencz· 

Fakat Türk milletinin aslındaki cev- ··ı tın' ~ · • l' · · bb'. l parçasında da; Musul vilayeti, Süley· zu e ıyecegı, gız ı ve sınsı lc~e us ere 
m niye, Kerkük havalisini ihtiva edİ· heri ketfetmi~ olan (Mustafa Kemal girişmişlerdi. 

Paşa), milli kudretin bütün yokluklar 
yor. 

İşte, (Milli hudut); budu~. ) 

Madde: 2- Ahalisi, ilk serbest kal- ' 
dıkları zamanda arayı i.mmelerile ana 

vatana iltihak etmiş olan (Elviy"'i se
lise) için, ledil"cap tekrar serbestçe a· 
'r-ayı ammeye müracaat edilmesini ka

bul ederiz. 
Madde: 3- Türkiye sulhuna talik 

edilen Garbi Trakya va:ıiyeti hukukiye· 
•inin tesbiti de, sekenesinin kemali hür· 
riyetle beyan edecekleri araya tebean 

\'aki olmalıdır. 
Madde: 4- Makarrı Hilafeti İs1a

nıiye ve payitahtı Saltanatı Seniye ve 
merkezi hükumeti Osmaniye olan İ•· 
lanbul şehrile Marmara Denizinin em· 
niyeti her türlü halelden masun olmalı· 
dır. Bu esas mahfuz kalmak şartile, Ak· 
deniz ve Karadeniz Boğazlarının tica• 
ret ve münakalatı aleme },Ü§ dı hakkm· 
da bizimle sair bilumum alakadar dev· 
letlerin müttefikan verecekleri karar 

muteber değildir. 
Maclde: 6- Milli ve iktisadi inki:?afı· 

has mları ve bazı mtişarikleri rasında 
tekarrür den csasatı ahdiye dairt>sinde 
ekalliyetle r in hukuku, memaliki müte
caviredcki müsliman ahalinin de ayni 
lıukıı1ctan istifadeleri emniyesile, tara· 
Eınıızdan teyit ve temin edilecektir. 

• 

.. 

(Arkası var) 

Kapalı 

Nafıa 
Zarf Usuliyle Eksi! tme : 

'aka w 

ıgı • • 
1 - Eksiltmeye konulan İ§: «Tokat vilayetinde Niksar. Reıadıye 

yolunda betonarme F adlı köprüsü intaatı. 
Jnfaatın ke!if bedeli 21,500 !iradır. 
2 - Bu iıe ait şartnameler ve evrak tunlardır: 
A ·- Eksiltme ~artnamesi, ~· . .-
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia itleri ıeraiti umumiyesi; 
D - Teaviyei türabiye, ıose ve kagir in§aata dair fenni şartDame., 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartnamR 
F -Keıif hülaaa cetveli, 
G-Proje, 
İatiyenler bu şartnameleri ve evrakı 107,5 kuru bedel mukabilinde 

Nafia Vekaleti ıoseler reiıliğinden labilirler. 
3 - Eksiltme 11/11/935 tarihinde pazarte i günü 

kar da Nafia Vekaletinde !Oseler reisliği d ire inde 
4 - Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacalrtır. 

saat 16 da An· 
yapılacaktır. 

5-Eksilmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 
mı.,at vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 

dır: 

lir muv kkat te· 
haiz olması lazım· 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika , 
2 - isteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden en 

az üç gün evvel göstererek Nafia Vekaletinden alacakları ehliyet \ie• 
si kası. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazdı saatten bir 
saat evveline kadar §Oseler reisliği dairesine getirilerek eksiltme komis· 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile· 

cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3053», u6538» 

Üsküdar Mıntakası Varidat 
hakkuk Müdürlüğünden: 

Ta-

Merkez ve mıntaka dahili 9 maliye tubesi için şartname inde yaz.ıh 
ıerait dahilinde 38, 750 kilo meşe oclupu ile 17,500 kilo kok kömürü 
açık münakaıa ile satın alınacaktır. 

T liplerin belli muhammeni bulunan 751 liranın yüzde 7,5 pey ak
çesi tutarı olan 56 lira 33 kuru§Un \'İlayet malsandığına teslim ederek 
26/10/935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da K dı öy Baha
riye caddesi 98 No. da Üsküdar mıntakası tahakkuk müdürlüğünde 

toplanacak eksiltme komisyonuna müracaatları. u6369ı> 

v 
Cağı o u Keç' Ö en apuh •1111 Te. 22033 

S lnir ve ckıl 
nstıı.lık rı mııl •lı ı '!ısı 

1 v. ı<ıı ı ör B har Y" llıır ııo luık Tel. 60 91 
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YA~Ll1 YA~SIZ GO 11A 
ADRAGAN ve LiKiO 

BRiYANTiNLERiNi 
isteyiniz. 

HASAN DEPOSU 
Ankara, lstanbuJ, Be} oğlu. 

- -------

• 1 

Madde: 6- Milli ve iktisad· inkisafı· 
lnız dairei imkana girmek, ve daha a sri 
Lir idarei muntazama ıeklinde tedviri 
llrnura muvaffak olabilmek için, her 
devlet gibi bizim de, temini esbabı inki· 
fafatımızda, istiklal ve serbestii tamme 

lnazhar olmamız; üssülesası hayat ve 
Lakanıızdır. Bu sebeple siyasi, adli. ma• 
li inkiıafımıza mini kuyuda muhalifiz. 

