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Atatürke.. 
1 

Suikastçıların Muhakemesi Başlıyor 

Hainler Arasında Serveti 
Yarım Milyon Olan Var 

Istanbuldan 
Halkımız, Büyük Önderine Olan 

Alikasını If ade Edecek 

Suikastçdarın Hüviyetleri Anl•tlldı. 
Aralarında idris Adli Bir Zenginle Oç 

Oğlu Ve Oç Köy Muhtarı Vardır 
Ankara 23 (Telefonla) - Suikast tabkikab bitmek üzeredir. Suç

lular çok yakında muhakeme edileceklerdir. Yakalananlar anamda 

serveti yqmı milyondan fazla tahmin edilen Merath çiftlik aahibi 
lcln., oğlu ı.., Aziz, Arif ve üç köy muhtarı ile Ali Saibin yanında 
vaktile çalıfllllf olan Üzeyir vardır. Bunların nereden hududumuza 

girdikleri kat'i olarak yeni teabit edilmittir. 

Çeı:kea Etem bunları ._.larında İsa olmak üzere dört aclamile 
Ammana ıöndermif, Amman tarikile Halebe ıelınitler ve oradan Ki· 
lis yakmınclan hududumuzu ıeçerek Meratta ldrisin çiftliiine lirmit-

lerdir. 

l•1111rnıer111 rapt1klan 111IUage ltlr Mkıf 

. Harp Ceph•• 
sinde Zlmnl 
bir MUtareke 

MI Yaplldı -
Bu harita, M. Mu

'°lininin Habeşista
na vermek istediği 

tekli ~ . 
Tigre mıntakaaını 
ltalya ilhak etmek 

' istemektedir. Be -
yaz kısımları kendi 
mandası altınna al-
mak, siyah kısımları 
Cla Cemiyeti Akvam 
delaletile manda al
bna koymak istiyor. 

(Harp cephesine 
ait telgraflan al • 
bncı sahifemizde 
bulacaksınız.) 

,-------------------
Bugünkü 
Mitingler 

Busün Beı.razat Cmnburi)'et mey• 
danında ba,;ik bir mitins aktec:lile
cektir. Miting aaat on beftedir. Bu 
mitinge bütün tehir halkı iftirak ede
cektir. Bunun için Beyazıt meydanı· 
na ıayet büyük hoparlörler konul • 
muıtur. 

Mitinı idare heyeti doktor Muata• 
(Dr.ıvanu 8 ma Jisde) 

[ Memleketin dört bir wafmdaa 
selen nefret haberleri ( s ) lnctl 
aayfaaasda] 

Burada Suratlar Asık 
·ne inanmıştır Herke~Jtia Ciddi 

Cenevre -
Haberleri ... 

Cephe T eblitlerln· 
den Daha Merakla 

Bekleniyor 
Roma - Bugüne kadar ftalyanlu, 

İktisadi tedbirlerin tatbik edileb~ 
ne İnanamıyorlardı. 

Düne kadar, çoğu, Cenevredeki mfl· 
zakeratm son aldığı tekil itibarile, U • 
lualar kurumunun iyi kötü bir teY• ka· 
tar vermek mecburiyetinde kaJacaimı 
IÖylüyor ve ideta Uluslar Kurumil• •· 
lay ediyorlardı. Fakat gene .n.,U .idi
ler ve bu ~ IOD dUhda 
1.U .,~ plap ildiwll ttilMileria 

\0..-U 1 nci Jl9zde) 

1111 ...... torl• 11.al,_ıa Adl .. INNNI ..... Kollt Yl•el k 
11Uf1, .,..ma ........ edlw,orlar. wd. ael'- 1e1er1..:: 

99flrtllklerlal .......... ... •• 

! Memlekette Yer Deprenmelerl 

Birçok Yerlerde Duyulan 
Sarsıntı En Çok Bigaya 

Y·erdi 

B
. .. .. '81'f1• 1 (aetzeleden evvel) 
ıp 22 (Özel) - Busün ..balı çok hızL b. uat dokuz buçukta bet.dan .1-X..-ır yer eanmb11 oldu. uua•7• 

Sanınb ,ehirde biiyük bir b tır. Zarar ...1----...! h a... L-.. ı ~ec:O uyandırmıf. halk riaklara '-'----~ enua &M ollll"ak tabit eclilni" deiildir ua___,... 
yıkıldı, mebıP w hölt6met cluvarlaril b. · 1f • ~ becallir mıtbr. e ır ınmare tehlikeli surette çatla-

Bunlardan mada V--L:- L.!d.. • ~mu.- 1111&61net daıreıinin duvarlan da --..._:...:ı.. 
Ruathanenin biJdiriii -~~ ..... 

lıtanbul 22 (A.A ) _ Bugün 
280 kilomeb'o m~fede ve alt saat k 9,~0,05 te üst merkezi raeathaneden 

likte oldukça tiddetli ve lıtanbu::r ha~ f sathı arzdan 25 kielometro derin· 
muştur. ı surette duyulan bir deprem ol· 

e gazı cıvarında olduğu tahmin edilmektedir Depremin yeri Çanakkal bo" . * . 
Ankara 22 (A.A.) - Alınan bil ·· d Kebeud, Kütah Esk" . l . geye gore, eprem, Çorlu, Balıkesir, 
De ya, , ış~hır, zmıt ve Bursada d1;1yulmU(ltur. 

ıdpr .. emb~ildirilme~ud da ş~ddetli ve aü~ekli olmuştur. Hiç bir taraha zarar 
0 ugu ektedır. 

I 

Bu a6a en modern vantalarla mU. 
cehbes hir ordunun hemen d~ 

:ram b.fmda denecek kadar yÖm 

Wr lllk971 idili ecliti bizi be1ecana 
diifürUJor. 

Ya bundan on dört ._ evvel 
it.aya eteplerinden kalkıp ....... 
C.... ........... Şukt ... G.w 

Romayı silip süpüren bü ""k --~ 1 . yu .aer• 
erın macerasını okusanız b 

dan hisleriniz donar eyecan-
lıte yakında neı~eee·· . • 

t f 
"kam ıımuz ,. .. 

e n azda, ıizi Attili ile beraber 
bu büyük sefere çakaracaiu. Onunle 
beraber lliitün ııavaflara kanpaık. 
Hünlerin Y.,.Jlf taralanm " 
idetlerilli öjreaee.ı..;.;. 



2 SON POSTA 

Thatkın~~~::::::::::::::::::::::::::::::::ıTf~(o~~ Trih~ 
/s"'anbulu ~evenler ...... 

4 
= Bir iki 

Cemigetinin Dirilme!line • Ked• 

Birinci Teşr:u ~ 

Dünkügaze••l~~eb::r:~::~:. Ir Eski Davası Az~ !~:.!!su • 
nazaran, "lstanbulu sevenler cemiye· Üniversitede yeniden kurulacak olan 
ti ı yeniden faaliyete geçecekmiş. zı"k emtitüsünün, eski Mercan idadis;niıı fCf 

Diin bu münasebetle bir muharriri. Canlandırılmak lstenı·rken, Sa hı.hı· Tıb- rinde kurulması kararlaştınlmıştır. miz, rastgeldiklerine yukarıdaki suali 
sormuştur. Aldığı cevaplar aşağıda • 

T.:~:~ .. K .... ı!kağ<,Şereıap•r"m•· bıad ide Müşahede AJtına Alındı 
nı, 2 numaralı daire, Kenan: 

- Böyle bir cemiyetin ne kuruldnğun· 
dan, ne yaşadığı müddetçe neler yaptığın
dan, ne de niçin rahmeti rahmana kavuş· 
tui;undan haberim yok ki basü badelmev· 
te irişmesi hakkında mütalea yürütebile • 

Hatırlardadır. Geçen aene Kadı
köyünde Sirkeci ve turıucu Ahmet r. 
lokantacı Macar Çeki aleyhine 3 bin 1 Tifo Meselesi 
liralık bir üç renkli kedi davası aç- _ 

yim. mı§tı. Ahmedin iddiasına göre dava Bir Daha Söyliyelim • * mevzuu fU idi: Komşusu Çeki bir A J • 
Cağaloğlu, terzi Mustafa: gün Ahmede: . fl anıntz 

'I Bir Cinayetin 
Cezası 
Korucu Ali 7,5 Yıl Hapis 

Yatacak 

* * * 
Çarşamba Parkı 

Fatihte Çarpmbadaki nezafet a&ırı.mf 
nm yerindeki parkın yapılması hayli i~ 
mİ§tir. İlkbahara Çarıamba güzel bir Pi'"-::' 
kavupcaktır. 

* • * 
Vapurculuk Şlrketlttde .. ~ 

Vapurculuk §İrk eti genel direktö~ 'l!.:M 
idare meclisi baıkanı Ekonomi Bakan~ 
temas etmek üzere Anknraya gitmiıler~J 

* * • 
_ Bence İstanbulu sevenler cemiyetinin «- Bana üç renkli bir kedi geti- Son günlerde bazı haberler, tehirde 

dirilmesi gayet tabiidir. Çünkü içine l{irdi- riraen ıana istediğin kadar para ve- kara hummanın çoğaldığını bildirerek 
ğimiz mevsim, bütün cemiyetlerin dirildik- 1 ririm ! demi§. Ahmet, dükkanım sat· halkı telaşa verdi. Halbuki isim itiha-

... Dün Ağırceza mahkemesinde. bir Dört Genç Ortada Yok 
cinayet duru§masmın kararı verildi. Aksarayd:". ot~ran Ş~~ap, Sa~bad= 

leri «balo)} lar mevsımı ırl mıf ve üç renkli bir kedi bulmak için . 'd" 1 rile fena tesir bırakan bu hastalık, bil-* diğımiz tifodan başka bir şey değildir 

Vak'a şudur: Silivrikapı köylerin· ~ve Ali ısnunde dort genç bır a~ 
d b• . . M hm t Al" d d b" ben ortadan kayıptır. Tahkikat yap en ırının e e ı a ın a ır tadır. 

seyahate çıkını§. Ankarayı, Konya· ve bu mevsimde daima görüldüğü gi-
Kasımpap, Canbaz Ali sokağı, 11 nu·ı b""t"" A d J batta baıı.a 

lı h Rakım yı ve u un na o uyu n -:ı bi, tek tük bir iki vak'a geçmiştir. 
nara ane, : d I "h ·· ki" b · 

- Deseniz e. lstanbulu se'\'enlerin ce- o aımış ve Dl ayet uç ren ı ır 
niyeti de lstanbulun talihi gibi ölüp ölüp kedi bularak itina ile İstanbula ge
diriliyor? Fakat acaba lstanbulu sevenle-

1 tirmif ve bunun için de tam üç bin 
rin yeniden canlanmalanndaki hikmet ne- lira ıarfetmiştir. 
dir? y d" b" }' Ç k" • 

İstanbul kendisini unutan sevgililerinin e 1 ın ıraya e ıye vermeyı 
gönüllerini yeniden kazanacak kadar gü • tasarladığı bu kediyi büyük ümitle 
zclleşti mi? Çekiye teslim etmi§. Çeki kediyi ıe

Yoksa biçare şehir, merhametile ölüle- verken elinden kaçırmıf ve bir da
ri bile rikkate getirip diriltecek hale mi ha da tutulamamıt... İtte turşucu 
dü .. tü'> Ah b · · l k t Ç k" ~ * met u~un. ıç°?' ~ an acı e ı • 
~ııkapı Şehit Bilil sokağı berber Ke- den (3) hın lıra ıslıyordu. 

nm: ' ' j Turşucu Ahmet dün asliye ikinci 
- Jııtanbulu sevenler de var mıymış? hukuk mahkemesine bir istida daha 
insan, güzelim lstanbulun bir öksüz kı-1 vererek kedi davasını §Öyle canlan. 

lığı kadar bakımsız kalmış, harap yüzüne d rmı•tır· 
bakıp tn bu haberi duyunca gayri ihtiyari 

1 I . :ı .... : •• ... • ... • .. 
gülüyor. ııttıgıme ve ogrendıgıme gore 

Geçenlerde, bir gazetede, güzel bir ka- Çeki lrana ya kaçmıt ve yahut kaç· 

Dün bu hususta kendisile görüştücü
rnüz salahiyettnr bir hekim bize dedi 
ki: 

- Şehirde tifo artmamıştır. Göste· 
rilen telaş hnlkm ıııhhatine gösterdiği 
ehemmiyetin artmaııındandır. Hatta 
bugün tifo azalmıştır bile. Eskiden teş· 
his edilemiyen tifolar da bugün tesbit 
edildiğinden, vak"alar çoğalmış gibi gÖ· 
rünmcktedir. 

Ağız yolile gelen mikroba karşı ko
runmak için Rğzı temiz tutmak ve ye
necek maddelere dikkat etmek lazım· 
dır. En iyi korunma vasıtası da, tesiri 

asgari iki sene süren aşıdır. Ve mem· 
leketimizde yapılan aşılar, bu nevi 11şı-
1arın en mükemmeli olduğundan her • 
kes bunu yaptırmalıdır. 

Yangın faş ang1cı 

korucusu var. Mehmet Ali geçense· 
ne Ramazan bayramı sabahı, köyün 
çobanlarından Ra§idin koyunlarını 
başkasına ait bir mer'ada otlattığını 
görüyor. Raşide: 

- Koyunları mer'adan çıkar! di
yor. Raşit aksilik ediyor. Münakaşa 
biraz kızl,§ınca çobası Raşit elindeki 
kalın sopayı korucunun kafasına in
direrek yaralıyor. Kendisini tehli
keli vaziyette gören Mehmet Ali de 
omzundaki çifteyi çektiği gibi Raşi· 
tin göbeğine boşaltıyor. 