Tahakkult eden düyunatımızm ~era· 
İti tesviyesi de, bu esasata mugayir ol• 

lılıyıtcaktır. 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban~a 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hes bı açtırarak en 
aşağı 10 lir~ yatır nla~ arasında 100 ldşiye aşağnda yazıh 
ikramiyelerı verecektır: 

Çilleri ve sıvı} rı ve 1 keleri 
kt t'ıycn izalo eder. J >un) a lu ı ıov
cnt krerrı.erırı erı nnf.slerı, en sıh· 
lııl ridir. N zık cildll kadııılsrın 

lıny t nrk"r\a91dır. llıtiynrlar1 genç
le, tirır vo gençleri güzefüı§tırır. 

Jns na ecedi bir tamvet veren 
1 lu aıı cıb dom ~ aglle y ız 
güıııhiz ve yarım yağlı gece krem· 
le ini umılmn~,nı:ı. I\utusu 50, 
lub lınl n le 20, 'f ıırkiyede yapılıp 
tn Avrupa elıketi ye.pııtırılan n 
halkı ıLldn lil kremlere ,,,. ıınir 

ıtriy11tl\ aldanmayıoıı. llaaan iımi
ne ,.. mnrkımnıı dıldtıı.& ediniz. 

Hasan deposu: 

Kongrenin müzakere mevzuları • 
Milli mucadele tarihinin en mühun 

Lir veıikası olmak itibarile, yukıU"ıya 
•Ynen dercettiğimiz JU (Misakı Milli) 
kararnamesinden maada, kongre tara• 
f'ından fU meseleler de müzakere edil· 
tnişti: 
l- Anncloluda birbirini takiben ak· 

ledHcn ( 1 ) kouıırelPrden telaş eden İs· 
lanhul hflkfımeti halkın gözünü boya• 

J ) • 

inak makudile ( MP-clisi Mebusan ın 
içtimaı için ha7 u tık yapılmasını vila· 

C 1 ) Beıltk~ Alaoohir, Nez.illi ve ıoir 1 
truılıalloccla clıt birer kı:ın~• toplanmı.ş;~· ? 
~valideki hfldisat• tekrar avdet ettıgımız 
~n~bu..k2n.Krt.:l~[d..en b.»hsec:it.c~.ii~ 

Birinciye 
i inciy 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
EUinciye kad r 

ili birincıc en yüzüncüye k. 

Lira 

" ,, 

" 
" 

Kura Si incikanun 7 sinde Ankarada Merkez 
çekilecektir. Kuraya girebilmek ·çin para y ._ a nn pa· 
ralarını 7 Birincikinuna k~dar çekmem 1 a 1 zım-ır. 

" binasında 

Ankara, Istanbul, Beyoğlu 

TAKVİM 
Gia PAZARTESi Huıı 
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Yapılan Bütün Araıtırmalara Rağmen 
Sir Conun izine Rastlanamıyordu 

Dünkü ve evvel· 
ki günkü kısımla
rın hülasası ı 

Skotland Yar .. 

dun üç müfcttiJt '""\,.;~~:;" .• ~ 
bir haftadanberi· ~ 
ortadan kaybo • 
lan Magil aileıi • 
nin reisi ihti,yar 
Sir Conun tahkl· 
katile me1ınıl • 
dür. İhtiyar lr • 
llndadaki oilu • 
na bir mektup 
.röndennit. tre• 
ne binip hareket 

\t . 
v..,. 

ettiğini bildirmfı· Posta memuruı - ti:vct, dedi. ihtiyar kır aaçlı adaırf 
tir. Falr:at ne 8,47 trenile ıeldi ve benden Mlster Rimboldün 
Londrada, ne de adresini sordu 
İrlandada kendisine rastgclinmiıtir.. Blnbqı, (Grene) ya (Slr Con) u en 
Oğlu binbaşı M'\lkolm babasının et· aon ne vakit aördiliünü aormuı, Bre· 
yasının eve geldiğil')i, fakat ,Slr Conun ne Londrada sördiliU cevabına vennif, 
görünmediğini söyİemektedlr. buna Mbep olarak ta ayrı ayrı yollar· 

Binbaıı Grand Santral oteline bir da· dan seyahat etmiı olmalarını söater·> 
ha telefon etmİJ, yine babaaıaın selıne- miı. 
diiJni söylemiıler. Biraz merak etm.. Sir Con acelesi olmadığından (Lar· 
ğe batlamıı. Fakat ihtiyarın cecikece- ne) ve (Hranraer) yolu ile denizden 
ğini düıünerek fazla beklememiı '" sltmeyi tercih etmiıti. Bu yolda iıliyen 
yemeğini yemit. Tam dokuzda Slr Con vapur, dokuzu on geçe kalkıyordu. 
telefon etmiı ve Vaythedde oldujunu (Grenef iae saat yedi buçukta Liver
söylemİf. Vaythed, Belfast körfezinin pul yolu ile hareket etmiıti ve bu saye
§1mal sahilinde ve ıehirden on üç mil de de (Komber) de durarak arkada§· 
mesafede küçük bir kasabadır. Tam ları ile kahvaltı etmeye vakit bulmuttu. 
Larn yolunun üstündedir. Oilunun eri· Sir Con hareketinden önce (Brene) 
ne gitmek için ihtiyarın bu kasabadan ye taııı saat on buçukta (Grand Hotel) 
geçmesi lazımdır. de bulunmaıını tenbih etmİf, o da ten· 

Her ne ise, Sir Con, telefonda, o cü.D 
çok meıgul oduğunu, fabrikaya uirıya
madıtını, birisini görmek için Vaythede 
geldiğini, fakat aradıtı adamı bulama· 

.dığım söylemit ve oğlunun otomobili ile 
gelip kendisini almasını rica etmiı

Binbaıı teli.ta düımUJ, garaja koıa· 
rak otomobilini çıkarmıı ve yola koyul-

nlU.f. Fenerleri açarak Lam ile Vaythed 
orasındaki yolda bir kaç sefer yapmıf, 
fakat babasına rasgelememiı. Vaythed 
üe, gecenin o saatinde bile açık bulunan 
\elefon merkezlerinde tahkikat yapmıt 
ve nihayet postahaneye gitmiı. Burada· 

bih mucibince tam zamanında orada 
bulunmuı, fakat Sir Con selip çılana
mıı, (Brene) de nafile yere efendisini 
beklemeye koyul mut 1 

Binbafmm alclı.iı bu malUınat üzerine 
meraka düttüjiinü elbette tahmin eder
siniz. Adamcaiız kendiıine verilen iza· 
hat arasında bazı noktaların yanbı ol· 
masından korkmuı ve (Brene) ye ba
basının otele gelmesi ihtimaline kar§ı 
orada beklemesini tenbih ettikten son-

ra hadiseyi zabıtaya anlatmaya koı· 
muı. Kendisile bizzat ben konuıtum. 

Derhal tahkikat yapmamızı istedi. He· 
men ite koyulduk, fakat maalesef hiç 
bir ıey öğrenemedik. 

- Sir Con Magil hiç bir iz bırakma· 
dan mı kayboluyor? 

- Bu, pek söylenemez. Binbaıının 

müracaati üzerine Sir Con Magil'in 
alakadar olduğu bütün yerlerin bir lls· 

teıini çıkardık, adamlarımızı dört ta· 
rafa saldırdık. Bu arada ıahıen hen 
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GRiPIN 
bu dayanılmaz ağrıyı bıçak 

gibi kesmeğe kafidir 
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HİKAYELER 
L------------------------ Sekiıinol 

Bayanım çoktaıa. 

yalmifb. Ben de • 
yatmağa gitmek 
" I }d .. uzere o ugum • 
dan, etektriği aön
dürmüttüm. Oda· 

da yatağın batu • 
cunda bir tek 
mum yanıyordu. , 

Matmazel Krav

ford mücevherle

ri birer birer üs • 
tünden çıkardı ve 

bunlan içine koy

mak makaadlle, 

Edimburg Vak'ası 
-3-

1 
bayanımdan ka. Bayan Donaldsonu yerde, sırtüstü aeril mit bulduın.. ~ 

sanın anahtarını istedi. Bayanım anah· ğine göre, kendisini, ortada ~, 
tarı ona verdi, bana da: «Haydi artık bir sebep olmadığı halde, old
git, yat, kızım! dedi; sen de pek çok sinirli hissediyordu. 

yorulmu9sundur.» Gerçekten, ayakta Bun~nla .~~raber, ya~ında k.ı:: 
duracak halim yoktu. Hem de bu es- yı teklıf et.tı~ım hal~": ı~teme~U: bir 
nada mücevherleri kasaya yerlqtir • de, teyzesının kendısını pek ıyt •/J 
mekle mefgul Matmazele Allahtan ra· setmemekte olduğunu Bay D•~ 
hatlık diliyerek odadan çıkmak üzere söylemeyi muvafık buldum. Za dit 
idim ki, Bayan Donaldson: «Hepsi· lı .. ba.:an_ın yeğenine o derece 0~ ni yerli yerine koydun mu, güze· kundu kı, her ne zaman yanı 
lim!» dediğini, Matmazelin de ona: görse mesut olurdu! • . 
«Evet, efendim! Hepsi yerli yerin· Derken, ben kendi odama çık~ 
dedir!» Cevabım verdiğini itittim. Saat sekiz buçukta, Bay David f* 
Avukatın bir sualine karıılık, lip beni buldu ve: «Teyzemi bu ıfll 

Blanş, Bayan Donaldsonun, kasası • pek iyi görmiyorum, bir ıaat ıo~ 
nın anahtarını bir mavi kordelaya kapısına kadar gidip içeriye b" 
bağlı olarak, daima boynunda taıı· kulak veriniz ve §&ye~ yatmanı•,... 
dığını ve ölünciye kadar da bu iti· bana haber verin de tekrar yaJ1.
yattan vazgeçmemi§ olduğunu söy- gideyim!» dedi. 

ledi. Saat on sularında, Bay David~ 
Hizmetçi ifadesine devam ede • tenbih ettiği gibi, oda kapısına gidilı 

rek: ku Si" lak verdim. Seı, ada yoktu· .Jj 

- Ertesi 24 mart akıamı, baya • yanımın uyuduğuna hükınedeP"' 
nım yine yorgun görünüyordu, dedi. k k k d d ,,.,~ te rar yu arıya, en i o ama.,. 
Bütün aile erkanı aşağıda yemek o· tım. 
dasında kaldıkları halde, o yemeği- ~ 
ni yer yemez odasına çıktı; gecelik Ertesi sabah, sekizde, çayını ~ 

1 

türdüğüm zaman, Bayan Doııal 
•rafsılat : Galata Posta kutueu 1255 hırkasını giydi ve eline bir de kitap .,# 

.._ _____________________ _. alıp, bir koltuğa oturdu. Bana dedi- sonu yerde, sırtüstü ıerllmit 
dum. Yüzü mosmor keıilmif, al" 

==ıo:============================ burnu çarpılmı§tı. Hemen &a1Jııf'I 

" mağa batladım. Öbür kapı yoldatl" 

rım da koşuştular. Bay GrabaıO ~ 
doktorlara, polislere haber salda. 