Mahkeme Mehmet Aliyi adam öl
dürmek suçile 15 yıl ağır hapse mah
kum etti; fakat hudisedeki hafifle
tici sebepleri gözeterek bu cezayı 
yarıya indirerek korucunun yedi bu
çuk sene hapsine karar verdi. 

rikatür görmüştüm. Bir seyyah. sandalcıya mak üzeredir. Zaten bu Macar 
suruyordu: Türkleri böyle köpek, kedi iıterim Beyazıtta, Külhan sokağındaki Bir Yankesici Tutuldu 

- Boğaziçini parlatmak için ne yapı- d. d • 1 d H 1 d b' • d J kt "k t il · · H Ak d • • l b • d ? ıye a1111& .zarar an ırıyor. emen ev er en ırın e e e rı e erının arp a emısı ta e esın en 
yo~~~~:lcı cevap veriyordu: kendisi eğer burada iıe yakaltınız, j kontak yapmasile yangın başlamış, Fikrinin ceplerini karııtıran yanke-

- Sahillerine gaz ve kömür yığıyoruz! lrana kaçmıısa lran hükumetine tut- yeti!en itfaiye ateşi söndürmüştür. 1 ıici İsmail tutulmuştur. 
Bu ilk bakışta insanı hayli gülclürcbilen turarak buraya getirtiniz. Benim üç , ,_.,. .. _ __.;;:::...=._....;::.:====== 

ince nilktenin altında, lstanbulu sevenleri bin liramı alınız. 
değil, İstanbula düşman olanlan bile ağ- M hk · · b "dd" 1 • t"d Bahkçıhğımızan Durumu 
1 t b·ı k b" h kik t · 1' d" a eme reııı u ı ıa ı ıı ı a a a ı ece ır a - a gız ıy ı. 

Bu vaziyeti gördükten sonra lstanbulu üzerine bir müzekkere yazarak tur- Yenı· :.da re Heyetı·, Esaslı 
ııevenlerin de bulunduğunu duymak beni, §UCU Ahmedi muayene için tabibi- ,,. 
sandalcının seyyaha verdiği cevaptan da adillere göndermiıtir. Tabibiadil 

f;.zla güldürüyor! Enver de davacının müphe-de altına Is aha t Lu·· zumu· na Ka-
G 1 F h alınmasına lüzum göıtermi§tİr. Şinı· 

İz İ U UŞ di davacı tıbbıadlide mü~ahede al· 

tına almmııtır. naat Get""rmı·ştı·r 
Dört Evde Araıtırmalar Tutulan ve Kaçan 

YapıldJ. Hırsız B ık ı · · b" k .. .. ... a ı çı ar cemıyetı, ır aç gun 
Zabıta tarafından dün Beyoglunda Kadastro mektebi talebesinden Şev- evvel yeni idare heyetini seçti. Şim· 

Eftalya, Karolin, T akuhi adlı kadınla- kinin odutma pencereden bir hırsız di it başında, bu idare heyeti bu
nn evlerinde ani bir &rafhrma yapıl· gİrmİf. Dünkü nüshamızda kaydettiği- lunuyor. Dün, biz, bu heyetle temas 
mıf, buralarda 18 kadar kadın bulmut· miz bu habere hırsızın tutulduğunu ettik ve Türk balıkçılığının durumu
tur. Ev sahipleri müddeiumumilije ve- da ilave etmiıtik. Çünkü za· nu sorduk. Bize, aıağıdaki cevap)a-
rilmittir. Kadınlann yqları tesbit edil- bıta raporu da böyle kay • rı verdiler: 
mek üzere nüfus tezkereleri tetkik edi- dediyordu. Bilahara bu hırsız- - Müsbet veya menfi ne söyle
lecektir. Yenişehirde, Pakize adlı bir lar, bir biçimine getirerek tekrar firara sek doğru sayılamaz. Çünkü balıkçı· 
kadının evinde de Nimet isminde kü-1 muvaffak olmuştur. Daha o gün ser- lık hakkında önüne gelen bir fikir 
çük bir kız ele geçmit ve adliyeye tes- best bırakıla~ ve hırsızlığa t~ebbüs e- savuruyor. Bugünkü vaziyet §Üphe
lim edilmiştir. den bu adamın bir an evvel yakalana- siz ki İGtcnilen bir fekilde değildir. 

cağını ümit etmek isteriz. Fakat bu kabahat ne tunda, ne bun-
Sokak Çöktu, Yolcu Yaralandı dadır. Esaslı değişmeler lazımdır. 

fından tasdik edilmedi ve başkanı· 
nı dahi seçmedi. 

- ihracat nuıl? 
- Anadoluya balık gönderemi

yoruz. Çünkü buz vesaiti lazım. An· 
karaya yalnız tuzlu balık gidiyor. 

Yabancı uluslardan en iyi müfteri • 
miz ltalya ve Yunanistandır. Günde 
yüz ile ikiyüz bin çift araıında balık 
satabiliyoruz. Fakat İtalya ile olan 

ticari muahedemiz yenileşemediği 
için bugünlerde onlara da satış ya
pabileceğimiz fÜpheli. 

- Bu yılın balık ürünü nasıldır? 

* • • 
Yent Alman Elçlsl Geldi 

Yeni Alman elçisi Von Ke11er dü.11 ,. : 
bahlc:i semplon ekspresile Jehrimize gel 
ınif, aktaın Ankaraya hareket etmiftir. 

• * * 
Teodor Tlsyo Geldl ıt 

Fransız devlet ıW-nsı azasından Tead 
Tuye tehrimize gelmiştir. 

* • * 
Yeni Göçmenler Geliyor 

Bu hafta içinme memleketimize Kösl_, 
ceden 10,000 göçmen daha gelecektir• 

* * "' 
Motosikletle Dolaşan 

G zetecller 
Dün, büyük bir motosikletle Belçika~ 

fdırimize iki gazeteci gezgin gelıniıtir· Jıl 
çikalı Konnan ve Tanviv ismindeki bu 
gazeteü, Almanya, Çekoslovakya, ~uı.-: 
riatan yolile gelerek Yunanistana gitınııJet 
dlr. 

• * • 
Hayvanları Koruma .. eJ.d 

Hayvanlan Koruma kurumunun uY 
mekteplerde dolı"§arak, birçok konferel'f 
verecekler ve talebelere hayvanları kort" 
manın önemini anlalacaklardır. 

* * * 
Bir Hançer Davası 

Kumkapıda liahveci Ömerin kahv~ 
bulunan hançer, Ömerin mahkemeye :tff' 
rilmesini İcap ettirmiıti. Ömer, dün bu 
tan beraet etmİ§tir. 

• • • 
Yeni Baadan Paralar 

Darphanede basılması hayli .. il: 
liyen (50) ve (25) kuru§luk guııı • 
paralar ıu günlerde piyasaya ~ez 
lecektir. Cumhuriyet bayramın 
yeni paralar ellerde dolatmıya ı,.r 
lıyacaktır. 

*** 
Bir Sandal Devrlldl d-

.Sofya, Marika, Katina ve Viro ~ 
lı müıterilerile Haliç fenerine do~;. 
yol alan sandalcı Hamzanın san 
lına, Necmiistikbal motörü çarpııı1~ 
yolcular denize dÖkülmü§ler, f.Iı• 
hepsi de kurtarılmışlardır. 

*** 
... Feyzipaşa caddesinden geçen 9 Bir Hırsız Yakalandı .-Yeni idare heyeti ne gibi yeni· 
yaşlarında Nevzat adlı çocuk kaldı- Rıhtımda bağlı Kocaeli vapuruna likler yapacaktır? 

- Çok iyi .. Hele palamut çok bol. Bir Hamal Yeralenc:11 • ., 

Torik biraz az çıkmakta iıe de o da Sırtında yağ fıçısile yolda gıd:.. 
rımın çökmesile çukura düşmüt ve hırsızlık için giren sabıkalı Süley • J - Bir çok projelerimiz, düşünce-
yaralanmııtır. 

1 
man tutulmuıtur. lerimiz var. Fakat henüz heyet tara· 

bugünlerde fazlalaıacak. Fiat geçen hamal Ali, ayağının kaymasile ye il< 
yıllardan yarı yarıya ucuzdur. 'düımüf, ayağaından yaralo.n~ 

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

- Define merakı gene tepti, Hasan Bey.. . J ... Aklına esen, rüyumı gören1 eline kazma • ı . . . Yerleri delik dqik ettikten soma eli 
yı kaptığı gibi... / dönüyor •• 

bot 1 - Yahudi züğütleyince nasıl eski defte:-

'

/ ri yoklarsa, biz de, parasız kaldıkça eıki " 
neleri yokluyoruz! 
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ERLER/ 

Oynanan Oyun 
Kumar Mı, 

Anla/yada llçehagların Toplantısı 

Dim Çayında 2 Bin Amel; ile 
~:f!!.!'~1~ Ctiieri or- • B.üyük Bir Kanal Açılacak 

l l b -Lı. .. ·· ·· ·· de '.Antalya (Özel) - Alanya, Elmalı, J ta Yllf ı ve pa a ıy aa.u, uçuncuıu 
yqı ba91 ayırt edilemiyen ufak tefek Kat, Serik, Manavgat, Fenike, Alaelri, 
b" . • ' Korkudili ilçebaylan buraya ıelmitler 

·~ O~~. de ıuçl11 olarak ikinci ıulh ceza ve ilbay Saihin bllfkanlıimda ltir top· 
. mahkemesinde. l>unıtmaları dün ya- lanb yapmıtlardır. Bu toplanb memle-

ıld S la da kum amak! ket heaabına çok faydalı kararlarla ao-
P ı. uç n ar oyn ... 

K .. ··kp da Kimilin kahvesinde nuçlanm~tır. Toplanbda memleketin 
uçu azar b" ·· h "· 1 • k 1 T • k b"I k"' .. dil yna utün ayalı Jf en onufu muf, anm 11 am ı gı e parasına oyun o • . . • 

la ıtlennın durumu, köylünün ihtiyaç ve 
IDlf r. · t ki · k'" ı·· -1·- k T 1 . • • ıs e erı, oy uye yapuaca anınsa 

Şahıtler ele kendilermı yakalıyan ve d l 'Ik kü'lt"" • 1 · kt ı zab r lar yar ım ar, 1 ur .. en, me ep er 
ıt tutan po 11 memur ı .. • ve talebe vaziyeti, ormanlar ve orman 

DUrutma esnaımda masa üzerin~e yangınlarına kartı alınacak tedbirler, 
etrafı kağıtlarla aarılınıt, kmnapla bağ- ormanların ıslah ve iııkitafı hayvan 
lanmıt ~e • m~~len?'i' bir ~ plika bakımı ve baytarlık ifleri, hab ıılıha
ftl'dı. Hakim, mubqıre bu plakayı aç· ti sıtma ile aavu sıtma aavq mmtaka-
hrdL Plikanm her iki tarafında tebe· 

1 

b"t"" ili' il·' J • il be-L-- b unın u un çe en e n.ucr u-
tirle çizİlmİf bir takım rakamlar' lfaret· dudu içine alacak tekilde genİfletilme· 
ler vardı. Aynca bir deste de yeni İa- ıi gihl bütün itler gözden geçiril.mit ve 
bmbil kiiıc:h... kararlar altına allllllllfbr. llçebaylar 

Şahitlerden bir polis memuru dedi bu yeni çalıfma programile vazifeleri 
ld: bqma dönmütlerdir. 

- Kahveye l(ittim. Bunlar otuz bir 11 ve ilçelerde en önde gelen ihtiyaç· 
denen oyunu oyınyorlardı. Bu oyun ların kartılanması ve bayındırlık itleri· 
kumardır. Beni görünce telit gösterdi- nin ilerilemesi için icap eden tedbir
ler ve kaçmak iıtediler. Kendilerini bir ler alınmıttır. 
poliı arkac:lqla karakola götürdük. (). Alanyada Dim çayı kanaluün açıl-
rada 'uçlarmı itiraf ettiler. masına baflanacak ve daha ilk elde bn 

Suçlu Haydar, Mehmet, Hüseyin İ· ~te 2 bin amele çalıfacaktır. Korkut· 
tiraz ediyorlardı: iline ıu getirilmek için de hazırlanan 

- Hayır biz kumar oynamıyorduk. projeler gözden geçirilmektedir •..• 

Eğleniyorduk. [ilenmek te yasak de- Bigad T I y k 
iil ya! ... Oynadıjunız oyun altllllf altı • av 8 8A 
Wi. Yine iddiaya ıöre itin uıl cloiru Biga (Özel) - Kahvelerde tavla 
tarafı fÖyle imlt: oynanmuı yuak edilmİftir. Halk ta. 

Stadyomda bir futbel maçı aeyret· nfmdan kahve ve çay yerine ıhlamur 
meie kanr vennİfler. Aralarından hiç ve Adaçayı içilmekte, lokum ve incir 
biri hovardalık edip te parayı çekme- iıtilılik edilmektedir. 
mİf· Hepsinin ayrı •:rn para vermesi 

Antalr•d• Ataturk Parkı 

Samsundaki 
Tütün 
iskelesi 

Somada 11e hot deiil. iti fani& •ı1am1t1u ve Bigada 
cebir oyun oJllly&bm demif1er, l.u o- Samsun (Özel) - Samsunun en 
yaada kim y..ıtine maç murafmı da Buıama Ve Pekmez Yapma önemli gelir kaynaklarından biriai de Bir Amele Kalp Yirmi 
o çeksin.>> F. r ti. v tütünüdür. Her yıl Samsundan milyon- lieılik Sürerken •aka landı 
Şimdi daha baza phitler dinlenecek· a ıye ar larca kilo tütün sevkedilmekte ve bu " 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 
«Altı ay evvel bir kızla n • 

dun. Bir müddet sonra evi 
mukaırerdi. Hatta yarın ku 
eve hazırlık o1sun diye elime fı 
tikçe bir kaç parça eşya aldım 
ları kızın evine gönderdim. 0, 
muhafaza edecek, evlendikten 
kendi evimize nakledecektik. 
bu arada bir müddet lstanbuldan 
lafmağa mecbur oldum. Bir iki 
da kaldım. Dönüşümde kızı 
nif8Jllanmış buldum. Eşyamı İ 
inkar ettiler. Şaşırdım kaldım.» 