Bir tek tüp 
Alman1za 

• • 
sızın 

kafi 
de bu neticeyi 
gelecekt~r ! Zavallı hizmetçi kız heyecan ıçi'1 

de idi. Avukat kendisine ıu auaP,,ı 
sordu: 

ki posta memuru, yaılıca bir adamın 
(8,47) trenihden çıktığım ve kendisine 
nıiiracaat ederek Belfast fabrikaların· 
Clan birinde çalııan Mister Rimboldlln 
adresini sorduğunu söylemİJ. 1atasyon 

1

memuna Rimboldu tanıyormuf. Rim· 
0

bold bir mliddet Vaythedde oturmuı, 
fakat bir sene evvel Bangora taıınmıı. 
ıhtiyar adam istasyondan telefon edip 
eJemiyeceğini sormuı. 1stasyon memu· 

,u da onu telefon kulilbesine kadar aö
tü mÜJ. Telefon ettikten sonra, ak saçlı 
ihtiyar kulübeden çıkmıt ve köprüyU 
geçerek ıehrin öte tarafına 1reçmi1. 

(Vaythed) yolu üzerinde tetkikata çık· 
tım. Ancak bir saat kadar dolaımıthm \.. ... ___ _ 

- Gece, onda, kapıya ıtdlP tf 
içerisini dinlediğiniz zaman, k•Pd' 
açmak tecrübesinde bulundUJI ... 

mu? / 

Blnba§ı bundan sonra Vaythede dön· 
müt ve babasının uğraması muhtemel 
olan evlerde de tahkikatta bulunmuı, 
fakat babası hakkında hiç bir malumat 
!Jllamamıı ve evine dönmiif. 

ki, (Vaythed) den (Lem) e giden §O• 
aenin üzerinde bir boiuıma eseri gar-
düm. Burası ıaaız bir yerdi ve yolun iki 
kenarını otluklar bürUmilftü. Otlukla· 

rın arkasını da fundalıklar kaplamııtı. 
Muayyen bir noktada yol kenarındaki ' 
çalılıkların kınlınt§, çltnenerek o!duk· 

ça yassılmıt bir hale gelmit olduğuna 

dikkat ettim. Az ileride kan izleri var· 
dı. On, on iki damla kadar bir §Cydl. 

r Ferdası giln, doğruca Santral oteline 
gitmiş ve babasının hususi kltibi Bree· 
nei orada bulmuı. Breene de Sir Conu 

arayorınuJ. Sir Con bir iki alin evvel, 
Belf asta gidip mahut icadı hakkında 

bazı kimselerle görüıecejini, bu adam-

Etrafımı arattırdım ve tümseklerden ----
birisinde bir fapka gördüm. Üzerinde r 

larla bir mukavele imza etmek ihtimali 
olduiu için Brene'in de Belfasta ıel· 

.mesini tenbih etmİ§. Breene'in aileal 
zaten f rlandada oturuyorlarmıı. Sir 
Conun bu teklifini canına minnet bile· 
rek derhal İrlandaya hareket etmft. 

iki damla kan derhal sözüme çarptı. 

Şapkayı alarak muayene ettim. İçinde 
(J. M.) lnlsyail ve Londra fabrikaların· 
dan birinde yapıldığını gösteren mar· 

kası vardı. Boz renkli silzel bir Japkay-
dı. Aldım, size göstermek üzere getir· 
dim. Şurada çantamın içinde duruyor. 

(Arkası var) 

·---11"!91----------------------------------------------------· İnhiıarlar u. Müdürlüğündenı 

10000 Kilo Sigara Paket KoJaaı ::Toz,,: 4/11/935 Pazartesi 1aat 14 de 
11000 ,, u Maki 1e ,, Toz,.z 

5400 Metre yeşil yağh kaneviçe : 5/111935 &ah aaat 14 de 
40 Kilo Siklop Çenberi KRvalye1l : 

idaremiz ihtiyacı için yukarıda nev'i ve miktarları yazıla malzeme 

ıartoameleri mucibince pazarlıkla aatın alınacaktır. lıteldllerin pazar 

lığa ittirak- etmek Uzere hizalarında yaııh gUn ve saatlerde % 7,5 
teminatlarilo birlikte ve t•rtname!erl almak için de hır gtln Kaba· 

taı'da Levazım ve Mnbayaat Şubesindeki Alam •• Satam "komlsyo
a.u.na müracaatları. "6404 ... 

BugUn ilk iş olarak b:r 

RADYOLiN 
alınız ve 

ıonunda 

bitinceye kadar gllnde iki defa kullanımı. Bu mllddetin 

dfılerlnizln evvelkinden çok daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha temiz olduğunu göreceksiniz. 

RADYOLIN'in belllbaşlı iki hususiyeti vardır: Evveli diılerdeki 
kir tabakasını söker, yemek, içki ve ılgara dumammn husule 

sıetlrdiğl. lekeleri çıkarır, ıonra ditleri yıkar, parlatır ve 

Bugünden 
itibaren 
siz de 

mikropları % 100 öldUrUr. 

RADYOLİN 
Diı macunu 
kullanmıya 
baılayınız. 

- Evet. Fakat içeriden kilitli i~ 
-Bayan Donaldıon, her f~· 

böyle, yatak odasının kapıılDl i~ 
den kilitler mi idi? 

- Hemen her vakiL 

- Peki: Ertesi sabah çayı ılS~ 
düğünüzde?. 

_- Kapı açıktı. Doıdoiru i~if' 
girdim. 

- Emin misiniz? .-. 