Anlqılan Yanlıt bir kıza .. 
DÜZ. Bence büyük bir tehlike 
muz. Çünkü bu kızla evıe.unek 
için bUyük bir felaket olacakb, 
zm gitmesini bu feliketin bir 
P,i kabul ediniz ve aldırma 

* • * 

«Bir arkadafun evleniyor. 
lününe davet etti. Gece bütün 
lar orada buluşup eğleneceğiz. 
beni yalnız bırakmak iatemiyOI'• 
de onu götüremem. Halbuki · 
gitmek istiyorum. Siz ne ders· 

tir. Biga (Özel) - Kaubemız bai bo- aevkiyat Samsundaki tütün ilkeleıin· Soma (Özel) - Samucı ve Kumır 
- mmu clevreündedir. Toplanan iizüm· den yapılmaktadır. ocakları amelesinden Mehmet, Soma- Anneniz haksızdır. Bir ıeaç 

Adanada Bir Heykel Bulundu ... yflk, yük evlere tqmıyor. Sonn Fabt tütün iskelesi o kadar harap da rakı alırken bir kalp Jİrmİ bet lna- bdatının düğününe serbestçe 
Adana (Özel) - lcadiye mahalle· kadınlar toplanarak teknelerde üzüm. olmuttur ki bir ankaz halindedir. Son rutluk vermİf, fakat pannm kalp ol- lir. Yalnız annenize de emniyet 

ıinde Mustafa oilu Ziyanın evinde kü- )eri döierek, fır& yapıyorlar. Hemen fırtına bu ankaz halindeki iskeleyi de duiu an1atılarak hakkında t•kibata için, onun itimat ettiii U'll;acllllfl""!I 

çük bir heykel bulunmuftur. Bu bey· her evin L-L---inc:le _,_ ı..uı.. tehlikeli bir duruma koymUftur. Tü- bqlanmıttır. dan birile gidiniz. 
L luk ~ a-auez ve D tün --'-•! _ __ı_! ·ı v Kelin evvelce Ac:lanada fabrikator lra lan kaynamaktadır naauyab ve M:Ylllyah ı e ugrapn· · • • • 
eden Simyan oiluna alt olduiu anla • ma zan • lar b_u iskelenin. yeni battan yapılması· Bigahlırm Dile ""'gl 

«Yeni evliyim. Daha ilk 
tılımtbr. Heykel müzeye konulmuflor. Biga Yangını Ankızı m dilemektedirler. Biga (Özel) - Bunda ekmekler müthitf bir hayal sukutuna u 

------------. ımm ankazı ubildeki evleri su buma- Bigada MalllJ AilelerHıe pek bozuk çıkmaktadır. Bu daha ziya· Dı,arda nazik, kibar, terbiyeli g 

Bir Doktorun 
GUnlUk 

Biga (Özel) -Geçenlri büyük yan· ikramiyeler de unların iyi olmamaımdan ileri gel- kocam, öyle hırçın, öyle terbiye· 

ım diye. arabalar~ çay • kenarına tqı· Biga (Özel) - iki yüzden fazla U· mektedir. Burada etler de açıkta aa- ~küstah ki, ~ğr~nmeğ~.bafladıın-
narak bır aet tqlril edilmitti. Fakat ker malfıllerile ailelerine tütün ikrami· blmaktadır. Belediyenin bu itleri ö • aılem evlendırdı. Erkegı uzaktan 

Notl•rından (*) timdi bu iec:lin çay ..... ;:;;.. takdirde bin 1 . •1 . . " ---- • 1 h .1 · 1. b' b ld •-L:- . 1 yorum. Herkes onu bize met r---·----------1 _,.,.... · ye en ven mıttir. IKJ'llmıye er er aı nem ı ır a e ..... P etmesı ve yo una ş· eli w b .1 • 111 Adenopati lerce liralık Biga köpriiaünü yıkmam- nin malUliyet derecesi üzerinedir. Bu koyması halkı çok sevindirecektir. Bir ım ne yapacagımı ı mıyor; 
Boıa11 Be•lerl ı dan korkuluyor. Bunun için de tedbir ikramiye yurtdatlan çok sevinclirmiı;- zar eri 'bi kullanılmakta olan ı 

alınacaktır. tir. pa y. gı • Acele etmeyiniz. EvJiliiin ilk 
Ha.t11lıfı Cumhunyet meydamnm dauna bot larmda bu karakter çarplflD't.rl 

On eekiz yaflllda bir mektepli kız A bulundurulmuı ve burada b" ntepte Atatu .. rk Bulvarı ır pazar bilir. Zaman ile 0 ·i- • or11J muayene ettim. V alidai, yemek yeme- ___, 
diğinden. sünden süne zayıfladıim- yeri gibi aht verİf yapbnlmamua da te- mm. 
dan, geceleri nöLet (ated yaphfından menni edilmektecir. 
'Ye bu üzüntUleri yüz(inden mektebine 
muntazam de'ftm edemediii için ainir
leri bozulduiundan flklyet etti. 

Muayenemde ciiederi biraz zayıf 
sördüm. Boynundaki 'bezleri bOhua 
fındık ve küçUk ceviz büyilklüiündeld 
titlik nazan dikkatimi celbetti. 3 7 i 
derece de atefi •ardı. Kızamık, kızıl 
geçirmiı ve ilk Ü ta srlpten raha~ 
0Juyonnu1- Bu 'YUiyetler dolayui)e bez
lerde iltihap bqlamqb. İyod turubu ve 
balıkyağı içmesini tavsiye ettim. CUne~ 
bol ve denize yakın bir açıklık yerde bir 
buçuk ay kadar istirahat ettirdim. İtti· 
hası az zamanda açıldL )yi gıda ve bol 
güneı aldı; balık yainıdan da fayda 
gördil. Şipnanlamaia baıladı. Atefi 
düttü. Şifler kOçulda. T edaviclen çok 
iatifade etti. 

( •) Bu notlan kesip aakJas.uuz, ya. 
inat bir albime yaplfhnp koUelraiyon 
ppmm. Slklnb amanmuıda ba notlar 
bir doktor .. Di imdaduuza yetifebilir. 

Bigada Kerestecilik 
Biga (Özel)- Çanaldcalede aöçmen· 

.. lere yaptırılan evlerin keresteleri Biga 

ormanJanndan tedarik edilmektedir. 

Bu İf için 16 bıçkı makin•i durmadan 

çalıttmlmaktadır. Bu yüzden 8.faiı yu. 

kan 50-60 aile Jeni ıeçim yolu bul • 
mUflur. 

• 
Van GölU işletmesi 

Ankara 21 - lç Bahuhima .. ih 
Van gölü itletmesi idaresi Ekonomi 

Gazi Antep (Özel) - Atatürk ni evler d.e kurulmıya baılanılmııtır. Bakanbima bağlanacaktır. Van gölü 
bulvannın inp.atı bitmiıtir. Bulva· Parti binaıı yolun ortaamda bir ı yük" akli tarif • d de 

K 1 d..ı_ • d p · kur v k . k'l kted" I yo cu ve n ye esın e rm ü tür ca ~••n e artı agı· avıı tef ı etme ır. leride bu .. • • .. 
na kadar olan kısmı asfaltlanmlfbr. binanm geri çekilmesi de uıuhtemel- mühim bu ucuzlatma yapılacaktır. Gol 

kısımda bulvarm iki tarafma ye- dir. için yeni gemiler siparif edilecektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
•...W~ienazı'• 

dJr: 
Eminönü: (Ali Rıza). ıc·· ·· 

(Yoqi). Alemdar: (Epef). 
(Cemil). Şehzadebap: (lbraJıiıP 
lil). Karqümriik: (M. Fuat) • 
ray: (Slnm). Şehremini: c..ı•'IE(~ 
Samatya: (Teofilos) ... Babrkö1= • 
pan). Fener: (Hüsameddin). 

(Rız.a). Beyoğlua (Della Suda. ( 
rul, Baronakyan). Kasunpap: 

k.z). Hasköy: (Halk). Şiıli: 
0
<': 

c:iyan). Galata: (Karaköy). ..w ___ .. : .,. ""'. 
(Merkez). Kadıköy: (Soa--Ll 
ler). Büyükada: (Mehmet). n 
(Tanaı). Sanyer: (Oamala)· 
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Harp C~phesinde Zımni ( SON DAKİKA 
Bir JLÜtareke Mi Yapıldı?, TELGRAF, TELEFON, TELstz 

Resmi Tebliğler Kayda Değer Ha
dise Olmadığını Söylüyorlar 

Almanlara Göre Habefistana Okadar Çok 
Silah Geliyor ki, Habeşliler Yenilmez bir 

Kuvvet Halini Alacaklardır 
Harp cephesinden bugün öğleye kadar köle olarak parasız yol inşaatında kul-

gelen haberler arasında epeyce zamandan - l ld ~ 1 1 kı ba k 
beri beklenen kat'i savaşın başladığını, ya- anı ıgı, ta yan taatınm s ın ya-
hut ta başlamasının yakınlaştığını gösteren parak hayvan gubettikleri, halkın ise 

• 
lngiliz Dış Bakanına Göre 

Buhran, Ya Barışla Bitecek 
Yahut Dünya Çökecektir 

~~ ~ii~!z:;:~u;~s~a!!i:!~~ünü:;~u:~u~~ :;!~ te~~eaibabakardtıaınıkarda 0
1
1
duakiu hbaak- Parlamentoda Dış Bakanın Sözlerini Muhalifler D& Tasvip Etti 

·· 1 "k" · 1 1 h l · · ·k· · aa a ç 1 ar zı soy enen ı ıncı ta yan am esının ı ıncı - Ö in ' teşrin başına kaldığını, Habeş ordusunun da yabancı gazeteler tarafından netredilen Londra 22 ( zel) - giliz parla· ıtün dünyanın büyük bir kqmekqel Dıt Bakanı, fngilterenin Habef• 
kendiliğinden bir hareket yapmaktansa bu haber kat'i olarak yalanlanmaktadır. mentosu bugün toplantılarına batla - düteceğini, tecerrüt ıiyuuınm bir ha- yan anlqmaınazlığı bat göıt 
lt.~lyan haml':5ini beklemeyi tercih ettiğini * m1ftır. Öğleden sonra yapdan tarihi yalden bqka bir teY olmadığım anlat- ribtenberi, ltalyaya kendi 
gosTte~hekdt~dkkır. t d" . Asmara 22 (A.A.) - 45,000 Ha - toplanbda ise arsıulusal durum görü- IDlf ye delDlf" tir ki· izah ederek, aıa ... cr. tavn hareket an e ı a e ınız: • -.· 

_ikinci İtalyan taarruzu ikinciteşrin ba- beşin Somaliye girdiklerine dair Adi - tülmüttür. «Uluslar Kurumu bu ifte muvaffak kında bütün fÜpheleri ortadan 
ttnd~ başlıyacaktı~. sababadan verilen haberler yalandır. Celseyi açan Dıt Bakanı Samuel olamadığı takdirde .bütün Avrupa bil- dıjuıı, Uluslar kurumunu bu itte 

Sıyasal cepheyı hatırlayınız: B l ld .. .. 1 d rı H ki d bakan H d h •• har k t eki · · - Cenevrede verilen iktisadi sahanın unun ya an ° uguna en guze e 1 oar es lf 1 en ersonun a- yük bir tehlikeye maruz kalacaktır. once e e e geçmem e ı 
zecri tedbirleri de ikinciteşrin ba§lnda baş- (Dagerei) nin zaptedilmiş olmasıdır. tırumı andıktan sonra SÖZÜ derhal dıt Şimdiki buhran ya bir dünya ıulhile bi- menin de doğru olmadığım, b~ 
Lyacaktır. ltalyan Zayiatı ı Oıu duruma çevİrmİftİr. tecek ve yahut dünya inkiraz bulacak- letlerin her türlü miifkülita g"" 

Harp cephesinde hadiseler o kadar ya- A (AA) n.. n_ı__ •~- ek 1 •--- -2 •-- • 
vaş cereyan etmektedir ki, iki tarafın da si- smara 22 . . - Yarı resmi .,AT DIUUID parUUDentonun son top- br.» rer Lmmasma war venacu 
yasal müzakerenin sonunu bekliyerek ye • rakkamlara göre İtalyanların şimdiye lantwndan bugüne bc:lar arsıulusal Dıt Bakan sonra tn,ilterenin fqizm birleri tatbika azmettiklerini ve 
rinden lumıldanmamayı tercih edip etme - kadarki zayiatı 97 ölü ve yaralıdan durumdaki deiifikliği anlatlDlf, bütün aleyhtarlıjı hakkında söylenen sözler tedbirlerin alınmulDID mevzuu 
diğini düşünmemek mümkün değildir. ibarettir. deiifiklikler arasında deiifmiyen ye _ ile Mister Edenle hükUmet arasında bir dilmediğini söyJemiftir. 

Roma 23 (Öze~ _ Makalle isti _ iki Ealr Kur9une Dlzlldl . gine ,eyin İngilterenin Uluslar Kuru- ihtiW bulunduiuna dair çıkarılan ya- Dıt Bakandan sonra, muhalif 
kametinde yapılmasına karar verilen Asmara 22 (A.A.) - Habeş asker- ~u .miukınm ~ubaf~ı h~ı~unda- ~btu:1 y~lam~ ~e tn,ilterenin zec- ve itçi partileri lider~eri ... IÖz .~ 
ikinci İtalyan taarruzunun levazım tes· lerinden alınan iki esir kurşuna dizil - ki ııyauı olclujunu soylelDJftır. rı tedbırlerın tatbikinde urar eden ye- bubranh zamanda hüktimetin 
kilatının tamamen bitmesine intizare~ miştir. Çünkü bunların üzerinde A- Samuel Hoar İngiltere ile Avrupa a- gine devlet olmacrıiını, diier bazı dev- yolu tasvip ettiklerbıi billırfü" 'ITliaJell9" 

bir haftl sonraya talik edildiği anlaşıl- dua harbinde ölen ilk İtalyan sübayı rumda b~ köp~ olan Uluslar Kuru.: ~etlerin .. de b~ i~te mühim rolleri oldu- ~~.nutku Parls ve 
maktadır. Son\24 saat bütün harp cep- Tegmen (Morgantini) nin eşyaların - munun çökmesıle Avrupa ve batta bu- gunu soylem1ftir. rede ıyı bır teaır bırakmıttır. 
helerinde hemen hemen mutlak bir sü- dan bazıları bulunmustur. 

' 
~n~g~m~~ • 

LJ b o d Asmara 22 (A.A.) - Ambealagi na 6Ş T USUn• bölgesinde 50 bin kadar Habqş askeri 

da Bir Mısır birikmiştir. Fakat iaşenin müşkülatı do-

G 
layısile ileri hareketi ancak birkaç haf-

e ne r a / ı ta sonra için beklenebilir. 