- Kat'iyyen eminim! Y emhl dd~ 
rim! 

....... ....... ~ ... 
.... Son Poıta -

iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin eau yazısil• 
bir sütunun iki ıatın bir 
( sautim) sayılır. 

jl - Sayfaeına göre bir sau· 
timin llôu fiatı vunlardırı -- .. 

-==-.a-y-f•"'ı' -•• -y-fa-!""'l •-a-yf-a-.-.y1-. ""o_ı_;e-,~so·;,, 
1 2 3 5 yerler ~ 

400 1 250 1 200 100 60 ~~. 
Krt, : Krt • ıı· Krş. Krt- Krfo __ .. 

3 - Bir santimde vaınti ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve kalın yazılar 
tutı&cakları yere göre 
ıantimlc ölçUIUr. 



SON POSTA Birinci T eplD 21 
)1 

Sayım Çok Muntazam Oldu 
Memurlarla Dolaşan Mubarririmiz, Görüp işittiklerini Anlatıyor 

ciman pembe pijamalı. kokuk deinddi, 
ak saçlı ihtiyardan baf lıyor: 

- T abiiyetİDİf nedir~ 
-Türk!.. 
-Dininiz) 

- Ermeni katoliğjl 
- Evin içinde nece konuşun.'1nuz) 
- Elawlim, ben eekiden bir kadın-

la edydim. fil göniüiünüz çocuiun a-

n8lile ••• 
Memur, yanhf anlat'Lfıimı andığı 

.,...ueanu tekrarladı: 
- Ben evde nece koııUfblimıuzu 

.90l'IDUflWD 1 
Beriki eözünün keeilmaine tatul • 

Sayıma Alt Baza 
Rakam Ve Vak'a

Jar. Doğum 
(Bat tarafı hirind ,u.de) 

Onlar, bom~ kaldınmlari doldu • 
ran hürriyeti, salonların her çetft zev
kine, konforuna tercih ediyorlar. 

İhtimal içlerinde, elimdeki serbesti 
vesikasile, apartımanlannın tapu '8elle

dini değişmeye razı olabilecekler bile 
var? 

Fakat nerede o talih) 

* 
4.S. Beıiktaı 4, 12, Beyoilu 4,3.S, Fa
tiı 4,55, Kadıköy 5, Bakırk3y S.30, 
Eminönü 5,40. Adalar sonuncudur. Bir 8fİna yüz görmek- bir llflna lei 

Bütün bunlardan evvel. sayımı de· duymak.. Bir yakınca dosta hitap et-
niz mıntakaıı bitirmiıtir. mek istiyorum: Yok . 

Sayımın bitiı topu parola ile atıl Koca bir -hrin içinde köpe)ulz bir mlfbr. y-
Kuledeki memura: Robenson gibi dolaşırken, utetıridi 
- Kutla olsan t denmif. O da ç.. mutlak» denilen en m6thit cezanın ln

bakçu oilu cevabile bqgk ipredmi, sanlan niçin, nasıl çıldırttığını daha iyi 
matta: kuledelci ~netlere çektirnU,tlr. 

- itte ben de onu .c;ylüyonmı Y•) anhyorum. . 
Ne diyordum) Ha. 

0 
dediğim ilk bnm, Şu anda i;imdeki hudutsuz .ayle • 

Tiık mekt.eplerinde obımufbl. Mü _ m~k ve ceTBP almak ihtiyacmı tatmin 
k-nmel türkçe biliyoıdu. OmmJa türk· uğrunda bir vergi memuruna W anlat-
oe konUfllYOlduk.·· Şimdiki bmn- mıya ve Filorinah NBzıma muhatap ol· 

Memur arbdaf. m.a kdtümek is • mıya bile razıyım 1 
• Muh•kkak ki inaamaz bir ,.ımc1ekt 

t.edi: h" . • 1 . ind hilni ._ ı...1..L...:-=- ._~ _ı.L urrıyet, msan ar ıç e yetten 
Sizin - ~au.u. ~ ~a-

- ~ . . evde noce konu ( . • 1 mahrum kalmaktan bile acı 1 lllr 1raw .. cn kaarakaıla 
dar etmez. •. Siz timdi . dim.. çıktım ... Çanallalede bir... Ve muhakkak ki aft.ı. ...... anlarınCla •ta aıu 

r 

Lüt
r._ -y1 • 1 Bi ,__ ~ .... " ' gu r ror. 

fUl'8UDUZ) wu omı eoJeYID r manyağa çattıiını anlıyan arw evlerinde buluwılar, benim vaziyetim- . 
Beriki ~ ayni dimJeyle, ft art· daş_ ter lem iye ~aşl~~ıştı: . . de ka1ıp ta kalabahiın kadrini anlasa- ıac:k ~ Habetıstanda patlıyanlardan o-

llllf bir biddede IH'lfW: - Bayım, tımdılık cephe bw alaka- lar, pencerelere yığılıp ta bot kaldı- . . . . . 
- İfte ben ele ona aöyliyoaam JB) dar... rımlara hasret çekmekten çoktan vaz - B~kı ~ecık-ecek mı daha) 

Ne di,..dmn) Ha. fimdiki -- tiirk- Hele bu müdahale sinirli muhatabı 1 rd" - Elı kulagındadır! 
Ytlka...-ap .. ıllcrr'd,•aW , geçere ı. B'lm' ... b" 
a,.aot,. - Almr lı:r 1 r ~ hihnez Onun için mecbmım ramca çileden çıkarmıştı: Çünkü o anda ben; l.tanbaı cadde-~ ı ıyoru~ll ~a, beger top ıraz 