Berlinden bildirildiğine göre Mısır Habe,ıat.na Slllh Akıvor 
Kralı Fuadm yeğeni lanılllDJf general- Adisababa 22 (A.A.) - Berliner 

Suikast Tahkikatı 
YeniTevkifler Yapılacağı Ve Fransa 

Protesto Edeceğimiz Söglenigor 
lardan Prenı lsmail Habq ordusunda T ageblat gazetesinin öğrendiğine göre, 

mühim bir vazife almak üzere Adiu- Ha~istana 0 kadar ~arp.. ~alzeme~i Ankaradan bildirildiğine göre ıui- nünde tutan Türk Hükfuneti Cenevre am senerinin Atatürke kıymak, 
babaya gitmittir. akmaga ~lamıştır kı salahıyettar hır k t tahkikat il 1 ekted" Y • de- ile Pariate protestoda bulunmıya ka- can evinden vurmak istemekle yer 

k · ·· 1 d":C.: "b" b ak d h b" u 1 er em ır. enı en bu·· . .::a.. kötu··ımc.u. yapmayı • __ ___,. * Adi--L-badan b'ıldiriJ-1:::..:-e ao""re as erın soy e ı.s• gı ı u ın a a ır lill ld ~:ı-:.tir" Y . t kif t • tir . 7ua ..... ııuın..-.. 
MUa u.gua • • .• dd d H . er e e ~ • enı ev a ya- rar vermıt .» duldarma ifaret ederek kıymak ~ 

hükUmet buğündan itibaren doğrudan mu et evam ederse abeşıstan, hiç ılın uht ldir Al" Saibin ada- S lk 1 A k d nller keselerini, heybelerini dold 
doğruya harbe yanyan her ,eye, bu a- d~ğilse çete harbinde. artık yenilmez !:ıı ~:;:. ı:::.inin ~ket Elemle u astçı ~r n ara a kalmıyank bütün ulusun varJıiuıa ait 
rada at, qe~, katır, otomobil, petrol, hır ~u~et olacaktır. .. muhtelif temaslar yaptıjı, çiftlik sahibi Da Tel in Edlldl mutJaı:~~- Bu merlllİılarma uıa.ıanıııJ-: 
benzin gibi malzemeye el koymustur. Şımdıye kadar ancak subayların em- idris" ha' I dımında bulu- Ankara 22 (A.A.) -Busün saat tı,30 ~ ıorunce u!4n~d~ baya * Gücendirilmit bir halde bul~nan rine verilmekte olan mitralyöz, askerle- ~ ın er~ ~ akam kil- da Hüimiyeti Milliye m~!danmda ~ bin- dutmana kenclilenm aattıldaruu 

im 
d d .. f " ı.. .... 1 . nacagı, o mm ym ve den fazla Ankaralı Atatürke olan man ve br. 

eski Sü Bakanı Fitaurari parator ile re e agıtı maga UUf'i' amıştıır. Wııllll! 1iği yapan ve Macariıtanda ziraat tah- bailıbimı bildinnit ve komployu tel'in et- Natit Ulut Türk elinde yurt ,. 

barıtmıttır. Pek iyi bir tabiyeci olan FOtOrlat Şair De Gidiyor ıil etmİf bulunan nahiye müdürü Şem- mittir. Atatürk sevıiainin .. h~birinden •. • 
eski bakan orduda bir komutanhia ta- Asmara 22 (A.A.) -Romadan bil- seddinin tevkif edilirken: Büyük toplanhya ittirak ehnİf olan halk, duy~. ?ld~ ~yliyerek d~ 

• edil ktir d" "Jd•v• .. f•• .. ' . M . yüluek ve orta okullar talebeleri ellerinde ccBütün dunya maanm ki, ca-
yın ece . _ ırı ıgın~ gore . uturıst şaır arınetti _ Bana artık dönmek yok, elediği Btiyük Önderin fotojraflaruu ve kırmızı be- zaman, biç bir tekil ve f&l't içinde 

Tekzip, Tekzip ÜstUn~. • şarki ~frık.ay.a gıtmek üzere bugün va- teabit edilmiftir. yu zemin üzerine yuılmıf aembollar tat•- kUn bir tek kılma bile dokunanı 
Roma 23 (A.A.)-Adua ahalıımın pura bınmıştır. Yahya ile beraber hududu ıeçerek makta idiler. dır. . • • . .. . _.Art 

• ka · b 1 Bu toplantıda ilk söz aöyliyen Natit U • Hepnrmm ıCSiaü Atatürke sı)'C'"--·1 

Memlekette lJmumi Bir Nüfus topraklanmıza gırel\ ve Çllllf u U· lui: kötülüiü kafalanndan ıeçirenler, 
nan dört hain aranmaktadır. Bunlar- ((Bizi yaratana, bizi kurtarana kartı yÜ- lan tuzaia yuvarianmtlardır, 

Yükselişi Var dan Hamdinin bulunduğu köyde ve reklerimizden cotan derin sevıiden doian caldardır.» 
civarda balkın eakidenberi nefretini toplulukla, yıimç tetebbüsü önünde ulu- Suikast tetebbüaünden duyulao • 

E kazanmlf bir adam blduğu, bir kız ka- sun duyıuaunu ve isteklerini haykırmak isti- bialerinin ve kendisine olan derecet' 
eza nelerin Sayısı Da Çoğaltllacaktır çırdığı, sonra bu kızla evlendiği anla- ~~~ı; ~~~e.~~d.~ -?~·~~~ ~ !!_eı ~ mez baililiimAtatürke blldirilmdİ 

Ankara 22 (Telefonla) -Genel sa-ı Kat'i netice yarın alqam belli ola • ılmı tır. B •• k •• dildikten soma Ankara aaylavı y.,,,-
JDDdan timdiye ka.lar cevap alll)IDI- caktır. istatistik umum müdürlüğünde f _J Saibin Kozandaki çiftliği aran- uaun U ~ö~ ~ bir bitabeaile toplantıy• ,,,,_, 

yan 40 yer kalnııtbr. Gelen rakkamla- üç gündenberi ubaha kadar çahfılmak- IDlf, bir adam tevkif edilmittir. 6 ribnipir. 

n göre memlekette umumi bir nüfuı tadır. * JI 1. •t • J 'T'. k R 
Jübeliti vardır. Bilbaıu yeni MDayi Ankara 23 (Telefonla) - Sıhhat Ankara 22- Suikast münasebetile JVl. l ınaıer ı Ür • 1lmBn 
merkezlerile büyük viliyetlerimizde Bakanlığının aldığı yeni bir karara gö- yeniden tevkifler yapıldığı söylenmek· ~ . .. Vlerı·ng 

.. fu h · li d ed • . f .. • I (Bat tarafı bınncı yuzde) n Lı 
nu ı e emmıyet erec e artmıttır. re yem nü uı sayımı uzerıne eczane e- tedir. Genel Savman Baha Animn bu fa Hayrullah ile avukat Muharrem 
Geçen nüfuı uyımmda prkta tedbir riı\ uyısı çoğaltılacaktır. Eczacılar ve huıuıta bir teY söyliyemiyeceğini, tah- Naili, tüccar Ali U2!Unköprü, Tica- Anlaşması 
eksikliği dolayısile tamamile alınama- eczaneler kanununa göre her 15 bin kikat tab'" · d d ~«: ... • ret odasından Galip Bahtiyardır m ıı ıeynn e evam e • .,.. ..... ı M" . d .. v H y 1 
yan neticeler tam ve sıhhatli olarak el- nüfuı için bir eczane açtırtılabileceğin- bildi • tir . • ıtıng e ogre.tmcn ~ene ı gaz, 

d edild 
.... d k • • n_ı __ 1_1_ vili"' 1 d . l • l'IDlf • Agah Sım, Meliha Avnı, ulusal en-

e ıgın en ço memnunıyet ven- den .DIUUllUUl yet er en proıe er 11- r;9 düstriden Müçteba, İffet Ulus, Cema-
cidir. temeie karar vermittir. r ronsagı leddin Fazıl birer söylev söyliyecek -

Yeni Evkaf imparator 
D al lerdir. Mitingden sonra Taksi~ gidi-
rTOitJSiO lVI U ıecek, miting idare heyeti taraflndan 

abideye bir çelen konulacaktır. 
1 Eaeceai z? B~ miting İstanbul halkının Önder 

O • Ataturke karşı yapılması tasavvur eTeşkilô.t1 Uçuş Yaptı 
Ankara 23- Y enı evkaf lefkilitın- Adiaababadan bildirildigine göre, ... ~~~::osu h= ~ ~e,re~-

da ancak 60 memur açıkta blacaktır • j imparator henüz timal cephesine hare- tıgı ~ . • e d la mF~tımızın suı-
ı. b l kaf d. ekt"" ı··"·· kaldır la k · · 1 t b .. b' ka kut hidueımden o yı ranaayı pro. tan u ev ır or ugu ı •

1 

et etmemıttir. mpara or ugun ır ç ed .... b'ldir • • Fak b 
cak • Be "'l O kü"dar 1 · etkik · • batta kı b" teato ecegmı ı miflır. at u , yenne yog u, s ve ıtan- tayyareyı t elmlftir, sa ır haber h' b' bad · ed'I · 
hulda birer mıntaka evkaf direktörlüğü uçuf yaptığı da bildirilmektedir. .ı.-;:.:ld" ıçlht?' 7~nt li; t~~ ı. m~f 
kurulacaktır. Bunlar lstanbulda ku • Röyter ajansının muhabiri, Habq uq•d ır.H beıya de. eaı • 

h filin. de F --LL·· ·1 zım ır. a r fU ur. 
rulacak evbf L. ... .ı:.ektörlü~:ne me a ' ranaanın t~uıı e ya- T·· •~· C mh Ba kan A 

"'""f""U 8 '" ld .. H bet' ta · · b"' "'k mik « ur&ıye u ur f ı ta -
bağlı olacaktır. Ankara evkaf di- pı ıgını v~ a kin~ n ıç1? uyul .. - türke kartı Suriyede bir ıu~t tertip 

kt .. ıux..:: d k ı..ı·-•---L li yasta arazı ter ı mucıp o acagmı . • S . . F 
re or au e a wrua--, muame - zannettikleri bant müzakereleri i . in- edilmesı üzenne urıyenm ranıız 
bnı ıenel direktörlük idare edecektir. ~L- L._._ __ br · yı mandası altında bulunduğunu göz ö-

... luua ~~lf • 

dilen suikasttan dolayı duyduğu nef
reti izhar için tertip edilmiştir. 

* Ayni saatte, Üsküdarda da, Şemsi-
paşada bir miting yapılacaktır. 

* lstanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
Ulu Önderimiz, Göz bebeğimiz Ata
türke suikast yapmak istiyen alçak 
hainlere lanet etmek üzere bugün saat 
on beşte Beyazıt meydanında yapıla

cak mitingde sanayicilerin de işçilerilc 
birlikte bu yürekten gelen duygularını 
birleıtirmek için ııelmelerini dileriz. 

Ankara 23- Türk - Rumell 
anlatmua aümriiJdere teblii 
Buna söre Romanya bize koll 
kqkaval, deri, tutkal, ppka, 
ağaç, flÇI, mukavva, fırça, ,·· 
biz ele Ro...,nyaya zeytinyaiı. 
nohut, balıkyağı, portakal, k~ 11' 
muk, çuval, incir, kok köınürO• 
chk satacağız. 

Türk mallan tenzilitlı tarife:;., 
tutulacak, mukavele 9 ay 111ut 
lacaktır. • 

Iıçi!erin Vaziyeti 
Ankara 23- it ve ifçil~ Jikt' 

müteha1111ı Dr. Vaygef ile b~_.-.lı 
heyet itçilerin vaziyetini ~. 
zere İzmir ve Adanaya ~ 
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= Roma Mektubu Londra, Parls Memnun Amma •• Habeş Elçisi)e Bir Hasbihal 

Berhas Markas Da Mem- Burada 
leke tinin Haberlerini, Suratlar 
Gazetelerden Alıyor Asık 

Görüşmelerden Henüz 
Müsbet Bir Şey Çıkmadı 
lngilizler Akden~zdeki Filolanndan 

iki Gemiyi Geri Çektiler (Baı tarafı blrlnd yüzde) 
Habefiatanın Türkiye elçili Berhu ahn•nuyacajmı umduldan anlqıhyor· 

Narku, pazar günü tehrimize ıelmif, du. Akdeniz anlatmazlığında anlattırıcı 'hiç bir ümit görübnediiini aöylemektedirle. .. 
\ ve Perapalas oteline :--~atı.. Yana Fakat buliln Cenevrecleki verilen rol oynıyan Fransızlar Jllemnun görii- ~ndra.~2 <~·A;> - Moming Poıt sa• 

a.ua.&PT- .. J H k d d v ·11 d' o· zeteaane sore f11Ddiye kadar Uluslar Sos • 
alqam Ankaraya hareket edecektir. karar haber almanca ltaJyanlann bu nuy~r ar. 8 sız a egı er ır. ıyor- yetesi ile Habe§İstam memnun edecek biç 

Dün bir arkadqımız kendiiini ote • aon Gmitleri de söndil. Artık iktisadi lar kı : bir teklif yapılmanutbr• 
linde ziyaret etmİf, ve ondan hazırla • tedbirlerkin abnacağı ve bunların u • 1

A - Cenevr~e İta~yaya. k~rşı ikti- lnglltere iki Gemisini Çekti 
clığı bazı aorguların cevaplarım almak mulduiundan daha tiddetli bir aurette sadı ~h~da zecrı tedbırler ıttıhazı ~~- Londra 22 (A.A.) - Fransa, verdiii 
iatemi tir. tatbik eclileceiini anlamai• bafladı - bul edıldı, ama, bu karar derhal degıl, cevapta, ltaJyanm taarruzu halinde fneiJte-
0~ kurnaz bir diplomat ke • lar. bir hafta sonra, ikinci teşrinin ilk haf- rey~ yardımda bulunmayı vadettitinden, 

ve • t d t tb•k 1 cak Ş h ld .. demz batlordu Hoocl ve Renovn Affı harp 
, tumluğu gösteren Mabet elçiaile arka· iki Kiti Kertll•tınc• ~~ın .. a a 1 0 una tır. u ~ e o- kruvazörlerinin Akdenisden çekilmeıinde 
r cfatımız araamda ıeçen konUfm&yı ay• FJkin umumiyecle ilk endİfe alimet· num~z?e anl~m~ ~as~nı genışlet - hi~ ~ir teknik mahzur sönnediiini bildir • 
nen yazıyoruz: leri örünm..X. L ... ladı. iki kiti birbi- mek ıçı.n sekız gunluk hır zaman var llllfür. • • .. • 

_ • • haber ver. • 1 • .._e -::_ • • • demektır. Keyfiyetm bugun SD' Samuel Hoare tara• 
Avrupa gazetelerinin & ..ıs nne te1adüf ettiği zaman birbınne 2 1 .1. l Akd izci .. fmdan Avam Kmma bildirilmesi muh-dild . u_ı.- V-1. ,...... - agı ız er en en en mu • . 

erme nazaran, n...-y av-, evvela Cenevreden yeni bir haber ge- h' 'k' hl 1anm --L • 1 d' ltal temeldır. 
•babadaki İtalyan sefirile müzakereJ