. al .... tiri•• ,.. 1 r .-ıu&,wa. Fabl: yalanda öPw.. - Bize haftalardanberi her fCyİ a- }erinin o şikayet edilen kalahabiını. 1 uzarsa, mı etın sa n topu ata• 

<a.. ._.. -....a ,._..) oek e.Wfl çakça aöyftmemizi te.nbih eıttHer. Hal- b&tün bzalannı, bGtün tehlilrelerini c:ak Selim T evlilı 
eokaklara daiı'- kollan beyaz koıde- - Na.le ..... az) baki siz t.,tan •Tmak İat'iyOIWllm:t g8ze alarak aradım 1 

r--L. · · 'bi -L:- lr' - _ıa Ekaprea Yolculara 
lalı aayım memurlarının sayacallan - Efentfim, ha da ayn bir dert... -P'e llZUl P .,,.._ çocu wnnı __. * 
'kümelerin bile bol olupmdaıa. bu itin Beaim mu.s k&pcltmda, cMuila» ya- kadar etmez tabii. Onu bizim albi CJIB- Öyle tahmin ediyonım ld c:IGn, le • Dünkü Avrupa ekspresi ile şehri c 

mümkia ,......., .... -a adiril- _. .•• Bir /Jnat düpriinem tııuıhih et- ı.da bacaklarını kayJ:>edenler bilirl tanbulun kuruluşundanberi kazasız, mize 33 yolcu gelmiştir. Bunlardan 
maıi içia Jaer r)'iıı heıaplmthğı .-. tirecelim. Çünkü ben Muilamn adını Bu sözlerin Çadm ~ .._. beJA.1z seçen ikinci pndti. yirmi altısı Toroa ekspresi ile yolları-
laf:dlyo:rdu. bile nüfue kağıdımda gördüm. Bu dili cevabı not eden memur ıordu: Tabit eA'er «sayım» yaftalı otomo- na devam edecekleri için huıuıi bir 

Bittabi kapınıza da uirıyan ayım yanlıflığm sebebi de priptir... - Bir vazifeniz var mı) biller koca lstanbulun içip yok ettiği motörle Haydarp8fl&ya ııeçirilmişler • 
meınudarmın neler ....ıww.w hiJi... N•htn'-• _._.i .._ hlll•• eoıaJl«....JAI ~ Fz1er1a1 ,..,i bla memmu bulap eMmeClllerie. dir. L yolcu)aruı hepli ele lnsilizdl. 
voıwunuzdur. Fakat on1ann bu eorp- mechaıiYedncle bD •• f'ı _. ıtıa: Y• taWt., ...... bl'fllll •lr,...,lamıya Oihr .70lculann •yum inaeyonut 

aa. •• 
- Fazla izahata lüzaı yai m;rma. 

Siz lütfen sadece vazifede olup olma
•iPıızı aöyleyin r 

Muhatabımız aralılr. kapmin kanadi· 
ıu, ıurabmaza ÇU'Jllllllk latw tjlJ ilkti t 

- Maclemki bildiifniz, fBledlitnhr 
ali yazacaksınız, bana ne diye eoru

ısunuz) 

Biz, onun akraba ve taalblkabm sor• 
PJB çekerken o içeride hiddetle 11.Sy)e.. 
Jıiyordu; 

- Mademki Wmdılanmızi almni· 
aı ....-un ıxı ............. JIW ...... allktıraceld.ıxk,..,e: 

la ' •wla ........ .... 'f isi haklı oı.mk W.U ...,_if&i• .Her ,eyi~ lltiıfteyinb diye ümit Pencereal•ln .. D•tl• ••tlllk bir 1911rahMa dala• iti? ...... 
rına aldııtdm ...... ddan, ve vazı ~ ' r:-L..-d· b' • • hikl- din· v..._) SöPYecelderimlzi - ok•r•c••• leri . .. .. k k -·•-·tıklan prıp - c.&~ mı, ızun pnp .,,.- .,,.._.,,. •• nı aorur en arr-t' • Jemeie vaktimiz yok. Siz ....a .WU.. Calilıar da, ae di,ıe bir -.ı. ...ı .,_... mecbar kalan ve nelıiray» Jarini ,a· bekleme ..tonunda yapdmıf, bundatl 

lllhneleri. krilerindea. ve ell~ .. uzu aöyleyinl 1ıar anlamam ki? flraD karı koc:elar, okmebiz kalma • 10nra bunlar otomobmeri ile otelleriııt 
l>_o•hoş kaldırımların ı..- senedi ve pn Beriki cüıdi m.,ı.t ••fe p\a· Oradaki iıfiai taııımnhyan arbu,ı mn acwnı birbirJerinıLm çabrmadalar- aönderilmiflerdir. 
~e.Q bim ..-......,_ t>.fa 4uyan, lachtı su~tuya hitat> eden bir zabıta me- - Eier, diyor, memurlara ko1aybk •• Ankaranın Sayımı 
•

0 -:n otm-'1. \itle .. munı aa btlanm ~: tD*rlmeei için verilen &ltıtled bu ,o- Eğer koolrndann: Ankara 20 (Özel) - Burada nüful 
. Size, dayduktanmdan ~ g&dOnlara _ Neden dnlelJÜ70r ...,.uauz) kilcle tefsir edenler faz1acayaa 1ayım iti - Çok aydan .-Y eUllirl l&dla- ayımı saat yedide başlamıf, saat 11 dt 
~en bazılamu antatacağmı· 

18
_ Mademki vaktiniz dardı, ne diye haf. Ul•lar Kurumundaki müakereJer • den korkmaHJD, k•nlann 6nüne l8G- tamamJanmlfbr. Sayım emaaında b1ı 

loz gezdirdikten sonra, yazı!mı:a talardanberi her .,eyi açıkça anlatmamı- dan de uzan aürer' .. menin çaresini dütünenlere. latanbul • erkek çocuk doğmuf, adı Sayıuı kons 
~ ~irütümü _!ıalwz bulaııııvacağUUZ8 zı tavsiye ettiniz! Sözün açılım i8ter. * ... luları iki aiinde bir~ tawiye mUftur. 