7
• &p ıelmec:liiini '° .......... yor, ondan ıml 1 dı zıBr. 1 

"d '!rAmh 
1'.eMır ır, .. • ltalr• lnglltere için 

• • • L-L~ • __ L:I!.. _ı_:.. ·-r-- yan ar a ıngazı e cep eaı sıra mu· 
lltifllllf. Bu llllUICn' meıuuımr uu.J- aonn da Muaolininin ne yapacağını t 'h 1 ak .. t ladıklan Tehllkelldlr 

- Seyahatte buluncfuium için, bu tahlil etmeje çalıfıyorlar. eveccı ~ m uze~e op or- Lonclra 22 (A.A..) - Mabafuakir 
huauata ıizi tenvir edebilecek malU • latikbaı baklanda bealenen kanaatler duyu eksıl~~eklerdir. • . aay~~~~.olup 1931 •kadar Roma ata• 
naata ahi değilim! - • ı1ma- 1 3 - lhtılafın esasını hal ıçın de yarı felDİlilerliiüaı ve .anraclan dolu Afrika.san· 

p pzetelerinin geYf91Dege, herkesm aurab 81 ga resmi Habet meselesi hakkında ko - da seyahati• Y8Plllllf olan General Natioa 
.ı.ı:: Gene Avrupa e1erde b" ~ batlamıttır. Beynelmilel meselelerden nutmalara başlanmıtbr. Vlkıl ik' t • Londrada verdiği bir aöylevde demittir ki: 
UIKUlrın& nazaran, ceph U' haberdar olmıyanlar bile, ileride miif- .. .. . •. ı a.. cıltalyamn yapmakta olduiu harbin son• 
doktor okm ve yaralı Hal\t nefer· kül • • • takd" rafın goruşlerı arasında ~enuz pek bu- ra da Habefiatanm ukeri kontrolünü elde 
leri Ybaa"t -;:.• ihtimam aJ.ika ve te- eli zamanlarlar aeçireceld~ 'ırküe-l yük mesafe vardır. Fakat mademki zec- edebiline lnsiltereain durumu çok vahim 

'. ~. 1 ır •. • ' yor • F•kat buna rqmen müt ri tedbirlerin iktisadi k11mı hen" - olacakbr. 
davı goremeden olüyorlarmıt- Bu ha- Hebef 8eflrl Berh•• M•rk•• vaziyetten kurtulmak için Afrikadan b'k edil . t' ltal il I .1 uz ~t fnailt_.. iki tıklan hirini tercih etmeli 
l»eıin hakikat olmuma ihtimal var mı- • • • • ekilın k fikrini" • ı.! ___ il · .. · 1 memıt ır, ya • ngı terenm mecburiyetindedir. Ya kendi kenclini mtı-
clır? byan kavgayı zaferle bıtirebilmeaı 

1 

ç e 1U1DM1 erı ıuremıyor. birdenbire çarpıfmalan ihtimali de ço- dafaa için diinyamn her banal biyük hJr 
Maal f varchr Çünldi 'koca Ha- için yalnız iki ,eye ihtiyaçları vardır: ~lualar Kurumunun, İtalyayı H~ • ğalmamıttır, o halde önümüzdeki müd- devletinden iki miali fala kara, deniz ve 

L.7° da~'-·- b" ·ek u .. 1.- ..1_1......_ iyi zabite ve 1800 den kalına ıiWı- tıatandan eli bot olarak avdete ıcbar detten istifade etmek mümkündür bava kuvvetleri balancluracak - ki bu mu• 
~ıatan ' 7cuuu. U' t • ~ autHu- ' , l edebilecek bir kuvvete malik olabile- . · raflara katlanmak jındrtansızclır • yahut ta 
ru vardır. Eğer mevcut ecnelti doktor- lardan kurtulmı~. ... kan • .. pek Gelecek hidıeeler Franıızlann bed- buaiinkü teklif yardım aiatemini tutacaktır.• 
lar cepheye gönderilmeclilene, harp - Bugünkü halde, Ha.bet orduıu, dcegmHe aaht ıetirenler he!~-cli eclaz. hinliğine hak verdirecek mi) Kazaıı Mıs1r Bitaraf Kalacak " 

• der ı_..ı__ ır. emen emen herkes~ ı t • ka · · d çık x.. belli d 
yarahlan ibp eden ihtimama DVUf&• bu ihtiyaçlanna ne eceye ~ b" 1 bik • .. lanır L ... lan ynıyor, ıçın en ne aca.. e- Kalüre 22 (A.A.) - Muar hükumeti, 
mamıtlar demektir. kavutabiJmittir? ' 1 ır er tat edilmege bat --T • • iildir. ltalyan semilerine karp bitarafLk kaideJe. 

Mamafi, bu haıua ta dütünülmemit - Bunun cevabmı da anak ıele -~ Cene~ Uluslar araamda bır GUnUn l!n MUhlm Hldlaesl rini tatbik etmei• mar vennemİftir . 
.ı-~ldir 8 ·· ,,,,_ u-ı.- ı_ __ı_ ı:.· d ebilirim" • , 1 ak çıkacaımı zannetmektedir. Ken· Paria 23(Özel) - Gazeteler ..ıı..n.. en Fransız Kabinesinde 
~· • ugun muuevver ·~ ııua- GCK ge!U9ım ever • dil • U1 lar pek ıkı · · · · ......... dmlan b' kı lhaç etki Bana •• l elir ki enne, uı Kurumunun ı mühim bldaaesı olmak Gsere, Romada in- Paria 22 (A.A.) - Fransız kabinesi, 

' mv•z::::.. ır ''J;; t • oy • 1 ' son aorgumwa ı tedbirler alabileceği hatırlatılınca da, siltere aefiri ile İtalya Dlf lıleri mU.tetan a- harbi durdurmak .. INmtçd bir ç3zse bul· 
llb» kurmut . . uyor •. • hanai tanfı ,aldüreceği ıPeÇbul olan l İtalyanm, Afrikadan çekilmeclenae, İ ru~da yeni bir milllkat vakaa pldiiini, mak için Laval ~an Paria, Londra ve 

ICrahn zevcesmm fahri nyueti al • ceftbmı, Habet elçisinin gelecek geli- .. . • .. . . .. .. lneiltere deniz bakanlıimın da Renovn •• Roma arumdaki koaupn•l•rcla yapılan 
bnda gün geçtikçe genitliyen bu ha • . k d beki • .. . , harbctmegı tercih edecegmı aoyluyor· Hood mhblarını ıeri çektijini haber ••· pyretleri oy hirliiile tasvip ebnİftir. LavaJ, 
ati t ekkül" L ... mda da L-ı- tme a ar emıyecegız. lar. dilini JUIJ'orlar •• hana Akclenb daru • l:tu konapnalann, anmluaal havada hir ra• 

1 et un uut DC111111 zev· --··•••••...................... • ·-- _ -..... .. he doira ...,. 1ı1r ..._ ~ ...._ Dk ~ telaarUa ettir-
cem bulunmaktadır. K-f _ Btlr8n Umu•lr• lellldd ...,_.... • ........,_ :a = .._ .. mftllr. 

Bu itibarla, çok yalan bir •manda, U tur ltaıyan eflrln ummniJ-inin, ftd • ~ ~ lula _L kapıl • bltarallllc HlkUmlerl 
cephede çarpifBD Hahet ukerleri, il- o· kt•• ı·· ~ - :rette Miyik imU olahilecejini daima;:..~::-.;:....~: Lonclra 12 (A.A..) - 1907 bitarafldi 
JJk olduklan ihtimama kavupcaldar ıre or ugu nazan cHldcate almak Jaznndır. Cbldl balledllebileceiiain henU. .. , ........... lallldlmı.l laaldonda devletlerin ne sibi .. 
elem ktir doiu Afrika seferi artık İtalyanın iJdi. kaydetmektedirler durum talanacaldarma dair ......U biç .. 

~ Hahetiatandaki okur ve yazarla· Yeni Direktörlüğe Müfettiı aadi lnkiph için lüzumlu bir hareket Lo~drada =. =ı.::::r=biı ~idt:;: 
mı miktan hakkında tahmini bir nk· Tevfik Atandı ?~.çoktan çı~ıf, İtalya için bir Londra 23 (A.A.) - E~ Pariate •edecekleri Umit olamnaktacbr. 
1__ _ • • • • • ızzeti nefis meeeleaı teklini almıttır. hatbYan nikhillllk ld .Weill.i Londra- ltab-a Mlyük elçill Grandi ba tefairdm 
1U111J verebılır mıamız? Şehrimit'kültür direktörlüğüne a• Burada herk ne kadar tazyik ya da ~et etmlt n malaitte mnaml Wr laaherdar tıclUmlftir. 

- Bittabi GaDa gibi Jerlercle, okur aaleten tayin edilen, kültür ıenel kalına kala': ltal -..&..'-
8 

m-: hafifleme hiaal clQJ111mütaa. Bmwnla be- Ulae:v andlapneamı tathlk edecek mü .. 
-..... ktu ı:o_ı_t ..J_L_ ileri H-L- .. . T vfik d"' d ruz yanın arua ıerı ralar daramu 1alanclan takip eclm WI • hmlek• llmant.rma ba la • • biı J~ ~o r. ...... auua ~ empe"!orlerı~den e ' un e dönemiyeceji, çünkü böyle bir hareke- sili adamlar .... ilatiWm halli için HHraıit laafta ....ı teU....t .... 

19111 

tehirlennde okur yazarlarm miktarı ldiltür ıdareıme ıelerek Mehmet E- t kaUattJiı halde İtaly bil .. dün =--- ...u..üt* 
Jiizde elli niabetindeclir. MeMll ~- minle temaslarına devam etmiıtir. e nazarında çok büy(ik~ ~ • • 
•babada çıkan (S) ynmi pzete, elli· Direktörlüie Tevfiiin atandıiı ~te clüteceii kanaati ;; B"lb.bı. 
ter bin kari tanfmdan okunur. Jaakkmda henüz, kat'i bir teblii ıel- kazandddan muvaffakivu ti · d 

1 ıaa 
- ffabetiatanm, bütün Balbn fe- memiıae de, bu it kat'i olarak tekar- Afribdaki ltalyan mı.:ı:..: en.~ 

hirlerinde lçileri var mıdır? rür ettiiinden, Tevfik dün bir mu- rılmuma imkin olma.ı.%.._ ~~ çqı. 
H -.1. v~---1-m.. • • • • l" im • ..... 1111 IOJıuyor • 

ayır. Romany--. ve "11,.,,... .. J~ harrırımıze emn ıe ır ıe ez TUi• lar Böyle bir teY ya maktanaa ltal 
da yoktur. Fakat çok ;ralmıda onlarda feye baılıyacaimı bildirmiftir. .:W . diki hal .P • • • 
ela olacaktır Y • tun eti ruhiyelenne na· 

• • U-L- ordu 1 dl s••t •• zaran, İf)erİne müdahale edecek her 
- Avrupa ıazetelerı, ~~ in. Be 8 ye U çe keale harbetmeği göze aldırmaktadır· 

•~un lngiliz erkim ~·:reaı, .-e ... • Hazırlanıyor 1ar. • 
ailiz zabitanı tarafından ıdare oldup· 
nu ela lar B L-L--=-~ o- Belediye 936 yılı bütçesini Dazırla- it.iye Şimdi Geri Dane1nez 

yazıyor • u 1111uanu ~ • • ubel 
labibneaine ihtimal prüyor m1111111uz? mıya batlamıfbr· Bu?~ !çın'· . ere Mamafi bu haleti ruhiyenin ne 

- Bu sualinize cevap verebilmeldi· t.ir yayım yapılank ikincı !et~ 0? kadar devam edeceii beW cleiildir. Va· 
linı için Atinadan delil, Aduvadan befine kadar ıelecek aene lçın 11telden- ziyetin acı mkikatlerile kartıt.,bkça 
clönnıüt olmakJıiım llsımchr 1. Şu anda ni bilc:lirmelerhıi aöylemİftİr. ~ ~ız b~ efkan umumiyenin yaftf yaftf deiit· 
llleınleketim heJrkmdaki bütün mali - isteklerin haddi ıeçen seneki butçeyı meai ihtimali vardır. F abt timdDd hal-
lllatını, ıizin gibi gazetelerde okuduk· atmıyacaktır. de ltalJUI efkin umumiyeai, her ne pa- "•Def mull•rıpıerı •a• 18Hmıerı ~•PIJOtler 
ı.n....n ibarettir 1 . haama oluna olsun tutulan yolda JÜ· • • • 

• harM kese- Eczalar BugUnden tıbarın rümeie devam ecliJmea· taraftardır fBDe nutuklara w.1aar ~ birçok ıu.ı.r kurumuna tevcih eclihnitör. c.. 
- ,!:11ualar Kurumunun • • • me. • milletlerin celaret ıöaterdilderi, fakat nevrecle bulunan İtalyan muhabirleri 

Lileceauıe ihtimal veriyor musunuz? Pullanacak ~ Akd~eld (420,000) ltaıyaya kartı milfterek zecri tedbirler pzetelerine yudwklan mektuplarda u. 
Habef elçisi, .bu aorırama. udece: Eczacılar buıünden itibaren yerli tonluk deniz lanvetlen b~ timdlye ka. almma11 mevzuu bahaolunca bunlarm lualar Kurumunun aldıiı vaziyetin, 
- Evet! kelimesHe cevap .-erdi. ye abancı Wll' iliçlan pullanmıı dar ltal~ bu •Zll'~ı lmamallUf· bu cesareti ıöateremiyeceklsi aöylen· clünyanm yüzünü kızartacak mahiyet· 
Fakat bu, verilifinin sebepleri ma • 1~ aatmak mecburiyetindedir • br. Halkın hiuiyabnı iiirenmek, onla- mekteclir. Ne de olA Lavalin, alınacak te oJduiunu yazmakta ve nihayetin • 

~.ol~ ae~ba, ne seti, ne de ık- ~er. Pulsuz il&.ç aanatanlardan 8 li· nn mtl~ ititm~ . için kulaiı iktiaadl tedbirlerin maimi bir dereceJi de de fiyle tlemekteclirler: 
leri lftirak eclıyordu. dan 500 liraya kadar ceza ahna • dalma kirifte o1an Muaolini de fU ma- atmamut için elinden selecellni Ja • - Asıl mütecaviz Uluslar Kurumu· 