ııaı. \ • seniz, dojma büyüme latanbuDuyum Evlerin penatreleri, mecbud fiapa • ederim 1 Sayım İfİ büyük bir intizamla yü • ' * ben 1 hlütan buahaıt hatlarla dolu. Hep * rümüt, herkee ae1en •)'Un memurlari. 
ta .. Taksimde Sıruervilerde. As1anya- _ Okumanız, yamanı var mı) ıin.le, teneffGs çmaıraiuıl heldi • Öileden M>Dl'llJ"l dolna. •lnnblan m hiç bekletmeclen eorplara cevaııt 
ıc:ı sokajında bir evin .. kap~nda~ _ Eskiden hafız p okurdum. Fa- tembel birer talebe aabır11Zbjı ~ artanlar, 8llieni ceçmi _..... '-tla· vermif. bu aurede sayunm pbuk bit • 

Pının içi, iayım arifesindeki~ - kat en1erde bir kaza geçirdim. Şm- yor. mlar: meai temin edilmİftlr. 
1>•Jarının dıtı kadar bJabahk: Yedıden di ~m pek seçmiyor!. •-.ı: ifini Wtiren memur -L-~ - Daha bitmedi mU. Saymam bitifi burada top •tılaral 
)'etıtM.- L_ .. __ b"' ... ., halkının te - ıuzu ~ .ı-..-..,. n_ bir __ ..z d ....iL~ ol __ , __ LL- ~--:~ IUlwar u~ . .. _ Sakatlığınız filin var mı> tan ayn ve yalnız dolapyorum. - Da11 top .-ı uyar ~ .. ilin eddmit. ~ bir anwa nere • 
':eaa~sle parlıyan gözlerı, sayım me _ Efendim; ~n mütekait bir Türk Muhakkak ]d evlerine kaı>ananlar .. dum 1 cLm çmktalı belli olmayan btlyilk bir ~ 
tıunle benim üzerime çakılı. .. . ~- --'-it·yıın· s;.,.0 k defalar cepheye air· cima çojunun, yiyecekleri t.-ekJ rf Memur siilü10r: lahahlda dolmuftW'. 

Ar'·- ı 1 L-- en onünac:ı iUAU ı . -ıı .._...... e , 
&aaaş, top ananua.uaa • 1 raılyolan, ıramofonlan, tavlalan, is -

kamblfteri ve hitaplanna kulak, cevap 
verecek muhat.plan ftr. 

Fakat bütün bunlar, onlari tatmin 
etmiyor. Hepsinin akıllan, fikirleri, 
gizleri, gönüllerı bombo, kaldırımlar .. 
da . 

.ilk diifü.dfte prip l:nılunan bu llP" ı 
ta, inaanlUID laiintJete bl'fl hnledik .. 
isi inlly.ıkt ........... ~ 
~1-0L. 
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12 Sayfa IQN POSTA Bırtad T..,t• it 

HASAN 'KUV.VET URUBU 
' 

• ~, $...._ 

ZAAFI UMUMf' KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirler~ HASAN ECZA deposu 
••••••••••ıııaıııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııeııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. eıııııııııııııııııııııııııı ... 

/~-~~ ............................ ..-ıı~----~l!l!l!l!!!!~--!ll!!!!!l!ll!_~~!l!lml--------~.~. " ~ 

31 T e-şrinievvel günü arsıulusal 
1 

arttırma S?Ün~dür, bu münasebetle~ 

1 

f ş Ba.nk&sı~ ÇocUklar Arasında· 
Bir Müsabaka Aç_tı 

Ber çocuk " Arttırma" hakkındaki 
dlşlnceılnl oa satırı ge9mi1ecell 

surette razmalıdır. 

I 

B-u yaz1Jar : 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ · BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 

adresine aOnderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa ıoo lira mükafat 
verilecek, • ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teırinievvelde dağıtılacaktır. 

Türk Hava Kurumu Alım Satım 
Komisyonundan: Denlzyolları 

lfLITMESl 
AHateleri ı KaraldSy Klprlbaıı 

Amerikan B O SC B Badyı 
1936 M O D E L L E R 1 

DUnyımın her tarafında tanınmıı ve ctlmlenln rağbetini kazanarak 
ıöhnt bulmuı olan tıbu AMERiKAN BO&CH RADYO 
•akinelerlnin lstanbul veyahut tekmil TOrkJ7e için yeıA•• 
aabşmı kendi beaabıııa deruhte edebilecek bir mlle11eae anyor. 
Bu itle alikadar olup fazla malamat almak lateyeDlerln bira• 
••vcl radyum ticarethanesine mllracaat etmılerl keadl 
meafaatJerldir. 

lıbu AMERiKAN BO&CH radyo maklnılerlnden nıtla •• 
fiah aahi rekabet kabul •tmeı derecede ucuı oldutuadaıo bet 
keseye e:veriılid ir. Bu lthı iıtikball ıayet parlak oldutunda• 
para kazanmak isteyenler bu fır1attan lıtlfadı etmelidir. 