- Ya, dedim, itin harple biteceii da- ~il'. da biraz zaaf P.lermeniıı İtalya hal • pacaiı kanaati nrdır. dur. Bütün idari tefkilatı ellerinde bu-

ha ~~'iyetle tahakkuk ederse, netice ne yerli il&çlann pulları &aıka, ya • ~ ne ~ ~ bir ıuku~ hayale ltalyanlarm • ikinci ~ unlin lunan ~erin, 101yaliatlerin, ma • 
0 1abilir? • • &ancı Ulçların pulları batka renkte- dütüreceillü takdir etmektedir. de, Edenin ~ irat ettild~ ?utuklarda, aonların, fqızm aleyhtarlarının tahrik-

- H-L-iatanda ffabet ç&Derindeki iki Omıt 190ll tarihli muahecleye ıatinaden ltal- lerile Uluılar Kurumu ltalyaya aaldır· 
L_ 1 --t ' dir. F L.-:ı. da b" 
•UlllJar kadar İnlall vardır. JCadm, • • Bazı eczahaneler birer iaticla De ltal~ htikbal hakkında bathca ya, rama ~e ~~t~ aru?1 ır u- maktadır. İtalya hem Cenevrede, hem 
•ear, genç, ihtiyar, bütün ffabetl-, 

1 
üdürlflklerine milracaat etmit- iki Gmltlerı vardır: Bunlardan blrind· JUtm& olablleceii ibtim•Derinden bah- de Afrikada tecavüze maruz kalmıttır• 

topraldaruu taparcuma severler. Bu ma m • clllderi halde bplama· al, C..evredeld milletlerin tatbik edi • Mtm.elericlir. Fakat Afrikadaki ordularımız oradaki 
Uiurda, kadmlaruıa, canlarma kaqi hu· ler ve pul ı~te lar altına udar- lecek tedbiri• .. klonda aralarmda u- BUtun Kin Ulualer Kurumuna hücumları püakürtmiiftür, demekte • 
dutıuzca.ma cömerttirler. dıklandnı lıtida mm 1 "••mum Bur.ada. il Qdrafuıu. ltal,...Jarm bütün kini biU.eaaa U • clirler. - Nevyork Tımes -

Bİaaeııaleyh Hahet orc1pnum bat- mıılar ır. 
. -
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l 
Büyllk 

Deniz 
Romanı orsanın Aşkı 

Yazan: 
K•dirc•• 

Kajlı 

1"':.aııvon Kamarasında Peksimet Çuval
larından Biri Kımıldayordu 

- 12 - 1 
· Ara sıra birisiııin sağdan ao • 
la, yahut soldan sağa dönütünden, 

Sayıklamasından çıkan sesler du
yuluyordu. 

Fakat rüzgarın yelken kenarında, 
'ip merdivenlerin ve iplerin araların· 
da çaldığı ıslıklar hepsinin üstünde 
idi. Makaraların gıcırtıları da vardı. 
Fakat kürekçiler dinlendikleri veya 
uyudukları için iskarmozlann gıcır
tıl rı yoktu. Bu seslere, gemilerin 
dalgalar üzerinde sekerek onu yar
masından çıkan hısırtı da katılıyor
du. 

Köpiiklü 
Yakamozlar 

Karamürsel sağlık suyunu içmek 
istiyenlere müjde: 

Karamürsel EeleJiye Başkanlığından: ·ttf 
Karamürsel fındıkla sağlık IU} u sat.cısı lıtanbul Çenbırb U

clYannda ve tramvay yolunda 30 no. lı dükkanda kırk kiloluk "c1r 
dıklı ve Uzerl mllhfirlll ve ı:şe ile mantar Uzerinde etiket yapıfcl' 
nlmıı alAmetl mahıusalara cHkkat edilmek lazımdır. Beher dalP'i,ı.t 
na için yUz otuz yedi kuruş fiatla sattırılmaktadır. Damcana re td 
damacana iadesinde satıcı geri ver;r. Bu suyun raporlan ay~ 
neıredilekclir. Suyumuzun mikdarı az olduğundan lstanbul'a aD 

yevmiye otuz damacana su g5nder'ilmekted:r. "6430,~ 

lstanbul 4 üncü icra Memur uğundan : 

Emniyet S nd1ğı 
namına Birinci derecede iptekoli olup Yeminli tlç ehli 'fU~ 
tarafından tamamına 968 lira kıymet takdir edilen Kasımpaşıı & 
Camllkebir mahallesinde Odalariçi SöğUtözU ıokağındn eski ~ 
16. mUkerrer yeni 14, 16 No. lı bahçeli iki evin tamamı iP" 
arttırmaya vazedilmiı olduğundan 2'12/935 tarihine ıııi19" 
dif Pazartesi gUnll saat 14 ten 16 ya kadar dair•~ 
birinci arttırması icra edilecektir. Artt rma bedeli kıy~ 
muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde mUşteriiİ üzer , 
bırakılacaktır. Akıl takdirde en ıon arttıranın taabh~ 
baki kalmak Uzere arttırma 15 gUn müddetle temdit edilerek J7/12. il 
tarihine müaadif Sah gUnil saat 14 ten 16 ya kadar keza dalreı:Diı 
yapılacak ikinci açık arttırmaıında artbrma bedeli kıymeti muha1D~ 
nenin % 75 nl bulmadıjı takdirde ıatış 2280 No. lı kanun ahkAIJlll"'": 
tevfikan geri bırakılır. Sntıı peşindir. Arttırmaya iştirak etmeli ~ 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niabetinde pey akçesi •:.,. 
milli b:r bankanın teminat mektubunu hAmll bulunmaları lazılD 
Hakları Tapu ıicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda dl~ 
alakadaranın ve irtifak hakkı, sahiplerinin bu haklarını ve husu~ 
faiz vo masar:fe dair olan iddialarını eYrakı mUsbitelerl Ilı 

Jikte ilin tarihinden lUbaren nihayet 20 gUn zarfında da:re~ 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile ·~ 
olmıyanlar satıı bedolbiıı paylaımaaından hariç kalırlar. Mütera~ 
vergi, tenvirlye, tanz.lfiyeden mUtevelllt Belediye rusumu vo V ,Ji'. 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 1*/ 
mak lsteyen1er 15 - 11 • 935 tarihindPn itibaren herkesin göre 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnam• 
934/2704 No. lu dosyaya mllrncaatla mezkur dosyada mevcut "'' lt 
iki görebilecekleri ilan olunur. "6~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı 
İstanbul Satmalma Komisyonund~ 'I. 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdünde bulunan telefon tebekdl ~ 
5000 tane deve boynu ile bunların fincanlara takılmaımın 25/10 
cuma günü ıaat 14 de pazarlıiı yapılacaktır. 

2 - Taaınlanan tutarı 1500 liradır. 
3 - Evsaf komiıyondadır. Görülebilir. .,1 
4 - lıtekliler yüzde 7,S tutağı olan 113 liralık vezne makbu::-

banka mektuplarile birlikte komisyona gelmeleri. ~ 

İnhisarlar lstanbul Ba§müdürlüğünde" 

bir roman ALEXANDRE DUMAS'wo romanından çekllmiı ~-... 
&arerr• Opereti 

Fran11a tiyatroıunda 20,16 ~ 

K R i s T o ::~~i::~·:r.:!~ir 
Bu Cuma 

Beyaz perdede gö.!Ulmemfş derecede güzel 

EVGiNiN 
bir filmde : 

SESi 

Emir &evlror 
Operet 3 perdt 

9'~111"1ıad 

SıhirTiljatroMa 

mıııı~ıııı 

J 
Wl 





10 Sayfa 

-Ol Um 
Yolcusu 

Mubarrlıi ı Freeman Wıllı Croft. - 5 - 23/10/9315 

Sir Conun lrlanda da Kaybolduğu 
~anaati Gittikçe Kuvvetleniyordu 

- Tabii, tabii . .• 
Ben size kabahat 

bulmltyorum. Yal 
nız binbaıının va
ziyetini anlamak 
iatiyordum da . .. 
Malum a ... Bu iıte 
bin batının bir 
menfaati olabilir .•• ' 
Bundan maada bir 1 

cinayet iılemelır 
için elinde fırsat 

ta vardı... Bu ci
heti dütündünüz 
mü? 

Maklang gülüm
sedi: 

- Dü.1ündük e
fendim fakat §İm· 

dilik kendisinden 
JÜphelenecek bir 
sebep göremiyo
ruz. Bütün aile bu· 
tada gayet iyi ve 
Ctürüat olarak ta• 
nmmıştır. Mevkii 
içtimaileri yüksek
tir. Binbaıı Ma • 
filin ıimali İrlan
da hükumeti ile de 

. 
1 

1 
arası iyidir. Baıve· 
kilin tahsan dostu- ihtiyar Slr Conun kı~ı oldukça ciddi ve sertti j 
dur. Bir cinayete, ve bilhassa adam öl- ı melde lf• bqlıyacağız. Sir Conun ölü
dürmeğe kalkııacağını zannetmiyo- ~ünden. en ç~k m~nfaattar olacaklar ı 
ruz; dedi. kımlerdır? Cınayetan vuku bulduğu sı· 

_ Baba ile oğul arasında bir soğukluk rada bunlardan hangileri ıimali İrlan-
filan var mı idi? dada idiler? Bana kalırsa, bu sualler-

- Böyle bir ıey qitmedik.. den de daha ileri gitmekliğimiz icap 
- Fakat Sir Conun yedi sene İrlinda- edecek ... dedi. 

ya gelmediğini söylediniz. Bu, her balde Miçel, yüzünü buru.1turdu: 

SON POSTA 

Denlzyolları 
lfLITMISI 

AtHteleri ı ltaraldJ1 Klprlbatı 
Tel. •21'2 : l irkHl Mllalr•arıade 

HH Tel. 12740 

IMROZ YOLU 
KOCAEU •apuru 24 Birinci· 

teırln PERŞEMBE gtlntl saat 
16 da IMROZ'a kadar. "6667,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 24 

Bfrlnclteırlo PERŞEMBE 10-
nn saat 20 de HOPA'ya Ka· 
dar. "6668,, •r ................. ~ 
İstanbul birinci iflas memur]uğundan: 

Beyoğlunda istik.ili caddesinde 35.f nu· 
maralı dükkanda mevcut ve bir müflise ait 
bir divan, üç hasır iskemle, iki küçük san· 
dık, 2 camekan, 1120 çift kullanılmı~ pa· 
buç kaJıbı, 2 ainger lrnndura dikiş makine· 
si, 32 çift lastik ve ıoson, 2 banko, iki 2 nci 

Birinci T eşrla 

MÜSABAKALI 

BiBATELEB 

. - O lialde, bu 
ziyaretin gününt · 
le.bit için, husu~ 
bir çareleri var mı 
dır? 

Nihayet, yirmr 

dakika kadar ıi • 

Sekizinol 

Edimburg Vak'ası 
-5-

teşrin 935 cumartesi günü saat 12 de ikin- gaya çekildikten 
ci arttırma ile satılacağından talip olanla- sonra, dükkinma . 
rın o gün ve saatte mezkur dükkanda ha- giren bayana doi· ~~-~ .. ~-
zır bulunmaları ilan olunur. ( 1$771 ) rusu pek te dikkat Bay•n Donelsonun elmaslar1 elll bin il,. 

' etmemit olduğunu kıymetinde idi... f, 
VAPURCULUK itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. ,saat sekiz buçuğunda konutaı_llf ~ 

İlk önce, Bayan Donaldsonun Halbuki Kaledonya iatuyonu bl"':" .. 
TÜRK ANONl\1 ŞiRKETi katili ile bu ziyaret arasında her- larmdan iki kiti, Matmaul Kra~ 

l&tanbul Acentahğı hangi bir ilgi bulunabileceğini aklına saat dokuzu altı geçe treninde, ~ 
Liman han, Telefon : 2~925 bile getirmemif, sonradan gazetelerde mevki bir kompartımanda göraıflf 
Galata tubed Tel : 43663 genç bir kızın maznunen tevkif edildi· duklarını söylediler. Binaenaleyh,_.-

ğini okuyunca, tezgihtarile beraber bu katın kavlince, maznun genç kıdlt f'. 
Ayvalık Yolu 
::EMAL vapuru 23 B"rinci 

teşrin ÇARŞAMBA saat 19 da 
Ayvalığa kadar. 

iZh.iR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri saat 16 da 
lıtanbu:daı IZMIRE ve PAZAR 
gllnlerl de IZMIR'den Istanbula 
kalkar. 

ziyareti hatırlamlfh. rım saat içerisinde: 

Dinleyiciler arasında mırıltılar du- • 1 - Bütün aile ve hizmetçiler~ 
yuldu. Avukat, f&hidin ifadesini cer· ı ayaktalarken, bunlardan hiç ~ 
hetmeğe muvaffak olmuttu. dikkat nazarını çekmeksizin, P' f 

Bay Kembel, mahkemeden mahçup eve girmesi; 
ve pürhiddet olarak çıktı. Avukat Feni- 2 - Bayan Donaldsonu boi_,a!J 
ke gelince, o da yeni bir tikir bekliyen 3 - Kasayı zorlayıp, mücevbe"1 
bir atmaca kutu gibi, azametle ve gu· çaldıktan sonra, yaya olarak, ...-~ 
rurla yerine oturdu. lan gara kadar gidip trene b~ 

baba ile oğlun arasının iyi olduğuna deli- - Hakkınız var Frenç ve korkarım 
•et etmese gerek.·· ki bütün bu tahkikatı yapmak ta sana •---·------------

Sab "t Olmut Bir Hakikat dÜfecek. fıtesek de, istemesek de hare- MERSiN YOLU 

Derken, fBhadet sırası kuyumcunun kat'iyyen imkan haricinde idi. Eo 
tezgahtarı, Makderlen adındaki ,ahsa bir haydut bile bunu bqaramazda-
geldi. Bu da, patronunun vermİf oldu- Avukat: 

- Gerçi Sir Con lrlandaya gelmedi 
ama, binbaıı Magil sık sık Londraya al· 
diyormuı. Hatta daha geçen ay Lon
drada bulunduiunu ve babasile görüı
tüiünü söylüyordu. 

Miçel yavaf yavaş baıını salladı. Bir 
müddet düıünceye daldı ve tekrar sual
lerine devam etti: 

- Ortada sabit olmu.t bir ıey var. 
O da Sir Conun salimen lrlandaya var· 
mıf olması ve bu esrarh tagayyübün 
orada cereyan etmit bulunmasıdır. Hal
J>uki siz, bizden muavenet istemek üze-
re buraya geliyorsunuz. Bura polisi si
ze ne gibi hususlarda yardım edebilir? 