Radlum 'l'ioarıthan11i Galata Okçumuaa caddtti No. l<K • ıoe 
Poıtıa kutuıu : ısıa. Telıraf ı Radrum - İıtanbul. Telefon ı 41818 

1 Devlet Damiryollırı ve Limanları lflıtme Umum idaresi ilAnl~ 
22/ 10/935 tarihinden itibaren if'an ahire kadar Haydarpapdan • ltfl' 

karaya salı günleri, Ankaradan • Ha1darpqaya çarprnba ıünleri Taı" 
ıürat katar lan tarif eıini takip etmek üzere birer yolcu katan hareket etdt'" 
cektir. Haydarpatadan saat 9,40 ta, Ankaradan saat 1,03 te kalkacak ~ 
bu katarlarda her sınıf yolcu arabalarile, bir yemekli vagon bul~ 
muhterem yolculara ilin olunur. (3013), (6414) 

- ---·- --------~----=--------~ ,,. 30 bin cilt aJnıhk, 200 bin cilt zamklı aynılık alıb «ayniyat makbu· 
~u» ile muhtelif boyda 30 bir tebyizlik kağıt, 70 bin firmalı zarf, 50 
, bin kağıt rozet bastırılacak, 413 te mühür kazdırılacak ve açık ekılltme 

Tel. '2Mt • llrkul Mlblrtianade --.---~· 
HH Tel. 22748 •-----. Eeıiktaı: Yı?dıı : Telefon ı 4.2282 """ 

ile 25/10/935 ıaat 15 te münakaıası yapılacaktır. istekli olanlar 1&rt· 
namesini her gün Piyango Direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. 

«6547» 

Burnunuzun par11 
parıl parlayup dur

dujunu •iz değll 
o s6r0yor ••• 

Nıce bayanlar genç ve 
gOzel olmalarına raDmen 
erkeklerin kendiler 1 ne 
ba, bile cevirmedikle
r lnden me'yusıurlar •• .• 
Sebebi meydanda : tOZ· 
lerinln parlakl ı ~• devam 
eıt ikçe hoşagltmlyecek
lerınl haıa anlayamıyor. 

lar. L. T . PİVER'ln 

MATITE 
~:retlik pudrası talksızdsr ve sizi bu tehlikeye karşı 'tllutıaıaza 
ile beraber, her vakit mat kalacak bir çehre de ~e'mın eder. 
MATITB mattır çünkü terkibindeki herşey mattır ve c:şsız bir 
iltiıiık kabiliyeti V4rdıt. 

ParfOmOrl L. T. PIVER A. ş._. fstanbul Şubesi 
şı,n Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 43044 

--.-.k~enderlye ~Yo-lu- OK ULALAR GÜNEŞİ 
EGE Yapuru 22 Birinci teı· Reainar okullara dendeıliliğ ( muadelet) onaylanmıı okulumuıuJI 

rln SALI ıUnO saat 11 de IS. gUndUzltı, yatılı, Yuta,llk, Orta kııımlarma hergUn talebe yudırabt· 
KENDERIYE'ye kadar. 0 6577,, 

~ ... .-.......... _._, 
,. Dr. lbrahlm Zati 

Belceliy• karı · ıın Ja Piycrlotl 
caddH lnde No. 21 

•rJÜll 8f'l ed111 ıoara hnıtaların ı 
'4. ka bul eder. 

,-ı--.. -.mmm ....... ~ 

VAPURCULUK 
TORJC ANONiM ŞiRKETi 

Iıtanbul AcentalıA'ı 
Liman han, Telefon ı 22925 
Galata ıubeııl Tel : 43663 

TRABZON YOLU 
G O N E Y SU vapuru 22 

Blrlnciteırln SALI aaat 20 de 
RIZE'ye kadar. 

Son Posta M•tb•••• 
Netrl7at Midir& Selim Raııp 

Sahipleri: A. Ekrea, S. Raııp, il. Lltfl 

1 lst•nbul Evkaf müdüriyeti iUlnlara J 
1 - Mevlevihane kapısı dışarısında Merkezef endide MevlevihaneııiO 

harem tlairc.'sİ. ' 
2 - Kadıköy, Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafaağa, Feneryolu 1 No. b ef• 
3 - Kadıköy, Kızıltoprak, T~ ğlacı Mustafaağa, Feneryolu 9 No. lı ef•! 
4 - Kesmekaya, Tercümanyunus, Drağman C. 13..J'l~_J~ u!~ka ~ 

bahçe. 
5 - Çaı'fı, Kavukçular So. 12 No. lı dükkan. 
6 - Kadıköy, Caferaia 38 No. 1ı dükk• n. 
1 - Ka.dıköy, Caferağa Moda 40 No. lı dükkan, . 
8 - Çarfı, Hacıhaaan So. 19 No. lı dükkan. 
9 - Çar,ı, Cevahir bedesten solda 2 nci odada 4.1 No. h dolg 

l O -- Kadirga, Boıtaniili, Cami nında 29 No. h oda. 
11 -· Kaaımpa,a, Camiikeblr, Türabibaba 1 No. h dükkia. 
Kira uzu: 936 ıenul mayıı bitimine denlu. 
12 - Emin'Önü, V alde hanında 23112 No. h oda~ 
Kira uzu: 936 ıeneıi mart bitimine denlu. 
Yukarıda yaaılı mahaller klraya verilmek iiıere a~ık art._,. ~ 

muttur. lateldiler 28 tetrlnienel 936 paHrtHi günü tut ı• • ...... .._.
kaf müdiriyetinde varidat kalemine gelmeleri (6S07) 