- Efendim, müfettİf Reyni bunun 
lrlinda polisine ait bir cinayet olmadı
iını söylüyor. Daha doğrusu böyle bir 
cinayetin sebeplerinin Londrada araı
tırılması fikrindedir. Bu da, bittabi 
Londra polisini alakadar eden bir me· 
aeledir. Sizin hattı hareketinizi tayin 
etmek niyetinde de değil, fakat Sir Co
nun mazisi hakkında tahkikat yapılır
sa, belki de bir İpucu ele geçer diyor. 

- Müfettitler daha vazıh bir ıey 
söylemedi mi? 

- Hayır efendim. Yalnız, ilk İJ ola
rak, bulunan fApkanın hakikaten Sir 
Conun Londradan hareket ederken giy
diği ıapka olup olmadığının tcsbit edi
lebileceğini İma etti. 

Bir, iki Sual 
Bundan maada Sir Conun frlandaya 

seyahatinin sebeplerinin de ara~tırıla

bileceğini ve hatta onun bu seyahatin
den evvelce haberdar olanların bir lis
tesinin yapılmasının da faideli olabile
ceğini söyledi. . . Sonra, Sir Conun vefa. 
tile kimlerin en ziyade istifade edebile
cekleri tahkik edilebilir. Müfettiı 
Reyni, ayni zamanda Sir Conun, İrlan· 
daya giderken yanına fazla miktarda 
para alıp almadığını ve almıısa bundan 
kimlerin haberdar olabileceklerini de 
anlamak istiyor. 

Müfettif Miçel güldü: 
- Görüyorum ki müfetti~ Reyni de 

tıpkı bizim düıündüğümüz gibi dü.tünü
yor. Biz de tahkikatımızı bu yollardan 
yapacağız değil mi Frenç? 

Frenç yerinden kalkmadan cevap 
•erdi: 

- Evet, evvela her ciheti İnceleıtir-

kete reçmek mecburiyetindeyiz. Bel- 1 N ô N o Tapuru 25 Birin- ğu ifadeyi evvelce teyit elmİf bulunu- - Nişanın bozulmaama geliDClr 

yordu. di, bunda biraz insafsızhk olabilir~ "' fast poliai, dahiliye nezareti vasıtasile cltetrln CUMA aaat 1 J de 
Zavallı adamcağız, avukahn kuraca· kin insafsızlık, kanun nazanndl ~ resmen müracaat ederek bizden yardım MERSiN' e kadar. 

istiyor. itin kırtasiye ciheti de yolunda 
demek. Binaenaleyh derhal baılıyabi-
lirsin. Evvela Belfasta mı gidecekain? 
dedi. 

ite Nered•n Ba9lamah? 
Frenç, dü.tünceli dütünceli batını 

kaııdı: 

- Ben de ite nereden batlıyacağımı 
bilmiyorum. Fakat bana kahrsa evve· 
la burada yapılması lazım gelen tahki
katı yapsak daha muvafık olur. Ondan 
sonra da vaziyetin icap ettireceği veç
hile hareket ederiz. Siz ne dersiniz Mis
ter Maklang? 

(Arkası var) 
··········-··· .. ··························--·········---
( Toplantılar, Davetle;-) 

Ortaköy Fıkaraperver Cemi
yetinin Yardımı 

Ortaköy FıkaTaperver Cemiyeti her sene 
olduğu gibi bu seneki Cumhuriyet Bayra· 
mında da ~5 anasız, babasız yoksul mek· 
tcpli yavruları baştan ayağa kadar giydi- 1 

recek, 200 den fazla yavrunun da mektep 
levazımatını temin edecektir. 

* Halkevinde konferans 
Dün, Halkevinde, Tıp Talebe cemiyeti 

namına, bir konferans verilmİJ ve Türk be· 
kimliğinin e.ki ve yeni çağlardaki durumu 
ve ilerlemesi anlatılmııtır. 

.... Son Posta• 
iLAN Fi ATLARI 

1 - Gazetenin eeaı yazı:ıile 
b ir sütünuu iki eatırı bir 
( sırntim) suyılır. 

~ - Sayfasına göre bir san· 
timin uau fiatı eunlardır: 

-:~;ı:r •• ,,. aayf• 'j:ı. •yf• oıt~r soQ 
1 2 3 S yr.rlcr tayfa - --lı---ı-400 250 200 100 60 30 

Krt, Krf. Krı. il Krfo K·t· Krf. 

3 - Dir aımtimde vanti ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve kahu yazılar 
tut .. cakları yere göre 
ıantimle ö!çülilr. 

TOZU iLE BiLCüMLE 
MUTBAlo< EŞYA VE 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LARINIZI VE SAiREYi 
VORULHAWSIZ iN TE • 
MiZL,YiB PAALATABi· 
lECEGiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIOIR! 

ŞiRl<ET BANl<A VE MAL 

ğı tuzakların farkında bile değildi. Bun· teşkil etmez! Esasen, maznun bu~ 
ların içerisine tepe af&iı düftil.. Müp- tubu yaz~~ı _zaman, cinayetten - _.-. 
hem bir takım hatıralar serdettı; keke- dar da degıldı. Londrada bulunufO' ... 2 
ledi ve küpeli bayanın dükkinına hangi Payitaht gazeteleri ite, ~yet ~ 
tarihte gelmit olduğunu, bir türlü söy· da pek fazla tafsilat venn~~ 
leyemedi. Müekkilim bu gazeteleri batta ~ 

Avukatın sualleri, bana, meselenin ~ile değildi. .. Zira ~ünbuıran abt • it 
iç yüzü ile pek alakadar görünüyordu. ıle metguldu. Da~d ~?1 yeOI ...M 

Bay Kembel ile tezgahtan, küpeli r~mu hakkınd~ hıç bır teY bılıoi~ 
bayanla maznunun bir olduğunu ye- Bınaenaleyh nıtanın ~~ ttl' 
minle teyide hazırdılar. Ziyaret tarihi- Bayan ~o',':a~~~~~ •• mu~~ 
ni iyice hatırlıyamamalan, avukatın ~ndan olduruldugunu ve muce·-~ 
sorgularına iyice kartılık verememele- rın gene onun tarafından ça}ıılCllF" 
ri, önceden serdettikleri kanaati kat'iy- asla İspat edemez! 

yen sarsmıyordu. Müdafaanın bütün Bizi~ ihtiyar: A • "" 

tabiyesini 0 zaman anladım! - Sıze avukatın beliğabnı ~ 
Avukatın ikinci kurbanı Bay Mak- edemem! dedi. Herkes, maznuıı"°...;, 

d l d h 'b·· h"' · mahk 1 mamile suçsuz olduğuna kanaat~f"':~ er en e, aı u asır eme sa O· 

d k·ı· be ık b · mitti. 40dakikalık bir müzakkdbi' nun an çe ı ınce, n art , u emaye- J 

t • b"'t"' t 'b · • be f sonra, mahkeme heyeti, deliil 
ın u un arı çeaını ayan yan ar-

k t · t' p l' d h~ı...!_ d ld dan ötürü beraat karan verdi.. -~ e mıt ım. o ıs e, aıuın e a anı· ...,~ _ 
l ld ·· ·· l d Bununla beraber, bazılannııı • A yor, yan lf yo an yuruyor ar ı. .. . ... '"'}'" llJll"""". 

Avukat F evnik le iddia makamının ce, Matmazel Kravford pek a • ;,J'_ 
d d v b'"t"' la • kamb'I k"' 1 karayıöldürmÜf ve kuyumcun~ ayan ıgı u un esas n, 11 ı a-
v ti 'b' ·· 1 · "f" ek b' b' ı dütlerine rağmen, küpeleri k 
gı arı gı ı uzer erıne u urer ırer ı-

d · · d satmağa götürmüttü. . 111 
rer evırıyor u. • ' 

Kuyumcu ile tezgihtann tahadetle- Ancak, bu hususta kat'i hiç ~ 
rine kartıhk celbedilen bir takım tahit- olmadığından, Matmazel Edil 

1 • . rt • .. .. . bırakıldı. .~ 
er, cınayetın e esı gunu, yanı ayın (S Jaf' ,,,.-• 
• · · dr d .. 1 ayın olıuyucularımı.z bunıı ..... ..,l 

yırmı beşınde maznunu Lon a a .gor· b . t . .. 1 ' p•rd~ .. • • •. • j ra, u emaye ı or en e..-ar ,.J,. 
duklermı 10oyl~y~~e mesele kalmadı. 1 biz.zat kaldırmağ'a çalıJGı"ak, bat~ 
Bahusus kı, bır gun evvel de, kuyum· kör düğümü lutlen kendileri '81 

cunun dükkanı, cinayetin vukuundan ferdir.) / 

bir saat önce kapanmıt olmak lazım I - · ~ · · · · · · · · · -~ 

Memurlanna mahsus K. Kömürciyanın 
geliyordu. f 

Herhalde, kuyumcu da, tezgi.htan TA K V M 
asri ve ticaret kitapları 

Yeni harflerle: • ten zilli bedeli 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malumat ve bankacılık 
İktisat ilmi 
İhtisas muhasebeleri 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 
Logaritma cetvelleri (yeni rak-

Kr. da başka bir kadın görmiif olacaklar- Gla ÇARŞAMBA JlıJJ' 
35 dı! Ve bili.hare mubayyelelerini itlete· ıı 2 3 1 el TEŞRiN 935 ~ 

122,s rek, o kadınla Matmazel Edili biribiri- sı 
105 Arabi 13j 4 ı Rumi tJ · ne karıtbrmıalardı. _.,, ı• 
87 5 T 23 R ~cep 1 el Tef" 

17ı::.' Bay Fevnik bunu mantıkla ve bela- tı----·-- · 1 'tf•'' 
ğatle izah etti.. - --==- = - ı1 

Gllneı 1 Ol> 6 19 ~ ... , •• U - ıl ti 
Sonra, zaman meselesi mevzuu bah- ö;:e 6 39 11 58 \at.. ı aı , tJ 70 

., Evkat 1Eun\ \Van 11 'a it I:,.!!!- 18 

soldu. Bayan Donaldaonu en son sağ ikindi 9 38 l 14 s1 ııaalk ıo 20 

gören bay Davit idi. Kendiaile, ıecenin ( ~:.-........ -.--._.. ..... ~__.,_.;,ım1111~--
kamlarla) 5ô 
Batbca aallf yeri: İkbal Kütüphanesi 
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Zia an öşelerladea ~ edfM Türk Anonim Elektr·k 
Şirketi Müdürlüğünden ı Yıldız Sarayına 

,._~ Yaz&nı z. ş. «<------•·,.Her hakkı mabfuıdur .--"-

Prenses Nadyanın Hizmetçisi; Çerbo 
ile ikinci Bir işe Girişmişti 

Bak Çe b ilk · Hani sizin herhalde mühimce bir bdm oldu-
- r o; sana lf··· A • 

turada k'" b d" ··nce bir ecza- ğunuzu anlıyorum. Malum ya, bıraz , oııe aşını onu • • B k d. · 
hane d ' evvel de arzetmlf tim• en, en ımı 

var ı. · • nl · - ş· d" k d insanlann biraz akıllıca geçme enn-
. ım ı, apan ı. ki k dar 
· - B F k t · • kapandı? den sayarım. Yalnız fU var , ne a ravo. a a , nıçm · l 

O b·ı · LAkin· kapalı mühim bir kadın olursanız o unuz; - nu ı mıyorum. a , 
et:%ahanenin önünde hafiyelerin dolaş· Çar hazretlerinin huzuru~a çıkıp;. hq-
h~-ı g·· ·· lur ne olmaz di- metmeap !.. lstanbulda töylece bır sa-
"6•u oruyorum; ne o im 

• • . dalma mOı<emmeı olr 

S8.Q tuvalet1 temin eden 

<llbbs brlyantınl 

İıtanbul Elektrik tirketi cumhuriyet bayramı esnaıında umumi ve 
hususi donanma teıisatına llzım olan elektriği vermek için, müıteri .., 
atinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkur tesisat hakkında Lir 
ihbarname verilmesi icap ettiğini tekmil alakadarlara arzeyler. 

Bu ihbarname en geç 25 teırinievvel 1935 tarihine kadar firkete gel
melidir. 

Takı zaferlerin ve tekmil mühim donanma tesisatının rabıt imk&n .. 
ları evvelce ıirket tafarından tetkik edilecek ve bunlar ruhsatlı tesiaa' 
müteahhitlerine yaptınlacakhr. 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız buna ıebep olan teıiıata deli] 
bütün bir mahallenin donanma tertibatına zarar verebilir . 

Ye, başımı öbür taraftaki duvara çevi· dık kulunuz var. _Bunu y~~er a anızı 
rip geçiyorum. Fakat eğer mutlaka bu- . tavsiye ederim; d~~ezsm~~· d k U" an 1n1 Z A - Türk olmak. 
?u öğrenmek lazımsa, yarın sabahtan j - Canıdm,d' ~ en ıyemem e , ~Kokusu nefis ve latlfdlr. B - Siyasi haklarına ıahip olmak. 

l ___ ı._ı,_a_n_b_u_ı _e_._ı_e_d_IY_•_•_ı_ı_ıa_n_ı_a_r• __ __.t 

ıtibaren paçalan sıvayayım. bafkasma e ınrım. H'Üsusl uzvl cevherlerle C - İyi ahlak sahibi olmak ve yüz karartıcı ıuç veya ağır hap'ii 
- Evet, Çerbo. Bu eczahanenin nİ· - O bat~a. imal ve istihzar edilen veya o derecede cezayi müstelzim bir fiil ile mahkiim olmut bulunma• 

çiıı kapatıldıg~ını öğrenmek lizımdır; - Çerbo... • t.. mak (polisten alınacak tasdikli bir belge ile tevsik edilecek). 
b• Em edin M dam. Cilubs briyantini, kepekleri 
oırrr. Sonra; 0 eczane kapanma· - er •. ız, a d •• b I Ç - Laakal lise mezunu olmak (Şahadetname veya tasdikname ilo 
dan e l bir Türk dok· - Ben kimım? .. Bura a mçm u u- giderir ve saç köklerini tevsiki). 

vve oraya genç ? B bah · • · d turan kuvvetlendirir. Gösterişi 
tor devam ediyordu. Bu doktorun ne n~yo~um · ·•. u çenın ıçınili"e 0 D - Askerlik çağında bulunanların askerlik hizmetini ifa etmit 
olduğunu, ,imdi nerelerde bulunduğu· aıle kimlerdir?.. Bunları b yor mu· pratik ve şıkdır. veya sınıfı ihtiyata nakledilmiı veya askeri hizmete elveritli olmadılı 
nu öğrenmek lizım, ikiii. sun?.. • . M d B R 

1
• Y.'A N T 

1
• M sabit bulunmuş veya tecil edilmiı olmak (nüfus cüzdanına askerlik 

D - - Hıç merak ebnedım, a am. tubesinden yazılacak tasdikli bir ıerhle veya ayrıca askeri belge ·ıo 
- oktorun adı? H d" ... lar ._ v 

R 
•~ ~ l .. ·mde gör - ay ı ugur oıaun. ı arın gece, tevsik edilecek). 

- eçete ıuıgıt an uzer • . 
tnliftüm. Aklımda kaldığına göre; Ali bu vakit, ~urada. • la M E - Bulaııcı hastalıklara müptela olmamak veya vazifesini munta .. 
Sedat, olacak. - Hadı; gecenız hayır 0 un, a- zaman ifaya mani olabilecek bedeni ve akli arıza ve haıtalıklarla ma• 

Al. s d t p k~'A M d Bu ı"smı· dam. lul bulunmamak. (Hastane heyeti sıhhiyelerinden birinden alınacak ra .. 
- ı e a · e 11.1a 8 am. Baba f tok sözlü bir adam 

Unutmam. Lütfen üçüncü emrinizi de b ld ... ca;, aad, 1 sevinç içinde ka- porla tevıiki). 
\'eriniz. lanu ugun anfl 0 küa:.1 I . . ··1g l . F - lstenoya kullandığı harfleri makine ile Türk yazısına ıeri bir 

u1 uktan Vera, ta an me ermm go e erı surette çevirmek. 
- Bu doktoru arayıp b d altından ıine ıine konağa doğru ilerler-

ıo~ra, onunla beni~ g~~tmernin ken, Vahan, derhal yıkık duvardan at· ..--------------. Umumi Meclis ve daimi encümen zabıt ve muamelat Ş. için müaa· 
'?ilınkün olup olmadıgını ogrenecek- lamlf; tarlaların içindeki patikadan ADE • •KT DAR l baka ile 50 lira ücretli bir stenetoğraf alınacaktır. Yukarıda yazılı tart• 
sın· ürrr - - H b" kt b" d - ·ı 1 1 L ları haiz bulunan isteklilerin vesikalarile birlikte (24) birinciteArin 

' :r:r:ı-• agır agır ar ıye me e ıne ogru ı er- :s-
- Bitti mi, Madam. lemeğe batlamı~b. B } ve kil.., • 935 perşembe günü saat onda İstanbul belediyesinde Umumi Mecli• 
- Bitti. (Arkası var) e gevşe gıne salonuna gelmelerL (B) (6590) 

ikinci Konu9mıy• Hez1rhk ----- HO Moe·ıN --V--A-S_S_A_F_ Sinir v• akıl 
- Bunlar için ne zaman cevap vere- A fafu··rk Dr ETE .. • l'IA aetahkları miıtehıı.ssıeı 

yim. Tafsılı1t : Galata Posta kntuau 1255 •• •• •• 
- Y ~rın akşam. Bu vakit. Bura.da. O pr USU 
- Ala. Hadi, eeceniz bayrolsun. 
- Senin de gecen hayrolaun. Al ,u 

Paraları da bu gece de kafam iyice çek. 
- Haaa ... Bakınız Madam. Parayı 

Tali Komiıyon Bir Karar 
Veremiyor 

Unkapanında yapılacak olan Ata-
alırım. Fakat, kafayı çekmek bahsine türk köprüsünün münakasası yapıl. 
gelince, bu mümkün değil. mı§tı. Tali bir komisyon münakasa 

- Niçin?. tekliflerini tetkik ediyordu ve bu· 
- Çünkü, İf üzerinde iken içki iç- gün itini bitirmek, kararını \•ermek 

tnek adetim değildir. mecburiyetinde idi. Fakat tali k~ • 
- Atkolsun sana, Çerbo. Sen, ha-, miıyon bu itte bir karar verememıt· 

kikaten çok güvenilir bir adamım?. tir. Çünkü: Taka~ meselesi yüzü~· 
- F k t l ki Madam· den Fransız, Belçıka, Holanda fır· 

a a ne yapa ım ' 1 .. k · · ı dn- b" ba .d. B .. d b" ıer maları muna asaya gırememıf er • 
.... il' ara cı ı ım. ugun e ır • d" 

•eri . ır. 
Yım. . I k" Münakasaya yalnız Alınan firma· 

- Bilinmez ki Çerbo. thtuna 1 ları ginnif, bunlardan dördü kon • 
Yarın da, mühim bir adam olursun. sorıiyom yapmıtlardır. Diğer üçü de 

- Meseli?. , bu dört firmanın fiahnı kazanmaaı-
k - Meseli ... O kadar sevdiğin ve na yardım ebnitlerdir. Tili komis· 
~disine kartı çok büyük bir pdak~t 

1 

yon bu vaziyeti belediy~~in ~l~yhin
Roıterdiğin, Çar Hazretlerinin yaverı. de görmüıtür. Bunun ıçm ıım ka

Vahan, hafif bir kahkaha koyverdi: rara raptını yüksek komisyona bı • 
- Çok sakacısmız Madam. Koca rakmııtır. 

~ . ' 
uaya ülkesini dolduran yüz otuz mil· İkı· Laza 

l'on nüfus içinde artık batka adam kal- I' 
dı nu ki, Çar hazretleri beni yaver al- d 
aııı. dedi. Bir Talebe Yaralan ı, 
• _Vera, Çerboyu büsbütün elde etmek Bir Vitrin Parçalandı "'2 

lÇtn ona doğru eğildi. Bir elini teklifsiz- Di .. tabibi Mihran Kasapyanın 
ce o :I' b"l" k" nun omzuna koyarak: 494 numaralı hususi otomo ı ı op-

- Çar Hazretleri, kendisine bu ka· rü üstünde Üniversite talebes~nden 
dar büyük bir sadakat beslediğini duy· 

1 
Maddeye çarpmı§, bazı yerler~n~en 

dukiarı gün, senin bütün cürümlerini 1 yaralamıştır. Kazazede Haaekı as· 
. jffedecek.. ve seni yaver yapmak için tahanesine yatı!ı!~ıştır. 

atanbul fi . d • • kt" ae nn en ııtıyece ır. 2177 1 t ceva . Şoför Hasanın numara ı o o· 
bını verdı. . . B w !unda Y eniçartı da 1 O 

Vahan hafifçe titremİftİ· İti daha mobılı, eyog kk, A vitr' • • • :a:· ' numaralı ahçı dü anın ınını 
~Yade ıafderunluğa vurarak derin de. 

l'iJ:ı içini çekti: parçalamı§tır. ___ _ 

- Buna, hiç fÜphe etmem ~ada"°?. Yugoslavyada Mal Bırakanlar 
~cak fU var ki; Çar Hazretlerı, hıç . Yugoslavyada mal bırakanların 
~r zanıan benim gibi sadık bir tebaa· tesbiti İ§İ bitmiştir. ~ina?s Bakanlı-

tı olduğunu bilemiyeceklerdir. ğında bir komisyon .ıımdı Yugoslav· 
- Ni · ? n verdiği tazmınatı, bırakılan 

çın.. yanı . . ld" 
- Çünkü bunu kendilerine hiç kim· mallara böre taksım ıle meşgu ur• 

'e bildir · k d . · ? Her istihkak sahibinin ne kadar mal 
mıyece e onun ıçın. .• 1 • d"l k ve herkese 

d 
- Fakat .. ya, ben bunu sana vade- l bıraktığı tes~ıt e ~ ~ce T . t • 

ersern. istihkakı verılece hrl .... evzd ı~IA ya 

k d Finanı Bakan ıgın a ı an e-
:a.. - Siz mi .. Bu nctsıl mümkün olur, ~n a . , 
•v•ada .. ..w.. .. . arak dılecektır. 
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C jp. o u Keçl Ören apu ım:ın ı Tcı. 21033 EY. l(a a ÖJ B.ıharlye llorl ıokak Tel. 60791 

Arsıulusal arttırma günü olen 31 Birincitetrlnde Banka 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 klfiye &fağıda yazıll 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 " 

" Dördüncüye 40 
Beşinciye 20 " 

" Elllnciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yü~üncüye k. 5 ,, 

Kura 9irincikinun 7 •inde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa· 
ralarını 7 Birinclkinuna kadar çekmemeleri lizımdır. . 



SÔN POSTA Birinci Tepi•~ 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet ,;, Sılı/ıat. 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü özlü· unları 

Çocr ~klarınıza yedlrtnlz. istedi ki erini ve sevdlklerlnl bıkt1rmıyarak deftl,tlr• değlftlre yedlrlnlı· 
Vlt•mlnl ve kalorlsl çok olan bu mUkemmel, özlU unlarla yavrular1nız neşen, sıhhatll, tomblll, 
kanii, canh olurlar. Çabuk bUyUrler. Çabuk dl• çıkar1rlar, kemlklerl kuvvetlenir, ishal olmazısr• 
Hasan özlU unlarlle yapılan mahallebl ve çorbalar1n ve tathların ve pUrelerln ve yemeklerlfl 
•ezzetlna payan olmaz. Taklitlerinden aakının1z. Baıka marka verirlerH almayınız ve aldanmayınız. Haaan markaııo• 
dikkat. Hasan deposu : Ankara, IYtanbul, Beyoğlu. 

ÜROLOG - OPERATÖR 

REŞiD SAMi 
idrar yolhrı haatahkları mütehaaaısı Beyoğlu IstikliJ caddesi J > ( Eı!d Mulen Ruj karşısı ) Vahap B. Ap. No. 61 

İHTİY A TSIZLIGIN CEZASI 

ueceJeri tutacak baı ve diş ağrılarına karşı 
evinizde daima birkaç kaşe G R 1 P i " 

bulundurmayı unutmayınız. 

lSütuo earıları, kalbo do.iunmadan, mideyi ve böbrekleri yormadan 
ea kısa zamanda ve en kat'i ıokilde keaer. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir ıenelik ihtiyacı olan •ğıda yazılı 1 
kalem sabun, ıoda ve saire alınacağından hfzalannda gösterilen muhammen 
bedelleri üzerinden 24110/938 pel'fembe günü saat 16 te açık eksiltme ile 
ihale edileceğinden mezkU.. ihale saatine kadar muvakkat teminat tutan 186 
lirayı Enstitü veznesine yatırıp alacaktan makbuzla idare ve ihale komil
yonuna müracaatleri. Parasız f&rtnameaini ve nümunelerini göstermeli 
iıtiyenler enstitü müdürlüğünden istemeleri. '(6221) (2898) 

Miktan Kiloıu Cinsi Fiati 
4000-5000 l Sabun 32 kurut 
1000-2000 » Soda, lıtanbul Kristal 9 » - . 

150 Kutu 260 Gr. Brasao 35 » 
ı 2so » Pırıl as » 
l 000 Adet İstanbul ıüpürgeıl ~5 » 
500 » 120-130 santim uzunluğund~ ıüpür· ı2,S » 

ge sapı 
160 Sifon ıü pürgesi sapı ile beraber 12,5)) 

HAS 
KALMiN 

Afirılar1 dindirir. 

.. . ·. .. .· . " 

SEKSULIN 
Ademi · .

iktidar, 
Bel 

gevşekliği, 

~Dermansızlık, 
v ·ücut ve Dimaaın 

vorgunıu~und·~ 
pek müessir ve emin 

-· bir ilaçt:ır, 

Kut:usu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi w Sirkeci 

........ ---......... - ... __.. ... ,.._.,., ......... ,, ..... .... 
&on Posta Matbaası 
Neırl1at MUdllrli Selim Raa-ıp 

Sahipleri: A. Ekre•, S. R•ııp, H. LUtfU 

Öksür.enlere: KATRAN BABKI EKREM 

---- :::::.-

Müsabaka imtihanı ile 
Memur Alınacaktır: 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

~ 

Bankanın teıkilAtlle, Fabrlkalarmda iıtihdam edilmek oı•'' 
mUıabaka ile m•mur alınacaktır. 1~ 
Bu memurlar, Bankanın ve Fabrikalarının idare, TicaHt, Te~ 
gibi lı bölümlerinde muayyen devrelerle çalı9brılarak yetiş çJJll 
dikten sonra liyakat •• ehliyetlerile temayüz edenler bir s• b' 
lmtihamna tAbl tutulacak vı bunda mu•aff ak olanlar tecrll ı,ı 
•• bilıllerlnl tekemmnl ettirmek Uzer• Banka heııabına eco• ~ 
memleketlerde Fabrika •• Ticaret Mllesaeselerin• g6nderilec• f 
lerdir. Mtııabaka imtihanında kazanacaklara ba1lan11ç sıı•;.. 
olmak llzere muvaff aklyet derecelerine ıöre 50, 60. 70, 80 
verllecektir. , 

İmtihana Kabul Şartlan 
Aşağıda Yazılıdır. 

1 - Tllrk olmak, _. 
2 - Ankara, lıtanbul Ticaret Mekteplerinin li1e muadlll Jotl dl 

lanndan " J 933 - 1934 • 1935 ., dert seneleri ıarfıll 
mezun bulunmuı olmak, 

3 - 18 yaıından aşağı 25 yaıından yukarı olmamak; 
4 - Sıhhati tam olmak ıo• 

imtihana girmek isteyenlerin en 1100 15/1 t/935 tarl~rı•• 
kadar Ankara'da Sümer Bank Umumi MiidUrfUğ 0,~ı lstanbul'da Sllmer Bank Şubesi 1 MüdUrliiğüne, aıat• 
vesikaları tevdi etmiı olmaları laz;mdır. 

1 - Dilek kağıdı: 
2 - Hüviyet cllzdanı veya tasdikli sureti; 
3 - Mektep tthadetnamesl veya tas dikli sureti; 
4 - Bankanın doktorundan alınmış bir sıhhat raporu; 
5 - 3 veaika fotografı. •d• 

imtihan 23/11/935 Cumarteıi gUnU saat _birde Ank;~ııı'' 
Sümer Bank Umumt Mlldl\rlüğllnde, Istanbul'da •• 

661
41, 

Bank Şubesinde yapılacaktır. "3117,, 

imtihanda Aranılacak Bi!gi:er Şunlardır 
Hesap lktisad 
MuhaHbe l"tiaadt coA'rafya 
Ticaret Hukuku Yabancı dil · 


